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Bevezetés

A Videoton Elektronikai Vállalat alfanumerikus display 

családot hozott forgalomba Videoton Data Display Station 

/VDDS/ néven. A készülék mikroprocesszoros vezérlésű, tulaj

donságait a csak olvasható memóriába beégetett programok 

határozzák meg. A gyártó távadatfeldolgozási hálózatban 

adatvégkészüléknek szánta. Nemcsak — lényegében job-input — 

célra használható fel, hanem a szoftver jelentős kibővitésé- 

lyi számitógép feladatait is elláthatja. Az őr

lő nagy számú VDDS magas /millió fc nagyságrendű/ 

ára miatt még sokáig nem cserélhető fel más kisszámitógépre, 

Így szolgáltatásait — amennyire lehetséges — szükséges fej

leszteni. Több szempontot vettünk figyelembe a fejlesztési 

irány meghatározásánál*

- minimális hardver bővítés,

- továbbra is használható legyen terminálként is,

- a központi egység jobb kihasználása és

- kompatibilitás a VT-20 kisszárnitógéppel, amelyet 

a VIDEOTON a VDDS—bői fejlesztett ki.

Ezek döntően szoftver fejlesztést indokolnak* a VDDS-t a 

VT-20 operációs rendszere felé haladva kell bővíteni, majd 

ezen túllépve egy felülről kompatibilis rendszert kidolgozni, 

amelyik már különböző tipusu taszkok vezérlésére is alkalmas. 

Ez a nagymértékű fejlesztés célszerűen több lépcsőben való

vei egy s 

szágban üz<

4%
\



- 2 -

sithatő megs gondoskodni kell

- egy kazettás fájlkezelő rendszer kidolgozásáról,

- a VT-20 alapmonitor megvalósításáról a VDDS hardveren,

- a kazettás fájlkezelő beépítéséről az uj rendszerbe,

- az időosztásos üzemmód megvalósításáról,

- a vonali algoritmus beillesztéséről az időosztásos 

üzemmódba,

- ismerve a VDDS-en várhatóan futó taszkok tulajdonsá

gait, egy uj taszkvezérlo kidolgozásáról, végül

- az uj operációs rendszerben gyakran használt taszkok 

elkészítéséről.

A dolgozat az itt vázolt nagyméretű feladat megvalósításának 

lehetőségeit, változatait, módszereit tárgyalja. Az ajánlott 

funkciók illetve módszerek kiválasztására, egyéb lehetőségek

kel való összehasonlítására tesztelő, szimuláló kísérletek 

folytak. Minden olyan esetben, amikor működési időkre hivat

kozunk, időzítéseket javasolunk, az említett programok ered

ményeire is támaszkodunk.

Az első fejezetben a VDDS és a VT-20 rendszer hardver 

és szoftver különbségeit vázoljuk fel. A második fejezet a 

kazettás fájlkezelő rendszerrel foglalkozik, számos lehető

ség közül kiválasztva egy, több szempontból is jól használ

ható megoldást. A harmadik fejezetben megvizsgáljuk az idő- 

esztásos Üzemmód ruegvalósításának lehetőségét. Az uj üzemmód

hoz hozzáigazítjuk a fájlkezelőt és javaslatot teszünk egy
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olyan hardver módosításra le, amelyik növeli az időosztásos 

üzemmód hatékonyságát, a holtidő csökkentését. A VDDS egyik 

legfontosabb alkalmazási teírülete a terminál üzemmód, ezért 

a vonali algoritmus и«дvalósításával az uj operációs rend
szerben egy külön fejezetben foglalkozunk. Itt merül fel egy 

uj taszkvezér16 kidolgozásának igénye is, ezt szintén a ne
gyedik fejezetben ismertetjük. Ä fejezetet a jelen pillanatban 

látható alkalmazói taszkok rövid ismertetésével zárjuk.
Minden fejezetben számtalan helyen kellene az irodalomra 

hivatkozni, ezért a dolgozat i egirásához alapul vett legfon
tosabb müveket csak itt soroljuk fel. A VDDS hardvere ll]-ben, 

szoftvere t2j-ben található. A kazettás egységről í3]-ban 

olvashatunk. A VT-20 operációs rendszer szolgáltatásait Í4J 

foglalja Össze. A VDDS terminál üzemmódját biztosító vonali 
algoritmust 15J rögzíti. Az operációs rendszerek elméleti kér
déseivel [6] foglalkozik, különösen a harmadik fejezetben tá
maszkodunk az ott használt terminológiára. A dolgozatban meg
említett integrált áramkörök részletesen ismertetve vannak 

Í7j-ben, de magyar nyelvű rövid összefoglalás [8]-ban és [9]- 

ben is hozzáférhető.
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1. A VDDS és a VT-20 hardver/szoftver összehasonlítása

A Videoton Data Display Station gyártmánycsalád 47603 

tipusu tagját /továbbiakban VDDS/ alfanumerikus display al

kalmazásokra tervezték. Nagyfokú flexibilitását a központi 

egységben elhelyezett INTEL 8080 mikroprocesszor biztosítja.

A beégetett programok határozzák meg a display funkcionális 

lehetőségeit. Háttértárként két beépített mini-cartridge'' 

/továbbiakban kazetta/ meghajtó egységet tartalmaz.

Maximális hardver konfiguráció*

- központi egység max. 64 kbájt memóriával

- 2 mini-cartridge meghajtó egység

- mátrixnyomtató

- 1 aszinkron vonalat kezelő interface /АС1-31/

- lyukszalagos input és output.

A központi egység memóriájának felosztása címtartományok sze

rint*

OOQO—OFFF* ROM, Intel 8080 mikroprocesszoros fejlesztőrendszer 

/monitor/

ÍOOO-IFFF* ROM# CEDAS szöveg szerkesztőprogram a kazettás

VDDS-re

2000-3FFF* display képernyő

4000-48FF* a monitor# a szövegszerkesztő és ©z adatátvitelt

lebonyolító program murakaterülete, rendszerpufferek
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490C-DFFF: felhasználói programok területe 

EOOO-FFFF: ROM# gyakran használt felhasználói programok
számára: pld. AP 72 vonali algoritmussal adat
átvitelt lebonyolító program.

A jelen pillanatban beégetett programok segítségével a VDDS 

különböző üzemmódokban képes dolgozni. Ezek közül a legfon
tosabb három üzemmód:
1. / Monitor mód. Ekkor egy XhTEL Ö060-as mikroprocesszoros

fejlesztőrendszer /un. VDDS Monitor/ áll a felhasználó 

rendelkezésére# amelyik
- biztosítja a haravert fizikailag kezelő programokat, 

beleértve egy komplett display-kezelő programot, kivéve 

azonban a kazettakezelést#
- lehetővé teszi olyan parancsok végrehajtását, amelyekkel

a. / a memória tartalmát lehet megjeleníteni, feltölteni,
módosítani,

b. / programokat lehet lyukszalagról betölteni ill.
lyukszalagra rögzíteni,

c. / programot lehet indítani, töréspontnál leállítani,
lépésenként végrehajtani, a program állapot szót 
megjeleníteni, módosítani.

2. / Off-line mód. & szoftver fejlesztők rendelkezésére áll
a CEDAS program, amelyik két £Ő egységei
- a szövegszerkesztő program és
- az assembler.
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A szövegszerkesztő biztosítja programok illetve adatok

a. / felírásét és javítását a display képernyőjén,

b. / képernyő tartalmának rögzítését kazettán,

c. / a kazetta tartalmának megjelenítését képernyőn,

d. / kazetták közötti átmásolást,

e. / képernyő és kazetta tartalmának kinyomtatását,

f. / lyukszalagról kazettára másolását és viszont,

g. / bináris információ kazetták közötti másolását és

összehasonlítását.

Az assembler a Videoton által definiált assembly nyelven 

irt programok listáit és bináris kódját készíti el képer

nyőn vagy nyomtatón, illetve kazettán vagy lyukszalagon.

3./ Terminál mód. Hbben az Üzemmódban lehetséges távadatátvi

tel lebonyolítása telefonvonalon a számológéppel. A VDDS 

ekkor múltipontot is lekezelő AP 72-es vonali algoritmust 

valósit meg. A terminál módon belül az alábbi három álla

pot lehetséges:

- alapállapot, ahol a VDDS készen áll a számológép üzene

teinek fogadására. A kapott sort kiírja a képernyőre és, 

ha kértük, a kazettára és a nyomtatóra is.

- előkészítés állapot, ahol a vonalra küldendő adatblokk 

készíthető el az off-line módnál megismert szolgálta

tások nagy részének felhasználáséval. Ha az adatblokk 

elkészült, akkor a VDb£ áttér a kész állapotba.

%



- 7 -

- kösz állapot, ahol a számológép kérésére a kész adat

blokkot a VDDS elküldi. Ha a számológép a küldött in

formációt elfogadta, cikkor a terminál alapállapotba 

kerül.

Látható, hogy a VDDS operációs rendszerrel nem rendelkezik, 

a monitor és a CEDAS egymás szolgáltatására nem épit, függet

lenek egymástól. Az AP 72 azonban egy program interfészen ke

resztül a CEDAS szolgáltatásait veszi igénybe a perifériake- 

zelóseel kapcsolatban, beleértve a kazettakezelést is. Mivel 

a CEDAS nincs felkészitve arra, hogy kazettakezelés közben 

más, időzítést igénylő periféria /vonal/ kezelésére is szük

ség van, a központi egységet a kazettamüvelet alatt kisajá

títja, elrontva esetleg ezzel a vonali algoritmus működését.

A VT-20 mikroprocesszoros kisszámitógép felépítését 

tekintve a VDDS-re alapozott készülék. Az INTEL 8080-nal el

látott központi egység szervesen kapcsolódik a beépített 

diaplay-hez. Bár ez nem külön periféria, аг operációs rendszer 

és a felhasználói programok azonban általában úgy tekintik, 

mint a rendszer konzolját. Itt már operációs rendszerről be

szélhetünk, hiszen felügyelete alatt létrehozhatók és futtat

hatók felhasználói programok és programcsomagok. A programok 

létrehozásához rendszerprogramok állnak rendelkezésre a prog

ramkönyvtárban /forditóprogramok, assembler, forrás-szerkesztő, 

utility-к/. A felhasználói programok megírásához nem szükséges 

a különböző hardver egységek fizikai kezelésének ismerete,
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mert az operációs rendszer logikai perifériakezelést bizto

sit.

Az operációs rendszer a következő maximális hardver 

konfigurációt feltételezi*

- központi egység max. 64 kbéjt memóriával

- diszk vagy floppy diszk

- mátrixnyomtató

- 4 aszinkron vonalat kezelS interfész /GCI-31/

- 1 aszinkron vonalat kezelő interfész /АС1-31/

- lyukszalagoe input és output.

