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VooI"W"oord

In het afgelopen jaar heb ik gewerkt aan een off-line display
editor, die een onderdeel vorrnt van een data acquisitie en
display systeem ten behoeve van patient bewaking tijdens
anesthesie.
Naast een beschrijving van de editor zelf, bevat dit verslag
ter volledighei6 een toelichting op een aantal gebruikte
systeemroutines.
Gaarne wil ik aan het einde van mijn afstudeerperiode een
aantal mensen bedanken :
mijn " begeleidersteam ", bestaande uit prof. Beneken ,
Hans Blom , Annejet Meyler en Henk van Kessel, voor de goede
en prettige begeleiding gedurende het afgelopen jaar.
De overige leden van de servo anesthesie groep : Piet DaITman
en Sjoerd Y~~a voor de uitstekende samenwerking.
Mijn kamergenoten Jeroen Hees , Pierre Cluitmans ,
Jacques de Ruyter en Hans Schulpen voor de gezellige sfeer
in ons werkvertrek.
AIle leden van de vak~roep EME voor de plezierige
contacten in het afgelopen jaar.
Betty Tieleman vaor het uittypen van dit verslag.

Tenslotte wens ik DADS en allen die aan de realisatie ervan
meewerken een voorspoedige toekomst toe.
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samenvatting
Binnen de servo-anesthesie groep van de vakgroep medische
elektrotechniek wordt momenteel gewerkt aan een data
acquisitie en display systeem ten behoeve van patient
bewaking tijdens anesthesie.
Voor gegevens presentatie zijn een aantal displayvormen
ontwikkeld :
grafieken display, b~lken display en numeriek display.
Dit verslag bevat de beschrijving van een off-line display
editor V00r het data acquisitie en display systeem, waarmee
de layouts v~n de genoe~de displayvorrnen gewijzigd kunnen
worden.
Beschreven worden
-

edit magelijkheden
commando structuur
mens - machine interactie
toegepaste en ontwikkelde systeem software
ontwikkelde editor software
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Summary
Within the servo-anesthesia group of the medical electrical
engineering department, a data acquisition and display
system for patient monitoring during anesthesia is developed.
For data presentation, a number of displays are develope~ :
graphics display, bar display and nQ~eric display.
This report contains the description of an off-line display
editor for the data acquisition and display system, with
which the layouts of above mentioned displays can be
changed.
Described are :
-

edit possibilities
co"mand structure
men - machine interaction
applied and developed system software
developed editor software
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1.1

1

.

L'1leidiI]g

Het servo anesthesie project

Het servo anesthesie project is een sarnenwerkingsproject tussen
de afdeling Anesthesiologie van het Acada~isch Ziekenhuis te
Leiden en de vakgroep H2dische Elektrotechniek van de Technische
Hogeschool te Eindhoven.
Doelstelling van het project is na te gaan in noeverre
automatiserinoJ in de anesthesie mogelijk en zinvol is.
Een van de resul taten van deze samenvlerking tussen medici en
technici is een Data Acquisitie en Display Systee~ (DADS) ten
behoeve van patientbewaking tijdens anesthesie.
1.2

Het Data Acguisitie en Display Systeem

De anesthesist probeert de patient in een voor de operatie
optimale toe stand te brengen en te houden~ Dit betekent onder
andere een verhoogde pijndrempel, voldoende spierverslapping
en een voldoend2 mate van bewustzijnsverlaging.
Om een indicatie van de toestand van de patient te krijgen,
kunnen naast de observaties van de arts, een aantal metingen
verricht \vorde:::l ( bi i':-:orbeeld bloeddruk:netingen en meting van
bloedgaswaarden ).
Mede op basis van de gedane metingen kan vervolgens een aantal
handelingen verricht worden ( bijvoorbeeld verandering van
toegediende gasconcentraties, toediening van pharmaca ).
Metingen en handelingen worden sarnen met het operatieverloop
geregistreerd in het anesthesie verslag.
Door de techl1ische ontwikkelingen van de laatste jaren treden
er ( vooral op het gebied van de metingen ) grote veranderingen
op
steeds meer signalen zijn direct meetbaar
steeds meer signalen zlJn continu beschikbaar
- er zijn steeds meer afgeleide signalen beschikbaar of
bepaalbaar.
Dit alles leidt tot een ware explosie van beschikbare patienten
gegevens.
In de moderne operatiekamers bevindt zich dan ook een uitgebreid
assortiment van geavanceerde apparatuur, waarmee een grote
hoeveelheid gegevens verkregen kan worden.
Een dergelijke toena~e van patienten gegevens wordt pas zinvol,
indien ':Tlet deze geg"evens meer inzicht verkregen wordt in de
toestand van de patient, en daard00r een betere behandeling
mo<;el ij k i'iordt.
Het binnen het servo anesthesie project ontwikkelde DADS
tracht hierin te voorzien door automatische data acquisitie en
data display ..
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1.2.1

Data Acguisitie

De meetgegevens van de aanwezige apparatuur ( de "front end"
apparatuur ) worden in de vorm van analoge elektrische signal en
toegevoerd aan DADS. Deze signalen worden ( met een b~paalde
bemonsteringsfrequentie ) automatisch gemeten en geregistreerd.
De voordelen hiervan kunnen als voIgt worden samengevat :
- de anesthesist wordt ontlast van een aantal routinehandelingen
( ffieten en registreren ), waardoor hij m3er aandacht kan
besteden aan de patient.
- door hoge bemonsteringsfrequentie en hoge verwerkingssnelheid
kunnen "real time" afgeleide gro-otheden bepaald worden.
- tijdens crisissituaties gaan meten en registreren door, zodat
de informatie over deze situaties niet verloren gaat.
- de objectiviteit van de metingen wordt verhoogd.
- door data processing kunnen de verschillende signalen
onderzocht worden op :
- trends ( langzame veranderingen )
- snelle ( dyn&~ische ) veranderingen
- het bereiken van alarmgrenzen
( statische maxima / minima )
Detectie van een van deze verschijnselen kan worden gevolgd
door een automatische alarmering / signalering.
- de opgeslagen gegevens kunnen worden gebruikt voor een
autoillatisch te genereren anesthesie verslag.
- de opgeslagen gegevens kunnen worden gebruikt voor
wetenschappelijke doeleinden.
1.2.2

Data Display

Met een toenemende hoeveelheid informatie neemt ook de b~hoefte
toe aan een intelligente, compacte, centrale presentatie van
deze informatie.
DADS tracht hierin te voorzien door de gegevens en de daaruit
afgeleide grootheden te presenteren op twee kleurenmonitoren.
Hierbij zijn verschillende displayvormen mogelijk.
1.3

De afstudeeropdracht

Mijn opdracht is geweest : het ontwikkelen van een off-line
display editor voor de verschillende displayvormen.
Voor een gedetailleerde toelichting en afbakening van de
opdracht wordt verwezen naar hoofdstUK 4.
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2.1
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Svste·~.mopzet

In figuur 2.1 is een schets gegeven van het data acquisitie
en display systeem, waarin een aantal onderdelen zijn
aangegeven.
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In figuur

is het blokschema van

2.2
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Maximaal 32 analoge signalen uit de front-end apparatuur
in de operatiekamer worden via een laagdoorlaatfilter
aangeboden aan een A / D converter. Het actieve
laagdoorlaatfilter is van de vierde orde met een afsnijfrequentie
van 40 Hz , en kan eventueel uitgeschakeld worden.
Een klokinterrupt progrilln~a in de centrale dataprocessor
( LSI 11 ) zorgt ervoor, dat de gedigitaliseerde signalen elke
20 msec. worden gesampled. In de LSI 11 worden een aantal
afgeleide grootheden bepaald, zodat een set van maximaal
64 signalen ontstaat.
Deze signaalset ~~rdt onderworpen aan storingsdetectiealgoritmes
en in de toekomst ook trenddetectiealgoritmes, waardoor aan de
verschillende meetwaarden een bepaalde status kan worden
toegekend.
Voor de verdere verwerking en interpretatie van de meetwaarden
is de toegekende status medebepalend.
Iedere 15 sec. worden de 64 signalen en hun status
opgeslagen op floppy disk.
Van een subset van maximaal 40 signalen wordt de b~werkte
data met vaste frequentie naar 2 display units gestuurd.
Daar vindt een verdere verwerking plaats ( afhankelijk van
signaalstatus en gewenste displayvorm ) met als uiteindelijk
resultaat :
gegevenspresentatie op een kleurenb3eldscherm.
De mens-machine interactie vindt plaats met behulp van een
toetsenbord dat gekoppeld is aan een van de display units.
2.2

Display mogelijkheden

Voor de presentatie van gegevens zlJn een aantal verschillende
displaytypes ontworpen. Deze verschillende types zullen nu
kort worden toegelicht.
2.2.1

Het balken display

Dit display wordt gegenereerd op de bovenste display unit.
Uitgangsgedachte voor deze displayvorm is, dat de anesthesist
zich in een oopopslag een beeld moet kunnen vormen van de
toestand van de patient.
Het display is veraeeld in 10 verticale ca:ken, waarbij elke
balk de informatie over een variabele bevat.
In figuur 2.3 is zoln balk schetsmatig weergegeven.
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2.3

balk layout

De uiteinden van een balk worden gevormd door 2 rode gebieden,
de alarrngebieden.
De hoge en lage alarmgrens zijn in deze alarmgebieden aangegeven.
Middenin de b~lk bevindt zich een blauw gebied, de zogenaamde
IInormband I I . Wanneer de verschillende signaalvvaarden zich binnen
deze band bevinden, is de toestand van de patient normaal,
indien althans de 10 signalen de toestand van de patient
karakteriseren en de normale waarden correct zijn ingesteld.
De momentane waarde van een signaal wordt weergegeven door een
knipperende punt in de balk, waarbij verticaal een lineaire
schaling is toegepast.
Links van de mornentane waarde geven een aantal kleinere
plotpuntjes informatie over het verleden van een signaal.
Dit op een logaritmische tijdschaal.
Onder elke balk bevinden zich van boven naar beneden :
de signaalnaam, de normwaarde ( het midden van de normband ) en
de mornentane waarde van het signaal.
Editen van het balken display kan on-line geb~~en: nor~vaarde,
alarmgrenzen en weergegeven signaalset kunnen iiidgn~ een
operatie gewijzigd worden.
Voor een gedeotailleerde beschrijving van het balken display
wordt venvezen naar lit. 1 en lit. 2 •

-

2.2.2
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Ret grafieken display

Wanneer de anesthesist geintereseerd is in de geschiedenis
van een of ~eerdere signalen, kan hij het balken dis?lay op de
bovenste dis.?lay unit v3rvangen door een grafiaken display.
Hierbij zijn meerdere k~uzes 20gelijk :
- 1 of 2 assenstelsels
- maxima31 4 signalen ?er assenstelsel
- verschillende tijdschalen
(0,25; 0@5; 1
2 of 4 uur)
Een speciale optie is nog de zogenaamc.e " staafj esgrafiek I.
Rierbij wordt de ruin,te tussen 2 lijnen gevuJ.d met staafj es
van een bepaalde kleur, waardoor een gekleurd vlak tussen de
2 lijnen ontstaat.
Ret editen van het grafieken display geb2urt on-line :
de anesthesist kan !iid~n~ een operatie de layout van het
display veranderen.
Voor een gedetailleerde b8schrijving van het grafieken display
wordt verwezen naar lit. 2 en lit. 3 •

2.2.3

Ret

n~~erieke

disDlay

Ret numerieke display beslaat de bovenste 20
onderste display unit ( zie figuur 2.4).
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Het display is onderverdeeld in 4 kolommen.
Elke kolom bevat ( maxisaal)
10 variabelen ( signaal namen
met achter elke naam de ~omentane numerieke waarde van net
desbetreffende sisnaal.
Deze momentane \vaarden \v::>rden elke 2 seconden ververst.
De kolommen zijn gescheiden door verticale witte lijnen.
Onder elke variabele kan een continue witte lijn of een
discontinue witte lijn staan.
De kleurencombinaties waarin namen en numerieke waarden '.vorden
gegeven a w::>rden bepaald door de status van de bijbehorende
:r,eetwaarden.
De layout V3n het numerieke display kan tijdens een operatie
ni~t gewijzigd w::>rden.
Voor een gedetailleerde beschrijving van net numerieke display
wordt verwezen naar lit. 1 en lit. 2 .
2.2.4

Het communicatie display

De functies van deze displayvorm zijn
1) Weergave van "disturbance messagesl/ , bijvoorbeeld
trendalarmeringen, dynamische alarmeringen, statische
alarmeringen en onverhoopte computerproblemen.
2) Weergave van de mens-machine interactie : door de gebruiker
ingetypte teksten en de responsies van het systeem hierop.
Het co~unicatie display beslaat de onderste 12 regels van
de onderste display unit, waarbij de bovenste 6 regels
gereserveerd zijn voor de "disturbance messagesl/ en de onderste
6 regels voor de mens-machine interactie.
Voor een gedetailleerde beschrijving van het co~unicatie display
kan worden verwezen naar lit.
2.
2.2.5

Het discontinue gegevens display

De hiervoor besproken methodes van gegevenspresentatie hebben
aIle betrekking op signalen die continu beschikbaar zijn.
Er is echter ook een andere categorie van gegevens die
gepresenteerd moet kunnen worden g bijvQorbeeld :
- bloedgaswaarden
- toegediende pharmaca
- premedicatie
OJk kan de anesthesist het noodzakelijk achten tijdens de
operatie commentaren in te typen en deze later te herlezen.
In al deze behoeften zal worden voorzien door het zogenaamde
IIdiscontinue gegevens displayll , dat momenteel nog in
ontwikkeling is ( l i t . 4).
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2.3

Systeem hard-",are

Deze paragraaf bevat een summier overzicht van de hardware
waaruit DADS is opgebouwd.
Voor een uitgebreide beschrijving kan worden verwezen naar
lit. 5 , 6 En 7 .
2.3.1

D8

LSI 11

microcomputer

Centraal in de hardware configuratie staat een LSI 11
microc0"nputer. D-2ze heeft een itlOordlengte van 16 bits en
een uitgebreide instructieset. De LSI 11 is bijzonder
geschikt als real-time dataprocessor. Dc geheugengrootte is
64 k byte , waarvan 8 k byte kerngeheugen.
De LSI I/O wordt gevormd door :
1)

ge_

~ .=.

QA2

De Analoog/Digitaal converter (model 1030 ADAC corporation ).
zet de analoge elektrische ingangssignalen om in digitale
-waarden.
Specificaties : - 32 ingangen
- 4 software instelbare ingangsbereiken
- uitgangsbereik :
-2048 tot 2047
(16 bits)
De Digitaal/Mlaloog converter kan digitale waarden in
analoge signalen omzetten.

- V00r communicatie met beide display processoren
- voor com~unicatie m9t een klok
- reserve serielijn vo~r een printer of een terminal

De gebruikte floppy disk eenheid is een RX 02 van Digital.
De RX 02 bevat twee 8 inch double density drives.
Een voor de disk met de systeemsoftware, en een voor de
dataopslag disk.
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2.3.2

Compucolor

II

De display units zijn 2 Compucolors ( CC ).
De CC is een microcomputer systeem op basis van een
8080 CPU.
De machine is voorzien van een kleurenbeeldscherm, een
toetsenbord en een mini floppy disk drive voor progra~naopslag.
Het CC beeldscherm is opgebouwd uit 32 regels van elk
64 karakters. Per karakter kan een voorgrond- en een
achtergrond~leur gekozen ~orden, met als beschikbare kleuren
zwart, wit, rood, groen, geel, blauw, cyaan, en magenta.
Verder kent de machine nog een grafische mode, waarbij elk
karakterveld wordt onderverdeeld in 8 deelgebiedjes.
Deze grafische mode is geschikt voor het prGsenteren van
grafieken.
Het programmeren kan gebeuren in

2

tal en:

1) Basic.
De CC bezit eGn Basic interpreter. Het prograrruneren in
Basic is vrij eenvoudig, maar doordat de CC geen Basic
compiler heeft is de verwerkingssnelheid van de programmaDs
erg laag.
2) 8080 Assembler.
Het voordeel van progr~meren in machine-taal is de hoge
verwerkin9ssnelheid, het nadeel is dat het prograrnmeren
relatief lastig is.
Voor

I/O

bestaan

3

mogelijkheden:

-) het to~t~enbQrg
Het toetsenbord wordt regelmatig afgezocht op ingedrukte
toetsen. Wanneer di t het geval is, wordt met behulp van d,;::
systeem software een ASCII waarde, een ASCII string of
een speciaal com~ando aan de ingedrukte toets toegekend.
-) he:!:. Qe.§.lgs£h~r!:!l
Ook het Compucolor beeldscherm kan word3n gebruikt voor
corrununicatie met de gebruiker.
-) ge_s~rieliin

RS 232

norm)

Voor co~nunicatie met de dataprocessor is een serielijn
beschikbaar.
De baudrate is software in3telbaar.
Opmerking
Opmerking

1 : De floppy disk drive wordt aIleen gebruikt
voor programma ontwikkeling.
2
De bovenste display unit wordt CC2 genoemc.
De onderste display unit wordt CC3 genoemd.
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.

3

Commandostructuur, commandoverwerking

Co~mandostructuur

3.1

De gebruiker kan met DADS communiceren door het invoeren
van co~ando's met behulp van het toetsenbord.
De com~ando's bestaan uit een aantal symbolen, gescheiden
door delimiters ( scheidingstekens ).
De formele definitie wordt gegeven in figuur 3.1.

+

commando ::=

T

delimiters

symbol ::=

L

letter/digit

delimiters ::=

L

delimiter

delimiter

::=1

......
.r

;

)

'-'

,

-

COITLLla

I

..

)

figuur

3.1

"-

.

l

-

space

. .. -

l

--

.. "

synibol--- dol:lJniters

semi colon
carriage return

commando definitie

l
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De verschillende commando's z~Jn onderling gestructureerd
volgens een ( quasi) boomstructuur, zoals gegeven in
figuur 3.2 .

------

1-1
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figuur 3.2

•

H

8 •

•

I

•

)

-.J

syrnbolen
boomtak
boomknooppunt + knooppuntsnummer

commando structuur

lSenm.§.r]s.en :
1) De verwerking van elk commando wordt gestart na invoeren met
de carriage return toets.
2) Herhalingen zijn aIleen mogelijk voor sommige symbolen
binnen een take
3) De symbolen waaruit een commando is opgebouwQ, hoeven
niet allemaal in 1 commandoregel te worden in;Jevoerd.
4) Wanneer in een knooppunt een bepaalde voortzetting ( tak
ingevoerd is, kan dit niet meer veranderd worden.
5) Meestal kunnen meerdere commando's in een commandoregel
worden ingevoerd.
6) Na invoeren van een volledig commando met de carriage
return toets, kan een volgend commando worden in]etyped.
( Dit is in figuur 3.2 aangegeven met behulp van
onderbroken lijnen )~
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,-) Wanneer een toets wordt ingedrukt, wordt het bijbehorende
karakter onmiddellijk geechoed in het communicatie display.
Een commando ( deel ) wordt echter pas ingevoerd in he·t
systeem wanneer de return-toets wordt ingedrukt. Tot dat
moment kan de ingetypte tekst worden veranderd met behulp
van de rubout-toets of de erase line-toets .
._) Een reeds ingevoerd commandodeel kan met behulp van de
ESCAPE - toets uit het systeem worden verwijderd.
g

3.2

Inputscanner

De Interface tussen ingevoerde cornmandoregels en DADS
~i evormd door de II inputs canner ".
Deze inputverwerkingsroutine heeft als functies :

wordt

1) degebruiker helpen bij het voltooien van geldige, maar nog
onvolledige commando's.
2) het corrigeren van fouten ( foute symbolen ) in ingevoerde
commandoregels mogelijk maken.
3) het II vertalen II van volledige commandoes in interne
systeemcodes, en vervo1gens aanroepen van de juiste
verwerkingsroutines.
De scanner wordt gestart of vervolgd door de return-toets
in te typen.
De scanner is II syntax-directed II : aan de hand van de
.i.::1gevoerde commandoregels wordt de commandoboom doorlopen.
Bij de'ontwikkeling van de scanner is er naar gestreefd de
Qebruiksvriendelijkheid optimaal te maken.
3.2.1

Ret voltooien van commando's

Command:>'s kunnen in het systeem ingevoerd worden in een
E9rte mode of in een lange mode :
-) korte mode

geholpen door boodschappen ( vragen ) van het
systeem.
-) lange mode : in een regel, zonder boodschappen.
Z::. kan doorlopend worden overgegaan van de lange mode naar de
};:orte made 2n'- o.l',gekeerd, tenzij ( in uitzonderingsgevallen )
'::[':: aard van sen corrrnan:3.o aIleen de korte mode toestaat.
~>:- wordt automatisch overg·egaan van de lange mode naar de korte
:node, W'3.nneer :
1) een onvolle:3.ig commando is ingevoerd
2) een ingevoerd corrman:3.o ( deel ) een verkeerd symbool bevat.
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De reactie op een foutief syrnbool zal worden besproken in
~ 3.2.3.
Wanneer een onvolledig commando is ingevoerd, reageert de
scanner als voIgt ( zie figuur 3.3 ).

QUESTION NODE ••••
ACCEPTED COMMAND PART)

fiquur

3.3

:

reactie van de scanner, wanneer een onvolledig
commando is ingevoerd.

a) afhankelijk van het knooppunt in de commandoboom dat met het
ingevoerde en geaccepteerde commandodeel bereikt is, wordt
de gebruiker een boodschap ( vraag ) gepresenteerd.
b) het geaccepteerde commandodeel wordt geechoed, gevolgd door
een " prompt"
( > )•
Achter de prompt kan het restant van het commando worden
ingetyped, als antwoord op de gestelde vraag.
Bij elk knooppunt in de commandostructuur hoort dus een boodschap
( vraag ), die als hulpmiddel wordt gepresenteerd, wanneer in
de korte mode gewerkt wordt.

3.2.2

Helpnaginats

Een tweede hulpmiddel bij het invoeren van commando's z2Jn de
zogenaarnde helppagina's. Een ( onvolledig ) commando kan behalve
met de return-toets \rorden afgesloten en ingevoerd door de
functietoets " HELP II in te drukken.
De scanner reageert dan als voIgt ( zie figuur 3.4).
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HELPPAGE NODE ••••

QUESTION NODE ••••
ACCEPTED COMMAND PART )

fiquur

3.4

:

reactie van de scanner, wanneer functietoets
II
HELP II is ingedrukt.

a) het display op de onderste display unit wordt vervangen
door een II helppagina I I .
Deze pagina bevat ( maximaal)
19 regels gedetailleerde
informatie over het ingevoerde en/of nog in te voeren
commandodeel.
Welke helppagina wordt gepresenteerd wordt weer bepaald
door het knooppunt dat met het geaccepteerde commandodeel
bereikt is.
b) vraag en geaccepteerd commandodeel worden geechoed.
( Alsof het commandodeel was afgesloten en ingevoerd met de
return-toets ).
Achter de prompt kan weer het restant van het commando worden
ingetyped.
De helppagina verdwijnt, zodra de return-toets wordt ingedrukt,
bijvoorbeeld nadat het antwoord op de gestelde vraag is
ingevoerd. Het oorspronkelijke display verschijnt dan weer.
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3.2.3

Foutencorrectie

Een cOITL'TIandoregel kan II verkeerde II symbolen bevatten
( tikfouten en/of logische fouten ).
Hierbij wordt een II verkeerd II symbool, gedefinieerd als
een syrnbool dat geen uitgaande tak is, in het op het
moment van verwerking bereikte knooppunt van de
corrnnandoboom.

Op foute syrnbolen kan op een groot aantal manieren worden
gereageerd, bijvoorbeeld
-) foutmelding geven. Eisen dat het commando volledig opnieuw
wordt ingevoerd.
-) foutmelding geven. Het corrnnando uitvoeren voor zover dit
mogelijk is.
-) foutmelding geven. Foutencorrectie mogelijk rnaken. Pas
uitvoeren als de fout verbeterd is.
Hoewel voor de verschillende commandotypes binnen DADS
verschillende oplossingen optimaal zijn, moet ( uit oogpunt
van gebruikersvriendelijkheid ) naar een zo eenduidig mogelijke
aanpak gestreefd worden.
Voor de huidige versie van DADS is gekozen voor de volgende
oplossing :
De achtereenvolgende acties van de scanner zijn ( zie figuur

COMMANDLINE
QUESTION NODE
ENTER CORRECTION )

figuur

3.5

:

reactie van de scanner \vanneer een verkeerd
syrnbool gedetekteerd is.

3.5)

-
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a) ce ingevoerde ccwmandoregel wordt op ~2t scherm geechoed
- normale kleur tot het verks2rde symbool
- verk2'::,rd syrfLDocl in a£-\'lijkende kleuJ::"
- norrne.le kleur voorbij het verkeerde sy,T,b'Jol.
b) er wordt over~egaan in de korte mode :
ae knooppuntsafnankelijke vrae.g I'lordt gest21.d.
c) " ENTER CORRECTION> " ""ordt op h::=t beeldscherm geplaatst.
Het verkeerde symbool 'I,-Tordt vervolgens vervangen door het
antwoord dat de gebruiker achter de prompt kan intypen.
Dit antwoord kan eventueel uit meerdere symbolen bestaan.
Wanneer als antwoord een " leeg II symbool wordt ingevoerd
( aIleen de return-toets ingetyped ), is het effect dat het
verkeerde symbool uit de commandoregel verwijderd wordt.
Een correctieregel die wordt afgesloten en ingevoerd met
behulp van de functietoets II HELP II wordt niet geaccepteerd.
In dat geval wordt de helppagina gepresenteerd van het
knooppunt dat in de commando structuur bereikt was, op het
moment dat het verkeerde sYffibool gedetekteerd werd.
Vervolgens 1rordt de foutencorrectieroutine opnieuw doorlopen
oorspronkelijk::: cOffi'1landoregel, vra3.g en II ENTER CORRECTION > "
worden weer gepresenteerd, waarna sen nieuwe correctieregel
kan worden ingevoerd.
Een met II HELP II ingevoerde correctieregel wordt om de
volgende reden niet geaccepteerd :
een correctieregel wordt afgesloten met II HELP II , wanneer
de gebruiker tijdens het intypen van deze regel ontdekt, dat
hij zonder verdere informatie geen correct antwoord op de
gestelde vraag kan geven. Ret geeft dan geen zin, om de
symbolen die eventueel voor " HELP II zijn ingevoerd op hun
geldigheid te onderzoeken.
Voordelen van deze foutencorrectie methode :
-) eenduidig voor aIle commando's binnen DADS
-) symbolen die na een fout staan, behoeven niet opnieuw te
worden ingevoerd.
Nadelen van deze foutencorrectie methode :
-) wanneer het verkeerde symbool wordt vervangen door een
correctieregel die een verkeerd aantal symbolen bevat, kan
de rest van de commandoregel ten onrechte als II fout II
worden geinterpreteerd.
-) het correcte, geaccepteerde commandodeel dat voer het
verkeerde symbool staat, kan niet meer worden veranderd.
-) het cumulatief invoeren van fouten kan voor de minder
geoefende gebruiker tot verwarring leiden.

