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ÖSSZEFOGLALÁS 

A T C T 3720 egy nagyszámítógépes környezetben hasz
nálható programozható kommunikációs vezérlő eszköz. 
Programozhatósága lehetőséget nyúj t a rugalmas és 
hatékony rendszer kialakításra. A cikk leírja a berende
zés alkalmazási lehetőségeit , belső felépítését és a 
software támogatást . 

1. Bevezetés 
A számítógép technikában az alkalmazás korai 
szakaszában szükségessé vált a gépi erőforrások 
távoli, kollektív elérésének biztosítása. Így alakult 
k i a távadatfeldolgozási technika. 

A távadatfeldolgozó rendszerek egyre bonyolul
tabbá váltak a felhasználások során, a távoli fel
használók száma egyre növekedett. A bonyolultabb 
nagygépes rendszerek vezérlése ennek folytán 
egyre több adminisztratív terhet rót t a központi 
host számítógépre, és az adatfeldolgozásra egyre 
kevesebb teljesítmény jutott . 
Ezt az ellentmondást elvileg több módon lehet 
feloldani: 
— a központi feldolgozó kapacitás növelése 
—- az adatfeldolgozás decentralizálása olymódon, 

hogy az adatokat egyedileg telepített mikro- és 
minigépek dolgozzák fel 

— a távadatfeldolgozói struktúrát megtartva a 
rendszer elemeinek intelligenciáját olymódon 
kell megnövelni, hogy a központi feldolgozó
egység erőforrásait zömmel csak az adatfeldol
gozás feladatai kössék le. 

A fentiek közül az első megoldás hamar technikai 
korlátokba ütközik és nagy költségigénye miatt 
sem terjedt el. A második változat bizonyos ese
tekben kielégítő megoldást ad, ha az egyes feldol
gozási feladatok között nem kell információs 
kapcsolatot teremteni. A gyakorlatban azonban a 
decentralizált feldolgozó helyek közötti kommuni
káció a legtöbb esetben szükségessé válik, így elju
tunk a harmadik megoldáshoz, mely nagyobb 
információs távadatfeldolgozó rendszerekre a jelen
legi legkedvezőbb megoldást biztosítja. A kom
munikáció során a digitális híranyagok átvitele az 
ISDN koncepció terjedésével egyre kevésbé prob
lematikus. 

A távadatfeldolgozó alrendszerek, melyek a 
rendszer specifikusan kommunikációs részei, kicsit 
leegyszerűsítve a következő elemekből állnak: 
— adatátviteli berendezések 
— terminálok 

-— kommunikációs vezérlőegységek 
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Az adatátviteli berendezések a hírközlő hálózatok 
és a távadatfeldolgozó rendszerek illesztését vég
zik. 

A terminálokrendszer távoli perifériáinak te
kinthetők, melyek segítségével a felhasználó kap
csolatba kerülhet a távadatfeldolgozó rendszerrel. 

A kommunikációs vezérlőegység a központi 
számítógép azon egysége, amely a terminálokat, és 
azok üzeneteit vezérli, kezeli az adatátviteli be
rendezések által biztosított digitális összekötteté
seken keresztül. 

Mindhárom rendszerelem-csoport intelligencia 
fokának növelése javítja az egész rendszer haté
konyságát. Jelen cikk egy olyan intelligens beren
dezést ismertet, amely a harmadik csoportba tar
tozik. A bemutatásra kerülő TCT 3720 berendezés 
nagygépes távadatfeldolgozó rendszerekben intel
ligens (programozható) kommunikációs vezérlő
egységként építhető be. 

2. Rendszertechnika 

2.1. A TCT 3720 berendezés kapcsolódása a nagy
gépes rendszerhez 
A berendezés hozzákapcsolása a host számítógép
hez két módon lehetséges: 
— a host számítógép valamelyik csatornájához a 

szabványos I/O interface-en (helyi változat) 
— Egy helyi változatú kommunikációs vezérlőn 

és egy kommunikációs vonalon keresztül (távoli 
változat). 

A helyi változat csatlakozhat a gép byte/blokk
multiplex i l l . szelektor csatornájához. A berende
zéshez max. 4 csatorna csatlakoztatható, amelyből 
egyidejűleg max. 2 működhet. 