A központi egység memóriájának felosztása címtartományok

szerint:

0000-1FFF: ROM, az operációs rendszert tartalmazza 

2000-3FFF: display képernyő

4000-50FF* az operációs rendszer munkaterülete, rendszer- 

puff erek

5100-FFFF: felhasználói programok területe

Maga az operációs rendszer nagy vonalakban a következő 

szolgáltatásokat nyújtja*

- programkönyvtár kezelése a diszken /forrás és tárgy

programok/, fájl kezelés,

- tárgyprogramok betöltése és indítása,

- prograiiibelövési szolgáltatósok,

- az erőforrások fizikai és logikai lekezelése,

- logikai perifériarendszer realizálása,
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- time-sharing kontroller,
- közhasznú szubrutinok könyvtára.
A VT-20 operációs rendszerben a time-sharing kontroller 

alapvetően az 5 display munkahelyet /konzol + 4 aszinkron 

vonal/ kiszolgáló programok számára készült.
Megvizsgáljuk az alapvető hardver különbségeket. Mivel 

a VT-20 a VDDS továbbfejlesztésének tekinthető korszerűbb in
tegrált elemekből épül fel. Ezek között vannak olyanok, 
lyeket a szoftver fejlesztés szempontjából nem kell figyelembe

ria integrált áramkörök/, migvenni /pld. korszerűbb RAM 

mások alapvető változást hozhatnak az uj operációs rendszer 

felépítésében. Ide tartoznak a megezakitásvezérlő és időzítő 

áramkörök.
A VDLS-ben fix huzalozá&u intervalluinidőzitőt alkalmaz

nak, amelyik 800 its-ként megszakítást okoz. A megszakitásve- 

zérlő egy RSTl /CFK/ adatbuszra küldésével kiváltja a megsza- 

kitörutin aktivizálásét. Más megszakítás a rendszerbe nincs 

beépítve. Itt tehát csak egy, fix intervalluma, időzítő okoz 

megszakítást. A későbbiekben, a hardver módosítások között, 

javasoljuk az Időintervallum megváltoztatását a huzalozás 

módosításával.
A VT-20-ban 2 db 8259-es programozható megszakltásvezér- 

15 és 1 db 8253-as programozható intervallumldÖzitő segíti a 

megszakitásrendszert. A 8259-es IT kezelők master-slave kap- 

csőlathan dolgoznak. A slave IT kezelő feladata a 4 aszinkron

\ 4
.
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vcmai adatforgalmának lekezelése a master IT kezelő 3-as 

prioritási szintjére kapcsolódva. A master IT kezelő legna
gyobb prioritású 7-es szintjére van kötve a 8253-as interval- 

lumldőzitS 0. számlálója, Így ÍO ms-ként az operátori raeg- 

szakltásgomb leütését lehat megvizsgálni. A 6-os szintet pe
dig a tinié sharing kontroller használja a 6253-as 1. számlá
lója segítségével. Ha az időintervallum letelt, a 6-os szint
hez tartozó megszakitórutln végrehajthatja a taszkcserét. Mi
vel a 8253-as számlálójába elhelyezett időintervallum prog
ramból bármikor betölthető, egységesen kezelhető az időinter
vallum elmúlása, illetve az I/O műveletre való várakozás mi
att bekövetkező taszkcsere. Ugyanis minden taszk indításakor 

az előre beállított, de változtatható TS ütem időintervalluma 

kerül a számlálóba. Ha a taszk nem kerül olyan helyzetbe, 
hogy erőforrásra kelljen várnia, akkor a té-ijtae TS ütem alatt 

használhatja a processzort. Ellenben, ha erőforrásra kell 
várnia, akkor egy nagyon rövid időintervallum betöltésével az 

1. számlálóba kierőszakolhatjuk a taszkcserét — ugyanúgy, 
mint az előbb a 6-os prioritási szinten keresztül — megsza
kítással. Ezzel az egységes kezeléssel egy elegáns TS kont
rol lerrel rendelkezik a VT-20 operációs rendszer.

összehasonlítva tehát a VDDS és a VT-20 hardver ill. 

szoftver rendszerét megállapíthatjuk, hogy
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- a hardver tekintetében lényeges különbség, hogy a 

VT-20 diszkkel, a VDDS kazettás egységgel rendelk 

zik, valamint a VT-20 korszerű integrált áramkörökre 

alapozott megszakitásrendszerre támaszkodhat.
- a szoftver tekintetében nagyon nagy különbség mutatko

zik a VT-20 javárat egy operációs rendszerrel szemben 

a VDDS csak egy egyszerű monitort ill. szövegszerkesz
tőt tartalmaz.

Mivel a hardverben és a mexocrlakiosztásban nagyfokú azo
nosságot fedezhetünk fel, a VDDS továbbfejlesztését elsősorban 

szoftver oldalon érdemes elkezdeni. Első lépésként egy, a fel
használó által jól hozzáférhető, kazettás fájlkezelő rendszer 

kidolgozása látsz&k célszerűnek. A CEDAS rendszer csak fájl 

vége jelet volt hajlandó megismerni, a szalagon Így kialakuló 

névtelen fájltömeg már néhány Cájl után kezelhetetlenné vált.
Ez a fájlkezelő először a VDDS CEDAS programjához, illetve a 

monitorhoz igazítva bővítené a terminált.
Második lépcsőben a VT-20 operációs rendszert lehetne a 

VDDS-en — természetesen megfelelően átalakítva és kibővítve — 

feléleszteni. Az átalakításnak és a bővítésnek két fő iránya 

vaja, mindkettő a lényegee hardver különbségen alapul. A VT-20 

megszakitásrendszerét kiszolgáló programrészt helyettesíteni 
kell a VDDS egyszerű megszakitásrendszerét kiszolgáló program
mal. Ennek a változtatásnak kihatása van más programrészekre 

isí leginkább a TS kontroliért kell átalakítani, hiszen
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Iahet a 8253-as programozható intervallumidözitőre támaszkod

ni. A másik lényeges különbség, a kazetta, miatt a diszk 

handlert fel kell váltani a kazetta handlerreL, amelyik tel

jesen azonos interfész segítségével kommunikál az operációs 

rendszerrel. Más apróbb változásra is szükség van a kazetta

használattal kapcsolatban: minden kazettán csupán egy fájl le

het egy adott pillanatban megnyitva.

Harmadik lépcső a TS kontroller átalakítása a VDDS megsza- 

kltórendezerével már működő operációs rendszerhez. Ezen кÍvül 

a TS kontroliért újabb igények kielégítésére is alkalmassá 

kell tenni, pld. az aszinkron vonal és a kazetta egyidejű ke

zelésére. Ez részben megoldható szoftver eszközökkel is, de 

megkönnyíti a kiszolgálást egy hardver fejlesztési javaslat, 

amelyik egy uj kazettás csatoló segítségével, DMA-t alkalmazva 

önállóan végzi el egy blokk input/outputját. Ez a csatoló funk

cióját tekintve hasonló szerepet tölt be, mint a VT-20 diszk- 

csatolója. Beépítése lehetővé teszi, hogy a későbbiekben a ka

zettás egységet floppy diszkre cserélhessük. Az uj operációs 

rendszerben ekkor majd csak a kazettás handlert kell kicserél

ni egy diszk handlerre.

Negyedik lépcsőben a felhasználói programokat kell az 

uj, TS kontrollerrel ellátott operációs rendszerhez igazítani. 

Ezek között az egyik legfontosabb az AP 72 algoritmust 

lósitó program hozzáigazítása az uj rendszerhez. Ezzel lehető

vé válik például, hogy egy uj programfájl kialakítása alatt a

gva-
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terminál önállóan a számológépbe küldjön egy job-ot, «tajd an
nak lefutása után, az outputot a terminál mellett lévő nyomta
tón megjelenítse. Vagy a számológéppel folytatott kommunikáció 

mellett többcsatornás analizátor jeleit fogadja, az eredménye
ket feldolgozza és nyomtatón megjelenítse. Több hasonló lehe
tőség is kínálkozik, nem is beszélve azokról az igényekről, 

amelyek majd az uj operációs rendszer használata közben merül
nek fel.

A következő fejezetekben rendre ismertetjük a bővítés egyes 

fázisainak főbb problémáit, a megoldás alternatíváit és ezek 

közül kiválasztjuk a gyakorlatban megvalósításra kerülő válto
zatokat.
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2. A kazettás fájlkezelő és karbantartó rendszer

Röviden ismertetjük a DCD-1 mini-cartridge /kazetta/ né

hány tulajdonságát. Az információ elhelyezé a szalagon soro

san történik egy alacsony szintű és egy magas szintű jel kom

binációjaként. Az alacsony szintű jel feladata az információt 

hordozó magas szintű jelek szétválasztása. A jelek hossza az 

egységnyinek tekinthető t idő egész számú többszörösével jel

lemezhető. Ez a t idő a 60 kHz-es jel egy periódusának lefu-
■ ■

!\
tási ideje. így egy bájtokból összeállított blokk rögzité 

a szalagon a következő egységekből épül fel:

- "O" bit* t ideig tartó alacsony és t ideig tartó magas jel

- "1* biti t 2t
_ и _- byte véget t

- blokk végei t

A blokkok között hosszabb ideig tartó szünet is lehet. így a 

kazetta indítását és megállítását mindig a blokkok között kell 

elvégezni. Ez a kódolási/dekódolás! módszer nem érzékeny a 

szalagmozgató mechanika ♦ 20 %-os sebességeltérésére 

visszafelé történő olvasást is lehetővé tesz. A DCD-l-ben 

azonban nincs megvalósítva a visszafelé történő olvasás, pon

tosabban képes elolvasni visszafelé is egy blokkot, de a 

szoftverre hárul az egyes bájtok bitenkénti megfordítása.

A szalag kapacitása függ az elhelyezett információtól.

Ha fele-fele arányban fordul elő "0" és "lw bit egy bájtban 

és 256 bájtos blokkokat Írunk fel, akkor 400 blokk fér el a

_ В _4t

7t

, sőt
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szalagra, vagyis ÍOO kbájt a szalag átlagos kapacitása. Szoft

ver szempontból fontos a leolvasás sebessége is. Ez leggyorsabb 

a csupa m0m bitet tartalmazó bájtok esetén* 2857 béjt/s.

Ez azt jelenti, hogy egy bájt beolvasása után 350 #s múlva már 

elkészüliiet a kővetkező. Az INTEL 8080 átlagos utasitásvégre- 

hajtási idejét 5 ys-nak véve látható, hogy nem érdemes ezt a 

perifériát megszakitásos rendszerben kezelni, ugyanis a meg- 

szakitórutin lefutási ideje majdnem kitölti a két bájt beol

vasása közötti időt.

A kazetta tönkretételét a szalagmozgató mechanika megaka

dályozza. A szalagon elhelyezett apró lyukak és két fototran- 

zisztor segítségével a szalag helyzete mindig meghatározható. 

Ehhez azonban az kell, hogy a kazetta behelyezése után a sza

lagot visszatekerjtik az elejére /Begin Of Таре, ВОТ/, majd 

eloretekerjük a betöltési pontra /Load Point, LP/. Csak ekkor 

állítódik be a READY státusbit, Így Író/olvasó műveletet csak 

ezután végezhetünk, Hasonlóan megakadályozza a mechaaika az el

ső figyelmeztetés /Early Warning, EW/ utáni szalagmozgást. Az 

input/output műveleteket tehát csak LP és EW között végezhetünk, 

vagyis amikor READY igaz.

Ahhoz, hogy a szalag indítását/megállítását biztonságossá 

tegyük a gyártó cég által ajánlott késleltetési időket be kell 

tartani. így a szalagot indító parancs kiadása után 27 ms múlva 

irható fel az első adatbájt. A blokk utolsó bájtja után 5 ms 

késleltetéssel adható ki a ssalagmozgást leállító utasítás,
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majd 20 ns szükséges a szalagmozgás megszűnéséhez. Az igy 

kialakuló blokkközi szünetek az adatblokkok biztonságos Írá

sát /olvasását teszik lehetővé. Természetesen nem kötelező 

minden blokk után leállni, megfelelő hosszúságú szünetet tart

va a blokkok között karakterveszteség nélkül végezhetünk 

input/output műveleteket folyamatos szalagmozgás mellett is.

Ezt a lehetőséget a VDDS CEDAS programja nem használja ki.

Jelenleg ugyanis a VDDS a következőképpen kezeli a ka

zettát. Mindenféle blokkot 2 db teljes *0" bájt felírásával 

kezd, amit folyamatosan követ a tényleges adatblokk. Természe

tesen olvasáskor az első két bájt nem kerül be az adatblokkba. 

Kétféle blokkot különböztethetünk meg:

- CEDAS assembler által generált tárgykód 128 bájtos 

blokkokba kerül, kivéve a néhány assembler direktíva 

/pld. ORG, ЕКР/ által kiváltott csonka blokkot.

- CEDAS szövegszerkesztő által felirt forrásszöveget 

tartalmazó blokk maximális hossza 256 bájt, de mindig 

egész számú forrássort tartalmaz.

így egy-egy 256 bájtos iró ill. olvasó puffer fenntartása ele

gendő az I/O műveletek lebonyolításához. Ha a pufferek kezdő

címe lOOH-val osztható, akkor a pufferben egy 8 bites regiszter 

segítségével mozoghatunk. 256 bájtnál hosszabb blokkok keze

lését a jelenlegi rendszer nem teszi lehetővé.

