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1• Inleiding. 

Binnen de GVT groep zijn vier soorten terminal verbindingen in gebruik. 

I. De gewone terminal, (executive I0/I02) 
Z. De Commodore 809G met een speciaal terminal programma TERM-

SPEED v*.gt. 
3. MS-Dos PC's <PC 10 of PC 20) met terminal programma's als 

KERMT en PROCOM. 
4. De MftCintosh en LISA met hun eigen terminal programma. 

Momenieel lopen van alle kamers terminal aansluitingen naar het schakelbord 
in het 'computer' kamertje G013. Vanuit hst schakelbord lopen momenteel Z ver
bindingen nar de GOULD. 
De tuee lijnen zijn: 

1. Via msmc een TERMINET verbinding uaarmee inmiddels alle 
netpunten bereikbaar zijn. Deze verbinding is niet geschikt 
voor langdurig File transfer en is overwegend in gebruik door 
Ger Koenderink. 

2. Rechtstreeks met de GOULD, geschikt voor langdurig File 
transfer met PC's en ander uerk ook natuurlijk. 

Voor de terminal verbindingen 2 t/m 4 is een z.g. currentloop interface nodig. 
(SLUUI kastje). Deze zorgt tevens voor een bidirektlonele galvanische scheiding 
tussen computer en terminal en biedt eveneens de mogelijkheid om parallel tuee 
terminals of PC's te bedrijven in een MflSTER-SLAVE situatie. 

Bij gebruik van de Commodore 8096 als terminal is dan tevens een IEEE-488 naar 
RS Z3Z interface nodig MODEL 4834 van ICS. De interne instellingen uorden 
vanuit het Commodore programma Ternspeed geregeld. 
Deze handleiding beschrijft het programma Termspeed v4.gt. Dit programma maakt 
het mogelijk de Commodore 8096 te gebruiken als terminal van de GOULD en biedt 
de mogelijkheid datafiles vanuit de Commodore floppy disk naar de GOULD te 
transporteren en vice versa. 

In de handleiding wordt gebruik gemaakt van tuee notaties, te weten: 

a een toets die ingedrukt moet uorden is aangegeven tussen < > 
b tekst die moet uorden ingetypt is aangegeven tussen C ]. 

Hoofd en kleine letters hebhen betekenis. 
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2. Gebruikshandleidino TERMSPEED v4.ot. 

Ternspeed bestaat in verscheidene versies versie 4 heeft de nogelijkheid on tot 
naxinaal 30 files autonatisch te laten overzenden in een zelf gekozen volgorde. 

De volgende mogelijkheden van TERMSPEED worden in het menu aangegeven. 

Direct TERMINAL 

On line terminal. Daar waar nodig wordt op het schern aan
gegeven net welke toetsen speciale tekens kunnen worden overge-
gebracht b.v. pipe, underscuore, control enz. 
Een special is de nogelijkheid on on line uit te printen uat de 
GOULD verzend. Op deze wijze kan aan Connodore zijde een print
out van een file inhoud verkregen worden. 

CBM disk data >> computer 

File transfer van Connodore naar GOULD. In deze node wordt 
eerst een Flopyinhoud getoond (in pagina's) en kan op eenvoudige 
wijze een aantal file's worden geselekteerd. Vervolgens worden 
deze een voor een verzonden. 

COMPUTER data >> CBM dibk 

File transfer van GOULD naar Floppy. Hierbij kan slechts file 
voor file verzonden worden. Het zou een apart protocol aan 
GOULD zijde vereisen on dit ook te automatiseren. 

PUN defined LOGIN or FILE procedure 

Het wijzigen van prompts en commando's van en naar de GOULD, 
dit is nodig i.v.m. Ternspeed procedures die tranfers kontro-
leren. Zo is de prompt na inloggen persoon gebonden en dat 
betekent dat een andere user GEEN file transfer kan plegen. 

MEASUREMENT DATA dump to computer 

Het automatisch overzenden van MEETDATA opgenomen bij de cryo 
experimenten. Deze optie dient ook alleen daarvoor omdat in die 
aparte file's gecromprimeerde data staat die NIET met gewone 
ascil verzonden kan worden. 