A TCT 3720 kommunikációs vezérlő egy prog
ramozható berendezés, ami azt jelenti, hogy 
üzemeltetése előtt fel kell tölteni a működtető 
programmal. Ez a feltöltés az 1. ábra szerinti 
rendszerben a következő módon történik: 
— A host gépből az I /O interface-en keresztül a 

helyi vezérlőt kell feltölteni. 
— E l kell indítani a helyi vezérlőbe betöltött 
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E 3 
1. cí&ra. Kommunikác iós vezérlő nagyszámítógéphez 

történő kapcsolása 

programot. Ennek nyomán a helyi vezérlőben 
beállnak az üzemi állapotok. 

— Ezután a távoli vezérlő' programfeltöltése kö
vetkezhet. A host gép a helyi vezérlőn keresztül 
kiad egy utasítást a távoli vezérlőnek, melynek 
hatására annak háttértárjából a távoli vezérlő 
program betöltődik. 

Amennyiben a rendszer nem tartalmaz távoli 
vezérlőt, az utolsó fázis értelemszerűen elmarad. 

A TCT 3720 berendezést a betöltött vezérlő 
programtól függően emulációs és hálózati üzem
módban használják. Az emulációs üzemmód arra 
szolgál, hogy a hagyományos multiplexorokhoz 
(pl. TMX 2410) készített rendszerkörnyezetet is 
lehessen működtetni. Hálózati üzemmódban je
lentkeznek a berendezés által nyújtott többlet
szolgáltatások, melyek révén a rendszer eredő 
teljesítménye is megnövekszik. A két üzemmód 
összehasonlítására az alábbi táblázat ad lehető
séget : 
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2. ábra. A T C T 3720 blokksémája 

Funkció Üzemmód 
Emultácíós Hálózati 

Üzenet vezérlés 
Dátum, idő „bélyegzés" 
Terminálok címzése, lekérde-

Adatkapcsolat vezérlés 
Visszatérés vonali hibából 
Dinamikus bufferelés 
Kódátalakítás 
Vonal vezérlés 
Vezérlő karakterek felismerése 
Vonali időzítés 
Karakter összeállítás/szét

bontás 
Hiba ellenőrzés 
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lllllllllll 
lllllllllll 
lllllllllll 
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A ferdén vonalkázott részt jelölő funkciókat a host számító
gépben futó elérési mód látja el. 

3. A berendezés belső íelépítése 

A berendezés blokksémája a 2. ábrán látható. 
Az egyes részegységek és funkciójuk a következő: 

Központi vezérlőegység (CGTJ) 
A berendezés teljes vezérlését látja el. Az egyes 
adapterek (csatornaadapterek, scannerek) vezér

lése az IOBUS-hoz kapcsolódó hardware regisz
tereken keresztül történik. A CCU egység a főtár -
ban elhelyezkedő programot hajtja végre. A prog
ram utasításkészlete 51 makroutasításból áll. 

Főtár (MEM) 
A berendezés vezérlő programjának, ós az adatok
nak a közbenső tárolására szolgál. A főtár belső 
hibavédelemmel rendelkezik, mely egyes hibákat 
javít , és többszörös hibákat kijelez. A tárolóval 
való gazdálkodás a vezérlő program feladata. 

Csatorna adapterek (CA) 
A csatornaadapterek illesztik a berendezést a host 
számítógéphez. A TCT 3720 kétféle csatorna 
adapterrel látható el: 
— Az l-es típusú csatornaadapter (CAl) alap

vetően az emulációs üzemmód megvalósításá
hoz szükséges. A host számítógéppel max. 
4 byte-os csomagok formájában kommunikál. 

— A 4-es típusú csatornaadapter (CA4) emulációs 
és hálózati üzemmódban is működhet. A host 
számítógéppel max. 256 byte-os csomagokban 
képes kommunikálni program beavatkozás nél
kül. 
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Scannerek (SC) 
A berendezés a kommunikációs vonalakat a 
scannerek segítségével kezeli. Egy-egy scanner 
max. 32 vonalat tud kezelni. A TCT 3720 kétféle 
scannerrel látható el: 
— A 2-es típusú scanner (SC2) bármelyen — a 

berendezésre értelmezett — adatátviteli proto
koll szerint működő vonalat tud kezelni. Az 
adatokat a vezérlő program k i - i l l . beviteli 
utasítások formájában kezeli. Ezeket azután a 
vonalon a scanner bitenként dolgozza fel. 

