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Samenvatting:
Documentetion of CAD systems is often left until late in the system
design process, and is often produced by programmers who are relatively
poor technical writers.
System designers should realize how serious an effect this approach
can have on the succes of the system.
Citaat uit: World survey of computer-aided design
CAD volume 9 number 2 april
Bovenstaand citaat geeft aardig weer,wat

~~n

1977

van de belangrijksteredenen

is voor het mislukken, althans weinig optimaal functioneren van CAD systemen.
DSLSYS is ook een CAD systeem. Het is zelfs een goed doordacht CAD
systeem en bestrijkt een groot gedeelte van het ontwerptrajekt van digitale systemen. Toch werd het systeem sinds het vertrek van de ontwerper
ervan nauwelijks gebruikt. Voornaamste reden: zie citaat.
Oit rapport zal pogen hierin verbatering te brengen voor althans een
deel van het systeem. Het geeft een uitvoerige beschrijving van de opbouw
van DSLSYS,voor wat betreft de gabruikte programma's en hun onderlinge samenhang en aan de hand van de,in het systeem gehanteerde,informatiastruktuur. Vooral op de "leek" gebruiker gericht zijn de hoofdstukken over de
besturingstaal en over hoe de systeembeschrijving van het ontwerp plaatsvindt. Een voarbeeld is ter verduidelijking opgenomen.
Het verslag eindigt met enige praktische overzichten tar inventarisatie
van aanwezige programmatuur en documentatie.

De

voornaam8~

doelstelling van mijn afstudeerperiode, resulterend in dit

verslag, is gelegen in het operationeel en toegankelijk maken van CAD hulpmiddelen betrekking hebbend op dat deel van het

ontwerptrajek~,

dat te ma-

ken heeft met de realisatie van het antwerp. Dit komt dus praktisch gesproken neer op het trajekt van principeschema tot werkend prototype op paneel.
Rest mij nog slechts mijn oprecht gemeende dank uit ta spreken aan al diegenen,zonder wiens medewerking dit verslag nooit tot stand was gekomen, hetzij op de THE, hetzij bij de N.V. Philips, hetzij thuis •••• vooral hat laatste.
Jan Takke

INLEIDING
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Reeds omstreeks 1971 werd er in de vakgroep EB van de Afdeling Elektrotechniek van de Technische Hogeschool Eindhoven gewerkt aan CAD hulpmiddelen,
welke van nut zouden kunnen zijn in de ontwerpfase van digltale systemen.
Er is daartoe indertijd een beschrijvingstaal ontwikkeld voor digitale systemen
OSL (Digital Systems Language) geheten. Daze beschrijvingetaal dient als kapstok
voor een software-syste8m bestaande uit meer dan honderd programma's. Het geheel
is zeer modulair opgezet en bestrijkt het totale trajekt vanaf de be8chrijving
van de gewenste functie tot en met het genereren van een ponsband voor de besturing van een halfautomatische wirewrepmachine.
Hoewel OSL in principe ook geschikt is voor grote systemen maakt de daaraan
verbonden grote hoeveelheid werk voor de beschrijving ervan dit gebruik onwaarschijnlijk.
Alhoewel de neam DSL in feite de naam is van de beschrijvingstaal,in welke
het te ontwerpen digitale systeem kan worden vastgelegd, is het in zwang geraakt
het gehele programmapakket OSL te noemen. Om verwarring te voorkomen zal in dit
verslag, waar nodig, voor het laatstgenoemde begrip de naam OSLSYS gebezigd
worden.
Het geringe sukses (lees:gebruik) van het software-systeem OSLSYS vindt
zijn oorzaken in de navolgende punten:
A. Da nogal summiere dokumentatie, gevoegd bij het feit dat aIle programma's geschreven zijn in IBm 360 Assembly Language, maakt het gaheel
vrij ontoegankelijk. Oit geldt met name voor de gebruiker van het systeem, die het uitsluitend als een stuk gereedschap wanat te zien en
(terecht) niet bereid is aan de toepassing hiervan enige weken studie
te laten vooref gean.
B. Voor wet betreft het trajekt systeemspecificatie tot en met simulatie
is er sprake geweeat van een sterk toenemende kompleksiteit van de toegepaste digitale bouwstenen, waerdoor een beschrijvlng in OSL steeds
moeizamer wordt en er behoefte onsteat aen een beschrijvingstaal welke
beter eansluit bij de te beschrijven systemen.

c.

Het daarop vo~gende trajekt vanaf principeschema tot prototype is voornamelijk de mist ingegaan tengevolge van technische onvolkomenheden in
de eerste vereie van de wirewrap-halfautomaat, welke zeer onbetrouwbaar
en weinig flexibel was.

Omdat nu juist in het trajekt beschreven onder punt C erg grote behoefte is aan
een verbetering en versnelling van de huidige werkwijze wordt er momenteel binnen de vakgroep gewerkt aan een tweede versie van de wirewrap-halfautomaat, die
zich van de eerste op drie punten onderscheidt teneinde een meer tevredenstellende werking te verkrijgen:
- betere hoekencoders t.b.v. de plaatsbepaling (nauwkeuriger)
- het werken met absolute i.p.v. relatieve coordinaten (betrouwbaarder)
- het gebruik maken van microprocessorbesturing (flexibeler)
Daar ook voor dit trajekt de overwegingen onder punt A van beleng zijn zal dit
verslag een poging doen de leemte in de dokumentatia zo goed mogelijk op te
vullen.

DE ONTWERPPROCEDURE
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Alvorens nader in te gaan op specifieke onderdelen van DSLSYS zullen we
eerst aandacht besteden aan de aan dit systeem ten grondslag liggende ontwerpprocedure.
Allereerst worden de wenssn ten aanzien van het te ontwerpen systeem,en
misschien al wel enigs vastliggende onderdelen daarvan,vastgelegd in een
systeembeschrijving • Deze beschrijving bestaat uit een DECLARATIE sectie,
welke de gsbruikte elementen definieert en een PROCEDURE sectie, welke de
akties van het te realiseren systeem beschrijven. Omdat deze sectie zo'n
belangrijke rol vervult in het oontact tussen gebruiker en DSLSYS zal hier
aan een apart hoofdstuk gswijd worden getiteld SYSTEEMaESCHRIJVING.
Na de systeembeschrijving komt de eigenlijke ontwerpfass, waarin op het
beschreven systeem allerlei operaties, transformaties,enz. plaatsvinden.
Daze ontwarpfase begint met hat pakket DESIGN programma's, welke tot taak
hebban het vinden van oplossingen voor de gevraagde procedures.
In de dan volgende REALIZE fase wordt hat gehele systeem dan opgebouwd
uit REAL CIRCUITS, die precies de werking van echte circuits (inclusief
delay) waergeven.
De op deze wijze opgebouwde schakeling wordt vervolgens op zijn goede
werking gekontroleerd in de SIMULATE fase.
Wanneer het circuit naar genoegen werkt dan volgt een detailleringsfase,
POSITIONS genaamd, waarin aan alle elementen Ben omhulling en aan elke omhulling een plaats op het bord wordt toegekend.
Het is de op dit moment in het verhaal bereikte toestand, welke we in dit
verslag als uitgangspunt nemen voor verdere be werking door DSLSYS. Het is
dan ook nuttig deze toestand wet nader te specificeren:
1. Het elektrisch on twerp is klaer, d.w.z. er is een principeschema
aanwezig dat wordt geacht naar behoren te functioneren indien er
geen fouten gemaakt worden bij de vertaling van dit schema naar
het prototype.
2. Er is Ben beschrijving van het te gebruiken wirewrap-paneel.
3. Er is een beschrijving van alle te gebruiken modules met de daarin
aanwezige elementsn.
4. Van elk element in het principeschema is bepaalt in welke omhulling
hat zich bevindt, niet noodzakelijkerwiJs welke aansluitpennen precies bij dit element horen.
5. Van elke omhulling (module) is de plaatsing op het wirewrap-paneel
bekend.
Vanuit de situatie zoals hierboven beschreven is het ontwerp geschikt om
te worden bewerkt door het pakket WIRING programma's. In deze fase worden
de in de systeembeschrijving gespecificeerde logische verbindingen omgezet
in aan lijst van aan te leggen tweepunts verbindingen met hun precieza coordinaten.
In elk van de bovengenoemde trajekten is er wel een programma
speciaal
belast met het printen van de nodige DOKUmENTATIE, waardoor het gehele verloop
van het on twerp in al zijn stadia met allerlei tussenresultaten ter beschikking van de ontwerper staat.
In het vervolg van dit verslag zal zo kompleet mogelijk het geraamte van
DSLSYS worden gepresentesrd met daarbij gevoegd Ben gedetailleerde beschrijving van het WIRING trajekt.

-5-

HEr CAD-SYSrEEM DSLSYS
De beschrijving van een CAD- systeem kan vanuit verschillende gezichts-

punten pleats vinden.
- Vanuit het standpunt van de programmeur is het een collectie programma's, elk met zijn eigen inputwensen, taak (algorithmes) en outputmogelijkheden.
Vanuit de gebruiker is het een software-systeem, waarvan hij niet eens
hoeft te weten of het 66n dan wel meerdere programma's zijn, dat Ben
bepaalde input transformeert in een bapaalde output, terwijl de wijze
waarop dit gebeurt,is te besturen via daartoe geaigende commando's.
Hoewel dit verslag primair badoeld is om de gebruiker van DSLSYS wagwijs
te maken in zijn omgang met het systeem zal in probleemgevallen aen inventarisatie volgens da eerste methode zeker zijn nut hebben. Om deze redenan
zal in het vervolg van dit verslag allereerst een overzicht van de gebruikte
programma's met hun eigenschappen worden gegeven en vervolgens vanuit deze
kennis de gedragingen als systeem worden geanalyseerd.
Nog een ander aspekt van het geheel is da informatiestruktuur, dat wil zeggen de wijze waarop de inputbeschrijving en de tussenresultaten van allerhande ontwerpoperaties nu in feite in het geheugen (meestal op disk) worden
opgeslagen. Ook aan dlt Bspekt zal aen apart hoofdstuk gewijd worden.
Alvorens echter over te gaan naar een verdere beschrijving volgen hier
eerst nog wat algemene opmerkingen.
- Alle programma's zijn geschreven in IBM 360 Assembly Language hetgeen
de toegankelijkheid voor anderen dan de programmeur niet ten goede
komt en zelfs hij (de programmaur) zal er in da loop der jaren staeds
maar moaite mee krijgen.
- Het gehele CAD-systeem draait in BATCH MODE op Ben ISM 360/30, zodat
er van Ben nauwe interaktie tussen systeem en ontwerper (gebruiker)
gean sprake kan zijn.
- Een gedeelte van alle DSLSYS programma's staan op DISK (GEEL). Verder
is van alle programma's zowel SOURCE DECK als OBJECT DECK aanwez!g.
Voor nadere details zie bijlage 2 •
- De ROUTINE-programs zijn gecatalogisaerd in de Relocatable Library
en de rest in de Core Image Library.
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BESCHRIJVING VAN DE GEBRUIKTE DSL-PROGRAMMA'S
Er zijn drie hoofdkategorieen van DSL-programma's:
A. General Programs
8. Routines
C. Specific Programs
Van elke kategorie is in een inleidend stukje beschreven, wat voor soort programma's hierin zijn ondergebracht.
Van elk programma is vervolgens een korte beschrijving gegeven. Het verband
met de andere programma's is hierin oak aangegeven, doordat de in het betreffende programma gebruite INCLUDE en fETCH statements zijn aangegeven.
Via het INCLUDE statement worden andere programma's bij het lopende programma
betrokken zander echter het lopende programma te verlaten, wel kunnen dan onderdelen Van included programma's (b.v. routines) worden gebruikt.
Via het fETCH statement wordt een ander programma niet allaen opgeroepen, maar
oak in uitvoering genomen. Het eerstlopende programma wordt in dit geval wel
verla ten en slechts weer binnengekomen via een ander fETCH statement.
Over de toegepaste DATAfORMATEN zal in de programma beschrijvingen slechts het
hoognodige gezegd worden, daar dit uitvoerig wordt beschreven in het hoofdstuk
INfORMATIESTRUKTUUR.
Voor wat betreft de in de programma's toegepaste ALGORITHMES zullen daze worden bBschreven voor zover ze relevant en te achterhalen zijn.
In de programmabeschrijving is steeds per programma begonnen op een nieuwe
bladzijde. Dit is niet gedaen am dit varslag dikker te maken maar heeft de bBdoeling het geheel gemakkelijker te kunnen aanpassen Ban mogelijke toekomstige
veranderingen in de programma's.

-7GENERAL PROGRAmS
Dit zljn programma's met Ban algemeen karakter, welke nlet behoren tot de elgenlijke ontwerpprogramma's.
Van buitengewoon speciaal belang zijn hier de dria zogenaamde SUPERVISOR-progra.ma's: DSLPROG, DSLPROGl en DSLPROG2.
Hat zijn deze programma's, dis van een kollektie losse programma's hat geheel
tot sen CAD-SYSTEEM makan in de ogen van de gebruiker.
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Naam:

OSLPROG

Titel:

Supervisor I

Include: OSLPOIIO/OSLPROGG/OSLPRINT
fetch:

DSLPROGI

Beschrijving:
DSLPROG vormt de zogenaamde ROOT PHASE van DSLSYS. Dit wil zegg8n dat elke
OSL run altijd begint met de uitvoering van DSLPROG. Het betekent ook dat de
door DSLPROG in het geheugen geladen routines (zie Bchter include) ter beschikking stasn van aIle volgende programma's.
DSLPROG besluit met het oproepen en in uitvoering brengen van een tweede supervisorprogramma OSLPROGI.
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Naam:

DSLPROGl

Titel:

Supervisor II

Include:

DSLPROG

Fetch:

DSLPROG2

Beschrijving:
Dit programma, dat wordt aangeroepen door DSLPROG, zorgt er voor dat de disk
file ten behoeve van DSL wordt geopend. Hierbij wordt de symbolische disk
unit vastgelegd evenals de treck-adressen. Dit gebeurt aan de hand van de gegevens, welke worden verkregen uit de EXTENT card informatie (JOB CONTROL CARD)
Indien er op de disk niet genoeg ruimte is, dan volgt Ben foutmelding en
wordt de job gecanceled.
Verloopt alles volgans plan, dan wordt het programma besloten met het oproepen en in uitvoering brengen van DSLPROG2, het eigenlijke Supervisorprogramma.
NB. Voor de adresbepaling wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit DSLPROGG.
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Naam:

DSLPROG2

Titel:

Supervisor III

Include:

DSLPROG

fetch:

Afhankelijk van de door DSLPROG2 gedetecteerde commandkaarten.

Beschrijving:
DSLPROG2 is het eigenlijke supervisorprogramma. Hat definieert de Command
Control Language, dat wil zeggen het bepaalt de verzameling Van toegelaten
commando's en relateert deze aan de verzameling aanwezige programma's.
DSLPROG2 leest de commandokaarten in en slaat deze, indien als valide commando erkend, op het adres COmmAND, zoals gespecificeerd in DSLPROGG, Ope
De uit deze commando's voortvloeiende programmanamen worden opgeslagen op
het adres CONTINUE, eveneens gespecificeerd in DSLPROGG.
Als commandokaarten worden beschouwd de kaarten welke in de eerste drie
kolommen de karakters ,~~ , vertonen.
Voor de volledigheid volgt hier een overzicht van alle door DSLPROG2
gedefinieerde commando's:
SPECIAL COMmANDS

GENERAL COMmANDS

**

TEXT

**

PRINTER OFf

*~

PROTOTYPES (name)

~*

PRINTER ON

**

ADDITIONAL PROTOTYPES

~*

PRINTER ON,NOGEN

~*

CIRCUITS (name)

**

TEST

**

TEST OFF

** ADDITIONAL
** DSL-SYSTEM

CIRCUITS
(name)

**

SIMULATE (name)

**

DESIGN (name)

**

CATAL

*~

REALIZE (name)

**

INITIALIZE

**
**
**
**
**

POSITIONS

~~

WRITE

WIRING (name)

~*

DELETE

UPDATE WIRING (name)

~~

Dump

WIRINGTAPE (name)

**

fETCH

PUNCH DSL-SYSTEm

**

EDiD

Uit deze collectie zullen de commando's, welke van be lang zijn voor het in dit
verslag aan de orde zijnde ontwikkelingstrajekt, uitgebreid worden besproken
in het hoofdstuk BESTURINGSTAAL.

Naam:

OSlPROTO

Titel:

Read prototypes
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Include: DSlPROG/OSlPRCRO/OSlPWRTE/OSlPNREC
fetch:

OSlPROG2

Beschri.jving:
Dit programma leest en print de (additionele) prototype- en (additionele) circuitkaarten en slaat de gelezen gegevens op disk op respektievelijk onder de
naam PROTOTYP en CIRCUITS.
Voor wet betreft de beschrijving van de gehanteerde kaart- en diskformaten
zie hat hoofdstuk INfORMATIESTRUKTUUR.
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OSLPLIBl

Titel:

Read from library

Include: OSLPROG/OSLPWRTE
fetch:

OSLPROG2/0SLPWREl/OSLPWREB/OSLPWREC/OSLPOCL/OSLPRELl/0SLPOSNl/
OSLPSIMI

Beschrijving:
De routine OSLPLIBl is bedoeld voor het inlezeo van gegevens uit de Library.
Oeze Library bestaat vaor een deel uit gecatalogieeerde files in de Core Image Library. Oeze leveren de files 'PROTOTYPES' en 'CIRCUITS'.

Hun naam in de

bibliotheek bestaat uit 'OSLP' plus de eerste 4 karakters van de naam zoals
gespecificeerd in de commandokaart. De bibliotheek voor de systeembeschrijvingen bevindt zich op een library tape. Zij worden gecatalogiseerd door OSLPLIB2.
Voor het identificeren van de tape is een 'TLBL' kaart vereist, zoals be8chreven
in 'IBM System/360 DOS SYSTEM Control and System Service Programs' form C24-5U36.
De filenaam moet zijn'LIBRARY'. De tape dient te worden opgezet op de tape-drive,
welke is toegawezen aan SYS006.
DB gewenste delen worden uit de Library gelezen door hun naam te specificeren
achter de commando's Dp de betreffende commandokaarten. In het overzicht van
DSLPROG2 is aangegeven achter welke commando's dit is toegestaan.
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Naam:

DSLPLI82

Titel:

store in library

Include: DSLPROG/DSLPNREC
Fetch:

Geen

Beschrijving:
De routine DSLPLIB2 is bedoeld om in bewerking zijnde DSL-systemen, compleet
met de tot dan bereikte resultaten, op te slaan op de Library Tape. Het schrijven op disk gaat niet via DSLPLIB2 maar via DSLPWRTE.
Om op de Library Tape te schrijven hebben we de volgende commando's:
INITIALISE

Voor het initialiseren van de tape

CATAL (name)

Voor het catalogiseren van een systeem onder de naam
name, waarin name maximaal 16 karakters is.