-

3.3
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Genereren van interne codes

D2 inputscanner

II
vertaalt II het ingevoerde corrunando in een
interne codestring. Deze codestring bestaat uit een aantal
getallen, en wordt door de scanner samengesteld !iid~n~ het
verwerken van ingevoerde corrunandoregels.
De interne codestrings vormen de input voor een groot aantal
verwerkingsroutines i die voor uitvoering van de ingevoerde
corrunando's zorgen.
Wanneer een codestring voltooid is, verzorgt de scanner
het aanroepen van de juiste verwerkingsroutines.
Wanneer de gebruiker een nieuwe corrunandoregel heeft ingevoerd,
wordt de scanner opnieuw aangeroepen.

-
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Toelichting van de afstudeeropdracht

De functie van een off-line display editor

Alvorens DADS gereed is voor het volgen van een operatie,
moet een opstartprocedure ( initialisatie ) doorlopen worden.
De gebruiker moet hierbij onder andere aan het systeem te
kennen geven :
- n~am van de anesthesist
- patientgegevens
- gewenste II layout set II
Een II layout set
van :

II

kan worden gedefinieerd als de

verzamelin.~

- een layout voor het numerieke display
- een layout voor het grafieken display
- een layout voor het balken display
Alle gegevens die bepalend zijn voor een layout set zijn als
een :1 layout file II opgeslagen op de systeemschij f •
Aangezien het numerieke display ni~t on-line gewijzigd'kan
worden, zie § 4.3.1 , ligt met de keuze van een layout set,
de layout van het numerieke display vast voor de volledige
duur van de te volgen operatie.
De initiele layouts van balken- en grafieken display kunnen
on-line gewijzigd worden.
De te realiseren off-line display editor moet het de gebruiker
mogelijk maken om layout sets ( layout files ) samen te stellen
en/of te wijzigen.

4.2.

De noodzaak van een off-line display editor

De layout sets moeten om verschillende redenen gewijzigd
kunnen worden :
1) De besch~baresignalen kunnen per operatiekamer verschillend
zijn ( andere front-end apparatuur ).
2) De mate waarin men in een bepaalde grootheid geinteresseerd
is, kan worden bepaald door het operatietype en/of de
individuele patient.
3) Elke anesthesist moet de mogelijkheid hebben om een
verzameling van voor hem optimale layout sets te
realiseren.
4) Bij een operationeel data acquisitie en display systeem
kan er naar gestreefd worden, het aantal layouts sets tot
een minimum te beperken. Dit om de gebruikers vertrouwder
met het systeem te maken.
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Tijdens de evaluatieperiode van DADS zal o~derzocht
moeten worden of er een verzameling van .. optimale layout
sets" bestaat, en zo ja, welke layout sets dit zijn.
Om dit te kunnen onderzoeken is de off-line display
editor o~~isbaar.
4.3

RandvoorNaarden, beperkingen en eisen

De te ontwikkelen display editor kan in vier onderdelen
worden opgesplitst :
- een n~~eriek display eeitor
- een balken display editor
- een grafieken display editor
- een algemeen gedeelte
De randvoorwaarden, beperkingen en eisen waaraan de display
editor moet voldoen zullen nu voor de verschillende
onderdelen afzonderlijk worden besproken. Tijdens de
evaluatie van DADS kan blijken dat de te bespreken
beperkingen rnoeten worden veranderd.
4.3.1

De numeriek display editor

1) De vorrn van het display
Beperkingen
- Er zijn 4 ko10mmen waarin per kolom maxirnaal
10 variabelen staan.
De kolomrnen ~vorden gescheiden door 3 verticale witt;:;
lijnen.
Het nurnerieke display wordt van het corrmunicatie display
gescheiden door een horizontale witte lijn.
De kleurencombinaties van signaalna~en en nurnerieke
waarden liggen vast.
Met het editen kan dan nog bepaald worden :
- De set van variabelen die in het display komen
(rnaxirnaal 40).
- De plaats van elke variabele.
- De afscheidingen tussen de 40 plaatsen in het display
( continue witte lijnen, discontinue witte lijnen of
geen afscheidingen ).

-
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2) Het editen van het numerieke display gebeurt aIleen
off-line, dus niet tijdens een operatie.
Redenen hiervoor zijn :
- De aandacht van de anesthesist mag niet onnodig van de
patient worden afgeleid :
het veranderen van het numerieke display is relatief
gecompliceerd vanwege het grote aantal ( 40 ) variabelen,
en eist daardoor de volledige aandacht van de anesthesist

Ope
- Het o?merken van afwijkingen en/of alarmeringen mag niet
vertraagd of belemmerd \'lorden :
de nQmerieke waarden van variabelen die tijdelijk uit het
display verNijderd zijn kunnen sterk veranderen zonder dat
dit ( direct ) opgemerkt wordt.
- Het is niet aan te bevelen om variabelen iiid~n~ een
operatie van plaats te veranderen.
- Voor het editen is het noodzakelijk dat de anesthesist
een overzicht heeft van de 40 beschikbare signalen.
Dit overzicht kan niet geplaatst worden op de bovenste
display unit, aangezien dan balken-en grafieken display
niet meer gepresenteerd kunnen worden.
Het overzicht kan ook niet gepresenteerd "[orden op het
communicatie display; omdat noch de disturbance messages
noch de mens-machine interactie gemist kunnen worden.
De enige oplossing zou zijn om op de plaats van net
numerieke display afwisselend de lijst van 40 namen
en het numerieke display zelf te plaatsen. Dit is
bijzonder onpraktisch.
3) Het editen van namen en lijnen moet door elkaar kunnen
gebeuren.
4.3.2

De balkendisnlay editor

1) De vorm van het display
Beperkingen :
- Er zijn 10 balken beschikbaar, gescheiden door
verticale witte lijnen.
De kleurencombinaties binnen net display liggen vast.
De plaatsen waar signaalnamen en nuneriekewaarden
worden afgebeeld liggen vast.
Met het editen kan da:1 nog bepaald worden :
De set van variabelen die in het display komen
(maximaal 10).
- De plaats van elke variabele
- n::: normwaa.-.den
- De statische alarmgrenzen

-
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2) De Co~mandostructuur.
De comm~ndoset waarmee de b~lken display editor werkt,
moet exact dezelfde zijn als de commandoset die on-line
gebrui"kt wordt.
4.3.3

De grafieken display editor

1) De vorm van het diplay
Beperkingen
- Maximaal 4 variabelen per assenstelsel
De afmetingen ( lengte x breedte ) van de assenstelsels
liggen vast.
De kleurencombinaties binnen het display liggen vast.
De plaatsen waar signaalnamen en numerieke waarden
worden afgebeeld liggen vast.
Met het editen kan dan nog bepaald worden :
- 1 of 2 assenstelsels
- De set van variabelen die in het display komen
(maximaal 8).
- De tijdschaal ( 0,25 /0,5 / 1 / 2 of 4 uur).
- De ( verticale ) schaling van de afzonderlijke signalen.
De normale display vorm of een zogenaamde II staafjesgrafiek
2) De comnandostructuur.
De commandoset waarmee de grafieken display editor werkt,
moet exact dezelfde zijn als de commandoset die on-line
gebruikt wordt.
4.3.4
Algernene

Het algernene gedeelte
randvo~rwaarden,

beperkingen en eisen zijn

1) De off-line editor is niet tijdkritisch en er kan dus
gedeeltelijk met Basic program~aOs gewerkt worden.
2) De editor moet gebruikersvriendelijk zijn, dus :
werken met een minimale set van eenvoudige com~ando's.
3) Er moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van bestaande
prograrnmatuur ( eventueel enigszins aangepast ).
4) Gerealiseerde layout s3ts moeten ( onder een bepaalde naam )
als layout files op de systeemschijf kunnen worden
opgeslagen.
5) Verouderde layout files moeten van de systeemschijf kunnen
worde~ verwijderd.
6) Een gebruiker mag aIleen kunnen manipuleren met layout files
die door hem zelf zijn aangemaakt.
7) De mens-m~cnine interactie tijdens het off-line display
editen ~oet in dezelfde stijl plaatsvinden, als bij
peroperatief gebruik van DADS •

II

-

4.4.
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Plaats van de display editor binnen

DADS

Bij het bepa.len van de plaats van d·e display editor binnen
DADS is er naar gestreefd, om editen en het volgen van een
operatie zoveel mogelijk onafhankelijk te laten gebeuren.
Dit is gerealiseerd, zoals is aangegeven in figuur 4.1.

initialisation

~~
edit

edit
routine

operation

operation
routine

until end of session

figuur

4.1

plaats van de display editor binnen

DADS •

Na de systeeminitialisatie kan gekozen word·en tussen de
edit routine en de operatie routine.
Deze routines kunnen daarna ( in willekeurige volgorde ) een
onbeperkt aantal keren doorlopen worden.
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HOOFDSTUK

5

: Beschrijving van de off-line display editor

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de gerealiseerde editor.
Er wordt voornamelijk ingegaan op de manier waarop door de
gebruiker met de editor gewerkt kan worden.
De werking van de editor zelf g zal in detail worden
besproken in hoofdstuk 7 .
5.1.

Indeling

De indeling van de display editor zal worden besproken aan
de hand van figuur 5.1 •

startblock

---~~
num

gr

bar

numerical

graphics

display

display

display

edit

edit

edit

block

block

block

bar

~e ~
N

prepare next
display edit
until

II

save II

file management block

figuur

5.1

:

indeling van de display editor

Nadat de edit routine geselekteerd is ( zie figuur 4.1) ,
wordt eerst het zogenaa...rnde II startblok II doorlopen.
In dit startblok wordt een aantal benodigde initialisaties
verricht, waarna gekozen kan worden welk display geedit moet
worden: numeriek- , grafieken- of balken display.
Nadat het geselekteerde edit blok doorlopen is, kan worden
ge~ozen tussen het ( nogmaals ) doorlopen van een van de
edit blokken, of het doorlopen van het laatste blok van de
display editor : het file management blok.
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In dit blok wordt de zojuist gerealiseer5e layout set als een
layout file op de systeemschijf opgeslagen.
Bovendien wordt in het file management blok de mogelijkheid
geboden om het bestand van layout files te updaten.
5.2

Het startblok

De achtereenvolgende acties in het startblok zijn
1) geQr~ike£sid~niifi£aii~
DADS kent slechts een beperkte groep van gebruikers
( anesthesisten ). Alleen deze ~an het systeem bekende
gebruikers kunnen layout sets realiseren.
2) ~xiegsie_tQe~iizing
Binnen DADS wordt elke gebruiker gerepresenteerd door een
interne code ( extensie ).
Deze code bestaat uit een getal van ( maximaal) 3 cijfers.
Elke gerealiseerde layout file wordt, naast een door de
gebruiker bepaalde filenaam, gekarakteriseerd door de
extensie van de gebruiker. Dit maakt het mogelijk het file
hestand van elke afzonderlijke gebruiker uit het totale
layout file bestand te selecteren. De extensie vorrnt ook
een besc~erming : gebruikers kunnen de files van anderen
niet wijzigen.
3) ,gi£e£tQry 12r~s~niaii~
Onder de II gebruikers directory II wordt verstaan :
de verzameling filenamen van de layout sets die door een
gebruiker gerealiseerd zijn.
Deze ( persoonlijke ) directory wordt op de onjerste display
unit gepresenteerd ( zie figuur 5.2).

DIRECTORY

9 EcTI'RI:i::S LEFT

figuur

5.2

directory presentatie
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Onder de directory wordt het aantal vr2Je entries gegeven.
( Ret aantal layout sets dat nog bijgemaakt kan worden ).
4) layo~t_fil£ ~ele~tie
Tenvijl de directory gepresenteerd is, kan de te veranderen
layout file geselekteerd worden.
Rierbij zijn 3 keuzes mogelijk
a) een file uit het persoonlijke bestand.
b) de systeem standaard layout.
Dit is een layout set die door de systeemontwerpers is
samengesteld, en door de gebruikers niet veranderd kan
worden. Do3ze file kan echter weI als uitgangspunt voor
een persoonlijke file dienen.
c) een file ui t het bestand van een collega-gebru.iker.
D2 display editor staat toe, dat een layout set van een
collega-gebruiker als uitgangspunt wordt gekozen voor
een persoonlijke layout set. Daartoe moeten achtereen
volgens worden in~evoerd : de filenaam, een spatie, en
identificatie van de medegebruiker.
Nadat de file selectie heeft plaatsgevonden wordt de beoogde
file van de systeemschijf opgehaald, en de layout gegevens die
deze file bevat worden overgestuurd naar de beide display units.
Daarmee wordt het startblok beeindigd en kan het te editen
display geselekteerd worden.

5.3

Ret

nTh~erieke

display edit blok

Alvorens het editen van het numeriek display kan beginnen
wordt op de onderste display unit een II startdisplay II
gegenereerd.

5.3.1

start display

Ret startdisplay bestaat uit

4

onderdelen ( zie figuur

5.3):

1) he!. te_v.§.r.§:nge,£eg gi§.play
Ret numerieke display verschijnt op de bovenste 20 regels
( de normale plaats ). Wanneer het numeriek display edit
blok nog niet eerder doorlopen is, wordt de layout bepaald
door de gegevens van de geselekteerde layo~t file, indien
dit weI het geval is, verschijnt de laatste layout die
gerealiseerd is (figuur 5.1).
Op de plaatsen waar tijdens monitoring de numerieke waarden
staan, staan n~ 40 plaatsindicatienu~ers (= P.I.N.).
Deze P.I.N.'s kunnen bij het invoeren van commando's
gebruikt worden.
Kleurencombinaties :
- namen : lichtblauw op zwarte achtergrond
- P. I .rT .: geel op zVlarte a:::htergrond
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NAME 6
NAHE14
NAME22

~
NA.'1E38

NA."1E 7
tWlE15
NA."1E23
NA."1E31
NA."1E39

NAME 8
NAHE16
NAI".E24

NAf$,E321
NMIE4 0

NUM>

figuur

5.3

het startdisplay

2) QarfleQllJ.§.t
OnQer het numeriek display verschijnt een overzicht van de
maximaal 40 variabelen ( namen ) die in het nTh~erieke
display ingevoerd kunnen worden, met als kleurencombinaties :
- n~en die ( nag ) niet in het display voorkomen
groen 09 zwarte achtergrond.
- namen die weI in bet display voorkomen :
lichtblauw op zwarte achtergrond. (Deze categorie
namen is in figuur 5.3 gearceerd weergegeven ).
3) !1arfleQc~r.§.or
De ( rode) namencursor, waarvan de functie zal worden
besproken in 9 5.3.2 en §5.3.3 , verschijnt linksboven
in de namenlijst.
4) £o!1!-'TI£n.3.oJ2egig
Voor h3t weergeven van de mens-machine interactie wordt door
de display editor steeds gebruik gemaakt van het bestaande
communicatie display.
Op de onderste regel van het communicatie display verschijnt
het beg in van een in te voeren commandoregel:
II
NUM > II •
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5.3.2

Cursorbewegingen

De cursor in de na~enlijst kan worden verplaatst met behulp
van enkele besturingstoetsen :

~

f

-----

HOME

·
·
·
:

cursor

1

rij naar beneden

cursor

1

rij naar boven

cursor

1

naarn naar rechts

cursor

1

naarn naar links

cursor naar initieHe positie ( linksboven )

.

Met de cursor kan nu elke naam uit de narnenlijst worden
aangeduid. Met de op deze manier geselekteerde naam kan
vervolgens met behulp van in te voeren commandols gemanipuleerd
l,-Torden.

Opmerking : het invoeren van commandoregels en het verplaatsen
van de namencursor kan volle~ig onafhankelijk
( door elkaar ) gebeuren.
5.3.3

Cormnandoset

De commandoset ( comrnandoboom ) van het numerieke display edit
blok is gegeven in figuur 5.4.
In deze commandoboom ( en aIle nog volgende ) zijn d2
knooppuntsnummers aangegeven zoals deze binnen het totale
DADS
(inclusief display editor ) zijn vastgesteld.

Een overzicht van
L
DL
EL

<p>
< p>
<p>

~e

commandoset :

: plaats een continue lijn onder plaats

p.

plaats een onderbroken lijn onder plaats

p

verwijder de ( eventuele ) lijn onder
plaats p
Q

P <p>

EP
C

<p>
<p>

: plaats de naam die bij het invoeren v~n de
com~andoregel wordt aangegeven door de
namencursor op plaats p.
: verwijder de ( eventuele ) naam op plaats
<.q")

verwissel de namen die op plaatsen
p en q staan.

p.
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~~w

verwijder aIle narnen 2n aIle lijnen uit het
display.

R

beeHndig het ed.iten van het nUffi;;;rieke display.
~

p') , < q '>

olaatsindicatienu:n::ners

De verschillende' com~ando·s kunnen in een regel na elkaar
worden ingevoerd. Het afsluitende II ready II ( R ) commando
meet steeds als laatste worden ingevoerd.
Zoals in figuur 5.4 met onderbroken lijnen is aangegeven,
verschijnt nadat een commando is ingevoerd opniem\!" II NUM '>
waarna een nie~w commando ingetyped kan worden.
Opmerking:

5.3.4

II

,

II
NUM> II verschijnt niet na het afsluitende
ready commando.

Gevolg9n van commando·s

In deze paragraaf zullen de verschillende commando·s in detail
worden besproken.
1) lijn.Qn£o@ffiQP.9P ~s
Er zijn
L :
DL :
EL

·

3

commando·s waarmee lijnen geedit kunnen worden

voor het plaatsen van continue lijnen
voor het plactsen van onderbroken lijnen
voor het verwijderen van lijnen

Na een lijnencommando kan een willekeurig aantal
plaatsindicatienummers worden ingevoerd (bijvoorbee1d
DL 7 9 21 •••• ).
Uitvoering van de commando·s gebeurt onafhankelijk van het
lijntype dat op de aangegeven plaatsen staat.
Aangezien de afscheiding tussen het numerieke d.:Lsplay en
het communicatie display bestaat uit een contir,ue lijn, kan
onder de plaatsen 10, 20, 30, 40,
niet met l.i.jnen
gemanipuleerd worden. Indien toch een dergelijk commando
wordt ingevoerd, wordt dit commando genegeerd.
2) garneQcQIT1!I!agdQ.· ~

Er zijn
C

:

EP :
P

·

3

com:nando·s waarmee namen geedit kunnen worden:

voor het verwisselen van 2 namen in het display.
Dit co~mando kan ook worden gegeven 21s een
( of twee ) van de opgegeven plaatsen leeg is.
Na een II C II kunnen meerdere verwisselingen plaats
vinden (bijvoorbeeld C 1 2 18 39 .~ •. ).
de narnen die ( eventueel ) op de opgeg,3ven plaatsen
staan worden uit het display verwijderd.
met dit commando kan een naam uit de namenlijst in
het display geplaatst worden :
de naam die door de na.mencursor wordt ,3.angeduid op
het moment dat de commandoregel di2 C~?
II
P II bevat
wordt ingevoerd ( return toets ingedrJ.xt ) ,

- 37 -

wordt op de aangegeven plaats(en) in het display
gezet.
Wanneer op de opgegeven plaatsen al namen stonden ,
volgen mededelin~en in het communicatie display :
" NAME •••..• IN POSITION ••••.. IS OVERWRITTEN

II

Bij het edit en van namen worden ( indien noodzakelijk )
de kleurencombinaties in de namenlijst aangepast.
Een bijzondere situatie ontstaat, wanneer een naam meer
dan 1 maal in het display geplaatst wordt. Dit kan een
bewuste keuze of een vergissing van de gebruiker zijn.
De editor signaleert deze toe stand door de n'3.am in
kwestie in het numerieke display te laten knipperen.
Omdat dit knipperen op den duur hinderlijk is, is de
duur ervan als voIgt beperkt :
Een naam knippert wanneer aan 2 voorwaarden voldaan
is :
1) de naam staat meer dan 1 maal in het nu~erieke
display.
2) in de laatst ingevoerde cornmandoregel is met de
naam gemanipuleerd ( P, EP, C of overschreven )a
In de praktijk komt dit erop neer dat het knipperen
verd~ijnt zodra de return toets wordt ingedrukt.
3) £en ni~u~ £i£Play heginn~n
NEW:
met dit commando wordt het numerieke display
volledig " lee'J " gemaakt. De narnen in de
namenlijst hebben nu allen als kleurencombinatie
groen op zwarte achtergrond.
4) he~indig~n_v~~h~t_n~~rie~e_disBI~_edi!
b lok
R

5.4

:

het ready ( R ) commando wordt door de gebruiker
ingetyped ter afsluiting van het numeriek display
edit bloke

Ret balken display edit blok

Wanneer de gebruiker te kennen heeft gegeven het balken display
te willen editen wordt op de bovenste display unit het balken
display gegenereerd :
als het balken display edit blok nog niet eerder doorlopen is,
vlOrd-t de layout bC)23.1d :'loor de gegevens van de geselekteerde
layout file, indie _Ciit lyel het geval is, verschijnt de laatste
layout die gerealiseerj is.
Het balken display bsvat tijdens het editen geen signaal
informatie ( plotpuntjes, momentane waarden ).
Op de onderste regel van het communicatie display verschijnt
het begin van een in te voeren sommandoregel : II BAR> ".
Vervolgens kunnen commando's inJevoerd worden.

-
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Commando set

5.4.1

De commandoset ( commandoboom ) van de balken display editor
is gegeven in figuur 5.5 .
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commandoset van het balkan display edit blok

De verschillende commando's kunnen in een regel na elkaar
worden ingevoerd. Ret afsluiten.de II ready II ( R ) commando
moet steeds als laatste worden ingevoerd.

-.J

-

Nadat een
wordt :

com~ando
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ingevoerd, geaccepteerd en uitgevoerd is

.

1) het II niemve II balken display getekend op de bovenste
display unit.
2) II BAR > " geekhoEW in het communicatie display, 'l,vaarna een
nieuwe commandoregel ingetyped kan worden.
Opmerking :

5.4.2

II
BA.R. > II verscnijnt niet na het afsluitende
ready commando.

Gevolgen

v~n

commando's

In deze paragraaf zullen de verschillende balken edit
in detail worden besproken.

comm~ndo's

1) §.cha1.ing§.CQffiJ}agdQ

.1

§.c_)

M=t dit commando kunnen lage alarmwaarde, normwaarde en
hoge alarmwaarde van een signaal worden ingesteld of
ge\vij zigd.
Achtereenvolgens moeten worden ingevoerd :
-

het commando ( SC )
de signaalnaam
de lage alarmwaarde
de normwaarde
de hoge alarmwaarde

In plaats van een waarde kan ook II S " ( similar ) word=n
ingetyped. Dat wil zeggen dat de waarde onveranderd blijft.
Na een com~ando ( SC ) kunnen meerdere signalen geschaald
it/orden.
Een signaal kan altijd geschaald worden, dus ook op
tijdstippen waarop net signaal geen deel uitmaakt van de
door het balken display gepresenteerde signaalset.
2) §.x£h.£nge_cQIT1!!!agdQ

J

~X_)

Met dit commando kunnen 2 balken in het display van
plaats verwisseld worden.
Achtereenvolgens moeten worden ingevoerd :
- het com~ando ( EX
- 2 b~lknQmmers
De balken zijn genummerd van 1 (linkerb~lk ) tot en met
10
(re~hterbalk).
Na een commando ( EX ) kunnen meerdere verwisselingen
worden uitgevoerd, bijvoorbeeld : bij commando
EX 1 2 8 9 worden eerst balken 1 en 2 verwisseld,
daarna balken 8 en 9 .
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3) ~r~s~ Ea£ £o~m~nQo_(_E£ 1
Met dit commando kan een balk uit het display verwijderd
worden ( en dus een signaal uit de afgebeelde signaalset ).
Achtereenvolgens moeten worden ingevoerd :
(EB)
- het commando
- het balknummer
In het display verschijnt op de opgegeven plaats een
volledig zwarte balk ( II lege balk II ) .
Na commando ( EB ) kunnen meerdere balken leeggemaakt
worden ( bijvoorbeeld : EB 6 7 .••••• ).

