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Voorwoord 

Dit verslag is totstandgekomen als afsluiting van mijn stage bij het IPO. lk: volg de 
opleiding hogere informatica op de Fontys hogeschool gevestigd in Eindhoven. 
Als tweede stage ben ik gaan stagelopen bij het IPO centrum voor mens-systeem 
interactie. Bij de onderzoeksafdeling MMI (Multimodal Interaction) heb ik 
gewerkt aan het ontwikkelen van een driver voor een op het IPO ontwikkelde 
forcefeedback joystick. 

Dit verslag geeft weer hoe ik deze stage heb aangepakt en wat er tot stand is 
gekomen. 

Het verslag is dan ook bedoeld voor mijn stagedocent van school, mijn begeleider 
bij het IPO en voor iedereen die een joystick driver wil schrijven. 

Tot slot wil ik N. Zwartkruis en K. van Mensvoort bedanken voor hun begeleiding 
tijdens de stage en tijdens het schrijven van dit verslag. Verder wil ik nog alle 
medewerkers van het IPO die mij met raad en daad hebben bijgestaan tijdens deze 
stage bedanken. 
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Samenvatting 

Dit rapport behandelt het schrijven van een forcefeedback driver. Deze stage 
opdracht heeft het doe! om kennis te vergaren over het schrijven van device 
drivers. Met deze kennis kan er eventueel ook een forcefeedback driver voor de 
IPO trackball worden geschreven. 
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De eerste hoof dstukken zullen eerst wat basis informatie over DirectX en 
Windows drivers verstrekken. Vervolgens zal ik beschrijven hoe ik het schrijven 
van de driver heb aangepakt. Ik heb het ontwerp van de driver verschillende keren 
moeten veranderen, omdat ik nieuwe informatie kreeg over het schrijven van zo'n 
driver. 

De forcefeedback driver bestaat uit twee stukken, namelijk een muis driver en een 
joystick driver. De joystick driver communiceert rechtstreeks met de muis om 
positie informatie te krijgen. De twee opvolgende hoofdstukken zullen de twee 
geschreven drivers in detail beschrijven. Zoals welke functies en routines er 
worden gebruikt en waar ze voor dienen. Ook behandel ik hier problemen die ik 
tijdens het schrijven van de driver ben tegengekomen. 

Daarna volgt een korte inschatting over het schrijven van een driver voor de IPO 
trackball en de problemen die daar bij komen kijken. 

De conclusie is dat de doelstellingen van de stage zijn gehaald. Er is een werkende 
forcefeedback driver geschreven. Het is gebleken dat DirectX voldoet aan de 
wensen van het IPO m.b.t. de trackball, maar het zal wel helemaal anders moeten 
gebeuren dan nu het geval is. Ben dee! van de berekeningen die voorheen in de 
driver gedaan werden zullen nu in de applicatie gedaan moeten worden. Het 
voordeel van DirectX is dat test prograrnrna's naast de trackball ook nog andere 
Directlnput apparaten kunnen gebruiken. 

Het schrijven van een driver voor de IPO trackball zal geen eenvoudige opgave 
zijn, maar is in principe wel mogelijk. De haalbaarheid zal voor een groot gedeelte 
afhangen van de hardware van de trackball, daar is nog te weinig over bekend. 
Eventueel zal de trackball hardware aangepast moeten worden. 
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1. Summary 

This rapport describes the development of a forcefeedback driver. This driver was 
developed with the purpose of gaining insight in how to write a forcefeedback 
driver for the IPO trackball. 

The first two chapters will give some general information about DirectX and 
Windows drivers. After that you will find a description of how I handled the 
development of the driver. I had to change the design of the driver several times, 
because I gained new information about how to write a driver. 

The driver consists of two parts: a mouse driver and a joystick driver. The joystick 
driver communicates with the mouse driver to get position information. The 
following two chapters will describe the two drivers in detail. There you can find 
what functions were used, and what their purpose is. You can also find the 
problems I ran into while writing the drivers. 

This will be followed by a prediction of how difficult it will be to write a 
forcefeedback driver for the IPO trackball. All possible problems will be pointed 
out. 

