
Xmodem  - implementacja protokołu transferu plików .

Funkcje programu :
 Funkcja odbiornika
 Funkcja nadajnika
 Konfiguracja portu szeregowego RS-232
 Zastosowanie algebraicznej sumy kontrolnej i algorytmu CRC (obydwa warianty)
 Środowisko Win32

Program powinien działać na komputerze klasy PC w środowisku graficznym.

Wymagana wiedza do ćwiczenia :
Ogólna znajomość zasad transmisji modemowej.
Znajomość obsługi portu szeregowego w środowisku MS Windows
Znajomość zasad protokołu Xmodem.

Opis protokołu Xmodem :

Rozwój technologii terminalowych protokołów transferu plików.
Xmodem jest klasycznym protokołem wymiany plików, którego implementacje można znaleźć
we  wszystkich  systemach  operacyjnych.  Pierwsza  implementacja  Xmodemu   została
zrealizowana  w  1977  roku  przez  Warda  Christensena,  a  w  1985  roku  ten  sam  autor
opublikował specyfikację nowszego protokołu pod nazwą Ymodem. Aktualnie za najbardziej
efektywny  protokół  transferu  plików  w  środowiskach  terminalowych  uważa  się  protokół
ZModem,  autorstwa Chucka Forsberga z firmy Omen Technology. Protokoły terminalowego
transferu plików są dziś wypierane przez protokoły oparte o technologie internetowe, np. FTP.
Zaprezentowany w tym ćwiczeniu protokół  Xmodem nie jest dziś już powszechnie używany,
lecz jego prosta konstrukcja stanowi punkt wyjścia do zrozumienia bardziej zaawansowanych
rozwiązań, jak  również umożliwia samodzielną implementację  w czasie  przeznaczonym dla
Laboratorium Telekomunikacji.

Podstawy działania protokołu XModem.

Zasada działania protokołu XModem jest bardzo prosta:

• transmisja  jest  inicjowana przez odbiornik,  który  wysyła  znak  NAK w odstępach  co  10
sekund  przez okres  jednej  minuty.  W  tym  czasie  nadajnik  musi  rozpocząć  przesyłanie
pierwszego bloku danych,

• transferowany plik dzieli się na bloki o długości 128 bajtów,
• bloki, na które podzielony został plik, transmituje się kolejno jeden za drugim po otrzymaniu

potwierdzenia poprawności przesłania poprzedniego bloku,
• każdy przesyłany blok zaopatrywany jest w nagłówek składający się ze znaku SOH, numeru

bloku (1 bajt) oraz dopełnienia tego bloku do 255 ( 255 – numer bloku),
• po  przesłaniu  nagłówka  dokonywane  jest  przesłanie  bloku  danych,  a  następnie  sumy

kontrolnej (checksum) definiowanej jako suma algebraiczna poszczególnych bajtów danych
bez przeniesienia,

• w trakcie odbierania bloku odbiornik wylicza sumę kontrolną, a następnie porównuje ją z
sumą obliczoną przez nadajnik. Jeżeli obie sumy kontrolne zgadzają się, odbiornik wysyła
potwierdzenie  znakiem  ACK,  co  dla  nadajnika  jest  sygnałem do  przesłania  następnego
bloku danych. W przypadku, gdy sumy kontrolne wyliczone przez odbiornik i nadajnik są
różne, odbiornik wysyła znak NAK i nadajnik ponawia transmisję błędnie przesłanego bloku
danych,

• po przesłaniu ostatniego bajtu danych nadajnik  wysyła znak EOT i ewentualnie ponawia
wysyłanie EOT do otrzymania potwierdzenia znakiem ACK ze strony odbiornika.

Podane znaki sterujące posiadają następujące definicje:

<SOH> 01H



    <EOT> 04H
    <ACK> 06H
    <NAK> 15H
    <CAN> 18H
    <C>   43H

W dokumentacji protokołu Ymodem firmy Omen Technology (plik Ymodem.doc) przedstawiono
diagramy transferu danych na rysunku 10.

XModem – zalety i wady protokołu.

Podstawową zaletą protokołu Xmodem jest jego prostota i łatwość implementacji  w różnych
systemach operacyjnych od CP/M poprzez różne odmiany Unixów aż systemów operacyjnych z
rodziny Windows. Stąd też, pomimo swoich ograniczeń, Xmodem umożliwia przesłanie plików
do najbardziej egzotycznych systemów operacyjnych. Jednak jego licznie niedostatki usunięte
w kolejnych wersjach rozwojowych (Ymodem, Zmodem) powodują, że dziś XModem stosowany
jest jedynie w sytuacjach, gdy wspomniane nowsze protokoły są niedostępne.

Do podstawowych wad protokołu XModem należą:
• brak przesyłania w nagłówku informacji o nazwie pliku, jego długości i dacie utworzenia,
• brak możliwości przesyłania plików w trybie “batch”, tj. przesyłania wielu plików w jednej sesji

transferowej, np. definiując pliki wzorcem '*.*'.
• definicja sumy kontrolnej niewystarczająco silna pod względem możliwości detekcji błędów,
• słaba  efektywność  protokołu  spowodowana  częstymi  oczekiwaniami  na  potwierdzenie

poprawności odebrania bloku przez nadajnik  przy jednoczesnej niewielkiej  długości bloku
danych (128 bajtów)

Wyliczone  wady  spowodowały  powstanie  protokołu  transmisji  YModem,  w  którym
zaimplementowano, m.in. następujące cechy:
• przed przesłaniem pierwszego bloku  danych  przesyłany jest  nagłówek  z  podstawowymi

informacjami o pliku (nazwa, długość, data utworzenia),
• jest możliwe przesyłanie wielu plików w jednym poleceniu,
• w miejsce dotychczasowej sumy kontrolnej (checksum) zastosowano dwa bajty kontrolne

w/g algorytmu CRC-16 (Cyclic Redundancy Check), charakteryzującego się znacznie lepszą
wykrywalnością błędów transmisji,

• implementacje protokołu YModem umożliwiają posługiwanie się blokami danych o długości
128  bajtów  lub  1024  bajty,  co  poprawia  efektywność  protokołu  przy  dobrych  łączach,
jednocześnie wydłużając czas retransmisji bloku w przypadku wystąpienia błędów.

Kolejnym krokiem na drodze do ulepszenia terminalowych protokołów transferu plików stał się
protokół  ZModem.  Oprócz możliwości  znanych z YModemu oferował  on  nowe zalety,  a  w
szczególności:

• możliwość  wznowienia  przerwanej  transmisji  pliku  od  miejsca,  w  którym  została  ona
przerwana (“error recovery”),

• adaptacyjne wybór długości bloku w zależności od warunków transmisji ( w przypadku łącz
dobrej  jakości  o  niskiej  stopie  błędów  długość  bloku  jest  zwiększana,  co  poprawia
efektywność protokołu, a w przypadku częstych retransmisji bloków długość bloków danych
jest zmniejszana, co ogranicza straty czasu potrzebne do wykonywania retransmisji)

Obecnie spośród szeroko stosowanych protokołów transmisji plików dla połączeń terminalowych
ZModem jest uznawany za najbardziej wydajny.
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