DELETE (name)

Voor het laten vervallen van Ben systeem.

Alvorens een systeem gecatalogiseerd wordt wordt de bibliotheek eerst doorzocht
naar Ben systeem met dezelfde naam. Dit systeem vervalt dan automatisch. De te
catalogiseren data wordt verkregen uit het STATUS field (zie DSLPROGG).
Voor elk systeem bevat de tape Ben file, afgesloten door Ben tape-mark. De
file bevat geblokte records. De physieke recordlengte bedraagt maximaal 830 bytes.
Het formaat van de records en de betekenis van het status-field wordt beschreven
in het hoofdstuk INfORMATIESTRUKTUUR.
Het programma DSLPLI82 is ook in staat de Library Tape te condenseren, dat wil
zeggen een nieuwe tape te maken, waarin aIle verva11en systemen worden verwijderd om plaats te maken voor nieuwe. Om dit te kunnen doen is behalve de normale
Library Tape op de tape drive toegewezen aan SYS006 nog een Scratch Tape nodig
op de tape drive toegewezen aan SYS007.
N8.

DSLPLIB2 is momenteel niet gecatalogiseerd dus niet operationeel.
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Naam:

OSLPTEXT

1i tel:

Print text

Include: OSLPROG/OSLPRCRO/OSLPWRTE/OSLPNREC
Fetch:

DSLPROG2

Beschrijving:
DSLPTEXT is enige programma uit hat OSL arsenaal, dat zich in de afgelopen jaren
in een redalijke belangstelling heeft mogen verhBugen. Oit is Ben gBvolg van de
algemene aard van dit programma. Het programma is in

staat een deck ponskaarten

om te zetten in geprinte output. Als zodanig is het dus geschikt om afstudeeren andere verslagen, welke in ponskaartvorm zijn voorbereid, af te drukken. Wijzigingen zijn dan gemakkelijk te realizeren door het weglaten, toevoegen of modificeren van ponskaarten. Het programma wordt opgeroepen door de commandokaart
~*

TEXT. Deze kaart wordt direct gevolgd door een kaart van de gedaante

(n) PAGE (m), waarin n het aantal gewenste kopieen asngeaft en m het eorste paginanummer.

Defaultwaarden van n en m zijn 1.

In het card-deck voorkomende

LISTING CONTROL kaarten worden verwerkt, zoals beschreven bij het programma
OSLPRCRD. Uitzondering vormt de TITLE kaart, die hier wordt beschouwd als een
EJECT kaart.
Van de andere kaarten wordt de data ingelezen en geprint. Bij dit proces worden
de hoofdletters van de ponskaarten omgezet in kleine letters, behalve waar aangegeven dat dit niet moet. Oak zijn er nag enkele andere kunstjes ingebouwd.
Zo is het mogelijk gedeelten van de text te onderstrepen en andere delen van
de text als.figuur te bestempelen. Oit alles gebeurt met behulp van de volgende
CONTROL CHARACTERS:
, ': Tekst wordt onderstreept tot aan de volgende '_'

•

'~': Tekst wordt niet vertaald tot aan volgende '~',d.w.z. blijft in hoofdletters.
'#': Volgende karakter wordt niet vertaald, tenzij een control karakter.

'I ' en '? '

Oit zelfde geldt voor de karaktar strings '. ' an

'¢': Beschouw data als tekening tot aan volgenda '¢'

•

Voor het als tekening beschouwde deel worden de volgende vertalingen gepleegd:
'-'
'+ '

,( ,
,) ,
,<,

,

~,

wordt omgezet in '-'

'.,. ,

, r'

" ,
, L'

...

Andere kaarten worden niet vertaald.
Bij een tekening is hat ook mogelijk
via een continuation mark 'f' op de
kaart aan te gavan, dat vanaf dat punt
de volgenda kaart wordt beschouwd als
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van totaal 120 karakters. Het is ook mogelijk de control karaktars zelf te printen. Dit gebaurt door het betreffande control karakter
ponsan. Dan wordt ar

~~n

t~ae

maal achterean te

gaprint, terwijl de control aktie wordt onderdrukt.

Uit da listing van DSLPTEXT blijkt dat dit programma ook als aerste kaart
akseptaart Ben kaart met de varmelding

(n) DECK (m). Hat zou dan een card-deck

af moe ten laveren. Het is mij op dit moment niat bekend 6f dit werkt en,zo ja,
of dit dan een kopie is van de aerste 6f een hoe dan ook vertaalde varsie.
Verder zij nog vermeld, dat ar twee programma's zijn DSLPTEXT en DSLPRPRT, die
niet geheel identiek zijn, maar allebei toch ongeveer hetzelfde doen. De reden
van dit parallelbestaan is niet duidelijk. Op de gele disk is alleen DSLPTEXT
aanwezig.

-16-

ROUTINES
Dit zijn zeer gespecialiseerde programma's met een specifieke taak. Zij mogen
door a11e andere programma's worden gebruikt.
Binnen deze groep verdient de naam DSLPROGG speciale vermalding. In dit programma zijn allerlei vaste gegevens opgenomen, welke in het gehele systamatische
ontwerptraject Ben rol spelen, zoals bijvoorbeeld de disk-adressen van de files,
waarin allerlei tussenresultaten worden opgeslagen.
De ROUTINE-programma's zijn gecatalogiseerd in de Relocatable Library.

-17Naam:

DSLPBORD

Titel:

Process board dimensions

Include: Geen
fetch:

Geen bij normaal verloop. DSLPROG2 bij optreden ERROR

Beschrijving:
De routine DSLPBORD heeft tot taak hat verwerken van de afmetingen van het
printbord. Deze afmetingen worden beschreven in de circuit-file in een record
met key CLB'BOARD'. Het formaat van dit record zal worden beschreven inhet hoofdstuk informatiestruktuur evenals het formaat van het record met key CLB'CONTACTn'
dat de

plaa~sing

van de contacten beschrijft. Hetzelfde geldt ook voor het for-

maat, waarin deze beide records worden gestored op disk op de adressen 'BOARD'
respectievelijk 'CONTACTS'.
De routine wordt beeindigd met een return naar het oproepende programma.
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Naam:

DSLPDCOD

Titel:

Decode coordinates.

Include: DSLPNREC/DSLPBORD
Fetch:

Geen

Beschrijving:
De routine DSLPDCOD decodeert de coordinaten. Het resultaat is 6f een sy.bool
met aen pinnummer of een positie met een pinnummer. De aanroepen van de routine zijn als volgt:
CALL DECODSVm,(COOE,ANSWER)

let coordinaat om in symbool

CALL OECOOPOS,(COOE,ANSWER)

let coordinaat om in position

De te decoderen coordinaat staat op adres CODE en het resultaat van de omzetting
verschijnt op adres ANSWER.
Het programma maakt voorts een lijst van coordinaten van elementen op het
adres 'COOELIST'. Dp dit adres wordt een full word aangenomen dat de lengte
Van de lijst aangeeft. De minimumlengte is 30 bytes. Voor een beschrijving van
de gebruikte dataformaten zie het hoofdstuk INFORMATIESTRUKTUUR.
De routine wordt beeindigd met een return naar het oproepende programma.

-19Neem:

DSLPDIIO

Titel:

Device Independent Module for Input/Output.

Include: Geen
Fetch:

Geen

Beschrijving:
De taak ven het module DSLPOIIO is te zorgen voor aenpassing van de OSLSYS
output aan de specifieke wensen van het rendapparaet. Hierdoor worden 1/0operaties vanuit DSLSYS gezien geheel onefhankelijk van welk rendappareat
de feitelijke output verzorgt.
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Naam:

DSLPNREC

Titel:

Read blocked diekfiles

Include: Geen
fetch:

Geen bij normaal verloop. DSLPROG2 bij optreden van ERROR.

Beschrijving:
De routine DSLPNREC is bedoeld voor het lezen van geblokte disk files. Zij
wordt als voIgt aangeroepen:
CALL LOADfILE,(TRACK,IOAREA)

Initialiseren van de file.

CALL RDBLOCK,(RECORD-2,TRACK,EOFADDR)

Lezen van een record.

Hierin is TRACK het adres van de eerste track. Het formaat van TRACK is
X'CCHH'. IOAREA is het adres van een veld van 830 byte dat gebruikt wordt
als inputgebied. Het adre8 van het ingelezen record is RECORD, terwijl de
lengte, als een binair getal van twee bytes, komt op adres RECORD-2.
Bij elke aanroep van de routine DSLPNREC wordt het volgende record van
de gewenste file gelezen. Wordt een EOf conditie gedetecteerd dan voIgt
een RETURN naar het EOFADRES (EOFADDR).
Het programma leest maximaal in 8 files tegelijkertijd.
De routine wordt beeindigd met een RETURN naar het oproepende programma.
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Naam:

OSLPRCRO

Tital:

Reading of cards

Include: Geen
Fetch:

Geen bij normaal verloop,OSLPROG2 bij optreden van ERROR.

Beschrijving:
OSLPRCRO leest kaartinput van SYSIPT (adres: zie OSLPROGG) met behulp van
OSLPOIIO. OSLPRCRD wordt als volgt aangeroepen:
CALL CARD,(RECORD,EOFADDR)
Het programmaonderscheidt na lezing de volgende soorten kaarten:
DATA KAARTEN Deze worden en ingelezen en ovargebracht naar hat aanroapende programma.
EOF

KAARTEN Deze markeren het eind van een carddeck. Te herkennen aan

'1*'

of

'1&'

in kolommen 1 en 2. Veroorzaakt Ben BRANCH

naar het in de aanroep gespecificeerde EOFADDR.
commAND

Hier dient onderscheidt gemaakt te worden tUBsen de GENERAL

KAARTEN

COmmANDS, welke zowel door de supervisor DSLPROG2 als door
de hier besproken routine DSLPRCRD kunnen worden verwerkt
en de SPECIAL COmmANDS, welke uitsluitend door DSLPROG2
kunnen worden verwerkt. Dit betekent dat GENERAL COmmANDS
overal in het in te lezen carddeck mogen voorkomen, terwijl
de SPECIAL COmmANDS niet in het data-deck voor mogen komen.
Gebeurt dit toch dan wordt dit beschouwd als ERROR en het
lopende programma wordt afgebroken.
De wel toegelaten commando's zijn te vinden in de beschrijving van DSLPROG2 onder GENERAL COmmANDS.
Commandokaarten worden niet overgedragen naar het uitvoerende
programma (komen dus ook niet voor in de verkregen listing).

LISTING

Deze kaarten , welke overal in het data-deck mogen voor-

CONTROL

komen, regelen de output van de printer. Er zijn de volgende

KAARTEN

LISTING CONTROL KAARTEN:
TITLE

Begint in eerste kolom en wordt gevolgd door Ben
blank. Na de blank volgt de titel. Veroorzaakt Ben
overgang naar een nieuwe pagina en nieuw paginahoofd.

SPACE n

Veroorzaakt een sprong van n regels, maximaal
tot Ban het einde van de paginao Defaultwaarde
van n is 1. Ook het woord SPACE begint in kolom 1.

-22Na dit woord volgt een blank gevolgd door een getal van 1 of 2 cijfers. Hierna volgt minstens

~~n

blank.
EJECT

Begint evaneans in kolom 1 en wordt gavolgd door
ean blank. Veroorzaakt een sprong naar een nieuwe
pagina met behoud van het geldende paginahoofd.

De LISTING CONTROL KAARTEN worden wel overgedragen naar het oproepende programma.
Alle kaarten van een deck worden via CALL CARD, (RECORD,EOfADDR) stuk voor
stuk ingelezen. De ingelezen data komt terecht in hat veld RECORD. Dit is
een veld van 82 bytes. De data begint in byte 0 behalve in hat geval van een
LISTING CONTROL CARD. Deze begint in byte 2 en wordt voorafgegaan door C'f
in kolommen 1 en 2.
De routine wordt beeindigd met een RETURN naar hat oproepende programme.

t
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Naam:

DSLPRETR

Titel:

Retranslate system-record.

Include: Geen
Fetch:

Geen

8eschrijving:
Daze routine vertaalt declaratia-records en variabele velden van declaratie-records
terug. De aanroep is als volgt:
CALL ENTRY, (ADDRl,ADDR2,ADDR3)
Hat te vertalen item staat op ADDR2 en hat tarugvertaalde op ADDRl. ADDR3 wijst
naar het prototype met de entries 'RETRANSL' en 'TRKEYS'. Dit adres wordt niet
ge-update.
ADDRl en ADOR2 in de parameterlijst worden wel ge-updata. Wanneer er een RETURN
plaats vindt naar het oproepende programma wijst ADDRl naar de byte achter de
blank, die de terugvertaling beeindigt. ADDR2 wijst dan naar de byte achter de
blank, die het vertaalde item afsluit.
De verschillende mogelijkheden voor ENTRY zijn:
RETRANSL

voor het gehele declaratie-record

RETRKEYS

voor het variabele veld *KEYS

RETRWORD
RETRNFLIN
RETRSTAT
RETRNUmR
RETRNMRP
RETRFUN
RETRPOS
RETRIFUN

,,
,,
,
,,
,,
,,
,,
,,

.

,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,

,,

*CIRC, *TImE of *FREQ

,,
,,
,,
,
,,
,,

*NFUN

.
,
.", .,
,

*STAT
~NUmR

*NMRP
~5FUN,

~SET,

*SYMS or *LABL

*PDS
lnputfunctions
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Naam:

DSLPRINT

Titel:

Printroutine

IInclude: Geen
Iretch:

Geen

8eschrijving:
DSLPRINT is een routine programma dat als taak heeft het verzorgen van aIle
printeroutput van DSLSYS. De routine wordt in de ROOT PHASE via een INCLUDE
statement, vanuit DSLPROG, in het geheugen geplaatst. De routine wordt als
voIgt aangeroepen:
CAll PRINT,(RECORD-2)

Print het record op adre8 RECORD. Het aantal
te printen bytes staat in een halfwoord op
adre8 RECORD-2

CALL PRINTHEX,(RECORD-2)

Print het record op adres RECORD hexadecimaal.
Het aantal te printen bytes staat in een halfwoord op adres RECORD-2.

CALL NEWPAGE, (HEAD-2)

Begin een nieuwe pagina en druk het paginahoofd af dat is opgeslagen cp het adres HEAD.
Het aantal te printen bytes staat in een halfwoord op adres HEAD-2. Het maximum aantal bytes
bedraagt 100. Wordt hier 0 bytes gespecificeerd
dan wordt enkel naar een nieuwe pagina gesprongen.

et aantal regels, dat op een pagina geprint is staat in een halfwoord op
adres LINE. Dit is een extern adres. Het maximaal aantal op een pagina te
printen regele staat in byte 78 van de Communication Region.
De maximale regellengte bedraagt 120 bytes. langere regels worden afgebroken
~66r bytenummer 120 juist voor de speciale karaktars ' , of '&' of '('.
pe rest van de regel wordt dan op de volgende regel geprint.
pe routine DSLPRINT wordt afgesloten met een RETURN naar het oproepende
programma.

Naam:

DSLPROGG

Titel:

Constants
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Include: Geen
Fetch:

Geen

Beschrijving:
DSLPROGG is Ben routine programma dat alle voor DSLSVS van belang zijnde vaste
gegevens bevat. Hat programma wordt door DSLPROG in het gaheugen gezet in de
ROOT PHASE.
De opgenomen vast gegevens zijn:
commAND
STATUS
TITLE
SVmBUNIT
CIRCUITS
PROTOTVP
SYSTEml
SVSTEM2
SYMBOLS
SVSINPT
SVSOUTPT
WORKLIST
CONNLlST
COORDLST
WIRELIST
WORKA
PROGRAM
CONTINUE

DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC

CLBO' ,
32X'00'
H'lOa'
CLlOO' ,
X'0104'
X'OOOOOOOOODOOOD09'
X'0001000000010009 ,
X'0002000000030009 ,
X'0004000000050009 ,
X'000600000006000~'

X'0006000400060004 ,
X'0006D00500060005 ,
X'0006000600060009 ,
X'000700000007U009'
X'0008000000080009 ,
X'o009000o000Aoo09'
X'000BOU0000120009'
X'0013000000140009 ,
CL256' ,

Command-card
Status
First title
Symbolic disk-unit (SVS004)
Diskadress circuits
prototypes
un translated system
translated system
symbols
system-inputs
system-outputs
work lists
connections
coordina tes
wiring
work area
programs
Names of next programs

Voor verdere informatie over de datastruktuur van de betreffende files zie
het hoofdstuk INFORMATIESTRUKTUUR.

NB.
De hier beschreven adressen zijn relatief ten opzichte van het begin van de eerste gebruikte track. De adressen worden absoluut gemaakt door OSLPROGl met behulp
van de informatie in de EXTENT CARD, waar het absolute adres van het hier gebruikte nuladres is vermeld. Oeze verschuiving (gebruikt op dit moment is 120) moet
dus bij alle adressen worden opgeteld.
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Naam:

OSLPROGL

Titel:

Load and fetch phases

Include: Geen
Fetch:

Geen. Echter alle FETCH operaties lopen via deze routine.

8eschriJving:
Oeze routine verzorgt de LOAD en fETCH opera ties van de verschillende fases
(programma's). De aanroepen van de routine zijn als volgt:
CALL LOAO,(PROGNAmE)

Laaclde fase, waarvan de naam staat op adres PROGNAmE.
Na het laden volgt een RETURN naar het oproepende programma. Het entrypoint van de geladen fase staat in Rl.

CALL FETCH, (PARMLIST) Laadt de fase, waarvan de naam staat op het adre8, dat
te vinden is ophet adres PARMLIST+4, vernietig deze
naam en RETURN naar de geladen fase.

Da geladen fasen worden geschreven 0P het diskadres PROGRAM (zie OSLPROGG). Oeze
disk file kan 20 programma!s bevatten van maximaal 3625 bytes. Het programma houdt
een lijst bij van namen en adressen, waardoor Ben volgende keer laden wordt versneld.

-27Naam:

OSLPSVMB

Titel:

Process symbollist

Include: Geen
Geen bij normaal verloop. DSLPROG2 bij optreden van ERROR.

fetch:

Beschri Jv1ng :
De routine OSLPSVMa voegt symbolen toe aan de symbolen11jst op het adres SYMBOLS

(zie DSLPROGG) en zoekt symbolen in de lijst. Ook vertaslt het programma symbolen. De routine wordt op de volgende wijzen aangeroepen,
CALL CLRLIST,(LISTAODR-2)

"Cleert"de lijst.

CALL LOADLIST,(LISTAOOR-2)

Haalt de lijst in het geheugen.

CALL ADDSVM,(SVMaOL-4,TRANS,ERRADDR)

Voegt symbolen toe aan de lijst.

CALL CHECKSVM,(SVMaOL-4,TRANS,ERRADDR)Kijkt of het symbool in de lijst
CALL TRSVM,(SVMaOL-4,TRANS)

Vertaald terug naar symbool.