4) ne~ ba£ £o~'J@nQo_(_!.'@ 2..
Met dit com~ando kan een nieuwe balk gedefinieerd worden
( een nieuw signaal in de afgebeelde signaalset ).
Achtereenvolgens moeten worden ingevoerd :
- het co~~ando (
- het balknurnmer
- de signaalnaarn

~rn

)

Na invoer van dit cO~'11ando verschijnt de II nieuwe balk II
op de opgegeven plaats. De eventuele balk die op deze
plaats staat, wordt overgeschreven.
Na een commando
(NB) kunnen meerdere balken gedefinieerd
\vorden.
5) £e~dy .£offiITl.§:nQo_ (_R_)
Het ready ( R ) commando wordt door de gebruiker ingetyped
ter afsluiting van het balken display edit bloke

5.4.3

off-line

editing~

on-line editing

Voor de volledigheid wordt in figuur 5.6 de cornmandoset
gegeven die tijdens monitoring gebruikt kan worden om het
balken display te editen.
Het verschil tussen on-line en off-line editen wordt gevormd
door het ready corrmando :
Bij on-line editen wordt na invoeren van een gel dig cOITmando
de bar edit mode verlaten, bij off-line editen moet dit
expliciet met het ready corrmando worden aangegeven. Zolang
off-line de bar edit mode niet verlaten is, komt de editor
na e~:n ingevoerde commandoregel terug met II BAR > II in het
corr~llnicatie display.
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on-line commandoset voor het balken display

Ret grafieken display edit b10k

Wanneer de gebruiker te kennen heeft gegeven het grafieken
display te willen editen wordt op de bovenste display unit
het grafieken display gegenereerd :
als het grafieken display edit blok nog niet eerder doorlopen
is, wordt de layout bepaald door de gegevens van de
geselekteerde layout file, indien dit weI het geval is,
verschijnt de laatste layout die gerea1iseerd is.
Ret grafieken display bevat tijdens het editen geen
signaalinforrnatie ( grafieken ).
Assenstelsels, schalingswaarden, signaalnarnen en tijdas
worden weI in het display verrneld.
Op de onderste regel van het communicatie display verschijnt
het begin van een in te voeren commandorege1 : II GR > II •
Vervolgens kunnen co~~andols ingevoerd worden.

-

5.5.1
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Commando set

De commandoset ( commandoboom ) van de grafieken display
editor is gegeven in figuur 5.7.
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commandoset van het grafieken display
edit blok

De verschillende co~ando's kunnen in een regel na elkaar
'dorden ingevoerd. Bet afsluitende II ready II ( R ) commando
moet steeds als laatste worden ingevoerd.

I
..J

-
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Nadat een commando ingevoerd, geaccepteerd en uitgevoerd is
wordt :
1) het II nieuwe II grafieken display getekend op de bovenste
display unit.
2) II GR > II geechoed in het communicatie display, waarna een
nieuwe commandoregel ingetyped kan worden.
Opmerking :

5.5.2

GR > II verschijnt niet na het afsluitende
ready commando.
II

Gevolgen van commando's

In deze paragraaf zullen de verschillende grafieken edit
in detail worden besproken.

commando~s

GR 1)

1

~s~egsiels~l_l~Qui

Met dit comm~ndo kan een grafieken display met
1 assenstelsel gedefinieerd worden.
Achtereenvolgens moeten worden ingevoerd :
- het commando ( 1 )
- de signaalnamen
Er kunnen m~~imaal 4 signalen in het display
geplaatst worden, of een II samengesteld signaal II
Een samengesteld signaal bestaat uit een groep
bij elkaar horende signalen die door een naam
gekarakteriseerd worden.
Deze worden dan gepresenteerd in een staafjesgrafiek.
GR 2) 2 ~s~eQsiels~l~ layogt
Met dit commando kan een grafieken display worden
gedefinieerd, dat is opgebouwd uit 2 assenstelsels.
In elk assenstelsel kunnen maximaal 4 signalen of een
samengesteld signaal geplaatst worden.
Achtereenvolgens moeten worden ingevoerd
- het commando ( 2 )
- bovenste of onderste assenstelsel (U of L
- signaalnamen of de naam van het samen~esteld
signaal voor dit assenstelsel
- het nog niet gedefinieerde assenstelsel (L of
- signaalnamen of de naam van het samengesteld
signaal voor dit assenstelsel.

U)
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T) ~iid£cha~l_c£ffi@a~dQ
Met dit com~ando kan de tijdschaal van de grafieken
gekozen worden.
Achtereenvolgens moeten worden ingevoerd :
- het commando ( T )
- de gewenste tijdschaal
Hierbij kan gekozen worden uit
15
30

( minuten
( minuten

1

( uur )

2
4

( uren )
( uren )

~~nneer gekozen is voor
2 assenstelsels in het display,
wordt met het tijdschaal commando de tijdschaal van beide
stelsels tegelijk vastgelegd.

SC) §.chaligg§.cQrnrrlarrdQ
Met dit com~ando kan de verticale schaling van de diverse
signalen worden gedefinieerd.
Achtereenvolgens moeten worden ingevoerd :
-

het co~ando ( SC )
de signaalnaam
de lage schaalwaarde
de hoge schaalwaarde

In plaats van een waarde kan ook II S"
similar
worden ingetyped.
Na een commando ( Sc ) kunnen meerdere signalen gescha~ld
worden.
Een signaal kan altijd geschaald ~orden, dus ook op
tijdstippen waarop het signaal niet in het grafieken
display aanwezig is.
R) £e~dy £o@m~ngo
Het ready ( R ) commando wordt door de gebruiker ingetyped
ter afsluiting van het grafieken display edit bloke

5.5.3

off-line editing....--. on-line editing

Voor de volledigheid wordt in figuur 5.8 de commandoset
gegeven die tijdens monitoring gebruikt kan worden om het
grafieken display te editen.
De verschillen tussen off-line en on-line editing zijn :
1) bij het on-line editen wordt na een geldig commando de
grafieken edit mode verlaten# terwijl dit off-line
expliciet met het ready commando moet worden aangegeven.
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2)

he:!:. _St::VX;. _cQ.rn;nandQ.
Tijdens monitoring zijn 2 grafieken layouts beschikbaar
de standaard layout en de laatste layout die on-line
getekend is.
Met het SAVE commando kan de laatst getekende layout tot
( nieuwe ) standaard layout benoemd worden.
De oude standaard layout gaat hiermee verloren.

De samenstelling van layout files kan on-line
niet gewijzigd worden.

Opmerking

-----------------
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Het file management blok

De afsluiting van de display editor wordt gevormd door het
file management bloke
Functies van dit blok zijn :

1) de zojuist gerealiseerde layout set onder een bepaalde
naa'11. als layout file opslaan op de systeemschijf.
2) veranderingen in het file bestand mogelijk maken.
Het file management blok zal worden ':)=~roken aan
het Nassi-Shneiderman diagram in fig~~r 5.9.

present directory
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Allereerst \\iordt de ( persoonlijke ) directory van de
gebruiker gepresenteerd, met daaronder net aantal vrije entries.
Er zijn nu twee illogelijkheden
1) de directory is niet vol ( # free entries> 0 )
2) de directory is vol ( :#: free entries = 0 )

5.6.1

Directory niet vol

Wanneer de directory niet vol is \'lordt het " writeblock "
doorlopen :
er wordt de gebruiker gevraagd de filenaam in te typen.
Ret systeem kontroleert of de opgegeven naarn al in de
directory aanwezig is. Als dit niet het geval is, vlordt de
schrijfroutine uitgevcerd :
filenaam, gebruikersextensie en layoutgegevens worden vanuit
de beide display units overgezonden naar de centrale
dataprocessor.
De gegevens worden in de LSI verwerkt, en er wordt een
layout file aangemaakt op de systeemschijf.
Wanneer de opgegeven filenaarn al bestaat zijn er
2 mogelijkheden:

1) de identieke naam werd per vergissing ingevoerd. In dat
geval beantwoordt de gebruiker de vraag :
" FILENJ:..NE EXISTS. DELETE OLD FILE ? " met II :N " ( no )
waarna het writeblock opnieu\v doorlopen wordt.
2) in een bestaande layout set zijn door de gebruiker enkele
details gewijzigd. De gebruiker wil nu graag de vernieuwde
layout set onder de oude bekende naam bewaren. In dat geval
beantwoordt de gebruH::>er de vraag met " Y 11 ( yes ) ,
waarna de oude file wordt vervangen door de zojuist
gerealiseerde layout gegevens.
Resultaat van het " 1driteblocJ<" is dus altijd dat de tijdens
het editen gerealiseerde layout set als layout file op de
systee~schijf wordt opgeslagen.
Ha beeindigen van het writeblock i,vordt de verniemvde
directory gepresenteerd met daaronder de vraag :
" DELET:S OLD FILES ? ('y' OR 'N')
J:.~s

"

het antvlOord l i N " ( no ) is, wordt daarmee de display
editor afgesloten, als het antitlOord " Y " ( yes ) is, wordt
het " delete block " doorlopen.
In het delete block wordt de gebruiker in de gelegenheid
gesteld om oUde, verouderde layout files uit zijn file bestand
te venvij deren.
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Dit

geb~urt

"DELETE

door voor aIle files de vraag te presenteren
filename)?

AntvlOord : " Y "
Antwoord : II N "
Opmerking

( ENTER 'y' OR 'N')II

yes ) : file wordt venvijderd
no)
: file wordt niet verwijderd

het is dus mogelijk het delete block te doorlopen
zonder files uit het bestand te verwijderen.

Ter afsluiting van de display editor wordt nu nog de
( vernieuwde ) directory van de gebruiker gepresenteerd.

5.6.2

Directory vol

Wanneer de directory vol is worden dezelfde routines
doorlopen, maar nu in om~ekeerde volgorde :
eerste wordt de delete routine doorlopen, waarbij
gekontroleerd wordt of er werkelijk files verwijderd zijn.
Daarna wordt het " write block II doorlopen.

5.7

De volledige commandoset

In figuur 5.10 is een overzicht gegeven van aIle in de
voorgaande paragrafen behandelde edit commando's.
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: de volledige display editor commandoset

- 50 -

HOOFDSTUK

6

Systeemprogrammatuur

Een voor de hand liggende randvoorwaarde voor de display
editor is, dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt dient te
worden van bestaande systeernroutines.
De gebruikte routines zullen in dit hoofdstuk worden besproken.
6.1

Takenafhandeling in de Compucolors

Programma's die nog uitgevoerd moeten worden, worden" taken"
genoemd. In de Compucolors kunnen 2 soorten taken worden
uitgevoerd :
a) A-taken
b) B-taken

8080 Assembler
Basic )

Functies die een hoge ver."erkin:;rssnelheid eisen zij n
uitgevoerd als A-taken o
Functies w~arvan de verwerkingssnelheid minder kritisch is
zijn uitgevoerd als B-taken.
Het operating syste~ van DADS werkt met behulp van 2
cyclische takentabellen met verschillende prioriteit.
A-taken die uitgevoerd moeten worden, worden in de ( hoge
prioriteit ) A-takentabel geplaatst, B-taken in de ( lagere
prioriteit ) B-takentabel.
De uitvoeringsvolgorde van de geplande taken wordt geregeld
door de " task dispatcher "
6.1.1

Task dispatcher

De task dispatcher bestaat uit een Asse~bler deel dat zorg
draagt voor het uitvoeren van geplande A-taken, en een Basic
deel dat zorg draagt voor het uitvoeren van geplande B-taken.
De organisatie van het operating system is zodanig, dat het
Assembler ged:elte van de dispatcher vee I vaker wordt
doorlopen dan het Basic gedeelte. De verwe~king van de geplande
A-taken verkrijgt hierdoor de gewenste hogere prioriteit.
Het vaker d~orlopen van het Assembler deel wordt verzorgd ~et
behulp van timer interrupts ( § 6.1.2 ).
De dispatcher wordt regelmatig onderbroken door deze
interrupts. Wanneer op het tijdstip van onderbreking een
B-taak in uitvoering is, wordt deze onderbroken taak
( " suspended. B-task " ) pas verder uitgevoerd nadat de timer
interrupt routine het Assembler deel van de dispatcher heeft
aangeroepen, en dus aIle geplande A-taken heeft laten
uitvoeren.
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De dispatcher wordt nu besproken aan de hand van figuur 6.1 •
Opgernerkt moet nogm~als worden, dat het algoritme door timer
interrupts kan worden onderbroken.

start
initialisatior:

t

do forever
call A-"oart of

-

I

task

I

di3?atc~1er

-

I--r---~ase BT
2
... . .. ...
~

I

6.1

,..-------,...--

. . . . ..

n

I

I

figuur

I

i

I

Hoofdprograrruna

Pas na opstarten en systeeminitialisatie wordt de dispatcher
doorlopen o Als eerste wordt het later te bespreken Assembler
gedeelte van de dispatcher aangeroepen, waarin aIle taken die
op de A-takentabel staan ui tgevoerd word,:m "Harna L·;.dien er
nog B-taken uitgevoerd moeten worden, wordt teruggekeerd naar
Basic.
In het Basic gedeelte wordt dan 1 B-taaK uitgevoerd. Welke
taak wordt uitgevoerd wordt bepaald door het Basic taak
nunrl1er ( BT ) dat volgens de B-takentabel II aan de beurt II is.
Na uitvoering van de B-taak worden aIle geplande A-taken
uitgevoerd, gevolgd door de volgende B-taak, enz •••
Het nu beschreven mechanisme blijft zichzelf herhalen, zolang
er taken uitgevoerd moeten worden.
j

j
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Zoals is vermeld, wordt dit deel van de dispatcher op
manieren aangeroepen :

2

1) Door het Basic gedeelte, nadat een B-taak is
uitgevoerd.
2) W~nneer een timer interrupt optreedt tijdens
het uitvoeren van een B-taak.
Als eerste worden alle geplande A-taken uitgevoerd.
( zie figuur 6.2).

while A-readpointer

"*

A-writepointer

execute A-task, pointed to
by ;..-readpointer
update A-Z"'eadp;:>inter
until B-readpointer
or suspended B-task

"*

B-writepointer

nded~

N

y

store B-task nlxnber
upiate B-re3.dpointer

r8turn

figuur

6.2

Vervolgens zijn

Assembler deel van de task dispatcher
3

voortzettingen mogelijk :

1) Er is geen B-taak onderbroken of geplana.
Er is dus geen enkele taak die nog uitgevoerd moet worden.
De dispatcher staat dan in een wachtlus tot of een
A-taak, of een B-taak wordt gescheduled ( op de tabel
geplaatst ).
2) Er is een B-taak onderbroken.
Nu volgt een return naar Basic, waar de onderbroken taak
verder wordt uitgevoerd.
(Basic gede-el te wordt hervat ).
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3) Er is geen B-taak onderbroken,

er staan nog weI B-taken
op de B-takentabel.
Nu wordt het taakn~~er van de uit te voeren B-taak
opgehaald, waarna de B-readpointer wcrdt aangepast.
Dan voIgt een return, waarna het Bas:i.c deel van de
dispatcher begint met het uitvoeren va.n de B-taak die door
het opgehaalde taaknummer wordt aange.;reven.

6.1. 2

Interrupts

De task dispatcher kan door
onderbroken worden :

3

soorten interrupts

1) serielijn interru?t ( input of output)
2) keyboard interrupt
3) timer interrupt
Bij elke interrupt wordt een bij die interrupt behorende
interrupt routine uitgevoerd, alvorens h!3t onderbroken
programu~ wordt hervat.
Om een juiste taakafhandelin;rsvolgorde i=.t:; waarborgen, kunnen
deze interrupt routines beschermd worden ( interrupt disabled ).
Functies van de interrupt routines zijn :
a) serielijn

b) keyboard
c) timer

bij input : plaats het ontvangen karakter
in een buffer en zet een ontvangsttaak in
de A-takentabel.
bij output : plaats de karaktercode op de
serielijn.
: plaats de karaktercods in een buffer en zet
een verwerkingstaa]( in de A-takentabel.
: verricht een aantal tic'.ing werkzaamheden.

Bij serielijn - en keyb0rd interrupt wo:cdt daarna het
onderbroken progranu.-na vervolgd. Bij timer interrupt treedt
nog een ander mecb~nisme in ~erking :
indien de onderbroken taa~ ~en A-taak was, voIgt een return,
waarna de onderbroken A-taak en de rest van de geplande
A-taken verder worden uitgevoerd.
Indien de onderbroken taak een B-taak WeS, wordt eerst het
Assembler gedeelte van :l.e task dispatch<:O'Y." aangeroepen. Pas
wannee~ de A-takentabel leeg is, voIgt 8en return en wordt
de onderbroken B-taak verder uitgevoerd.
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Het interrupt mechanisme kan worden samengevat in een
Nassi-Shneiderman diagram ( zie figuur 6.3).

interr-upt current task ( A or B )

~o oa~
=
=
=

I

tir.,er

I

=

r

I I

serial
line input

k3yboard

serial

line

~utput

I
I

I
I

exe·::;ute
I

store

store

received

received

character

character

tir,ling routines

I

I~r~
A-"Ca.s~~?

I

I y

1'1

place

I

character

I

suspend
current B-task

on
scn~dule

call A-part of

keyboard

task dispatcher

copy

I

I

schedule
receive

serial

I

line

task

task
:::-estart B-task

I
return

.

figuur

6.3

interrupt mechanisme

6.1.3

Task scheduling

Het plaatsen van taken in een van de takentab'9llen wordt
II
task scheduling " genoemd. Bij Assallbler routines bestaat
task scheduling uit h~t in de A-takentabel plaatsen van het
beginadres van de uit te voeren routine, bij B-taken dient
het taakn~~er van de uit te voeren taak in de B-takentabel
geplaatst te worden.
Task sch~duling kan gebeuren met Basic routines :
Basic
Basic

II
II

A-task scheduler
B-task scheduler

II
II

en ook met Assembler routines
Assembler " A-task scheduler "
A3sembler " B-task scheduler II
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Oorzaken van task scheduling kunnen zijn :
-

serielijn interrupt
timer interrupt
keyboard interrupt
A-taken uit A-taken
A-taken uit B-taken
B-taken uit A-taken
B-taken uit B-taken

Voor een verdere beschrijving van het takenafhandelingsmechanisme wordt verwezen naar lit. 1 .

6.2

Keybo~rd

handler

De keyboard handler zal nu globaal beschreven worden. Voor
meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar lit. 1 •
De structuur van de teken invoer routines is gegeven in
figuur 6.4.

-Wi

_A

u

B

F

~rn~
u

C

F

·rn~
U
F

·

KIBUF = keyboard input buffer
KCBu~

= keybrJarc

com~and

buffer

CMBUF = cowmand buffer

figuur

6.4

structuur van de teken invoer routines

A) Hettoetsenbord wordt regelmatig afgezocht op in']edrukte
toetsen. Wanneer een toets is ingedrukt voIgt een keyboard
interrupt ( zie § 6.1.2 ). De interrupt routine plaatst
de karaktercode in KIBUF en plaatst de KEYCO - routine
( keyboard copy ) in de A-takentabel.

-
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B) De KEYCO - routine interpreteert de karakters.
Alphanum9rieke karakters ( 32 ~ ASCII waarde ~ 127 )
worden in KCBUF geplaatst en in het communicatie display
geechoed.
Niet alphanurnerieke karakters ( ASCII waarde ~ 128
of
ASCII waarde < 32 ) kunnen op verschillende manieren
verwerkt worden :
1) het karakter wordt niet herkend. Er wordt dan een
vraagteken in het com~unicatie display geplaatst.
2) de cods word-t gezien als een volledige string.
In plaats van slechts een karakter worden nu
meerdere karakters geechoed en gebufferd.
3) het karakter wordt herkend als een speciaal karakter.
Bij speciale karakters wordt door KEYCO een voor elk
karakter verschillende venverJdngsroutine uitgevoerd.
Geimplementeerde speciale karakters zijn :
ERASE LINE

(ASCII 11 ) :

venvijder de huidige comrnandoregel uit de
buffers en uit het cornmunicatie display.
RUBOUT

(ASCII 12 ) :

verwijder bet laatste karakter uit de buffers
en uit het cornmunicatie display.
ESCAPE

(ASCII 3 ) :
verwijder de tot nu toe ingevoerde cornmandoregel
van het scherm en uit de buffers en spring
terug naar het begin van d2 comillandoverwerking.

RETURN

(ASCII 13 )
de verwerking van dit karakter wordt onjer
C toegelicht.

p~~t

C) Met de returntoets of met functietoets " HELP II wordt
een commandoregel afgesloten en ingevoerd.
D2 bijbehorende " special character routine " plaatst ter
afsluiting de ASCII waardsn 13 I 10 , O i n KCBUF •
13 = carriage return
10

o

=

linefeed

= end of string indication

Vervolgens wordt KCBUF gekopieerd in CMBUF en er wordt
een B-taak in de B-takentabel geplaatst, die de
comrnandoregel toekent aan een Basic string variabele.
Oak wordt de ingevoerde commandoregel ten behoeve van
evaluatie doeleinden opgeslagen op floppy.
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Ten behoeve van de display editor is een aantal
character routines " ont1;vikkel d of aangepast :

II

special

de besturing van ~e narnencursor gebeurt op dit niveau
- de RETURN routine is zodanig aangepast dat de na~encursor
positie bij het invoeren van een commandoregel wordt
onthouden.
- de ESCAPE routine wordt geblokkeerd, aangezien het
gebruik hiervan tijdens het display editen niet zinvol is :
het effect van een ingevoerd co.TImando kan teniet worden
gedaan met een volgend cornmando~

6.3

Numeriek display programmatuur

De numeriek aisplay prograrn'11atuur is ontwikkeld dJor
H.M. van Kessel en A.P. Meyler. Voor gedetailleerde inforrnatie
kan dan ook venvezen worden naar lit. 1 .
De progra~atuur zal nu voor de volledigheid kort vrorden
toegelicht aan de hand van figuur 6.5.
Van maximaal 40 signalen worden iedere 2 seconden de
numerieke waarden ( digitaal ) en bijbehorende status sen
overgezonden vanuit de LSI naar de onderste Com;mcolor.
Deze gegevens worden in de Compucolor opgeslagen in
NDIB
(numeriek display input buffer ).
Er zijn dan 2 verwerkingsalgoritmes

1)

gaiaye£W~r~i!lg§.alg2.rit!.!!e

Dit algoritme wordt telkens uitgevoerd wanneer nieuwe
gegevens ontvangen zijn. Het verwerkt de gegevens zodanig ,
dat ( op verzoek ) het numerieke display onmido:lellijk
getekend kan worden :
uit de status sen ~orden kleurencombinaties van narnen en
getallen bepaald, en de digitale waarden ~orden omgezet
in nurnerieke
(ASC::) getallen met een correct format.
Het resultaat van deze bewerkingen komt in

- COi..NNJ.1

:

COLVAL

:

- NDDECV

:

3

tabellen

de kleureninformatie van de te schrijven
signaalnarnen
de kleureninformatie van de te schrijven
getallen.
de nunerieke waarden m3t het correcte
format~

.
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color

-----~

SYSCHT

\
\
40

\

""
NDLAIOUT

NDIB

'\"J----value

-

CdNk'1E

I

.......

/

/
5 x 40

/

80

/

NDISPP

/

LINETA

/
5 x 64
0-$ NDISPP

40

figuur

6.5

-1

~

- 1

~

CH.A.NP

~39
~

63

SYSCHP $ 3 9

40

: tabellen en pointers van de numeriek
display programmatuur

2) §.chr.ufrQu!:.ige
Deze routine schrijft, wanneer een vlag gezet is, het
numerieke display op het beelds~herm.
Dit gaat als voIgt ( zie 80k figuur 6.5 ) :
de 64 mogelijke signaalnamen staan in vaste volgorde
gerangschikt in tabel CHR~ J de kanaalnamentabel.
Elke naam bestaat uit 5 karakters.
Welke signaalgegevens vanuit de LSI worden overgestuurd
en in Helke volgorde, wordt bepaald joor tabel SYSCHT,
de systeemkanaaltabel.

1
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Deze tabel bevat 64 getallen. Het n e getal in de tabel
heeft betrekking op de n e naam in CHNAME • Indien dit
getal -1 is, wordt het bijbehorende signaal niet vanuit
de LSI overgestuurd. Indien het getal de waarde (p '>
heeft, wordt het signaal als <p + 1> e overgezonden.
De 40 plaatsen in het numerieke display worden na elkaar
geschreven met behulp van pointer NDISPP
(0 ~NDISPP '39 ):
in tabel NDLAYOUT wordt de kanaalpointer CHAl~
opgezocht :
NDLAYOUT ( NDISPP )

=

CHANP

Als NDLAYOUT ( NDISPP ) = -1
(geen CHANP op deze
plaats ) worden 15 zwarte spaties op het scherm
geplaatst.
De CHANP bepaalt de te schrijven naam uit C~TAME
en bepaalt ook de systeemkanaalpointer (SYSCHP
uit
SYSCHT •
SYSCHP bepaalt dan de numerieke waarde en de
kleurencombinaties waarin signaalnaam en numerieke waarde
geschreven moeten worden.
Met de nu bekende gegevens kan de schermplaats geschreven
worden.
Nadat aIle 40
schermplaatsen op deze manier geschreven
zijn, worden met pointer NDISPP en tabel LI}lliTA de
lijnen onder de schermplaatsen geschreven :
LINETA

NDISPP

= 0

:

geen lijn onder plaats
NDISPP

LINETA

NDISPP

= 1

:

continue lijn onder plaats
NDISPP

LINETA

NDISPP

= 2

:

onderbroken lijn onder
plaats NDISPP

Tenslotte wordt het vaste raster geschreven.
Dit raster bestaat uit verticale lijnen tussen de
kolommen en een horizontale lijn onder het totale
numerieke display.

4

Ten behoeve van de display editor is de bestaande
schrijfroutine voor het numerieke display gesplitst in
diverse subroutines. Deze afzonderlijke subroutines kunnen
dan door de display editor worden aangeroepen.
De layout van het numerieke display wordt volledig bepaald
door de tabellen NDLAYOUT en LINETA
Editen van het display komt dan ook neer op veranderen van
deze 2 tabellen.
0

- 60 -

Een overzicht van aIle dOClr de nurneriek display progranunatuur
tabellen :

geb~uikte

- NDIB (80 bytes) :
in dit inputbuffer komen de gegevens vanuit de
LSI (2 bytes per signaal ).
- COLNAM (40 bytes) :
bevat de kleureninformatie van de te schrijven
signaalnamen.
- COLVAL (40 bytes) :
bevat de kleureninformatie van de te schrijven
nurnerieke waarden.
-

~~DECV

( 5 x 40 bytes) :
bevat aIle te schrijven ASCII getallen met het
correcte format.
- CHNAME ( 5 x 64 byotes ) :
bevat aIle in het systeem voorkomende signaalnamen.
- SYSCHT (64 bytes) :
bevat de informatie, welke signalen in welke
volgorde vanuit de LSI worden overgestuurd.
- NDLAYOUT (40 bytes ) :
bepaalt welke signalen op welke plaats in het
nQ~erieke display ko~en.
-

LI~~TA

( 40 bytes ) :
bevat de lijneninformatie

- DFCLNM (16 bytes) :
bevat de kleurenjefinities voor signaalnamen voor
de diverse statussen.
- DFCLVL (16 bytes) :
bevat de kleurendefinities voor nurnerieke waarden
voor de diverse statussen.

