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Inleiding.

Doel en achtergronden van de afstudeer-opdracht.

De in de titel van dit verslag genoemde Data-Adapter is een
apparaat, dat een computer in staat moet stellen zijn perifere
apparatuur op adequate wijze te besturen.
Het handelt hier om de IBM/360-30 rekenmachine, die op de groep
ECB ge1nstalleerd is. In deze groep zi j n ook een aantal
Input/Output-apparaten gerealiseerd. Nu gebruikt de IBM-machine
voor de bediening van zijn randapparatuur o.a. een multiplexork anaal, dat een bijzonder ingewikkelde kanaal-interface-specificatie heeft gedefinieerd om de nodige sturingsmog eli j kheden te
realiseren. De ECB apparat e n daarentegen werk e n me t een v e el
eenvoudigere Interface, die in de g roep ECB is ontwikkeld.
Om deze apparaten nu toch aan de IBM-machine te koppelen, via h et
multiplexor-kanaal, is een Data-Adapter nodig, die de beide
Interface in elkaar kan vertalen, waa rbij de Da t a - Adapter mo e t
zorgen voor aanvulling van de sturing met die onderdelen, die de
ECB-Interface niet kan leveren.
De te ontwerpen Data-Adapter zou dan in staat mo e t e n zijn bove ng enoemde functi e s uit te voeren voor de sturing van acht a a ngeslot e n I/0-apparaten.
Een derg elijk apparaat hee ft men in h e t V8rl e den in de g ro e p ECB
al rn Pt b e h u lp v a n conventi on e le har dtoJa r e tra c hten t e realis e ren.
Dit b l ee k e e n dus dani g compl e x a pparaat op t e le v e ren,

dat he t

in de pra ktij k t e n gev ol g e van o.a. st oring s ge voe lig h e id n i e t
voldee d. Dit h e eft gel e id tot h e t

i d ee om het a ppara a t te re-

alis e ren, met behulp van e e n d oor e e n

m icropro g r ~ mma

gestuurde

hardiva re , die dan in ti me-sharing de ach t I/0' s zou k unn e n b e di e nen.
He t ontwe r p en v a n d it microprog ram ma me t zijn b e no d i g de sturing ,
en de bijb e horend e h a rdware v oor

c~nt a c h t

me t d e b u i t e nwe r eld is

als op d rac h t g e g even voor dit afstudee ronderzoek waa rbij dan,
uitgaa n d e v an de do or I BM en ECB ge spe cifice e rde Int e rfaces de
e xacte f uncti e -om s c h rijving v a n de Data -Adapte r moest worden b epaa ld, om hi e ru i t da n he t mi croprog r amma te realise r e n, waa rna
dan ee n ontwerp voor de Data-Adapter kon worden gemaakt.
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1. Kort overzicht over Microprogrammering.

De term microprogrammering werd voor het eerst gebruikt in 1951
door M. V. \vilkP.s, in het R.rtikel "The best way to design an
automatic calculatingmachine."
Wilkes bedoelde hiermee een bepaalde benaderingsmethode tot het
ontwerp en de realisering van digitale schakelingen (rekenmach ines).
Bij deze methode gaat men uit van het opsplitsen van een bepaalde
machinefunctie in een aantal elementaire stappen, die alle als
het ware één bepaalde handeling vertegenwoordigen; handelingen,
die in hardware zeer eenvoudig te realiseren zijn. Deze handelingen moet men dan zien als uitgevoerd door een stukje hardware,
dat door één puls op e e n of meer stuurlijnen in e e n bepaalde
zo~le

toestand komt. Door

benodigde handelingen achter elkaar

uit te voeren, kan men de machinefunctie realiseren . Er zijn
enige alternatieven bij het ontwerpen van een derg elijk systeem:
Door het opsplitsen van een bepaalde fun cti e in zeer veel stappen wordt de benodigde hardware zeer eenvoudig : de benodigde
totaaltijd wordt dan echter groot, van de andere kant heeft men
bij splitsing in minder stappen ingewikkelder hardware nodig,
maar de benodigde tijd kan dan vaak belangrijk v e rminderd worden .
Een systeem dat zo e e n aantal nader te bepale n stappen achter
elkaar door het bekrachtigen van de juiste stuurl ij nen kan uitvoeren, wordt beschreven in het z.g . schema van Wilkes , zie
fig . l. -1.
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Dit schema van Wi~es bestaat uit een tweetal geheugenmatrices,
waaruit van beide een woord wordt geselecteerd door het bijbehorende geheugenadres uit het instructieadresregister via een
decodeerboom aan de matrices toe te voeren. Aan de n uitgangslijnen van de adresmatrix verschijnt nu een nieuw adres, dat
aan de ingang van het instructieadresregister ( lAR) wordt aangeboden. Op de volgende klokpuls neemt het lAR dit adres over
waardoor een andere regel uit de matrices wordt geselecteerd ,
en waardoor dus weer een nieuw adres aan de ingang van het lAR
wordt aangeboden. Nu kan men afhankelijk van een conditie-code
CC, bepaald door de momentele toestand van de machine, kiezen
uit twee verschillende volgende adressen, waardoor conditionele
sprongen mogelijk zijn .
Het m-bitswoord uit de instructiematrix kan nu gebruikt worden
om een aantal stuurlijnen te bekrachtigen, welke op hun beurt
ervoor zorgen dat de op dat moment benodigde poorten geopend
of gesloten worden, en die de nodige set-reset functies uit
kunnen voeren. Men kan elk bit afzond erlijk als stuurlijn ge bruiken of via decodering een gedeelte van, of het gehele mbitswoord uit laten waaieren tot maximaal 2m stuurlijnen. In
het eerste geval hebben we weinig stuurlijnen, die echter met
meerdere tegelijk op kunnen zijn. In het andere uiterste, 2m
stuurlijnen, kan er per instructie maar één lijn bekrachtigd
worden, maar heeft men de beschikking over veel meer stuurlijnen.
Beide metheden, met alle mogelijkheden daartussen, hebben hun
voor-

en nadelen, welke bepalend kunnen zijn voor de keuze bij

toepas s ing op een specifiek probl ee m. He t do o rlopen van het ge heugen van adres naar adres, en bij ieder adres het uitvoeren
van een bepaalde instructie, kan men zien als het aflopen van
een microprogramma,volgens welk de geëiste machinefunctie wordt ge realiseerd.
Behalve de hierboven beschreven methode om het microprogramma
te doorlopen door steeds het volgende adres te geven ,kan men ook
ge b ruik maken van een instructieteller, die h e t in de instructieteller aanwezige adres per cyclus met 1 ophoogt. Hierdoor worden
de adressen in een bepaalde volgorde doorlopen.
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Door nu de mogelijkheid aan te br~gen om bepaalde bits in de instructieteller te modificeren, afha nkelijk van een conditiecode, die weer
door de machine - toestand wordt bepaald, kun nen ook hier sprongopdrachten wor den gerealiseerd.
Een derde mogelijkheid is, een gedeelte van het adres aan e e n teller
toe t e voeren via een preset, en dan van hieruit v e rder tellen, tot
er weer een nieuw adres of adresdeel wordt aangeboden.
Tenslotte bestaat de mogelijkheid om naast de instructieteller een
adresmatrix van volle breedte te gebruiken, waarin dan vo o r conditionele of onconditionele sprongen het adres van de volgende instructie staat. Hoewel dit geen essentieel nieuwe mogelijkheden met zich
me e brengt, en dus ook met een van de a n dere drie metho den te realiseren is, heeft dit systeem toch voordelen bij het microprogrammeren
van een ing ewikk elde machinefunctie. De an dere methoden zouden dan
al gauw leiden tot ingewikk elder hardware, groter geheugen en/of
langzamer werking van het geheel . Speciaal biedt dit systeem voordelen in een microprogramma, waarin een groot deel van de instructies
conditionel e

spron~

inhouden, of waa rin de informatie uit h e t adres-

g eheugen ook vo o r andere doeleinden wordt aangewend.
Aangezien h e t microprogramma, dat vo or de realisering van de benodigde machinefuncties van de Data-Adapter benodigd is, zeer veel eist
van de flexi b iliteit van de in s tructiecyclus, is in h e t ontwerp van
de Data-Adapter uitgegaan van de laatste mogelij k heid, dus h e t naast
elkaar gebruiken van een instructieteller en een adres ma trix. Dit
levert namelijk o.a. aanzienlijke voor delen bij het realis e r en v an
d e voor de bediening van mee rdereinput/out p ut-de vices b ènodi gde
timesharing . Hiertoe is e r per I/0-device een extra r egis t e r, ee n
zogenaamd Micro Adres Re g ister (MAR) toegevoegd waarin adressen uit
het adresgedee lte van het geheugen bewaard kunnen worden, om dit
later weer aan de Micro Ins tructie Teller (MICTEL) aan te bieden.
H i <~ rdoor km dan, voor h e t

b eëindigen v an e en bepaalde conta ctfas e

me t een bepaalde I/0 het adres van de vo or deze I/0 geldende volg e n de instructie bewaard wor den. Het principeschema voor dit syste em
komt e r dan als volgt uit te zien: zie fig . l.-2.
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fig.l . -2.: Principeschema voor uitgebreid microprogramma.

Met behulp van een op deze manier gestuurd microprogramma kunnen
instructies van b.v. de vorm:
if A=l then (set B , C ; reset D,E; jump toY) else(set F );
reset G;
in één instructiecyclus worden uitgevoerd. Dit kan b.v. op de manier, zoals schematisch aangegeven is in fig.l.- 3 .
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2.

Functie~omschrijving

van de DataAdapter.

Zoals in de inleiding al werd gezegd bestaat de fu n ctie van de
Data-Adapter uit het vertalen van de kanaal -interface van I BM/360
naar de I/0-interface zoals deze in de groep ECB is ontwikkeld, en
omgekeerd. Om een inzicht t e krijgen in de omvang van deze functie
volgt hieronder een overzicht van:
a) de IBM/360 kanaal-interface,
b) de ECB I/0-interface,
c) de manier waarop de heen en terugvertaling plaats moet
vinden.

2.1 . De IBM/360 kanaalinterface.
Deze interface v e rzorgt het contact met de control-units,of in dit
geval met de Data-Adapter, en maakt hiervoor gebruik van een aantal
data-lijnen voor data- en informatietransport, n.l. Bus In vo o r data
n a ar h et kanaal (

9 lijnen,

1 byte + 1 paritybit ) e n Bus Out voor

data van het kanaal naar de control-unit. Naast deze data-lijnen heeft
het kanaal de beschikking over een aantal stuurlijnen, waarmee het
datatransport wordt gecoÖrdineerd. Deze stuurlijnen, waarvan e e n
deel door h e t kanaal wordt bediend , e n het andere de e l

door de in

contact zijnde of komende control-unit, werken asynchroon, dat wil
zeggen zijn behoudens enkele uitzonderingen niet g eb onden aan e en
bepaalde snelheid, maa r h e t contact bestaat uit he t aftasten of een
bepaalde lijn op of af is, en in antwo or d daarop e e n andere lijn op
of afschakele n. De stuurlijnen waa rover het kanaal de beschikking
heeft, zijn:
Hold Out

Operational In

(Op In)

Select Out

( Sel Out)

Request In

( Req In)

Se lect In

( Sel In )

Adress In

(Adr In)

Op e ratien Out

(Op Out )

Se rvice In

( Se rv In )

Suppress Out

Status In

(Sta In)

Aclress Out

(Sup Out)
(fl.dr Out)

Service Out

( Se rv Out)

Gommand Out

( Cmd Out)
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Behalve aan de lijnen Sel e ct Out en S e lect In zijn alle ControlUnits parallel aan alle stuurlijnen geschakeld. De lijn Sel Out
b.v. Ch-1 cl Out
vormt met Sel In een lus,
die in serie do or alle Con-

W Sia /n
/ Ou!