— A 3-as típusú scanner (SC3) SDLC/HDLC pro
tokoll szerint működő vonalak kezelésére szol
gál. Az adatokat a főtár és a kommunikációs 
vonalak között közvetlen tárhozzáféréssel viszi 
át, legfeljebb 255 karakteres (byte-os) csoma
gokban. 

Vonaladapter (LB) 
A scannerek és a kommunikációs vonalak közötti 
hardware struktúrát a 3. ábra mutatja. 
Egy-egy vonalkoncentrátor 4 db vonalillesztőt 
kezelhet. 

Minden egyes vonalillesztő 2—2 kommunikációs 
vonalat szolgál k i . A vonalillesztők a rendelkezésre 
álló helyeken tetszés szerint elhelyezhetők. 
A TCT 3720 berendezésben 4 féle vonalillesztő 
alkalmazható: 
— Start-Stop és BSC protokoll szerint működő 

vonalillesztő. 

c SC 

LBBUS 

VONAL 

KONCENTRAT. 
VK VK 

LSBUS 

VI VI 

VK 

VI VI VI VI 

FT TTTT TÍT Í TT 

VONAL, 
ILLESZTŐ 

VI 

X 
VI VI 

1 
S. ábra. A scannerek ós a kommunikációs vonalak 

kapcsolata 

— SDLC/HDLC protokoll szerint működő vonal
illesztő 

— A CCITT V. 25 i l l . S.16 ajánlás szerint működő 
automatikus hívót vezérlő vonalillesztő 

— A CCITT X.20 i l l . X.21 ajánlás szerinti autó- -
matikus hívást vezérlő vonalillesztő. 

Konzol (ÜON) 
A konzol a TCT 3720 intelligens részegysége, 
mely egy 8 bites személyi számítógép bázisán 
van kialakítva. Az operatív tárjában futó program 
TCT 3720-tól függetlenül működik. A TCT 3720 és 
a konzol közötti információcsere egy speciális 
hardware és software interface-en bonyolódik. 

A hardware interface (SERBUS) segítségével a 
berendezés egyes részegységeihez lehet hozzáférni. 
Ez az egység adapterekben futó mikroprogramok 
belövését, vizsgálatát teszi lehetővé. 

A központi vezérlő egység (CCU) és a konzol 
közötti kommunikációra két-két bemeneti i l l . 
kimeneti regiszter szolgál. Ezeken keresztül a 
konzolról a TCT 3720 üzemállapotai üzem közben 
is megfigyelhetők. Emellett lehetőség van a TCT 
3720 vezérlésére is. 

A konzol és a TCT 3720 főtárja közötti kapcsolat 
számos diagnosztikai lehetőséget nyújt, melyek 
segítségével a berendezés vezérlő programjába is 
be lehet avatkozni: 
— adott tárterület listázása 
— írás adott tárterületre 
A konzol perifériái (hajlékony mágneslemez és 
mozaiknyomtató) lehetőséget nyújtanak a beren
dezés diagnosztizálásának automatizálására (prog
rambetöltés, naplózás stb.). 

4. A TCT 3720 működési elve 

4.1. Mikro szint 
A TCT 3720 berendezés központi egysége (CCU) és 
adapterei (CA, SC) mikroprogramozott kivitelűek. 
Ez azt jelenti, hogy működésüket saját mikro-
program tárjukban elhelyezett mikroprogramok 
vezérlik. Ennek folytán a TCT 3720 max. 5 mik
roprogramozott egységet tartalmazhat, és így 
bizonyos tipizálásra is lehetőség nyílik, melynek 
gazdasági előnyei vannak. Egy-egy ilyen mikro
programozott egység leegyszerűsített felépítését 
mutatja a 4. ábra. 
Az adatfeldolgozást (mikroműveletek végrehajtá
sát) az aritmetikai-logikai egység (ALU) végzi. Ez 
az egység több regiszterrel is rendelkezik, melyek 
adott esetben bővíthetők. A mikroprogram-sorrend 
vezérlő (SEQ) számos logikai feltétel alapján dönt 
a soronkövetkező mikroműveletről. A mikroprog-
ram tá r (MM) tartalmazza a mikroutasításokat. 
Az I P egységek a külvilággal kapcsolatot ta r tó 
interfaceeket jelölik. 