6.4

Balken display programmatuur

De balken display programmatuur is ontwikkeld door
B. Kramer en H.M. van Kessel ( zie lit. 1 en lit. 8 ).
Voor de volledigheid zal de programmatuur nu kort worden
toegelicht.
De

progra~matuur

in

CC2

kan worden opgesplitst in

1) dataveDverkingsalgoritme
2) balken display schrijfroutine
3) edit programmatuur

3

delen
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1) gaiaye£W~r~in9§.algQrit!!!e
Van m~~imaal 40 signalen worden iedere 15 seconden
gegevens overgezonden vanuit de LSI naar CC2.
Ret dataverwerkingsalgoritme bewerkt de gegevens zodanig,
dat ( op verzoek ) bet balkcn display onmiddellijk
getekend kan worden.
Het algoritme bestaat voornamelijk uit een coderingsroutine
voor de binnengeko~en gegevens. Deze codering is
noodzakelijk omdat bet balken display informatie geeft over
de gescbied3nis van signalen gedurende de laatste 3 uren.
Deze boeveelb3id gegevens kan ongecodeerd onmogelijk
bewaard blijven.
2) §.chri.:i irQulige

DeZ2 routine scrxijft, wanneer een vlag gezet is, bet
balken display op bet beeldscberm v~n CC2 .
Hierbij wordt gebruik gemaakt van :

a) de gegevens die door bet dataverwerkingsalgoritme
\vorden geleverd.
b) de layout gegevens voor bet balken display.
De layout gegevens zijn vastgelegd in een aantal tabellen
-

BDCHk~T

(10 bytes)
deze tabel bevat de kanaalpointers ( CHlu~ ) van
de af te beelden signaalset. -1 in deze tabel
duidt aan dat de bijbeborende balk leeg ( zwart )
is.

- NORM ( 2 x 64 bytes ) :
deze tabel bevat de normwaarden van de
signalen in bet systeem.

64

- LOAL ( 2 x 64 bytes ) :
deze tabel b8vat de lage alarrnwaarden van de
64 signalen in bet systeem.
- HIAL ( 2 x 64 bytes ) :
deze tabel b~vat de
64 signalen in bet
- RESWID ( 2 x 64 bytes )
deze tabel bevat de
de 64 signalen in

boge alarmw~arden van de
systeem.
:
totale normbandbreedte van
bet systeem.
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3) ~dit-p£o9.r~a:t=.u!!r
De layout van het balken display kan on-line gewijzigd
worden. Hiertae kan de gebruiker een aantal
( in § 5.4. 3besproken ) commando I s invoeren.
Deze commando's worden door CC3 gecodeerd en daarna via
de LSI naar CC2 gestuurd.
Het coderingsprincipe zal worden besproken in §6.7 •
De edit prograrnmatuur in CC2 "vertaalt ll de vanuit CC3
overgestuurde boodschappen in veranderingen in de layout
tabellen.
De display editor maakt gebruik van de bestaande balken display
schrijfroutine en de edit progra~atuur in CC2 •

6.5

Grafieken display prograrrmlatuur

De grafieken display programmatuur is ontwikkeld door
M. te Dorsthorst • Voor gedetailleerde informatie wordt dan
ook verwezen naar lit. 3 . Volledigheidshalve voIgt nu een
korte toelichting.
De

progra~,atuur

in

CC2

kan worden opgesplitst in

3

delen

1) dataverwerkingsalgoritrne
2) grafieken display schrijfroutine
3) edit programmatuur
1) .Qa:t=.ay'e0v~r]s,i!lg.§.a1gQ.rit!!le

Dit algoritrne bewerkt de vanuit de LSI binnenkornende
gegevens zodanig, dat ( op verzoek ) het grafieken display
onmiddellijk getekend kan worden.
De gegevens over het verloop van de signalen gedurende de
laatste 4 uren blijven gecodeerd bewaard.
2) .§.chrU irQ.u:t=.ige
Deze routine schrijft, wanneer een vlag gezet is, het
grafieken display op het beeldscherm van CC2
Hierbij \vordt gebruik gemaakt van :
0

a) de gegevens die door het dataverwerkingsalgoritme
worden geleverd
b) de layout gegevens voor het grafieken display.
Er zijn on-line 2 grafieken layouts beschikbaar :
een standaard gemaakte layout en de laatst getekende
layout.
De gegevens van elke layout zijn vastgelegd in een groep
tabellen.
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I

) De laatst getekende layout wordt bepaald door :

.
- GRMFL (1 byte) :
deze grafieken mode vlag kan aangeven
a)
b)
c)
d)

1 of 2 assenstelsels
het aantal signalen in ieder assenstelsel
supressec;, mode
staafjes£rafiek

- GRTFL (1 byte ) :
deze vlag bevat de tijdschaal informatie
- BCHP (8 bytes) :
deze tabel l::vat d: kanaalpointers
van de af te beelden signalen.

(CHANP

- BUSBV ( 2 x 64 bytes) :
deze tabel !oevat de hoge schalingswaarden
van de 64 signalen in het systeem.
- BLSBV ( 2 x 64 bytes) :
c.eze tabel bevat de lage schalings'\vaarden van
de 64 signa.len in het systeem.

II) De standaard gemaakte layout wordt bepaald door :

-

GRMFLD ( 1

byte

GR'I'FLD ( 1

-

BCHPD ( 8

- BUSBVD

als

GRMFL

by-te=.

als

GR'I'FL

byte;~;

als

BCHP

x 64
BLSBVD ( 2 x 64
( 2

:

bytes
bytes

.

als

BUSBV

als

BLSBV

Opmerking

1 : Het in § 5.5.3 besproken SAVE cormnando
heeft tot gevolg dat de layout tabellen
van het laatst getekende display worden
gekopieerd in de tabellen van 1e standaard
gernaakte la.yout.

Opmer'king

2: Wanneer b:Lj opstarten gekozen wordt voor
een bepacclde layout set, worden de hierin
opgeslagen grafieken layout gegevens
opgeslagen in de tabellen van de standaard
gemaakte layout.
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3) §.dit-PE.09.r~.'n:la.!:.u:!:!r

De layout van het grafieken display kan on-line gewijzigd
worden. Hiertoe kan 5e gebruiker een aantal ( in % 5.5.3
besproken ) com~mando's invoeren.
De gecodeer5e en naar CC2 overgezonden berichten No~den
door de grafieken display edit progra...n matuur II vertaald II
in veranderingen in de genoe~de layout ta~ellen.

De display editor maakt gebruik v:m de bestaande 9rafieken
display schrijfroutine en de edit progra~atuur in CC2 •

6.6

Inputscanner

6.6.1

Algemene opzet

In § 3,2 zij~,de functies van de inputscanner reeds besproken.
In deze paragraaf zal de ontlVikkelde Basic prograrrunatuur in
detail worden toegelicht.
Uitgan~sgedachte bij d;:; realisatie is ge-wee:3t, dat in Basic
hoofdprogr~na's de cOlmnu~icatie tussen gebruiker en
DADS
niet verzorgd moet worden.
De scanner is daartoe ontwikkeld als een OD zichzelf staande
rOutine, die door hoofdprogramnaDs op 2 manieren kan worden
aangeroepen ( zie ook figuur 6.6 ).

I

I

i

-

user

<;====~~I
i
I

I

I
I
I

fiquur

6.6

.

'

,

I
!

next
I

s;:-,:1001

r-equ3st

~

I

!).'PUT

I

L.--

~rror

\

dete::ted

PROGRAHS

I

Lnext
I

sy,Tloo1

I

plaats van de inputscanner binnen

DADS
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s~nbol

1)

next

2)

error detected

request

ad 1) Een hoofd?rogr&Thua vraagt o~ het volgende symbool uit
een ingevoerde co~~andoregel.
De reactie van de scan:ler wordt nu bepaald :Joor :

1) de plaats in de corrmandostructuur (knooppunt

waar

het hoofdprogr~~a zich bevindt.
2) de door de gebruiker ingevoerde commandoregel.
De mogelijke reacties zijn :
- Er is nog input ( nog niet alle symbolen van een
ingevoerde comnandoregel zijn door de scanner aan het
hoofdprograrnrna doorgegeven ) en het commando is niet
volledig ( in het knooppunt waar het hoofdprogr~~a
zich bevin1t, worden nog symbolen verwacht ).
De scanne~ levert nu het volgen1e symbool uit de
ingevoerde comrnandoregel aan het hoofdprograrnrna.
Er is nog input en het com~ando kan volledig zijn.
O:>k in di t ge'val levert de -3canner het volgende symbool
uit de ingevoerde comrnandoregel aan het hoofdprogramma.
Er is geen input maer en het commando kan volledig zijn.
De scanner geeft nu met behulp van een return vlag
( SZ = 1 ) aan het hoofdprogramma te kennen dat er geen
input meer is.
Er is geen input meer en het com~ando kan niet volledig
zijn.
De scanner stelt nu de knooppuntsafhankelijke vraag.
Hat eerste syrnbool van het ingevoerde antwoord wordt
daarna doorgegeven aan het hoofdprogramma.
Wanneer d9 scanner " HELP " detekteert, wordt dit niet
doorgegeven aan het hoofdprogr~ma, maar de bij het
hui:Jige knooppunt horende helppagina en vraag worden
gegenereerd. Het eerste symbool van het ingevoerde
antwoord wordt doorgegeven aan het hoofdprograrnma, de
rest van het ingevoerde antwoord wordt onthouden.
ad 2) Het hoofdprogr~mna heeft gekonstateerd dat het laatste
symbool dat door de scanner is doorgegeven ongeldig is.
De

a~htereenvolgende

acties van 1e scanner zijn nu :
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- de verkeerde cOlTIffi~ndoregel op het scherm plaatsen,
het verkeerde symbQQl in een afwijkende kleur
- de knooppuntsafhankelijke vraag stell en
II
ENTER CORRECTION > II op het scherm plaatsen
- wachten tot een correctieregel is ingevoerd
- het foutieve symboQl vervangen door het ingevoerde
antwoord
- het eerstvolgende symbool van de vernieuwde
cOffil-nandoregel doorgeven aan het hoofdprogramtna
Correctieregels die met functietoets II HELP II zijn
ingevoerd, worden niet geaccepteerd ( zie § 3.2.3 ).
Hoofdprogram:na's zien de scanner d'ls als een routine, die bij
aanroep steeds een volgend spRboQl ( of vlag 5Z ) levert.
H::!t geleverd,:; sym"bool is voor de hoofdprogramm~'s input
waarmee verder gewerkt kan worden.
In de volgende 4 uitzonderingsgev~llen kan hoofdprogram~atuur
ingrijpen in het functioneren van de scan~er :
1) bij systeeminitialisatie.
Tijdens d'::! opstartprocedure krijgen een aantal pointers,
vlaggen 2n string variabelen een beginwaarde.
2) aan elk ~noo9punt binnen DADS wordt bij de
systeeminitialisatie een bepaalde status toegekend.
Aan de hand van deze knooppunt status kan de scanner in
elk knooppunt bepalen of de tot dan toe verwerkte
symbolen een volledig co~~ando VQrmen.
H~0£dprQgra~~als kunnen de toegekende status wijzigen.
3) normaal wordt de gebruiker slechts een vraag gesteld,
wanneer een ~om-nando niet af is of w~nneer een verkeerd
symbool is ingevoerd, dus altijd gada~ een cOffil"TlandQregel
is ingevoerd.
Het kan echter zinvol zijn om de gebruiker eerst een
vraag te stellen en pas daarna te wacnten op het eerste
antwoord.
In dit geval moet een hoofdprogramma achtereenvolgens :
- string variabele SC$ en vlag SF initialiseren
( resetten )
- de knoQppuntsafhankelijke vraag stellen
- wachten tot een antwoord is ingevoerd
- de scanner aanroepen
Deze procedure zal voortaan

II

input forceren

II

genoemd

·w~rden.

4) wan!eer d3 ESC-toets gedetekteerd wordt, moet de scanner
opnieuw gestart worden.
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De scanner is opgebouwd uit
a) get

n~xt

3

routines

symbol ( GETSYM

b) return next symbol ( GETSrd
c) error correction routine ( ERROR

6.6.2

Get next symbol ( GETSYM )

De ingevoerd3 commandoregel wordt door de later te bsspreken
Ba,sic In;;:>Ut Routine toegekend aan SX$ • GETSYM levert bij
aa~roep het volgende symbool uit
SX$ in SB$ ( zie figuur 6.7 ).

I

I
I

1

SX$

GETSYM

SB$

request

£iguur

6.7

fun:::tie van

GETSY!1

Indien GETSYM de carriage return detekteert doordat het
einde van d3 ingevoerde co:nmandoregel bereikt is, wordt
SO$ = t~$ gemaaKt.
Het algoritrne zal worden toeg31icht aan de hand van het
Nassi Shneiderman diagra~ in fi~~ur 6.8 ~
Als eerste wordt SB$ leeggeillaakt.
Vervolgens wordt het volgende karakter uit SX$ in SA$
geplaatst. Dit gebeurt door een sub~outin~ aan te roepen.
Deze subro~tine geeft naast het karakter zelf, ook de aard
van h~t opgehaalde karakter aan
GS = 2
GS = 1
GS = 0

:
:
:

carriag3 return
spatie, komrna of puntkoj~a ( delimiter
ander ( II norrnaal II ) karakter.

Venverkin; van SA$ is afhankelijk van vlag GS:
zolang het opgehaalde karakter een spatie? komma of puntkom~a
is, wordt het volgende karakter opgehaald. Wanneer het eerste
karakter dat anders is d3 carriage return is, wordt SB$ = NL$
ge~llaakt, waarna
GETSYM beehndigd wordt.
Wanneer het eerste karakter dat anders is een II normaal II
karaxter is, wordt SB$ = SA$ , o~dat SA$ dan het eerste
karakter van een symbool is.
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SBS = ""
skip

if aGY

d2li~iters

I

rnc~

N

I

SB$

Y

=

SB$ + SA.$

get next character in
until

SA$

= ..... ,

;

I

SA$

SB$

=

NL$

~

return

figuur

6.8

.

GETSYM

algoritme

Vervolgens worden de volgende karakters opgehaald en
toegevoegd aan SB$ , totdat het opgehaalde karakter een
delimiter is. In dat geval staat het volledige symbool dat
opgehaald moest worden in SB$ en wordt GETSYM beeindigd.
Indien de 09gehaalde delimiter een komma, puntkomma of sPatie
is, wordt bij een volgende aanroep van GETSYM de
commandoregel normaal verder afgescanned.
Indien de opgehaalde delimiter de returncode was, moet het
volgende bedacht worden.
De returncode bestaat uit 3 bytes: 13, 10, 0 ( zie § 6.2 ).
Reeds op de eerste byte ( 13 ) wordt vlag GS = 2
teruggemeld, waarna GETSYM beeindigd ~ordt.
Bij de volgende aanroep van GETSYM heeft de eerste byte die
wordt opgehaald waarde 10. Ook deze waarde heeft tot gevolg
dat GS = 2 wordt, waarna SB$ = t~$ wordt teruggemeld.
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6.6.3

Return next symbol ( GETSYB )

Deze routine wordt door hoofdprogram~a's aangeroepen bij het
in § 6.6 1 besproken II next symbol request ". De routine
verzorgt dan ook aIle daar besproken acties met gebruikmaking
van routine GETSYM. Ret functioneren van GETSYB is
schematisch weergegev2n in figuur 6.9.
e

SB$
(from 3ETSYN)

51$
(to

GET5YB

m~in

program)

request

figuur

6.9

:

functie van

GETSYB

Ret algortime zal worden toegelicht aan de hand v.an het
Nas3i-Shneiderman diagram in figuur 6.10 •
SC$ bevat het co~~and~deel dat al door het hoo£dprogramrna
geaccepteerd is. Aan h2t begin van GETSYB \"lordt SC$
uitgebreid met het laatste symbool dat gea::cepteerd is. Oak
wordt de return vlag SZ gere3et.
Vervolgens wordt op vlag SF getest.
SF = 1

Deze vlag is gezet, wanneer de scanner
opnieuw
gestart wordt.
Acties: SF = 0
(vlag resetten )
Ret eerste symbool van de ingevoerde
cOffi~andoregel in
Sl$ plaatsen.

SF = 0

GE'rSYB vervul t naast het terugmelden van Sl$
aan h2t hoofdprogramma nog een bufferfunctie.
Naast het terug te melden symbool wordt ook het
d~aropvolgende symbool opgezocht in de commandoregel.
Dit symbool wordt opgeslagen in S2$.
Roofdprogramma's en de routine ERROR kunnen dan,
naast het verwerken van Sl$ , alvast vooruitkijken
naar het volgende symbool ( one symbol look-ahead ).
Wanneer tijdens het scannen van SX$ GETSYB voor
de n e maal wordt aangeroepen ( n > 1 ), wordt
S2$ van de vorige aanroep gelijk aan Sl$ van
de nieuwe aanroep.
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SC$ + Sl$

SC$

c

SZ

C

SF

0=

0

call GETSYN (SB$)
31$

0=

Sl$

S2$

SB$

while ( Sl$

lIEELpli

0=

or ( Sl$

NL$ and SZ

0

)

lIYU

print helppage
y

S 1$

0=

:-rr,$

print question
print SC$ + ,,> "
1-------------------------1
'"ai t for input
call GETSYM (SB$)
Sl$

call

GETS~1~

S2$

0=

0=

SB$

(S3$)

SB$
return

fiquur

6.10

:

GETSYB

algoritme

SZ

1
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De verdere acties zijn afhankelijk van de inhoud van

81$

1) ind.:i.en 81$ een II normaal II symbool is, dus als geldt
81$ 1:- II HELP II en Sl$
NL$ } , wordt GETSYM
aangeroepen om de bufferfunctie te vervullen : het
volgende syrnbool wordt opgeslagen in S2$ en GETSYB
wordt beeindigd.

t

*

2) indien Sl$ = l~$ en een cOfinando kan in het huidige
knooppunt volledig zijn ( NP$(NODE) = lIyll ), wordt
return vlag SZ gezet, w~arna GETSYB beein~igd wordt.
3)

indien Sl$ = tffi$ , maar het commando kan in het huidige
knooppunt niet volledig zijn ( NP$(NODE) = IIN II ) , zijn
de achtereenvolgende acties :
- de xn00ppuntsafhankelijke vraag in het communicatie
display plaatsen.
Vragen en helppagina 1 s staan opgeslagen op de
syste2lTlschijf. Het oproepen van de vragen gebeurt
door een Assembler routine aan te roepen, die als
i~pL:.tgegeven het knooppuntsnummer nodig heeft.
- het geaccepteerde co~~andodeel ( SC$ ) en de
prompt (»
in het communicatie display plaatsen.
- wachten tot een antwoord ingevoerd is.
Dit gebeurt door de Basic Input Routine aan te roepen.
Deze routine h3eft 3 functies:
a) wachten tot een commandoregel is ingevoerd en
toekennen hiervan aan SX$
b) het rese-::ten van de karakter oDhaal routine
van GETS~l, door de in deze routine gebruikte
pointer SI gelijk aan 1 te maken.
c) het verwijderen van een eventuele helppagina van
het beeldscherm. Dit gebeurt als voIgt :
wat op de bovenste 20 regels van het beeldscherrn
gepresenteerd wordt, wordt gekarakteriseerd door
een scherrnvlag.
Wanneer de Compucolor nurneriek display gegevens
ontvangt vanuit de LSI, wordt de schrijfroutine
voor dit display op de A-takentabel geplaatst.
De eerste actie van de scr~ijfroutine is aan de
han~ van de schermvlag bepalen of het nurnerieke
display geschreven mag worden.
De Basic Input Routine zet de scherrnvl~g in de
nurneriek display mode. De eerstvolgende maal dat
gegevens worden ontvangen, zal de helppagina
overschreven worden.
AanJezien tijdens het off-line display editen
door de LSI geen gegevens worden overgestuurd,
gebeurt het verwijderen van helppagina's dan op
een andere rnanier. Tijdens het editen van het
nurnerieke display wordt de helppagina overschreven
door het tot dan toe gerealiseerde display, in
aIle andere omstandigneden worden de bovenste
19 regels van het beeldscherm uitgewist.
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- het eerste symbool van het ingevoerde antwoord met
behulp van GETSYM in Sl$ opslaan.
De nieuwe

Sl$

wordt nu opnieuw onderzocht.

4) injien geldt 81$ = II HELP II wordt de helppagina op het
scherm geplaa~st. Het oproepen hiervan gebeurt door de
schennvlag in de helppagina mode te zetten en daarn~ een
Assembler routine aan te roepen. Deze routine heeft als
inputgegeven het knooppuntsnummer nodig.
Wanneer de helppagina op het scherm staat, wordt de onder
punt 3 besproken situatie gesimuleerd joor Sl$ = r~$
te maken.
Uiteindelijk resultaat van het nu besproken GETSYB algoritme
is steeds :
Sl$ bevat een symbool dat niet II HELP II is en soms wordt
vlag SZ gezet.
II
HELP II en NL$. worden dus aIleen binnen de scanner geb:':"uikt
en nooit doorgegeven aan het hoofdprogramma.
In:l.ien geldt sz = 1 , wordt GETSYB
wordt eerst het volgende symboo1 uit
geplaatst.
6.6.4

beeindigd, zoniet dan
SX$ nog in S2$

Error correction routine ( ERROR

Deze routine wordt door hoofdprogr&TIua's aangeroepen wanneer
een verkeerd symbool, gedetekteerd is. De routine verzorgt
aIle voor foutencorrectie noodzakelijke nandelin~en, waarbij
gebruik gemaakt wordt v~n GETSYM en GETSYB .
Bet functioneren van ERROR is schematisch weergegeven in
figuur 6.11 •

Sl$
(".,rcmg symbol)

..
-,J

I
f----_
..

ERROR

.1

5C$

(accepted sofar)

1

- . -

_

f

I request
figuur

6.11

51$

(new symbol to
main program)

functie van

ERROR
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(
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!
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I
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=

y
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I

N
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Y
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,

1

I
I

I

- ->1
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sx:;;
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Sl$=""

sz = 1

spS + SQ$

SI = 1

SF =

-1

1

I

figuur

6.12

call

II

G~~S~~

I

:

ERROR

algoritme

r\ .3l$

\

J

I
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Het algoritme zal worden toegelicht aan de hand van het
Nassi Shneiderman diagram in figuur 6.12 •
Allereerst wordt het deel van de commandoregel dat na het
verkeerde symbool staat opgeslagen in SQ$ , terwijl het
verkeerde symbool zelf wordt bevva:l.rd in SR$.
Dit gaat als voIgt :
S2$ bevat het symbool dat in een commandoregel na het
verkeerde symbool staat.
Als geldt S2$ = II HELP II, wordt SQ$ = II HELP II gemaakt.
Indien S2$ een ander symbool b~vat, wordt SQ$ eerst gelijk
gemaakt aan S2$. Daarna worden aIle resterende symbolen uit
de cOffimandoregel opgehaald m~t GETSYM en daarna aan SQ$
toegevoegd. Wanneer de commandoregel is in~evoerd met
functietoets II HELP II , \Vordt de strinJ II HELP II als laatste
aan SQ$ toegevoegd.
Dan \Vorden achtereenvolgens in het
geplaatst :

comm~nicatie

display

- de commandoregel die het verkeerde symbool bevat
- de knooppuntsafhankelijke vraag
II ENTER CORRECTION
) II
Vervolgens wordt via de Basic Input Routine gewacht tot een
a~twoord wordt ingevoerd.
String SP$ zal worden gebruikt om de correctieregel die
binnenkomt in SX$ in op te slaan.
De in'Jevoerde correctieregels ( en dus ook de reacties van
het algoritme ) kunnen in 3 categorie§n worden ingedeeld.
1) SX$ = 1111 (dus SP$ blijft leeg ).
De geb~uiker neeft als ant\Voord aIleen de carriage return
toets ingedrukt.
De reacties worden nu bepaald do~r S2$, het symbo~l dat
na het verkeerde symbool in de oorspronkelijke
commandoregel stond.

*

- Als geldt S2$
l~$ , dan wordt eerst het verkeerde
symbool uit Sl$ verwijderd, w~arna de nieuwe regel
die moet worden gescanned wordt sa~engesteld :
SX$ = SP$ + SQ$ = SQ$
GETSYB wordt opnieuw geinitialiseerd door een po~nter
en een vlag te resetten ( SI = 1 , SF = 1 ).
Tenslo·tte wordt GETSYB aangeroepen, w~ardoor net eerste
symbool van de nieuwe SX$ aan het hoo£dprogramma
wordt doorgegeven.
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- Als geldt S2$ = ~~$ , dan was het verkeerde symbool
het laatste uit de oorspronkelijke cornrnandoregel.
Afhankelijk van de status van het huidige knooppunt
wordt dan of SZ = 1 teruggemeld a~n het
hoofdprogr~~a, of
Sl$ leeggem~akt om het verkeerde
s~nbool te verwijderen. Daarna wordt
GETSYB
aangeroepen. GETSYB constateert dat er geen input
meer is en stelt daarom de knooppuntsafhankelijke
vraag.
2) De correctieregel is ingevoerd met de carriage return
toets.
Met GETSYM wordt de correctieregel opgeslagen in
SP$ , waarna de nieuw te scannen SX$ wordt samengesteld
SX$ = SP$ + SQ$
Dan wordt GETSYB
aangeroepen.

opnieuw geinitialiseerd en vervolgens

3) De correctieregel is in;revoerd met functietoets II HELP
Nu wordt de met het verkeerde symbool corresponderende
helppagina op het scherm geplaatst. De ingevoerde
correctieregel wordt verder genegeerd en de
oorspronkelijke ( verkeerde ) com~andoregel wordt
nogm~als op het scherm geplaatst, gevolgd door de
knooppuntsafhankelijke vraag en II ENTER CORRECTION> I I .
De gebruiker kan nu een nieuwe correctieregel invoeren.