1

+
I

sel/'"'

!

<I

Cl/.!

C/1.2

trol-Units loopt. (zie fig.

+
t

C.tl. 3

fig.2.l.-l.: Schakeling van stuurlijn.

2 .1.-1) Alle Control-Units
zijn instaat om óf Sel Out
óf Sel In te onderbreken
en door te schakelen. De andere Select-lijn wordt ge -

woon vast doorverbonden. Zoals verderop zal blijken is op deze manier
bij kanaalresponsie op Request In een bepaalde prioriteit vast te
stellen.
De werking van deze int e rface is, kort samengAvat , als volgt (zie voor
uitv oerige beschrijving lit. l ) :
Als het kanaal contact wil maken met een bepaalde Control -Unit, dan
moet Operatien Out op zijn. Dan kan op de Bus Out het adres van de
gewenste Control-Unit gezet worden, waarna Adress Out opkomt. Nu
kunnen alle aangesloten Control-Units gaan onderzoeken of het opgegeven adres hun adres is. Als nu S el Out opkomt, dan wordt door alle
C.U.'s achtereenvolgens Select Out doorgeschakeld, tot Sel Out opkomt
bij de C.U. die het adres herkend heeft. Deze C.U. bekrachtigt dan
Op In, waarna het kanaal Adr Out reset. Als Adr Out = 0 dan wordt in
de C.U. het eigen adres op Bus In gezet , waarna Adr In geset wordt.
Dit ter controle, dat de aangesloten C.U. inderdaad de door het kanaal
gewenste

is, Als het kanaal de juistheid van dit adres heeft onder-

zocht, dan wordt een commando op de Bus Out lijnen gezet , waarna
Cmd Out opkomt, hierna valt Adr In weer af, waarna Cmd Out weer af
mag vallen.
Nu gaat de C.U. de aard van het commando onderzoeken, en kijken,
of h ij

insta ~ t

is dit commando uit te voeren.

Daarna wordt een informatiebyte op Bus In gezet, die de toestand
van de c.u. op dat rroment omschrijft, (z.g. status-informatie),
waarna Sta In wordt geset. Het kanaal kan nu te kennen geven dat
de C.U. de status-informatie moet bewaren, omdat het kanaal deze niet
wi l

overnemen door Cmd Out weer te setten (Stack Status), of dat de

status-informatie door het kanaal is overgenomen

door

Serv Out te

setten. In beide gevallen wordt nu Sta In weer gerese t, en als Sel
Out af is, ook Op In gereset. Nu gaat de C.U. de voorbereidingen
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treffen om het commando uit te voeren, b.v. het selecteren van de
aang e sloten I/0 en het opvrage n (i n geval van een leesopdracht)
van een databyte . Als dit byte in de C. U. aanwezig is, wordt Re q In
geset, waarna het kanaal Sel Out op kan laten komen, om de oproep
van de C.U. te beantwoorden. Als Sel .Out op is, wordt Op In geset
en wordt het betreffende device-adres door de C.U. op Bus In gezet,
waarna Adr.In op k omt. Dit wordt wee r beantwoord met Cmd Out, waarna
Adr In gereset wordt. Nu wordt de databyte op de Bus In lijnen gezet, waarna Se rv In wordt geset . Het kanaal kan deze inf ormatie
accepteren door Serv Out te setten, of de C.U. opdrac h t geven om het
contact

te beëindigen door Cmd Out op te laten komen. Hierna wordt

weer Serv In gereset en ook Op In, waarmee het contact met de C.U.
v e rbroken is. De C.U. kan nu zo nodig n i euwe informatie gaan opzoeken en deze weer na Req In in een zelfde cy clus als boven be schreven aan het kanaal doorgeven.
Het verloop van een s chri jfoperatie is analoog aan de leesoperatie,
met dit verschil, dat nu met Serv In ni e t informatie aangeboden wordt,
maar opgevraagd, waarna h e t contact we e r verbroken wor d t. De ontvangen informatie wordt nu d oorgeven aan de I/0-device en als deze
verwerkt is, kan weer ni e uwe informatie opge vraagd worden via Req I n.
Dit is het verloop van de normale le e s- en schrijfcyclus . Naast de
tw e e commando's: "read" en "write" kent he t kanaal nog drie andere,
n.l. "Test I/O","No Operatien Control" Pn "Sense".
"Te s t I/O"wordt gebruikt om de toestand v a n de C.U. en d e bijbehorende
I/0 op te vragen.
"No Op Contr." hee ft geen enke l e aktie tot gevolg, alleen de mom e ntele status-informatie wordt doorgegeven, en a l s dit een by t e van
nullen zou zijn, dan wordt device-end en channel-end gege nereerd.
"Se n:=:;e " wordt gebruikt orn speciale informa tie op te vragen die in de
C.U. wordt bijgehouden en die een narlere aanduirling ge e ft van eventue el opgetreden fouten.
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De statusbyte bevat de volgenrte op rle Data-Adapter betrekking hebbende
bits:
bit 0: Attention
bit
bit
bit
bit
hit

3:
4·

Busy

5:
6:
7:

Channel-end

Device-end

Unit-check
Unit-exception.

Attention dient om, als een I/0 niet in gebruik is, een oproep naar
het kanaal te geven, waarop h e t kanaal reageert met P.en

11

read"com-

mando na ar de I/0.
I3 usy geeft aan dat de geadressee r ûe I/0 in bedrijf

lS

en dus het

ontvangen com111ando niet uit kan voeren.
Device-end betekent dat de I/0 klaar is met de laatste uitvoering
en dus instaat is nieuwe commando's uit te voeren.
Channel-end geeft aan dat geen cont a ct tussen kanaal en C.U. meer
plaats hoeft te vinden ( in de Data- Adapter wordt channel-end steeds
gelijk met device - end geset en gereset) .
Unit-check wordt gebruikt om aan te geven dat er ergens e e n fout
is opgetreden, waardoor ver d ere uitvoering van het commando niet
volbracht kan worden.
Unit-exception ge e ft aan, dat er in een I/0 één bepaalde nader te
definieren fout is opgetreden.
De Sense-informatie bestaat uit één byte, die de v olgende bits
heeft ( dit zijn dié bits die de D.A. gebruikt ):
bit 0: Camma nd Reject
bit 1: Intervention required
bit 2: Bus Out Check
bi t

4:

Data Check.

.Q_o~~~ Reject ge • ft aan dat het opgegeven comrnanclo door de I/0 niet

u i t voerbaar is.
Intervention required betekent dat er een fout is opgetreden die
tussenkomst van de operateur eist.
Bus Out Check geeft aan dat er een pariteitsfout is opgetreden in
de informatie op Bus Out.
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Data Check beteke nt pariteitsfout in de informati e die de C.U. van
de I/0 ontvang t.
In bepaalde p;e vallen kart het nodig zijn dat het kanaal op an de re
wijze het contact met een bepaalde I/0 beëindigt o f dat éé n bepaald e,
of alle I /0 devic e s gereset wo rden. Dit kan mAt behulp van de vol ge nde drie signa len: als Sel Out af is, en Arl r Out komt op, dan b eteken t
dit da t de in contact zijnde I /0 het contact dient t e be~indigen,
waa rna device - end mo e t worden gegenn r ee rd. (I nter fa :e Disconnec t)
Als Sup Out en Op Out beide af zijn, dan moet e n alle aangeslote n
I / 0 's ge reset worden. (Syst e m Res e t)

"")

Ve rder kan het kanaal hij het beantwoorden van Req In opdrac ht geven
dat die I/O 's die Req In hebben geset om Stacked S tatus aan te bieden,
Req In moeten

res~n.

Dit gebeu rt door Sel Out te vergezellen van Suppress Ou t.
Om bovenstaande te verduidelijken wordt h ierna een flowdia g ram ge geven, dat alleen geldt voor het multiplexgeval, met en ige vereenvoudigingen die in v e rband met de geëiste werking van d e Data-Adapt e r
konden worden aangebracht .

1; 11 )

Als Sup Out op is en Op Out valt af, dan bet eke nt dit dat de I / 0
die op dat moment met het kanaal in contact is, dit contact moet
verbreken, en moet wordengereset ( Selective Re s e t).
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no

I

fi~ . 2 .l.-l: F l ow -dia~ram

•ra n d e I Brl k anaa l-

J.nt e rf a c e .

ls et Sta In

r------+---< Cm d Out

Sta I n = 1?
yes

Ireset

yes

I

= 1?

lyes
Sta In - 1?

I~------------~J:no

I
reset Se rv In

l

Sel Out = l?

Jr!o

[ ~ set Op In

yes

I
yes

I

J
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2.2. De ECB Data-Adapter-interface.
Deze in de groep ECB ontwikk elde interface is veel e e nvoudiger dan
die van het IBM/360-kanaal, heeft daardoor minder mogelijkheden, maar
resulte e rt in een veel eenvoudiger h esturing van de I/0-apparaten.
Naast twee stel informatielijnen, Data In v a n I/0 naar D. A. en Data
Out van D.A. naar I/0 he e ft de Data-Adapter nog slechts

8 stuurlijn-

en tot zijn beschikk ing, waurvan vijf uitgaande, nl.:
Select
Com ~ and

Ready (Cmd Rdy )

Write Ready

(Wrt Rdy)

Reset
Halt
en drie inkomende, nl.:
Power On

(Pwr On)

Status Ready

( Sta Rdy)

Read Ready

( Rd Rdy)

l'let deze interface is het niet mogelijk om een I/0 device te adresseren. Als contact met een bepaalde I/0 gewenst wordt, wordt Select
geset , waorna een commando op de