EXIT to BASIC 

Een escape mogelijkheid on uit het programma te springen en b.v. 
een dlskoperatic te plegen. Met [run! <RETURN> kan daarna 
Ternspeed gewoon weer aktief zijn. 

RESET conditions after RESET of the RSZ32 

Reset hiermee kan vanuit software de verbinding gereset worden 
indien er b.v. een crash is geweest. 



-- terminal manual -- pag. 3 

change BflUPRftTE 

Omschakelen baudrate. Dit kan voor normaal terminal uerk uel 
handig zijn. Voor transfer echter niet aan te bevelen omdat de 
transfer betrouwbaarheid boven de (default) Z40O baud niet meer 
gegarandeerd is. 

BflUDRflTE ftdJUSTHENT 

De Commodore zoekt zelf met uelke baudrate de computer werkt. 
Het kan gebeuren dat nadat is 'ingelogged' van computerlijn is 
geuissseld of dat de gebruiker de baudrate gewijzigd heeft. In 
dat geval krijgt men rare tekens of geen respons op <RETURN>. 
Gebruik dan deze mode om de baudrate ueer juist in te stellen. 
Het automatisch instellen gebeurt alleen bij opstarten van het 
programma en na deze beuuste keus. 

N.B. 

Eén handicap is in de verbinding niet te vermijden. Indien de GOULD een 'system 
hangup' heeft dan stopt de transfer en kan de verbinding 'hangen*. Na terugmel
ding van de GOULD in 0K situatie ziet men dit aan commodore zijde niet. 
fll hetgeen intussen verzonden is is dan ook verloren omdat binnen de GOULD in 
een open file edittor geuerkt uordt. Heel vervelend zijn ook de z.g. message's 
vanuit de GOULD, wanneer de transfer richting naar Commodore is gericht dan 
komen deze meldingen geuoon in de tekst of data meel. In UNIX is het mogelijk 
deze 'message's' te onderdrukken. Doe dit vóór transfer. 
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2 . 1 inladen, opstarten en gebruik. 

Het laden van TERMSPEED in de Commodore kan op tuee nanieren. 

- <SHIFT> <RUN> Als het progranna als éérste op schijf staat.Start dan 
automatisch 

- [dload "ternspeed v4.gt"l <RETURN> Uacht op READY en geef Irunl <RETURN>. 

Indien de melding ** CONNECT R5 Z3Z »• verschijnt zet dan de interface aan. 
Er verschijnt nu een nenu en verklarende tekst. Een keuze uordt genaakt net 
het verplaatsen van de cursorbalk en bevestigen net <RETURN>. 

HET DE <STOP> TOETS KAN ALTIJD NAAR HET MENU UQRDEN TERUGGEKEERD. 

Zet de cursor balk op DIRECT TERMINAL en geef RETURN. 

Indien nu de bekende tekst GOULD UTX enz. verschijnt dan is de 
commodore als terminal in werking. 

Zo niet kontroleer dan de volgende punten: 
a. Staat de current loop interface aan ? 
b. Staat de schakelaar TERMINAL of CBM terninal ON ? 
c. Is de 1ïjnaansluiting aanwezig ? 
d. Is de goede kaner in de verdeelkast aangesloten ? 
e. Branden alle drie de LED'6 van de RS Z3Z interface ? 

zo niet druk dan op de <RESET> van de interface en kies 
daarna de RESET optie in het nenu. en herhaal de voorgaande 
procedure. 

Als <login:> of <TERMINET> verschenen is dan volgt het nornale GOULD gebruik. 

Als men op dit punt File transfer uil plegen dan zal dat niet 
kunnen VOOR DAT ER INGELOGGED IS ! In de tekstbalk boven in 
beeld uordt daar nelding van genaakt. 

Het kan zijn dat deze melding kont teruijl er ÜEL is ingelogged 
Dan kan het niet anders of de 'personal' prompt binnen 
ternspeed stemt niet overeen net die de GOULD genereert. 

Ga dan naar het menu en kies: "OWN defined login or 
file procedure". 
- Geef <p> van prompts ga met cursor up of down naar 

item 4 en typ je prompt in b.v. <<nikhefk-xxx>>. 6a net de 
cursor naar item 1 en type de login naam. xxx staat voor de 
eigen naar. die bekend is in de gould. 