4.2. Makro szint 
A TCT 3720 berendezés — mint említettük — a 
főtárba betöltött vezérlőprogram szerint működik. 
Helyi vezérlő esetén a betöltés a csatornaadapteren 
(CA) keresztül, távoli vezérlő esetén a távoli 
program betöltő (RPL) segítségével történik. A 
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4. ábra. Mikroprograraozott alapegység 
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5. ábra. Adatátv i te l normái esetben 

vezérlőprogram futása során a központi egység 
(CCU) az utasításokat a főtárból (MEM) veszi elő, 
és azokat végrehajtja. A központi egység (CCU) 
32 belső regiszterrel rendelkezik, melyek a prog
ramfutás kísérő információinak időszakos tárolá
sára szolgálnak. Az adapterekkel (CA, SC) a köz-
ponti egység (CCU) külső regiszterek segítségével 
kommunikál. Ezek a regiszterek IOBUS-hoz csat
lakoznak. A központi egység (CCU) INPUT/ 
/OUTPUT utasítások segítségével írhatja i l l . 
olvashatja a külső fegisztereket. A külső regiszte
rek egyrészt az adapterek vezérlését, üzemállapo
tuk lekérdezését, másrészt az adatcserét bonyo
lítják le. 
Az adatátvitel SC2—CCU i l l . CAl—CCU viszony
latban minden esetben ezen külső regisztereken 
keresztül játszódik le. Ilyen működést mutat az 
5. ábra, ahol egy vonalra történő adási példát 
ábrázoltunk. 
A vétel értelemszerűen fordítva zajlik le. 
SC3—CCU i l l . CA4—CCU viszonylatban az adat
átvitel módja az előbbiektől eltér, mivel ezen 
adapterek közvetlen tárhozzáféréses (DMA) üzem
módban is képesek működni. Az előbbi adási 
folyamat ekkor a 6. ábra szerint alakul. 
Az ábrázolt adatkapcsolat csak egy adatblokk 
(max. 256 byte) idejére áll fenn. Mint az ábrából 
látható, az adatáramlásban a központi egység 
(CCU) nem vesz részt, ezért ez az üzemmód 
nagyobb sebességű adatátvitelt tesz lehetővé. 

±1 

». 
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H 401 6 I 

6. ábra. Adatátv i te l közvetlen tárhozzáférésnél 

A TCT 3720 berendezésnek olyan változatai is 
léteznek, ahol CA4—SC3 pár nem szervezhető 
össze. Ekkor az ismertetett közvetlen tárhozzá
féréses üzem csak degradált formában valósulhat 
meg. 

5. A berendezés programellátása 

5.1. Vezérlőprogramok 
A TCT 3720 berendezés programkészletébe a követ
kezők tartoznak: 
— a nagygépes elérési móddal együttműködő 

vezérlőprogramok (EP, NCP, PEP) 
— a rendszer szolgáltató programok (az assembler 

és a util i ty-k) 
— a diagnosztikai eszközök; online és offline 

tesztprogramok 

5.1. Vezérlőprogramok 
A vezérlőprogramok egyrészt a TCT 3720, mint 
különleges célú számítógép operációs rendszerét 
tartalmazzák. Ez az operációs rendszer nagymér
tékben az említett célszámítógép-funkciókra ter
vezett, annak sajátos utasításkészletére épülő, 
prioritásos megszakításokkal hajtott multitask 
monitor. A vezérlőprogramok másfelől tartalmaz
zák a TCT 3720 hálózati vezérlőegység funkcióit 
megvalósító programokat—ezek az előbb említett 
operációs rendszer felhasználói programjai. 

A vezérlőprogramoknak végül többféle beépí
tett diagnosztikai, illetve karbantartási célú prog
ramösszetevőjük is van. 

A vezérlőprogramok nagy előnye a rugalmasság. 
Egyedi változataik a TCT 3720 alkalmazásakor, 
a kezelendő konfigurációhoz és a termináltípusok
hoz illeszkedő módon generálhatók. 