Az uj fájlkezelő rendszar kidolgozásánál a következő 

szempontokat vettük figyelembe:
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1. / Kompatibilitás a régi rendszerrel. Mivel az uj operációs

rendszer kiépítése lépcsőzetesen történik, szükséges a

fájlok leolvashatóságának biztosítása mind a régi, mind

az uj rendszerben.

így az uj rendszerben is biztosítani kell

- két bájtot az adatblokkok előtt,

- az adatblokk maximális hossza 256 bájt,

- a file végét egy %b'OD-vel kezdődő sor jelenti.

2. / A fájlok kezelését segítse elő egy katalógus, így több

féle fájlszerkezet képzelhető el:

- A fájl kezdetét egy fájl head blokk, végét egy fájl tail 

blokk jelzi, Ezek tartalmazzák a szalagon eddig előfor

dult fájlok információit, valamint az aktuális fájl 

jellemzőit. Bár ez a rendszer Így könnyen kezelhető, 

mégis viszonylag sok olyan blokkot tartalmaz a szalag, 

amelyik nem tartozik az adatfájlhoz. Például az átlagos 

szalagtartalr.iat 400 db blokknak tekintve a szalagon 

elhelyezett 25 file már 50 kezdő- és zárőblokkot igényel.

- A fájl végét és egyben a fájl kezdetét csupán egy infor

mációs blokk jelzi, amelyik az aktuális katalógust is 

tartalmazza, tía a szalagon uj fájlt akarunk létrehozni, 

akkor az utolsó információs blokk átírásával kell ezt

megkezdeni. Ezzel jelentősen csökken a szalagon adatot

nem hordozó blokkok száma.
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- Helyezzünk el a szalag elején egy maximálisra méretezett 

katalógust, amelyik a szalag tartalmáról minden informá

ciót megad. Mivel a kazetta behelyezése után a szalagot 

úgyis előre kell tekerni, rögtön hozzájutnád. a kataló

gus információihoz. Hagy hátránya azonban ennek a mód

szernek az, hogy minden CLOSE utasítás a szalag elorete- 

kerésével és a katalógus felfrissítésével jár. A VT-20 

operációs rendszer pedig megengedi a készülő fájl több

szöri lezárását, majd folytatását, ez tehát csak nagy 

időveszteséggel valósítható meg.

- Helyezzük el a katalógust megint a szalag elején.

Azonban az aktuális katalógust csak akkor Írjuk fel a 

szalag elejére, ha kazettát akarunk cserélni. Ezt vi

szont valamilyen módon külön jelezni kellene, ennek el

mulasztása a kazettán elhelyezett fájlokat elérhetetlen

né teszi. Mivel a kazetta egy kis mozdulattal a meghaj

tóegységből kivehető, a katalógus kezelésének ez a módja 

az adatbiztonság szempontjából nagyon veszélyes.

3./ Alkalmazkodjon a fájlkezelós a VT-20 operációs rendszerhez.

~ Mivel az operációs rendszer a mágneslemezt 256 bájtos 

szektorokra osztja és logikai perifériakezelést biztosit, 

ezért fix, 256 bájtos pufferterületre van szükség peri

fériánként.

- A logikai perifériakezelés miatt alkalmazkodni kell az 

I/O rutinok egységes interfészéhez, amelyek biztosítják
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az adatáramlás lebonyolítását karakterenként is és 

szektoronként is.

- Biztosítani kell, hogy egy készülő fájl tetszőlegesen 

sokszor lezárh itó legyen, majd folytatható 1 jgyen az 

output művelet a file újabb megnyitása nélkül is.

4./ A fájlkezelés változtatás nélkül megtartható legyen ak

kor is, ha a VDDS-be uj csatolókártya kerül beépítésre, 

amelyik DMA felhasználásával képes egy teljes blokkot 

felírni illetve leolvasni. Célszerű tehát egy kazettás 

handler elkészítése, amelyikben néhány módosítással áttér

hetünk az uj csatolóra.

A fenti szempontokat figyelembe véve a kazettán léve in

formáció szerkezetére a következőket javasoljuk:

1. / A szalagon elhelyezett információ 256 bájtos adatblokkok

ban történjen, beleértve a katalógust és a csonka blokko

kat is.

2. / Minden adatblokkot egy 2 bájtos információ elöazön meg,

amely szorosan illeszkedik az adatblokkhoz, Így a fizikai

lag rögzített blokk hossza 258 bájt. Ez a két bájt tartal

mazza a blokk sorszámiát és jelzést a fájlban elhelyezkedő 

utolsó blokkról. Mivel a szalagon maximum 455 blokk fér el 

/minden rögzített bit 0/, ezért a sorszámozáshoz 9 bitre 

van szükség. Az első bit pedig arra fog szolgálni, hogy 

megjelölje a fájl utolsó blokkját.

*>.
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3. / Minden fájl utolsó blokkját az aktuális katalógust tar

talmazó blokk követi. A javasolt szerkezet a kővetkező:

Ez a 4 karakter a hagyományos rendszerben köte

lezően jelzi a fájl végét.

- 1 bájt a katalógusban elhelyezett tételeik száma. Minden 

fájlról egy 9 bájtos tétel készül, Így a 256 bájt 

hosszú katalógus maximum 27 fájl elhelyezését 

teszi lehetővé egy kazettán.

- 9 bájtos tételek következnek. Egy tétel tartalmazza a

- a fájl nevét /6 bájt/

- a kesdőblokk sorszámát /9 bit/

- a csonka blokkban elhelyezkedő hasznos bájtok 

számát /8 bit/

Ez a két karakter /kocsi vissza, soremelés/ a 

blokk utolsó két bájtja.

Látható, hogy a szalagon lévő utolsó katalógusblokk vagy 

csak teljesen kitöltött, vagy csak teljesen üres tételeket 

tartalmaz. A többi katalógusban az utolsó nemüres tétel 

csak a fájl nevét és a kesdőblokk sorszámát tartalmazza, 

hiszen a csonka blokk mutatót csak a fájl végén elhelyezett 

katalógustételbe tudjuk majd beirni. Azt., hogy ilyen tétel 

van a katalógusban, célszerű megjelölni a tételek darab

számát megadó bájtban.

%E0D

CRLF
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Most röviden ismertetjük a beépítendő fájlkezelő algo
ritmusokat abban a sorrendben, ahogy az előző fejezetben a 

fejlesztés állomásait felvázoltuk.
Az eredeti VDDS-ben, mint már láttuk, két egymástól füg

getlen programrész van: a monitor és a CEDAS szövegszerkesztő 

és assembler. így a fájlkezelőt is klilön-külön igazítani kell 
a két programhoz. A monitorban bevezetünk egy kazettakezelő pa
rancsot /ftK/, amelynek további paramétereket megadva végezhe
tünk el kazettás műveleteket. Mivel a monitor terjedelme kö
tött, célszerű, ha támaszkodunk a szövegszerkesztőbe beépíten
dő uj fájlkezelő programra.

A CEDAS rendszerben, ha kazettán lesz a fájl, akkor egy 

funkciógomb /pld. a PF5, amelyikre az uj rendszerben nincs 

szükség/ lenyomásával kérhetjük az uj fájlkezelő programcsoma
got. Jelentkezése után kijelölhetjük, hogy milyen fájlt nyisson 

meg, Írásra vagy olvasásra. A fájlkezelő a megnyitás elvégzés© 

után a további funkciókat az eddigiekhez hasonlóan végzi el a 

már megnyitott fájlokkal. Miután a megfelelő műveleteket a 

fájlokon elvégeztük, ismét kérhetjük a fájlkezelőt, amelyik a 

fájlokat lezárja, output fájl esetén az aktuális katalógus 

felírásával.

A fájlkezelőt egy kazettakarbantartó programmal is kiegé
szíthetjük. Ezt a programot a később kialakítandó rendszerekhez 

is mindig hozzá fogjuk alakítani. A karbantartó programé 

a következő szolgáltatásokat nyújtja:
q
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- Kazetta inicializálás* egy kezdőértékkel feltöltött 

katalógus elhelyezése a kazettán.
- Kazetta katalógus listázás.
- Fájlok törlése a kazettáról* ez a teljes kazettakata- 

lógue leolvasása után lehetséges. A kitörölt fájlok 

természetesen a kazettán fizikailag megmaradnak, időn
ként célszerű a törölt fájlokat kihagyva egy uj kazet
tát készíteni. Ezt ez a funkció elvégzi. Mivel az ere
deti kazettán változás nem történik, szükség esetén 

szintén megőrizhető vagy újra inicializálható.
- Output művelet elvégzé 

helyreállítása. A szolgáltatás keretében megkeressük az 

utolsó fájlt, ezt blokkonként elolvasva megkereshetjük 

a fájl addig elkészült részét és egy szabályos lezárási 
műveletet végezhetünk. Az Így lezárt fájl folytatása 

már a szokásos módon történhet.

alatt véletlenül kivett kazetta

Miután a második lépcsőben felélesztettük a VT-20 operá
ciós rendszer magját /nevezzük el ezt VT-20 monitornak/, beé
píthetjük a kazettakezelő programokat. Legalsó szinten a 

kazetta handler áll, amelyik a VT-20 DISQUE funkcióját látja 

el, vagyis valamennyi kazetta transzfer ezen a szubrutinon ke
resztül bonyolódik le. A kazettát egyelőre kezelhetjük a régi 
VDDS-hez hasonlóan, azaz a szalag indítását és megállítását 

megszakítások számlálásával időzítjük, mig az Írás és olvasás 

műveleteket a státus bájt kiértékelésével, a szabad jelzésre
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várva végezzük el. Ka a handler lefut és visszatér a hívóhoz, 

akkor ez azt jelenti, hogy a kért műveletet végrehajtotta. A 

nem katasztrofális hibákat lekezeli, mig katasztrofális hibák 

esetén a hibát kijelezve töréspontra fut.

A kazetta handler hasonló interfésszel rendelkezik, mint

a diszk handler.

Bemeneti interfészt

В reg. 7. bit “ 1 /kötelezően/

6. bit - 1 több blokk esetén a H regiszter automatikus 

inkrementálása

« О több blokk esetén mindegyik ugyanabba a

256 bájtos pufferte irodik, illetve onnan 

olvasódik

Egy blokk átvitele esetén a 6. bit értéke 

lényegtelen.

2.-0. hitt kazetta meghajtó egység kiválasztása,

páxros a felső, páratlan az alsó egység.

C reg. 7. bit - О olvasás

» 1 Írás

6.-0. bit* az átviendő blokkok száma -1

DE reg. párt Az első átviendő blokk sorszáma

HL reg. párt Az a íremőriaclir, ahova ill. ahonnan az átvitel

nek történnie kell

Kimeneti interfészt

DE reg. párt változatlan

IiL reg. pár* változatlan, ha В regiszter 6. bitje « О volt.
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A VT-20 operációs rendszerben a fájlok létrehozása és 

felhasználása a logikai perifériákon keresztül valósul meg. 

Ezek biztosítják a felhasználó részére azt a lehetőséget, 

hogy a program isegirásakor ne legyen szükség végérvényesen 

rögzíteni az input és output perifériát. A hozzárendelést 

legcélszerűbben a futó program lekérdezése alapján végezhet

jük el. Minden logikai perifériát egy szubrutin képvisel, 

amelynek be- és kimeneti interfésze a kővetkező*

1./ Ha a logikai periférián INPUT műveletet bonyolítunk le, 

akkor

Bemeneti interfész*

a. / A » 1* A hivő 1 karakter inputját kéri

b. / A « O* A hivó egy blokkot kér

c. / A « 80ht A hivó kéri a kővetkező blokk beolvasásét 

Kimeneti interfész*

a./ esetben а В regiszter tartalmazza a scronkövetkező 

karaktert. A többi regiszter megváltozhatott. A 

blokkolás nem érinti a hivőt.

b. / esetben HL tartalmazza az aktuális blokk memóriabeli

elmét. A többi regiszter megváltozhatott.

c. / esetben megtörténik a következő blokk fizikai inputja.