- Geef <ESC> en ga met <STOP> terug naar het menu. 

- Na de inlog procedure zijn alle GOULD faciliteiten beschikbaar. 
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- On line printout uordt verkregen door ingeven van <Ap> direkt na 
RETURN is de printer aktief en zal ALLES uitprinten uat de GOULD genereert 
dus ook de prompts en commando's. Aangezien men zelf het startpunt kan 
bepalen is het ook mogelijk zo min mogelijk overbodige meldingen op papier 
mee nee te krijgen. 

- Beëindigen van printout geschiedt direkt na ingeven van <*P> en kan op 
IEDER moment gegeven uorden. 

- Speciale keys die niet direkt op het Commodore toetsenbord voorkomen naar uel 
nodig zijn voor de GOULD. 

Deze zijn : <*> key is 'UP ARROW 
<STOP> stopt iedere commodore funktie en genereert AUTOMATISCH 

*C voor de GOULD. MENU keuze verschijnt. 
<LEFT ARR0U> genereert underscuore _ 
<SHIFT SPACE> genereert het 'pipe' teken !. 

In tegenstelling tot het normale terminal toetsenbord hoeft <control> niet 
gelijktijdig met het teken te uorden ingedrukt. Na <control> ofuel <*> ziet 
men op het commodore scherm een snellere en andere cursor dan uordt geuacht 
op het teken. BEDENK hierbij dat de GOULD intussen normaal door uerkt en pas 
reageert na HET VOLLEDIGE CONTROL COMMANDO. 
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2.2 Fi 1 .:.- transfer van Commodore 8096 naar GOULD. 

Als de vraag AUTO transfer met <y> of <RETURN> is beantwoord dan verschijnt 
onderstaande tekst. Met <STOP> kan direkt naar het menu uorden teruggekeerd. 

*•••'••*•*• Directory File choice ••*••»»*•*»•* 

a PLACE reversed image on your choice by CURSOR movement 
b SELECT uith <RETURN> max. number of files in AUTOTRRNSFER=30 
c MODE change uith <ESC> for an unlimited number of files with * or ? 

in CBM disk convention. 

Disk name: xxxxxxxxxxxxxxx Drive I 

display of 9 files 

Give SPACE to shou more or again 

OPTIONS a en b spreken voor zich. Met optie c is het niet nodig alle files 
afzonderlijk te kiezen. Wanneer <ESC> gegeven uordt hoeft slechts éénmalig 
een naan opgegeven te uorden b.v. dok7 777 dan uorden automatisch vanaf de disk 
alle files die beginnen met dok en to' aal 8 karakters bevatten overgezonden 
naar de GOULD. PUNT C IS ECHTER NOG NiET GEÏMPLEMENTEERD !. 
In beide te kiezen nodi a en b uordt op het scherm aangegeven dat transfer van 
de betreffende file is gestart en de naam blijft zichtbaar. Indien erg veel 
files zijn gekozen kan het voorkonen dat het scherm 'volloopt' net file naan 
informatie en kan de betreffende data niet nmor gedisplayed uorden. 
Zolang niet anders op het scherm zichtbaar uordt kan men erop vertrouwen dat de 
transfer no, maal en goed varloopt. 

BELANGRIJK. 

1. In de automatische transfer uordt binnen de gould dezelfde file 
naam gebruikt als oo fIQODV. Verstandig is het on vóór transfer 
een tijdelijke directory binnen de GOULD te creëren die daarmee 
tevens aangeeft wanneer en uelke data is overgezonden. 

Z. BINNEN DE GOULD UORDEN FILES MET GELIJKE NAMEN OVERSCHREVEN!. 

3. TRANSFER VINOT ALTIJD PLAATS VAN DRIVE 1 VAN DE 8050 DISKDRIVE. 

4. Termspfid kijkt automatisch naar de SOORT file die op floppy staat 
alleen SEQENTIELE en RELATIEVE files uorden aanvaard. 