A TCT 3720 két, lényegesen eltérő üzemmódját 
— mint említettük — a benne futó vezérlőprogram 
típusa dönti el. A vezérlőprogramok I B M OS/VSl 
és OS/VSS rSVS vagy ESZR OC 7.0 operációs 
rendszer alatt generálhatók és ilyen rendszerben 
működő BTAM, TCAM, VTAM vagy az ESZR 
BTMD, VTMD illetve OSZTMD elérési módokkal 
működnek együtt. 

5.2. Emulátor program (EP) 
EP vezérlőprogram alkalmazása esetén a TCT 
3720 emulációs üzemmódban működik. Az EP nem 
használja k i teljes körűen a TCT 3720-ban rejlő 
funkcionális lehetőségeket. Célja a hagyományos 
multiplexorok (pl. I B M 270X i l l . TERTA TMX 
2410) kiváltása a számítógépes hálózatban. Az 
emultátor üzemmódban működő TCT 3720 beren
dezéssel általában változtatás nélkül használhatók 
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a korábban hagyományos multiplexorokhoz ké
szült TAF alkalmazások, pl. B T A M vagy TCAM 
elérési módra épülő programok. A berendezés a 
kiszolgált távadatfeldolgozási vonalak számának 
megfelelően több alcsatornát foglal le a számítógép 
multiplex csatornáján. 

Az emulátorprogram a TCT 3720 konzoljáról 
indítható operátori eljárások készletét hasznos 
eszközökkel bővíti. Pl. lehetővé teszi tárterületei
nek dinamikus megjelenítését működés közben, 
vagy egy-egy kiválasztott kommunikációs vonalra 
nézve a vonalvezérlő hardver és az azt kezelő 
programrész legfontosabb vezérlőinformációinak 
figyelését. 

Az EP generálási opcióként olyan programrészt 
is tartalmazhat, amely a kommunikációs vonala
kat egészen a terminálokig, vagy belső hurkok 
segítségével különböző vonali eljárásokkal teszteli. 
Az EP futása közben a vonali interface állapotai 
és az átvit t adatok egyídőben egy vonalon nyom-
követhetők. A nyomkövetés eredménye az EP 
erre kijelölt tárrészéből a konzolon megjeleníthető 
vagy egy uti l i ty program segítségével a nagygépnek 
átadható és kinyomtatható. 

5.3. Hálózatvezérlő program NCP) 
A hálózatvezérlő program a TCT 3720 berendezést 
hálózati üzemmódban való működésre teszi alkal
massá, együttműködve a fejlettebb, hálózati elérési 
módokkal, a VTAM-al és a TCAM hálózati verziói
val. Mint már korábban kifejtettük, az NCP szá
mos olyan funkciót átvesz, amelyet korábban a 
nagygépben futó elérési mód valósított meg: 
Egyetlen parancs hatására önállóan végez el pl . 
olyan műveletsorozatot, amelynek EP esetén egy 
vagy több BTAM csatornaprogram végrehajtása 
felelne meg. 

Az NCP-vel működő TCT 3720 csak egy alcsa
tornát foglal le a számítógép multiplex csatorná
ján. 

A hálózatvezérlő program az elérési móddal 
együttműködve és attól függetlenül is az EP-nól 
említetteknél bővebb tesztelési, hibakeresési lehe
tőségeket nyújt. 

5.4. Részleges emulációs program (PEP) 
A PEP olyan vezérlőprogram, amely a TCT 3720-
ban az emulációs és a hálózati üzemmód együtt 
élését teszi lehetővé. A kommunikációs vonalak 
egyrészét EP-vel, másik részét NCP-vel kezeli. 
A nagygépben egymás mellett futó hagyományos 
és hálózati elérési mód (pl. BTAM és VTAM) 
ilyenkor egyetlen TCT 3720 TAF processzoron 
keresztül működteti saját, független TAF konfi
gurációját. Meghatározott operátori parancs kia
dásával mód van egy-egy adott vonal üzemmódjá
nak átváltoztatására is. 

5.5. Szolgáltató programok 
Assembler 
A TCT 3720 berendezés assembler programja a 
nagygépben futva előállítja az assembler kódú 
forrásprogramnak megfelelő TCT 3720 utasítás

sorozatokat. A vezérlőprogram generálásához ez 
az eszköz nélkülözhetetlen, hiszen ez számos 
— forráskódból lefordítandó — modult tartalmaz. 
Természetesen a programfejlesztéshez is szükséges. 