A regiszterek értéke definiálatlan.

A logikai periférián végzett INPUT művelet után a carry 

flag értéke akkor és csak akkor egyenlő 1, ha az input 

fájlnak vége van.
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2./ iia a logikai periférián OUTPUT műveletet bonyolítunk le,

akkor a

Bemeneti interfész;

a. / A «= О : Egy blokk outputját kéri a hivó. A kiviendő

egy blokknyi adat mcmőriacime a HL regiszter- 

párban van.

b. / A » 80K; Egy blokk kivitelét kéri a hivó a logikai

perifériához rendelt normál pufferbCl.

c. / А о 1 : Egy bájt kivitelének a kérése. A blokkok kö

zötti váltást a rutin automatikusan elvégzi.

Kimeneti interfész*

a./ és h.l esetben a regiszterek értéke tíefiniálatlan. 

c./ esetben а В regiszter még tartalmazza a kiirt bájtot, 

a többi regiszter értéke nem definiált.

A legalsó szinten elhelyezkedő kazettás handlerre épitve a 

második lépcsőben ki kell tehát dolgozni a kazetta, mint lo

gikai periféria, szubrutinját. A többi periféria kezelésére 

a rendszerben rendelkezésre álló szubrutinok az A regiszter 

értékétől függetlenül 1 karakteres átvitelt bonyolítanak le. 

így tehát, ha egyenrangúan akarjuk használni a kazettás fáj

lokat a többi fizikai perifériával, úgy az egy bájtos híváso

kat kell alkalmazni, és számítani kell a regiszterek tartalmá

nak megváltozására is. A legfontosabb rendszerprogramok logi

kai perifériákon keresztül és karakteres átvitellel dolgoznak. 

A logikai periféria-szubrutinok hívását ugrási tábla segíti
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elő, amelyben minden logikai perifériaszámhoz egy ugróutasí

tást tartalmazó táblaelem tartozik. Ha a logikai perifériát 

kazettás fájlhoz rendelték, akkor a megfelelő ugrási elmen 

kivtil még szükséges az input ill. output művelet fizikai lebo

nyolításához egy-egy FIT /fizikai input tábla/ és FŐT /fizikai 

output tábla/ elnevezésű táblázat. Minden logikai perifériához 

egy FIT, vagy FŐT tábla tartozik, amely leírja a fájl fizikai 

elhelyezését és aktuális állapotát. Ez a tábla a VT-20 operá

ciós rendszerben logikai perifériánként 70 bájtos, ami bőven 

elegendő a kazettán elhelyezett fájl fizikai kezelésénél is. 

összhangban a diszkes táblával a következő szerkezetet java

soljuk«

0. bájt PUPO - puffer pointer alsó bájtja. Ez a memória

beli input vagy output pufferbe mutat.

1. bájt UNIT - OO, vagy 01 a kazettás egységet választja

ki.

2.3. bájt BLK - az aktuális blokkszám 

4.5. bájt - nem használjuk 

6,- kr'}. bájt NÉV - a fájl katalógustétele 

Mivel a kazettás fájlok katalógustétele csupán 9 bájt hosszú, 

látható, hogy esetleges további felhasználás céljára is K>arad 

uely a táblában. Ha egy output fájl lezárásra kerül, akkor a 

PUPO aktuális értéke bekerül a katalógusba, jelezve a csonka

blokkban lévő értékes bájtok számát.
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A kazettás fájlkezelő és a logikai perifériák fenti 

raődon való kezelése jelentős pufferterületeket igényel. A 

VDDS-ben, a képernyőhöz tartozó memóriát nem számolva,

4000-es cimerí kezdhetjük el a RAM memória felosztását:

a monitor raunkarekeszei, valamint a verem, amíg 

a felhasználói program el nem állitja a veremmuta- 

töt.

4000-40FF

4100-43FF Logikai és fizikai input/output táblák 

/LITAB, LOTAB, FIT, FŐT/

SYPUF, rendszerpuffer, amelyet a katalógusban 

való kereséshez használhatunk fel.

4400-44FF

4500—46FF KATOO

KAT10

A bentlévő két kazetta aktuális katalógusa. Érvé

nyességét a 0. bájt 7. bitje jelzi, értéke 1 kell, 

hogy legyen. A megfelelő katalógust az output fájl 

lezárásakor felírjuk a szalagra.

Az input logikai perifériák pufferei 

Az output logikai perifériák pufferei

4700-4BFF

4COO-5CFF

A felhasználó tehát a programokat 5100-tól helyezheti el. A 

VDDS-ben az utolsó RAM memőriacim DFFF. Utána még néhány PROM 

memória és a javasolt hardver bővítésben szereplő, DMA-val 

adatátvitelt lebonyolító uj kazettacsatoló kártyához szükséges 

RAM memória helyezkedik el.
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A kazettás fájlkezelés kialakításához a handler és a 

kazettát logikai perifériaként kezelő szubrutin mellett szük

ség van néhány# a VT-20 operációs rendszerben már meglévő rutin 

módosítására illetve kiegészítésére is. Ezek már a fáj^keze- 

lést szolgálják: megnyitás, lezárás, katalógusban keresés.

A szekvenciális fájlok megnyitását az AUTASS szubrutin 

végzi, amelyet az "assign" operátori parancs is aktivizál.

Bemen6 paraméterként a HL regiszterben kell megadni egy táblá

zat kezdőcímét, amely a megnyitáshoz szükséges paramétereket 

tartalmazza*

O. bájt: AUim “ 00 vagy 01, a kazettás meghajtó egység ki

választása.

1. bájt* AWLOG ** 00-04, a logikai periféria száma, amelyen 

keresztül a fájlt el akarjuk érni.

2. bájt: AINPER » A fájl megnyitásának módja

49 H- input /"I"/

00 - output 

01 - folytatás

3. bájt: ADIKEL = A fizikai periféria kiválasztása. Értéke

44H - kazetta /"D"/

54H - lyukszalag /"T"/

50H - nyomtató /"P"/

43H - konzol /"C"/

4EH - nincs hozzárendelés /"N"/

4. -9. bájt: ANEV «■ 6 bájtos név a katalógustétel létrehozásá

hoz, illetve azonosításához.
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A harmadik bájtnál szándékosan hagyj гак meg a kazettahozzáren- 

dőlésnél a D /álazk/ megjelölést, hogy a diszkes rendszerhez 

szokott felhasználóknak ne kelljen uj kezelési módot megtanul

ni. A fájlokat ugyanis teljesen hasonlóan kell kezelni az uj 

kazettás rendszerben és a diszkes operációs rendszerben, csak 

a hozzáférési időkben van eltérés, itt is inkább csak a megnyi

tás műveletében. így indokolatlan egy uj betű /pld. “K*/ beve

zetése. A felhasználói programok leggyakrabban ismerik a logi

kai periféria számát és a fájl megnyitásának módját. Ezt a két 

értéket előre megadva a felhasználó felhívhatja az ASSIM2 

szubrutint, amelyik a konzolról, az operátortól bekéri a meg

nyitási paramétereket.

Az AüTASS szubrutin végrehajtja a logikai periféria hoz

zárendelést és kazettás fájl esetén elvégzi a megnyitást is. 

Visszatéréskor A « ü akkor és csak akkor, ha a megnyitás sike

rült. Inputra megnyitni csak olyan fájlt lehet, amely szerepel 

az adott egység katalógusában. Ez igaz akkor is, ha a fájlt 

folytatásra akarjuk megnyitni. Mivel a kazettán csak az utolsó 

fájlt tudjuk folytatni, a szubrutin is csak ezt engedi meg. 

Outputra való megnyitáskor pedig olyan nevet kell megadni, ame

lyik a megadott egység katalógusában még nem szerepel.

Az input megnyitás az első blokkot fizikailag is beolvas

sa a logikai perifériához rendelt pufferte. A folytatásra 

való megnyitás a katalógus alapján megállapítja a csonka blokk

ban léve bájtok számát, majd két blokk visszatekerése után



- 30 -

beolvassa as utolsó blokkot. A változók aktuális értékét be

állítva és egy blokkot visszatekerve várja az újabb output 

utasításokat. Az output megnyitás az utolsó katalógus beolva

sása után egy blokk visszatekerését eredményezi, majd az uj 

fájlnév és aktuális blokkszám bejegyzése után, az Így kiegé

szített katalógust a szalagra felírja. Ezután output műveletek 

adhatók a fájlra.

Minden egyes megnyitott kazettás fájlhoz tartozik egy 

FIT-FŐT tábla, amely az aktuális párámétereket és a katalógus- 

tételt tartalmazza. Kezoőértéket a megnyitó rutintól кар, a 

táblákat a továbbiakban a logikai periféria-kezelő szubruti

nok használják.

A VT-20 operációs rendszerben az inputra megnyitott fáj

lokat nem kell lezárni, egyszerűen újabb megnyitást kezdemé

nyezhetünk az adott logikai perifériával. Output fájlok esetén 

a CLOSE rutin által elvégzett művelet függ az érvényes hozzá

rendeléstol ist

- Па az aktuális hozzárendelés lyukszalag, akkor blank 

lyukasztás történik.

- Ha az aktuális hozzárendelés kazettás fájl, akkor az 

utolsó blokkot szalagra visszük, majd az aktuális ka

talógustételt kiegészítjük az utolsó blokkban lévő 

bájtok számával. Ezt az információt a fizikai output 

táblában találjuk. Az Így kiegészített uj katalógust 

felvisszük a szalagra és ezzel fejezzük be a lezárási 

műveletet.
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- Egyéb hozzárendelés esetén a rutin hívása hatástalan.

A CLOSE rutin bemenő paramétere az A regiszterben átadott 

logikai perifériaszám /А « 0,1

A fájlkezelést szolgáló harmadik szubrutin a CATSEE, 

amelyiket módosítanunk kell. Feladata: adott nevű tétel kere

sése a kazetta katalógusában. Munkája közben felhasználhatja 

a SYPUF nevű, számára fenntartott rendszerpuffért.

Bemeneti interfész:

4/.t • • •

KL reg. pár: egy 6 karakteres /esetleg szóközökkel kie

gészített/ névre mutat

kazettameghajtó egység szám /0О vagy 01/A reg.:

Kimeneti interfész:

A reg. nem egyenlő О: a keresett név nem szerepel a mega

dott egység katalógusában 

a keresett nevet megtalálta, éspedigA * 0:

В “ egység száma

DE » a kazettás fájlkezelő nem definiálja 

HL « a megtalált katalógustételre mutat.

Bár a CATSEE szubrutint a felhasználói programot csak 

egész speciális esetben használják, mégis néhány gondolatban 

összefoglaljuk működését, hiszen a kazettán másfajta kataló

guskezelést valósítunk meg, mint a diszken. Ha egy kazettát 

a meghajtóegységbe helyezünk visszatekeréssel betöltési pontra 

/LP/ kell állítanunk ahhoz, hogy fizikai input/output műve

letet végezhessünk. Az első blokk beolvasása után, amelyik az
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első katalógusváltozatot tartalmazta, érvényes katalógus áll 

rendelkezésre a memóriában, Az érvényesség mindaddig fennáll, 

mig a kazettát a meghajtó egységből ki nem vesszük. Ha egy 

tételt keresünk, akkor az a rendelkezésünkre álló katalógus

ban vagy szerepel már, vagy nem. Ha szerepel, akkor a szubru

tin a kimeneti interfészben meghatározott információkat meg 

tudja adni a keresett katalógustételről anélkül, hogy a ka

zettán keresni kellene. Ellenben, ha a keresett teteit nem 

találjuk, a kazettán meg kell keresni a fájl végeken találha

tó egyre újabb katalógusokat mindaddig, mig a keresett tételre 

akadunk, illetve az utolsó katalógust be nem olvastuk. 

tételt megtaláltuk, akkor egyben a szalag pozicionálását is 

elvégeztük, a kért adatokkal visszatérhetünk. Ha pedig nem 

találtűk meg a tételt, akkor uj output fájl megnyitásához 

pozícionált állapotban hagytuk a szalagot. Továbbá, ha egy 

téves fájlnév megadása miatt hiába kerestünk egy, már meglévő 

fájlt, akkor újabb kereséskor szalagraozgatés nélkül választ 

tudunk adni a további meghívásokra, mivel a teljes katalógus 

mindaddig rendelkezésünkre áll, ameddig ez a kazetta a meghaj

tóegységben van. Látható, hogy a katalóguskezelés gyakorlatilag 

a pozicionálással egyidőben történik meg, Így külön idővesz

teséget nem jelent.