Da~Out

lijnen wordt gezet, gevolgd

door set Cmd Rdy . Dit com mando kan alleen zijn lezen (read) of schrijven (write),bepaald door de twee minst significante bits van h e t comman d obyte ( •.•••• 01) = WRIT E , ( •••••• 10) = READ .
Hierbij is wel de mogelijkheid opengelaten, om via de overige bits
beide commando's te modificeren en/of nader te specificeren.
Als de I/0 het opgegeven com mand o ni e t uit kan voeren, geeft het als
antwoord Sta Rdy op, met h e t statusb i t Unit check. Hierna mo e t het
contact weer verbroken worden. Als de I/0 daarentegen het comnando
accepteert, komt Rd Rdy op waarna Cmd Rdy weer af valt. Hierna valt
ook Rd Rdy weer af. Cmd Rdy mag alleen opkomen onmiddëllijl< nadat
Sel e ct geset is, en als Sta Rdy niGt op is.
Nu is de basis gelegd voor uitwisseling van informati e .
"LEZEN" : Door Wrt Rdy op te laten komen verzoekt de D. A. de I/0 om
een informatiebyte. Als de I / 0 deze he e ft gevonden , wordt hij op
de Data In-lijnen geze t, waarna Rd Rdy opkomt. De D. A. neemt nu d e
byte ov e r en laat Wrt Rdy we e r afval le n, waarna Rd Rdy ook we er af valt. Als de D.A. dez e byte heeft doorgest uurd, kan hij weer om een
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nieuw byte verzoeken door set Wrt Rdy, etc ••
"SCHRIJV EN" : Nadat de D.A . een byte heeft opgezocht wordt dit op
de Data Out lijnen gezet, waarna Wrt Rdy opkomt. De I/0 neemt dit
byte over, en nadat het geschreven is wordt Rd Rdy geset , wa a rna
Wrt Rdy weer afvalt, gevolgd door h e t afvallen van Rd Rdy. Na een
nieuw byte op Data Out gezet te hebben kan Wrt Rdy weer worden geset ,
etc ••
Hoewel in het normale geval een leesopdracht vanuit de I/0 beeindigd wordt, en een schrijfopdracht van uit de Data-Adapter, kan
in beide geval l en door beide apparaten het contact worden be~indigd .
De Data-Adapter doet di t door in, plaats van Hrt Rdy, Halt op te laten
komen , waarna de I/0 antwoordt met Sta Rdy, vergez e ld van Device-end .
Daarna valt Halt weer af waarna Sta Rdy wordt gereset . Als Sta Rdy
af is, dan kan Select worden gereset , waarna het contact

is verbro-

ken.
De I/0 kan het contact verbreken door in plaats van Rd Bdy, Sta Rdy
te setten, vergezeld van Device - end of Unit Check, waarna Wrt Rdy
wordt gereset , S ta Rdy afvalt, en Select wordt ge reset.
Contact met een I/0 is alleen mogelijk zolang Pwr On op is. Se lect
mag niet worden geset als Pwr On af is, Pwr On mag niet afvall en als
Select op is.
De I/0 kan in zijn beginpositie worden gezet door Se lect af te laten
vallen, en"Reset"te setten. Dan laat de I/0 P~trr On afvallen, nu
wordt Reset gereset, en als de resetfunctie voltooid is,komt Pwr On
weer op.
Deze Interface kent in totaal slechts vier statusbits, nl .:

bit

= Attention
5 = Device-end
6 = Unit Check

bit

7

bit 0
bit

= Unit Exception .

Attention mag slechts gegeven worden als Select af is .
Voor v e rdere informatie wordt verwezen naar lit.2.
Hi e ronder volgt een f l owdiagram dat h e t initialiseren, uitvo e ren en
beëindigen van een opdrac h t beschrijft.
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I / 0 is vrij,
D.A. wil een
Cmd. geven.

I

set Select

L
I
Sta Rdy =1?

Ino

~

set Cmd Rdy

1
l

Sta Rdy = 1?

'\..

yes

I no

~Rd
Rdy = 1?
no

Iyes

Jreset Cmd Rdy

I

[ reset V/rt Rdy

I

reset Cmd Rdy
J.

I

Rd Rdy ::: 1?

I no

>yJ

~Schrijfoperatie ?
no
yes

l

Contact met kanaal
Deze geeft Data of
Stop

I

Ireset

Data -+ Data Out

J

I

l

set \t/rt Rdy

Rd Rdy = 1?
no

J
I·

Sta Rdy

= 1?

l
=
I

no

~Rd Rdy
no

1?
yes

~Leesoperatie?

no

+
:/rt Rdy

1

l

I

/ yes

~
I

Ls e t Halt
I

= 1?
yes

S ta Rd;y

j

~

I

!reset Halt

J

yes

Da ta naar kanaal
deze accepteert
of geeft StoD

J
J

S ta Rdy = 1?
no
[reset Select

res e t ivrt Rdy

I

(uit

fig.2.2.-l : Flow-diagram van de ECB-Adapter-interface

)---J
yes

l
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2. 3 . Het vertalen van beide interfaces in elkaar.
De voornaamste functie van de Data Adapter kan als volgt worden
omschreven:
l) Vertalen van de IBM/360 interface naar de ECB interface en
terug, zodanig dat de D.A. zich naar de zijde van de re k enmachine
gedraagt volgens de IBM-specificaties, en naar de I/0 -zijde volgens de ECB-specificaties.
2) Verzorgen van de adresherkenning; dit kan d e I/0 met de SCBinterface nameli j k niet meer.
3) Herkennen van commando's, want de I/0 kent alleen
11

11

Head" en

\'lrite", terwijl er voor het kanaal ook nog andere commando's

bestaan (zie ook 2.1.)

4) Uitvoeren van die commando's die de I/0 niet kent.

5) Analyseren

en verzorgen van Status - en Sense1nformatie.

6 ) Meerdere I/O's tegelijk besturen, om aan het multiplexkarakter
van het kanaal te g emoet te komen.
Voor het vertalen van de interfaces is de volgende methode gekozen:
Na het initialiseren door het kanaal via Adr Out, of via Sel Out i n
antwoord op Req In, en het identificatieprocedee, wordt contact ge maakt met de I/0, waarna afwisselend een contactcyclus met het kanaal
en een met de I /0 wordt doorlopen, waarbij de aard van het commando,
11

lezen" of

11

schrijvenH, bepalend is voor de volgorde.

Een contactcyclus met het kanaal wordt in één online time-sharingperiode uitgevoerd. Uitgaande van het feit, dat de verschillende I /O 's
in principe traag werken wordt de

contactcyclus met de I/0 opgedeeld

in een aantal fasen, die in tyme-sharing worden uitgevoerd. Iedere
fase wordt afges loten op dat punt, waar op het opkomen of afvallen
van een inkomende I /0 -stuurlijn zou moeten worden gewacht . Op dit
punt v e rbreekt d e D.A. het contact om eventuele andere I / O's te bedienen, of andere werkzaamheden uit te voeren. Het starten van de
vol ge nde contactfas e gebeurt dan door het opkomen of afvallen van
een van de stuurlijnen van de I/0. Vanzelfspreke nd is, dat de I / 0
er niets van mag merken dat er geen direct c ontact bestaat met de
D. A. tussen de diverse fasen, dus de uitgaande Data Out- en stuurlijnen zullen hun normale informatie, aanwezig op het moment van
verbreken, moeten behouden tot het begin van de vol Bende fase.
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Op het moment dat het kanaal een commando aanbiedt voor een bepaalde I/0, zal de D. A. moeten onderzoeken of dit commando uitgevoerd
kan worden. Hiertoe moeten een groot aantal tests worden uitgevoerd,
welke als volgt zijn te omschrijven.
1) Is er een pariteitsfout in het commando?
2) Is het een geldi g commando, d.v,r.z. een dat de I/0 of de D. A.
kan uitvoeren?

3) Is de I/0 nog bezig met het uitvoeren van een vorig commando?

4) Biedt de I/0 Attention aan?
5) Bestaat er Stacked Status, die nog aan het kanaal moet worden
doorgegeven?

6) Bestaat er statusinformatie, afkomstig van de I/0, die nog niet
aan het kanaal is doorgegeven?

7) Is het statusbit Unit Check op?
8) Is Power On op?
Al deze g evallen kunnen een belemmering vormen voor het juist uitvoeren van het opgegeven commando. In het eerste geval is het duidelijk
dat er geen commando kan worden uitgevoerd, omdat er geen zekerheid
bestaat over de juistheid van het commando. In dit geval moet dan ook
het statusbit Unit Check en het sensebit Bus Out Check worden geset,
waarna de status wordt overgestuurd en het contact verbroken.
Als het commando ongeldi g is (geval 2) dan dienen het statusbit Unit
Ch eck en het sensebit Gommand Reject te worden geset , waarn a het contact, na statusoverdracht,weer wordt verbroken. Als de geadresseerde
I/0 nog bezig is met het uitvoeren van een opdracht (busy op) dan
moet het contact ook worden verbroken (geval

3).

Als de I/0 Attent ion aanbiedt, moet deze statusinformatie naar het
kanaal worden doorgestuurd, en kan er geen commando worden uitgevoerd.
Dit is ook het geval als er Stacked Status bestaat, of als er in de
D. A. nog I/0-status aanwezig is, die nog niet naar het kanaal is
doorgestuurd.
Als het statusbit Unit Check op is, of Pwr On is af, dan kan er geen
commando worden uitgevoerd behalve "Sense", in dit geval moet bij de
initial status Unit Check niet doorgegeven worden. Bij elk ander commando moet dit wel. Als Pwr On af is, dan moet Unit Check en Intervention Required worden geset.
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De vijf in 2.1. genoemde commando's worden door de Data Adapter als
volgt behandeld.
Test I/0: Dit commando vraagt alleen naar de status zoals die op dat
moment voor de geadresseerde I/0 geldt. De D.A. gee ft de statusinformatie over aan het kanaal, waarbij Busy alleen op is, als de I/0 nog
daadwerkelijk bezig is met het uitvoeren van een vorig commando.
No Operational Control: Dit commando vraagt ook om de bestaande status; als deze gelijk nul is, worden Device-end en Channel-end geset,
anders wordt Busy meegestuurd.
Sense: Hier vraagt het kanaal om de aanwezige senseinformatie i n de
D.A •• Deze informatie kan na initial statusoverdrac h t worden doorgegeven als de I/0 niet busy is en als er geen status in de D.A. wacht
op oversturing naar het kanaal. Als Unit Che ck op is moet dit statusbit niet worden overgestuurd. In een en dezelfde contactcyclus wordt
eerst de initial status overgestuurd, daarna de sensebyte, daarna
worden de sense-informatie en Unit Che ck gereset, en daarna wordt
de eindstatus met device-end gestuurd. Pas daarna wor dt het contact
me t het kanaal v e rbroken.
Read: Dit is een opdracht, waarbij de I/0 rechtstreeks betrokken is.
Als het commando kan worden uitgevoerd, dan wordt eerst de initial
status nul overgestuurd en dan wordt het contact verb roken. De D. A.
maak t nu contact met de I / 0 via S elect, Cmd Rdy e tc •• Als het commando
door de I /0 is geaccepteerd, vraagt d e D. A. met set Wr t Rdy o m de ee rste databyte, waarna het contact met de I/0 weer wordt verbrok en. Als
nu van de betreffende I/0 Rd

I~ dy

opkomt, wordt het contact hersteld,

om Req In te setten, waarna weer wordt afgeb roken. Als nu het kanaal
met Sel Out antwoordt op deze opro ep , dan wordt het contac t met I/0
hersteld, terwijl ook contact wordt gemaakt met het kanaal, en na de
identificatie wordt de databyte van de Data In-lijnen op de Bus Inlijnen gezet, waarna Se rv In wordt geset. Al s tet kanaal

deze data

accepteert met Serv Out, dan wordt het contact met het kanaal weer
verbroke n, Wrt Rdy wordt ge reset, en het contact met d e I / 0 wordt
verbroke n. Nu valt in de I / 0 Rd Rdy weer af, waar d oor het contact
met de D.A. wordt hersteld. De D. A. kan nu met set