6.7

Berichtenverkeer

Tussen de
3 processoren binnen
berichtenverkeero
Verstuurd worden bijvoorbeeld :

DADS

heerst een intensief

- databoodschappen
- gecodeerde cornrnandoregels
bevestigingen dat co~ando's zijn uitgevoerd
Berichten die verstuurd moeten worden, moeten aan de
verzendingsalgoritmes worden aangeboden in een bepaalde vorm
( zie figuur 6.13 ).

II
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llil

NE_"'S_S_A_G_E_'- - -

L : terichtlenc;'Ce

(1 ....<. L

~

128

bytes)

C ; code die de aard van net overgezor:.den bericht aangeeft
MESSAGE : het bericht ~et le~gte L bytes

figuur

6.13

:

berichtvorm

De ontv~nger plaatst een ontvangen bericht in een inputbuffer.
De verwerking van ~et bericht wordt bepaald door de met het
bericht ontvangen code.
Nadat het bericht ontvangen is, wordt de /I input message
handler /I op de A-takentabel geplaatst. Deze taak roept
vervolgens een door de code bepaalde verwerkingsroutine aan.
De display editor maakt intensief
verzendstructuur.
Verstuurd worden bijvoorbeeld :
gecodeerde

editcornm~ndo's

geb~uik

van de bestaande

voor het grafieken display

gecodeerde editcOffi'l1ando's voor het balken display
- layout gegevens
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HOOFDSTill<

7

Display editor

progr~~atuur

De voor de display editor gerealiseerde programmatuur
bestaat uit :

1) een Basic h00fdprogramma
2) 14 Basic subroutines
3) 5 Assembler routines
Enkele van de Basic sub:!:'outines 1conden ( met enige
aanpassin~en ) worden overgeno~en uit de bestaande
systeemprogrmn~atuur.

Het verband tussen de ontwikkelde routines wordt gegeven
door figuur 7.1. Hierin zijn de Basic routines weergegeven
als rechthoeken l de Assembler routines als cirkels.
De Basic programmatuur zal eerst toegelicht worden. De meeste
subroutines zijn relatief eenvoudig en kunnen tijdens de
beschrijving van het hoofdprogramma toegelicht worden.
2 subroutines, de II corrnnunication message handler "
subroutine en de " directory II subroutine, zijn minder
triviaal. Functie en werking van deze 2 routines zullen
worden toegelicht, alvorens het hoofdprogramm~ besproken wordt.

initialise

edit or operation

COI'~~L:~i~ation
nl

direclory

startblock

1==== ------

'.'dd'J )

r handl_I,_rr~~
__

user

inpulsc°J.nner
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----~(~~';~;~~r
~~ut-lnes
---

numeric
block

~
~
test

NUM
subcomm.

,~~

-..J

ro

graphics
block

t:est
GR
subcomm.

block

test
BAR
subcomm.

file

writ:e
block

h'lr

----------------=:::-==-=------------------------'
--------

managemcent
block

--_.-. - "._-- .. --_._.
".. _._._---",---_.-.
.__ 0'_.- __.

- .-....__..__.,,__.__.
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.=f-=:i:..:;:g>-.::u::..:u=.;r==----=-7 • 1

"--_

.

..•

---_.-._--._------------_._-_
.. - ,
. ., ._._,.
.
.
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-----_._
- .....
.
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......_..
•
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

_._--_._.""--~-,--_._"-

._~

~

__.

deleLe
block

display editor routines en hun onderlinge samenhang
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7.1

Cornmunication message handler

Tijdens het hoofdprogramma moeten een aantal berichten worden
overgestuurd naar de LSI.
Het hoofdprogramma bouwt deze berichten op door informatie
die in de te verzenden codestrin] moet komen, aan te bieden
aan de communication messa~e h~ndler. In de handler wordt de
codestring samengesteld. Wanneer het bericht compleet is, kan
het hoofdprogramma de handler opdragen het bericht te
versturen. Het algoritme van de handler zal worden toegelicht
aan de hand van figuur 7.2.

I

------r--store
primary
command

I

stor-3
secondary
\;omlland

do case

r----store

o:::-~
I
store
double
byte

single
byte

place
start address
in

BC = BC + 1

MS

BC

~

BC ...

send message ,
wait for
answer
MR = 0

calculate

I

codestring

sel1d
message

1

HOB

and

LOB

out

of

X

I

set time out
BC

poke
in

poke BC
in NS

~S

I

in ( MS

call Assembler
send routine

BC = BC + 2

poke ZZ
+

I

)

call
poke ZZ in

initialise
byte count :

(MS + BC +1)

BC = 0

poke CH in
(MS t- BC +1)

poke
and

HOB
LOB

in codestring

while MR= 0

I check HR

send
routine

returnccde
in EC

return

figuur

7.2

I
I

I
I
I
,
I

Assembler

I

!

I

communication message handler algoritme

i
I

!
I

I
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Het hoofdprogr~~a kan de handler
opdrachten geven.

6

verschillende

1) §.t£!:,e 12rim~ry .£o~~nd.

Deze opdracht wordt gegeven; wanneer de code van het
bericht verwerkt moet w.::Jrden. De code ',,,ordt d'8 handler
aangeboden in variabele ZZ.
Acties van de han~ler :
- het beginadres van het samen te stellen bericht wordt
in variabele MS opgeslagen
- op adres ( MS + 1 ) wordt de inhoud van ZZ geplaatst
- de byte count wordt geinitialiseerd ( BC = 0 )~
In deze variabele wordt de lengte van het te
verzenden ~Jericht onthouden.
2) §.tQ,rg §.u2,cQ.rrunaQ:i

Deze opdracht wordt gegeven; wanneer een subcode byte in
het bericht geplaatst moet worden. De subcode wordt
aangeboden in variabele ZZ .
Acties van de handler :
- de byte cou~t ophogen
- de inhoud van ZZ op adres

( MS + BC + 1 ) plaatsen

3) §.tQ.r~ §.ingle_byt~

Deze opdracht wordt gegeven, wanneer een getal in het
bericht geplaatst moet worden, dat in 1 codebyte
gerepresenteerd kan worden. Het getal wordt aangeboden in
variabele CH.
Actiea van de handler :
de byte count ophogen
- de inhoud van CH Jp adres ( MS + BC + 1 ) plaatsen
4) §.tQ.r.§. 30gble_byt

s

Deze opdracht. wordt gegeven, wanneer een getal in het
bericht geplaatst moet worden p dat in 2 codebytes
gerepresenteerd moet worden. Het ge\:31 wordt aangeboden
in variabele X.
Acties van :ie han~ler :
- uit X p 2 codebytes berekenen; het hoge orde byte
( HOB ) en het lage orde byte ( LOB )
- de byte count aanpassen: BC = BC + 2
- de codebytes in de berichtstring plaatsen :
HOB
LOB

op adres
0'0 adres

MS + BC )
MS + Be + 1
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_ _messa""e
_ _ .::l.
5) _
send

Deze opdracht wordt gegeven, wanneer het samengestelde
bericht verzonden moet worden.
Het hoo£dprogram~a vervlacht geen antwoord van de handler.
Acties V3n de handler :
- de byte count ( de totale berichtlengte ) op adres
( MS ) plaatsen, dus v66r het primair8 cOffi~ando. net
te verzenden bericht heeft nu de juiste vorm.
( zie figuur 6.13 ) •
de Assembler routine aanroepen, die het verzenden
van het bericnt verzorgt
6) ~egd_m~s~ageL ~ait_fQr_a~s~e£

Het }can voorkomen, dat het hoofdprogramma acties onderneemt
die a£hankelijk zijn van het bericht dat de LSI terug
stuurt, als antwoord op het verzonden bericht. In dat
geval wordt deze opdra~ht gegeven. De handler wacht totdat
de LSI geantwoord heeft en plaatst de ~itwoordcode in
variabele EC. Pas daarna wordt teruggekeerd naar het
hoo£dprogramlla.
Acties van de nandler
- reset vlag MR.
Zolang deze vlag nul blij£t, heeft de LSI nog niet
geantwoord. Alle b~richten va~~it de LSI . ." orden
ontvangen in d,':! in § 7.4. S t2 besprek:e~l " returncode
handler " • DeZ2 Assemoler routine zet vlag MR J
zodra het bericht ontvangen en verwerkt is.
- start time out.
Wan~eer door een storing geen antwoord vanuit de
LSI ontvangen wordt, zou de progr~l1atuur in een
oneindige Ius terecht ko~en. Dit wordt voorkomen door
2en ~aximale wachttijd in te stellen.
In een time out tabel wordt een getal ( 100 ) geplaatst.
Bij elke timer interrupt wordt dit getal met 1
verlaagd. Wanneer het getal a geworden is, wordt
antwoo:cdcode 128 in variabele EC geplaatst en
vlag ~m wordt gezet. Het hoofdprograrnma constateert
aan de hand van EC dat het overzenden mislukt is
en er kan actie ondernomen worden.
Indien ',vel een antwoord ontvangen wordt, wordt het
time out mechanisme gereset door het getal in de
time out tabel a t8 maken. Hat resetten van de
time out wordt verzorgd door de returncode handler.
- de byte count op adres ( MS ) plaatsen
- de Assembler routine aanroepen, die ~"'let verzenden van
het bericht verzorgt
- wachten tot MR gezet wordt ( door de returncode
handler 6f bij een time out )
- de antwoord~ode in varia~ele EC plaatsen
Samenvattend kan gezegdworden dat aIle interactie tussen het
en de LSI loopt via de cOffillunication message
handler en de returncode handler.
hoofdprogr~l1a
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7.2

Directory

Zoals in hoofdstuk 5 is vermeld, wordt op een aantal
plaatsen in de edit routines de gebruikers directory
gepresenteerd. Dez~ presentatie wordt verzorgd door de nu te
bespre~en subroutine.

DIRECTORY

request

figuur

.

7.3

functie van de directory subroutine

0.3 routine, die gebruik ffiaakt van de communication mes.3age
handler, wordt aangeroepen door het hoofdprogram:lla en~eeft
als terugmeldinJ een van de volgende antwoordcodes :

EC

=

0

:

directory en het aantal II free entries II zijn
gepresenteerd. De filen~~en zijn opgeslagen in
LN$ (X) , met:
1 ~ X ~ ( maximum aantal files ).

EC

=

1

:

EC

=

5

.

de directory is leeg. Dit is samen met het
maximQm aantal entries gemeld op het beeldscherm.
de directory is niet gevonden, in het
corillllunicatie display is gemeld
II

EC

= 128

DIRECTORY NOT FO"JND

II

•

er is een time out opgetreden. In het
com~unicatie display is gemeld :
1/

COMMUNICATION ERROR

II

•

Hat algoritme zal worden toegelicht aan de hand van figuur
Allereerst wordt de te verzenden directory aanvraag
sa~enge3teld. Dit bericht bestaat uit
4 bytes :
1) de code
50
2) de gebruikersextensie die in
( 3 bytes ).

XT$

staat opgeslagen.

7.4
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,-----_._--------_._-----------------compose directory request message

----=-.= - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = : : : : : = = = ---- =
=
=
---+----=---=----+---.=.:.--=---4----=-=-_...=...::.=---send message, wait for answer

~caseE~

EC

EC

oj

1

EC

EC = 128

5

print
l'DIRECT(lRY"

print

and

"DIRECTORY"

number ::;E

and

free eni:r ies

in

LN$

f iguu.r

"COMMUNIC.-'.TION
ERROR"

numb8r
of free

in

in

communication

C'Jmmunication

display

3.isplay

ent:::-ies

I

r----'--

print

"DIRECTORY
NOT FOUND"

maximUlTI

;:~:~~e~1

print

--l...I

return

.

7 ':._4..

--+

-L-

...I..I

:

II

directory

II

--.J

algoritme

Het samengestelde bericht wordt verzonden er er wordt op
antwoord V:3n :Ie communica tio;:). message handler gewacht.
Er zijn <,. ant"ltlo"orden mogelijk :
1) EC = 0

~

de directory is gevonden en overgestuurd.
De returncode handler heeft nu :
- de time out gereset
- de bovenste 24 regels van het beeldscherm
gevvist
de filena~en in een buffer geplaatst
(begin~dres WE)
- het aantal filenamen op adres NR g2plaatst
- de fil,,:mam9n op het beeldsc"herm geplaatst
- r::::turnvlag H.p, g2Z2t
Acties van d:=

II

directory

II

su:')~outine

zijn

II
DIRECTORY II :Coven de filenamen plaatsen
- het aantal vrije entries berekenen en
opslaan in variabele DL
het aantal vrije entries op het beeldscherm
nlaatsen
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- de filenamen die in de buffer WE staan,
opslaan in string variabele LN$(X)

2) EC = 1

de directory is leeg.
De returncode handler heeft nu :
- de -::ime out gereset
- de bovenste 24 regels van het
gewist
- returnvlag MR gezet
Acties van de

II

directory

II

b~eldscherm

subroutine zijn :

II DIRECTORY II op net beeldscherm plaatsen
- DL gelijk maken aan het maximale aantal
entries
- dit aantal entries op net beeldscherm
plaats.3n

3) EC

=

5

de directory is niet gevonden.
DG returncode handler heeft nu :
- d2 'time out gereset
- d::! bovenste 24 regels van het beeldscherm
gewist
- returnvlag MR gezet
Actie van de
-

4) EC

= 128:

II

directory

II

II DIRECTORY NOT FOUND
display plaatsen

subroutine is :
II

in het cOiTUTIunicatie

er is een time out opgetreden.
Actie van de II directory II subroutine is :
-

II COM}ilUNICATION ERROR
display plaatsen

II

in hst corrununicatie

Na de door EC bepaalde reactie voIgt de terugkeer naar
het hoofdprogr~~a. Variabele EC verschaft het
hoofdprogran.na de noodzakelijke informatie over de acties
die de directory subroutine verricht heeft.
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7.3

Basic hoofdprogramma

Een deel van de in de Compucolors benodigde programmatuur
staat in EPROM, het restant staat op de systeemschijf.
Bij opstarten moet eerst een programmafile worden overgestuurd
naar CC3 • Het overgestuurde programma zorgt voor
systeeminitialisatie en stelt daarna d9 vraag
II

EDIT OR

OPERATIO~.:j'

?

II

AJ..-'=hankelijk van het gegeven antwoord ( liE II of 110 11 ) wordt
de voor de gekozen voortzetting noodzakelijke programmatuur
overgezonden naar CC2 en CC3 •
De routines die de nu geschetste opstart procedure moeten
verzorgen, zijn nog in ontwikkelin;r.
Momenteel staat de in de Compucolors gebruikte progra~~atuur
op Compucolor flo~PY disks, waarbij afzonderlijke disks
aanwezig zijn voor patient monitoring progr~~a's en voor
edit programma's.
In daze paragraaf zal het Basic hoofdprogram~a voor editen
worden besproken, zoals het thans op flo9PY disk staat.
Als eerste vindt een initialisatie plaats :
- bepaalde geheugenplaatsen die door Assembler routines
gebruikt worden, zoals pointer adressen, vlag adressen
en beginadressen van buffers worden toegekend aan
Basic variabelen, zodat de Basic programmatuur de
inhoud van deze adressen kan onderzoeken en eventueel
wijzigen.
de identificaties van alle gebruikers worden opgeslagen
in string array N$(X) , met X = 1 , 2 , 3 , .•.•••
de Assembler routines worden geinitialiseerd
2 speciale Basic strings worden gedefinieerd
ST$
NL$

=
=

CHR$(13) + CHR$(lO) + CHR$(O)
CHR$(13)

- de output signaalna~en die in tabel CHNAME staan
worden toegekend aan O'J$ (X) , met: 0' X ~ 63 .
De 11 variable group names II worden toegekend aan
OU$ (X) q met: 64:S X ~ 68 •
- de knooppunt statussen worden toegekend :
NP$ (NODE)

=

liN II

~'P$

=

lIyll

,

1

~

(NODE)

wanneer een cOITIIuando niet volledig
kan zijn in ~it knooppunt
wanneer een cOiTIffiando wel volledig
kan zijn in dit knooppunt
NODE' 70 )
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Na de initialisatie wordt de afsplitsing tussen edit en
operatie gesimuleerd. Dit algoritrn9 wordt toegelicht aan de
hand van figuur 7.5 •

NODE = 48
force input

liE II

DB
DG

DN

=
=
=

0
0

input line in

0

communication jisplay

until inputline is HE"

figuur

7.5

.

" edit or opera.tion " algoritrne

Nadat h9t knoo9puntsnumrner 48 ga~aakt is, wordt input
geforceerd. De gestelde vraag luidt :
" EDIT O~ OPERATIOi.'1 ?

( ENTER tiE" OR "0" )

De ingevoerd,: antwoordre-;rels kunnen in
worden ingedeeld :
1)

"E"

3

"

categorieen

het gewenste antwoord.
Er word,:n nu 3 vlaggen gereset : DB, DG en DN.
Deze vlaggen h9bben betrekking op respectievelijk
h8t balken display, het grafiexen display en het
numerieke display.
inhoud
inhoud

0
1

:
:

het display is nog niet geedit
het display is geedit

2 ) "0"

Er is gekozen voor een operatie.
Aan]ezien de hiervoor ontwikkelde routines niet
aanwezig zijn, vin~t geen verdere activiteit plaats.

3)

een ander antwoord. Dit antwoord is verkeerd3n
wordt daarorn geec'hoed in het cornrnunicatie display.

-
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Het nu geschetste algoritme blijft zichzelf herhalen totdat
het antwoord liE" is ingevoerd.
Opgemerkt dient te worden, dat het nu beschreven algoritme en
de initialisatie programmatuur tijdelijk zijn. Zij zullen te
zijner tijd worden vervangen door de definitieve opstart
procedure.

7.3.1

Het startblok

Nadat liE" is in;revoerd \vordt de startblok progra:mm3.tuur
doorlopen. De functies van het startblok zijn beschreven in
§ 5.2 . Het algoritme zal worden toegelicht met behulp van
figuur 7.6 .
Het knooppuntsnummer wordt 52 gamaakt en er wordt input
geforceerd. D 3 gebruiker word-i:. gevraagd zijn identificatie
( naam ) in te voeren. De ingevoerde antwoordregel wordt
onderzocht :
indien de ingevoerde regel in gebruikerslijst N$(X) voorko~t
is een geldige naam gedetekteerd.
Wanneer de ingevoerde regel niet in de gebruikerslijst voorkomt,
wordt de regel in ~et co~~unic3.tie display geplaatst, gevolgd
door:
II
IS ~"'KNOWN NAME " •
Zolang geen geldige naam gedetekteerd is, wordt om een nieuwe
n3.am gevraagd.
Bij een geldige naam wordt de extensie in XT$ geplaatst.
Deze string bestaat uit 2 spaties gevolg door ( in 1 byte
het volgnum~er van de geldige naam in de gebruikerslijst.
Dan wordt de II directory " subr(mtine aangeroepen.
Bij terugmelding EC = 0 of EC = 1 wordt het algoritme
vervolgd, als geldt EC = 5 of EC = 128 , is het ophalen
van de directory mislukt. Er voIgt dan een sprong naar het
begin van het startblok algoritme : er wordt een nieuwe
gebruikers identificatie gevraagd.
f

Het knooppuntsnuillmer wordt 53 gemaakt en door input te
forceren, wordt gevraagd de filenaam in te voeren.
De nieuwe antwoordregel moet bestaan uit :
- 1

symbool

-

symbolen

2

Opmerking

liS" Velor standaard layouts of een filenaam
uit het persoonlijke bestand
een filenaam gevolgd door de naam van een
medegebruiker

e'en gebruiker kan ;Teen filenaam

"S"

kiezen.

- 88 -

NODE = 52

I

I
force input

( identification )

~~
N

!I

display vrrong name +

I
I

I
I

"IS UNKNOW"N NM'-iEII
I

I

until valid user n:Lrne

I
i

I

I

I

I
I

XT$

place extensio;, in
call Ildirectory II

I
until

or

EC = 0

EC = 1

:10DE = 53

force input

~seN
N

=

,.....