The conclusion is that the goal of the internship has been reached. There is a 
working forcefeedback driver available, which can be used for future development 
of the IPO trackball driver. DirectX does meet the demands of the IPO for 
designing software tools for their trackball, but it will be different from the way its 
currently done. Part of the calculations which were done by the driver, will be the 
task of the application. The advantage of using DirectX is that there can be used 
other input devices which provide a DirectX driver. 

Writing a driver for the IPO trackball will not be a easy task, but it can be done. 
How difficult it will be to develop this driver depends for a great deal on the 
hardware of the trackball. There is very little known about the hardware of the 
trackball and it would be wise to find out more about it, before considering to 
develop a driver. 
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Verklarende woordenlijst 

Hardware: 
Software: 
Driver: 
Upgraden: 
Bios: 

Null modem 

COM-poort: 

Randapparaat: 

DDK: 

VxD: 

Service: 

Service Table: 

Registers: 

Assembly: 

COM: 

Onderdelen van een computersysteem. 
computerprogramma' s. 
Stukje software dat zorgt voor de aansturing van hardware 
nieuwe versie van de software installeren. 
Stuk geheugen van de computer waar instellingen van de 
hardware worden opgeslagen. 
kabel: kabel welke wordt aangesloten op de COM-poort van 
een computer. Via deze kabel kunnen twee computers met 
elkaar communiceren. 
Een aansluiting op de computer waarop randapparaten of 
andere computers kunnen worden aangesloten. 
Apparaat dat op de computer wordt aangesloten, zoals bv. 
Een printer. 
Driver Development Kit, softwarepakket voor het 
ontwikkelen van drivers 
Virtual device Driver (zie hoofdstuk 3, Windows 
architectuur). 
Functie welke door een VxD beschikbaar wordt gesteld aan 
andere VxD's. 
tabel met alle services die worden geexporteerd door een 
VxD. 
Dit is speciaal geheugen op de processor. Het is erg snel, en 
wordt door de processor gebruikt om bewerking op uit te 
voeren. (voordat je begint met het programmeren van drivers 
is het verstandig om eerst een boek over de architectuur van 
de PC te bestuderen) 
Lage programmeertaal die een vrijwel 1 op 1 vertaling is van 
machinecode 
Component Object Model (Microsoft) 



Merijn van den Kroonenberg IPO 11 

1. lnleiding 

Het IPO tactiele onderzoek wil zich in de toekomst op meerdere input- en 
forcefeedback devices gaan richten. Door derden ontwikkelde apparaten zullen 
warden aangekocht en in het onderzoek betrokken gaan warden. Het is wenselijk 
dat deze apparaten zoveel mogelijk uitwisselbaar en vergelijkbaar zijn. 
Voorkomen moet warden dat experimenten en demonstraties specifiek voor een 
enkel device geschreven warden. Veel commercieel beschikbare input devices 
warden geleverd met een Directlnput driver. DirectX is door Microsoft 
ge"introduceerd als de standaard om hardware zonder veel snelheidverlies op een 
generieke wijze toegankelijk te maken voor Windows prograrnrnatuur (zie 
http://www.microsoft.com/DirectX ). Het zou het onderzoek ten goede komen als 
ook voor de IPO Forcefeedback trackball een dergelijke driver beschikbaar was. 
De doorgelopen stage onderzoekt de realiseerbaarheid van dit idee en werkt toe 
naar een implementatie. 

Dael 1: Verkennen mogelijkheden van het aansturen van Directlnput 
Dit deel behelst een verkenning van de mogelijkheden van Directlnput. De 
procedure voor het schrijven van een driver wordt in kaart gebracht. Eventuele 
conceptuele beperkingen moeten onderkend warden. Duidelijk moet warden wat 
er wel en niet kan warden gespecificeerd in de Directlnput API (Application 
Programmers Interface) en of dit afdoende is voor onze wensen met betrekking tot 
de trackball. 

Dael 2: Ontwerp en implementatie van virtuele devicedriver 
Er wordt een volledige driver geprograrnmeerd voor een virtueel forcefeedback 
device. Deze driver moet ge"installeerd en gebruikt kunnen warden als een 
normale devicedriver. Feitelijk hangt er echter geen fysiek device aan de 
computer. Als input wordt de standaardmuis uitgelezen, de forcefeedback wordt 
visueel gesimuleerd door cursorverplaatsingen op het scherm. Uit de ervaringen 
met de IPO Trackball demo op het Internet blijkt dat dit een redelijk alternatief is 
voor echte forcefeedback. Dit onderdeel dient als vingeroefening voor de 
implementatie van de uiteindelijke trackball driver. 