~rt

Rdy een vol-

gende databyte opvragen , e tc ••
Write: Dit is de tweede mogelijke opdracht voor de I / 0 . Hier verloopt
het begin hetzelfde als bi j read, tot en met h e t acceptere n van het
commando door de I /0 . ~:u verbre ek t de D. A. h e t contact me t de I/0 ,
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teneinde met Req In de eerste databyte aan het kanaal op te vragen.
Het kanaal antwoordt weer met Sel Out, en na de identificatie verzoekt de D.A. via set Serv In om een databyte. Als dit door het kanaal wordt verstrekt met Serv Out, wordt de databyte van Bus Out
overgenomen op Data Out, Wrt Rdy wordt geset en het contact met de
I/0 en met het kanaal wordt weer verbroken, tot de I/0 door Rd Rdy
op te kennen geeft dat het dit byte heeft verwerkt. Nu laat de D.A.
Wrt Rdy weer afvallen en wordt weer afgebroken tot Rd Rdy afgevallen is. De D.A. kan nu met Req In weer om een nieuwe databyte verzoeken, etc ••
Het Stoppen: In beide commando-uitvoeringen bestaan

er

verschil-

lende mogelijkheden om de data-cyclus te be~indigen.
A) Na het detecteren van pariteitsfouten;
Bij een leesopdracht wordt de met Rd Rdy op binnenkomende databyte getest op juiste pariteit. lleeft deze test een negatief resultaat, dan wordt niet Req In geset, maar het statusbit Unit-check en
het sensebit Data-check. Wrt Rdy wordt gereset en na het afvallen
van Rd Rdy laat de D.A. Halt opkomen. Als nu de I/0 antwoordt met
Sta Rdy, vergezeld van Device-end, wordt Halt gereset en Req In
geset om deze statusinformatie aan het kanaal door te geven. fJa het
afvallen van Sta Rdy wordt ook Select gereset, waarmee het contact
met de I/0 be~indigd is.
Bij een schrijfopdracht wordt de via Bus Out de D.A. binnenkomende databyte getest op pariteitsfouten. Wordt een fout gevonden, dan
wordt weer het contact met het kanaal verbroken en wordt, in plaats
van Wrt Rdy, Halt geset en ook het statusbit Bus Out-check. Als de
I/0 reageert met Sta Rdy en Device-end, dan wordt Halt gereset waarna Req In wordt geplaatst voor het doorgeven van de status Unit-check
en Device-end.
B) Stopopdracht vanuit het kanaal : Als het kanaal als antwoord op
Serv In niet Serv Out maar Cmd Out geeft, dan wordt na eventueel
reset Wrt Rdy en Rd Rdy af, Halt geset, waarop de I/0 weer reageert
met Sta Rdy en Device-end.
C) Stopopdracht vanuit de I/0: Als de I/O,in plaats van Eu Rdy, Sta
Rdy op laat komen, wordt Wrt Rdy gereset en na het afvallen van
Sta Rdy wordt tenslotte ook Select gereset. Als de I/0 met de eindStatus Unit-check overzendt, wordt in de D.A. het sensebit Intervention Required geset. Na het afvallen van Wrt Rdy wordt weer Req In
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geset om de ontvangen status aan het kanaal door te geven.
D) Interface Disconnect: Het kanaal bezit de mogelijkheid om op
vrij willekeurige tijdstippen het contact met een I/0 te beëindigen.
Dit kan door het op laten komen van Adr Out terwijl Sel Out af is.
De op dat moment met het kanaal in contact zijnde I/0 moet dan een
Halt-opdracht krijgen, en alle stuurlijnen van de

D~A.

naar het ka-

naal, met uitzondering van Request In, moeten worden gereset. Na
het beëindigen van de Halt-opdracht kan de I/0 dan weer status Device-end aanbieden.

Als de D.A. statusinformatie van een bepaalde I/0 aan het kanaal
aanbiedt, kan het kanaal opdracht geven, om deze status te bewaren
totdat het kanaal deze wil accepteren (Stack Status). Dit gebeurt
door Cmd Out op te laten komen in antwoord op Sta In. De D.A. set
dan Req In en verbreekt het contact met het kanaal. In de D.A.
wordt onthouden dat er voor deze I/0 nog status aanwezig is, die
door het kanaal is gestacked.
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3.1. Uitgangspunt0n.
Bij het ontwerpen van de gevraagd e

g ·! ~icroprogramme e r de

Da t a - Adap-

t e r is uitgegaan va n e e n microprog ramma-sturing , zoals deze in ho ofdstuk 1 als laatste mogelij kh eid is o ms chreven. Dit hield in ee n
sturing die voor de afwikke l ing van he t
van e e n micro-instructi e tel le r

mi~roprogramrna

geb ruik maak t

( MI CTEL ) e n e Pn vo l ! ~d i ge a d r es ~

matrix, t e rwijl v e r de r ee n aan t al micro-Adres Reg ist e rs ( MAR ) t e r
beschikkinG staan, om adr ess en in te bewaren, tot rteze no d i g zi jn
voor de verdere afwikke ling van een bepa alde proc edure voor ee n
van de I/0- de vi ce s.
Ho e wel getracht is, het ap naraat

z ov ~ r

mogelijk te mi croprogramme r e n,

bleek toch hij de bestude ri ng v a n de IBM interfa c e specificaties,
dat een gede el te in hardware zou moet en wor d en uitgevoerd. Dit is
het de el dat zorgt vo or de

ad r eshe rken n in ~

e n select ie . Er is nl .

ges9ec ificeer d dat in ge va l een kanaal -oproe p ni e t v oor ee n he paalde Control Unit bedoeld is, deze C. U. Se l e ct Out b inne n

1,6

microseconde moe t doorg even. Dit is in e e n micro p r og rammacyclus
z e a r moeilij k te verwe zenl ijken. Ve r de r kent het ka naal no g een
drietal

sturin ~ sopdrac h t e n,

die mo e ilijk i n h e t mic roprog ramma

t e det ec t e r e n zijn , omdat ze o p vrij

wil Jeke uri ~e

tijdstippen kun-

nen optreden. Dit zijn Int e rface Disconne ct, S e lective Reset en
System Re.set. Deze d ri e vlord en aaneegeven door het op laten komen
e n/o f af lat en vallen v an bepa al de stuurlijnen ( z i e ook hoofd stuk ? .1.). Dit is he t eenvoud igst in ha rdwa r e t e detect eren .
Treedt een van de drie g e noem de com mando ' s op, dan z o rg t de har dwar e ervo or da t het microprog ramma o nm i ddell ijk wor d t ond erb roken,
waa rna een sprong wordt uit ge vo e rd

naa~

&~n

bepaald es cape

a ~ res,

waa r e e n procedure beg int die uit z o e kt welk v a n de d r ie o pd r a c h t e n
mo e t wor de n uitgevo e rd, e n dit daarna doet .
De r es t van de machinefunctie is te beschrijven i n ~&n g root
flowdiRgram . Door dit flow d i ag ram te doorlo pen o p e e n mani e r, be paald do or de respon s i e v a n I/0 e n kanaal , k an e e n juiste D. A.
werking wor de n v e rkr ege n. Dit f lowd i agram kan wo r d en v e rtaald in
e e n micr oprog ramma. De plaa ts in dit f lowd i ag r am , waar op het micro p r ogramma zich op een bepaald mom e nt bev in d t, tesamen met de
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informatie van inkomende en uitgaande stuur- en dat alijnen naar
I/0 en kanaal, aangevul d me t enigPint e r ne informat i e b epaal t de op
da t moment nod i ge a k tie s v an de Data-Adapt e r. Cm t e vol cl o0n aan rl e
apparab~n

eis, da t de D. A. in tim eshar ing acht I/0

kan be d i 1·: n en,

mo et de D.A . dus 1n staat zijn vo •r ieder va n d e I / 0 apparaten,
onafhankelijk van de andere , ret flowdiag ram op de v e rpiste manier t e doorlopen , e n de nodige a k t ies te verric hten . Door nu
b ij het b eë in d i g en van een time s haring -fase van e '"n be pa<:\ lr1.e I / 0
het adr e s va n die

micropro g ra m~a -i ns tructi e ,

moet lw g inn en , op te slaa n ,

waRr de vol ge n de fase

b ij hervat tin r~ v.'l.n he t contact
het
.
d it adre s weer gebruikt worden om flow d iagr a~ op de juiste manier
kiH!

v erder te doo rlop e n.
Hie rt oe mo e t de D.A. in sta<Jt z ijn voor
lt oeve ~ lheid

i ·~de r e

iedere I / 0 een

i nfo rmatie t e be waren e n b ij te houden.

Dit omvat ook (zi e par . 2 . 3 .) een stA.tus - en se n GPregi.ster , aang e?.ien
de I/0 deze in fo rmatie ni r"t volledig reGIJ . helemaal n i e t kan Je v e ren.
3 . 2 . De Select i eharrl ware .
Dit dee l zorg t ervoor dat, aan de hand van de

~us

Out-lijnen en

de i n komend e stuurlijnen van kanaal e n I/0, wor dt gedetect ee r d
dat het kéma_;ü nf eeYJ van de I/0' s co ntact zo 8kt . L1 h •·:· t c;e-; val
da t het kö.oaal contac t :.-; oc;k t kan clit '6 ijn

o~

·e>r.>n

co ~ ' 1ando

art n

In. v;:..n een van de I/O ' s . In h et eer(3te ge v:ü komt !\,dr Out op ,
en d e D. A. mo et dan te sten of het adres o p de 3 us Out-lijnen zijn
adres i s ( 5 van de 8 b its vormen het D.A. adres, de overi ge 3
SIJe cificeren de

~ewenste

I /0 - rte vice) . Als nu Sel Out opkomt,

e n de D. A. heeft het a d res he rkend, dan

ko~en

Cha n nel - Initia ted ,

Channe l - Re quest en Call op . Call duidt aa n dat e r ee n opro e p
aan de D. A. wordt gedaan, Chann e l Reque st hetekent dat het een oproep van het kanaal is ( in t egenstel l inp.; tot I /0 I~eq u e st: o p ro ;~ p

van ee n I /0 ) en Channel Init ia t ed he t eke nt e e n Sele c t i e OIJ initiatief van he t kanaa l, dus om e0n com ~ an d o door t e ge v e n ( dit
i~

t egenste lli ng tot D. A. Intitia ted , wa t

RPYJ

kanaal selr.>ctie in
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antwoord op Request In bet eke nt ).
De Sel •o. ctie hR rdware h ee ft no g e . :n andere taak: De D. A. rn o •c•t a.<J.n
de hand van de inkom e nde I/0-stuurlij~n ( d ri~ p <:' r I/0: P\vr On,
Sta Rdy en Rd Rdy ) d et e ctere n o f een I/0 e e n I/0 Re qu e st indient. Dit kan door h ·: t verand e r e n van een van de drie lijnen te
detecteren via een soort exclusive-or schakelins . Als meerdere
I/O's een I/0 Request indienen, dient de Selectiehardware diegene
te honor e r e n, di e de hoo g ste p r i oriteit heeft. Ve rder moet deze
h ardwar e he t adres van d e z e I/0 gene reren, voor he t ~e va l d it
t e r i den tificati e aan h e t kana a l moet word e n aa n g e b o d en.
Tenslotte mo e t e n onder deze h a r dware wor d en ger eke nd de registers
waarin wordt bijgehouden of vo o r een gepaalde I/0 Request In is
e;eset, en of v a n een

bepaal cl r-~

I/0 aan het kana a l a angeboden sta-

tus gestacked is. De uitgang e n v a n deze registers (WfC register =
1:Jait for Chan ,·j el) en (StSt lle g :.::. St a ckc"d S tatu s I·l ec, i.s t e r) vormen
via

e~n

OR- s chake ling Requ Pst I n . Zi e vo n r detail s h e t p rincipe-

schema fi g . 3 . 2 .-l., pag. 2 6.
De werking va n dit stuk h a rdwar e is als volgt:
Het microprogramma bevindt zich in ruststand bij een instructie:
if Call = 0 th e n HOLD HICTEL elf>e set Selh.
Nu worden, als Call = 1 de D-flipflops geset al naar gelang de
huidig e toestand v u n Ch.Init en Ch. Req. Deze lijnen zetten de
datas e lectors in de juiste stand. Voor de selector voor de pri oriteitsschak e ling geldt: als Ch. Req = l

en Ch.Init = 0 dan wordt

de onderste byte tot de priorit e itsschakeling toegelat e n, in alle
andere geval l en de bovenste;

IOiPC

=

IOi E_ari ty f_hange betek:ent

de IOi sturing -in lijnen hebben een verandering ondergaan waardoor

IOiPC~l

is geworden : Voor deze detectie k a n een schakeling

als in fig . 3. 2 .-2 worden gebruikt .
P..ur

On

JO i FC

t-e<oet IO~

PC

fig.3. 2 .- 2 .: De vorming v a n IOiPC.
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Deze schakeling we r k t a l s vol g t: Als op e e n bepaald moment Reset
I OiPC opkomt, dan

word t~

de klokflank de

~-uit gang

van de D-flip-

fl op gelijk aan de D-i ngang . Hierdoor wor den de beide ingangen v an
de laatste exclusive-or ponrt gelijk , waardoordiens uitgang 0 w0rdt.
Als na di t ti jds tip een van de dri e inkomende lijnen een verandering
van 0 n gar 1 of van 1 naar 0 maakt v e ra n dert de D- i ngang van de
FF .