1

~
N>2

1;Z1~

N=2

~~
~~~

I
I

I~~
-o::-mat

y

user

N

Y

format

.,.

N

Y

display -....rong

prepare
read

I

)

( filename

prepare
read

filename +

message

message

"IS ILLEGAL FILENAME"

I

until valid filename format
send read

,~o

7.6

=

4

EC

=

128

display

display

"FILE NOT FOlTL:D"

"COMl'1UNICATION ER?.ORII

in cOli'lHunic3.tior.
display
until

figuur

EC
EC

I

, w-ait for ansvrer

I

case

EC = Q

I

~TLessage

I

EC = 0

in communication

I

display

( succesfull read )

startblok algoritme

I

- 89 -

De verwerking van het antwoord is afhankelijk van het aantal
in~evoerd3 symbolen (N) :
N = 1 : Als Sl$ = liS II , m03t de standaard layout set gelezen
worden. Het leesb~richt wordt voorbereid door X$
gelijk te maken aan : "SY8... ~ ... DEF II •
Wanneer 81$ een ander symbool bevat wordt gecontroleerd
of het s~ool een gel dig format heeft :
1) maximaal 6 karakters
2) aIle karakters ASCII cijfers of
3) eerste karakter
ASCII letter

ASCII letters

Bij gel dig format wordt het leesbericht voorbereid
door X$ gelijk te maken aan:
(Sl$ + ......... + XT$ ) ,
waarbij na Sl$ zoveel spaties volgen, dat de totale
lengte van 81$ + spaties 6 karakters is.
Bij ongeldig format wordt de ongeldige filenaarn in
h~t cornrnunicatie display geplaatst, gevolgd door
II
IS n...LEGAL FILENAME II •
N

=

2

N > 2

E~ wordt gekontroleerd of het tweede symbool een naarn
uit de gebruikerslijst is. Zo n~e, dan wordt de
ongeldige cornmandoregel geecho2d.
Zo ja, dan wordt gekontroleerd of het eerste symbool
een geldig filenaarn format heeft.Bij ongeldig format
voIgt echoen van de ongeldige cornrnandoregel.
Bij gel dig format wordt het leesbericht voorbereid
door X$ gelijk te maken aan de filenaa~ ( het eerste
symbool ) , eventueel spaties, gevolgd door de
extensie van de medegebruiker ( het volgnurnrner van het
tweede syrnbool in de gebruikerslijst ).

De ongeldige cornrnandoregel wordt in het cornrnunicatie
display geplaatst.

Het algoritme blijft om een filenaarn vragen totdat een geldig
antwoord is inJevoerd.
Bij een gel dig antwoord wordt het leesbericht sarnengesteld en
verzonden. Het leesbericht bestaat uit 10 bytes :
de code ( 51 ) gevolgd door X$ •
Er wordt op antwoord gewacht.

I
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Mogelijke antwoorden zijn
1) EC

=

2) EC

=

128 : er
Nu
4
de
Nu

is een tim~ out opgetreden.
wordt II COMMUNICATION ERROR II geechoed.
file is niet gevonden.
-..vordt II FILE NOT FOUND II geechoed.

In deze
2 gevallen wordt opnieuw om het invoeren
van een filenaam '~evraagd.

=

3) EC

: de file is ingelezen.
De returncode handlers ( zie ~ 7.4.5 ) in CC2
en CC3 hebben de layout gegevens ontvangen en
in de daarvoor bestemde tabellen geplaatst.
Het startblok wordt beeindigd en het editen kan
beginnen.

0

Er kan nu gekozen worden voor een van de 3 displays.
( zie § 5.1 ). Nadat een van de 3 edit blokken doorlopen is ,
kan worden gekozen tussen het nogmaals doorlopen van een van
de edit blokken of het betreden van het file managem~nt bloke
Dit keuz~nechanisme is schematisch weergegeven in figuur 7.7 .
De 3 edit blokken zullen nu worden besproken.

=

c:IODE

54

force input

I

until

I

Sl$

~o

=

II

!-:U-:'.11l

,

Ilgt\R II

or

IlGR lI

case Sl$

:;u.'1

GR

0.;'1'(

/ / / ~//
7.:5j

/?7j,

§

»~/

// / /

/ /

:;ODE =

39

force input

I
until

Sl$ = "r...""'tr."'1" ,
until

Sl$

IIGRII

=

,

HEAR II

or

HSAVE ll

file management block

figuur

7.7

:

display keuze mechanisme

II

SAVE II
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7.3.2

Het numeriek display edit blok

De functies van dit blok zijn omschreven in § 5.3 •
In deze paragraaf is ook de commandoboom Jegeven in figuur 5.4.
De werking van het Basic programma kan als voIgt worden
samengevat :
als eerste wordt vlag DN gezet om aan te geven dat h9t
numerieke display geedit gaat worden. 0,:,:( vindt ini tialisatie
plaats van de II special character routines II die het
verplaatsen van de namencursor realiseren.
Dit gebeurt door de beginadressen van deze routines in een
speciale tabel ( KEYTAB ) te plaatsen, waarna de keyboard
handler, het aanroepen van de routines verzorgt.
Aangezien de namenlijst in het display op de plaats komt w~ar
anders de II distuc-,:c.Ylce messages II komen, worden deze berichten
onderdrukt aoor op 0:::2n hiervoor gereserveerd adres een
bepaalde code te plaatsen.
Na de initialisatie wordt het startdisplay g9tekend door de
ASsembler routine II start II ( §7.4.3 ) aan te roepen.
Vervolgens wordt met NODE = 59 gewacht op ingevoerde
commandoregels.
Ht:!t Basic programma " voIgt II de ingevoerde commando IS op de
volgende manier :
Met de inputscanner wordt een symbool opgehaald, waarna een
van de volgende 3 acties plaatsvindt :
1) er wordt onderzocht of het symbool geldig is in het
huidige knooppunt. Zo nee, dan wordt de routine " ERROR "
( § 6.6.4 ) aangeroepen.
Zo ja, dan wordt een bij dat symbool horende codebyte
in een codestrinJ geplaatst, waarna wordt overgegaan naar
het volgende, door het symbool bepaalde knooppunt.
Dan wordt de scanner am een nieuw symbool gevraagd.
2) Wanneer in een knooppunt het commando volledig kan zijn,
wordt op vlag SZ getest.
SZ
SZ

=
=

0 : dezelfde acties als onder punt 1 vinden plaats.
1 : er wordt een afsluitende codebyte in de
codestring geplaatst, waarna de Assembler
routine " execute cOffi.-nand II wordt aangeroepen.
Deze in i 7 .4.4 te bespreken routine zorgt
voar aanpassing van de layout tabellen aan de
hand van de samengestelde codestring, waarna het
II
nieuwe " display getekend wordt.
Daarna wordt gewacht op de volgende commandoregel
die ingevoerd Nordt.

-
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3) Wanneer het laatste symbool IIR II is, wordt een
afsluitende codebyte in de codestring geplaatst, waarna
met II cormnanl execute II het laatste display getekend
wordt. Tenslotte worden de II special character routines II
gedeactiveerd ooor de KEY7AB-tabel in de oorspronkelijke
toestand terug te bren~en.
De werking van het algoritme kan worden verduidelijkt met
figuur 7.8. Hierin staat II NUM-subcornrnand II voor
L , DL , EL , P , C , ~ffiW of R.
P.I.N.
staat voor plaatsind:Lcatienumrner
1 ~ P.I.N. ~ 40

) •

Of een syrnbool een P.I.N. is, wordt onderzocht door
subroutine II test P.I.N. II aant te roepen. Deze subroutine
levert terug :
RF = 0 : symbool is geen P.I.N.
RF = 1 : symbool is P.I.N.
Of een symbool een ~,n:~1-c;ubC'ommando is, wordt onderzocht door
subroutine II test
~-·.-';::-sl_:bcolr.::1'.and II aan te roepen. Deze
subroutine levert terug :
RF = 0 : symbool is geen truM-subcoromando
RF = 1 : symbool is ~TJM-subcommando
Tenslotte nog iets over de codestrings die samengesteld
worden. A~n de mogelijke symoolen zijn de volgende codes
toegekend :
symbool

codebyte

P.I.N.
P.I.N.

1

o

2

1

P. I.N.

40

L

39
40

DL
EL

41
42

P
EP

C

43
44
45

NEW

46

cOdestringRafsluiter }

47

-

,,,
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I

i

initialise

li

!

DN = 1

.

llstart ll

call

i

I-

NODE = 59

~

case

, call

II

scanner

II

51$

L,DL,EL,P,EP

C

place code
in codestring

place code
in code string

adjust iTO DE

adjust

call llscanner ll

R

place code
in codest.!:in;J

place code
in codestring

adjust

~TODE

adjust NODE

NODE

I

call llscanner"
place P. I- ~l.
in codestring

place P.I.N.

NE%'

I

call

in codestring

adjust NODE
call llSC3.nner

"execute
call
s canner

ll

II

adjust HODE

command"
II

place P.I-N.
in codestring
call

adjust :;o;)E

llscanner ll

call llscanner ll
until 3Z = I or
c-TU!1- subco,Tll1and

I
I

until 5Z = I or
UUM-subcomrn3.nd

until 5Z = I or
::\.1'H- subconrnand
until SZ = I

disable
"special
character
routines"

?l~ce code

,

in codestrin:J

c3.ll "execute command
until

figuur

7.8

"P~

It

11

comr;-.and

principe van het numeriek display blok
algoritffie

:~.et sarne~lstsllen

van de codestrings gebeurt in een codebuffer
rr.et bsginadr.ss ( C3 ) • De plaats waar een volgende codebyte
r:(oet komen "mrdt bijg2n.ouc1en in pointer CI. Deze pointer
~,mrdt
0 gernaakt I l12:;.nei3r met een nieuwe codestring begonnen
~:Tordt en vervQlg~m.s na ]?laatsin:;r van elke codebyte opg'Shoo·gd.
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7.3.3

Het balken display edit blok

De functies van dit blok zijn beschreven in 95.4 . In 1ie
paragraaf is ook de commandoboom gegeven in figuur 5.5
De werking van het Basic programma kan als voIgt worden
samengevat :
allereerst wordt op CC2 het balken display getekend, zoals
dat gegeven wordt door d,:: layout tabellen. Di t gebeurt door
e~n bericht n~ar
CC2 te sturen. De berichten die naar CC2
gestuurd worden, vervullen in dit programma de functie die de
codestrings in het nun9riek display edit blok vervulden.
De in CC2 aam'lezige edit programmatuur ( zie ~ 6.4 ) dra~gt
zorg voor het veranderen van de layout tab~llen aan de hand
van de overgestuurde berichten.
Daarna wordt het vernieuwde display getekend.
De inhoud van de berichten zal aan het einde van 1eze
paragraaf worden toegelicht.
Wanneer het balken display getekend is, wordt vlag DB gezet
om ~an te geven dat het balken display geedit gaat worden.
Dan wordt gewacht op ingevoerde commandoregels.
Het Basic programma II voIgt II de ingevoerde cOffi.'1lando ' s op de
volgende manier :
met de inputscanner wordt een symbool opgehaald, w~arna een
van de volgende 3 acties plaatsvindt :

1) er wordt onderzocht of het symbool geldig is in het
huidige knooppunt.
Zo nee, dan wordt II ERROR II aangeroepen.
Zo ja, dan wordt een bij dat symbool horende code in het
te verzenden bericht geplaatst ( met behulp van de
communication message handler ) • Daarna wordt
overgegaan naar het volgende, door het symbool bepaalde
knooppunt, waarna de scanner om een nieuw symbool
gevraag1 wordt.
2) Wanneer in een knooppunt het commando volledig kan zijn ,
wordt op vlag SZ getest.
SZ = 0 : dezelfde acties als onder punt 1 vinden plaats.
SZ = 1 : er wordt een afsluitende ~odebyte in het bericht
geplaatst en het bericht wordt verzonden. Dan
wordt op anbvoord van de comnunication message
handler gewacht :
EC

=

0 : het bericht is correct verstuurd en
verwerkt. Er wordt nu teruggesprongen
naar het begin van het balken display
edit blok, waar op een nieuwe
com~andoregel gewacht wordt.

-

EC > 0
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het bericht is niet correct verstuurd
en verwerkt. Oorzaken kunnen zijn :
- comrnunicatie fouten
het verzonden bericht bevatte een
fout die aIleen in een der andere
processoren gevonden kon worden.
( bijvoorbeeld een lage alarmwaarde
die hoger gekozen is dan een
normwaarde, wordt gedetekteerd in
de LSI ).
Er voIgt nu een melding in het
communicatiedisplay, die de aard van
de opgetreden fout omschrijft, waarna
wordt teruggekeerd naar het beginpunt
van het algoritme : er wordt op een
nieuwe cOffi~~ndoregel gewacht.

3) Wanneer het laatste symbool IIR" is, wordt de afsluitende
codebyte in het bericht geplaatst, w~arna het laatste
bericht naar CC2 gestuurd wordt. Daarmee wordt het
balken display edit blox beeindigd.
Testen of een symbool in een bepaald knooppunt geldig is, kan
gebeuren door enkele hiervoor ontwikkelde subroutines aan te
roepen :
a) numb~r_v2:.IJAity §.uQrQ.utine
Deze subroutine test of de inhoud van Sl$ de ASCII
representatie van een getal is. De resultaten worden
gemeld met 3 vlaggen: RF, RG , RN .
RF =

1

RF =

0

foutmelding. Het sYmbool in Sl$ is
geen getal.
het getal bevat een de.::imale punt
het getal bevat geen decimale punt

RF = -1

bevat het
· bestaat.

RG
RoN =
RN =

0
1

·

aantal cijfers, waaruit het getal

positief getal
negatief getal

b) iniege~ ie§.t_sub£ogtins
Daze routine test of de inhoud van Sl$ een integer
voorstelt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de II number
validi ty II subroutine. De resul taten ,"vorden gemeld in
variabele I :
I = -1
: 81$ bevat geen integer
I=Vl>L(81$)
I is gelijk gemaakt aan de waarde
van d~ ASCII integer in 81$ •

-
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c) ~c~lin~ ~u~r2uiige
Deze routinewordt aangeroep2n, wanneer in Sl$ een
schalingswaarde venvacht wordt. De acties van de routine
worden bepaald door de inhoud van Sl$ :
1) Sl$ = "S" • In dit geval wordt een code in X geplaatst
die aangeeft, dat de waarde die nu in de layout
tabellen staat, niet veranderd moet worden.
2) Sl$ bevat een ander symbool. De geldigheid van dit
symbool wordt als voIgt onderzocht : met de
" n'..lIIlber validity " subroutine wordt getest of de
inhouj van Sl$ de ASCII representatie van een getal
is. Vervolgens wordt getest of het ingevoerde getal
ligt tussen de minimale en maximale waarde die voor het
getal zijn toegestaan. Indien het getal gel dig is, voIgt
de omrekening n~ar een interne representatie. Deze interne
schalingswaarde wordt aan X toegekend.
Als het ingevoerde symbool ongeldig is, worden de
waarden waar tussen het in te voeren getal moet liggen
in het comm~nicatie display geplaatst. Daarna wordt
" ERROR " aangeroepen en wordt teruggesprongen naar
net begin van de schaling subroutine.
Resultaat van deze subroutine is dus steeds, dat
variabele X een geldige interne schalingswaarde bevat.
Het hoofdprogr~~a kan variabele X met behulp van de
communication message handler in de bericht string
plaatsen.
d) ie~t_ gAg _s~b£0!!!ffi2:.n£ ~uQr2uiige
Deze subroutine test of de inhoud van Sl$ een balken
subcom~ando bevat. Hat resultaat wordt gemeld met behulp
van vlag RF:
RF
RF

=
=

1 : Sl$

0 : Sl$

bevat "SC II , "EB" , "EX" ,
bevat een ander symboo1

e) figd_ ~Hh-N""R. _s:!:!b!:o~tin§.
D2ze subroutine test of Sl$ een output
De resultaten worden geme1d in variabele
CH
CH

=
~

"NB"

of

signaa1naa~

CH:

-1 : Sl$ bevat geen output sig-naalnaarn
o : CH bevat de CHAlW van de output
signaalnaarn in Sl$

"R"

bevat.

-
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Tenslotte nog iets over de codeberichten die verstuurd worden.
Aan de rnogelijke syrnbolen zijn ~e volgende codes toegekend :

syrnbool

codebyte

BAR

9

SC
EB

90
91
92

NB
R

94

EX

93

(0

~

Cf-lA-lTP $ 63

waarde

~

68

output signaalnaarn

CHANP

signaal groep naarn

64

integer
schalingswaarde

bericht afsluiter

~

integerwaarde ) - 1
2 bytes die de interne code
van het ingevoerde getal
representeren
95

Een verzonden bericht bestaat dus uit een aantal van deze
codebytes.
Opmerking : De codebyte die bij "R" ( ready ) hoort, wordt
on-line gebruikt voor het commando " SHOW :BA.R. "
en heeft eigenlijk ook hetzelfde effect :
de laatste balken layout wordt op het scherm
getek::md.
7.3.4

Het grafieken display edit blok

De functies van di t blok zij n beschreven in § 5.5 . In die
paragraaf is ook de corn~andoboorn gegeven in figuur 5.6
De werking van het Basic programma kan als volgt worden
sarnengevat :
allereerst wordt op CC2 het grafieken display getekend,
zoals dat door de standaard layout tabellen gegeven wordt.
Dit gebeurt do~r een b~richt naar CC2 te sturen. De
overgestu~rde berichten vervullen de func~ie, die de
codestrings in het nurneriek display edit blok vervulden. De in
CC2 aanwezige edit programnatuur ( zie § 6.5 ) draagt zorg
voor het veranderen van de layout tabellen aan de hand van de
overgestuurde berichten. Daarna wordt het vernieuwde display
getekend. De inhoud van de bsrichten zal aan het einde van
deze paragraaf worden toegelicht.
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Wanneer het grafieken display getekend is, wordt vlag DG
gezet om aan te geven dat het grafieken display geedit gaat
worden.
Dan wordt ge-l,vacht op inJevoerde commandoregel s .
Het Basic programma :1 voIgt " de ingevoerde commando's op de
volgende manier :
met de inputscanner wordt een symbool opgehaald, waarna een
van de volgende 3 acties plaatsvindt :
1) er wordt onderzocht of het symbool gel dig is in het
huidige knooppunt.
Zo nee, d3.n wordt II ERROR " aangeroepen.
Zo ja, dan wordt een bij dat symbool horende code in het
te verzenden bericht g~plaatst. Daarna wordt overgegaan
naar het volgende, door het symbool bepaalde knooppunt,
waarna de scanner om een nieuw symbool gevraagd wordt.
2) Wanneer in een knooppunt het commando volledig kan zijn,
wordt op vlag SZ getest.
SZ = 0 : d:3zelfde acties als onder punt 1 vinden plaats.
SZ = 1 : er wordt een afsluitende cod2byte in het bericht
geplaatst en het bericht wordt verzonden. Dan
~ordt op a~twoord van de communication ~essage
handler gewacht :
EC = 0 : het bericht is correct verstuurd en
verwerkt. Er wordt nu teruggesprongen
naar het begin van het grafieken
display edit blok, waar op een nieuwe
commandoregel gewacht wordt.
EC > 0 : het bericht is niet correct verstuurd
en verwerkt. Oorzaken kunnen zijn :
- communicatie fouten
- het verzonden bericht bevatte een
fout die aIleen in een der andere
processoren gevonden kon worden.
Er voIgt nu een melding in het
communicatie display, die de aard van
de opgetreden fout omschrijft, waarna
wordt teruggekeerd naar het beginpunt
van het algoritme : er wordt op een
nieuwe commandoregel gewacht.
3) Wanneer het laatste sYmbool

IIR" is, wordt de afsluitende
codebyte in h8t bericht geplaatst, waarna het laatste
bericht naar CC2 gestuurd wordt. Daarmee wordt het
grafieken edit blok beeindigd.
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Testen of een syrnbool in een bepaald knooppunt gel dig is, kan
gebeuren met een aantal subroutines :
- nQnber validity subroutine ( § 7 3.3
0

- scaling subroutine ( § 7.3.3 )
- find CHANP subroutine ( ~ 7.3.3
- ie§.t_ GR_ §.u:QcQ,IT1ffiand_subf:o,gtin§.
Deze subroutine test of de inhoud van 81$ een grafieken
subcommando b8vat. Het resultaat wordt gemeld met behulp
van vlag RF :
RF = 1 : 81$
RF = 0 : 81$
-

b9vat 118C II , 111 11 , 112 11 ,
bevat een ander symbool

II Til

of

IIR II

g~e_s£agn§.r_s,gbf:ogtine

Het gebeurt op een aantal plaatsen in de commandostructuur
van het grafieken display dat namen ingevoerd moeten worQen~
waarbij II namen II gedefinieerd is volgens figuur 7.9.

names ::

L

n_

oam
•

L

~n~" ~ n_~_.

variable group name

figuur

7.9

.

II

namen

II

----l

definitie

Dit deel van het grafieken display edit blok is als
subroutine uitgevoerd. De subroutine werkt op dezelfde manier
als h9t hoofdprograrnma : correcte syrnbolen worden omgezet in
codebytes, terwij 1 bij verkeerde syrnbolen II ERROR II \vordt
aa..Ylgeroepen.
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Tenslotte nog iets over de codeberichten die verstuurd worden.
Aan de mogelijke symbolen zijn de volgende codes toegekend.

symbool

codebyte(s)
7

GR

SC
1

2

'r
tijdschalen
R
U
L

74
71
72
73
15, 30, 1, 2, 4
78 77
75
76
(0 ~ CHAm' ~ 63

output signaalnaam

CHANP

signaal groep naam

64 ~ w::larde ~ 68

schalin;rswaarde

2 bytes die de interne code
van het ingevoerde getal
representeren

bericht afsluiter

79

Een verzonden bericht bestaat dus uit een aantal van deze
codebytes.
Opmerkinq : De codebytes die bij "R" ( ready ) horen, worden
on-line gebruikt voor het II SAVE " commando en
hebben eigenlijk o8k hetzelfde effect :
de layout tabellen van het laatst getekende
display worden gekopieerd in de standaard
layout tabellen.

7.3.5
7.3.5.1

Het file management blok
Hoofdalgoritme

De functies van het file management blok z1Jn beschreven

in § 5.6 • De ontvlikkelde Basic prograrnrnatuur zal word:=n
toegelicht aan de hand v~n figuur 7.10.
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call "directory"

llyn

t ry ag-un ?

or lI:i 11 )

I

r

until

2C

=

°,

or

1

try again

=

~1

=

i

1

IINII

o~

i

call "wri teblock"
'Call

call "direc.f:ory'l

"delete block H

~se%
5,123

I
I

try 3.gain ?

until :SC

=

0

(

, 1
~10DE

0,1

uyn

or

II~T II

)I
=

or try again

=

until
"~'7T1

DL)

°

I
I

I

S8

force input
call "writeblock H
until inputline is nyu or IIN°

I

H

call "d313te block H

/,
I

re"':.urn

figuur

7.10

:

file management blok hoofdalgortime

Eerst wordt de II directory II subroutine aangeroepen.
Wanneer een storing opgetreden is ( EC = 5 of EC = 128
kan gekozen worden tussen doorgaan of nognaals proberen
( try again = lIyll or "N tl ) .
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Vervolgens \rordt getest op variabele
II
free entries II bevat.

DL

I

die het aantal

DL > 0 : Het II writeblock II wordt aangeroepen. Deze
subroutine verzorgt het op de systeemschijf opslaan
van de layout gegevens.
Dan wordt de II directory II subroutine aangeroepen" tot
de vernieuwde directory gepresenteerd is, of
II try again? II met IINII beantwoord is.
Het knooppuntsnlli~er wordt 58 gemaakt en er wordt
input geforceerd door de gebruiker te vragen of er
oude layout files van de systeemschijf verwijderd
moeten ·..." orden. Wanneer het ingevoerde antwoord IIN II is,
wordt het file management blok beeindigd.
Bij antwoord lIyll "'vordt eerst nog de II delete block II
subroutine ~oorlopen.
DL -= 0 : Er kunnen geen layout files meer bijgemaakt worden.
Nu wordt de II delete block II subroutine doorlopen,
totdat geldt : DL > 0 . Daarna wordt de II writeblock II
subroutine uitgevoerd.
Nadat het file management blok doorlopen is, wordt
teruggesprongen naar het afsplitsingspunt waar tussen edit
en operatie gekozen kan worden (knooppunt 48 ).

7.3.5.2

II writeblock II subroutine

Deze subroutine wordt aangeroepen wanneer een layout file
aangemaakt moet worden. Het algoritme wordt toegelicht aan
de hand van figuur 7.11 •
Nadat het knooppuntsnummer 55 gemaakt is, wordt input
geforceerd. Er wordt de gebruiker gevraagd een filenaam op te
geven voor de gerealiseerde layout set. De verdere acties van
het algoritme worden bepaald door het ingevoerde antwoord :
- wanneer de antwoordregel meer dan 1 sYffibool bevat, wordt
dit verkeerde antwoord in het communicatie display geplaatst,
gevolgd door II IS ILLEGAL FILENAME: II .
- wanneer de ingevoerde regel 1 symbool bevat wordt
onderzocht of dit symbool een geldig format heeft en
ongelijk aan IISII is. (De gebruiker mag geen filenaam
liS II kiezen ).
Bij ongeldig format voIgt weer echoen in het communicatie
display, bij gel dig format wordt de ingevoerde filenaam
toegekend aan ~W$
NM$ = S1$ + -... ............
Het aantal spaties is zodanig dat de totale lengte van
NM$ gelijk wordt aan 6 .
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=

"ODE

.

I

55

force input

one~
~d~

fO!:1TIat ?

y

~

~"

~

store filenam2

in

I
I

t

I

display wTong inputline +

\

i-TI-l$

IS ILLE8AL F ILZN~l:E

II

1\

I

I

I

UIltil valid name
filen
Y

N

=

ciOD:

send write message

,

force input

wait for answer

--~
o

3

56

I

~~p~

I

llyn arllN"

Y

c~

N

display wrong
inputline

I

128

until inputline is llyn or /IN II

~ ~I
.1

display
"CO!,-:[!"uTICATION

send overwrite
message, wait
for answer

r

ERROR-II

call

I
I

~~

"delete block"

o

128

I

I

2RROR"

try again ?
llyn or

(

"N

EC

F 128

or

(

1).ntil

try again
EC

=

0

= liN

II

7.11

\I

ani file is written

vrriteblock

\I

try again ?
or IINtl j

un,::il :c
try again

return

figuur

i

j

II

I
until

display

"COENUNIC.".TION

algoritme

IlyJl

f. 128
l\,,,

= "
II

or

1
I

I
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Zolang geen geldige filenaam is ingevoerd i wordt het nu
geschetste deel van het algoritme herhaald.
Bij een geldige filenaam wordt onderzocht of de ingevoerde
filenaam reeds l:)estaat. Dit gebeurt door NM$ te vergelijken
met LN$(X) • (De bestaande filenamen zijn door de " directory
subroutine toegekend aan LN$) •
Wanneer de ingevoerde filenaam niet bestaat i wordt een