In hoofdstuk twee zal in het kart warden uitgelegd wat DirectX precies is. In het 
volgende hoofdstuk zal de Windows architectuur warden uitgelegd, en dan met 
name de drivers. In hoofdstuk vier leg ik uit hoe ik het heb aangepakt. De twee 
opvolgende hoofdstukken leggen achtereenvolgens de geschreven muis driver en 
joystick driver uit. Daarna zal ik proberen weer te geven wat de problemen zouden 
zijn bij het schrijven van een driver voor de forcefeedback trackball. Het verslag 
wordt afgesloten met een conclusie. De geschreven drivers zijn als bijlagen 
toegevoegd. 
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2. Wat is DirectX 

Tot voor enkele jaren geleden werden alle computerspellen voor MSDOS 
geschreven. De ontwikkelaars van spellen moesten voor alle hardware een aparte 
ondersteuning in hun spel inbouwen. Dat hield in dat een spel alle nieuwe 
hardware moest ondersteunen die uitkwam. In praktijk kwam het er op neer dat 
veel hardware door veel spellen niet of slecht werd ondersteund. Dit kost de 
ontwikkelaars van spellen natuurlijk veel geld en tijd. Toen Windows 95 uitkwam 
leek dat dan ook ideaal voor spellen. Windows maakte namelijk gebruik van 
"Windows drivers" welke door de hardware fabrikanten werd geleverd. De 
applicaties konden dus van de Windows drivers gebruik maken, en hoefden zelf 
geen ondersteuning voor hardware in te bouwen. Maar door de vele lagen tussen 
de software en de hardware was het niet mogelijk om een snel en vloeiend spel te 
ontwikkelen, vooral de snelle actiespellen hadden hier last van. De meeste spellen 
werden dus nog steeds voor MSDOS geschreven. Microsoft wilde dat ook spellen 
op hun nieuwe besturingssysteem konden draaien en dus werd besloten DirectX te 
ontwerpen (toen nog game SDK geheten). 
DirectX zou worden gebouwd met snelle low-level libraries, die snelle 
computerspellen mogelijk zou maken. Door DirectX zouden spel-ontwikkelaars 
toegang krijgen tot de nieuwste hardware, zonder dat ze voor de hardware drivers 
moesten schrijven. De taak van de drivers schrijven ligt nu bij de hardware 
ontwikkelaars, die een DirectX compatible driver bij hun product moeten 
meeleveren. 

DirectX bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk: 
• DirectDraw: Verzorgt de beeldaansturing 
• Direct3D: Zorgt voor rendering van beelden 
• DirectSound: verzorgt stereo en 3d geluid 
• DirectPlay: verzorgt netwerk onafuankelijke multiplayer ondersteuning 
• Directlnput: verzorgt de afuandeling van in en output devices 
• DirectSetup: verzorgt de automatische installatie van DirectX drivers 

Elke nieuwe versie van DirectX is compatibel met alle voorgaande versies van 
DirectX. Nieuwe functionaliteit wordt als een nieuwe interface toegevoegd. Ook 
als de functionaliteit van een oude DirectX functie wordt aangepast dan zal er een 
nieuwe interface voor worden aangemaakt. Op deze manier blijven programma" 
geschreven voor bepaalde DirectX versies altijd werken, hoe veel DirectX updates 
er ook worden geYnstalleerd. 

Als de functionaliteit niet verandert dan worden de DirectX functies gewoon 
aangepast en blijft de oorspronkelijke interface behouden. Zo kunnen oudere 
DirectX versies geoptimaliseerd worden. Neem bijvoorbeeld de multimedia 
instructies die voor de Pentium zijn geYntroduceerd (MMX). Spellen die van deze 
instructies gebruik maken zullen ongeveer 10% sneller worden. Toen MMX 
uitkwam werd dit in de eerstvolgende DirectX versie ondersteunt. Dit had als 
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gevolg dat alle spellen die DirectX gebruikten ook van deze nieuwe instructies 
gebruikmaakten. Dus zelfs spellen die zijn gemaakt terwijl nog niemand ooit van 
MMX had gehoord. 