CALL STORLIST

Schrijft de lijst op disk.

~oor

Kom~.

De parameters zijn als voIgt gedefinieerd:
LISTADDR

aeginadres van de symbolenlijst in het geheugen. De lengte van de
lijst staat in een halfwoord op adres LISTADDR-2. De minimumlengte bedraagt a39 bytes.

SVMaOL

Het adres waar het symbool vandaan gehaald wordt c.q. terecht komt
bij de calls AODSVM,CHECKSVM en TRSVM. Hat symbool, waarvan de
maximum lengte 20 bytes bedraagt wordt afgesloten met C' '. De
attributen van de symbol en zijn te vinden 0P adres SVMaOL-4.

TRANS

aij de calls AOOSVM en CHECKSVM verschijnt de vertaling ven het
symbool in 4 bytes op het adres TRANS. aij de call TRSVM is de
vertaling te vinden in twee bytes op het adres TRANS.

ERRAOOR

Oit is het adres, waar het programma near toe gaat indien het symboo1 niet in de lijst aanwezig is bij de call CHECKSYM en bij het
reeds aanwezig zijn in de lijst bij de call AOOSVM.

De vertaling van de symbolen gebeurt als voIgt:
bytes

0_1 Serienummar van het symbool in de lijst (binair)
2-3 Serienummer ven het symbool zonder de "addition". Heeft het

symbool geen addition dan is dit nummer HL2'O'
De vertaling van het eerste symbool is H'l'~
De symbolenlijst op de disk bevat blocked records met variabele recordlengte.
De PHysieke recordlengte bedraagt maximaal 829 bytes.
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Naam:

DSLPSYSR

Titel:

Read systemrecord and prototypes.

Include: Geen
Fetch:

Geen

BeschriJving:
Deze routine leest het volgende systeemrecord of een gespecificeerd systeemrecord
met zijn prototype. De aanroepan van de routine zijn als volgt:
CALL NSYSREC,(RECORD,PROTO,END)

Least het volgende record.

CALL SYSRECK,(RECORD,PROTO,ERROR) Leest een gespecificeerd record.
Bij de aanroep van NSYSREC staat hat record op adres RECORD. Bij de aanroep van
SYSRECK begint da KEY op adres RECORD en de data op adres RECORO+4. In beide gevallen begint hat PROTOTYPE op het adres PROTO.
Het volgende record betekent het record volgend op het laatst gelazen record,
onafhankelijk van het entrypoint, be halve indien hat gaspecificeerde record een
declaratierecord is.
Bij NSYSREC return naar het adres END als een EOF record tegengekomen wordt.
Bij SYSRECK volgt een return naar het adres ERROR indien het gevraagde record
niet gevonden wordt.
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DSLPWRTE
Tital:

Create disk-files.

Include: Geen
Fetch:

Geen bij normale afloop. OSLPROG2 bij optreden van ERROR.

Beschrijving:
DSLPWRTE is een routine voor het creeeren Van diskfiles. Hij wordt aangeroepen
op de volgende wijzen:
CALL CLRDISK,(TRACKS,IOAREA)

Initialiseert en "cleart" tracks

CALL ENDFILE,(TRACKS,IOAREA)

Zoekt het einde Van een file

CALL WRBLOCK,(RECORD-2,TRACKS)

Schrijft geblokte records op disk

CALL WRDISK,(RECORD-4,TRACKS)

Schrijft niet geblokte records op disk

TRACKS is het diskadres in 8 bytes met formaat X'CCHHCCHH , De eerate CCHH geeft
het adres Van de laagste track en de tweede CCHH van de hoogste track.
Ala outputgebied wordt gebruikt het veld IOAREA ter grootte van 840 bytes uitgericht op halfwoord.
Het te schrijven record begint op adres RECORD. De lengte Van het record staat
op het adres RECORD-2. Voor niet geblokte records staat de KEV-lengte op hat
adrss RECORD-4. Indien de recordlengte 0 is wordt de file afgesloten met een
record met keylengte en datelengte O. Blocked recorda hebben een key-lengte O.
De maximala recordlengte is 828 bytes. Voor records met keys is dit 808 bytes.
Physieke records in geblokte files bevetten een geheel aantal logische records.
Ean logische record begint met ean binair getal tar lengte van twee bytes

voo~

stellende de recordlengte exclusief deze twee bytes.
Het programma ken maximaal 8 files gelijktijdig beschrijven.
De routine wordt bij normale afloop beeindigt met een RETURN naar het oproapenda programma ..
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SPECIFIC PROGRAmS
Dit zijn programma's, die elk een dUidelijk omschreven taak vervullen binnen
het ontwerpgebeuren.
Deze kategorie is zo omvangrijk, dat een verdera ondarverdaling zinvol is.
De met _ gemerkte onderdelen zijn van dirakt belang voor het ontwerptrajekt,
dat in dit verslag aan de orde is. Daze delen zullen uitgebreid worden besproken. Van de andere delen zal achter in dit verslag een kompleet overzicht van
aIle daarin opgenomen programma's worden gegeven.
• A. READ-programs

B. INSTRUCTION-programs
C. DESIGN-programs
D. REALISATION-programs
E. SIMULATION-programs
F. POSITIONS-programs
_ G. WIRING-programs

_ H. UPDATE-programs
I. CIRCUIT-programs

Lezen, controleren en vertalen de DSL-beschrijving van de schakeling. Print de systeembeschr.
Verwerken speciale instructies uit de DSL-baschrijving.
Ontwerpen schakelingen voor de gespecificeerde
PROCEDURES.
Geeft echte hardware realisatie voorstellen beschrevan in CIRCUITS met bijbehorende inputs.
Simuleert het ontworpen systeem.
Kent posities toe ep het bord aan de gebruikte
modules.
Produceren de lijst van benodigde draadverbindingen en stuurtape veer de wirewrapautomaat.
maakt toeveegingen mogelijk aan de bedradingsliJst. Werkt systeembeschrijving bij.
Voorziet in de benodigde gegevens van de verschillende teepasbare circuit-families.
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READ-programs
Hiermee zijn bedoe1d de programma's DSLPSYS1 tot en met DSLPSYS8. Het is in
feite dit pakket programma's det de inputbeschrijvingstaa1 DSL gehee1 definieert. Zij zijn bedoe1d voor het in1ezen en verwerken van de systeembeschrijving.
Bovengenoemda programma's zu11en beschreven wordan voor zover ze betrekking hebben op het in dit vars1ag aan de orda zijnde ontwerptrajakt.
Voor wet betraft de preciese uitvoeringsvorm van het input-carddeck zie de hoofdstukken SYSTEEMBESCHRIJVING en INFORMATIESTRUKTUUR.
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Naam:

oSLPSYSl

I i tel:

Read oSL-system

Include: oSLPROG/oSLPRCRo/OSLPWRTE/oSLPSym8
fetch:

oSLPSYS4

8eschriJving:
Het programma DSLPSYSl leest het oSL systeembeschrijvings-carddeck en print
de systeembeschrijving. Het systeem wordt opgeslagen op de aerste twee cylinders
van het diskgebied

SYSTEml. Via ean CALL wordt oSLPSY52 aangeroepen om het toa-

passelijke prototype te bepalen. De verwerkte records worden opgeslagen op de
derde cylinder van hat diskgebied WORKA (zie oSLPROGG).
wordt beschreven in het

hoof~stuk

Het formaat hiervan

INfORmATIESTRUKTUUR.

oSLPSYSl maakt gebruik van een 8 bit SWITCH. Hierin worden diverse eigenschappen
van de ingelezen systeembeschrijving vastgelegd. De betekenis van de diverse
bits is als volgt:
X'80' Procedure section
X'4D' Declare section
X'2D' Label in record
X'lO' Instruction required
X'08' Overlay
X'04' With positions
X'02' Without positions
X'01' Continuation card
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Naam:

OSLPSYS2

Titel:

Establish prototype

Include: Geen
fetch:

Geen

Beschrijving:
Oit programma, elgenlijk meer een routine, wordt aangeroepen door OSLPSYSI.
Het bepaalt het van toepassing zijnde prototype en maakt een record voor elke
instructie. Al deze records hebben het zelfde recordnummer. Het formaat van de
records wordt beschreven in het hoofdstuk INFORmATIESTRUKTUUR. De records
worden opgeslagen op de darde cylinder van het diskgebied WORKA.
Is hat gelezen record een declaratie-record dan wordt vanuit OSLPSYS2 een oproep gepleegd naar OSLPSY53 voor het verzamelen van de symbolenlijst.
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Naam:

DSLPSYS3

Titel:

Collect symbols

Include:

Geen

Fetch:

Geen

Beschrijving:

oit programma wordt opgeroepen door OSLPSYS2 voor het verzamelen van de symbolenlijst in geval van een declaratie-record.
Het programma onderscheidt drie soorten symbolen:
1. Symbolen
2. Symbolen met overlay-specificatie, te herkennen aan een cijfer op
de eerste positie.
3. Symbolen met index-range.
Verwerking:
1. Wordt gewoon opgeslagen
2. Original symbol en overlay symbol worden samen opgeslagen in hetzelfde record.
3. Eerst wordt het symbool zonder index opgeslagen en daarna het
symbool met aIle indexen,van de eerste tot en met de laatste.
Voor verdere informatie betreffende het formaat zie het hoofstuk INFDRMATIESTRUKTUUR.
Het programma wordt beeindigd met een return naar OSLPSYS2.
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OSLPSYS4

Titel:

Process symbols

Include: OSLPROG/OSLPWRTE/OSLPNREC/OSl?SVma
Fetch:

DSlPSVS5. Bij ERROR-conditie:DSLPROG2.

Beschrijving:
De belangrijkste teak van OSLPSVS4 is het controleren ven de door DSLPSYS3
opgeslagen

symbolen. Met name wordt er gekeken of meervoudig gedeclareerde

symbolen geen tegenstrijdige attributen hebben.
Tegenstrijdige attributen zijn:
FUNCTION:

memory,counter,shiftregister,oscillator,one shot multivibretor,
overlay

MEMORY:

function, oscillator, one shot mUltivibrator,input

COUNTER:

function,shiftregister,oscillator,one shot multivibrator,input

SHIFTREG:

function,counter,oscillator,one shot multivibrator,input

OSCILLATOR:function,memory,counter,shiftregister,one shot multivibrator,input
ONE SHOT:

function,memory,counter,shiftregister,oscillator,input,index,overlay

INPUT:

memory,counter,shiftregister,oscillator,one shot multivibrator,circuit

OUTPUT:

NONE

CIRCUIT:

input,ind8x,overlay

Het programma eindigt met hat oproepen en in uitvoering nemen van OSLPSYS5.
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Naam:

OSLPSYSS/OSLP6/0SLPSYS7

Titel:

Translate OSL_system I/Translate OSL-system II/Translate function and
set of symbols

Include: OSLPROG/OSLPNREC/OSLPWRTE/OSLPSYMB
Fetch:

OSLPSYS8. Bij ERROR-conditie: OSLPROG2

BeschriJving:
OSLPSYSS leest de OSL systeembeschrijving van de derde cylinder van het diskgebied WORKA en vertaalt de records. De vertaalde records worden opgeslagen op
het diskgebied SYSTEM2 (zie OSLPROGG). De vertaling is gedeeltelijk uitbesteed
aan OSLPSYS6 en OSLPSYS7.
Allereerst wordt het juiste prototype bij het record opgezocht. De vaste velden
van het record kunnen dan worden verwijderd, omdat ze toch id8ntiek in het prototype beschreven staan. De variabele velden worden afgesloten met X'40'. De vertaling van de variabele velden gebeurt als voIgt.
~SET

De symbolen in een set worden niet gescheiden. De symbolen worden vertaald als enkele symbolen.

~SYMB

Een symbool wordt vertaald in een 4 byte woord. De eerste twee bytes
bevatten het serienummer. Hesft het symbool geen indexen, dan zijn de
laatste twee bytes 2X'OO', indien weI, dan komt hier het serienummer
van het symbool met de hoogste index.

~CIRC

De circuitnaam wordt uitgebreid tot een 8 byte woord

~KEYS

Vaste velden in keys worden niet vertaald. Variabele velden als hier
gespecificeerd.

*POS

De letter wordt vertaald in een binair getal van 2 bytes. Het nummer
wordt omgezet in eveneens een twee bytes binair getal. Het aansluitnummer van de kontakten wordt omgezet in een binair getal van 4 bytes.
Ook de vertaling blijft, evenals de onvertaalde coordinaten, tUBsen
haakjes staan. Als er geen positie gespecificeerd is zijn aIleen de
haakjes aanwezig.

NB. De letter I is niet toegestaan in POSe

Het formaat van de records is beschreven in het hoofdstuk INFORMATIESTRUKTUUR.
Wanneer het prototype is uitgeput, dan wordt de rest van het record beschouwd
als inputfunctie. De symbolen in de inputfunctie worden vertaald als symbolen.
[en symbool met overlay attribute wordt vervangen door het origineel. Heeft
een symbool Ben addition (toevoeging in de vorm van outputpennummer), dan wordt
deze ook toegevoegd aan de symbolenlijst.
Indien een ir.putfunctie pennummers bevat, dan staan deze tussen haakje6 achter
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DSLPSYS8

Titel:

Print symbols

Include: DSLPROG/OSLPNREC
Fetch:

DSLPROG2

8eschrijving:
Het programma OSLPSYS8 is de afsluiting van de hsle grosp Read-programs.
OSLPSYS8 print alls symbolen en verder nog allerlei mogelijke meldingen.
De symbolsn worden geprint compleet met indexsn, indien aanwszig. 8strsft het
een symbool met overlay attribute dan wordt ook het originele symbool geprint.
Verder wordan oak nog de attributsn gsprint.
De meldingen worden, alvorsns ze te printsn, eerst gesorteerd op recordnummer.
De meldingen met het aerste recordnummar worden dan het eerst geprint, hetgeen
de overzichtelijkheid zeer ten goa de komt.
Daar met dit programma de serie READ-programma's op is,wordt aan het slot van
dit programma teruggekeerd naar het supervisorprogramma OSLPROG2.
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WIRING-programs
Hiermee zijn bedoeld de programma's DSLPWREl tot en met DSLPWRE9 en DSLPWREA
tot en met DSLPWREC. Dit zijn de eigenlijke ontwerpprogramma's binnen het
traject, waarin we geInteresseerd zijn, namelijk het uitzoeken van de benodigde
draadverbindingen, het printen van een bedradingslijst en het genereren van
een pons band voor de besturing van de wirewrap-halfautomaat.
Er worden drie soorten connections onderscheiden:
1. Logic connections
2. Auxiliary power connections

Logische verbindingen tussen outputs en
inputs.
Niet standaard voedingsaansluitingen.

3. Power connections

Standaard voedingsaansluitingen.

misschien is dit de juiste plaats om te wijzen op het verschil tUBsen connection en wire.
CONNECTION Dit duidt op de totale verbinding, die aan het zelfde logische
(elektrische) punt hangt. Dit komt dus overeen met het begrip knooppunt.
WIRE Dit duidt op een deel van een connection en wel een tweedraadsverbindrng-tussen twee punten van een connection.
De grote lijn in dit pakket programma's is als volgt:
- Van elke input wordt bepaald aan welke output(s) hij ligt.
- Uit deze deelverbindingen worden alle connections gevormd.
- Voor elke connection wordt een verbindingpatroon gevormd met minimale
draadlengte, zodanig dat per wire wrap-pen slechts twee "wraps" ontstaan.
- Alle te vormen verbindingen worden gepresenteerd als te realiseren
tweepunts wrapverbindingen. Deze komen in de zogenaamde wiring-list.
- De verkregen wiring-list wordt geprint an op verzoek wordt ook Bsn
ponsband geganereart ten bahoave van de wirewrap-halfautomaat.
Ten gevolga van een andere opzet van de momenteel in aanbouw zijnde wirewraphalfautomaat voldoet het ponsbandformaat (nader beschreven in het hoofdstuk
INFORmATIESTRUKTUUR) niet geheel meer aan de huidige weneen. Er zijn verschillende mogelijkheden om aanpassing ta bewerkstelligen:
- Gebruikmaken van de processing-power en flexibiliteit van de geplande
microprocessorbesturing (juist de belangrijkste reden om hier een microprocessorbesturing te rechtvaardigen).
- Het maken van een geheel nieuw computerprogramma, dat de benodigde gegevens direkt van de disk file WIRELIST haalt en transformeert naar de gewenste stuurtape.
- Het aanpassen van het bestaande DSLPWREC programma, dat deze stuurtape
genereert.
Naar mijn stellige overtuiging is da laatstgenoemde methode de meest bewerkelijke.
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OSLPWREl

Titel:

Collect coordinates

Include: DSLPROG/OSLPWRTE/OSLPSYSR/OSLPBORO/DSLPROGL
Fetch:

OSlPlliRE3/DSlPUPDl

Beschrijving:
Dit programma genereert een lijst met symbolen,gecodeerde coordinaten,varaiste
paneelruimte en positie. De lijst wordt opgeslagen op het diskadras 'COORDLIST'
(zie OSLPROGG) volgeos hat fotmaat

beschraven in hoofdstuk INfORffiATIESTRUKTUUR.

Het programma maakt gebruik van DSlPWRE2, een programma met de taak om het volgordenummer van een circuit in aen module ta bepalen. Als dit gebeurd is zijn oak
da pennummers van de inputpannen bekend en wordan toegevoegd aan de systeembeschrijving. Deze wordt tussentijds opgeslagen op diskgebied WORKA (zie) DSlPROGG
en neernt maxirnaal 2 cylinders in beslag.
Het programma eindigt met hat oproepen en uitvoeren van DSlPWRE3, tenzij er aen

**

UPDATE WIRING commandokaart gebruikt was, in welk geval wordt ovargegasn naar

OSLPUPDl.
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Naam:

DSLPWRE2

Titel:

Appoint inputpins

Include: Geen
Fetch:

Geen

Beschrijving:
oit programma wordt opgeroepen door DSLPWREl voor hat toekennen Van een volgordenummar aan hat circuit in de betreffande module. Dit gebeurt 6f aan da hand
van het gespacificaerde inputpennummer 6r door hat aerste vrija circuitelemant
in de module. Hat volgordenummer wordt opgeslagen op het adres 9(3) an het externa adres RECORD.24.
Vervolgens kent het programma de inputpannummers toe indian van toepassing.
Voor sommige toepassingen heeft hat programma hiervoor de hUlp nodig van aen
zogenaamd CIRCUIT-program. Dit is het geval, indien bit 4 van de vierde byte
van de PROGRAM SWITCH lis. Voor meer informatie hierover zie desgewenst
DSL Programs blz 49.
Het programma wordt beeindigd met een RETURN naar het oproepende programma.
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DSLPWRE3

Titel:

Print positions

Include: Geen
fetch:

DSLPWRE4.

Bij ERROR conditie DSLPROG2.