De ~

..

Cal/

+

)elec- f - - - Se-l

:

""'

IOt·8Fr \
1

.sj.

• :Mu

"§!+

-8

,....... VOin

D-~·rniL

8-

~

lt>[.)

~

~WI

rf.)

He,kon

~
•

D (!],___

blijft echt e r hetzelfde: hi e rdoor komt nu aan de ingang

v an de EXOR e e n patroon 01 of 10 waardo or de uitgang 1 wordt. Dit
be t eke nt een IOi - Requ est . De data selecter voor het IO Sele ct ie
Re g ister kiest met Ch.Init = 1 de bove nste, van Bus Out afk om stige
bits, waardoor dan he t adr es van de geadresseerde I/0 aan de

L

)
I
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ingangen van IO Sel Reg sta a t. In all e andere g e vallen staat
aan deze

in gan~en

het adres van de oproepende I/0, of dit nu

via IOiPC of via WfC Re g of StSt Reg opro e pt.
In alle drie de gevallen ( IO Request, Ch.Init Ch.Req of D.A.Init
Ch Req ) staa t dus na de bovengenoemde microinstructie aan de ingangen van IO Sel Reg het adres van dat I/0 ap paraat, dat in contact moet komen met de Data-Adapter. Het microprogramma vervolgt
nu met een instructie:
set I OS el. Reg.
Nu is het adres van de ge wenste I/0 vast gelegd.
HiPrna volgt:
set SC
Een van de uitgangen van de decodeer-schakeling wordt nu bekrachtigd, waardoor met behulp van ee n van deze Ci kieslijnen
nu de gewenste I/0 logisch a ange slote n wordt op de D.A ••
Tev ens kiest deze stuurlijn het bij d e ze I/0 gehorende bit van
het WfC Reg en het StSt Reg, om dit zo nodig te setten of te resetten. Bovendien worden de b ij dez e I/0 behorend e uitgangen v a n
WfC Reg en S tSt Reg gekozen , om eventuele testfuncties op uit te
vo e ren, die in de loop van het microprogramma voor kunnen komen.
Deze hardware is welliswaar tam e lijk ingewik ke ld, maar ze levert
hQt voordeel, dat met behulp hiervan het microprogramma of efficiente wijze gestart en gestuurd kan wor den. Bovendi e n vo e rt
ze e :;n aantal tak e n uit die moeilijk in het microprogramma zijn
onder te brengen .

3 . 3 . Het flowdia g ram
Me t be hulp van de in de vorige paragraaf gedefinieerde hardware
stuurlijnen (Cal l , Ch.Init, Ch.Reg, etc.) kan nu eenvoudig een
sch ematisc h flowdiagram worden opgesteld, da t de beschrijving
van de overige D.A. functies geeft . Zie hiervoor figuur 3 .3.-l.
Dit schema is het eenvoudigst te verklaren aan de hand va n de
verschillende (genumm erde) blokken, die er in vo o rkomen.
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Verbreek huidige
H.Pr.sequence

jl

Haak contact met

g_

door hardware bepaalde I/0-device

J,

~------~--------~~

~---------<( Ch.Req
yes

naar adres in MAR
/ no

= l?

Identificatie,sla
zonodig Cmd. op

I/0 al klaar om Cmd. rloll~--i
te accepteren?

Q

.L

[9

.-- I/0-startsequence

( ch.Init = l?
yes

no
~

Onderzoek uitvoer-

Onderzoek aard

baarheid van gege-

van D.A.contact

cycli; met Channel-

ven Commando,

met het kanaal.

contact.

als niet uitvoer-

a)Data-transport

baar dan set

b)Status

I Blok

c)Stacked Status

I Ch.

Disconnect,
anders:

..

Normale I/0-data-

rrr-- --- - l
voor
I/0

1

I

[ datacontact ~

F~------~_.

~--------T-------~~

1 1

lz.

1

J

Onderzoek Cmd.,

Geef Status door

set Disconnect,

aan kanaal, en

Dosense, of READ(5

doe a),b),c) of d)

Onderzoek oorzaak

a)Stack Status

van verbreken van

b)Disconnect

de Datacyclus.

c)Dosense

Onderzoek Status ,

d)Read of

~------------~----------------~--~

\~rite

set Req In om status door te geven ,
lQisconnect I /0

Dosense , sense-

.~

~

informatie naar

jSta Attention op bij

het kanaal, daar-

I / 0, dan set WfC et c.

na eindstatus door

~

geven via
set Disconneet
fig.3.3.-l: Schematisch Flowdiagram van het

D .A~ Microprogramma

~o~~r-r-----'
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Blok 1 zorgt voor h e t be~indige n van de huidige time-sharing-fase:
Dit houdt in h e t verbreken v a n de I/0 koppeling aan de D.A., en h e t
res e tten van de nodige interne informatie, zo ook van de selectiehardware informatie ( o.a. de FF 1 s Ch.Req en Ch.Init.) Na be~indigen van
dit de e l komt de D.A. in de wachtstand, totdat Ca ll = 1.
Blok 2 verzorgt het initialiseren van de aan de orde zijnde timesharing-fase. Hiertoe wordt eerst de informatie in de selectiehardware va s t gelegd ( Ch.Req, Ch.Init, IO Sel Reg.). Daarna wordt via
set SC de g ekozen I/0 in logisch contact me t de D.A. gebracht.
Hierna vraa gt de D.A. zich af of Call

=1

t.g.v. een Chann e l-Request

of t.g.v. e en I/0 Request. In h e t eerste geval wor d t het microprogram ma voortgez e t met blok

3, in het andere wordt een sprong gedaan

naar het a d res dat zich op dat moment in het Micro-Adres-Re g ister v a n
d e geselecte e rde I/0 b e vindt.
Blok 3 Hier vindt in contact met h e t kanaal de i de ntificatie plaats,
di e nodig is om het kanaal te lat e n wet e n we lke I/0 in contact is
t.g.v. van een selectie van h e t kanaal me t Aa res Out of t. g .v. van
com ~ an d o, da t

Req.In. In het eerste g e val moet ook h e t

h e t kanaal aan-

bi ed t, wor d en opgeslaan voor lat e r on derzoek. Dit gedeelte verloopt
zoals gesp e ci f iceerd voor de IBM interfa ce. Na b e ~indiging
de e l

van dit

test de D.A. of h e t channelcontact Channel-Initiated was of D.A.-

Initiated. Bij Ch.Init wordt het microprog ramma v o ortgezet me t blok
anders met blok
Blok

4.

4,

6.

Hi e rin wordt de toestand van de I/0 getest, en g ekeken, of

die in staat is om e e n com r:1 an d o uit te vo e ren. Hiertoe mo e ten alle in
par.2.3. geno e mde t e sts wor den uitgevoerd. Kan geen comman d o worden
uitgevoerd da n spring t het E. Pr. van dit blok naar blok 7 voor door geven van status, deze g eeft dan aan waarom het commando ni e t kon worden uitgevo e rd.
Is de I/0 daa rentegen wel in staat om e e n commando uit te vo e ren, dan
wordt overg e g a a n naa r blok
Blok

5.

5. Het bij blok 3 ontvange n

com r~ an d o \ITOrd t on de rzocht,

en a fhankelijk hierva n wordt de status informatie up te date gebracht,
e n wordt e v. één van de drie v u.riabelen
11

11

Discon n ec t

11

,

11

Do Sense 11 , of

READ 11 geset. ï:hsconn e ct als cm d . was Test I/0 o f No Operatierral Control,
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Do Sense als cmd was "Sense" en P.EAD als c md Has Rea d . Hierna sp r ingt
het microprogramma naar blok

7 voor do0rsturen van initial status, die

t e vens e ndstatus kan zijn in geval
In Blok

~ isconnect

o p is.

6 wordt bij D.A. Initiated Channel Request onderzocht waarom

de D.A. voor de aangesloten I/0 Request In he eft geset. Dit k an drie
oorzaken hebben: le te n beh oe v e v an data transport ge durende ee n l ee sof schrijfopdracht.
2e ten beho e v e van statustransport aan het ein d e van
e · n lees- of schrijfop d racht of t. g .v. het det e cteren van fouten.
3e ten behoeve van h e t nogmaals aanbie ti e n van Status
Informatie, die tijdens een v o rige aanbieding was gestacked.
In geval l spring t h e t M.Pr. via h e t MAR naar blok 10 voor de verzorging van h e t Data tran s port, in de b ei de and ere gevallen v e rvolgt het
M.Pr. met blok 7 voor doorgeven van de ( e ventu ee l stacked) status,
waarna h e t contact wor d t verbroken door dat in 6 Disconneet is geset .
Blo k

7.

Deze verzorgt al het statusstransport van

~.A.

naar kanaal.

Dit kan dus zijn (stack ed ) st atus di e vi a Re q In word t aangeboden, of
Initial S tatus die mo e t word e n verzonden aan het begin van e en Chan n el
Initiat e d Chan u el Request. Als Dis c o nne et op i s , of al s deze status
gestacked wordt, wordt het contact met het kanaal v e rbroken, waarna
het H.Pr. via blok l wee r in de wac h tsta nd

komt b ij "Call

= 1?

11

•

Als " Dosensen op is wordt het kanaalcontact niet verbroken, maar springt
het microprogramma naar blok

8 voor het doorgeven van sense-informatie.

Als " Disconnect n én " Dosense" beide af zijn, springt het !•1.Pr. naar

9 voor het starten van ee n I/0-cyclus.
Blok 8. Sense-informatie (uit he t bij de gesel ec te e rde I/0 behorende
blok

Senseregister) is de enige informatie die in Burst Mode met initial
status en ending status wordt doorg ege ven; d.w.z. het kanaal hoeft deze
I/0 maar eenmaal te selecteren, om achtereenvolgens initial status,
l byte sense-informatie en ending status te ontvangen. Na beëindiging
van deze cyclus verlaat het M. Pr. via blok 1 we e r de lopende tymesharing-fase. Nadat in blok 7 de initial status is verzonden en t.g.v.
Dosense = l naar blok

8 wordt gesprongen, wordt hier het senseregister

uitgelezen en naar het kanaal gestuurd, waarna Dosense =0 en Disconneet
=1

en daarna wordt weer terug gesprongen naar blok

7.