Töltőprogram 
A töltő ut i l i ty gondoskodik a TCT 3720 vezérlő
programjának áttöltéséről a nagygépből. Együtt
működik a TCT 3720 csak olvasható tárjában 
tárolt töltéselőkészítő (ROS-bootstrap) program
mal, és először a saját, TCT 3720-ban futó részét 
küldi át. Ez fogadja majd és helyezi el ott a 
vezérlőprogramot, végül átadja a vezérlést annak 
inicializáló moduljára. A töltést megelőzően a 
töltőprogram rövid tesztelést is végez. Részlete
sebb ellenőrzésre módot adó opciója, hogy kíván
ságra a TCT 3720-ba a vezérlőprogram előtt kez
deti tesztet tölt be és futtat le. 

Dump utility 
A dump ut i l i ty szintén két részből áll: a nagygép
ben futó komponensével a TCT 3720-ban futó 
komponens működik együtt, és átküldi a nagygép
be a TCT 3720 tárterületének részleges vagy teljes 
tar ta lmát . A dinamikus dump ut i l i ty EP-hez és 
PEP-hez használható. Ennek előnye, hogy TCT 
3720-beli komponense már generáláskor beépül a 
vezérlőprogramba, így működése az EP vagy PEP 
futását nem zavarja. Az NCP dump ut i l i ty v i 
szont megbénítja az NCP működését, mert felül
írja tárterületének egy részét. 

A töltő és a dump ut i l i ty független változatán 
kívül a hálózati elérési módok maguk is tartal
mazzák a TCT 3720-hoz használható ilyen funk
ciókat. 

6. Tesztelési lehetőségek, teszt rendszer 

6.1. Mikro szintű diagnosztikai lehetőségek 
A TCT 3720 berendezés egyes funkcionális egy
ségeiben elhelyezett mikroprogramok működése 
egy speciális hardware eszköz segítségével vizs
gálhatók. Lehetőség nyílik töréspont elhelyezésre, 
léptetésre ós egyéb debug jellegű funkciókra. 
Ezek az eszközök a berendezés gyártásközi vizs
gálatát és szervizelését nagymértékben megköny-
nyítik. 

6.2. Makro szintű vizsgálatok 
A TCT 3720 berendezés tesztelését és hibakeresé
sét online és offline tesztprogramkészlet segíti. 

Az online tesztprogramok készletébe tartozik a 
töltő u t i l i ty opciójaként már említett kezdeti 
teszt is. Ezen kívül a TCT 3720 minden funkcioná
lis egységének részletes vizsgálatát biztosító teszt
programok, valamint konzolról indítható vonali 
teszt áll rendelkezésre. A vonali teszt funkciói 
azonosak az emulátorprogram opciójaként már 
említett lehetőségekkel, ez az EP vonali tesztnek 
a vezérlőprogramtól független változata. 

A TCT 3720 adaptereit részletesen ellenőrző 
belső funkcionális tesztek (IFT-k) saját diagnosz
tikai vezérlőmodul (DCM) felügyelete alatt futnak 
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a berendezésben. Hibajelzéseik a TCT 3720 kon
zolján jelennek meg, és a tesztprogramokhoz 
mellékelt leírás alapján értelmezhetők. Ezzel a 
módszerrel a hibabehatárolás a legtöbb esetben 
kár tya szintig lehetséges. 

Az online tesztek az OLTSEP rendszerfüggetlen 
tesztmonitor, vagy az OS operációs rendszer alatt 
futó OLTEP vezérlőprogram felügyelete alatt 
futtathatók. A nagygépben működő online teszt 
szempontjából minden, a TCT 3720-ba áttöltendő 
programmodul (a DCM és az IFT-k is) nem más, 
mint a tesztelt perifériának — jelen esetben a 
TCT 3720-nak — küldött adat. A tesztelés menete 
a berendezés konfigurációját leíró információhoz 
automatikusan alkalmazkodik. 
Annak érdekében, hogy a TCT 3720-at a nagygép
től függetlenül is lehessen vizsgálni, a belső funk
cionális tesztek és a vonali teszt offline készlete is 
rendelkezésre áll. Ezek a TCT 3720 konzoljának 
diszkettjéről tölthetők be, majd a konzolról indít
hatók. A belső funkcionális tesztekkel együtt 
betöltődik a diagnosztikai vezérlőmodul (DCM) is, 
amely tartalmazza a berendezés konfigurációját 
leíró adatokat. Ez a konfiguráció leírás a tesztek 
futtatása előtt módosítható. 