Ezzel befejeztük a VDDS-hez hozzáigazított VT-20 operációs 

rendszer módosítását és kibővítését az uj kazettás fájlkezelő 

rendszerrel. A továbbiakban megvizsgáljuk milyen változtstáso-

Ha a
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kát. kell a kazettás banaleren végrehajtani, amikor az uj 

kazettás csatolókártya bekerül a rendszerbe.' A rendezer fel

építéséből következik, hogy a csatoló kártya cseréje csak a 

hanoiért érinti. A régi csatolókártya a következő utasítások

kal engedi meg a kazettás egység kezelését*

1. / output utasítások*

- kazettás meghajtó egység kiválasztása. A további

akban minden input/output utasítás a kiválasztott 

egységre vonatkozik

- a szalagot továbbitó motor indítása

- a szalagot továbbitő motor leállítása

- egy bájt küldése a szalagon való rögzítés céljából

2. / input utasitásoK s

- olvasási állapotbajt bekérése

- Írási állapotbajt bekérése

- a szalagról leolvasott bájt bekérése

Látható, hogy ez a csatoló kártya csak a mikroprocesszor által 

közvetlenül irányított és ellenőrzött blokkiéiigást és blokkol- 

vasast ..az lehetővé. Lgy blokk olvasása közben ugyanis az 

elindított szalagról már 350 уs-ként adatbájtokat kaphatunk, 

így a központi égység az olvasási állapotszót folyamatosan 

lekérdezve és kiértékelve várja az adatbájtokat, másra 

marad már ideje, hz pedig azt jelenti, hogy egy blokk felírása 

illetve elolvasása a irdkroprocesszort teljes egészében igénybe 

veszi az egység kiválasztásától, a szalagmozgás elindításán át

nem

Wí/jJ«-f\ \%ä %
* ^
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mindaddig, amíg a leállított szalag fizikailag nyugalomba 

nem kerül. Természetesen ez a megoldás nem оког problémát, 

ha a VDDS-t nem akarjuk komolyabb feladat elé állítani. Azon

ban, ha time-sharing üzemmódban megengedjük több időzítést 

igénylő taszk egyidejű futtatását, akkor már gondoskodni kell 

a központi egység tehermentesítéséről. Ezt a célt szolgálja 

az uj csatolókártya, amelyik a következő műveleteket képes 

Önállóan lebonyolítani:

- kazetta pozicionálása a töltési pontra

- egy blokk felírása

- egy blokk leolvasása

- a szalag pozicionálása egy blokkal előre

- a szalag pozicionálása egy bloickal hátra.

Az adatok áramlása a puffermomória és a szalag között DMA 

/Direct Memory Access/ segítségével történik. Ezért a puffer- 

memóriát a címtartomány végén elhelyezkedő PROM területből 

alakítjuk ki úgy, hogy egy 1 kbájtos PROM integrált áramkört 

RAM-ra cserélünk. A fenti műveletek elvégzéséről tezrnészete- 

san áll otbájtok segítségével tájékozódhatunk. Bár a 8257-os 

DMA vezérlő támogatja az input/output műveletek megszakítással 

történő kezelését, erről le kell mondanunk a VDDS szegényes 

xuegszakitásrendszere miatt, /bines 8259-es programozható 

megszakitásvezérlő./ Ez a csatolókártya a későbbiekben alkal

mas lesz arra is, hogy a kazettás egységet felváltó floppy 

diszket a VDDS-hez illessze.
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Az uj csatolókártyára támaszkodó kazettás handleren 

csupán néhány módosítást kell végrehajtani, ha a rendszert 

T8 üzemmódban is használni akarjuk. Erre majd a következő 

fejezetben fogunk kitérni.

A kazettás fájlkezelő rendszert érdemes kiegészíteni egy 

kazettát karbantartó programcsomaggal. Ez nem kerülne be az 

operációs rendszer magjába, hanem programkönyvtárban helyez

kedne el. Szóba kerülhet az a megoldás is, hogy a memória- 

címtartomány végéi* elhelyezkedő PROP memóriába kerüljön be- 

égetésre, igy állandóan a felhasználó rendelkezésére állna.

A karbantartó programcsomag a következő műveleteket képes 

elvégezni:

- a kazetta felhasználás előtti iniclalizálása. Ekkor

kerül fel egy üres katalógus a szalag első blokkjába, 

és ezzel lehetőségünk van fájlok elhelyezésére a ka

zettán a fájlkezelő rendszer segítségével.

- a kazettán lévő egyes fájlok kitörlése és az igy 

keletkező "hézagos" szalag összetömörité««e egy uj ka- 

_ ttára. Mivel a törlés művelete az eredeti kazettát 

nem módosítja a téves művelet könnyen javítható, eset

leg az eredeti kazetta továbbra is megőrizhető.

- a kazetta nagyon könnyen kivehető a meghajtóegységből, 

még az egyes folyamatban lévő input/output művelet 

közben is. Ezért a programcsomag segíti a hirtelen 

kikapott kazetta helyreállítását. A memóriában megta

lálható aktuális állapot és a kazettára utoljára fel-
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vitt blokk alapján kijavíthatjuk a hibásan rögzített 

blokkot és a fájlt szabályosan lezárhatjuk. 

Természetesen ez utóbbi szolgáltatásra nincs szükség, ha 

a rendszert szabályosan kezeljük, vagyis c£ak akkor cserélünk 

kazettát, ha azon megnyitott fájl nincs. Ha újabb karbantar

tási igények lépnek fel, akkor a programcsomag tovább bővít

hető.
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3. Time-sharing üzemmód

A VT-20 operációs rendszere time-sharing /TS/ opcióval 

is generálható. Alapvetően az 5 display munkahelyet /konzol +

+ 4 vonal/ használó programok, programcsomagok kiszolgálására 

készült. Mint a későbbiekben látni fogjuk "klasszikus" TS 

üzemmódról van szó, vagyis bistositva van a felhasználók 

— taszkok — számára egyrészt osztottan használható erőforrá

sok látszólagosan egyidejű használata, másrészt kizárólagosan 

használható erőforrások birtoklása. Bár a VDDS csak egy vonal

lal rendelkezik, amely őt a számológéphez kapcsolja, mégis 

elképzelhetőek olyan felhasználói programok, amelyek a multi

programozást indokolják. Ezek között lehetnek háttérprogramok 

/pld. sokcsatornás analizátorból adatok fogadása, feldolgozá

sa, kinyomtatása/, lehetnek real-time jellegű feladatok /pld. 

a számológéppel adatforgalom lebonyolítása/ és lehetnek TS-t 

igénylő szolgáltatások /pld. forrásprogram irás, javítás, adat

előkészítés, stb. konzolon/. Mivel a VDDS-en a TS üzemmódot

tv1
I1

' íЛ
!
\

is szeretnénk megvalósítani, ezért röviden megnézzük a VT-20 

TS kontrolierjét. Először néhány, szükséges fogalmat tiszté-

y-Я

zunk.

Ahhoz, hogy egy felfüggesztett taszk továbbindítható le

gyen, szükség van a program aktuális állapotának a megőrzésére. 

Van olyan GPU, ahol ez az információ a program állapot szó

ban /PSW/ összegyűjtve rendelkezésre áll. Ez megkönnyíti a 

taszkok cseréjét is, hiszen ekkor csak a PSW-ket kell kiese-
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rélni. Az Intel 8080 mikroprocesszornál nincs PSW, a taszk 

továbbináltásához szükséges információkat több helyről kell 
összegyűjtenis

- A, B, C, C, E, H, L regiszterek,

- F állapotjelző regiszter,

- SP veremmutató,
- PC utasitásszámlálö.

Ezeket az információkat a taszk kontextjének nevezzük. Lát- 

ható, hogy ezek szükségesek a taszk továbbinditásához, és 

egyben elegendőek is. Ahhoz viszont, hogy egy taszk létreho- 

zása után elindítható legyen, elegendő, ha csak az utasítás- 

számláló értéke definiált. Elindulás után, még az első ütem
ben köteles beállítani saját veremmutatőját. A TS kontroller 

ezután minden taszk Kontextjót annak vermében fogja elmenteni, 
kivéve magát a veremroutatót, amelyet külön táblázatban helyez 

el.

Mielőtt még a TS kontroller részletesebb ismertetésére 

rátérnénk, célszerű az újrahívhatóságot definiálni. Ujrahivha- 

tónak /reentrant/ nevezzük azt az S szubrutint, amelyik kielé
gíti a következő követelményt* ha az S szubrutint meghívja az 

A taszk és S lefutása előtt átadódik a vezérlés а Б taszkra, 

és ha В ismét meghívja S-t, akkor S képes helyesen lefutni 
és feladatát mind az A, mind а В taszk számára elvégezni.
Igaz ez akkor is, ha egyidejűleg tetszőleges számú hívás 

érkezik S-hez, illetve S bármely lefutása előtt tetszőleges
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sokszor adódik ét a vezérlés.
Egy S szubrutin a kővetkező esetekben teljesíti a fenti 

követelményt, figyelembe véve a taszk kontextjének fogalmát
1st

- S csak regisztereket használ, memóriában lévő munkaté
rül© tev nem.

- Használ munkaterületet, de ennek elmét a mindenkori 
hivó adja meg valamelyik regiszterpárban.

- S alkalmazza a Dijkstra-féle szemafor elvét, vagyis 

saját munkarekeszében szemaforjában - feljegyzi hívá
sának tényét. További hívások teljesítését az ismert 

módon — P operáció a szubrutin törzs© előtt, illetve 

V operáció a végrehajtás után — akadályozza meg az 

első hívás teljesítésének befejezéséig. A többi munka- 

rekesze mindig csak az első, még nem teljesített hívás
hoz szükséges adatokat tartalmazza.

Látható, hogy ez utóbbi eset tulajdonképpen csak látszólagos 

ujrahivhatóság, de a hivó száméra a valódi ujrahivhatósággal 
egyenértékű. A VT-2C-ban az osztottan használható, erőforrás 

jellegű szoftver eszközök újrahívható szubrutinként vannak 

megírva, amelyek közül az egyszerűbbek az első, a bonyolul
tabbak az utolsó módszert alkalmazzák.

Most nézzük meg röviden a TS kontroller hardver/szoftver 

megvalósítását. Két ok miatt válhat szükségessé egy taszk 

felfüggesztése és a következő taszk aktivizálását
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- lejárt л taszk számára kiutalt CPU idő, a TS ütem,
/a taszk aktiv marad/, vagy

- nem áll rendelkezésre az igényelt hardver vagy szoftver 

erőforrás /a taszk blokkolt lesz/.
Hint az első fejezetben, a hardver különbségek között megem
lítettük, a TS kontroller rendelkezésére áll a 8253-as prog
ramozható intervallumidőzitő 1. számlálója, amely a 8259-es 

programozható megszakitásvezérlő 6. prioritási szintjére van 

kötve. Lnnél nagyobb prioritása csak az operátori megszakítás
nak van. JÓ lenne a fent említett, két különböző ok miatti 
taszkcserét közösen kezelni. Ez megoldható, ha az erőforrás
ra való várakozás esetén kierőszakoljuk a taszkcserét. Megfe
lelő módszer erre az, ha a TS kontroller rendelkezik egy szub
rutinnal, amelyiket a lemondó taszk meghívhat taszkcserét 
kérve. Ez a szubrutin a 8253-as 1. számlálójába egy rövid 

időt ir be, amelyik azonnal lejár. így a Kontext cseréjét 

mindkét esetben a 6. prioritási szinthez rendelt megszakitő- 

rutin végezheti el.
Említettük, hogy a kontext a veremmutató kivételével a 

taszkhoz rendelt veremben van. A veremmut^tókat egy külön 

táblázatban őrizzük. Egy taszk elindításához pedig csak az 

utasitásszámláló kezdőértékére van szükség. így a TS üzem 

inicializálása történhet úgy, hogy egy táblázatban felvesszük 

az indítandó taszkok kezdőcímeit, majd olyan fiktiv vermeket 
definiálunk, amelyekben az utasításszámláló aktuális értéké-
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nek tárolására szolgáló rész éppen a táblázatba felvett /lét

rehozott/ aktivizálandó taszk kezdőcímére esik. Mivel maximum 

5 létrehozott taszk lehet, ezért kezdetben 5 verem helyezkedik 

el egymáson egy-egy szóval eltolva.