DirectX communiceert met de hardware d.m.v. de drivers welke DirectX moeten 
ondersteunen. Deze ondersteuning bestaat uit de zogenaamde HAL (hardware 
abstraction layer). De HAL is een feite een verzameling methodes van de driver 
die DirectX kan aanspreken. Op deze manier omzeilt DirectX het Windows 
messaging systeem en communiceert rechtsreeks met de drivers van de hardware. 
Als de hardware bepaalde functies niet ondersteunt kunnen deze in de HEL 
(Hardware Emulation Layer) worden gesimuleerd. De HEL zorgt er voor dat 
bepaalde hardware toch kan worden gebruikt met applicaties die functies 
gebruiken die de hardware niet ondersteunt. Neem bijvoorbeeld de 3D functies die 
veel nieuwe videokaarten ondersteunen. Elk van deze kaarten heeft hardware 
ondersteuning voor bepaalde 3D effecten. De meeste kaarten ondersteunen niet 
alle 3D effecten. Nu zorgt DirectX er voor dat de effecten die niet worden 
ondersteunt gesimuleerd worden. Was dit niet het geval dan zou het programma 
voor elke videokaart weer een aparte ondersteuning moeten inbouwen. Op deze 
manier kunnen ook al vast effecten die nog door geen enkele videokaart 
ondersteunt wordt in DirectX opgenomen worden. Het voordeel hiervan is dat 
ontwikkelaars van spellen al vast van deze effecten gebruik kunnen maken. Zou 
gauw de videokaarten met deze effecten op de markt komen zullen er al spellen 
zijn die van de effecten gebruik maken. 

2. 1 Directlnput 

Directlnput ondersteunt input-devices zoals muizen, joysticks, keyboards en 
forcefeedback devices. Het voordeel van Directlnput is directe toegang tot de 
device driver, wat veel sneller is dan de standaard Windows toegang. Dit was 
vooral nodig om spelletjes op Windows te kunnen draaien. 

De architectuur van Directlnput bestaat uit een Directlnput object en een object 
voor elk (supported) input device. Elk device heeft ook weer objecten, dit zijn de 
verschillende controls zoals knoppen en assen. Forcefeedback effecten zijn ook 
objecten. 

Zo'n object wordt gecreeerd door Directlnput om de methodes van de COM 
interface te kunnen herbergen. 

De applicatie die van Directlnput gebruik wil maken moet eerst een Directlnput 
object creeren. Hierna kan met methodes van het Directlnput object alle 
Directlnput devices worden opgevraagd, en kan van alle devices die de applicatie 
nodig heeft een object worden aangemaakt. 
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Elk direct input device object geeft een input device weer (zoals muis, keyboard 
of joystick). Als een device in feite uit meer input devices bestaat (zoals een 
keyboard met ingebouwde trackball) dan zal voor elk apart device een object 
worden aangemaakt. Ben forcefeedback device wordt weergegeven door een 
joystick object, welke de in- en output afhandelt. 

Van elk input device kunnen weer alle object instances worden opgevraagd 
(object instances zijn objecten van de verschillende controls, zoals knoppen en 
assen). 

14 

Omdat Directlnput direct met de device drivers werkt, zullen instellingen gemaakt 
in het control panel niet van invloed zijn op het device. Dit geldt trouwens niet 
voor joysticks, want die gebruiken wel de calibratie die is ingesteld in het control 
panel. 

DirectX wordt dus gebruikt voor het verkrijgen van positie informatie van het 
device en voor het activeren van forcefeedback effecten. 

2.2 Forcefeedback 

De forcefeedback wordt op een joystick gezet door middel van effecten. Ben effect 
is een kracht van een bepaalde vorm. Bijvoorbeeld: een constantforce effect is een 
eenvoudige constante kracht, terwijl een sine een kracht is met een sinusvormig 
verloop (de joystick begint te trillen). Elk effect heeft meestal een aantal variable 
parameters, zoals kracht en richting. Voordat een kracht echter actief kan worden 
gemaakt moet hij eerst in de joystick geladen worden. Eenmaal ingeladen kan het 
effect naar wens worden in- en uitgeschakeld. 
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3. Windows Architectuur 

Voordat ik ga uitleggen hoe ik de driver heh geschreven is wat uitleg over 
Windows zelf wel op z'n plaats. In de volgende paragrafen zal ik uitleggen wat de 
verschillende Windows drivers doen of kunnen doen. 