Hier wordt de

-31-

eind status overgestuurd, en tenslotte komt het M.Pr. via blok 1
(t.g.v. Disconnect) weer in de wachtstand.
Blol_c_2 wor d t bereikt uit blok 7 nadat een com mando is ontvangen en
de I/0 in staat is, dit uit te voeren (read of write). In blok

7

de initial status verstuurd, waarna het contact met het kanaa l

is af-

is

gebroken. De D. A. wil nu dus he t comma nd o doorgeven aan de I/0,
waa rtoe de inhoud van het Cmd Reg. op de Data-Out-lij nen wordt gezet.
De com1nando uit-voering kan echter niet zonder meer worden g estart,
omdat de I/0 nog bezig kan zijn me t het beëindigen -van de vorige
opdrach t. Als de I/0 nl. de eindstatus ( Dev.End) of a n de re status
he e ft ov e rgestuur d naar de D. A., via S ta Rdy, dan wordt busy gere set, omdat dan eigenlijk het commando afgewerkt is. Dan mo e t en echter S ta Rdy e n Selec t no g afvallen, voordat een ni e uw commando kan
worden doorgegeven. Als dus he t kanaal een commando aanbiedt, dat
geaccepteerd wordt , omdat tusy af is, moet gekeken wor de n of S ta Rdy
en/of Select nog op is. Is dit het geval dan wordt het sein Cmd Pendine geset, zodat in i e der geval geen ni e uw commando kan word en ontvangen, en daarna wordt weer via blok l

terug g ekeerd naa r de wac h t-

stand. Via I/0 Request komt nu v a nzelf het moment waaro p Sta Rdy afv al t, waarna Se lect ge reset wordt. Als op d it momen t Cmd Pending op
is wordt meteen de nieuwe commando-cyclus gestart. Als Select af was
bij het binne n k omen van blok

9 wordt de cyclus meteen gestart. Ook

tijdens deze startsequence kan het zijn dat het commando nog niet
doorgegev e n mag worden, omdat, met Select

= 0,

t. g .v. h e t doorgeven van Attention van I/0 naar

Sta Rdy

=

l kan z ij n

D.A •• I s dit het geval

dan wordt Sele ct geset en dan wordt in wachtstand gewac lt t tot JO Request
aang eeft dat Sta Rdy af is gevallen. Daarna mag Cmd Rdy wor den geset.
Komt in antwoord hierop (via wachtstand ) S ta Rdy op, dan is het
commando door de I/0 v e rworpen en wordt meteen naar bl ok 11

ges ~ron

gen. Als de I/0 antwoordt met Rd Rdy, dan gaa t he t M. Pr. ov e r naar
blok 10.
Blok 10: Deze sequense zorgt voor het uitvo eren van de normale data cycli bij le e s- en schrijfopdrachten, waarb ij de I/0 wordt gestuurd
ov e r ee nkomsti g de bCB Data-Adapter-Interface. Deze blok wordt in
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v e rsc he iden e tim esharing-fas en d o •) rlopen. Op b e paalde momenten wordt
contact gezoc ht met het kanaal via Re q.In. Als dan het k anaal antwoordt, wor d t het M.Pr . via b lok 2 , 3 en 6 wee r in 1 0 h e r v a t vo o r
datatransport va n kanaa l naa r I /0 bij schrijfopdracht en e n omgekeerd
b ij l ees o nd racht e n.
Ve r b r eke n van dez e da ta-cycli kan op v e rsc h il l e nd e manie r e n gesch i e den, zie ook par.2. 3 . Het M. Pr. gaa t dan verder in bl ok 11.
Blok 11. Hi er

worden de oorzaken voor h e t v e rbr eke n onderzocht, en

aan d e hand daa rva n we e r de

Statu~en

Sense -i n formati e bijgewe rkt.

Tevens wordt, na r ese t S ta Rdy, Se lect gerese t, waa rdoor

h,-~ t

contact

met d e I / 0 beëindigd wordt to t he t vol gende commando of e v. Attention
v a n I /0 . Tege lijk wordt Re q .In gese t, om d e e inds ta t us aa n h e t kanaal
do o r t e ge v en . Als bij res et Se lect b lijkt da t
wordt t e rug ge sprongen n aa r bl ok

C~d

Pendi n g o p is,

9 vo o r starten va n ni e uwe comman do's.

Blok 1 2 wordt geb ruikt om t e de t e ct eren of ee n in r ust zijnde I /0
v ia S ta Rd y Att en tio n aanbi ed t. Is d it he t g e val dan wo rdt Req. In ge set om deze sta tus aan het kmaal t e kunne n do ·:. r geven .

Dit he le flow di a g ram kan nu met b ehulp v a n de be ide interfacespecificati es (I GM e n ECD ) worden

ui~e e ng e rafeld

tot een z ee r gede taill ee rd

microprogramma da t stap voor s tap de v e r eis t e handelinge n van d e DataAda pter om sch rijft. Ho e dan dit microprog ramma de Data-Adapbr in g r ote
lijrie n kan b es ture n wordt b es chre v en in de volge nde paragraaf.

3.4. Principeschema voor het ontwerp van de Data Adapter.

3.4.1. De Interne informatie.
Zoals al in v e rschillende paragrafen is duidelijk geworden,moet de
Data Adapter voor iedere I /0 een hoeveelheid informatie bijhouden, d ie
deze niet zelf kan verstrekken. Daar zijn o. a . ge no emd een statusregister, een sensereg ister, een microadresregister ( MAR) . Verde r moe t
de D. A. nog enige interne variabelen bijhouden die iets me e r vertellen over de huidige toestand van e lke I /0 , zoals Cammand
Cmd = Read of Write, e tc.

Pending,
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Dit kan het beste worden gerealiseerd met behulp van een

(g~~tegreerd)

lees/schrijfgeheugen, dat acht woorden bevat (1 woord per I/0) van zoveel bit lang, als nodig is om alle informatie in te bewaren.
Daarnaast zijn er nog enige informatiebits nodig die alleen in de op
dat moment uitgevoerde timesharing-fase betekenis hebben, deze hoeven
dus niet per I/0 bewaard te blijven (b.v. Channel Request). Deze bits
kunnen dan in de loop van een timesharing-sequense worden geset en/of
gereset, maar worden aan het einde van deze sequense alle gereset.
Als nu contact met een bepaalde I/0 wordt gemaakt, wordt, als het adres
in de selectiehardware (zie

3.2.) beschikbaar komt, de informatie die

opgeslagen is in het geheugenwoord dat bij deze I/0 behoort, in een
groot werkregister gezet, waarvan alle bits in principe willekeurig
toegankelijk zijn. Dan is de I/0 meteen op de hoogte van de toestand
van die I/0.

3.4.2. De Centrale Bus.
Aangezien er in de Data Adapter op zeer veel manieren datatransport
moet kunnen plaatsvinden (b.v. van Bus Out naar: Data Out, Cmd Reg;
van Data In naar: Bus In, Sta Reg; van selectiehardware naar Bus In,
van Cmd Reg naar Data Out, etc.) is de prettigste manier om dit te
kunnen regelen, het gebruikmaken van een centrale databus, de z.g.
Central Bus (C.B.), waarop de bronnen via b.v. TRistate-poorten worden aangesloten en de ontvangende registers en data-bussen via ontvangers. Op deze manier kan dan informatie worden verstuurd van ieder
register of data-bus,die via zenders is aangesloten, naar iedere bus
of register, die via ontvangers is aangesloten op de C.B ••
Een gedeelte van het in

3.4.1. genoemde werkregister moet dan ook via

zenders en/of ontvangers op deze C.B. worden aangesloten. Door hieraan
ook van alle acht de I/O ' s de Data In lijnen en de Data Out registers
te koppelen kan meteen de I/0 worden geselecteerd, die in contact moet
treden met de D.A •• Met behulp van bepaalde micro-instructies kan nu
het datatransport eenvoudig worden geregeld.

3.4.3. Het Principeschema.
Zie figuur 3.4.3.-1.; Dit schema is als een aantal min of meer op
zichzelf staande delen te beschouwen.
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A) De Selectiehardware, zoals deze in par.3.2. beschreven is. Deze
ontvangt informatie van de sturing-in lijnen van alle I/O's en van het
kanaal, en van Bus Out, er wordt informatie geleverd aan de microprogramma-hardware, en aan de C.B. voor verzending van het adres naar het
kanaal. Ook levert dit de gegevens voor selectie van de juiste I/0device.
B) De MICTEL met het ROS (Micro-Instructie-Teller met Read Only Starage).

---

---

-

-

-

In het ROS staat op ieder adres een micro-instructie-woord,

dat bij aanbieden van dat adres door de !HCTEL aan de uitgangen van
het ROS tevoorschijn komt. Een deel van dit woord vormt het adres, dat
gebruikt kan worden voor sprongopdrachten of dat in het MAR
!dres-~egister)

(~icro

kan worden opgeslagen.

Een ander deel levert een aantal directe stuurlijnen voor sturing van
de MICTEL, deze bepalen, samen met de microprogramma-hardware, op welke manier de volgende instructie verkregen wordt (Increment, Reset of
Preset van de MICTEL). Dit kan gebeuren afhankelijk van een door de
M.Pr.hardware bepaalde Conditie-Code (CC). De voor de MICTEL geplaatste Micro-Instructie-Buffer (MICBUF) is nodig om bij sprongopdrachten
de informatie even op te slaan, immers Preset moet worden voorafgegaan door Reset, en met Reset wordt het adres "0000000", zodat er een
ander adres uit het ROS wordt aangeboden. De Selecter voor de MICBUF
dient om te kiezen uit een adres uit het ROS of een uit het MAR.
De overige lijnen uit het ROS worden via een decodeerschakeling uitgesplitst tot een groot aantal stuurlijnen, die in de microprogrammahardware worden gebruikt om de verschillende micro-instructies uit te
voeren.
C) De Microprogramma-hardware met het werkregister. De stuurlijnen uit
de decodeermatrix zorgen in deze hardware voor de door het microprogramma bepaalde functies. Deze zijn

doorgaans van de vorm:

if ••• then (set ••• ,reset ••• ) else (set •••

,reset ••• ),set •• ;

op de puntjes kunnen dan verschillende variabelen worden ingevuld.
Bijna alle set-reset-functies worden uitgevoerd op variabelen uit het
werkregister, tests worden gedaan op allerlei inkomende stuurlijnen
van kanaal en I/0 en ook op variabelen van het werkregister. Het resultaat van deze tests bepaalt de conditie-code.
D) Het Random Access Memory (RAM), een acht-woorden-geheugen, dat alle informatie bevat, die over de acht I/O's moet worden bijgehouden.
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E) De Central Bus (C.B.). Al het transport van data geschiedt via de C.B.
Deze is aangesloten op Bus In en Bus Out van het kanaal, op de Data In
en Data Out bussen van alle I/O's, op de selectiehardware (voor verzenden van adres naar Bus In) en op het werkregister, om de verschillende registers, die hierin zijn opgenomen (Commando-,Status- en Senseregister) te kunnen bereiken.
F) De overige informatietransporten dienen over afzonderlijke lijnen te
gaan. Zo bestaat er transportmogelijkheid van de ROS-adres-matriK
naar de selecter voor de MICBUF en naar het MAR-deel van het werkregister. Ook van het MAR naar deze selector moet een

verbindi~g

aan-

wezig zijn. Verder van het werkregister naar de sturing-uit van de
geselecteerde I/0, van de sturing-in van deze I/0 naar de microprogramma-hardware en naar de selectiehardware, etc ••
G) Tot slot bevat de D.A. een pariteitsbit-generator en een pariteitstestschakeling. De eerste kan aan de hand van de informatie op de C.B.
een paritybit op de P-lijn zenden, de andere kan testen of de pariteit van de