Als NIET automatische transfer is gekozen dan zijn de punten 1, 3 en 4 NIET van 
toepassing. PUNT 2 BLIJFT ALTIJD VAN TOEPASSING. 
Dan kan de Filenaan voor de computer WEL anders uorden gemaakt en dient men 
zelf de SOORT file aan te geven. Op het scherm uorden vragen en toelichting 
getocivJ. Tevens kan gekozen uorden voor transfer van Drive 1 of 0. 
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In AUTO transfer node gebeurt het volgende. 
Nadat op het scherm de cursor balk is teruggekeert naar de eerste file kan 
begonnen worden met kiezen. Iedere keuze blijft in reversed video op het scherm 
aangegeven. De keuze volgorde naakt niet uit, hoewel transfer in de gekozen 
volgorde plaatsvindt. Met de <SPflCE> balk kan gescrolled uorden en keuze uorden 
voortgezet.Met <ST0P> kan de keuze gestopt uorden.Dat gebeurt ook als de 30 
files bereikt zijn dan zal automatisch transfer beginnen. 
Mocht tijdens transfer blijken dat er iets niet naar uens gegaan is dan kan met 
<*c> de transfer gestopt uorden en naar believen doorgegaan met de volgende 
file of opnieuu teruggekeerd naar het menu. 
<Ac> of <ST0P> sluiten de file binnen de GOULD naar behoren af. 

In het kort: 

1 File display in groepen van 9 files. 
2 <SPfiCE> scrolled door directory inhoud. 
3 <STOP> beëindigd keuze en start transfer. 
4 <STOP> tijdens transfer beëindigd lopende file en vraagt 

naar uel of niet continueren. 
5 Na einde transfer keert programma naar het menu terug. 
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2.3 Transfer van GOULD naar Commodore 

In deze mode zal eerst een eventuele rest vanuit de interface buffer uitgelezen 
worden. Vervolgens verschijnen de volgende vragen: 

- Een filenaam voor de GOULD. 
Ingegeven karakters verschijnen in reversed video. Indien een naam uordt 
overschreven moet men bedenken dat ALLE reversed spaties aan begin en eind 
BETEKENIS hebben. Uis deze dus uit met <DEL> indien niet van toepassing. 

- Een filenaam voor de Floppy (CBM). DEFAULT verschijnt dezelfde naam als 
onder 1. Acceptatie met <RETURN> en anders een andere naam intypen met het 
zelfde voorbehoud als bovenvermeld. 

- Als de File op Floppy al bestaat, OF als er een diskfout is dan zal dit 
uorden weergegeven. Na herstel uordt opnieuu om GOULD file gevraagd. 
Uanneer allies in orde is uordt er een file gemaakt op Floppydisk en een 
check binnen de GOULD uitgevoerd. 

• Met het commando <file> <filnaam> uordt binnen de GOULO gekeken uat voor 
SOORT file getransferred moet uorden. Indien de respons hierop NIET GELIJK 
IS AAN DE SOORT DIE ONDER ITEM 4 IN DE PROMPTLIST VOORKOMT dan volgt een 
foutmelding. 
KONTROLEER DAT IN DAT GEVAL DE GEUENSTE FILE GEEN COMMANDO TEKENS BEVAT 
OF KARAKTER5 BOVEN DE 1Z7. Ga dan terug naar het menu met <STOP> en kies 
de terminal mode. Geef het konmando <file> <naam> en zie uat geresponsed 
uordt. B.v 'English text*. Kies vervolgens de prompt mode en verander item 4 
in englishtext. Er mogen hier geen spaties in staan! 
Begin opnieuu met deze transfer optie. 
Een en ander is gedjan om te voorkomen dat ongeoorloofde tekens uorden 
verzonden. De CSG zou daar geheel niet blij mee zijn dus moeten uij ook een 
beetje opletten. 

- Onderbreken van transfer kan ueer met <STOP> of <"c> en de tekst 'QUIT* 
verschijnt in reversed video op het scherm. 

Automatische transfer van meerdere file's is in deze mode NIET MOGELIJK. 
ER WORDT NIET 6EK0NTR0LEERD OP HET VOLRAKEN VAN EEN FLOPPY DISK KONTROLEER 
DIT DUS VAN TE VOREN. 
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Z.4 Pun defined looin or File procedure. 

In deze node uiordt een lijst gegeven die alle kommando's en pronpts bevat uelke 
gebruikt uorden voor konmunikatie net ae GOULD. Het zijn alle items die 
autonatisch vanuit de softuare uorden benut ter kontrole of file behandeling. 
Wijzigen kan mit6 zorgvuldigheid betracht uordt. 