3. 1 Windows, de basis 

De volgende figuur (figuur 1) laat zien hoe Windows 98 is opgehouwd. Tijdens 
mijn project heh ik voornamelijk te maken met de devicedrivers en hardware. 

User 
interface 

tools 

Virtual 
Machine 
Manager 

Figuur 1 

Applications 

32-bit shell 

Windows 9 8 core 

Installable 
File System 

Manager 

Configuration 
Manager 

Device drivers 

Hardware 

Registry 

WDM Driver 
Manager 

In de volgende figuur (figuur 2) is te zien hoe de device drivers er in detail uitzien. 
Windows 9x maakt gehruik van een minidriver structuur. De Universal driver is 
een driver die door microsoft hij Windows is meegeleverd. De mini-driver wordt 
meestal door de fahrikant van de hardware meegeleverd. 

Other operating system components 

Universal driver 

Mini - driver 11 
Mini- driver I 

Device 
11 

Device II Device 

Figuur 2 

Ik zal als voorheeld een muis nemen. De Universal driver voor een muis is 
VMOUSE.VXD. Deze driver verzorgt dus de communicatie tussen de mini-driver 
en het operating system. In sommige gevallen, als de hardware aan standaard 
normen voldoet, is een mini-driver niet nodig en kan de Universal driver (vmouse) 
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rechtsreeks met de hardware component (muis) communiceren. In Windows 95 
ondersteunde vmouse bijvoorbeeld een standaard 2-knops microsoft compatible 
muis. In Windows 98 ondersteunt vmouse al veel meer muizen, zoals bijvoorbeeld 
een muis met muiswiel. Maar als de hardware component niet aan een standaard 
voldoet zal er altijd een mini-driver geschreven moeten worden. 

Een mini-driver heeft dus altijd maar met twee dingen te maken: zijn universele 
driver aan de ene kant, en de hardware.aan de andere kant. De Universele driver 
zal de standaard dingen voor zijn rekening nemen, en alleen hardware specifieke 
dingen zullen in de mini-driver ge"implementeerd moeten worden. 

3.2 Geheugen 

Windows 9x maakt gebruik van het 32bit flat memory model. Dit betekent dat er 
maximaal 232 = 4Gigabyte aan geheugen kan worden geadresseerd. Dus als je 
programmeert heb je niks te maken met hoe het fysieke geheugen er in 
werkelijkheid uit ziet. 

4GB 

2GB 

0 

4GB 

2GB 

0 

Process 1 Virtual Memory 

System addressable 
memory 

Process 2 Virtual 

System addressable 
memory 

Figuur 3 

Physical Memory 

Zoals in bovenstaande figuur (figuur 3) is te zien, zorgt de memory pager er voor 
dat de flat 32 adressen naar echte geheugen adressen wordt vertaald. Dit maakt het 
programmeren (op een laag nivo) in windows een stuk makkelijker dan in dos. 
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3.3 DLL en VxD 

Een PC kan in verschillende modes opereren. Windows 9x ondersteunt ring 0 en 
ring 3. Ring 0 wordt ook wel supervisor level genoemd, terwijl ring 3 ook wel 
application level wordt genoemd. Alle programma's die in ring 0 draaien hebben 
"supervisor" rechten, d.w.z. dat ze op elke willekeurige geheugenplaats kunnen 
schrijven, of elke willekeurige i/o poort kunnen benaderen. Applicaties in ring 3 
kunnen niet rechtstreeks i/o poorten benaderen en ze kunnen alleen het hun 
toegewezen geheugen gebruiken. Het Operating System draait in ring 0, net als 
sommige mini-drivers. Alle applicaties (en sommige mini-drivers) draaien in ring 
3. 

Een mini-driver kan zowel een VxD of een DLL zijn. Een VxD (Virtual device 
Driver) is een driver die in ring 0 draait, en heeft dus rechtstreeks toegang tot alle 
hardware. Een DLL draait in ring 3 en kan dus niet worden gebruikt voor het 
rechtstreeks aansturen van hardware. 