9 CE-lijnen correct is. Beide worden vanuit het micropro-

gramma gestuurd.
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4. Het Hicro Prog!'~~

4.1. Ontwerp van het microprogramma.
Uit het in
IBM- en

3.3.

gege ven flowdiagram, en de specificaties v an de

~CE-Interfaces

is eers t

e~n

z eer eenvoudig mic roprogramma

samengesteld (in die zin een v oudig, dat i ede re micro-instructie één
b epaalde
l ~ v e rde

se~of

reset - functi e of

~én

bepaalde test uitvoerde). Dit

een microprogramma van ongeveer 200 instructies op. Aan de

hand hiervan kon toen door me erdere functies b ij elkaar te nemen en
complexere micro-instructievormen toe t e laten een programma gemaakt
wor de n, waarbij he t aantal i nstructies gereduceerd we rd tot ongeveer
90. Dit had tot gevolg dat in bijna iedere instructie een andere
combinatie van handelinge n mo es t worden uitgevoerd. Uitgaande van
een microprogramma, dat per instructie ;én stuurlijn afleverde, zou
dit betekenen dat bijna elke instructie een andere stuurlijn nodig
had. Als dit h e t ge val is, kan evengced de uitgang van de MicroInstructie-Teller worden gedecodeerd, deze levert immers bij iedere
instructie ÓÓk een andere code, nl. het adres van die instructie.
Dientengevolge zou dan een deel van het ROS kunnen vervallen. He t

ROS zou da n alleen nog informatie moeten bevatten vo rJ r sturing van de
MICTEL, dus een adresmatrix e n een aantal directe stuurlijnen. Ui t gaande v an maximaal 1 2 8 instructies zou dan ee n adresveld van

7

bit

br ee d voldoende zijn, en met 5 bit om d e MICT EL te be sturen zou dit
dus 1 2 8 ROS woor den van 12 bit eisen. Voor het eenvoud igere microprogramma zouden 256 woor de n van onge v ee r 20 bit nodig zijn, nl.

8

voor adres,

5

vo o r mietelsturing en

7

voor indirecte, gec ode e r de

stuurlijnen. Met behulp v a n het gecomp liceerde re microprogramma
wordt dus e en aanzienlijke besparing van ge heugen ver k re ge n, en
d it betekent ook ee n forse besparing in de ko s ten van het geheel.
Nu wordt ee rst de v orm van de micro-i nst ructi es besproken, en we l
het gedeelte da t dient vo o r sturing v an de MICTEL.
Deze sturing di en t om tijdens iedere instructi e te bepalen op welke
manier de volgende instructie verkregen woràt. Er wordt uitgegaan
van een MICTEL die bestaat uit ee n

7

b its b ina ire tel l er, die boven-

dien de fJbties pres e t e n cl ear ke n t, waarbij \oJor d t verondersteld
dat v66r de preset een clear moet kom e n om de j u iste informatie in
BICTEL te zetten. De meeste instructi e vormen hebbe n

e~? n

HICTEL -
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sturing die afhank 0lijk is van de conditiecode CC, die door de M.Pr.hardware wordt hepaald. In het microprogramma komt ze e r vaak de
functie "if CC

=

1 then set HAR" voor, re d en waarom deze functi e ook

via de direkte stuurlijnen wordt b e paald. De vol gende instructievormen komen voor, waarbij (MAR) betek e nt dat in deze toestand het
MAR geset moet worden .

cc =

cc =

0

1

a b c d e

1) Increment

0 0 1 0 0

2 ) Incr.

Incr.

0 0 1 0 0

3) Incr.

HOLD

0 0 0 0 0

4) Incr.
5) Incr.
6) Incr.

Preset

0 1 1 0 0

Reset

0 1 0 0 0

Incr(HAR)

0 0 1 1 0

7) Incr.
8) Reset (r.lAR)

Reset(MAR)

0 1 0 1 0

9) Reset

Reset

1 1 0 0 0

10) Reset

Reset(MAR)

1 1 0 1 0

11) Reset

HOLD

1 0 0 0 0

1 2 ) Reset

Preset

1 1 1 0 0

1 1 0 1 1

1 0 1 0 0

13) Preset

14) Preset

1 0 1 0 0

Preset

De achter de instructievormen staande vijf-bits-woorden zijn zo ge -

kozen dat een vrij ee nvoudige besturingshardware mogelijk is. I3it d
geeft aa_n "set HAR als CC
MAR als CC
tr e de~

=

= 1".

8 "s e t

Aangezien in in.:' tructievorm

0" voor komt, wor d t hier, om da t

toc h g e rm CC

=

1 kan o p -

bit e gebruikt om CC te s et t e n. Bit a g ee ft aan wat mo 8 t ge -

beuren bij CC

= o:nl.

a = 0 dan incr e ment, a

=l

dan reset ( preset) .

Als men steeds vo or preset ook reset eist word en d e v e r schillende
functies gegeven door: Incr. -Preset
Rese t
set HAR
CC

ëë

=a 5

x ä +

=

ä ( CC

+ b c)

c + CC x h x c + es cape

= preset
= CC
= CC

ä b c

+ a x ~ + b x

x d
( hardware ) + e.

cx

CC
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Bij de Presetfuncties wordt in het midden gelaten, waar het presetadres vandaan moet komen. In de meeste gevallen is dit van het ROS,
maar bij twe e micro-instructies

~oet

h e t adres uit het MAR genomen

worden. Dit wordt niet door de sturingshardware bepaald, maar rechtstreeks door de bij deze twee instructies behorende stuurl ijnen.
Er is nog een derde mogelijkheid om een adres toe te voeren aan de
lHCTEL; dit is het vaste "escape"adres waarnaar het microprogram:na
moet springen als via de selecti e hardware een van de drie opdrachten
Interface Disconne ct, Selective Reset of System Reset wordt gedetecteerd. Dit kan door ook dit adres aan te bieden a a n de Selecter
voor de MICTEL . Aangezien er nu drie ingangen aan de Selecter bezet
zijn, en deze bouwstenen met 2 of met 4 ingangen in de handel zijn,
kan men een 4 ingangen-selector gebruiken , die dan als 4e ingang
het adres "0000000 11 heeft. Ivlen kan nu de reset en preset functie
aan de MICTEL hetzelfde afhandelen, maar de in de MICBUF opgeslagen
informatie kiezen met gehulp van de lijnen preset en reset, aangevuld
met de lijn die aangeeft "escape" en de twee stuurlijnen die de
inhoud van het MAR naar de MIGTEL dirigeren.

4.2. Het uiteindelijke Microprogramma.
In het nu volgende gecompliceerde microprogramma komen e en groot
aantal variabelen voor, die grotendeels reeds bij de Interfacespecificaties genoemd zijn. Daarnaast worden een aantal nieuwe
variabelen ingevcerd, die all e en voor de D. A. interne b et e kenis
hebben.
Bij dit Microprogramma ( zie pag. 41 t/m 43 ) zijn een aantal kanttekeningen te maken ter verduidelijking.
Instructie l

tot en met

6 beschrijven het beëindigen en starten van

een timesharing-fase. Selh zijn de flipflops Ch.Reque s t en Ch.Init,
h e t IO wo o rd is al die informatie uit het werkregister, die bewaard
mo e t blijven tot de volgende timesharing-fase.
In
het

7 wordt of contact gemaakt met het kanaal, of naar die plaats in
microprogram~a

gesprongen die door het MAR wordt aangegeve n.

8 tot en met ll werken de identificatieprocedure af overeenkomstig
de eisen van de IBH interface specificaties.

In 12 wordt gecontroleerd of er e e n commando mo e t wor d en onderzocht,
zo ja, d;m verder met instructie

58.

In 13 wordt onderzocht of de I/0 per toeval juist onder het wachten
op Req In nog e en Attention heeft gegenereerd.
In 14 wordt gechecked of Req In was geset om Status door te sturen,
in 15 of dit was om stacked status aan te bieden.
Als ge 'm Vi::l.n deze gevallen in aanmerkins komt moet \-/fC voor datatransport zijn bedoeld en springt het M.Pr. naar het adres in het MAR .
In 18 tot en met 22 wordt de status-overdracht verzorgd.
Daarna wordt of cont act afgebrok o n via Discom1ect , of naar de Dosenseprocedur t: gesprongen, of verder geguan met het starten van de I/0,
voor h ': t aan b ieden van een com:nando .
26 tot en met 32 behandelen het starten van de I/0.
33 tot en met 46 bescl1rijft de normale data-cycli van de I/0 interface,
met hierin opgenomen het deel dat voor datatransport naar het kanaal
zorg draagt.
Hierna volgen in 47 tot en met

55 de verschil l ende procedures om de

data-cycli te stoppen t.g.v. status-device-end of Unit-check, Stopcommando van Channel etc.
In

56 en 57 staat de te volgen procedur e als de I/0 in rust Attention

aanbiedt .
In 58 begint h o t onderzoek n~ar de uitvo e rbaarheid van het commando.
Dit gaat door tot 70, waarbij dus alle mogelijkheden worden afgec hecked .
In 71 tot en met 73 wor d t de voor-bereiding getroffen tot het uitvoeren van de verschil l ende commando's.
74 tot en met 77 beschrijven de data-procedure bij een Sense-opdracht.
In

78 tot en met 92 wordt gedetecteerd welke van de drie opdrachten

Interface Disconnect, Selective of System Reset is opgetreden en
deze worden uitgevoerd.

Voor het helemaal doorzien van dit microprogramma is e e n grondige
kennis nodig van de beide Interface-specificaties, zoals deze door
IBM en ECB zijn gedefinieerd. Dit is echter niet voldoende, daar er
op bepaalde punten moes t worden geimproviseerd. Dit is onder meer
het geval bij het status onderzoek bij een Channel Initiated Channel
Request.
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HET VOOR DE DATA-ADAPTER BENODIGDE MICRO-PROGRAMMk.
1) reset(SC, Selh, Interne D.A.informatie);
2) schrijf I/0-woord in RAH;
3) ifCall =0 then HOLD else (reset Sel IO Reg, set Selh);
4) set Sel IO Reg;

5) lees I/0-woord uit RAM;
6) set SC;
7) if Ch.Req =0 then (reset IOiPC, jump to (MAR)) else (set Op In,
-nevice Adress-naar Bus In);

8) if Adr Out =1 then HOLD else set Adr In;
9) if Cmd Out =Ü then HOLD;
10) if Ch.Init =1 then (Bus Out naar Cmd Reg), reset Adr In;
11) if Cmd Out =1 then HOLD;
12)

if Ch.Init =1 then jump to (58);

13) if (Select =Ü en Attdoor =0 en Sta Rdy =1) then jump to (16);
14) if IOStadoor =1 then (reset (WfC, IOStadoor), jump to (17));
15) if StSt =0 then jump to (MAR);
16) if parityfout in I/0-status then (set U.C.,Data-Check), Dain naar
-sta Reg, set Attdoor;
---17) reset StSt, set Disconnect;
18) Sta Reg naar Bus In;
19) if (Serv Out =1 of Cmd Out =1) then HOLD
20) if Cmd Out =0 then jump to (22)

~(set

~

set Sta In;

StSt, reset Sta In);

21) if Sel Out =1 then HOLD else (reset Op In, reset MICTEL);
22) if ServOut =0 then jump to (20) else (reset(Sta In, Sta Reg));
23) if Dosense =1 then jump to (74);
24) if Sel Out =1 then HOLD else reset Op In;
25) if Disconneet =1 then reset MICTEL;
26) if Select =0 then jump to (29) else (set (Cmd Pending, busy)),
Cmd Reg naar DaOut;
27) if Sta Rdy =1 then (set MAR(28),reset MICTEL);
28) if Cmd Pending =0 then (set MAR(56) ,reset MICTEL), reset (Select,IOiPC);
29) set (Select,busy), reset (Attdoor,Cmd Pending), if Sta Rdy =1 then
(set MAR(30), reset MICTEL);
30) set (Cmd Rdy, MAR(31), reset MICTEL;
31)

iJ.