- Konnando's. Deze staan in de lijst zoals ze ook aan de GOULD aangeboden 
noeten uorden inklusief spaties en tekens. Het is nog niet voorgekomen dat 
deze geuijzigd noesten uorden. 

- Pronpts. Deze uorden door de GOULD gegenereert en door de Commodore bij 
ontvangst ontdaan van spaties en tab's vandaar dat ze zo slecht leesbaar of 
herkenbaar zijn. De items 1 en 4 zijn gebruikers afhankelijk en hebben 
beveiliging ten doel. Ze moeten nogal eens geuijzigd uorden. Neem de z.g. 
'personal prompt' in terminal node nauwkeurig op en schrijf hen in iten 4 in. 
Na het geven van return en een cursor UP verschijnt de ingegeven tekst in 
reversed video. Als blijkt dat er een spatie buiten de < haken staat haal 
deze dan ueg. ALLE FILE OPTIES ZULLEN NIET UERKEN INDIEN DEZE PROMPT NIET 
KLOPT. 

De edit mode van deze optie kan met <ESC> of <STOP> verlaten uorden. 
Het eindresultaat uordt naar de programma schijf weggeschreven en is iedere 
volgende keer DEFAULT konditie. 

Het kan zijn dat na het beëindigen van de edit mode even geuacht moet uorden. 
Heb iets geduld met het geven van <ST0P> om naar het menu terug te gaan. 
Als de CURSOR BLINKT dan kan kommando gegeven uorden. 
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Z.5 Measurement data dump to computer 

Hiermee kunnen alleen speciaal formaat datafiles uorden verzonden. 
Is bedoeld voor neetresultaten van DATAACQUISITIE . Deze o.a. kunnen opgenomen 
zijn bij de Emin f.RYQ opstelling. 
In het verleden zijn verschalende methoden gebruikt van konverteren. Vandaar 
dat in deze node gevraagd uordt naar OUDE konversie en/of net seqentiele info 
files is geuerkt. Vanaf MAART 1S86 is alleen nog de nieuue nethode gebruikt net 
RELATIEVE info file. DEFAULT is dat ook de instelling in deze node. 

Bij start uordt de volgende tekst gedisplayed: 

B S S S S B K B S B S Z S S S S S B E B K S S S S S S B B t t S S B S S S B S B B B E S S B a B B S S B B S S S K B B B K S B B a B B B B S S S B E S S B B B K S B 

ONLY DATALOGGING MEASURES ARE IMPLEMENTED (OLD CONVERSION !©). 
Most other data can be transmitted uith the nornal dunp node. 

GIVE i To go back to MENU otheruise give <RETUHN> to start. 

Hiernee is bereikt dat niet direkt bij vergissing de verkeerde transfermode 
gebruikt word!. Vereer spreekt de tekst voor zich. 

Als de default uaarden gekozen uorden in alle vragen die volgen dan uordt 
volgens de nieuu6te nethode gek-nverteerd. 

Voor de aanvang uordt eerst gevraagd of autotransfer geuenst is of niet. 
Autotransfer uerkt idem als eerder omschreven. Enkelvoudige transfer biedt de 
mogelijkheid om op een zelf te bepalen plaats in de Floppy file (record) te 
beginnen. Daarmee kan naar behoefte een selektief gedeelte uorden overgebracht. 
Bedenk dat een enkele datafile 130 Kbyte groot is. Er is dus nogal uat ruimte 
in de GOULD nodig en net beperkte area ruimte kan dat een gans probleen uorden. 
Als dan ook het kuantum overschreden is dan uordt vanuit de GOULD een halt 
toegeroepen. Meestal is echter de reeds verzonden data dan uel behouden 
gebleven. Anders dus dan bij een system interrupt! 



-- terminal manual -- pag. II 

2.E Baudrate veranderen. 

Deze node alleen gebruiken NADAT IS INGELOGGED. 