Als een driver wordt geYnstalleerd dan moet hij in de registry worden 
geregistreerd. De registry is een bestand waar Windows al zijn instellingen in 
opslaat. Een gegeven dat in de registry wordt opgeslagen wordt een registry entry 
genoemd. Alle registry entry's zijn in een boomstructuur opgeslagen. Het 
installeren van een driver (VxD of DLL) gebeurt met een zogenaamde INF file. In 
deze installatie file staan alle benodigde registry entry's voor de driver. Zo'n file 
wordt geYnstalleerd d.m.v. de add new hardware wizard. 

3.3.1 Opbouw van een VxD 

In deze paragraaf zal ik het framework van een VxD beschrijven. 

Een VxD maakt zichzelfbekend bij Windows d.m.v. de Declare_ Virtual_Device 
macro. De documentatie hiervan is te vinden in de win95ddk[4] van microsoft. Ik 
zal een aantal belangrijke parameters hier toelichten. 
• Naam van de driver: De naam die je hebt gekozen voor de driver (meestal de 

naam van het bestand waarin dit is gedeclareerd) 
• Control procedure: De procedure die windows aanroept om system control 

messages door te geven. Normaal wordt deze gedefinieerd als 
VXDNAAM_Control. 

• Device nummer: normaal kan dit Undefined_Device_ID zijn, behalve als de 
VxD services exporteert. In dat laatste geval moet er een nummer bij 
microsoft worden aangevraagd (om conflicten met andere drivers te 
voorkomen). Als de driver echter geen veelgebruikt of commercieel product is 
kan worden volstaan met het kiezen van een willekeurig nummer, het liefst zo 
hoog mogelijk zodat er minder kans is op een conflict. 
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Zoals we hierboven hebben gezien rnoet er een control procedure worden 
geschreven. Deze procedure heeft de naarn zoals die bij de declare_ virtual_device 
macro is rneegegeven. In deze procedure rnoet gebruik worden gernaakt van de 
control_dispatch macro. Zo'n statement ziet er als volgt uit: Control_Dispatch 
Message, Procedure. W aarbij message een system control message is en procedure 
de naarn van de procedure die rnoet worden uitgevoerd als zo'n control message is 
ontvangen. 

Een voorbeeld van een system control message is de 
SYS_DYNAMIC_Device_Init message. Deze wordt door Windows gegeven 
tijdens het opstarten van de driver. Norrnaal wordt dan ook de initialisatie routine 
aangeroepen als deze control message wordt ontvangen. 

Een VxD kan dynamic of static zijn. Static wil zeggen dat de VxD alleen tijdens 
het opstarten kan worden geladen, eenrnaal opgestart blijft hij geladen totdat 
Windows wordt afgesloten. Dynamic VxD's kunnen willekeurig worden geladen 
en afgesloten. Dynamic VxD's rnoeten dus een goed geheugenbeheer hebben, 
orndat ze vaker opgestart en afgesloten kunnen worden. Dat is voor een static 
VxD niet zo belangtijk orndat Windows toch wordt afgesloten. Orn aan te geven 
of een VxD dynamic of static is rnoet de volgende variabele worden gedeclareerd: 
GAMECARD_DYNAMIC EQU 1. 
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4. Een forcefeedback joystick simuleren met een muis 

De stage opdracht is het schrijven van een "virtuele" forcefeedback driver voor 
een rnuis. Orndat op het IPO alleen PS/2 rnuizen worden gebruikt, zal het een 
driver voor een PS/2 rnuis rnoeten worden. 
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Ik zal eerst eens uitleggen wat het "sirnuleren van een forcefeedback joystick met 
een rnuis" precies inhoud. Het is de bedoeling dat je in een willekeurig 
prograrnrna (spel) dat een joystick gebruikt, de virtuele joystick kunt gebruiken. 
Het prograrnrna in kwestie denkt dat er een norrnale forcefeedback joystick aan 
hangt (en zal onze virtuele joystick ook zo behandelen). In werkelijkheid is er 
echter geen joystick op het systeern aanwezig. Alle invoer (die norrnaal van de 
joystick zou kornen) kornt van de rnuis af. Dit brengt enkele problernen met zich 
rnee, een joystick en een rnuis zijn twee fundarnenteel verschillende invoer 
apparaten. 