8eschri jving:
DSLPWRE3 verzorgt printeroutput met de posities van de modules en geeft tevens
een lijst met de benodigde aantallen van de diverse modules.
men dient er wel rekening mee te houden dat de positie van de modules wordt gegeven in een aanzicht vanaf de bedradingszijde van het paneel
Het programma beeindigt met het overs tappen naar DSLPWHE4.

-4~-

Naam:

D5LPWRE4

Titel:

Appoint outputpins

Include: D5LPROG/D5LPWRTE/DSLPNREC
Fetch:

DSLPWRE5. 8ij ERROR-conditie D5LPROG2.

Beschrijving:
Dit programma heert tot taak het toekennen van pennummers aan de outputpennen
in de inputfuncties (laatete kolom beschrijving in blok DSL-system). Zijn de
pennummers reeds met de hand toegekend, dan worden zij nu gekontroleerd.
Het programma gaat uit van het bestand op diskgebied WORKA, waar door DSLPWREl
de systeembeschrijving gedeponeerd is.
De resulterende nieuwe systeembeschrijving wordt opgeslagen op diskgebied
SYSTEM2 (zie DSLPROGG).
Het programma print ook een nieuwa systeembeschrijving. Deze wordt samengesteld
uit de ongewijzigde delen van de beschrijving op diskgebied SYSTEM1,aangevuld
met de terugvertaalde,wel gewijzigde,delen van de beschrijving op diskgebied
SYSTEM2.
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Naam:

OSLPWRE5

Titel:

Generate logic connections

Include: OSLPROG/OSLPWRTE/OSLPNREC/OSLPSVMS/OSLPROGL
Fetch:

OSLPWRE6. Bij ERROR-conditie OSLPROG2.

BeschriJving:
Het programma OSLPWRE5 genereert alle logische verbindingen, alsmede alle verbindingen van de AUXILIARY POWER aansluitingen (hulpvoedingen,niet stendaard
voedingen). Het resultaat wordt vestgelegd op hat diskgebied WORKA volgans het
formeat beschreven in het hoofdstuk INFORmATIESTRUKTUUR.
In sommige gevallen kunnen de verbindingen ook worden gegenereerd door het
geassocieerde circuit-program, zoals dat is gespecificeerd in kolom 10-13 van
de kaart in het CIRCUIT bloke Oit aspect za1 in dit verslag niat verder worden
behandeld. Voor maer informatia zie OSL programs blz 52.
Het programma eindigt met het oproepen en in uitvoering nemen van OSLPWHE6.

-~-

Neam:

OSLPWRE6

Titel:

Sort logic connections.

Include:

OSLPROG/OSLPNREC/OSLPWRTE

Fetch:

DSLPWRE7. Bij ERROR-conditie DSLPROG2

Beschrijving:
Dit programma verwerkt de connection-list, dis is opgeslagen op de eerste twes
cylinders van diskgsbied WORKA. De verschillende delen van een verbinding worden
in dit programma verenigd tot

~~n

verbinding. Oit gebeurt door veer elk punt van

een partiale verbinding te kijken of dit punt ook aanwezig is in de records, die
voor de andere inputs zijn gemaakt. Is dit hat gavel dan worden de records gecombinaerd tot

~~n

record. Een verbinding is compleat als geen enkel punt van die

verbinding nog voorkomt in een ander record van sen partiale verbinding.
Hat resulterende record wordt opgeslagen in geblokta records op het adres CONNLIST
Aan het einde van dit programma wordt overgestapt naar DSLPillRE7.
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Naam:

DSLP~RE7

Titel:

Compute distances

Include: DSLPROG/OSLPNREC/OSLPWRTE
Fetch:

DSLPWREB. 8ij ERROR-conditie OSLPROG2

Beschrijving:
Het programma OSLPWRE7 begint met de gegevens. welke opgeslagsn zijn op diskadres 'CONNLIST'. Hisruit wordt, in samenwerking met OSLPmNRT. een zodanige
bedrading gekonstruserd, dat de totaal benodigde draadlengte wordt geminimaliseerd. De nieuwe lijst wordt opgeslagsn op het diskgebied 'WIRELIST' (zie
DSLPROGG). Voor een beschrijving van het gebruikte formaat zie het hoofdstuk
INFORmATIESTRUKTUUR.
Het gebruikte algorithme voor de be paling van bovenbeschreven verbinding
is als voIgt.
1. Lees eerstvolgende CONNECTION in
2. Indien 2-punts verbinding, dan direkt opslaan in 'WIRE'
3. 8epaal de afstanden tussen aIle te verbinden punten.
4. Sorteer de lijst op deze afstanden.
5. Sorteer verbindingen met gelijke afstanden op frequantie Van verschijnen.
6. Bapaal minimumroute met behulp Van OSLPmNRT (zie aldaar).
7. Ga weer naar 1 indien lijst nog niet 1eeg is.
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DSLPMNRT

Titel:

Appoint minimum route

Include: Geen
Fetch:

Geen

Be6chrijving:
DSLPmNRT is een routine, welke wordt aangeroepen door DSLPWRE7, om een zodanig
patroon van verbindingen te genereren, dat ten eerste do gawenste totale verbinding wordt gevormd en, ten tweede, dat dit gebeurt op een zodanige wijze, dat
de totale draadlengte minimaal is.
Het toegepaste algorithms is als volgt:
1. Neem volgende verbinding van de door DSLPWRE7 gemaakte lijst.
2. Verwerk deze verbinding op grond van zijn relatie tot de reeds gemaakte verbindingen, op de hierna beschreven wijze.
a.

E~n

punt ervan ligt midden op bestaande verbinding:
~, ,

Sls deze verbinding over omdat er

~

enders 3 wraps op 1 pen terecht komen.

b. Elk der punten ligt op een andere deelverbinding:

~ __ .~

Kombineer beide deelverbindingen
en nieuwe verbinding tot

e~n

nieuwe

verbinding.
c.

E~n

der punten ligt op eindpunt van bestaande deelverbinding:
Voeg de nieuwe verbinding toe aan

~

o

de juiste zijde van de deelverbinding.

d. Geen van de twee punten ligt op eeR reeds gevormde verbinding:
Begin een nieuwe (partiale) ver_
binding.
Het bovenstaande proces wordt voortgezet totdat alle te verbinden punten inderdaad zijn verbonden.
Het programma wordt afgesloten met een RETURN naar het oproepende programma.

Naam:

DSLPWRE8

Titel:

Generate power wiring.

Include: DSLPROG/OSLPWRTE/OSLPNREC/OSLPSYffiS
Fetch:

DSLPWRE9. Bij ERROR.conditie OSLPROG2

Beschrijving:
DSLPWREB heeft tot taak hat konstrueran Van de verbindingen van de standaard
voedingslijnen. Het programma maakt hierbij gebruik van het POWER record, det
is beschreven in het hoofdstuk SYSTEEMSESCHRIJVING. Het formaat hiervan is,
evena1s aIle andere hier van toepassing zijnde formaten, beschreven in het hoofdstuk INFORMATIESTRUKTUUR. In dit record wordan drie soorten poweraansluitingen
onderscheiden:
NAmE=COOE(COLOUR)
NAME(AUX)=CODE(COLOUR)
NAME(PRINT)=CODE(CDLDUR)
In het eerste geval dient er een netwerk van verbindingen te worden gegenereerd
direkt op de standaard voedingsaansluitpennen.
Het tweedc geva1 betreft AUXILIARY POWER (hu1p voeding) aansluitingan. Oeze
worden niet in dit programma gegenereerd, maar in DSLPWRE5, tege1ijk met de
logische verbindingen.
In het laatste gaval hebben we te maken met

gedeelteli~geprinte

voedingslijnen.

Er worct veronderste1d, dat ar ean rege1matig raster van voedingspennen op het
paneel beschikbaar is. De posities van deze pennan dienen gespecificeerd te zijn
in een extra record, zoals beschrevan in het hoofdstuk INFORMATIESTRUKTUUR.
We bekijken nu het algorithme, dat wordt gehanteerd voor het eerate geval.
A11ereerst wordan de coordinaten verzameld van a11e te verbinden punten.
Varvolgens worden al deze punten ingedeeld in horizoRtale an verticala rijen.
Dan wordt het punt opgezocht, dat zich het dichtst bij hat powar input-point
bevindt, dat is da pan, waar da voedingsaansluiting naar buiten is gamonteard.
Er wordt dan aen verbinding tussen deze beide punten gelegd. Oaarna wordt opgezocht van welke rij dat punt ondardeel uitmaakt an worden aIle punten van deze
rij toegevoegd aan deze verbinding. De rij wordt dan uit de verzameling rijen
geschrapt.Vervolgens worden wear aIle rijen onderzocht op puntan, welke reeds
zijn aangeslotan, waarns weer de rijen waarin deze punten worden gevonden toegevoegd worden aan de verbinding en de rijen worden gealimineerd. Wordt in de
restverzame1ing rijen geen aangesloten punt meer gevondan, dan wordt het punt
dat het diahtst bij een aangesloten punt zit hiermee varbonden.
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Naam:

OSLPWRE9

Tital:

Form wiring list.

Include: OSLPROG/OSLPWRTE/OSLPNREC
Fetch:

OSLPlliREA. Bij ERROR-conditie OSLPROG2

Baschrijving:
OSLPWRE9 producasrt de aiganlijka bsdradingslijst uit de gegevens op diskfila
'WIRELIST'. Het resultaat wordt weer in geblokte records op het adras 'WIRELIST'
opgeslagan. Het formaat is beschreven in het hoofdstuk INFORmATIESTRUKTUUR.
De bedradingslijst wordt zodanig gevormd, dat van aan verbinding tussen bijv.
de puntsn 1 tot en met 10 eerst de varbindingen 1-2,3-4,5-6,7-8,9-10 worden
gemaakt an vervolgans de verbindingen

2-3,4-5,6~7,8-9.

Het resultaat hiarvan is

dat de varbindingan worden opgabouwd in twae lagan, waardoor het altijd mogalijk
is een draad te verwijderen door ten hoogste drie draden te verwijderen. Zouden
aIle verbindingen successievelijk gemaakt zijn dan moet een totale verbinding
worden verwijderd omdat het niet goed mogelijk is een losgemaakte draad weer
opniauw te wrappen. Het toegepaste algorithme is als voIgt:
oeel de totaalverbinding op in tweepuntsverbindingan.
Sortear deza in volgorde van afnemenda draadlengte.
Sorteer de punten in een draad zodanig, dat de afstand tussen het aerste punt
in aan draad en het laatsta punt van de voorgaande minimaal is.
Hat programma eindigt met een ovarstapje naar oSLPWREA.
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Naam:

OSLPWREA

Titel:

Print system-description.

Include:

OSLPROG/DSLPWRTE/OSLPNREC/OSLPRETR/OSLPSymS

Fetch:

DSLPWREB. Bij ERROR-conditie DSLPROG2.

Beschrijving:
Het programma OSLPWREA print de systeembeschrijving, zoals opgeslagen op diskgebied SYSTEMl en SYSTEM2. Deze beschrijving moet er sen zijn in echte circuits.
Het vertaalde systeem wordt terugvertaald en gemen~m8t de commentaarstatements
van het onvertaalde systeem. We krijgen zodoende een precieze documentatie van
het systeem op het moment dat de hierna volgende bedradingslijsten worden
nereerd.
Het programma eindigt met het oproepen en uitvoeren van 05LPWREB

gege~
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Naam:

DSLPWREB

Titel:

Print wiring-list

Include:

OSLPROG/DSLPNREC/OSLPOCOD

Fetch:

Afhankelijk van gegeven commando's.

Beschrijving:
Het programma DSLPWREB print de bedradingelijst, zoals deze is opgeslagen 0P diskadres 'WIRELIST'. De coordinaten van de pennen worden Bchter getransformeerd naar
de kombinatie van moduulpositie+pennummer of naar kontaktnummer voor wat betreft
de uitgaande bedrading.
Indien ook hat commando

** WIRINGTAPE is

gebruikt, dan wordt hat programma af-

geslotan met hat aanroepen en in uitvoering namen van DSLPWREC, zo ni8t dan wordt
teruggekaerd naar DSLPROG2.
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D5LPWREC

Titel:

Punch wiring-tape.

Include:

D5LPROG/D5LPNREC

Fetch:

D5LPROG2

8eschrijving:
Dit programma maakt een ponsband van de bedradingslijst volgens het formaat beschreven in het hoofdstuk INFORffiATIESTRUKTULIR. Er wordt verondersteld, dat de papertapepunch is aangesloten op 5Y5010.
De verplaatsingen worden geponst als (255-X) en (255-Y). De draadlengte als
(511-L). Het draadnummer en de kleur worden geponst met een gat voor de nul en geen
gat voor de

~~n.

SO-52 zijn extra schakelfunctie, waarvan alleen SO gebruikt wordt

om aan te geven dat de draadkeur is gewijzigd of dat de tape een controlepunt bevat.
Voor wat betreft de kleur van de draad zijn de volgende mogelijkheden aanwezig:
fQQf

KLEUR

000

BLANK

001

8LAUW

010

BLAUW/WIT

011

ZWART

100

ROOD/WIT

101

ROOD

110

WIT

III

GROEN

De ponsband wordt afgesloten met aen leesbare ponsing van de naam van de schakeling, welke is gedefinieerd in de circuitbeschrijving

in de TITLE kaart en dB datum.

Aan het eind van het programma wordt overgesprongen naar de supervisor D5LPROG2.

-52UPDATE_programs
Het betreft hier een pakket programma's, die de gebruiker van DSLSYS de mogelijkheid willen geven om aan het resultaat van DSLSYS nog wat te kunnen wijzigen.

Dit geldt voor de bedradingslijst, maar ook wordt de systeembeschrijving automatisch aangepast. Varder kan ook eerst de systeembeschrijving worden veranderd en daarna automatisch een nieuwe bedradingslijst worden gegenereerd.
Tot slot zij nog vermeld, dat dit pakket programma's momenteel niat operationeel
is omdat zij niet op de gele disk zijn gecatalogiseerd. Om ze te kunnen gebruiken
moet dit eerst gebeuren. De object decks van DSLSYS zitten in de dozen genummerd
6 tot en met 9.
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Naam:

OSlPUPOl

Titel:

Read changes

Include: OSlPROG/OSlPWRTE/OSlPNREC/OSlPRCRO/OSLPBORO/OSLPSYMB
Fetch:

OSLPUP02. Bij ERROR-conditie OSlPROG2.

Beschrijving:

Het programma OSLPUPOI leest een stel kaarten in met veranderingen van de systeembeschrijving en de bedradingslijst.
Hat pakket datakaarten, waarin de veranderingen beschreven zijn, wordt voorafgegaan door enkele control-kaarten.
Voor een beschrijving van hat precieza formaat van de diverse kaarten zie het
hoofdstuk INFORffiATIE5TRUKTUUR.
Aan hat eind van hat programma wordt OSlPUP02 aangeroepen en in uitvoering genomen.
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Naam:

DSLPUPD2

Titel:

Update wiring-list

Include: DSLPROG2/DSLPWRTE/DSLPNREC
Fetch:

DSLPUPD3. Bij ERROR-conditie DSLPROG2.

Beschrijving:
Dit programma verzorgt een updating van de

WIRI~GLIST

op het diskadres 'WIRELIST'

overeenkomstig de lijst van veranderingen, welke door OSLPUPDl is opgeslagen op
diskgebiad 'WORKA'. De nieuwB bedradingslijst wordt weer opgeslagen op het diskadres 'WIRELIST'.
Het programma maakt eveneens een lijst van veranderde verbindingen, welke wordt
opgeslagen in geblokte records op diskadres WDRKA.0200. Het formaat hiervan is
beschreven in hat hoofdatuk INfORmATIESTRUKTUUR

op bIz.

voor draden.
Het programma beeindigt met hat overs tappen near DSLPUPD3.

onder het bijschrift:
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DSLPUPD3

Titel:

Decode changed connections

Include: DSLPROGZ/OSLPWRTE/OSLPNREC/DSLPBORD
Fetch:

OSLPUP04. Bij ERROR-conditie DSLPROG2.

BBschrijving:
Dit programma g88ft een terugvertaling van de punten van de gewijzigde verbindingen. De terugvertaalde verbindingen worden opgeslagen op diskgebied 'WORKA'
in geblokte records. Het formaat is beschreven in het hoofdstuk INFORffiATIESTRUKTUUR.
Hat programma eindigt met een overgang naar DSLPUPD4.
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Naam:

DSLPUPD4

Titel:

Generate changes for system-description

Include:

DSLPROG/DSLPNREC/OSLPWRTE/OSLPSVMS

Fetch:

DSLPUP05. Bij ERROR-conditie DSLPROG2

Saschrijving:
Hat programma DSLPUPD4 sortaert de lijst van veranderde verbindingen en maakt
hiaruit een Iijst ven veranderingen ten behoeve van de systesmbeschrijving.
Deze Iijst wordt opgeslagen in geblokte records op het diskgebied 'WORKA' en
weI op de eerste twee cylinders.
De gehanteerde formaten worden beschreven in het hoofdstuk INFORMATIESTRUKTUUR.
Het programma eindigt met het oproepen en uitvoeren van DSLPUPD5.
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DSLPUP05

Titel:

Update system-description.

Include:

OSLPROG/OSLPWRTE/OSLPNREC

Fetch:

DSLPlliREA. Bij ERROR-conditie OSLPROG2.

Beschrijving:
De taak van dit programma is het updaten van de systeembeschrijving overeenkomstig de lijst van veranderingen geleverd door OSLPUP04. De nieuwe systeembeschrijving wordt weer opgeslagen op diskgebied 'SYSTEm2' •
Het programma eindigt met hat aanroepen en tot uitvoering brengen van OSLPlliREA
voor het produceren van aan nieuwa systeembaschrijving.

BESTURINGSTAAL
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In de programmabeschrijving van DSLPROG2 is een overzicht gegeven van alle
door dat Supervisorprogramma gedefinieerde en dus toegelaten commando's.
In dit hoofdstuk zal een meer uitgebreide beschrijving gegeven worden van die
commando's, welke van belang zijn voor het in dit verslag aan de orde zijnde
traject van de ontwikkeling van digitale circuits.
Verder zullen ook besproken worden enkele commando's van meer algemene toepasbaarheid. We zullen beginnen met de command.,welke in het voorbeald zijn
gebruikt.
DATA INPUT COmmANDS

**
**
**

PROTOTYPES

Het eerste

PROTOTYPES (name)

den door aen prototype card-deck. Is er een naam

ADDITIONAL PROTOTYPES

achter~het

comma~do

dient direct gevolgd te wor-

commando geplaatst dan hoeft dit niet,

want dan worden de gegevens geladenvanuit de Core
(/

Image Library. Er zijn twee files gecatalogiseerd

I

te weten:
STANDARD

voor alle prototypes

CIRCUITS

voor systemen, welke alleen echte circuits bevatten.