A VT-20 TS kontroller a CPU időt 10 ütemre osztja fel.

Az ütemezés mi velete során meghatározzuk, hogy az egyes üte

mekben melyik taszk fusson. A 10 Ütem periodikusan ismétlődik. 

Lz a megoldás rugalmas, a nagyobb CPU igényű taszk több üte

met kaphat. Megadható egy Ütem hossza 1 ros egész számú több

szöröseként .

Összefoglaljuk a TS kontroliét szubrutinjait*

Time-sharing start, beirja a fiktiv verem verem- 

mutatóit a táblázatba.

- TSS1

Time-sharing cikrulációt megvalósitó megszakitÓ- 

rutin. Elvégzi a felfüggesztett taszk kontextjének 

elhelyezését a veremben, felhúzza az intervallum 

időzitőt, az ütemtábla alapján meghatározza az ak

tivizálandó taszkot, előkeresi a veremmutatóját, 

majd a kontextet a veremből előhozva az uj taszk 

aktiv lesz.

Partició indítás, azaz uj taszk létrehozása. Az uj 

taszk kezdőcímét a verembe beírja, mégpedig az

- TSCIRK

- PARTIK

utasitásszáiniáló számára fenntartott helyre. 

Konzolról- ÜTEM
- ütemtábla megadása és TS indítás.

Programból- PRUTEM
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- CXCTX Fövid idő beírása az intervallurridőzitőbe, amivel

kierőszakolja a kcntextcserét.

- BUSYW Busy wait, foglaltság megsztlnésére vár, majd foglalt"

ságot bejelöl. Ez a rutin paraméterként kezeli a 

Dijkstra-féle szemaforokat. A szemafor ^ О értéke 

szabadot jelez, különben foglaltságot. Foglaltság 

tén a kővetkező taszk lesz aktiv TSCIRK-nek

megfelelően.

A VT-20 — alapjában véve a szemaforokon keresztül — a 

fenti módon kezeli az osztottan használható erőforrásokat, 

ezzel biztosítva minden egyes taszk többitől független futását. 

Vannak azonban olyan, kizárólagoséin használható erőforrások, 

amelyeket hozzá kell rendelni egy-egy taszkhoz létrejöttétől 

megszűnéséig. Ezek

- logikai perifériák,

- operativ memória,

- fizikai perifériák.

A felsorolt erőforrások felosztása a programozó feladata.

A VT—20 operációs rendszere nem biztosítja a kizárólagos hoz

zárendelést, a fenti erőforrások bármelyikét hajlandó több 

taszk kérésére egyidejűleg kiosztani.

Az osztottan használható erőforrások többsége szoftveresz

köz, általában szubrutin. Nagyrészüket szemaforok segítségével 

tehetjük ujrahivhatóvá. Bármely TS taszk számára korlátozás 

nélkül hozzáférhető fontosabb rutinoki
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- DISQUE diszk handler

- CLOSE fájl lezárás

- AUTASS fájl megnyitás

- BUSYW szemafor kezelés

kontext csere kiváltása a soronkövetkező taszk- CXCTX

javára.

Nézzük meg, hogy a VT-20 TS kontroller hogyan valósítha

tó meg a VDDS~en. A megvalósítás alapvető különbsége a hardve

ren alapula nincs 8253-as és 8259-es IC a VDDS-ben. Javasoljuk 

a 800 ца-os, fix huzalozásu megszakitáakérést 4 ms-re ritkí

tani. A további vizsgálatokat már аг uj fix időintervallummal 

rendelkező VDDS-en végezzük el.

Mivel a VT-20-ban a hardver eszközök rendelkezésre álltak, 

megtettük, hogy a foglaltság kezelését visszavezettük az idő- 

intervallum lejárására. Úgy tekintettük valamely erőforrás 

miatt felfüggesztett taszkot, mintha a számára kiutalt időin

tervallum járt volna le. így az időintervallum lejárása miatti 

megszakítás lekezelése a taszkok cserélését jelentette. A VDDS- 

ben fordítva fogunk eljárni. Alapvető oknak a foglaltságot te

kintjük, az időintervallum lejárását pedig egy speciális fog

laltsági okként kezeljük. Ez változásokat hoz a TS kontroller 

s zubrútinj aiban.

Változatlanok maradhatnak a TSST, PARTIN, EUSYW szubru

tinok .

Csupán egyszerű változás van az ÜTEM, PRÜTEM esetén, 

ugyanis nem adhatjuk meg a TS ütem hosszát CPU ütemekben /a
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8253-as intervaliumidozitő számára igv közölhetjük/, hanem 

csak 4 ms egész számú többszöröseként.

Nagyobb változások következnek be a TSCIRK és a CXC1X 

rutinok esetén. Mivel a VDDS-ben csak egy megszakítás van 

/az időintervallum letelt/, Így ekkor kell lekezelni az idő- 

zitőbéjtokát és az operátor beavatkozási kérelmét is. Követke

zésképpen a VDbS egyetlen megszakitórutinjának a kővetkező 

feladatokat kell ellátni:

- regiszterek mentése a Kontext konvenció szerint,

- idözitőbájtok kezelése,

- VDDS hardver megszakitórendszer lekezelése /IMP О,OUT О/,

- operátori IT figyelés,

- verem csere,

- regiszterek helyreállitása,

- megszakítás engedélyezés /Е1/,

- visszatérés /RET/.

A megszakitörutin működését úgy kell érteni, hogy, ha egy 

taszk számára olyan TS ütemet adtunk meg, amelyik 4 ms-nél 

hosszabb, akkor a megszakitörutlnbar: az idözitobéjtok segítsé

gével mérjük az ütem idejét. Ha az idő mé< nem járt le, akkor 

a verem cseréje elmarad és a regiszterek helyreállítása a 

megszakított taszkhoz tartozó veremből történik, vagyis a 

taszk folytatódhat. Ha azonban az ütem lejárt, akkor a verem 

cserét végre kell hajtani.
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Ha egy taszk egy erőforrásra várakozni kényszerül, ak

kor a kővetkező szubrutin meghívásával egy másik taszk szá

méra engedheti át a CPU-t*

- megszakítás tiltása /Dl/

- regiszterek mentése

- verem csere

- regiszterek helyreállitása /az uj veremből/

- megszakítás engedélyezése /Е1/

- visszatérés /RET/.

Mig az uj megszakltórutin a TSCIRK helyébe lép, addig az utób

bi szubrutin a CXCTX-t fogja helyettesíteni. Látható, hogy a 

két szubrutinban lévő verem cserét egy közösen használt, uj 

rutinnal érсетеs helyettesíteni.

Ezzel a néhány szubrutinnal megvalósítottuk a VT-20 TS 

kontroliért. A VDDS-en azonban előállhat egy olyan probléma 

is, ami a VT-20-on sohase fordulhatott elő* az időintervallum 

lejár és megszakítás történik a foglaltság miatt taszkot 

cserélő szubrutin működése közben. Ez VT-20-on azért nem for

dulhat elő, mert a TSCIRK megszakltórutin a 8253-as interval- 

lumiaőzitcbe beírja az uj TS ütem idejét, igy a következő 

taszk egy teljes TS Ütemet kap. A VDDS-en a szubrutin megszakí

tását megakadályozzuk a CPU megszakítást tiltó flip-flop be- 

billentésével /DI-EI pár/. Ez azonban nem biztosit minket ar

ról, hogy a következő TS ütem a taszk rendelkezésére fog áll

ni, már néhány цз múlva bekövetkezhet a megszakítás. Ha a
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VDDS-ben is biztosítani akarjuk, hogy az uj taszk is legalább 

egy TS Ütem CPU időt igénybe vehessen, hacsak erőforrásra nem 

vár, akkor egy szemafort kell elhelyezzünk a megszakitőrutin- 

ban. Jelentése* az elmúlt 4 ms alatt foglaltság miatt taszk 

cserét kellett végrehajtani. Ekkor a megszakitórutinban a 

verem csere elmarad, csak a szemafort kell szabadra állítani.

Ha a szemafor szabad jelzése mellett lépünk be a megszakitó- 

rutinba, akkor nics változás a fent leirt működésében. Más

megoldás is kínálkozik, hogy ezt a problémát megoldjuk. Az uj 

szemafor bevezetése helyett használjuk fel az időzitőbájtot. 

Mint már említettük, ennek tartalma megmutatja, hogy hányszor 

4 тая CPU időt használhat még a futé taszk ebben a TS ütemben. 

Ha tehát foglaltság miatt történt taszk csere, akkor az uj 

taszk időzitőbájtjának tartalmát növeljük meg eggyel, Így 

eggyel több időintervallum miatti megszakítást engedélyezve 

számára. Ez biztosítja, hogy legalább az előre kért CPU idő 

számára rendelkezésre álljon.

Ahhoz, hogy TS üzemmódban jól kihasználhassuk a CPU időt 

ajánlatos minél többször használni a taszk cserét elvégző 

szubrutint. Ha egy taszk valamilyen eseményre várakozni kény

szerül, akkor a várakozó ciklusba érdemes beépíteni a CXCTX 

meghívását. Ez a szubrutinhivás van beépítve a szemafor sza

bad jelzését kiváró BUSYW rutinban is. A fizikai eszközöket 

kezelő handlerek szintén alkalmazzák várakozó ciklusukban a

CXCTX szubrutinhivást. Ha az operációs rendszert nem TS
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opcióval generáljuk, akkor a verem cserét elvégző szubrutin 

is és a CXCTX is csupán egy visszatérés /НЕТ/ utasításból 

áll, vagyis határtalan.

Nézzük most meg, hogy a VDDS-en üzemeld VT-20 TS kont- 

rollerbe hogyan illeszthetjük be az eredeti hardveren üzeme

lő uj kazettás handlert. Mint az előző fejezetben láttuk egy 

256 bájtos blokk beolvasása ill. felirása legalább 90 m, a 

szalag indításához és leállításához további 60 ms szükséges. 

Az egyes bájtok követési ideje rövid /350 us/. Ezekből kö

vetkezik, hogy ha egy taszk kazettás művelettel foglalkozik, 

akkor nem függeszthető fel, hiszen mire a vezérlést vissza

kapja már biztosan karaktervesztés következik be. Ezért a ka

zettás handlernek tiltania kell a taszk cserét egy blokkra 

vonatkozó input/output művelet megkezdésétől a befejezéséig.

Ez a tiltás megtörténhet az előbb bevezetett szemafor segít

ségével is. Ez azt eredményezi, hogy az időintervallum miatti 

megszakítást lekezelő rutin nem hajt végre verem cserét. Az 

időzltőbájtokát azonban kezeli, hiszen a kazettás műveletek 

közül a szalag indítása és leállítása időméréssel történik. 

Látható, hogy az időzitőbájtok nemeseik a TS ütemek hosszának 

mérése szolgálnak, hanem segítik a kazettás handlert is. Az 

előbb javasoltuk, hogy minden várakozó ciklusba kerüljön be 

a CXCTX rutin meghívása a CPU idő jobb kihasználása érdekében. 

Ez természetesen nem vonatkozik a kazettás handler egy bájt 

Írására ill. olvasására váró ciklusára, hiszen a teljes
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blokkmüvelet alatt nem cserélhetünk taszkot.