Sta Rdy =0 then (set HAR(33),reset (Cmd Rdy, MICTEL);

32) set Cmd Reject, reset Cmd Rdy, Dain naar Sta Reg, if par.fout in Sta In
then (set U.C.,Data-Check),jump to (55);
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33) if READ =l then (set(Wrt Rdy,

~IAR(35)),reset

NICTEL);

34) set (WfC, MAR(38)), reset MICTEL;
35) if Sta Rdy =l then jump to (47);
36) Dain naar C.B., if niet par.fout in Dain then jump to (34);
37) set (U.C., Data-Check, MAR(52)), reset (Wrt Rdy, MICTEL);
38) if READ =l then Dain naar Bus In;
39) set Serv In, if Cmd Out =l then jump to (50);
40) if ServOut =0 then jump to (39);
41) if READ =l then jump to (43);
42) if par.fout in Bus Out then jump to (49) else Bus Out naar DaOut;
43) reset (Serv In, \VfC), if Sel Out =l then HOLD elsereset Op In;
44) if READ =l then (set tf:.AR(33), reset(Hrt Rdy , HICTEL));
45) set (Wrt Rdy, MAR (46)), res e t MICTEL;
46) J.f Sta Edy =0 then (set MAR(33), re set (1·/rt Edy, IUCTEL);
47) l)a in naar C.B., if IO.U.c. =1
48) Dain naar Sta Reg, if par.fout
reset \vrt Rdy, jumpto (55);

the~

i~

set Intervention Eequired;

Dain then (set (U.C., Da-Check),

49) set (U.C.,Bus Out Check);
50 ) reset Serv In, if Sel Out

~1 ~

HOLD else reset Op In;

51) if \Vrt Rdy =l then (set HAR(52), reset( Hrt Rdy, IHCTELJ);
52) set (Halt, MAE(53)), res e t MICTEL;
53 ) Dain naar C.E.,

g

IC.U.C. =l then set Intervention Requi red;

54) Da in naar Sta Reg, if par.fout in Dain then ( set (U.C.,Da-Check)),
reset Halt;
55) set (ICStadoor, Dev.end, WfC , MAR ( 28 n, reset (busy, HICTEL );
56) if Sta Rdy =0 then re.s e t r1ICTJ.::L else (set (Attdoor, I OStadoor, UfC),
Dain naar Sta Reg);
57) Dai n naar C.B., if par.fout in Dain t hen (set (U.C., Da-Ch e ck )),
r eset I'-1ICTEIJ;

58 ) Cmd Reg naar C. B.,if
jump to (67));

-

~ar.fout

in Cmd then (set (U.C., Bus Out Check),

L

- -

59 ) if Cmd =ongeldig then (s e t (U.C., Cmd Re j ect ), jump to (67));
60) if busy =l

~

jump to ( 67 );

61) if (Select =0 en Attdoor =0 en Sta Rdy =l) then (set Attdoor, Da i n
-naar Sta Reg,~ump to (67))----62) if StSt =l then (r ese t StSt, jump to (67));
63) if IOStadoor =0 t hen jump to (6 8);
64 ) Dain naar c. B., if par.fout in Dain then ( se t (U.C., Da-Check);
65) reset (IOS tadoor, WfC);
66) if Cmd

J Test

IO then set Bezig;
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67) set Disconnect, jump to (1 8);
68) if Cmd = Sensethen (set (Suppr.U.C., Dosense ), jump to (18));
69) if Pwr On =0 then (set (U.C.,Interv.Req.),reset IOiPC,jump to (66)) ;
70) if U.C. =l then jump to (66);
71) if Cmd - Test IO

~

jump to (67);

72) if Cmd =No Op.Contr. then (set Dev.end, jump to (67 ));
73) if Cmd- Read

~set

READ else

74) if Serv Out =1 then HOLD else
75) set Serv In, if (Cmd Out =0

~

~eset

Sen~e

READ , jump to (18);

Reg naar Bus In;

Serv Out =0) then HOLD;

76) if ServOut =1 then (reset (U.C.,Sense Reg, Suppr.U.C.));
77) set Dev.end, reset (Serv In, Dosense), jump to (67);
78) if System Hes.~t-= 1 then (r ese t System Rese t, jump to ( 84 )), reset
Channel-Sturing-In;
79) if Selective Reset =1 th en (r ese t Selective Reset, jump to ( 81))
else reset Int erface Disconnect;
80) if Select

~1

then jump to ( 51 ) else reset MICTEL;

81) reset Sta Reg, if Select
Select), re se t MICTEL;

~1

then (set ( Rese t, busy, NAR ( 82)),reset

82) if Pvrr On =0 then (res e t Rese t, set HAR (83)), r eset EICTEL;

83) if Pwr On =1 then (reset busy, set MAR(56)), r eset MICTEL;
84) reset SC;
85) schrijf IO-woord in RAM;
86 ) reset IO Sel Reg;
87) lees IQ-woord uit RAM;
88) set SC;
89) if Select =1 then (reset Select, set (Rese t, busy, MAR ( 82)),
reset HICTEL;
90) reset SC;
91) schrijf IO-woord in RAM;
92) if IO Sel Reg I 111 then (count 1 to Sel I O Reg, jump to (87))
else reset MICTEL;
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Er is eenvoudirç ges teld, dat de I/0 niet meer busy is, als Cmd Rdy,
Wrt Rdy of Halt afgevallen is in antwoord op Sta t us Ready. Daartoe is
het echter nodig (zie instructie

26) ee n variab ele "Cm d Pen d ing" in

te voeren, die onthoudt dat er een commando voor de I/0 in vo 0rraad
is, om te worden uitgevoerd

als S ta Rdy en Select afgevallen zijn.

Bovendien moet (zie instructie

66) een variabele "bezig" worden inge-

vo e rd om toch in de juiste geval le n tusy aan te duiden. Deze variabele wordt bij"Sta Reg naar Bus In" via een OE-schakeline.: met de busybit op de Central Bus gezet.
Zo bestaa t er ook een variabele"suppress UC',' die mo e t voorkom e n dat
bij de initi a l status van een uitvoer ba a r Sense-commando Unit Check
op de Bus In-lijn wordt gezet.
Bij de opstelling van dit programma is uitgegaan van een MICTEL-ROS
configuratie waa rbij op de ene (positieve) flank v a n de klokpuls de
set/reset-functies in de M.Pr.-hardware worden uitgevoerd, en op de
n egatieve flank ov e r wordt gegaa n op de volgende micro-i ns tructie.
Dan is de tijd tus s en de negatieve en de volgende positieve flank beschikbaar voor het juist instellen v a n CC (conditie-code) waardoor
bij de positieve flank de con d itionele set/reset-functies correct
worden uitgevoerd.
~ ij

het datatransport is ook veron de rsteld, dat bij het beschikbaar

komen van de instructie (negatieve flank) de data aan de C.B. wordt
aangeboden, terwijl met de positiev e f lank deze data in de juiste
registers gezet wo r d t.
van

Parit e itsfouten-det e ctie e n het genereren

parit e it sb its ges chie d t alleen op aan d e Ce n t r al Bus beschik-

bare data.

4.3.

Schematisch overzicht van de voor realisering be nodigde hardware.

Aangezien te g en het einde van dit afstudeeronderzoek is gebleken,
dat de kans dat dit ontwerp ooit zou worden gerealiseerd, nihil was,
is er geen compleet hardware-ontwerp meer gemaakt maar is volstaan met
een schetsmatig ov e rzicht van de hardware die voor realisering benodigd zou zijn. Een aantal schetsen voor delen van de Data-Adapter
zijn in bijlage 1 opgenomen. Deze tekeningen hebb e n dus niet de bedoeling om optimaal of volle d i g te z i jn, ze geven alleen een indruk
van d e mani e r waa rop ee n realisatie zou kunn e n worde n ve rkregen.
Deze b ijl age hestaa t uit tekeningen ov er de

v o l ~e n d e

on· 1e rwerpen:

geno~mde

1) MIGTEL-sturing volgens rle in 4-1.

instructie-code.

2) Voorbe eld voor de uitvoerin r V8 n de Micropro~ram~a-hardware,

hi ertoe i s voor de eerste l?

micro-instructi~ symb0lisc~

ge -

tek end , hoe deze uitgevoerd ku nn en worrlen, er is daa r bij uit. .
gee;ann van een l lJn

cc (

r1 .

.1..

'

con . 1~1e-cooe

)

rJ.1e

wordt

~e vormd

als

uitganf van een groot Hantal TRI-state-poorten.
3) en. 4) Kop _n P.ling nm de I/0 a-:m de D.A., du.s data-kop:p0ling op
de Central Bus en sturin c -In res }J . -Uit koppe line; aan llicropro-

gramma-hardware resp.werkre gister .

5 ) gpr•f t e0 n mog el ijke opz et van de flip fl ops

v an

het

werkregister~

A, vonr variahpl ·"'n die I/O-~ fh::ml<:e lij1.-.: zi.jn, dus in het

RAM z ijn opseslagen,
. ' e.1 en -'u1e
.
. t
n1e
D·, var1ao

T
'
' . .k
_ /0 -a f"
_na nKPL1J.

6) Als v ~rder detail van h e t werk r egis ter is hi~r het MAR getekend.
7) en 8) Status - en sense -re gister , m•t hun kopr ~ ling aan c.n. en
RAE en hun

verschill.~nde

9) Comman do ReGister met de

.set-

~n

resetf.nncti ~~i:> .

schak~lin~

voor rl e commando-herkennine.
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Besluit.

In dit afstudeerwerk is getracht, een ontwerp te mAleen voor
e•'n

gemicropro g ram~eerde

eenvoudi~ e r

appar~at

Data - Adapter , in rle hoop rta t dit e 0n

opl~v e rde

dan een ontwerp met conventionele

hardware.
Doewel h e t

ontwerp, wat betreft de hardware zeker nie t

is, blijkt toc h uit het voorgaande dat,

hoew~l

compleet

e r ve e l hardware

nodic i s , deze zel d en van ins ew ik ke lde aard is.
Dit is waarschijnlijk alg e me e n ge l dend vo0r microprogrammnring:
d oor het g ebruik van een g root aantal stuurlijnen s el ecte e rt men
als het ware een stukje hardware, en hierop wor de n dan
lingen verricht. Dit geisol0 e rrte s tukje is, hoew e l
de hele hardware, toch doorga ans eenvoudig

v~n

han~e

temi~rlen van

aard.

Ondanks het feit dat dit ontwe rp (waarschijnlij k ) nooit gerealiseerd zal worden, is het ondarzn ·•k toch niet zon d er vrucht

~e -

WPest. Het iR im me r s nuttie ee n inzicht te krij8en in een dergPlijk e systematische ontwerpproce rl ure, zoals
toch zeker mag worden gezi e n.

micropro~ram •1 ering
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