" write message " naar de LSI ge.stuurd. Dit bericht bestaat
uit een code ( 52 ) gevolgd door een spatie, de filenaam
( NM$ ) en de extensie ( XT$ ) .
N~dat dit bericht weggestuurd is, wordt op antwoord gewacht.
Alle verder noodzakelijke acties voor het aaTh~aken van de
layout file, zoals het oversturen van layout tabellen,
worden verzorgd door de in § 7 .4.5 te bespreken returncode
handler. Aan de " writeblock " subroutine wordt teruggemeld :
EC = 0 : de layout file is correct gerealiseerd. In dit geval
wordt het " writeblo::::k " algoritme beEhndigd.
EC = 128: er is een time out opgetreden. " COMMUNICATION' ERROR"
wordt geechoed, waarna de II write message " nogmaals
wordt verzonden ( try again = "Y" ), of het
" ''!rite block " volledig opnieuw -..rordt doorlopen
( try again = "N" ) •
EC = 3

het kan bij hoge uitzondering voorkomen dat e~ geen
plaats meer is op de systeemschijf, terwijl de
persoonlijke directory van de gebruiker nog niet vol
is. In dit geval komt de terugmelding EC = 3 •
Nu ,...,rordt " NO ROOM ON DISK " in het corrununicatie
display geplaatst, waarna de " delete block "
subroutine wordt aangeroepen, zodat de gebruiker een
van zijn oudere files kan verwijderen. Daarna wordt
het " 'It,riteblock " algoritme opnieuw doorlopen.

Bij een bestaande filenaam wordt de gebruiker gevraagd of de
oude file overschreven moet worden door de nieuwe. Dit gebeurt
door met NODE = 56 input te forceren. Wanneer het inJevoerde
antwoord "Nil is, Hordt het II writeblock II algoritme opnieuw
doorlopen, indien het antwoord Ily" iSi wordt een
II
oven.,rrite message 11 naar de LSI gestuurd. Dit bericht
bestaat uit de code ( 52 ), gevolg door een nul ( 0 ), de
filenaam ( NM$ ) en de extensie ( XT$ ) .
Dit bericht wordt overgestu-Jrd totdat het overschrijven gelukt
is. ( EC = 0 'ceruggemeld) , of " try again ? II met "N"
beantwoord is. Dit laatste heeft tot gevolg dat het volledige
" writeblock II algoritme opnieuw doorlopen wordt.

II

-

7.3.5.3

II

delete block

105 -

subroutine

II

Deze subroutine, waarmee het verwijderen van files uit het
fileb~stand verzorgd wordt, zal worden toegelicht aan de hand
van figuur 7.12 .

QQ

=

0

NODE

57

-----

force input

I~inputline
is
y
nyu or liN" ?

N

jisplay wrong input line

I
I

until inputline is "yll or

II~JH

I

inputline is "Y" ?
y

hi

send delete message

~~o
0

case EC
128

4

display
"COMHUNICATIO~;

try again ?

=

until EC

0 or try again

QQ

until QQ

>

(

=

ER:.<'OR

"yll or

=

ll~JlI

)

liN"

I

QQ + 1

I

number 'Jf files )

(

"

-

I

1

call "directory"
do case EC
() 11

5 128

rep::>rt.

try again ?

until EC

=

( "¥" or

"e'" )

0 , l o r try again
return

figuur

7.1~

:

II

delete block

II

algoritme
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De filenamen staan opgeslagen in LN$(X) • De namen zullen
successievelijk aan de gebruiker gepresenteerd worden met
behulp van pointer QQ. Deze pointer wordt eerst gereset.
Dan wordt de gebruiker de vraag gesteld :
II DELETE LN$(QQ) ? ( ENTER lIyll OR IIN II ) II
Dit geheurt door input te forceren, met nODE = 57 . Zolang
geen correcte antwoordregel is ingevoerd, wordt de verkeerde
regel op het scherm geechoed, waarna opnieuw input geforceerd
wordt.
Als het antwoord lIyll is, wordt een II delete message II naar d,e
LSI gestuurd. Dit bericht bestaat uit de code ( 49 ), gevolgd
door de filenaam ( LN$(QQ) ) en de gebruikersexte~sie ( XT$ ) .
Terugmeldingen van de cornrn~nication message handler kunnen
zijn :
EC =
o : delete is uitgevoerd
EC =
4 : file is niet gevonden
EC = 128 : er is een time out opgetreden
De boodschap wordt net zo lang herhaald, tot de terugrnelding
EC = 0 voIgt, of totdat II try again II met IIN II beantwoord is.
Daarna ( en ook wanneer het ingevoerde antwoord op de
delete vraag IINII was ) wordt QQ opgehoogd.
Indien nog filenamen verwerkt moeten worden, wordt het
algoritme nogmaals doorlopen.
Als de laatste filenaam gepresenteerd is, wordt de
II delete block 11 subroutine beeindigd met het presenteren van
de ( vernieuwde ) directory.
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7.4
7.4.1

Assembler routines
Special character routines

Tijdens het editen van het numerieke display wordt van een
aantal " special character routines " gebruik gemaakt om :
1) de namencursor te besturen
2) bij het invoeren van een commandoregel de
cursorpositie te onthouden
De routines worden aan het begin van het numeriek display
edit blok door het Basic hoofdprogramma geinitialiseerd.
De verschillende routines zijn :
sub 1)

i : CURSOR UP

( ASCII 28 )

De cursor beweegt een rij naar boven. Indien de
cursor op de bovenste rij stond, verschijnt deze
nu op de onderste rij.

~

: CURSOR DOWN ( ASCII 10
De cursor beweegt een rij naar beneden. Indien
de cursor op de onderste rij stand, ve~schijnt
deze nu op de bovenste rij.

- 41--: CURSOR LEFT ( ASCII 26 )

De cursor beweegt een naam naar links. Indien de
cursor in de linker koloill stond, verschijnt deze
nu in de rechter kolom.
- ---..: CURSOR RIGHT ( ASCII 25
De cursor beweegt een naam ~aar rechts. Indien de
cursor in de reshter kolo~ stond, verschijnt deze
nu in de linker kolom.
HOME ( ASCII 8 )
De cursor verschijnt linksboven in de namenlijst.

A~ngezien deze
5 besturingsroutines dezelfde structuur
hebben, kan voar de beschrijving worden volstaan met een
Nassi Shneidermann jiagram (figuur 7.13) •
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jelete old =ursor

I

find and store new cursor position
write new cursor

figuur

7.13

.

cursor besturingsalgoritme

De opeenvolgende handelingen zijn :
- de oude cursor van het scherm wissen.
Wat op het beeldscherm gepresenteerd word-!:, wordt
bepaald door een gedeelte van het RAM geheugen, het
zogenaamde scherrngeheugen.
De positie van de namencursor wordt bijgehouden met
pointer CURPOS . De cursor word-t van het scherm
verwijderd door met behulp van CURPOS het
schermgeheugen adres van de cursor te berekenen en
op jit adres de code van een spatie op zwarte
achtergrond te plaatsen.
- de nieuwe cursorpositie bepalen en onthouden.
Afhankelijk van de ingedrukte toets wordt CURPOS
aangepast.
- de nieuwe cursor schrijven.
Dit gebeurt door op het met CURPOS te berekenen
schermadres de code van een spatie op rode achtergrond
te plaatsen.
sub 2)
get onthouden van de cursorpositie op het moment dat een
cornrnandoregel wordt ingevoerd, gebeurt door een
uitbreiding van de bestaande RETURN - routine :

LDA

CURPOS

STA

NAMEID

De huidige cursorpositie
in NAMEID.

CURPOS

wordt onthouden
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7.4.2

Write display

Daze routine verzorgt het schrijven van het nuueriek display
en de narnenlij st zoals beschreven in § 5.3.1 •
Zoals in het relatieschema van figuur 7.1 is aangegeven wordt
de routine aangeroepen door de routines II start " en
" execute cOITL'11.and " • Het program.'11.a maakt gebruik van
onderdelen van ~e in §6.3 beschreven nurneriek display
schrijfroutine en een aantal van de in die paragraaf
beschreven tabellen en pointers.
Bovendien worden nog geintrodu2eerd :
- NDNAME (40

bytes)

In deze tabel staan de kanaalpointers ( CHANP )
van de signalen die in het nurnerieke display
geplaatst kunnen worden. Bij minder dan 40
kanaalpointers worden de resterende plaatsen in
de tabel gevuld met -1.

- DCOUNT (40

bytes )

In deze tabel wordt bijgehouden hoe vaak een
bepaalde signaalnaarn in het nurnerieke display
staat. DCOUNT is" parallel " georganiseerd aan
NDNA~ • In figuur
7.14 staat de signaalnaarn
met CHANP = 16 twee maal in het nurnerieke display.

DCOUNT

IIDN.lJ1E

1

1

2

2

3
4

3
4

---"'--1
- -..£ - - ,

.

i

==1_6-_-_ ...- ---.

40 '--

figuur

-

-

7.14

CURPOS

LI40

:

:

NDNAME

.aU

_

.4--"~

DCOUNT

relatie

deze pointer geeft de positie van de narnencursor
aan, zoals in § 7.4.1 is toegelicht.

: deze pointer wordt gebruikt O~ll de 40
scherrnposities van de narnen in de namenlijst aan
te duiden.
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De II write display II routine is zodanig van opzet, c1at aIle
schermposities van de rege1s 0 tot en met 24 overschreven
worden. Ret a1goritme zal worden toegelicht aan de hand van
figuur 7.15

write

horizontal + 4

2

vertical lines

-NDISPP = 0

--in position
CB..M1P
~"'DLAYOUT (NDISPP)

get the

~HAl1P~O

?

_

~i

~

Y

wcite name

·..n:ite 9
black sp'.lces

write

" : "

(

in cyan

)

-1
--~
__ ----.JI

W"cite place indication number

I

~_mISPP

-_.

= tillISPP + 1

!

until
write lines

NDISPP = 40
LINEW, )

indicated by

(

I

LI40 = 0

get the

CHA~1P

.-----1

in position

I
I

NDNAME(LI40)

~~1P~O
.tJ

--_..:=-1

_____

I

--_.~

?

Y

find name address in

--.-J

I

write 8
black spaces

I

W"l"1\""'>·~
nJ..',,t,,.".L-.:..

I

find screen address
find color infonn3.tion in

I

OCOLT:JT

!

I

--;

'vrite :1a'1le

I

I

LI40 = LI40

~

1

I
I

--J

I

.-

un.til

write cursor position in

,

i

LI40 = 40
C~~POS

-I
I
-J
!

I

return

figuur

7.15

II

write display

I

I
II

algoritme
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Als eerste wordt het vaste raster getekend, Dit raster bestaat
uit verticale lijnen tussen de kolo~en, een horizantale
lijn onder het nu~erieke display en een horizontale lijn onder
de narnenlijst. D~n warden met rIDISPP de 40 schermposities
in net numerieke display als voIgt bewerkt :
1) de CHANP wordt opgezocht in ~~LAYOUT(NDISPP) •
2) als de inhouj van het geselekteerde adres -1 is,
worden 9 zwarte spaties geschreven. Als geldt
CHANP ~ 0 r wordt de bijbehorende signaalnaam opgezocht in
CHNAME en op het scherm geplaatst, waarna " ..... : ~ "
getekend wordt. ( De kleurencombinatie van de te
schrijven naam wordt opgezocht in tabel COLNAM) •
3) uit NDISPP wordt de ASCII waarde van het P.I.N.
berekend en op het scherm geplaatst.
Wanneer aIle na~en geschreven zijn, worden met NDISPP en
tabel LINETA de afscheidingslijnen tussen de schermposities
getekend.
Nadat het nu:;nerieke display op deze manier afgehandeld is,
worden met pointer LI40 de 40 plaatsen in de narnenlijst
getekend :
1) de CHANP wordt opgezocht in NDNAME(LI40) •
2) als de inhoud van het geselekteerde adres -1 is,
worden 8 zwarte spaties op het scherm geschreven.
Als geldt CHANP ~ 0 , wordt de bijbehorende signaalnaam
opgezocht in CHNAME en ophet uit LI40 te berekenen
schermadres geplaatst. Hierbij wordt de kleurencombinatie
opgezocht in DCOU"NT:
DCOUNT(LI40) = 0 : groen op zwarte achtergrond
DCOUNT(LI40) > 0 : cyaan op zwarte achtergrond
Wanneer de narnenlijst op het scherm geplaatst is, wordt
tenslotte met behulp van CURPOS de narnencursor getekend.

7.4.3

start

Deze routine wordt door het Basic hoofdprograrnma aangeroepen
aan bet begin van het numeriek display edit blo~.
Op het ogenblik dat de routine wardt aangeroepen is de te
editen layout file reeds inglezen, zodat de tabellen die
bepalend zijn voor de nlli~eriek display layout
(lIDLAYOUT en LINETA) al de juiste begininformatie
bevatten.
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initialise
fill

D:OtT~'IT

NDNAl-lE

Ylith zeros

initialise

DCOUNT

initialise

COLNAH

initialise na.!TIe cursor

I

call "Ylrite display"

figuur

7.16

:

1/

start

1/

algoritm8

De achtereenvolgende acties ( functies ) van het algoritm8
zijn ( zie figuur 7.16) :
1) initialiseren van NDNAME.
Dit houdt in dat de kanaalpointers ( CHANP's ) van aIle
signalen die vanuit de LSI kunnen worden overgestuurd
in NDN&~ geplaatst worden.
Indien dit aantal kleiner dan 40 is, worden de
resterende plaatsen in NDNAME gevuld met -1.
2) tabel DeOUNT vullen met de juiste begininformatie.
3) tabel COLNAM vullen met 06, de code voor cyaan op
zwarte achtergrond.
4) de positie van de namencursor initialiseren door
CURPOS en NA~ID met 0 te vullen.
5) nadat de genoemde initialisaties zijn uitgevoerd, het
startdisplay genereren door routine 1/ write display 1/
aan te roepen.
Het initialiseren van
worden toegelicht.

7.4.3.1

NDNA~

NDNAME

en

DeOUNT

zal nu nader

initialisatie

Welke signalen vanuit de LSI worden overgestuurd en in
welke volgorde, wordt aangegeven door de systeemkanaaltabel
SYSCHT (zie figuur 7.17) .
Wanneer in SYSCHT -1 staat, wordt het door de bijbehorende
CHANP aangeduide signaal niet ove~g~stuurd. Een getal in
SYSCHT ~ 0 geeft het volgnurnmer van -:Jv,,,,rstu-cen aa'1.
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SYSCHT

°

-1
7
16

CHAN? =
CHA.t<P = 1
CHA:JP
2

CHA..W = 63 '------'0"---_-'

figuur

7.17

systeemkanaaltabel

De initialisatieroutine moet dus aIle CHANPls waarvoor geldt :
SYSCHT(CHANP) ~ 0 , in NDNA.ME plaatsen. Dit gebeurt
( zie figuur 7.18) door voor aIle CHANP's de inhoud van
adres SYSCHT(CHANP) te on~erzoeken. Wanneer de inhoud groter
of gelijk aan 0 is, wordt de CHANP in tIDNAME geplaatst.
Het aantal CHANP's dat in NDNAME geplaatst is, wordt
onthouden. Wanneer SYSCHT volledig onderzocht is
( CHANP = 63 ) wordt het restant van NDNAME gevuld illet -1 •

=

CHA.",'P

namecount

=

°

°

n1llTDer of na.:nes in

(

~:;nNAHS

)

get the ch.",nnelnurnber in position
SYSCl-iT (CHAl'JP)

'~;1annel
~°
.,

?
Y

place

CHANP

CF..Al1P

I

,CDNAME

= narnecount

name count
I

in

=

T

1

C?..AlJP + 1

I
until

CHAlJP

=

while narnecount <:
placE

-1

in

64
40

:·;m:.lO.J-<.E (n'3..'11ECount)

I

nam,::count = narr.e·::ount + 1

return

figuur

7.18

initialisatiealgoritme voor

~IDNAME
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7.4.3.2

DCOUNT

initialisatie

DCOUNT "wordt eerst gevuld met nullen. Vervolgens wordt
DCOUNT gevuld, afhankelijk van NDLAYOUT en NDN&~.
Het algoritme functioneert zoals aangegeven in figuur 7.19.

POS. = 0

get the

CHM"P
in position
NDLAYOUT (POS • )

~CR~T

~

0

?

N

Y

get the p.Jsition of
in NDJ>;k"lE

increment the corresponding

1

CH.Al;p

OCO"JNT -

entry

,
II

POS. = POS. + 1

until

POS. = 40

return

figuur

7.19

initialisatiealgoritme voor

Alle plaatsen in NDLAYOUT
met pointer POS.
NDLAYOUT is gevuld met :
a)
b)

-1
CHlu~

DCOUNT

worden suc2essievelijk onderzocht

: geen signaalnaam op de bijbehorende schermplaats.
: de door CHANP aangeduide signaalnaam komt op
de bijbehorende schermplaats.

Wanneer geldt NDLAYOUT(POS.) = -1, wordt de volgende
positie onderzocht. Wanneer NDLAYOUT(POSo) een CHA1W
bevat, moet DCOUNT aangepast worden.
De gevonden CH&~ wordt daartoe opgezocht in NDN~lli .
Stel dat deze CHAlW zich op plaats X bevin1t, dan wordt
de inhoud van de bijbehorende plaats in DCOUNT (DCOUNT(X)),
met een verhoogd.
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o

- - - ...

1

•

2

3

c;DLAYOUT

--8------

--7--

figuur

::cmJ~T

:WNN'lE

8

----------.

--~--

~

1

-----

--~--

==~==--------==l==------·I=~J==

39'--

o

__ *

-1

!: POS.

7.20

_

~

39

:

DCOUNT

initialisatie

De tabelbewerkingen kunnen nog worden verduidelijkt met behulp
van figuur 7.20 .

7.4.4

Execute conunand

Deze routine wordt door het Basic hoofdprogra~a aangeroepen,
wanneer tijdens het editen van het nurnerieke display een
volledig conunando is ingevoerd.
Inputgegeven voor de routine is de codestring die door het
nurneriek display edit blok is samengesteld.
De verschillende codes worden nu nogmaals gegeven
code

symbo-:> I

1
2

0
1
2

P.I.N. 40
L
DL
EL
P
EP
C
NEW

39
40
41
42
43
44
45
46
47

P.I.N.
P.I.N.

R

codestring afsluiter1
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Functies van de

II

execute command

II

routine zijn

1) aanpassen van de layout tabellen NDLAYOUT en LINETA
2) aanpassen van tabel DCOill1T
3) tekenen van het II nieuwe II numerieke display plus de
aangepaste namenlijst
4) indien noodzakelijk meldingen ir. het communicatie display
plaatsen
De routine bestaat uit een hoofdprogramrna en 8 subroutines.
In het Nassi Shneiderman diagram van het hoofdprogramrna
(figuur 7.21) zijn de subroutines extra omrand.
Het hoofdprogr~~a begint met de initialisatie van
3 pointers/vlaggen:
- CODEP

=

0 : De codestring die door het Basic progr~~a in
buffer CODE geplaatst is , wordt gescanned met
pointer CODEP • Deze wordt nul gernaakt, aangezien
de eerste byte opgehaald moet worden.

- MSGNR

=

0 : Wanneer met het P - cOillffiando namen in het display
overschreven worden, volgen mededelingen in het
communicatie display, zoals in § 5.3.4 vermeld
is.
Het aantal meldingen dat gegeven moet worden,
wordt onthouden in MSGNR •

- MS2FG

=

0 : Wanneer de namenlijst rninder dan 40 namen bevat,
kan de namencursor voor een II lege II schermpositie
geplaatst worden. Indien vervolgens het
P - comm~ndo wordt ingevoerd, voIgt een melding
in het communicatie display :
II

CURSOR NOT IN FRONT OF A NAME

Vlag MS2FG geeft aan of deze
gegeven moet worden.

~elding

II

al dan niet

Na deze initialisatie wordt de eerste codebyte opgehaald. Deze
byte kan de waarden X = 40 tot en met X = 47 bevatten.
Het algori tme heeft nu het II comlllandoherkenningspunt II bereikt :
X

=

1.0_:_

!:! .=. £offiITl.§:.ngo
Zolang de waarden van de volgende bytes kleiner
dan 40 zijn ( P.I.N.'s ), worden deze codes
opgeslagen in pointer PIN1, waarna subroutine
II
LINE II wordt aangeroepen.
Als geldt X ~ 40 , wordt teruggesprongen naar
het co~~andoherkenningspunt.

.-----------------

--

------------------------

-------~

initialise pointers
get first byte
---------------------------------1

do vlhi!e
do case
X

--

40

q::-t

----------- 41

g ct next_

nc'xt

LJytc

byte

de) wltil (~
iJYl L < 40

while
by to < 40

~

X

~

x =

46

bytee value )

-------

X
X -

X

---------1----

40

-

43

X -

42

get next
byte

__ C-----_X

get nc~xt
byte

-

,_;dVC

byte

~:.idVe

in PIN1

~

--_._---

in PIN1

-=J

Cell]

byt2 < 40

vyte

[el1~
"DLINE'1

"LINE"

44

get next
vyle

X

= 45

X

co

46

get n ext
byt e

~-

d:> vJhile

d0

:=

do ..,hile
byte < 40

do while
vyte < 40
save byle
in PIN1

saV2 byte
in PIN1

byte
in PINl

SdV~_'"

[--J [all

get next
byle

sav e byte
in PIN1
c---

----'---

call

call

"}o;LIHE"

do wh ile
vyte < 40

"EPNAME"

"PNA.'1E"

get_ next
b ytce
byte
in PIN2

saY'·2

=

c
"ClI,

byle
-

(jet next

get n(;:xl

get next

get next

byte

byL: c

byt:e

byle

--

c'~ll

get next
by te
,--

"RETJRN" roul- ine

return
--------------- ------------------------

figuur

7.21

hoofdalgoritme van " execute com:nand

II
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x = !1_:_

QL_-_cQ~andQ

X = !2_:_

~L_-_cQrnmandQ

x - !3_: __P_-_cQrnmagdQ
x

= i4_:_ ~P_-_cQrnmandQ

Bij deze commando's wordt een gelijksoortig
algoritme doorlopen, waarin de II LINE II
subroutine is vervangen door de respcctievelijke
subroutines II DLI:NE II , II ELINE II , II PNAfI.'lE II en
II
EPNAME II •

x

= !5_:__C_-_cQrnmagdQ

Na dit cOffi~ando worden steeds 2 bytes ( P.I.N.'s
opgehaald uit de codestring. Deze worden
opgeslagen in PIN1 en PIN2 • Vervolgens wordt
de II CHANGE II subroutine aangeroepen.
Dan wordt de volgende codebyte opgehaald :
X < 40 : nogmaals
2 namen verwisselen
X ~ 40
terugspringen naar het

commandoherkenningspunt
X -= !6_:_ liEY! .::. '£0r!!Ill§:.ngo

Na dit commando wordt onmiddellijk de II NEW II
subroutine aangeroepen. Dan wordt de volgende
byte opgehaald, waarna wordt teruggesprongen
naar het commandoherkenningspunt.
X

= i7_:_

£oge~t~ing_aisluit~r

Bij detektie van deze codebyte, wordt de
II
RETURN II subroutine uitgevoerd, waarna
II
execute command II ,.vordt beeindigd.
De bij het hoofdprogramma genoemde subroutines zullen nu
worden toegelicht
1)

II

LINE

II

Deze routine plaatst een 1 in LI1ffiTA(PIN1) , dus op het
adres in LINETA dat wordt aangegeven door PIN1 •
2)

II

DLINE

II

Deze routine plaatst een 2 in LHJETA (PINl), Indien geldt
PIN1 = 9 , 19 , 29 of 39 wordt LI~mTA niet veranderd,
aangezien onder het numerieke display steeds een continue
lijn moet blijven staan.
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3)

II

ELINE

II

Deze routine plaatst een o in LItffiTA(PIN1). Indien
geldt PIN1 = 9 , 19 , 29 of 39 wordt LINETA opnieuw
niet aangepast.
4)

II

PNAME

II

Deze routine zal worden bes?roken aan de hand van
figuur 7.22 .

get

~HANP~O

CP.ANP

of name to write

?
y

get old CHANP in position
l-,TJ)LAYOUT (1' INl)

I~d

C

set blink indication on
old na...'l1,= in DCOUNT

MS2FG

=

~:X
Y

~

1

decrement D:::OUNT-entry
of old CHA."lP
prepare message

1

f':Jr overwritten name

set new

CHN;F

I

in position

~DLAYOUT (pHa)

increment D:::Ou-:n'-entry
se~ blink indication
of ne-", name

ani

return

figuur

7.22

II

PNAME

II

algoritme

In pointer NAMEID is de cursorpositie opgeslagen. Met deze
pointer wordt de CHANP van de te schrijven naam
opgehaald uit NDN~lli. Als deze -1 is, dus geen ~,w
in NDNAME, staat de namencursor niet bij een naam. In dat
geval wordt MS2FG gezet, waarna II PNAME II beeindigd wordt.
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Als er weI een naam geschreven moet worden, wordt eerst
de plaats onderzocht waar deze naam moat komen door op
adres ~~LAYOUT(PIN1) te kijken.
Staat op deze plaats geen naam ( -1 in ~IDLAYOUT) , dan
kan onmiddellijk de nieuwe naa~ geschceven worden.
Staat op deze plaats echter weI een naam, dan moet eerst
h~t overschrijven worden afgehandeld. L;ls eerste wordt op
de bij deze \I oude \I naam behorende plaats in DCOUNT een
blink bit gezet, om aan te geven dat ie desbetreffende
naam in deze commanaoregel bewerkt is.
Wanneer de II oude \I naam gelijk is aan de nieuwe
(oude C~~ = nieuwe C~W) vinden geen verdere acties
plaats. Als er echt een nieuwe naa~ geplaatst moet worden,
wordt de DCOUNT entry van de overschreven naam met 1
verlaaga, waarna het bericht
II

NAME ••••• IN POSITION .•••• IS OVERWRITTEN

\I

wordt klaargezet.
Het klaarzetten van dit bericht houdt in dat met behulp
van pointer MSGNR, de CHANP van de overschreven naam
en het te melden P.I.N. worden opgeslagen in buffer
MSGBUF • Wanneer meerdere namen worden overschreven, zal
het bericht meerdere malen worden klaa~gezet.
Vervolgens kan de nieuwe naam geplaats·t worden door de
nieuwe CHANP op adres NDLAYOU'I' (PIN1) te plaatsen.
Tenslotte wordt DCOUNT op de plaats van de nieuwe naam
aangepast ( +1 en blink bit zetten ) •
5)

\I

EPNAME

II

Deze routine zet - l o p adres NDLAYOUT(PIN1) •
Indien op deze plaats een naam stond, 'N'ordt de OCOUI:1T
entry van deze naam aangepast :
-1 en blink bit zetten.
6)

II

CHANGE

II

Deze routine ver\'lissel t
2 namen in l:.et nwnerieke display
door de CHANP ~ s op adressen NDLAYOU'r (PIN1) en
NDLAYOUT(PIN2) van plaats te verwisselen. Op de bij de
CHANP's horende plaatsen in DCOUNT \~ordt de blink bit
gezet.
7)

II

NEW

II

Daze routine vult aIle plaatsen in NDLAYOUT met -1
aIle plaatsen in DCOUNT met 0 en a.I1e plaatsen in
LINETA met o. Alleen op de plaatsE::;~1 9 , 19 , 29 en 39
wordt in LINEI'A een 1 geplaatst o~ een continue lijn
onder het display te behoudenQ
I
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8)

II

RETURN

II

Deze routine wordt als besluit van II execute cormnand II
uitgevoerd. De routine tekent het nieuwe numerieke display
en verzorgt het plaatsen van geplande berichten in het
cormnunicatie display. De routine zal worden toegelicht aan
de hand van figuur 7.23 •
LI40

I

g~;-

0

DCOUST (LI40 )

~-

I~ blink bit on

=

?

N

Y:

reset blink bit in

I

D20UNT

~ more

I

~1

tha.n on:::e in
disDlav?
.-

y

--

set blink bit in correct
COLNAI'l- entry

LI40

=

LI40

I

+ 1

I

!

Q\'1til

LI40

=

II

40

I

call llwrite display"

1

~ess~

i

I

t;

Y

prepare a!1d send all
s~heduled

messages

I

I
I

I
return