Az eredeti hardverrel működő kazettás hanoiért használó

taszkok lefoglalhatják a CPü-t 150 ma-re is. Ka a VDDS-en 

csupán háttérprogramok futnak a kazettát igénylő taszkokon 

kívül, akkor ez пета okoz különösebb problémát. Azonban, ha 

real-time jellegű taszkot is futtatni akarunk, /az aszinkron 

vonal kezelése ilyen/, ez már komoly problémát jelent. Ezért 

fontos az uj kazettás csatoló beépítése, amelyik lehetővé te

szi ©gy blokk input/outputjának önálló elvégzését. Ezzel a 

hardverrel működő kazettás handler már olyan, hogy az 

input/output műveletet elindítja, majd egy status bájt segít

ségével lebonyolítását figyeli. Ebbe a várakozó ciklusba már 

be kell építeni a CXCTX szubrutin meghívását és Így továbbad

hatjuk a vezérlést a következő taszknak. Az uj kazettás csa

toló beépítésével minden input/output fizikai lezajlására vá

ró ciklusba bekerülhetett a CXCTX rutin meghívása és lehetősé

günk nyílt ezzel arra is, hogy real-time jellegű taszkokat 

írjunk.

A következő fejezetben egy ilyen taszkkal, az aszinkron 

vonal kezelésével fogunk foglalkozni. Mint látni fogjuk ez 

felveti a TS kontroliét továbbfejlesztésének lehetőségét is. 

Ahhoz azonban, hogy est megvilágositsuk, szükséges a vonali 

algoritmus működésének ismerete. Ezért a TS üzem továbbfej

lesztését nem most tárgyaljuk, hanem csak a vonali algoritmus 

ismertetése után.
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4. Az ЛР 72 vonal 1 alc-orlfcmus

A VDDS alfanumerikus display családot leggyakrabban 

távadatátviteli kapcsolat létesítésére használjuk. Ekkor azt 

mondjuk, hogy a VDDS terminálként üzemel. Alkalmas 2 Illetve 4 

huzalos telefon vonalon keresztül történő multipont kapcsolat 

létesítésére. A vonali adatátvitelt az IBM 2740 adatátviteli

algoritmus határozza meg. Mivel a VDDS-t mi is leggyakrabban 

terminálként üzemeltetjük, f6 célunk a vonali algoritmus meg

valósítása a VT-20 operációs rendszer felügyelete alatt. Ha 

a TS kontrollerhez is hozzáigazítjuk, akkor lehetőségünk nyí

lik arra, hogy a vonali algoritmust lebonyolító taszk mellett 

más taszkokat is futtassunk. A CPU szabad kapacitással rendel

kezik, mert a vonalon 7,5 ras-nél gyakrabban nem érkezik adat- 

bájt, ha az átvitel sebessége 1200 Bauet. Először a VDDS AP 72 

vonali algoritmusát ismertetjük, majd azokat a megoldásokat, 

ahogyan a TS-hez hozzáigazíthatjuk. Foglalkozni fogunk a vo

nali algoritmus által felvetett újabb igényekkel is, amelyek 

alapjában véve a TS kontroller bővítését, általánosabbá téte

lét fogják eredményezni.

A számológép és a terminál kapcsolatiban irányitó szere

pet a számológép játszik. Ezért az adatforgalom csak úgy jöhet 

létre, ha azt a számológép kezdeményezi. Az adatforgalom le

bonyolítását a számológép szemszögéből fogjuk áttekinteni.
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1. A számológép egy adatblokkot kíván elküldeni a terminál 

számára. Ekkor a terminált nyilatkozatra szólítja fel, 

készen áll-e az adatblokk fogadására? Ha nem, akkor 

üzenetváltásuk befejeződött, később a számológép újra 

kezdeményezni fog.

Ha a terminál készen van, a számológép megkezdi az adat

blokk továbbítását, amelyet egy ellenőrző bájttal zár le. 

A terminál az adatátvitelt ellenőrzi és közli az ellenőr

zés eredményét. Ha az adatátvitel sikerült, akkor ezt c 

számológép is nyugtázza, ha nem, akkor ismét megkísérli 

az adatblokk átküldését.

A számológép érdeklődik: van-e a terminálnak vonalra 

küldendő adatblokkja? Ha nincs, akkor a számológép később 

ismét érdeklődni fog. Ha van, akkor a témáinál az adat

blokkot a számológép számára elküldi. Az utoljára elkül

dött ellenőrző bájt segítségével a számológép az adatát

vitelt minősiti. Ha sikeres volt, akkor a párbeszédet 

befejezik, ellenkező esetben a terminál ismét megpróbálja 

elküldeni az adatblokkot.

2.

Nézzük most meg egy kicsit részletesebben ezt a nem túlságosan 

bonyolult vonali algoritmust.

Vezessünk be néhány speciális karakterre jelölést. Ezek mege

gyeznek az ASCII kódrendszerben szokásos karakternevekkel:

EOT, SOA, ACK, NAK, EOA, LOB, EOT, ETX. Ezeken kívül felhasz

náljuk az LRC-nek nevezett ellenőrző bájtot, amelyik az adat-



- 51 -

blokk bájtjai és az adatblokk végét jelz5 EOB-nek kizáró vagy 

kapcsolatából áll elő. Az egymás után elküldött kara}:tereket 

vesszővel fogjuk elválasztani. A választ mindig a terminál 

adja.

1. EOT, SOA, cim, ' ' /Addressing szekvencia, a számológép

kiválasztja a terminált. A cim az 

ábécé első néhány karaktere lehet, 

pld. А/.

pozitiv nyugtázás 

elutasítás, a terminál foglalt 

A pozitiv válasz esetén a számológép adatblokkot küld: 

EOA, az adatblokk karakterei, EOB,LRC 

Válasz: ACK

Válasz: ' ',ACK

'4',КАК

az adatblokk jól átjött 

ismétlést kér, az adatblokk étküldése 

megismétlődik.

A számológép a pozitiv nyugtázást tudomásul veszi:

КАК

EOT

Ezzel befejeződött egy adatblokk elküldése a számológépből 

a terminálba.

2. EOT,cim,' ' /Polling szekvencia/

Válasz: КАК,ETX nincs átküldendő adatblokk

EOA, az adatblokk karakterei, EOB,LRC,ETX 

Ä2 átküldött adatblokkot a számológép ellenőrzi, majd 

nyugtázza:
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sikertelen átküldés; a válasz azLAK

adatblokk ismételt, elküldése

sikeres ellenőrzésACK

Válasz: EOT

A számológép felszólítására a terminál Így küld el egy 

adatblokkot.

Látható, a vonali algoritmusból, hogy a terminál mindig 

a kővetkező három állapot egyikéber- van:

- addressing szekvenciára vár, majd, ha az megérkezik 

a számológép adatblokkját veszi,

- polling szekvenciát kapott, de elutasítja, mert nincs 

mit küldenie, az adatblokk előkészítés alatt van,

- polling szekvenciára vár, majd, ha az megérkezett az 

adatblokkot elküldi.

A terminál a telefonvonalra egy modemen keresztül kap

csolódik. A modem /modulátor-deraodulátor/ a terminál szempont

jából egy adó-vevő készüléknek minősül, Nézzük meg, hogy az 

ereaeti VDDS-en hogyan működik az AP 72 algoritmus.

A megszakító rutin feladata az addressing ill. polling 

szekvencia felismerése. Ezt egy véges automatát szimulálva 

végzi el, amelynek két végállapota van, az egyik az addressing, 

a másik a polling szekvencia felismerését jelenti. A szubru

tinokat az egyszerűbbtől a bonyolultabbak feló haladva so

roljuk fel:

% 1d
* v 4
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A modernet vételre kapcsolja

Vétel vége utasítást küld a modemnek

A modemet adásra kapcsolja

Adás vége utasítást küld a modemnek

Egy karakter vétele. A karaktert az LROhez hozzáveszi 

Egy karakter adása. A karaktert az LROhez hozzáveszi. 

ADOBE, egy karakter, majd az ETX adása, ADOKI 

Adatblokk vétele. LOB után LRC ellenőrzés.

VEVBE

VEVOKI

ADOBE

ADOKI
VKAR

AKAR

AJLL

VBL

Adatblokk adása, majd EOB,LRC,ETX. Végül ADOKI.

Ha nem ér rá, akkor ADOBE, '4',NAK,ETX adása.

Végül ADOKI.

Ha ráér, akkor ADOBE, ' ',ACK,ETX adása. ADOKI,VEVBE, 

VKAR . EOA megérkezése után VBL.

Ha nincs mit adni, akkor NAK,AJEL.

Ha van, akkor EOA,ABL,VEVBE,VKAR. Ha jól átment, 

akkor EOT,AJEL.

A megszakitórutinban elhelyezett véges automatákat 

figyeli. Ha polling szekvenciát detektált, akkor 

ADAS,VEVBE és a véges automatát kezdőállapotból 

indítja.

Ha addressing szekvenciát detektált, akkor VETEL,VEVBE 

és a véges automata elölről indul.

Ha az automata még nincs végállapotban, akkor a 

hívóhoz visszatér.

ABL

VETEL

ADAS

POLADR

Most következik a terminál három állapotát megvalósító szub-
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rutin. A terminál mindig abban az alapállapotban van, amelyik 

szubrutin a következő három közül aktivj

Mindaddig hivja a POLADR szubrutint, amig egy polling 

szekvencia nem érkezik. Utána ELŐKE állapot következik. 

A POLADR szubrutin fő feladata itt az, hogy a számoló

gép által küldött adatblokkokat fogadja.

Mindaddig hivja a POLADR rutint, amig nem vagyunk 

készen az aőatel&készitéssel. Ha közben addressing 

szekvencia jönne VEZER-nél kell folytatni, az adatelő

készítés befejezésénél pedig KÉSZ állapotba kerül.

A POLADR szokásos feladata itt a polling szekvenciá

ra elutasitó válasz küldése.

VE2ER

4ELŐ KE

Mindaddig hivja a POLADR szubrutint, amig nem érkezik 

egy addressing ill. polling szekvencia. Ekkor VEZER 

következik. Itt a POLADR fo feladata az elkészült 

adatblokk feladása a számológép felé.

Hint tudjuk, a periféria és a memória közötti adatforgalmat 

többféleképpen is megszervezhetjük: státus bájt állandó figye

lésével, megszakítással és DMA segítségével. Ezek a módszerek 

egyre kevésbé veszik igénybe a központi vezérlő egységet. Az 

első esetben állandóan, a másodikban időnként, mig a harmadik

ban az input/output művelet beindításáig. Ezen módszerek közül 

a VDDS csak az első módszert használja. A kazetta viszonylag 

gyors periféria, ami vagy az első, vagy a harmadik módszer 

használatát indokolja. Javasoltuk is az elsorol a harmadikra

KÉSZ
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való áttérést az uj kazettás csatolóval. Mint látjuk a vázolt 

algoritmusból a vonal kezelése is az első módszerrel történik.

g kell hívni a POLADR szubrutint mind a három 

alapállapotban, mig el nem végzi a kitűzött feladatot. Hogy 

ennek mikor láthat neki, azt a megszakitórutinban működő vé-

Itt mindaddig

ges automata határozza Kiég. Amíg a véges automata valamelyik 

végállapotába nem kerül, addig az algoritmusban várakozásra 

kényszerülünk. Ha az adatátvitel beindul, akkor ae jöhetnek/; 

hatnék a karakterek egymás után 7,5 ms-nél gyorsabban. Az el

ső módszer alkalmazását a kazetta e téri inaokolhatja a 350 ys 

követési sebesség, a vonal esetén a kb. 20-szor lassabb adat

átvitel már azt nem igényli. így kézenfekvő a niásodik módszer 

alkalmazására. A "klasszikus” kezelés esetén a megszakítás 

akkor történik, ha az input/output művelet befejeződött és az 

uj adatot kell lekezelni. A VDDS-ben, mint már az első feje

zetben említettük, erre nincs lehetőség a korszerűbb integrált 

áramkörök hiánya miatt, Ezért egy másik megszakitásos kezelést 

javasolunk« fix 4 ms-ként bekövetkező megszakítás legyen a vo

nal kezelésének az alapja.