7. A PT 3720 főbb műszaki adatai 

7.1. Számítógép oldali felület 

7.3. Csatlakoztatható terminálok típusai 

E S Z R IBM 

Csatlakoztatható 
host-ok 

Csatlakoztatható 
csatorna típusok 
Csatlakoztatható 
host-ok ill. csator
nák száma 
Átviteli sebesség a 
csatornán 

R20 
Rjad-2; Rjad-3 
mpx; szelektor 

max. 4 

max. 20 kbyte/sec 

System 360; 370 
3400; 3030 4300 
mpx; szelektor 

7.2. Vonal oldali felület 

Interface típusok: 
— CCITT V.24/V.28 (ISO 2110; RS—232—C) 
— CCITT V.25 (ISO 2110; RS—366) 
— CCITT X.20 /X.24 (ISO 4903) 
— CCITT X.21/X.24 (ISO 4903; RS—422) 
— CCITT V.35 (ISO 2593) 

Csatlakoztatható hírközlő vonalak típusai: 
— Kapcsolt/bérelt 2/4 huzalos távbeszélő össze

köttetés 
— Bérelt 2/4 huzalos galvanikus összeköttetés 
— Nyilvános postai vonalkapcsolt adathálózat 
— Szélessávú összeköttetés 

Adatátviteli sebességek : 
— belső órajellel 50-5-19200 bps 
— külső órajellel max. 64 kbps 

Csatlakoztatható adatátviteli vonalak száma: 
max. 64 

A terminál típusa 
ESZR 
Kódszám Típus 

I B M protokoll kód 

E C 8591; 
E C 8592 

T 51 
T 63 
T 100 
F 1000 

Start-Stop M T K 2 
CCITT No. 2. 

E C 8570 
E C 8575M 

TAP 70 2740/41 Start-Stop CCITT No.5; 
ASCII; KOI-7 

E C 8564 AP-64 2260 Start-Stop CCITT; No.5; 
ASCII; KOI-7 

E C 8534.01 

E C 8534.02 

E C 8534.03 

TAP 34 

TAP 34 

TAP 34 
V E R 

2780 

2780 

2780 

BSC CCITT No.5; 
ASCII; KOI-7 

BSC CCITT No.5; 
ASCII; KOI-7 

BSC C C I T T No.5; 
ASCII; KOI-7 

E C 8534.75 TAP 34 
E D T 

3275 BSC CCITT No.5; 
ASCII; KOI-7 

E C 7920 TAP 34 
GDT 

3276 BSC CCITT No.5; 
ASCII; KDI-7 

E C 7920 TAP 34 
GDT 

3276 SDLC/HDLC 
CCITT No.5; 
ASCII; KDI-7 

E C 8566 S D L C / CCITT No.5; 
/ H D L C ASCII; KDI-7 

3767 SDLC/HDLC ASCII 

7.4. Üzemeltetési feltételek 
Üzemeltetési hőmérsékleti 
tar tomány: 
Relatív légnedvesség: 
Relatív légnedvesség: 
Légnyomás: 
Hálózati feszültség: 
Hálózati frekvencia: 
Teljesítmény felvétel: 

7.5. Mechanikai adatok 

+ 5 + +40C-fok 
(278 -T- 313 K ) 
40 + 80% 
84 -v- 107 kPa 
220 V + 1 0 % —15% 
50 Hz +—2% 
max. 1700 VA 

Konzol 
Floppy Prin-

szekrény tyűzet drive ter 

Szélesség (mm) 1200 520 520 360 345 
Mélység (mm) 650 510 270 510 244 
Magasság (mm) 1050 348 82 348 158 
Alapterület, igény 

0,085 (mm) 0,78 0,26 0,14 0,18 0,085 
Tömeg (kg) 185 20,5 3 22 6 
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