Het laatste commando wordt gebruikt indian aan
de gebruikte diskgegevens nog iets toegevoegd
moet wordeg. Dit gebeurt dan via een card-deck
direct achter daze commandokaart.

**
**
**

CIRCUITS

Voor deze groep commando's geldt hat bovenstaan-

CIRCUITS (name)

de verhaal eveneens, met dian verstanda dat de

ADDITIONAL CIRCUITS

namen van de gecatalogisaerde files in dit geval
luiden:
TTL

voor de TTL7400 serie

MECL

voor de mC1000 serie.

Voor beide tot nu toe behandelde groapen van commando's geldt dat de ingelezen gegevens terecht
komen op de disk workarea (zie DSLPROGG).
Voor hat uitvoeren van al deze commando's worat,
behalve van de supervisorprogramma's,nog gebruik
gemaakt van DSLPROTO. Bij die commando's waar de
(name) is opgegeven bovendian nog van DSLPLIB1.
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**
**

DSL-SYSTEm

Deze commandokaart wordt direct gevolgd door het

D5L-SYSTEM (name)

systeem card-deck, tenzij

~

gespecificeerd is

en een naam is, die ook voorkomt in de catalogus
van de Tape Library. Voor het uitvoeren van dit
commando wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde
READ-programs DSLPSYSI tot en met DSLP5YS2 (zie
voor beschrijving aldaar). Als name gegaven is
bovendien van DSLPLIBI. Het gevolg van dit commando
is het inlezen van de systeembeschrijving, het
printen van deze beschrijving, het bepalen van de
prototypes ter vervanging van de statements,het
verzamelen van de gebruikts symbolen en de bijbehorende attributen, het construeren van de symbo-

/
/

/

/
\

~

fAD COmMANDS

~

** WIRING

.~

lenlijst en het printen ervan en tenslotte het vertalen van de beschrijving in een intern formaat,
dat minder geheugenruimte vergt.

\

**
**

Daze commandors maken gebruik van de WIRING-pro-

WIRINGTAPE

grams D5LPWREI tim DSLPWRE9 en DSLPWREA tim

UPDATE WIRING

D5LPWREC, waarvan hat laatste programma aIleen
bij het commando

**

WIRINGTAPE.

De eerste twea commandors staan op zichzelf.
Indien hat tweede commando gebruikt wordt mag
hat eerste worden weggelaten.
Hat derde commando moet worden gevolgd door
een carddeck, waarin de aan te brengen wijzigingen zijn vermeld (formaat zie INFORffiATIESTRUKTUUR).
Het eerste commando veroorzaakt het genereren
Van een bedradingslijst voor de schakeling.
Dit is aIleen mogelijk indien het systeem beschreven is in echte circuits, waarvan de posities op
hat paneel vastliggen en de I/O punten zijn aangegeven. Bedoeld zijn hier de contacten en niet
de lip pennen van de circuits. Deze mogen weI,
maar hoeven niet opgegeven ta zijn. Indien niet
opgegeven, dan zoekt het programma steeds de eerstvolgende vrije pen. Dit leidt niet tot een minimale
bedrading, maar dat doet aen willekeurige niet automatische toewijzing door de ontwerper ook niet.
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Behalve de tot nu toe beschreven commando's, welke alle een direkte rol vervullen in het automatisch ontwerpgebeuren, zijn er nog een stel commando's
met Ben meer aigemeen karakter. Hiervan zullen er enkele worden besproken.

**

Dit commando doet niets meer of minder dan het laten

TEXT

uitvoeren van het programma DSLPTEXT. De werking van
dit programma is in het programmaoverzicht uitgebreid
besproken, zodat hier kan worden volstaan met een verwijzing daarnaar.
~*

PUNCH DSL-SYSTEm

Dit commando produceert een card-deck van de DSL

beschrijving. Daar echter dit programma gebruik maakt
van het programma DSLPDUmp en daar dit programma niet
op de gele disk gecatalogiseerd is, werkt het momenteel niet. De vraag is ook of er veel behoefte aan is.
~*

INITIALISE

Deze drie commando's

maken gebruik van het programma

**

CATAL

DSLPLIB2. Ook dit programma staat momenteel niet op

~*

DELETE

disk. De drie commando's worden respectievelijk gebruikt voor het initia1iaeren, catalogiseren en 1aten verva11en van files op de Library Tape, waar de
DSL beschrijving van in behande1ing zijnde systemen
op kunnen worden opgeslagen.
~

Vermoede1ijk heeft dit stuk DSLSYS nooit correct gawerkt gezien het fait dat het commando

**

INITIALISE

dubbel is gedefinieerd en wel behalva op deze wijze
in DSLPLI82 en als

~*

INITIALIZE in DSLPROG2. Dit

betekent dat het commando INITIALISE, zoals dat door
DSLPLIB2 wordt vereist door DSLPROG2 niet wordt toegelaten ale commando.

**
**

DUmp

Deze commando's dienen voor het dumpen van disk out-

PUNCH

put op de printer respectievelijk zonder en met card
output. Beide commando's maken gebruik van DSLPDUmp
welk programma momenteel niet op de disk staat. Zie
voor verdere informatie de beschrijving van DSLPDUmp.

**

FETCH

Commando voor hut laden en uitvoeren van de volgende
fase. Geen gewoon gebruikerscommando.

**

END

Commando dat elke DSLSYS run beeindigt.

** TEST

Dit commando veroorzaakt extra printeroutput bij wel-

**

haast alle DSLSYS programma's voor DEBUG doe1einden.

TEST OFF

Het in werking zijn van deze testmode wordt aangegeven
door bit 1 van UPSI(User Programmable Switch Indicator)

**

PRINTER ON

Printmode. Kan printeroutput, waar gewenst onderdrukken.

**

PRINTER OFF

Te testen via bit 0 van UPSI (PRINTER OFF:bit D:l)
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SYSTEEMBESCHRIJVING
Ter voorkoming van misverstanden: het betreft hier niet een beschrijving van
het DSL-systeem, maar een verhaal over de wijze waarop binnen DSLSYS een beschrijving gegeven kan worden van het te ontwerpen digitale systeem met behulp
van de beschrijvingstael DSL (Digital System Language). De

nadruk zal hierbij

komen te liggen op de beantwoording van de gebruikersvraag: Hoe stel ik een
carddeck samen dat mijn probleem adekwaat beschrijft en het ontwerpsysteem
DSLSYS op de gewenste manier bestuurt, zodanig dat de door mij gewenste output wordt geproduceerd?
Welnu, de minimale samenstelling Van zo'n carddeck is als voIgt:
JOB CONTROL CARDS

Deze kaartenzijn te herkennen aan

II

in de kolommen 1-2.

Zij bevatten mededelingen aan het Operating System van de
IBM 360, welke nodig zijn om de uitvoering van de programma's van DSLSYS op de juiste wijze in gang te zetten. Dit
begint altijd met de uitvoering van DSLPROG.
PROTOTYPE BLOCK

Dit is een inputblok, dat de ter beschikking staande prototypes definieert. Het blok bestaat uit de commandokaart

**

PROTOTYPES gevolgd door het carddeck, dat de prototypes

beschrijft. Indien gebruik gemaakt wordt van het standaardpakket prototypes, dan luidt de commandokaart

**

PROTOTYPES

STANDARD (een spatie ertussen) en vervalt het carddeck. De
prototypes worden dan van de disk gehaald. (zie DSLPLIBl)
CIRCUIT BLOCK

Dit blok beschrijft, analoog aan de hierboven beschreven
wijze, het toegelaten bestand aan CIRCUIT beschrijvingen.
Het blok bestaat uit de commandokaart

**

CIRCUITS (name)

gevolgd door het pakket circuitbeschrijvingskaarten, tenzij
(name) is ingevuld in welk geval het pakket van disk wordt
gehaald (zie ook DSLPLIBl). Binnen het circuitblok zijn
enkele algemene records te onderscheiden, die informatie
geven over zaken de gehele print betreffende. Dit zijn:
CONTACTn

Geeft de coordinaten van de verzameling kontakten
behorende tot contact (plug,rij,o.i.d.) met nummer
n, waarin n begint bij 0 en oploopt tot maximaal 9.

POLUER

Dit record geeft informatie over de standaardaansluitingen van voeding en aarde.

SPEC

Geeft wat speciale informatie over functie van de
gates (aIleen bij simulatie van belang,zie voor
verdere informatie Design Of Digital Systems p.lS)
over toegepaste draadkleur (alleen van belang indien ook powerwiring door DSLSYS wordt gegenereerd)
en over hoe doorverbonden uitgangen moeten worden
geinterpreteerd (wired and of wired or)
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COORD

Dit record dient niet verward te worden met het
COORD FIELD in de CIRCUIT records. Het COORD record
beschrijft de coordinaten van de aansluitpennen
van de gebruikte omhullingstypes. De vorige drie
records CONTACTn,POWER en SPEC beginnen allemaal
ook inderdaad met deze namen, het COORD record echter begint met de naam van de omhulling, bijvoorbeeld DLINE voor een Dual in line omhulling.

BOARD

Dit record geeft informatie over de onderverdeling
en afmetingen van het gebruikte montagebord.

EOF
SYSTEm BLOCK

Deze kaart sluit het circuitblok af.

1-2.
Dit blok, dat begint met de commandokaart
eindigt met het statement

'/~:

**

,/*'

in kolom

DSL-SYSTEm en

is het eigenlijke systeem-

beschrijvingsblok. Binnen dit blok zijn weer twae secties
te onderscheiden. Als eerste de PROCEDURE sectie, welke de
\

werking van de te ontwerpen schakeling beschrijft. Daze sectie is niet in dit verslag apgenomen omdat zij in het hier
te behandelen ontwerptrajekt geen ral speelt (voor meer informatie zie Digital System Language p.a)
Als tweede sectie volgt dan de DECLARATION sectie, waarin
de digitale schakeling wordt beschreven, zoals uiteindelijk
gerealiseerd in echte circuits. De DECLARATION sectie kan
op twee manieren beginnen
DECLARE
DECLARE WITH POSITIONS
DECLARE WITHOUT POSITIONS
In het eerste geval magen posities gespecificeerd worden en
wel tussen haakjes (bijv. (B4)). In het tweede geval moeten
posities gespecificeerd worden, in dit geval zonder haakjes.
In het derde geval magen geen posities gespecific8erd worden.
De DECLARATION sectie eindigt met een END kaart. V66r de DE-

CLARATION sectie kan in het system block nog een TITLE kaart
worden opgenomen ter identificatie van de in bewerking zijnde schakeling.
CONTROL BLOCK

De verzameling cammandokaarten, welke bepaalt wat voor operaties we achtereenvolgens op het beschreven circuit willen
loslaten. Dit blok eindigt weer met Ben EOF kaart

Het hele pakket inputkaarten wordt afgesloten met aen kaart met

'/*'.

t/&' in kolom

1-2. Ter verduidelijking van bovenstaand verhaal voIgt nu een voorbeeldvan een
compleet, zij het zeer beperkt in circuitomvang, carddeck.
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1
234
5
6
7
8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345676901234567890

II
II
II
II

JOB DSLPROG,EB-,NAAM VAN DE GEBRUIKER

~*

PROTOTYPES STANDARD

DLBL DSL"O,DA
EXTENT SYS004,1",1200,300
EXEC DSLPROG

CIRCUITS
SN7400

~*

4002404080800004 COORD=DLINE,PINS1=IIO ••• A•••••• V,

PINS2= ••• IIOA •••••• V,PINS3= •••••• AOII ••• V,PINS4= •••••• A••• OIIV,
SN7420

4002404060600004 COORD=DLINE,PINS1=II.IIOA •••••• V,
PINS2= •••••• AOII.IIV,

CONTACTO

0000000000000000 U01-005 001000,001009,001016,001027,001036,

POWER

0000000000000000 NULV=A(BK),PLUS5=V(RD),

SPEC

0000000000000000 LOGCOL=WT,WIREFUN=AND,

DLINE

0000000000000000 005X008 0407,0406,0405,0404,0403,0402,0401,
0101,0102,0103,0104,0105,0106,0107,

BOARD

0000000000000000 HOR=A-J,VERT=1-4,PITCH=6X9,

**

DSL-SYSTEM
TITLE
VOORBEELDl
DECLARE WITH POSITIONS

~

INPUTS

INPl

INPUT

1

INP2

INPUT

2

INP3

INPUT

3

OUTPl

OUTPUT

4

4NANDl

OUTP2

OUTPUT

5

4NAND2

2NANDl

SN7400

Al

4NAN01, 2N AN02

2NAND2

Al

2NAN01, INP2

2NAN03

SN7400
SN7400

A3

INP2,2NAN04

2NAN04

SN7400

AJ

2NAND3,4NAND2

4NANOl

SN7420

82

INP1,2NAN01,2NAN02,INP2

4NAND2

SN7420

83

INP2,2NAND3,2NAN04,INP3

END
I~
*~

WIRING

**

UJIRINGTAPE

tf* END

I~
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zoals ze zijn beschreven op de bladzijden daarvoor. Allereerst zien we de vier
JOB CONTROL kaarten,welke we gewoon kunnen overnemen.
Vervolgens het PROTOTYPE blok, dat hier bestaat uit een enkele kaart omdat gebruik gemaakt wordt van het standaard prototype pakket van de disk.
Daarna voIgt het CIRCUIT blok,waarin achtereenvolgens de beschikbare CIRCUITS,
de aanwezige CONTACTEN, de POWER aansluitingen, de SPECiale gegevens en de BOARD
gegevens worden beschreven. Deprecieze betekenis van aIle gebruikte velden zal
in het hoofdstuk INFORMATIESTRUKTUUR worden verklaard.
Het is in DSLSYS ook mogelijk een schakeling beschreven in echte circuits alsnag te gaan simuleren • In dat geval zou het circuit blok oak gegevens omtrent
de logische functie van de circuits hebben moe ten bevatten. Voor geinteresseerden zij verwezen naar AUTOmATIC DESIGN OF DIGITAL SYSTEMS p.lS en volgende.
Het nu volgende blok is het SYSTEM bloke Na de titel voIgt een DECLARE WITH
POSITIONS, hetgeen betekent dat in de volgende beschrijving steeds de positie
op het paneel bij de circuitelementen moet worden vermeld. Als eerste bemadering
kunnen we aan de vier ontstane kolommen de volgende betekenissen toekennen&
Kolom 1: SYmBOL

Identificatie van de gebruikte elementen. Elk gebruikt
sybool moet

~~nmaal

gedeclareerd worden. Dit gebeurt

door het te plaatsen in het eerste veld (kolom) van een
declaratie statement. Kart gezegd:elk symbool moet minstens
~~nmaal

in de eerste kolom voorkomen. Vaker mag oak mits

de volgende kolommen dan niet strijdig zijn.
Kolom 2:ATTRIBUTE Dit veld zegt iets over de soort, waartoe het symbool
van kolom behoort. In tegenstelling tot de symbolen,die
vrij te kiezen zijn, is de verzameling attributen vastgelegd in het systeem DSLSYS. Voor ons van belang zijn
INPUT,OUTPUT, CIRCUIT. Hierbij staan INPUT en OUTPUT
voor zichzelf terwijl voor het woord CIRCUIT de naam
van het echte circuit dient te worden ingevuld.(zie voorb.)
Kolom 3:POSITIE

Voor de circuits is de positie gegeven volgens een code,
welke overeenkomt met de bordgegevens, zoals gespecificeerd
in het BOARD record binnen het CIRCUIT bloke Ter illustratie hiervan zie fig. 1

Kolom 4:INPUTS

In deze kolom zijn voor aIle symbolen, behalve inputs,
de elementen (symbolen) vermeld, welke aan de inputs van
het in kolom 1 vermelde symbool zijn verbonden.

Tenslotte zien we dan het CONTROL blok, waarin we eerst het commando

**

WIRING

tegenkomen, hetgeen wil zeggen dat DSLSYS verzocht wordt een bedradingslijst te
genereren van hat beschreven digitale systeem (zie beschrijving USLPWREB). Var_
volgens wordt door middel van het commando

**

lliIRINGTAPE dan oak nog gevraagd

am een ponsband, waarmee de wirewrap half-automaat kan worden bestuurd.
Het (on)logische voorbeeldschema is te zien in figuur 2.
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INFORmATIESTRUKTUUR
Een van de wezenlijkste kenmerken van eBn CAD systeem is de informatiestruktuur omdat in deze struktuur voor een zeer belangrijk deel de mogelijkheden
~n

de beperkingen van het systeem worden vastgelegd. Uiteraard hangt dit nauw

samen met de mogelijkheden van de toegepaste hardware. Zo zal op een 16 bits
computer veel gerealiseerd kunnen worden, maar met een ingewikkelder struktuur, dat eigenlijk wet natuurlijker binnen een 32 bits configuratie had gepast. Het is dan echter niet te verwachten,dat het eerste systeem ook even

snel is als het tweede.
De struktuur van de data binnen DSLSYS zal worden besproken voor wat betreft
input, verwerking, opslag en output. Om de overzichtelijkheid te bevorderen
zal dit gebeuren aan de hand van de data-manipulaties, zoals die zich voordoen
in het voorbeeld, dat gegeven in het hoofdstuk systeembeschrijving.
Eerst echter een overzicht van de algemene kaartformaten, zoals deze door het
Supervisorsysteem van DSLSYS worden onderscheiden en toegelaten.
GENERAL CARD FORMATS
1. COMmAND CARDS

Formaat:

1234 •••••• n ••••
COMmANDO naam

**

commANDO is de commandonaam, dit hoeft niet een woord te zijn,
bijv. PRINTER ON is een commandonaam. De lengte is variabel.
~

is een toevoeging, welke alleen bij sommige commando's

is toegestaan (zie OSLPROG2 en BESTURINGSTAAL). Zij stelt dan
de naam voor van een op disk of tape opgeslagen bestand.
Commandokaarten mogen niet voorkomen in data-decks, behalve
de zogenaamde GENERAL COMMANDS (zie DSLPROG2).
2. DATA CARDS

Formaat: afhankelijk van soort data. (zie verderop in dit
hoofdstuk onder PROTOTYPES, CIRCUITS en DSL-SYSTEm)
Voor data-decks ter bewerking door DSLPTEXT gelden speciale
regele (zie beschrijving DSLPTEXT).

3. EOF CARDS

1234 •••

Formaat:

/*

of:

/&

Deze kaart markeert het einde van een data-deck.
4. commENT CARDS

123 •••

formaat:

*

Restrictie: Geen

'* ' in

kolommen 2 en 3. Kaart is dan COmmAND.