Tekintsük át a fent vázolt AP 72 algoritmust1 Látjuk, 

hogy nemcsak a Eiegazakitórutin, de az egész algoritmus is egy 

véges automatának tekinthető. Ha ugyanis a vonalról érkezett 

egy jel, akkor az attól függően kerül feldolgozásra, hogy az 

algoritmus melyik pontján vagyunk. Ettől függően az algoritmus 

egy másik pontjára fogunk átmenni és várjuk a következő jelet.
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Ka a jel nem érkezett meg, akkor természetesen maradunk az 

adott állapotban. Tehát az algoritmust túlajdónképpen a vonal 
vezérlis input esetén a megérkező karakterek, output esetén 

pedig az, hogy a vonal szabaddá vélt, Így a következő karak
ter kiküldhető. Azt viszont, hogy a vonal milyen állapotban 

van, elegendő 4 ms-ként megvizsgálni. így az algoritmus úgy 

alakul át, hogy minden megszakításkor megvizsgáljuk a vona
lat, ha állapota nem változott meg, akkor az algoritmus se 

fog, ha a vonalon változást észlelünk, akkor az algoritmus 

egy kis darabja fog lefutni és következő állapotban folytat
juk a várakozást. Látható, hogy a várakozási idők használha
tóak fel más feladatok elvégzésére. Nézzük meg tehát, hogyan 

illeszthető be ez az algoritmus a VT-20 operációs rendszerébe, 
Ha TS üzemmódot nem akarunk folytatni, akkor az algorit

mus természetesen Üzemeltethető ez uj operációs rendszer fel
ügyelete alatt is. HaaTS üzemmódot is figyelembe kell venni, 

akkor már más a helyzet. Elsőnek azt a módszert vizsgáljuk, 

amikor az előző fejezetben ismertetett TS kontrolleren nem 

kell módosítani. Ennek az a lényege, hogy a futtatandó tasz
kokat úgy Ütemezzük, hogy minden második ütemben a vonalkeze
lő taszk helyezkedjen el. Ekkor minden 4 me-ként a vonakezelő 

taszk meg fogja kapni a vezérlést, mert nem használja ki a 4 ms 

TS ütemét, igy a vezérlés továbbadódik a másik taszknak, amit 
a megszakítás fog majd ismét megállítani, átadva újra a ve
zérlést a vonali taszknak. Felmerül azonban a kérdés, hogy mi
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fog történni akkor, ha a vonali taszk mellett futó valamelyik 

taszk erőforrásra való várakozás miatt id6 előtt továbbadja a 

vezérlést? Ekkor ugyanis hamarabb rákerül a vezérlés a vonali 

taszkra, ami nem lenne baj, de Így 5t is félbeszakíthatja a 

megszakitórutin. Ez viszont már nem lenne kedvező, Így a vona

lon karaktereket veszíthetünk szerencsétlen esetben. A nerakl- 

vánt megszakítás ellen DI-EI pár elhelyezésével védekezhetünk, 

vagyis megtiltjuk a megszakítás elfogadását azon a programré

szen, ahol a karaktervesztés bekövetkezhetne. így kialakul a 

vonali taszknak egy olyan része, amelyik minden alkalommal le 

fog, és le is kell, hogy fusson. Látjuk, hogy a vonali taszk

ba is bekerül a várakozás helyett taszkcserét kiváltó CXCTX 

szubrutin is.

A második módszer már a TS kontroller kisebb módosítását

igényli. Ekkor ugyanis a vonali taszkot különleges taszknak 

minősítjük és Így nem adjuk meg az titentáblában, hanem közvet

lenül a megszakitórutin felügyelete alá helyezzük. Ez azt je

lenti, hogy minden megszakítás alkalmával a vonali taszk aktu

ális része is felhívásra kerül és csak ezután cseréljük ki az 

ütemtáblában megadott taszkokat. A vonali taszk meghívását a 

megszakitórutinból állandó jelleggel beépíthetjük, esetleg a 

taszk csak egy НЕТ utasításból fog állni.

A harmadik módszer lényege egy vonali handler elkészíté

se. Ekkor a vonali taszk az input/output műveleteket a kandie

ren keresztül bonyolítja le egy pufferterület segítségével.
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Ennek a handlernek a kezelése azonban eltér a szokásostól, 

ugyanis a megazakitőrutinból kell meghivni. így biztosíthat

juk csak, hogy pld. a vonali handler 4 ms-ként megnézze, 

érkezett-e a vonalon karakter a terminál számára. A vonali-

taszk pedig akkor fog dolgozni, ha az ütemezési táblázat 

alapján rákerült a sor. Ekkor feldolgozza ill. elkészíti az 

uj puffertartalmat, majd a várakozás alatt a következő tasz

koknak adja át a vezérlést. A vonali handler természetesen 

státus bájtot is készíthet gyorsítva ezzel a vonali taszk 

munkáját.

Ha már a vonali handler rendelkezésünkre áll, akkor 

felmerülhet egy olyan igény is, hogy a logikai perifériaként 

kezelhessük a vonalat. A vonali perifériakezelő természetesen 

a második fejezetben megadott interfésszel rendelkezik és egy 

puffer segítségével végzi el az input/output műveletet. Mind

két perifériakezelő /az input is és az output is/ természete

sen a vonali handlerre alapozná a tevékenységét.

A vonali algoritmus VT-20 operációs rendszerhez való il

lesztésének negyedik módszere már a TS kontroller továbbfej

lesztésén alapul. Ha megvizsgáljuk a VDDS-en szokásos módon 

futtatott feladatokat, akkor ezeket három csoportra oszthat

juk. Vannak real-time jellegű, time-sharing jellegű és végül 

background jellegű taszkok. Vezessük be ezekre rendre a kő

vetkező jelöléseket* RT,TS,BG taszk. A RT jellegűeket az jel

lemzi, hogy minden 4 ms-os megszakítás! ütemben sorra kell,
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hogy kerüljenek. A TS jellegűek egy TS kontrollerben megadott 

ütemezési tábla szerint — tégabb Időhatárokkal —kaphatják 

meg a vezérlést. Végül a BG taszkok csak azért vannak a rend

szerben, hogy ha az előző két fajta taszk nem tudja a CPü-t 

lefoglalni, akkor az ne álljon tétlenül, hanem a BG taszk 

számára végezzen műveleteket. A továbbiakban az ilyen taszkok 

együttesét lekezelni tűdé taszk vezérlővel fogunk foglalkozni.

Többféleképpen valósíthatjuk meg ezt az uj taszkvezérlőt. 

Első módszerként egy olyan megvalósítást tekintünk, amelyik 

nem sokban tér el az eredeti TS kontrollertől. Módosítsuk a

TS kontroliért úgy, hogy az ütemtábla helyett csak egy taszk 

prioritási sort lehet megadni, 

kitás után élőiről kezdve halad végig a taszkvezérlő. Elsőnek 

gaöva a RT taszkokat, majd a TS taszkokat és végül a BG 

taszkokat, biztosíthatjuk, hogy a RT taszkokra minden megsza- 

kitásütemben rákerüljön a vezérlés. Ha várakozniuk kell, akkor 

a TS taszkok kerülnek sorra, és a BG taszkok csak akkor dol

goznak, ha az előzőek a 4 ms-os ütemet nem tudták kitölteni.

Ez a módosítás a TS kontrolleren viszonylag könnyen 

sithatö és nagy rugalmasságot enged meg a különböző taszkok

ból. Csak számukat maximálnánk 5-re, hogy a TS kontroller más 

táblázatán se kelljen módositani. Ezzel a módszerrel még a 

között se kell különbséget tenni, hogy a rendszerben egy vagy 

több taszkot üzemeltetünk.

lyiken minden egyes megsza-

gvaló-
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A második módszer a TS kontrolleren már nagyobb változ

tatásokat Igényel. Vegyünk fel a három fajta taszk számára 

<*9У~&9У Ütemezési táblát. A 4 ms-ként bekövetkező megszakítás 

mindig a RT táblán élőiről végighalad, majd áttér a TS ütem

táblára. Ha nem kerül sor az összes TS taszkra, mert a 4 me 

elfogyott, akkor a kővetkező megszakításkor a RT taszkok le

kezelése után innen folytatjuk a TS taszkok indítását. Ha pe

dig a TS ütemtáblán egy teljes kört meg tudtunk valósítani, 

csak ekkor kerülhet sorra a BG ütemtábla következő elemének

indítása. Itt is megjegyezzük majd, hogy hol tartottunk az 

üteratáblában. bnnél a módszernél lehetőséget kell biztosítani 

arra is, hogy egy taszk indításakor a jellemzőjét megmondhas

suk /RT,TS,BG/, igy a megfelelő ütemtáblában helyezhessük el.

Mindkét megvalósításnál jól fel lehetne használni az 

operációs rendszer száladra szóló parancsokat feldolgozó prog

ramot, mint TS taszkot. Varrnak ugyanis olyan parancsok, ame

lyek multiprogramozás alatt is használhatóak, igy operátori 

parancsok kiadásához nem kell a futó taszkokat megállítani.

Miután a VDDß-t továbbfejlesztettük az eddig ismertetett 

sok szempontot figyelembe véve, nézzünk meg vázlatosan néhány 

alkalmazást. Vagyis mire tudjuk használni a VT-20 operációs 

rendszerrel rendelkező VDDS-t?

Az eredeti funkciókat az uj VDDS-en is el tudjuk végezni, 

de már magasabb színvonalon, a VT-20 operációs rendszerre és 

a hozzá kapcsolódó szoftver termékekre támaszkodva, üj alkalma-
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zási lehetőségek is felmerülnek, ezeket már a multitasking 

kinálja. Tekintsünk egy olyan taszkot, amelynek a feladata 

a kazetta háttértár egy fájljának, ami ©gy OS job, a lefut

tatása R-40 számológépen. Ekkor a taszk a CRJE felhasználá

sával a jobot a számológépbe küldi, érdeklődik befejezéséről, 

majd az output a terminál mátrixnyomtatóján megjeleníti. Ez 

egy RT jellegű feladat. L mellett, a várakozási időt kihasznál- 

va, különböző TS taszkok képzelhetők el. Például egy másik 

job előkészítése és elhelyezése kazettán, adatelőkészítés,

VDDS számára irt programok fordítása, tesztelése, esetleg 

már meglévő programok futtatása /pld. a várakozást lerövi

dítő játékprogramok/. Nincs akadálya annak se, hogy egy másik 

RT taszkot is indítsunk, amelyik a multipont kapcsolatot 

kihasználva egy másik vonalon az R-10 vagy az R-40 szolgálta

tásait veszi igénybe /i>ld. CRJE könyvtár karbantartása, köny

vek szerkesztése/. Elképzelhető a két vonal munkamegosztása 

is. Az egyik vonalon történik a jobok összeállítása, a CPJE 

könyvek készítése. Az elkészült könyvneveket átadva a másik 

vonalon dolgozó taszknak, az gondoskodik a job futtatásra 

való benyújtásáról és az elkészült outputok kinyomtatásáról.

Ezen munkák közben a VDDS foglalkozhat háttértaszkokkal 

is. Ilyen lehet például programok szintaktikus ellenőrzése, 

vagy egy sokcsatornás analizátorból érkező nagy mennyiségű 

jel feldolgozása. Ez álihat a beérkező görbe simításából, 

R-40-en futó kiértékelő programok számára a beérkezett adatok
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előkészítéséből, esetleg a görbe kirajzolásából, figyelembe 

véve a nyomtató tulajdonságait.

Csak vázlatosan tudtuk ismertetni az uj VDDS felhaszná

lási lehetőségeit, byilvánvalő, hogy a használat közben to

vábbi, jelen pillanatban még nem. látható, igények fognak 

jelentkezni. Azt azonban biztosan állíthatjuk, hogy az uj 

igények kielégítését nagymértékben segiteni fogja az ismer

tetett operációs rendszer.

о

*

\
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