fiqtlUr

7.23

:

II

RETURN

II

algoritme

Bii aanroep van

II
RETURN II is met behulp van de blink bits
in DCOUNT aangegevan, welke namen in de afgewerkte
cojestring bewerkt zijn. Het programma II write display II
dat het display op het scherm plaatst, maakt gebruik van
tabel COL~AH om de kleurencombinatie van een te
schrijven naam te bepalen. De blink bits in DCOU~T
moeten daarom II vertaald II worden in blink bits in
COLNA~ • Dit gebeurt als voIgt :

wanneer een blink bit in DCom~T gezet is, wordt gekeken
of de bijbehorende naa~ meer dan 1 maal in het display
staat. Is dit niet het geval, dan moet de naam in het
display niet knipperen en wordt enkel de blink bit in
DCOUNT gereset.
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Als de naarn meer dan 1 maal in het nieuwe display staat,
zijn de achtereenvolgende acties :

1) reset de blink bit in DC0 illJT
2) haal uit NDN~lli de C~W van de naarn die moet
knipperen
3) SYSCHT (CHAlW) ----- SYSCHP
4) COLNAM(SYSCHP) ~ adres waar de blink bit gezet
wordt.
Deze tabel manipulaties kunnen nog worden verduidelijkt met
figuur 7.24 . -

LI40
LI40

=
=

DCIJUNT

SYSCHT

0
1

CHAir' = 0
CHANP = 1

SYSCHP
SYSCHP

=
=

COLNA!'1

0
1

'-01000110

-f---

Of~O~l.

E

blink
bit

blink
bit

LI40 = 39

figuur

7.24

:

DCOUNT

~

COLNAM

blink bit omzetting

Nadat de blink bit ornzettingen op deze manier hebben
plaatsgevonden, wordt het nieuwe display getekend door
II
write display II aan te roep2n.
Als geldt MSGNR ~ 0 en/of MS2FG > 0 , worden de
berichten verder samengesteld en daarna in het
communicatie display geplaatst.
Eogting ~ Ee.§.ei bli.nl5. i n gi£aii£n_ 1I
Zoals is vermeld in §5.3.4 moet het knipperen van narnen
worden gestopt, wanneer een nieuwe commandoregel wordt
ingevoerd. Dit kan worden gerealiseerd door de Basic Input
routine, de Assembler routine II reset blink indication II te
laten aanroepen.
Deze routine reset de blink bits op aIle plaatsen in COLNAM.
Daarna roept de Basic Input routine II write display II aan,
waardoor het display zonder knipperende narnen overgetekend
vlOrdt.

1
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7.4.5

Returncode handler

7.4.5.1

Inleiding

Vanuit de LSI kunnen berichten naar CC2 en CC3 gestuurd
worden. Deze berichten hebben de in § 6.7 besproken vorm.
Afhankelijk van de code van een ontvangen bericht wordt in
de Compucolors een bepaalde verwerkingsroutine uitgevoerd.
Voor elke code die ontvangen kan worden, bestaat dus een
aparte verwerkingsroutine.
D2 verzameling van ::leze verwerkingsroutines wordt de
II
returncode handler II genoemd. Alvorens de handlers die voor
CC3 en CC2 ontwikkeld zijn, toegelicht worden, zal eerst
worden besproken welke berichten en codes kunnen voorkomen.

7.4.5.2

Display editor berichtenverkeer

Naast de berichten die verstuurd worden om het balken display
en het grafieken display te editen, zijn er 4 gevallen wa~rbij
interactie tussen LSI en CCIS plaatsvindt :
-

directory presentatie
delete van een layout file
het lezen van een layout file
het schrijven van een layout file

Het berichtenverkeer zal voor elk geval afzonderlijk worden
uitgewerkt.
1) £i£ectQry ~rQs~niaii~
Vanuit CC3 wordt gestuurd :
3
De
'4

LSI

50

XT$

-----I....

(lengte : 3 , code : 50 ,
bericht : gebruikersextensie

meldt terug :
L

50

6

t'

'--- 6

6
6
ASCII bytes per naam

6f

..

1

48

1

directory leeg )

1

48

5

directory niet gevonden

6f

.-

Codes die in
48 en 50

CC3

ontvange~

kunnen worden zijn dus :
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2) de1.eie_v~n_e.§.n_I~.Q.uifile
Vanuit

CC3

wordt gestuurd :
49

9

LSI

De

X$

XT$

-----.. ( lengte : 9 , code : 49 ,
bericht :
filenaam + extensie

meldt terug
1

49

0

1

48

4

delete uitgevoerd )

6£

Codes die in
48 en 49

CC3

( file niet gevonden
ontvangen kunnen worden zijn dus :

3) hei 1.e~eg yag ~eg layogt_fil~
Een layout file wordt gevormd door 11 tabellen. Deze
tabellen die in § 6.3 , § 6.4 en § 6.5 reeds zijn
toegelicht, bevatten aIle te wijzigen layout gegevens die
een layout set bepalen.
In figuur 7.25 wordt een overzicht van de 11 layout
tabellen gegeven.

nr

tabelnaam

lengte ( bytes )

displaytype

1

BDCHANT

10

BAR

processor
CC2

2

NORM

128

BAR

CC2

en

LSI

3

LOAL

128

BAR

CC2

en

LSI

4

HIAL

128

BAR

CC2

en

LSI

5

GRMFLD

1

GR

CC2

6

GRTFLD

1

GR

CC2

7

BUSBVD

128

GR

CC2

8

BLSBVD

128

GR

CC2

9

BCHPD

8

GR

CC2

10

NDLAYOUT

40

NUM

CC3

11

LINETA

40

NUM

CC3

figuur

7.25

:

layout tabellen overzicht
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De layout files hebben de volgende structuur :
het eerste blok van een file bevat 2 headertabellen
( zie figuur 7.26).

TL

I

1

HI
H
2
q

eo:: 3

'·3

·

I

·

i

I

•

~.

........ 2

lengte van

CC3

tabel

7L~

lengte van

CC2

tabel

"

r

HI
H2

I'Ll

H.

I

header

~

CC2

·

·
figuur

7.26

:

1
het eerste blok van een layout file

Iedere header karakteriseert een tabel van de layout file,
zoals aangegeven in figuur 7.27 .
De codebyte kan onder andere gebruikt worden om de
filesoort te karakteriseren.

cb

2

codebyte

figuur

7.27

bytes

2

adres in CC

bytes

tab-:llengte

offset

L

:

i

: lengte van de

2e

blok van de

3

2

7.28

~ftes

tabelheader

De tabellen zelf beginnen in het
layout file ( zie figuur 7.28 )

fiquur

2

ie

tabel

het tweede blok van een layout file
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Opmerking : in de header van tabel
( L1 + L 2 ) te staan.

3

komt als offset

Bet lezen van een layout file gaat nu als voIgt :
vanuit CC3 wordt gestuurd
9

LSI

De
a)

•

51

X$

XT$ ----~..

(lengte : 9 , code : 51 ,
bericht : filenaam +
extensie )

meldt terug :
1

48

( file niet gevonden )

4

b) Als alles goed gaat, haalt de LSI de beoogde file
van de systeemschijf en stuurt de tabellen over naar
de 2 Compucolors

.

•

L

51

,adres, ,tabel

- -

--

Veer de tabel, dus achter de code, wordt het adres
meegestuurd 1 waar de tabel in de CC geplaatst moet
worden. De maximale berichtlengte is 128.
Aangezien het adres uit 2 bytes bestaat, moet een
tabel met lengte 128 in twee keer worden overgestuurd.
De returncode handler verwerkt het ontvangen bericht
en stuurt naar de LSI terug

2

51

0

0

Nadat de LSI deze ontvangstbevestiging ontvangen
heeft, wordt de volgende tabel overg2stuurd.
Wanneer de LSI aIle tabellen verstuurd heeft en aIle
ontvangstbevestigingen terugontvangen heeft, wordt ter
afsluiting van de leesprocedure
~

naar

2
CC3

51

0

0

gestuurd.

Codes die in CC3 ontvangen kunnen worden, zijn dus
48 en 51 •
Ook in CC2 k~nnen de codes 48 en 51 ontvangen
worden.
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4) hei §.chriJyeg yag §.2g layogt_fil§.
Wanneer een file aango~aakt moet worden, worden een aantal
tabellen overgestuurd uit CC2 en/of CC3 naar de LSI.
Welke tabellen worden teruggestuurd, wordt bepaald door de
displays die geedit zijn. Tabellen van displays die niet
veranderd zijn, zijn nog beschikbaar in het LSI geheugen
en hoeven dus niet teruggestuurd te worden.
De procedure is als voIgt :
Vanuit

CC3

wordt verstuurd :

10

52

10

52

NN$

XT$

•

( normale schrij fopdracht )

NM$

XT$

•

( overschrij f opdracht )

6f

LSI

De

0

meldt terug

.-

1

52

0

tabellen kunnen
gestuurd worden

.-

1

48

2

II
write to an
existing file

of
II

)

6f
1

~

48

3

(

II

no room on disk

II

Binnen het LSI programma is onthouden welke layout file
geedit is. In het qeheugen kan daarom een temporary file
aangemaakt worden ( voor of na het editen ) die de
oorspronkelijke layout gegevens bevat, zodat aIleen
veranderde gegevens overschreven moeten worden.
CC3 stuurt een van de volgende 3 berichten naar CC2:
a)

1

b)

1
1

c)

53
53
53

1
BAR tabellen moeten verzonden worden
2: GR tabellen moeten verzonden worden
3
BA~- en
GR tabellen moeten verzonden
worden.

Welk van deze berichten verstuurd wordt, wordt bepaald
door de vlaggen DN, DG en DB, die aan het begin van de
edit blokken gezet worden.
Wanneer noch het balken display, noch het grafieken display
geedit is, wordt geen bericht naar CC2 gestuurd.
tmdat CC2 het bericht ontvangen heeft, vindt interactie
tussen CC2 en de LSI plaats :

)
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Vanuit

CC2
L

wordt verstuurd :
47 ,adres, ,tabel

De LSI plaatst het ontvangen tabeldeel in de temporary
file, en stuurt vervolgens een ontvangstbevestiging naar
CC2 :

..

1

47

0

Wanneer een tabel in twee stukken moet worden overgezonden,
wordt bij het tweede b3richt het beginadres van het
tab~lrestant meegegeven.
Nadat CC2 de ontvangstbevestiging van de laatste tabel
heeft ontvangen, wordt via de LSI aan CC3 gem~ld :

1

54

( tabellen overgezonden

0

Dan begint de interactie tussen

...

L

47 . adres, ,tabel

1

47

0

CC3

en

LSI

..

( ontvangstbevestiging

Wanneer CC3 de ontvangstbevestiging van de laatste tabel
heeft ontvangen, wordt ter afsluiting van de schrijf
procedure :
2

47

0

0

naar de LSI gestuurd.
In de LSI kan de temporary file nu
worden.

~efinitief

Codes die in CC3 ontvangen kunnen worden zijn
47 , 48 ,52 en 54.
In CC2 kunnen worden ontvangen: 47 en 53 .

gemaakt
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Returncode handler voor

7.4.5.3

CC3

Deze handler bevat routines voor codes 48, 49 , 50 , 51, 52 ,
54 en 47. De afzonderlijke routines zullen nu besproken
worden.

-

£e:!:,u£n£oge_ 48
De LSI stuurt een bericht
X
X
X
X
X

=
=
=
=
=

1 :
2 :
3 :
4
5

II
II
II
II

.

II

II

48

1

directory 6:."Tlpty II
write to an existing file
no room on disk II
file not found II
directory not found II

Acties van de ontvangstroutine zijn

II

X

II

7.29 )

zie figuur

reset time out

X=l,S

clear upper

~b'::Om.~

24

X=2

3

4

I

lines

ERRFLG = X

(

subcorrmani value

)

RETFLG = 1

return

figuur

7.29

:

returncode

I
48

algoritme

1) de time out resetten
2) ERRFLG = X : in deze vlag wordt de ontvangen byte
geplaatst om de aard van het ontvangen
bericht te karakteriseren.
Deze vlag wordt door de Basic
II
communication message handler II
opgeslagen in variabele EC.
Bij X = 1 en X = 5 worden ook de
bovenste 24 schermregels gewist.
3) RETFLG = 1

de returnvlag wordt gezet. Dit is de
vlag ~ffi i waar de Basic
II
communication message handler II op test
om te onderzoeken of het antwoord uit de
LSI reeds ontvangen is.

- 130 -

-

£e~urn£oQe_

49
Vanuit de LSI wordt II 1 49 0 II gestuurd om aan"te
geven dat een delete gelukt is"
De acties van de ontvangstroutine zijn weergegeven in
figuur 7.30.

reset time ou""-

ERRFLG

=

0

REl'FLG = 1

figuur

7.30

returncode

49

algoritme

- £eiu£n£oQe_ 50
De directory is overgestuurd. Inputs voor deze routine zijn
1) tabel
2) MBTCT

SIBUF: deze bevat het ontvangen bericht, in dit
geval dus d:;~ overgestuurde ASCII
karakters.
: deze pointer bevat het aantal ontvangen
karakters.

Ret functioneren van de routi.ne is weergegeven in
figuur 7.31 0

reset time out, erase
d=termine

-#-

place

uL:>,~r

24

files, st-_):-e in

lines
DEl-:m

( next ) na:,;,:" on screen

Q"ltil all n2.rnes ar,,, placed

ERRFLG

0

?ET.··.:.,G

=

1

return

figuur

7.31

returncode

30

algoritme
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Nadat de time out gereset is en de bovenste
van het scherm gewist zijn, wordt het aantal
overgestuurd is, berekend door de inhoud van
6 te delen. Dit aantal wordt opgeslagen in
Deze variabele staat op een adres dat aan de
II directory
11
subroutine bekend is ( NR )

24 regels
filenamen dat
MBTCT door
DIRNR •
Basic

Vervolgens wordt SIBUF gekopieerd in het werkbuffer
WORKBF , zodat de ontvangen ASCII karakters voor later
gebruik d:::>or Basic programma's beschikbaar zijn.
Vanuit WORKBF worden aIle ontvangen na~en op het
beeldscherm ~eplaatst.
De verwerkingsroutine wordt besloten door ERRFLG = a
en RETFLG = 1 te maken.
- Ee:tu.£n.£o£e_ 51
Deze routine ;~rdt uitgevoerd, wanneer tijdens het lezen
van een layout file een tabel vanuit de LSI is
overgestuurd.
De ontvangen berichten hebben de vorm
L

51

,adres, ,tabel

2

51

a a

6f
(de LSI meldt dat de
laatste tabel is
overgestuurd )

Ret verwerkingsalgoritme ( zie figuur
het adres op uit SIBUF.

get address from

SIBeF

I

0
d

move

SI81JF

7.32 ) haalt eerst

~
I
II

tabel to

reset

indicated memcry p:lsition

I

tiDe out

send

I

ERRE'LG = 0

,

2 51 0 0

to

LSI

restart time out.

2ET'F'LG = 1
I

return

fiquur

7.32

:

returncode

I

I

51

algoritme
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Bij inhoud 0 0 wordt de time out gereset,
ERRFLG = 0
en RETFLG = 1 gemaakt. Daarmee is de routine be~Hndigd.
Wanneer het adres ongelijk aan 0 is, wordt de ontvangen
tabel verplaatst naar net geheu~engebied waarvan het
beginadres in de ontvangen boodschap mee antvangen is.
Daarna wordt de ontvangstbevestiging naar de LSI gestuurd
en de time out counter herstartc
- ,;:e!.uf.n£0s.e_ 52
Met het bericht" 1 52 0
"geeft de LSI aan CC3
te kennen, dat layout tabellen gestuurd kunnen worden.
De ontvangstroutine reset eerst de time out. Dan ~Nordt de
tabelpointer TAP gereset.
!
I

reset ti.TTl2 out
initialise tabelpointer :

-------~ase

DE

I

DG

DN

I

~

L 1,0/1

1,0,0/1

0,1,0/1

send

send

1 53 3

1 53 1

send
1 53 2

IJ:'.~

=

0

I

=-----r---

I

0,0,0

0,0,1

send
2 47

schedule
TA3SEN

restart time out

I

a

0

I ErtRELG

=

0

RI: ::FLG

=

1

I

return

figuur

7.33

.

52

return code

algoritme

Deze pointer wordt gebruikt bij het overzenden van layout
tabellen vanuit CC3 naar de LSI. Dan wordt onderzocht
welk bericnt verstuurd ~oet worden.
Wanneer aIleen het nurnerieke display geedit iS q wordt
taak TABSEN in de A-takentabel geplaatst. Daze taak
verzorgt het verzenden van een door TAP aangegeven tabel.
Wanneer geen van de 3 displays geedit is, ,.,ordt de
schrijfprocedure besloten door het afsluitende bericht
" 2 47 0 0 "naar de LSI te sturen.
Opmerking:

DG

Basic

DB

Basic

DN

Basic

DISGR

Asm

-

DISBAR

Asm

::!!

DISNUM

Asm
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- £eiu£ng.oge_ 54
Met het bericht II 1 54 0 II geeft CC2 aan CC3 te
kennen dat aIle GR en/of BAR tabellen naar de LSI
zijn overgestuurdo Het returncode progr~~a (figuur 7.34
reset als eerste de time out.

reset time out

~ oo ~
..

I

,

send
2 47 0 0
schedule
T..~SEN

ERRFLG = 0
rtE~FLG

= 1

return

figuur

7.34

:

returncode

54

algoritme

De verdere acties worden bepaald door

DN ( == DISNUM

.

DN == 0 : Het numerieke display is niet geedit. Het
afsluitende bericht II 2 47 0 0 II wordt naar
de LSI gestuurd, waarna de routine beeindigd
wordt door ERRFLG == 0 en RE'rFLG == 1 te maken.
DN

>

0 : De taak

TABSEN

wordt in de A-takentabsl geplaatst.

- £elu£n£oge_ 47
neze routine wordt uitgevoerd, wanneer vanuit de LSI
II
1 47 0 II i de ontvangstbevestiging van een tabel wordt
overgestuurd. Nadat de time out gereset is (figuur 7.35 )
wordt TAP onderzocht.
In-:lien geldt: TAP < 2 , moet nog een tabel verzonden
worden en wordt TABSEN opnieuw gescheduled.
Indien geldt: TAP == 2 i is de laatste tabel overgestuurd.
Nu wordt de schrijfprocedure beeHndigd door" 2 47 0 0 II
naar de LSI te sturen.
Tenslotte . . v ordt ERRFLG == 0 en RETFLG == 1 gemaakt.
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reset time out

I ~m ~
.,
send
2 47 0 0

schedule
ERRFLG
RETFLG

=
=

T_"BSE~;
I

0
1

I

return

figuur

7.35:

returncode

47

algoritme

~e! Qv~r~egd~n_v~n_t~b~lleg

Zoals reeds vermeld is, wordt het overzehden van een tabel
uitgevoerd door routine TABSEN. Deze routine maakt gebruik
van :
a) pointer TAP, die aangeeft welke tabel overgestuurd
moet worden.
b) buffer TABBUF. Dit buf.fer bevat de adressen van de
tabellen die overgestuurd moeten worden, gevolgd door
de lengtes van de afzonderlijke tabellen.
De routine werkt volgens figuur

7.36.

find tabel address and
tabel length in TABBUF

pla~e

length, code and
address in ~essage
I

move data

I
send mEssage

j

restcrt

tL~e

out

!
retur!l

I
figuur

7.36

.

TABSEN

algoritme

I
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Als eerste worden met behulp van TAP in ~~BUF, bsginadres
en lengte van de te verzenden tabel opgezocht.
Lengte, code en adres worden in het te verzenden bericht
geplaatst, gevolgd door de tabelgegevens.
Dan wordt het bericht verzonden door de hiervoor bestaande
systeernroutines aan te roepen, waarna de time out herstart
wordt.
Tenslotte wordt TAP klaargezet voor de volgende tabel.

7.4.5.4

Returncode handler voor

CC2

Deze handler bevat routines voor codes 51, 53 en 47 •
De afzonderlijke routines zullen nu worden besproken.
- £e,iu£n.£oge_ ~1
Deze routine wordt uitgevoerd, wanneer vanuit de
een tabel ontvangen is.
Acties :

LSI

1) verplaatsen van de tabel naar het geheugengebied
waarvan het bsginadres door de eerste 2 bytes
van bet ontvangen bericht wordt gegeven.
2) ontvangstbevestiging II 2 51 0 0 II naar de
LSI sturen.

II
II
Vanuit CC3 wordt ontvangen
1 53 2
1 53 1 II
II
II
of
1 53 3
De tabellen die naar de LSI gestuurd !!loeten worden staan
oak in CC2 in tabel TABBUF
De volgorde is zoals in figuur 7.25 gegeven is.
Tab'2llen met lengte 128 zijn als voIgt in TABBUF
opgeslagen :

.

T.~ELADRES

126
TABELADRES + 126
2

Afhankelijk ifan het ontvangen bericht worden nu de grenzen
ingeste1d waartussen pointer TAP zich moet bewegen.
Dit gebeurt door een b'2ginwaarde aan TAP to'2 te kennen en
de eindwaarde ( maximale waarde ) aan pointer HAP.
Hierrnee is dan ingesteld, welke tabellen overgestuurd zullen
worden. Tenslatte wordt TABSEN gescheduled.
( Deze routine is identiek aan routine TABSEN in CC3 ,
afgezien van het feit dat in CC2 de tims out niet herstart
dient te worden ) .

II
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- .£eiu£n£o,ge_ 47
De LSI stuurt een ontvangstb~vestiging nadat een tabel
ontvangen is.
Acties van deze routine :
- indien geldt :
verzonden door

~~

$

TABSEN

R~

wordt de volgende tabel
te schedulen.

- indien geldt:
TAP > HAP is de laatste tabel
verstuurd.
In dat geval wordt" 1 54 0
II
naar CC3 gestuurd
om te melden, dat aIle layout tabellen vanuit CC2
naar de LSI zijn overgestuurd.
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HOOFDSTUK

8

Resultaten en aanbevelingen

- De in § 6.6 en hoofdstuk 7 toegelichte eompucolor
progranmatuur is volledig ontwikkeld en uitgetest.
-

In § 4.3
zijn een aantal randvoorwaarden, eisen en
beperkin;ren besproken. De ontwikkeld'e editor voldoet aan
aIle daar genoemde punten.

- In § 7.4.5 is de interprocessor comm'.micatie uitvoerig
toegelicht. De daar genoemde LSI programmatuur moet nog
ontwikkeld worden.
In § 7.3 is reeds vermeld dat, alvorens het systeem
operationeel wordt, ook de opstartprogra~~atuur nog
ontwikkeld moet worden. Oo~ deze routines zullen files
( program~afiles ) v~n de systeemschijf halen en oversturen
n~ar de
eels . Het oversturen van layout files kan dan ook
verzorgd worden door een onderdeel van d·eze opstartroutines.
Bij het bepalen van de structuur van layout files en
berichtenverkeer is hiermee reeds rekening gehouden.
Geconcludeerd kan worden datu zodra de opstartprocedure van
DADS geautomatiseerd is, ook de display editor zal
functioneren.
- Een van de randvoorwaarden voor de display editor is, dat
deze niet tijdkritisch is.
Inputscanner en hoofdprogramma's konden daarom in Basic
ontwikkeld worden. Ook het hoofdprogramma dat peroperatief
g~bruikt wordt, is in Basic ontwikkeld.
Het blijkt nu echter, dat de verwerkingssnelheid van
ingevoerde commando's onaanvaardbaar laag is.
Verwerkingstijden van 1 minuut ( !) zijn geen uitzondering.
Voor een positieve eindbeoordeling van DADS zal het dan
ook noodza']<:elijk zij n deze snelheid ( ook in de eerste versie
v~n
DADS) aanzienlijk te verbeteren.
Proefondervindelijk is vastgesteld dat de tijd die het duurt
tot een comm~ndoregel aan SX$ is toegekend
( Basic Input routine ) en de tij d die de verdere ven-lerking
in beslag neemt ( inputscanner + hoofdprogra~TIa ) zich
verhouden als 1: 2 .
Op beide gebieden kan dus nog tijd gewonnen worden door
bijvoorbeeld :
- de Basic Input routine te herzien
- de inputscanner om te zetten in Assembler
( delen van ) hoofdprogramm~ls om te zetten in
Assembler.
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D:ze omzettin;ren die relatief eenvoudig zJ.Jn omdat de
structuur van de routines volledig vastligt, zullen de
~ialiteit van
DADS aanzienlijk verbeteren.
Bijkomend voordeel is dat deze omzettingen
geheugenbesparend zullen werken, waardoor bij aanpassing
en/of uitbreiding v~n bestaande systeemroutines de
beschikbare geheugenruimte in mindere mate een belernmerende
factor zal vormen.

- 139 -

Bijlage

1

.

Literatuurlijst

1) van Kessel, H.M.
antwikkeling van een data acquisitie en display systeem
voor patientbewaking tijdens anesthesie.
Afstudeerverslag afd. E/ Technische Hogescho0l Einill10ven
( 1981 ).
2) Meyler, A.P.
DADS gebruikershandleiding ( in voorb~reiding )
Intern rapport van de vakgroep EME van de afdelin~ der
Elektrotechniek/ Technische Hogeschool Eindhoven ( 1983 ).
3) te Dorsthorst, M.
antwerp van een grafieken display voor een data acquisitie
en display systeem.
Afstudeerverslag afd. E/ Tecnnische Hogeschool Eindhoven
( 1982 ).
4) Hees, J.
Systeemgebonden handleiding en verwerking van manuele
notities in een data acquisitie en display systeem.
Afstudeerverslag afd. N, Technische Hogeschool Eindhoven
( 1983 ).
5) LSI processor handbook
Digital Equipment Corporation
Maynard, Massachusetts ( 1975 ).
6) Programming manual
Compucolor Corp~ration
Norcross, Georgia ( 1979 ).
7) Maintenance manual for Compucolor II
Compucolor Corporation
Norcross/ Georgia ( 1979 ).
8) Hen~st, J. en Kramer/ B.
antwerp van een data acquisitie systeem voor
patientbewaking tijdens anesthesie.
Afstudeerverslag afd. E, Technische Hogeschool Eindhoven
( 1980 ).

- 140 -

Bij lage

2

:

Verklarir:.::r van gebruikte begrippen en
afkortinq~::.n

DADS
off-line
on-line
display editor

display layout

ADC
DAC
floppy disk

I/O
strinJ
symbool
conunando
conunandoregel
layout set
layout file
P.I.N.
directory

EPROM
RAM

taak
takentabel
Basic

8080

: data acquisitie en display systeem, in het
bijzonder het binnen het Servo Anesthesie
Project ontwikkelde systeem.
: niet gebruikt tijdens operaties.
: gebruikt tijdens operaties.
: onde~deel van DADS, waarmee de layouts
van de displays die vertoond worden,
kunn8n worden gerealiseerd en/of
gewijzigd.
vorrn van het beeld dat op een display
vertoond wordt.
analoog digitaal omzetter.
: digitaal analoog ornzetter.
: flex:i.bele schij f, bedekt met een laagj e
magnetisch materiaal, waarop informatie
opgcslagen kan worden.
: inp~.t:/output
aane'.::.n'Jesloten rij van karakters of
codebytes.
: string van karakters waaraan een bepaalde
betekenis is toegekend.
com~inatie van symbolen die samen een
betekenis hebben.
een ·,.Jillekeurig aantal symbol en , die
gez,imelijk in DADS worden ingevoerd.
: ver2:,,:uneling layout gegevens van een balken
dis91ay, een grafieken display en een
numoS:~-iek display.
: op floppy disk opgeslagen gegevens van een
layout set.
: pla::d:sindicatienununer.
: lij;:;i: die op floppy disk staat, waarin aIle
infoi:~matie over files op ,je disk is
sarrJ3:ngebracht.
eras2ble progranunable read only memory.
ran(:.hm access :nemory.
pro;~~amma dat uitgevoerd :noet worden.
ta1:;::<~ die aangeeft welke taken ui tgevoerd
moet,3n worden.
pro,;:-arnmeertaal.
: prc0~am~eertaal.

Assembler
Nassi Shneiderman
:
diagra...'TI

diaq~am waarmee progra~~a algoritmes
scr\ ~i:l.atisch weergegeven kunnen worden.