COMMENT kaarten mogen overal voorkomen ter verduidelijking van
de programma's. Zij worden enkel geprint en niet verder verwerkt.
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5. LISTING

1234567 ••••••••
tormaat: TITLE page head

CONTROL

SPACE n

CARDS

of: SPACE nn
EJECT
Voor een beschrijving van de functies van deze kaarten zie
de beschrijving van DSLPRCRD.
We zullen nu het blok DATA CARDS wat vardar uitdiepen. Dit zal gebeuren voor
de blokken PROTOTYPES, CIRCUITS en DSL-SYSTEm, waarin dan tevens de voor deze
blokken galdende DISK- en TAPE-formaten vermeld zullen worden.
Voor wat betreft de DATA CARDS zij nog vermeld de mogelijkheid Van het gebrui-

,
\

ken van CONTINUATION CARDS. Deze wordt aangekondigd door een
\

,~,

in kolom 80

van de voorgaande kaart.
\

\

'

PROTOTYPES

Daar deze beide blokken hetzelfde formaat hanteren, zal de beschrij-

CIRCUITS

ving hiervan gekombineerd worden.
CARDtORMAT
column 1-8
9

key
blank

10-13 name of associated instruction program
14 blank
15-30 hexadecimal commands
31 blank
32 up required prototype and other fields. The prototype is
ended with
BO

'*,'.

The other fields are ended with

'f' .

continuation mark if wanted. Data of continuation card
starts in column 10.

De maximale lengte van een field bedraagt 256 bytes. De maximale
totale lengte van aIle fields is 79B bytes.
De

kolomnummers

15-30 worden vertaald en gepacked. Zij hebben

de volgende betekenissen ( N.B. 2 kolommen= 1 byte).
TYPE INSTRUCTION

(kolom 15-16)

X'BO'

procedure statement

X'40'

declaration statement

X'20'

END statement

X'lO'

macro-instruction or -declaration

X'OB'

time consuming instruction

X'04'

DO statement

X'02'

If statement

X'Ol'

ELSE statement

Zijn er voor een prototype of circuit verschillende instructietypes noodzakelijk dan worden de bovenstaande bitpatronen ge-ORED.
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X'BO'

required during procedure

X'40'

required during DC-loop

X'20'

significant result

X'lO'
X'OB'
X'04'

transition

X'02'

undefined or unknown

X'03'

logical 1

X'OO'

logical 0

ATTRIBUTES

(kolom 19-22)

X'SOOO'

label

X'4000'

function

X'2000'

memory element

X'lOOO'

counter

X'OSOO'

shiftregister

X'0400'

oscillator

X'0200'

one shot multivibrator

X'OlOO'

input

X'OOBO'

output

X'0040'

circuit

X'0020'

index

X'OOlO'

oveday

X'OOOB'

ext~
\

X'0004'

element

!

X'0002'
X'0001 ,
PROGRAm SWITCHES (kolom 23-30)
byte 1
X'SO'
statement contains a function
X'40'

program needed to generate the function

X'20'

instruction uses states of elements

X'lO';

instruction manipulates elements

X'OS'

store conditions with design

X'04'

program needed for execution

X'02'

statement needaiwith design

X'Ol'

conditional execution
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X'80'

statement needed with realisation

X'40'

macrodefinition present to generate circuitdescriptions

X'20'

program needed to generate descriptions

X'10'

circuit program needed to check description

X'08'
X'04'
X'02'
X'Ol'
byte 3

X'80'
X'40'
X'20'
X'10'
X'08'
X'04'
X'02'
X'Ol'

byte 4

X'80'
X'40'
X'20'
X'10'
X'08'

program needed to appoint input-pins

X'04'

statement needed to generate connections

X'02'

program needed to generate connections

x'Ol'
Indien voor een statement verschi11ende programma-schake1aars 1 moe ten
zijn,dan worden de verschi11ende schake1aars ge-ORED.
In geva1 van een PROTOTYPE beschrijving begint deze in ko1om 32. Een prototype
wordt samengeste1d uit vaste en variabe1e ve1den. AIle variabe1e ve1den beginnen met '*'. De 1engte is 6 karakters,waarvan de 1aatste een blank is. Voor
een beschrijving in echte circuits zijn slechta de vo1gende variabe1e velden
van be1ang: *SVffiSb

Hierin moet been blank voorstellen. Voor de vo11edighaid
voIgt hier een overzicht van statements in het PROTOTYPE
b1ok, zoa1s deze opgeroepen wordt door de enke1e commandokaart

** PROTOTYPES

CIRCUITS. Deze kaart mag gabruikt wor-

den, zodra er aIleen sprake is van echta circuits in de systaembeschrijvingo
1
234
5
6
7
8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
DECLARE
4000000000000000 DECLARE *,
I~PUT
4000012080800000 *SVffiS INPUT *POS *,
OUTPUT
400000A080800000 *syms OUTPUT *POS *,
CIRCUITS
4000004080800000 *SVffiS *CIRC *POS *,
END
6000000000000000 END *,
Ter i11ustratie: kolom 15-16 in de 4a kaart, 60 is ontstaan uit 40 en 20 ge-ORED.
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We zien hier dus een ste"; prototypekaarterr, welke voldoen aan het hiervoor verplichte formaat. We

onde~scheiden

in de kcLommen vanaf 32 de vaste velden DEC-

LARE,INPUT,oUTPUT en END. Deze vaste veldan moe ten dus gelijk zijn aan die van
de circuitbeschrijvingskaarten, welke door het betraffende prototype vervangen
worden. Dit zal verderop worden toegelicht. Achter het

'*,'

teken zouden even-

tueel nog key fields kunnen volgen van de gedaante KEYWoRD=specification. Hier
is in dit geval geen gebruik van gemaakt. Bij prototypes voor simulatiedoeleinden was dit weI noodzakelijk geweest. We zullen deze key fields echter ook
tegenkomen in het volgende stukje, waarin we zullen beschrijven het gedeelte
van de kearten dat valt onder het CIRCUIT bloke
Ook in het CIRCUIT blok van het voorbeeld zien we een stel ponskaarten opgemaakt volgens het ons nu bekende formaat. Hier maken we nu inderdaad kennis met
de net genoemde key fields. Van belang voor ons zin de volgende:
COORD

Formaat:

COoRD=(key) waarin (key) een woord van 8 karakters is

dat het aan COORD geassocieerde coordinaten-record specificeert.
In het voorbeeld betekent dat, dat de coordinaten van de pennen
van het element met key SN7400 beschreven zijn in het record met
key DUNE.
Dit field is, evenals het vorige overigens, nodig bij het uitvoeran van de commando's WIRING en WIRINGTAPE. Het formaat van dit
field is: PINSn=XXXXXXXXXXXXXX
Hierin is

n Ben getal van 1 cijfer (1-9) dat het volgordenum-

mer van het circuit-element in de module (omhulling) aangeeft.
Van elk element in de omhulling wordt een beschrijving gegeven
van de aansluitingen. De soort aansluiting wordt beschreven door
aen code uit onderstaande tabel, terwijl de plaats van de aansluiting gegaven wordt door de positie van dat symbool in de rij X-en.
Voor PINSI geldt dat aIle aansluitpennen in de beschrijving moeten
zijn opgenomen (dus net zoveel ala gespecificesrd in het record
waar de omhulling wordt beschreven, in voorbeeld:DlINE) en dat alle
voedingsaansluitingen moe ten worden aangegeven. Voor wat betreft
de volgende PINSn mag de beschrijving worden afgebroken na de laatste pen van het betreffende element. In het voorbeeld is dit niet
gedaan. De PINSn beschrijvingen dienen geplaatst te zijn in volgorde Van opklimmende n.
CODE-TABEl VoOR HET AANGEVEN VAN DE SooRT VAN DE AANSlUITINGEN
A ground

J J-input

S set-input

8 bias output

K K-input

T

C clock input

l

U

D data input

m -5.2 V power

V + 5 v power

E expander

N inverse output
0 normal output

W

F expander emitter

X unspecified

G

P

y +12 or +15 V power

H

Q

Z -12 or -15 V power

I general input

R reset input

any other character: pin of other circuit in module
Na de kaarten,die de gebruikte circuit-elementen beschrijvon vinden we nag een
stel speciale records, welke gegevens bevatten met een meer algemeen karakter.
Hier volgen de beschrijvingen van deze records:
CONTACTn

Daze kaart wordt gebruikt voor hat vastleggen van de coordinaten
van de aansluitcontacten van hat wirawrap-paneel, in DSL worden
deze contacten input/output signals genoemd.
Formaatl
kolom 1-8

'CONTACTn' waarin n een getel van 1 cijfer, dat voorstelt
het rangnummer van san stel bij elkaar horende contacten.
Het eerste stel krijgt nummer 0, hat tweede stel krijgt
nummer 1, enz.

9-14 blanks
15-30 '0000000000000000'
31 blank
32-34 laagste rangnummer van de in dit record beschreven contacten. Elk kontakt (d.w.z. elke individuele aansluiting
naar buiten) krijgt sen rangnummer, te beginnen bij 1 en
doorgenummard over de verschillende stellen kontakten heen.
35 ,_,
36-38 hoogste rangnummer van de kontakten. De beide hier genoemde rangnummers dienen naar rechts uitgelijnd te worden.
39 blank
40 up coordinaten van de hierboven gaspecificeerde kontakten.
Zij worden vermeld in opklimmende volgorde tussen de opgegeven rangnummers. Het formaat is xxxyyy en elk paar
wordt afgesloten met een ','
Over hst gebruikte coordinatenstelsel en de gebruikte eenheden zal aan het sind
van de beschrijving van dit blok wat meer worden verteld.
POWER

Dit record specificeert de namen, de codes en de gebruikte draadkleuren van de voedingsaansluitingen. het formaat van deze kaart is:
kolom 1-8 'POWER
9-14 blanks
15-30 '0000000000000000'
31 blank
32 up velden met het formaat: NAME=CODE(COLOUA)
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(AUX) in geval van een AUXILIARY POWER, dat is aen voedingsaansluiting buiten de normale standaardvoeding.
Op de pleats CODE komt de code-aanduiding voor het soort aansluiting uit de tabel op de vorige bladzijde.
Op de plaats COLOUR komt een karakterstring van ten hoogste 5 karakters voorstellende de kleur van de voor die voedingslijn gebruikte dread.
Indien er sprake is van geprinte voedings11jnen moet er voor elke
geprinte voedingslijn Ben record aanwezig zijn met de speeifieatie
VBn de

coordinate~

van de voedingspennen. Het formaat van dit re-

cord is:
kolom 1- 8

eerste 8 karakters van de POWER NAME. Voor kortere namen links uitriehten en opvullen met blanks.

9- 14 blanks
15- 30 '0000000000000000'

31 blank
32 up

COLUMNS:XXX,XXX,XXX,ROWS=XXX,XXX,XXX,

De voedingspennen worden verondersteld te zitten op de kruispunten van kolommen en rijen als boven gespecificeerd. De coordinaten worden opgegeven in 3 cijfers.
F'ormaat:
kolom 1- 8 'SPEC
9-14 blanks
15-30 '0000000000000000'

31 blank
32 up fields with keys:
GATES=(circ)(n-(type)(-EXP=(circ))
Hierin is (eire) de circuit-naam, n het aantal
inputs en (type) het soort gate. Als type zijn
toegestaan:
INV

AND

NAND

AND/NAND

OR

NOR

OR/NOR

EXP

LOGCOL='XXXXX' wireeolour in max 5 karakters. Oit betreft
de kleur van de logische bedradingo
WIREF'UN='AND' of 'OR' afhankelijk van de fuetie gerea11seerd door aan elkaar geknoopte uitgangen.

COORD

Oit COORD record,dat niet verward moet worden met het COORD field
in de circuitbeschrijvingskaarten, beschrijft de coordinaten van
de pennen van de omhulling ten opzichte van de oorsprong van de omhulling. De werkelijke coordinaten van de psnRen op het paneel worden dan bepaald door het optellen van de positie van de omhulling
(module),dat wil zeggen de coordinaten van de oorsprong van het moduul ten opzichte van de oorsprong van het paneel, en van de hier
beschreven pen-coordinaten.
F'ormaat:
kolom 1- 8 key, als gedefinieerd in het COORD field van de geassocieerde circuitbeschrijving, links uitgericht en opgevuld
met blanks.
9-14 blanks
15-30 '0000000000000000'
31 blank
32-34 vereiste horizon tale paneelruimte in maximaal 3 cijfers
rechts uitgelijnd.
35 'X'
36-38 vereiste vertikale paneelruimte in maximaal 3 cijfers
rechts uitgelijnd.
39 blank
40 up coordinaten van de pennen in opklimmende volgorde van
pennummer (aanduiding volgens handboeken, gezien vanaf
bedradingszijde). De coordinaten worden gegeven in vaIden van 4 cijfers,afgesloten met een komma als voIgt:

XXYY,XXYY,XXYY, enz.
BOARD

Door middel van dit record wordt het te gebruiken wirewrap-paneel
beschreven. Het legt de afmetingen van het bord vast evenals hat
plaatsingsraster van de modules. Het verdient aanbeveling hat
plaatsingsraster zodanig te kiezen, dat een rastervierkant juist
de afmeting van het meest toe te passen moduul (b.v. DUAL IN LINE)
kan omvatten.
F'ormaat:
kolom 1- 8 'BOARD
9-14 blanks
15-30 '0000000000000000'
31 blank
32 up HOR=n-m,VERT=p-q,PITCH=aXb,
n en m zijn letters (A-Z), p en q zijn getallen van 1 of
2 cijfers. n,m,p en q geven respectieveliJk de 1aagste
en hoogste toegestane horizontale en verticale positie
aan uitgedrukt in rasterv1akken en a en b geven de afmetingen van zo'n rastervlak. a en b zijn ook 1 of 2 cijfers.
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De gegevens van paneel (bord) en kontakten worden op DISK opgeslagen onder
hat volgende formaat :
BOARD:

bytes

0- 7
8-11

key CL8'BOARD'
CL4' ,

12-19

8X '00'

20 up

veldeR,gescheiden door komma's. De veiden zijn:
HOR=N-ffi,VERT=P-Q,PITCH=PXQ,
N en ffi zijn letters, P en Q getallen van 1 of 2

cijfers.
CONTACTS:

bytes

0- 7

key CL8'CONTACTn' met n van 0 tot 9.

8-11

CL4' ,

12-19

aX'OG'

20-22

laagste kontaktnummer, rechts uitgericht.

23

C'-'

24- 26 hoogste kontaktnummer, rechts uitgericht
27

C' ,

30 up

coordinaten van de kontakten in 6 cijfers
xxxyyy,xxxyyy,xxxyyy,

De bordbeschrijving wordt vervolgens opgesiagen op het externe adres 'BOARD'
onder het volgende formaat:
bytes

«(DSLPBORD»

0- 3

horizontale steek (full word)

4- 7

vertikale steek (full word)

8- 9

aantal horizontale posities

10-11

laagste horizontale positie

12-13

hoogste horizontale positie

14-15

santal vertikale posities

16-17

laagste vertikale positia

18-19

hoogste vertikale positia

De kontakt-coordinaten worden opgaslagen 1n geblokte records op het externe
adres 'CONTACTS' onder het formaat:
bytes

0- 1

recordlengte inclusief lengthbyte

2- 3

laagste contactnummer

4- 5

hoogste contactnummer

6 up

coordinaten van de contacten in 4 cijfers
xxyy,xxYY,xxyy,

Tenslotte hebben we nog t e maken met
met pennummer of positie met

de decodering va coordinaten in symbool

penn~mmer.

Het hierbij gehanteerde formaat is:
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Symbool:

bytes

0- 3 symbool
4

C'/,

5- 6 pennummer

7 switch

Positie:

bytes

0- 1 horizon tale positie (binair)
2- 3 vertikale positie (binair)

4 e'/'
5- 6 pennummer
7 switch
Als het een I/O point (kontakt) betreft, dan is byte 4 X'OO', terwijl in plaats
van de positie dan het kontaktnummer staat in een binair woord van 4 bytes.
De mogelijkheden voor het gebruik van de switch zijn als voIgt:
X'OO' impossible to decode
X'04' Input/output point (kontakt)
X'OB' Point of multiple module
X'OC' Point of single module.
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speciale records zal opgevallen zijn het grote aantal blanks en nullen in de
kaarten. Oit wordt veroorzaakt door het handhaven van de eenmaal voor dit blok
gekozen struktuur, ook voor deze kaarten, welke voor zich weI korter hadden gekund, maar toch uiteindelijk met het zelfde programma weer verder verwerkt moeten kunnen worden. 01t laatste wordt aanzienlijk vereenvoudigd door het handhaven van de struktuur.
Verder lijkt dit de juiste plaats om wat toelichting te verschaffen over het
gehanteerde coordinaten en eenhedenstelsel binnen DSLSYS. Niet aIleen omdat ik
dat al eerder in het verslag had beloofd. maar vooral omdat we zo juist het gedeelte besproken hebben, waar dit aspekt aan de orde is.
De vraag die op dit moment relevant is luidt als voIgt:
Als de PITCH gedef1nieerd is als 6X9, wat zijn dat dan voor eenheden?
Het enige juiste antwoord op deze vraag is: Ik zou het niet weten. Je zou ook
kunnen antwoorden: OSL-un1ts. Willen we echter weten hoeveel millimeter,inch
of wat dan ook een OSL-unit is dan moeten we, aIleen uit de BOARD kaart de gegevens bekijkend het antwoord schuldig blijven. We hebben echter nog meer kaarten. Nemen we nu bijvoorbeeld, en niet zo toevallig als het lijkt, de kaart met
het COORD record. In ons voorbeeld is dat de kaart, die begint met DLINE. We
kunnen konstateren,dat 1n deze kaart ook sprake is van coordinaten, kennelijk
opgegeven in dezelfde eenheden als bijvoorbeeld de PITCH op de BOARD kaart.
We zien verder, dat de afstand tussen twee pennen van de OLINE (DUAL IN LINE)
omhulling steeds

~~n

eenheid bedraagt. We weten echter ook, dat in werkelijk -

heid de lijfelijke afmeting van diezelfde afstand 0.1 inch bedraagt.
Het is dUB zo,dat in het COORD record IMPLICIET,uoor het toekennen van Ben aantal DSL-units aan een werkelijke maat, bepaald wordt hoe groot in feite een DSLunit is. Leggen we in dit record vast, dat de afstand tussen twee DLINE pennen
2 DSL-units is in plaats van 1, dan wordt een OSL-unit dUB 0.05 inch. Voor het
beschrijven van exact dezelfde montageplaat moe ten dan aIle coordinaten en afmetingen een factor twee vergroot worden. Het enige wat er dan eigenlijk veranderd is, dat is de resolutie van de systeembeschrijving. We kunnen nu ook punten beschrijven. die 0.05 inch van elkaar af zitten.
Tot slot zij nog opgemerkt p dat , behalve een coordinaten-systeem in de zojuist geintroduceerde OSL-units, er binnen DSLSYS ook nag Ben anders plaatsaanduiding gehanteerd wordt. Door de BOARD kaart namelijk wordt het paneel verdeeld
in verticale stroken

{maximaal A-Z) en horizontale stroken (maximaal 1-99), zo-

dat we een verdeling krijgen van het paneel in RASTERVLAKKEN, die we kunnen aanduiden met codes zoals bijvoorbeeld:A3,Cl,K6,enzovoort. Wanneer

DSLSYS nu spreekt

over Ben module met positie 84, dan wordt bedoeld een module, waarvan de oorsprong
samenvalt met de linksonderhoek van het rastervlak genaamd 84. DSLSYS is dan in
staat om de werkelijke coordinaten van de moduulpennen te bepalen. Zie oak fig. 1
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PROTOTYPES

DISKFORmAT

CIRCUITS

key

bytes 0-7 key

data

bytes 0-3 name instruction program/circuit program
4 type instruction/circuit
5 state indicators

6-7 required or present attributes
8-11program switches
12up record, after the last field follows X'FF'
maximum datalength is 800 bytes.
We hebben nu van het PROTOTYPES/CIRCUITS blok zowel het ingelezen kaartformaat
als het DISKformaat, waaronder het wordt opgeslagen behandeld.
We gaan dan nu over naar het volgende blok in ons vQorbeeld,te weten het

SYSTEm

bloke
DSL-SYSTEm

We hebben al eerder gezien, dat dit blok het blok is, waarin we te
maken hebben met de systesmbeschrijvingstaal DSL. Een beschrijving
van de

informatiestruktuu~

is dan ook aigenlijk een beschrijving

van de woordenschat van DSL. Zoals reeds in het hoofdstuk systeembeschrijving is vermeld, bestaat het DSL-system blok in zijn volledige vorm uit

~~n

of meerdere PROCEDURE-secties en

DECLARATIE-secties.