Een BAUDRATE verandering uordt zouel aan Connodore als aan GOULD zijde gelijk
tijdig i-igesteld. 
Op de dirde balk in beeld staat de aktuele baudrate vermeld. 
Op het nonent det de node CHANGE BAUDRATE gekozen is uordt eerst een check 
uitgevoerd in de GOULD uat de huidige baudrate is. 
Uanneer dan b.v. door het nog niet ingelogged zijn, of anderszins geen of 
verkeerde respons volgt dan kan net BAUDRATE ADJUSTMENT de courante baudrate 
gevonden uorden. 

Nornaal geeft de Connodore de nel ding dat baudrate uordt gecheckt en kont net 
de nelding *» SET TTY XXXX BAUD FAILED; IN TERMINAL MODE NOU »• 
indien er iets niet in orde is. Controleer dan de verbinding!. 

- Na de baudrate check kont een lijst net baudrate settingen en kan gekozen 
uorden uit Z400, 4800 en 9B00 baud. Geef het betreffende volgnummer en de 
baudrate uordt geuijzigd. 

- f.ls een uijziging niet gewenst is dan kan net <RETURN> uorden teruggekeerd 
naar het nenu. 

- Na de ingegeven uijziging kont de GOULD terug net + stty XXXX baud 
gevolgd door enige onleesbare onzin. Dat vindt zijn oorzaak in het omschakelen 
van de RS Z3Z interface in de tijd die daar voor nodig is heeft de GOULD 
namelijk al karakters gezonden met de nieuue baudrate. 

• Natuurlijk kan in terminal mode ook een andere baudrate uorden gevraagd. 
BEDENK dan echter dat de seriële interface (dus Commodore kant) dan NIET uordt 
omgeschakeld en onleesbare onzin het gevolg is. 

***• VANUIT HET MENU KAN MET DE MODE - RESET CONDITIONS - LEGAAL ALLES OP Z400 
BAUD UORDEN GEZET OF MET - BAUORATE ADJUST - DE HUIDIGE BAUDRATE UORDEN 
INGESTELD. 

• *•• 

N.B 

Het is niet raadzaam om bij TRANSFER met een hogere baudrate dan 2400 Baud te 
uerken. Er is dan geen garantie voor LANGDURIGE FOUTLOZE overdracht. 
De gebruikte procedure is een byte voor byte overdracht net Xon Xoff protocol. 
Deze methode is niet betrouwbaar als een GOULD buffer vol is. Het Xoff kommando 
kan te laat arriveren uaardoor karakters verloren gaan. 
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Z.7 exit to basic 

Zoals al eerder is verneld geeft dit de mogelijkheid het progranna te verlaten 
on direkte konando's op de connodore80SE uit te voeren. Zoals een direktory 
opvragen van een Floppy disk, of het uitvoeren van een berekening e-d. 

UEES ER OP ATTENT DAT het schrijven var een progrannaatje ook het origineel 
verstoort dan zal TERHSPEED opnieuu geladen en gerunned moeten worden. 

2.8 RESET conditions after RESET of the RS Z3Z. 

Deze funktie doet niet neer of ninder dan aangegeven. De baudrate wordt zouel 
aan Connodore als aan GOULD zijde naar Z400 Baud gezet. De Interface 
instellingen worden naar default teruggezet. Na uitloggen kan het gebeuren dat 
een van de interface LED's niet neer brandt. Dat vindt zijn oorzaak in het feit 
dat er geen software kontrole is op het nonent dat de GOULD terugschakeld naar 
de 'login node'. Hardware RESET is dan noodzakelijk en software RESET eveens 
i.v.n. de software data kontrole. 
Mocht ondanks deze beide RESET*s geen respons van de GOULD konen ga dan terug 
naar het nenu net <STOP> , kies optie EXIT to BASIC en start ternspeed opnieuu 
net [run! <RETURN>. 

Z.9 BAUDRATE ADJUST 

In deze node wordt de baudrate van de RS Z3Z autonatisch ingesteld op de 
courante baudrate van de conputer lijn. Dit werkt zouel voor TERHINET als de 
rechtstreekse GOULD verbinding. Bij het starten van Ternspeed gebeurt dit 
altijd eerst. Is na het verschijnen van het nenu en in terninal node geen 
zinnige tekst te lezen kies dan deze optie. Ook indien TIJDENS het gebruik van 
ternspeed ongeschakeld wordt van conputerlijn. 