~en

of meerdere

In de opzet van dit verslag, een zo duidelijk

mogelijke beschrijving van dat deel van DSLSYS, dat gebruikt wordt
voor het genereren van een bedradingslijst, zal het aksent van de
behandeling vallen op de DECLARATIE-sectie.
Om te beginnen voIgt een inleidend algemeen verhaal over hat formaat van DSLbeschrijvingen.
Een systeembeschrijving in DSL bestaat uit PROCEDURE- sections en

DECLARE~sec

tions.
Een PROCEDURE-section beschrijft een actie van het systeem • Zij is opgebouwd
uit statements, die meeetal uit

~en

maar mogelijk ook uit

me~r

lines (kaarten)

bestaan. Een statement kan beginnen met een label, welke dan op de eerate kolom
moet beginnen. Dit maakt het mogelijk te verwijzen naar een statement door te
verwijzen naar het label. Een label mag slechts aanmaal gedefinieerd worden.
Een statement zonder label dient te beginnen met een blank. Bij het toepassen
van CONTINUATION CARDS dient de voorgaande kaart een
Dit teken wordt gevormd door

'*'

vervolgteken te bevatten.

in kolom 80. Een statement bestaat uit een of

meerdere instructies, die elk, via aen eigen inatr. program, Ben actie beschrijYen van het systeem.
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er in zit en hoe het aan elkaar zit. Zij is eveneens opgebouwd uit statements,
die

~~n

of meerdere kaarten vereisen. Hier bevat een statement een declaration.

Een declaration statement bevat geen label. Misschien kunnen we beter zeggen,
dat ze allemaal een label bevatten, maar dat die hier geen label heet maar
~.

~

Een DECLARATION-ststement bevat uitsluitand dan meerdere declatat1es, in-

dien de volgende declaraties OVERLAY-declaraties zijn.

Overlay-declaraties vor-

men een soort verfijning van DRIGINAL-declaraties. Zo kan bijvoorbeeld aan register in zijn geneel gedaclareerd worden en bovendien nog in delen ervan met
elk een spacifieke funktl~. In zulke gevallen moeten beida declaraties in ~~n
statement worden ondergebracht. De declaraties worden dan onderling gescheiden
door het speciale karakter

t_t

•

Zowel instructies als declaraties worden opgebouwd uit vaste en variabele velden. Aangezien zij bij de latere bewerkingen in DSLSYS worden vsrvangen door
prototypes, dienen zij,voor wat betreft de vasta velden,identisk te zijn aan
tenminete "n der prototypes en voor wat betreft de variabele velden overeen
te komen met de bij dat prototype gespecificeerde mogeliJkheden.
Dp deze wijze wordt het dan mogelijk om ale interne representatie van de instructies en declaraties simpelweg te werken met het serienummer van het betreffende prototype in het bestand van prototypes.
We. kunnen dus de prototypes min of meer beschouwen als de woorden uit het
woordenboek, dat de DSL woordenschat vastlegt. Een stukje geschreven in de taal
DSL is aIleen dan begrijpelijk, indien we woorden uit het woordenboek gebruiken. De computer kan dan in dat woordenboek opzoeken, welke actie er bij een
bepaald woord van hem gevraagd wordt.
Voor declaraties, d.w.z. statements geplaatst in de declaratie-sectie, zijn er
speciale variabele velden genaamd: key-fields. Zo'n key field is op zich ook
weer samengesteld uit vaste en variabele velden en moet beginnen met een vast
veld. Het aparte van een key-field is dat het optioneel is, d.w.z. dat het weggelaten mag worden indien het niat nodig is.
Ook is het mogelijk in declaraties inputfuncties op te nemen,welka da inputs
van het gedeclareerde elemant beschrijven.
In het kaartdeck van DSL-SYSTEM mogen ook commentaarkaarten worden opgsnomen
tar verduidelijking van het geheel. Ook in Ben declaration_statement is commentaar mogalijk, maar dan achter een continuation-mark

'*'.

Vanwege de groters

kans op vergissingen is hst bater er maar een extra kaart aan ts wagen.
Een veld in een statement bevat sen woord of meerdere woorden gescheiden door
ean of maer speciale karakters. Als dit karakter sen blank is, dan mogen hat er
ook meer zijn en Ben '=' of Ben '-' mogen worden omgeven door blanks. Blanks
v66r de speciale karakters '+','.',',' worden genegeerd. Verdere blanks zijn niet
toegestaan.

-78Er bestaan de volgende variabele velden, die voor hat verdare varhaal van belang
zijn:
SYMa baschrijft aen enkal symbool, zonder toevoeging
SET

beschrijft een set symbolen, zonder toevoeging. Indexen zijn toegestaan. De symbolen in een sat worden gescheiden door komma's en
het veld word beeindigd met een blank.

CIRC beschrijft een echt circuit
KEYS beschrijft key-fields
POS

beschrijft posities van circuits of nummers van aansluitkontakten.

NADERE BESCHRIJVING VAN DE DECLARATIE STATEMENTS
Elk symbool, dat is een symbolische aanduiding voor een gebruikt element, dient
gedeclareerd te worden. Dit gebeurt door een statement, waar het betreffende symbool in de eerste kolom is geplaatst. We hebben in het hoofdstuk systeembeschrijving al gezien,dat er drie manieren zijn om een declare-section te openen:
DECLARE
DECLARE WITH POSITIONS
DECLARE WITHOUT POSITIONS
We zullen in dit verslag verder gebruik maken van de onderstreepte versie.
In dit geval kunnen we het formaat van de te gebruiken declaration-statements
als voIgt beschrijven (kleine letters:var. field,grote letters:fixed field):
INPUT

Formaat: (set) INPUT (pos) (keys)
(set) deflnieert een set symbolen (d.w.z. 1 of meer)
INPUT heet het ATTRIBUTE. Vertelt lets over het soort symbool.
(pos) hier komt een code voor de positie van het moduul.
(keys) Daze geven verdere informatie. Mogelijkheden:
kl= = (sfun)

Geeft afhankelijkheid van niet onafh. inp.

k2= TWISTED

Specificeert

COAX

inputline, waarbij TWISTED

naast SYmS een extra input NSYMB genereert

k3= VIA (circ) Specificeert het inputcircuit.
OUTPUT

Formaat: (set) OUTPUT (pos) (keys)
(set) definieert een set symbolen
OUTPUT is het ATTRIBUTE. Vertelt iets over het soort symbool.
(pas) code voor de positie van het moduul
(keys) Verdere informatie. Mogelijkheden:
kl= = (sfun)

vereist indien symbool niet tevens gedefini-

k2= TWISTED

Berd als element en ook geen input-functie

COAX

aanwezig is. k2 beschrijft outputline.

k3= VIA (eirc) Specificeert het outputcircuit, bijv.
line driver.
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CIRCUITS

Formaat: (symb) (eire) (pas) (keys)
(symb) definieert een symbool met attribute CIRCUIT
(eire) geeft de naam van een echt circuit, dat gespecificeerd
moet zijn in het CIRCUIT blok
(pas) geeft

een code voor de positie van het moduul

(keys) geeft extra informatie. Hier kunnen bijvoorbeeld
de inputs van het circuit worden vastgelegd.
formaat:l=symbl,symb2,symb3, ••••••
Op de plaats van 1 komt een letter, die het
soort input aangeeft, als volgt:
1= algemene ingangen
5= set inputs
R= reset inputs
C= clock inputs
T= trigger inputs
J= J-inputs
K= K-inputs
0= o-inputs

X= diversen
Na

h~t

= teken komen de namen van de symbolen (elemen-

ten), waarvan de uitgangen aan de ingangen van het in deze
kaart beschreven symbool hangen.
In geval van algemene inputs mag 1= ook weggelaten worden. oit is in het voorbeeld gedaan.
Voor tellers en registers is het mogelijk am OVERLAYS tedBfinieren,
dat wil zeggen dat de mogelijkheid bestaat een symbolische naam voor
het gehele register te definieren en bovendien oak nog voor de delen
Van dat register een eigen symbolische naam vast te leggen. In dat
geval dient het eerste woord in het statement een getal te zijn van
~~n

cijfer. Het eerst volgt dan de ORIGINAL definitie en vervolgens

de OVERLAY definities. Alle delen worden onderling gescheiden door
het teken ,_'. De specificatie van de delen beginnen ook met een
getal van

~~n

cijfer, dat hager moet zijn dan van het origineel.

Voorbeeld:
I REGISTER REG 12 8IT-

2 ADDRESS REG 4 8IT-

We hebben nu gezien

h~e

2 DATA

REG 7 BIT-

2 PARITY

REG 1 BIT

het kaartformaat van de beschrijving in het systesmblok

er uit ziet. Ten gevolge van het commando

**

DSL-SYSTEm wordt dit deck 1ngelezen

en we gaan nu bekijken wat er dan mee gebeurt.
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)) aangegeven in welk pro-

gramma van OSLSVS de hisr beschreven files worden geproduceerd. Hat betreft
hier steeds programma's, welke behoren tot de zogenaamde READ PROGRAMS.
Om te beginnan wordt hat ingelezen databestand opgeslagen op diskfile SYSTEml
(zie OSLPROGG). Het formaat van deze geblokte file is als volgt«(OSLPSYS1)):
Formaat:
bytes 0-3 recordnummer, unpacked decimal of blanks
4-5 blanks
6up kaartgegevens, waarvan de echterste blanks verwijderd zijn.
Het eindteken is X'40FF'. De maximale logical recordlengte
bedraagt 88 bytes.
Vervolgens vinden er enige bewerkingen plaats • Er wordt onderscheid gemaakt
tussen PROCEDURE en DECLARE-records. Er worden label(symbool)lijsten opgebouwd. De benodigde prototypes worden vastgelegd. De tussenresultaten worden
opgeslagen op de derde cylinder van diskgebied WORKA (zia OSLPROGG2). Het formaat van deze geblokte file is «OSLPSYS2)):
Formaat:
bytes 0-15 Label voor eerste record. CL16' , (blanks) voor volgende.
16-19 Recordnummer,unpacked decimal
20 Type instruction
21 state indicators
22-23 Required or present attributes
24-31 Key prototype
32 up Record with maximum length of 826 bytes.
Endmark is X'40fF'
De volgende stap is het verwerken en controleren van de gebruikte symbolen.
De tussenresultaten lIIorden opgeslagen in geblokte records in hat diskgebied 1lI0RKA.
Het adres daarvan is aanwezig op het externe adres SVMTRACK. Het formaat van de
symboolrecords is {(OSLPSYS3 ):
Formaat:
bytes 0-3

Recordnummer, unpacked decimal

4-5 Attributes
6 Lower index or X'OO'
7 Upper index or X'OO'
8-23 Symbol
24-44 Original symbol, without recordnummer, if overlay is specified.

Vervolgens worden deze laatste tussenresultaten verder bewerkt. Zo wordt er gekeken naar eventuele conflicten tussen de attributen van meervoudig gedefinieerda
symbolen.
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Het resultaat is een definitieve SVMBOLLIST, die wordt opgeslagen op de diskfile SYMBOLS (zie DSLPROGG). Het formaat blijft gelijk aan het hierboven beschreven formaat«DSLPSYS».
Nu komt een belangrijke stap, de vertaling van de tussenresultaten van DSLP5YS2
die staan op de derde cylinder Van WORKA. Het resultaat van deze vertaling wordt
opgeslagen op het diskgebied SVSTEM2 (zie DSLPROGG). Het formaat van deze unblocked
records is als volgt«DSLPSVS5,6,7»
formaat:
key

byte

0-3

Translated label, defines symbol or 4X'OO'

data

byte

0-3

Recordnumber, unpacked decimal, right aligned.

4

Type instruction

5

state indicators

6-7

Attributes

8-15

Key prototype or circuitname

16 up

Translated record with maximumlength of 808 bytes.
Endmark is X'40FF'

AIle vaste velden van de records worden weggelaten, de variabele velden eindigen met X'40'. Bit 0-3 van de eerste byte van een vertaald symbool zijn O.
Voer norma Ie symbolen zijn de tweede en derde byte

~'OO'.

Vertaalde labels bevat-

ten in byte 2 en 3 het nummer van het geassocieerde PROCEDURE-record.
Vertalingen van symbolen met index bevatten in byte 0 en 1 de vertaling van het
symbool met lower index en in byte 2 en 3 van het symbool met upper index.
We zijn dan nu eindelijk toe aan het echte ontwerpwerk, dat wil zeggen in
dit verhaal de WIRING PROGRAMS.
De coordinaten van aIle moduulpennen worden vastgelegd in records en elk record
krijgt een key ter identificatie. Van elk element wordt het volgordenummer (en
via dit dus ook de gebruikte pennummers) vastgelegd. Het resu1taat van deze bewerkingen wordt vastgelegd op diskadres COORDLIST (zie DSLPROGG). Het formaat
van deze geblokte records is als volgt'«DSLPWREl»:
Formaat:
bytes

0- 3

Symboo1

4-11

Circuit-naam

12-19

Key Van coord. record, pennummer van I/O signa1en (KONTAKTEN)

20-21

Horizontale positie in een bin air halfwoord.

22-23

Vertikale positie in een binair ha1fwoord

24

Volgordenummer van circuit in moduul

25

Aantal vereiste horizon tale positie-eenheden

26

Aantal vereiste vertikale positie-eenheden

27

X'FF'

Hetzelfde programma D5LPWREl verzorgt ook een nieuwe systeembeschrijving op de
reeds eerder beschreven file SVSTEM2 door hieraan de pennummers van de input-

-82Sij de hierboven beschreven bewerkingen zijn ook de programma's D5LPWR£2 tot en
met 05LPWRE4 betrokken. Door het laatste worden ook de outputpennummers toegevoegd.
Vervolgens wordt er een lijst van verbindingen gegenereerd. Deze lijst wordt
op disk geschreven in geblokte records op diskgebied WORKA (cyl. 1 en 2).
Het formaat van dit record is«05LPWRE5))
Formaat:
byte

0- 4 draadkleur
5 type verbinding, normaal X'40'
6 up coordinaten van punten (pennen) in woorden van 4 bytes.
De eerste twee bytes gevan de horizon tale coordinaat en de
laatste twee bytes geven de vertikale coordinaat, allebei
als binair getal. De verschillende punten zijn niet geschei.
den. De records worden afgesloten met X'FF' •

Het nu verkregen bestand wordt verder verwerkt. De verschillende delen van
en dezelfde elektrische verbinding worden gecombineerd tot

~~n

~~n

verbinding. De

nieuwe lijst wordt opgeslagen in geblokte records op diskadres CONNLI5T (zie
D5LPROGG) Het formaat blijft ongewijzigd«D5LPWRE6)).
Daarna wordt apart de bedrading van de standaard voedingslijnen gegenereerd.
Het resultaat wordt opgeslagen op het diskgebied WORKA onder hetzelfde formaat
als boven beschreven «05LPWREB)).
De volgende stap is hat bepalen van zodanige tweepuntsverbindingan per connectie, dat de totale draadlengte minimaal wordt. Ook worden nu de logische verbindingen en de voedingsverbindingen gekombineerd tot een lijst. Het resultaat
wordt opgeslagen in geblokte records op het
Het formaat

blij~

disk~dres

WIRELI5T (zie 05LPROGG).

zoals het laatst is beschreven. «05LPWRE7,05LPmNRT))

Als allerlaatste bewerking, welke gepaard gaat met een formaatwijziging, dient
hier te worden vermeld het ponsen van een ponsband ten behoeve van de wirewraphalfautomaat. Het formaat van deze band is «05LPWREC)):
Formaat:

£.!Dl.

£!!J1

byte 1

Rx Ry

0

0

0

DOLO

Oraadlengte lsb en richting verplaatsing

2

Ll L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8

Oraadlengte 8 msb

3

XO Xl X2 X3 X4 X5 X6 X7

Verplaatsing x-richting

4

YO Yl Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7

Verplaatsing y-richting

5

Rx Ry CO Cl C2 SO 51 S2

Richting,kleur,schakelaars

6

DO 01 02 03 HO HI H2 H3

Oraadnummer duizend- en honderdtallen

7

TO Tl T2 T3 UO Ul U2 U3

Draadnummer tientallen en eenheden

8

XO Xl X2 X3 X4 X5 X6 X7

Varplaatsing x-richting

9

YO Yl Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7

Verplaatsing y-richting

N.B De volgorde is iets anders dan vermeld in de listing van 05LPWREC. Oit moet
ook weI omdat, bij voorgestripte draden, allereerst de draadlengte bekend moet
zijn v66r men er een kan pakken uit de voorraad.
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We hebben nu zo omgeveer het gehele verloop Van een ontwerp gevolgd aan de hand
van hat data-bestand en wat daar zo achtereenvolgens mee gebeurt.
deze beschrLjving nog enige zaken toe te voegen

J

Er vallen aan

welke in eerste instantie voor

de dUidelijkheid zijn weggelaten. Allereerst zij vermeld dat zowel het PROTOTYPE
blok als het CIRCUITblok nog gebruik kunnen maken van de commando's ADDITIONAL
PROTOTYPES respectievelijk ADDITIONAL CIRCUITS. Dit heaft eigenlijk alleen maar
zin indien we voor de rest gebruik maken van standaard diskbestandan. We kunnen
dan hieraen nag wet extra's toevoegen. De betreffende commandokaarten worden
dan gevolgd door Ben carddeck, wearvan het formaat gelijk is aan het beschreven
PROTOTYPES/CIRCUITS formaat.
Een verdere toevoeging aan dit hoofdstuk is het mogelijke gebruik van het commando UPDATE WIRING. Door middel van dit commando is het mogelijk achteraf

W1J-

zigingan ean te brengen in systeembeschrijving of bedradingslijst. Het bovengenoemde commando wordt dan gevolgd door een carddeck met de volgande kaarten:
Control cards: DELETE WIRES

Laat draden vervallen

DELETE CIRCUITS

Laat circuits vervallen

ADD WIRES

Voeg draden toe

ADD CIRCUITS

Voeg circuits toe.

Data cards: Voor de tUBe WIRES

control cards geldt dat zij gevolgd

worden door een specificatie van twsepuntsverbindingan.
Per kaert ken slechta een verbinding worden beschraven.
Ven elks verbinding worden de twae puntan opgegeven door
da positie van het circuit gevo1gd door hat pennummer of
in gevel het een kontekt batreft hat kontaktnummer.
Voor de CIRCUITS control cards geldt dat een delate a1leen gevolgd hoeft te worden door hat symboo1. Wordt er
echter een ADD gepleagd, dan zijn de valgende gegavens
vareist:
1. Circuitnaam
2. Positie van moduul of nummer van het kontakt
3. Volgordenummar van circuit in moduul. Wordt dit
niet opgagavan dan wordt gewoon hat eerstvolgende vrije circuit gepakt.

-84De ingelezen gegevens worden opgeslagen op het diskadres 'WORKA'. Het formaat is:
Formaat:
bytes

Voor draden:

Voor circuits:

«DSLPUPD1))
0

CiA' of C'D' voor ADO resp. DELETE

1

C'W' of C'C' voor WIRES rasp. CIRCUITS

2- 5

serienummer

6- 9

coordinaten van het punt

10-13

symbool

14-15

pennummer

16

type pen

17

X'OF'

18-28

Gegevens voor tweede punt overeenkomstig eerste.

29

X'FF'

6-21

onvertaald symbool

22-23

vertaald symbool

24-31

circuit-naam

32-33

horizontale positie, 2X'OO' voor I/O punt (kontakt)

34-35

vertikale positie, pennummer voor kontakt

36-37

volgordenummer Van circuit-element in omhulling (module)

38-41

nummer van voorafgaand statement in beschrijving of blanks.

Vervolgens wordt met behulp van dit tussenresultaat de wirelist (bedradingslijst)
op diskgebied 'WIRELIST' bijgewerkt.Het formaat blijft ongewijzigd «DSLPUPD2)).
Ook wordt er Ben lijst gemaakt van de veranderde verbindingen. DezB lijst komt
op het adres WORKA+0200 en het formaat is als beschreven bovenaan deze bladzijde.
Deze lijst wordt vervolgens terugvertaald en opgeslagen op het diskgebied 'WORKA'
onder gebruimaking van het volgende formaat «DSLPUPD3)):
Formaat:
bytes

0-1 C'DW' resp. ClAW' voor DELETE resp. ADD WIRES.
2-5 nummer van de verbinding.
6up symbolen met het formaat:
bytes

0-3

symbool

4-5

pennummer, XIOO' voor kontakt

6

type pen

7

volgordenummer van circuitelement in module.
Sluitteken is X'FF'

Daarna wordt de verkregen lijst gesorteerd en een lijst gegenereerd van veranderingen per symbool ten behoeve van het bijwerken van de systeembeschrijving.
«DSLPUPD4)) Formaat:
bytes

0-3

symbool van te veranderen systeemrecord

4up

veranderingen met formaat:
bytes

0-1

ClAW' of C'DW' voor ADD of DELETE WIRES
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3

type input

4-5 input-pen
6up output e1ementen met formaat:
bytes

0-3

symboo1

4

c'/'

5-6

pennummer

7

C' ,

I
• Na laatste punt C
S1uittaken X' FF I
I

De veranderingen voor de systeembeschrijving krijgen het formaat:
bytes

0-3

Vertaa1d symboo1

4-5

C'AC' of C'OC' voor ADD resp. DELETE CIRCUITS

6-41

Als boven onder circuits

,

.
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BEGRENZINGEN VAN DSLSYS
De voornaamste oorzaken van de begrenzingen van DSLSYS zijn gelegen in de in formatiestruktuur, welke in het vorige hoofdstuk is beschreven.
Van direkt belang vaor de gebruiker van DSLSYS zijn vooral de beperkingen, welke
te maken hebben met de systeembeschrijving in het blok DSL-CIRCUITS.
Hier volgt een overzicht van de belangrijkste begrenzingen:
Afmetingen wirewrap-paneel

26 (hor.) bij 99 (vert.) rastervakken

Afmetingen rastervak

99 (hor.) bij 99 (vert.) OSL-units

Afmetingen moduul

999(hor.) bij 999(vert.) OSL-units

C05rdinaten pennen t.o.v.
moduuloorsprong

99 (hor.) bij 99 (vert.) DSL-units

Aantal groepen van kontakten

: 10

Totaal aantal kontakten

999

C05rdinaten van kontakten

999(hor.) bij 999(vert.) OSL-units

Aantal circuit-elementen
per omhulling

9

Coordinaten algemeen t.o.v.
paneeloorsprong

999(hor.) bij 999(vert.) DSL-units

80venstaande beperkingen vloeien allemaal voort uit de datastruktuur van de
circuitbeschrijving, due eigenlijk uit de beschrijvingstaal OSLo
men dient er goed op te letten, dat men de juiste beperking hanteert. Zo zou men
uit de eerste twee beperkingen kunnen konstateren,dat de maximale bordafmeting
26X99 (hor.) bij 99X99 (vert.) bedraagt. Echter geeft de laatste beperking een
maat van 999 (hor.) bij 999 (vert.), omdat bordoppervlak alleen zinvol is als
er iets op geplaatst kan worden en dat kan alleen door co5rdinaten aan te geven.
Er zijn, behalve bovenstaande beperkingen, oak nag andere, welke niet voort
komen uit de datastruktuur, maar uit de beschikbare ruimte voor opslag van de
gegevens.

Deze

bepe~ingen

Z~Jn

niet verder gekwantificeerd, ten eerste om-

dat de indruk bestaat, dat ze ruim genoeg zijn, ten tweede omdat ze gemakkelijker
zijn aante passen,dan beperkingen vanuit de datastruktuur bepaald

en ten derde

omdat er moeilijk harde getallen voor te geven zijn, omdat de recordlengte per
item (bijv. circuit) nogal afhangt van welke gegevens allemaal meegesleept moeten worden. Oit laatste hangt weer sterk af van de bewerkingen, welke allemaal
op het betreffende circuit worden gopleegd.
Voor mear informatie over hot coordinatenstelsal zia de beschrijving van hat
blok CIRCUITS in het hoofdstuk SYSTEEmBESCHRIJVING.
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Bijlage 2a
OVERZICHT VAN ALLE GEINVENTARISEERDE DSL-PROGRAlYIlYIA1S EN WAAR ZE TE VINDEN ZIJN.
Kategorie
General
Programs

Routines

.Q.EE!.
!l£!.
1
F
F
F
F
F
F
0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
Z
Z
Z
Z
Z

Z
1
I
Read programs 4
4

Instruction
Programs

4
5
5
5
5
Y
G
G
G
G
G
G
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Prog.
~

~

Titel

92
26
27
28
29
30
31
114
115
116
117
118
91

DSLPROG
DSLPROGl
DSLPROG2
DSLPROTO
DSLPLIBl
DSLPLIB2
DSLPRELD
DSLPRUIRT
DSLPOUmp
DSLPCOPY
DSLPTEXT
DSLPRPRT
DSLPDIIO

Supervisor I
Supervisor II
Supervisor III
Raad prototypes
Read from library
Store in librery
Punch object deck
Rewrite disk files
Dump disk files
Copy cards
Print text
Print text
Device independent I/O module

93
94
95
96
97
98
99
85
86
87
88
89
90
120
121
67
68
69
70

OSLPRINT
DSLPRCRD
DSLPUIRTE
DSLPNREC
DSLPSYlYIB
DSLPROGL
DSLPROGG
DSLPSYSR
DSLPCALC
DSLPPART
DSLPRETR
DSLPBORD
DSLPDCOD
DSLPGENF
DSLPGENC
DSLPSYSl
DSLPSYS2
DSLPSYS3
DSLPSYS4
DSLPSYS5
DSLPSYS6
DSLPSYS7
DSLPSYS8
DSLPSTIS
DSLPRSET
DSLPSTIN
DSLPCNTS
DSLPSHFT
DSLPUlTSm
DSLPRSDP
DSLPUlTTlYI
DSLPCOlYlP
DSLPFPAR
DSLPOIFF
DSLPSDLY
DSLPNUMR
DSLPUNSP
DSLPDCDR

Printroutine
Reading of cards
Create disk files
Read blocked disk files
Proces symbollist
Loed and fetch pheses
Constants
Read systemrecord and prototype
Celculation of functions
Partition operations
Retranslate systemrecord
Process board dimensions
Decode co-ordinates
Generate circuit functions
Realize declarations
Read DSL system
Establish prototypa
Collect symbols
Process symbols
Translate DSL-system I
Translate DSL-system II
Translate function and set of symbols
Print symbols
Instruction program STIS
Instruction program RSET
Instruction program STIN
Instruction program CNTS
Instruction program SHFT
Instruction program WTSM
Instruction program RSDP
Instruction program UlTTM
Instruction program COlYlP
Instruction program FPAR
Instruction program DIFF
Instruction program SDLY
Instruction program NUffiR
Compute unspecified functions
Circuit program DCDR

71

72
73
77

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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Kategorie

~

Prog.

Titel

~~

Design
Programs

Realization
Programs

P 135
P 136
P 137
T 138
T 139
T 140
T 141
S 142
S 143
S 144
S 145
R 125
R 126
R 127
R 128
R 129
Q 130
Q 131
Q 132
Q 133
3 105
3 106

3 107
3 108
2 109
2 110
2 111
2 112
2 113
o 119

Simulation
Programs

Positions
Programs

Wiring
Programs

X 122
X 123
X 124
Y 74
Y 75
Y 76
K 47
K 48
K 49
K 50
K 51
L 52
L 53
L 54
L 55
L 56
L 57
M 58
m 59
M 60
M 61
N 62
N 63
N 64
N 65
N 66

DSLPDSNI
DSLPDSN2
DSLPDSN3
DSLPDSN4
DSLPDSN5
DSLPDSN6
DSLPDSN7
DSLPDSN8
DSLPDSN9
DSLPDSNA
DSLPDSNB
DSLPDSNC
OSLPDSND
DSLPDSNE
DSLPDSNf
DSLPDSNG
DSLPDSNH
DSLPDSNI
DSLPDSNJ
DSLPDSNK
DSLPRELI
DSLPREL2
DSLPREL3
DSLPRELA
OSLPREL4
DSLPREL5
DSLPREL6
DSLPREL7
DSLPREL8
DSLPREL9
DSLPSIMI
DSLPSIM2
DSLPSIM3
DSLPSIm4
DSLPSIm5
DSLPSIM6
DSLPPOSI
DSLPPOS2
DSLPPOS3
DSLPPOS4
DSLPPOS5
DSLPPOS6
DSLPPOS7
DSLPWREl
DSLPWRE2
DSLPWRE3
DSLPWRE4
DSLPWRE5
DSLPWRE6
DSLPWRE7
DSLPffiNRT
DSLPWRE8
DSLPWRE9
DSLPWREA
DSLPWREB
DSLPWREC

Initialize for design
Simulate for design
Costruct state table
Appoint execution conditions
Appoint states of control system
Adjust state-table and execution conditions
Generate secundary conditions
Generate partitions fan elements
Generate solutions
Adjust solutions
Check execution signals
Print final results
Update system description
Print and adjust secondary conditions
Generate partitions for program counter
Print states of program counter
Generate descriptions for program counter
Update description of procedures
Adjust system description
Print system description
Generate primitive description
Sort primitive description
Check input functions
Print realised system
Translate logic functions
Realize logic functions
Realize numerical functions
mix descriptions
Process elements
ChecR description
Generate functions
Read input for simulation
Generate logic connections
Initialize for simulation
Simulate system I
Simulate system II
Generate connections
Sort connections
Generate interconnections
Sort circuit interconnections
Assign positions
Update system description
Print assigned positions
Collect coordinates
Appoint inputpins
Print positions
Appoint outputpins
Generate logic connections
Sort logic connections
Compute distances
Appoint minimum route
Generate power wiring
form wiringlist
Print system description
Print wiringlist
Punch wiring tape

8ijlage 2c
Kategorie

~

Prog_

E!!!!.

~

D!.=..

Update
Programs

J
J
J
J
Q

101
102
103
104

Diversen
Prototypes

U 78
U 79
U 80
U 81
U 82
U 83

DSLPUPDl
DSLPUPD2
DSLPUPD3
DSLPUPD4
DSlPUPD5
PROTOTYPES
PROTOTYPES
DSLPSTAN
DSLPCIRC
DSLPCNTR
TTL

U 84

mECL II

134

Titel
Read changes
Update wiringlist
Decode changed connections
Generate changes for system description
Update system description

Compute counter functions
macro definitions for realization in TTl7400
series
macro definitions for realization in mECL II
series

- Het doosnummer staat met RODE viltstift genoteerd op de voorzijde van
de doos.
- Het programmanummer staat genotaerd op de eerste jobcard van het betreffen de programma_
- De titel is de titel zoals vermeld in aen dar eerste regels van de programma-listing.
AIle bovengenoemde programma's zijn op de vermelde plaats aenwezig in
de vorm van SOURCE DECKS.
Verder zijn ook nog OBJECT DECKS aanwezig in de dozan genummerd 6 tim 9.

Bijlage 3
OVERZICHT AANWEZIGE DSL-DOKUMENTATIE
INTRODUCTION TO DSL

Een rapportje dat eangeeft op welke verschillende manieren
een bepaald circuit of systeem in DSL kan worden beschreven.
Zeker niet geschikt als gebruikershandleiding.

DIGITAL SYSTEMS
LANGUAGE

Geeft een opsomming van de eigenschappen van de beschrijvingsteel DSL. Geeft geen enkel voorbeeld. Zegt niets
over de eigenachappen van het totale systeem DSLSYS.

MACRO LANGUAGE
FOR DSL

Belicht de mogelijkheden van het gebruik van mACRO'S in
de DSL beschrijving. Geen voorbeelden.

AUTOMATIC DESIGN
OF DIGITAL SYSTEMS

Geeft aen overzicht van de meeste toegelaten commandokaarten in de DSL beachrijving en hun uitwerking.
Geeft tevens informatie over het formaat van divere ponskaarten in de DSL beschrijving. Geen voorbeeld.

VOOR8EELD VAN DE
MOGELIJKHEDEN VAN

Geeft enige toelichting aan de hand van een listing van
een voorbeeld. Voornamelijk toegespitst op het DESIGN
stuk. Weinig toegankelijk (weI verwijzingen geen bladzijQ§.b.
nummering).
Niet compleet en gedeeltelijk verouderd overzicht ven de
DSL-programs
diverse DSL programma's.
Verder zijn er nog elf rode boeken met gebundelde listings van de diverse kategoriesn DSL programma's.

Bijlage

4

OVERZICHT VAN DE OP DE GELE DISK EXPLICIET EN ImPLICIET AANWEZIGE PROGRAmmA'S
OSLPCIRC"
OSLPLIB1-OSLPOIIO/OSLPRINT/OSLPROGG/OSLPROG/OSLPWRTE
OSLPRELD-OSLPOIIO/OSLPRINT/OSLPROGG/OSLPROG/OSLPWRTE/OSLPNREC
OSLPROG -OSLPOIIO/OSLPRINT/OSLPROGG
OSLPROG1-OSLPOIIO/OSLPRINT/OSLPROGG/OSLPROG
OSLPROG2-0SLPDIIO/OSLPRINT/OSLPROGG/oSLPROG
OSLPROTO-OSLPOIIO/oSLPRINT/oSLPROGG/OSLPROG/OSLPRCR%SLPWRTE/oSLPNREC
OSLPSTAN"oSLPSVS1-OSLPOIIO/oSLPRINT/OSLPROGG/OSLPROG/OSLPRCR%SLPWRTE/oSLPSVMB/
OSLPSYS1/OSLPSVS2/0SLPSYS3
oSLPSVS4-oSLPOIIO/OSLPRINT/oSLPROGG/OSLPROG/OSLPWRTE/oSLPNREC/OSLPsvmB
OSLPSYSS-OSLPoIIO/OSLPRINT/oSLPROGG/oSLPROG/oSLPNREC/oSLPWRTE/oSLPSVffia/
oSLPSVSS/OSLPSVS6/oSLPSVS7
OSLPSVS8-oSLPoIIO/oSLPRINT/OSLPROGG/oSLPROG/oSLPNREC
OSLPTEXT-OSLPoIIO/oSLPRINT/oSLPROGG/oSLPROG/OSLPRCRO/OSLPNREC/OSLPWRTE
OSLPWREA-OSLPoIIO/oSLPRINT/OSLPROGG/OSLPROG/OSLPWRTE/oSLPNREC/oSLPRETR/
oSLPSVffiB
OSLPWREB-oSLPOIIO/oSLPRINT/OSLPROGG/OSLPROG/OSLPNREC/OSLPSORo/OSLPOCOO
oSLPWREC-oSLPOIIO/OSLPRINT/oSLPROGG/OSLPROG/OSLPNREC
OSLPWRE1-OSLPOIIO/oSLPRINT/oSLPROGG/OSLPROG/OSLPWRTE/OSLPSVSR/OSLPBORO/
oSLPROGL/oSLPWRE2/oSLPWRE3
oSLPWRE3OSLPWRE4-0SLPOIIO/OSLPRINT/OSLPROGG/OSLPROG/oSLPWRTE/oSLPNREC
OSLPWRES-OSLPOIIO/OSLPRINT/oSLPROGG/OSLPROG/oSLPWRTE/oSLPNREC/oSLPSVffiB/
OSLPROGL
OSLPWRE6-oSLPOIIO/oSLPRINT/oSLPROGG/OSLPROG/OSLPNREC/oSLPWRTE
OSLPWRE7-0SLPoIIO/OSLPRINT/OSLPROGG/OSLPROG/oSLPNREC/oSLPWRTE/OSLPmNRT
oSLPWRE8-0SLPoIIO/OSLPRINT/oSLPROGG/oSLPROG/oSLPWRTE/oSLPNREC/OSlPsvms
OSLPWRE9-0SLPOIIO/oSLPRINT/OSLPROGG/OSLPROG/oSLPWRTE/oSLPNREC

De programma's voor hat -takan zijn onder hun eigen naam aanwezig op de
lijst van GELE DISK programma's.
De programma'a rechts van het -teken zijn eveneens aanwezig, maar niet
onder hun aigen naam doch onder de naam van het programma, waar achter
ze varmeld staan.