De rnuis is een relatief invoer apparaat. Je kunt de rnuis zo ver in iedere richting 
bewegen als je rnaar wilt, je zult nooit een grens bereiken. Een rnuis heeft dan ook 
geen absolute positie, er wordt telkens gekeken wat de verandering van positie is 
t.o.v. de laatste keer dat is gekeken. 

De Joystick daarentegen is een absoluut invoer apparaat. Je kunt hem rnaar binnen 
een beperkt gebied bewegen. Daarorn is de positie informatie die van een joystick 
afkornt een absolute waarde van zijn positie. Deze waardes zijn dus begrensd. Orn 
nu met een rnuis een joystick te kunnen sirnuleren, rnoet de relatieve 
rnuisinforrnatie van de rnuis worden orngezet naar absolute informatie voor de 
joystick. Dit heeft als consequentie dat het bewegen van de rnuis nu alleen effect 
heeft binnen bepaalde grenzen. Orn verdwalen in de onrnetelijke ruirnte buiten dat 
gebied te voorkornen zal alle beweging buiten dat gebied niet worden 
doorgerekend op de absolute positie . 

• 

Figuur4 

Dit is voor te stellen zoals is weergegeven in bovenstaande figuur (figuur 4). De 
zwarte punt is de absolute positie van de "stick" van de virtuele joystick. Deze stip 
kan worden verplaatst rn.b.v. de rnuis, rnaar de stip zal nooit het gebied verlaten. 
Voorbeeld: als je de rnuis de hele tijd naar links en naar boven zou blijven 
bewegen dan beland de zwarte stip in de linker bovenhoek van het vierkant. Hier 
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zal de stip blijven hangen, hoe veel je de muis ook nog naar linksboven blijft 
bewegen. Het grote nadeel hiervan is dat je niet weet waar de zwarte stip zich 
bevind, dit kun je alleen maar opmaken uit het effect dat de positie op het 
programma heeft. 

Als je auto in een racespelletje naar links blijft draaien kun je aannemen dat de 
stip zich ergens aan de linkerkant bevind. Bij een echte joystick is het niet nodig 
om naar het beeld te kijken om te weten welke kant je opdraait, omdat je de 
joystick bewust in die positie moet houden. Het is dus wel een stuk lastiger om de 
virtue le joystick te gebruiken dan een echte joystick. Het is vooral lastig om de 
virtuele joystick in het midden te zetten. 

Nu zult u zich misschien afvragen waarom niet meteen een driver voor de 
forcefeedback trackball schrijven? Het antwoord op die vraag is eenvoudig: dat 
zou te veel tijd vergen. Aangezien de stage maar uit 70 dagen bestaat zou die 
opdracht te groot zijn geweest. De hardware van de trackball is slecht 
gedocumenteerd en de bijkomende problemen van het aansturen van de trackball 
(en uitzoeken hoe dat moet) zouden veel tijd eisen. Daarom is er besloten eerst 
ervaring op te doen met het schrijven van een forcefeedback driver, zodat iemand 
in een vervolgopdracht met behulp van deze informatie een driver voor de 
trackball kan schrijven. Het principe van een trackball is gelijk aan dat van een 
muis, en alleen de het gedeelte waar echt hardware moet worden aangestuurd zal 
moeten veranderen. 

4. 1 De aanpak 

Als eerste heb ik informatie gezocht over het schrijven van een Directlnput driver. 
De meeste informatie hierover is te vinden in de dxddk (DirectX driver 
development kit)[l] van microsoft. Bij deze DDK zit een voorbeeld van een 
forcefeedback driver voor een niet forcefeedbackjoystick (deze driver heet 
ffdrvl). Deze simuleert het forcefeedback gedeelte van de hardware. 

Deze DirectX driver emuleert forcefeedback op een gewone joystick. In plaats van 
werkelijke forcefeedback schrijft deze driver alleen informatie weg naar de 
debugger. Dus als een applicatie een kracht op de joystick wil zetten dan gebeurt 
dit in werkelijkheid niet (het is immers een gewone joystick). Helaas werkt deze 
driver niet 100%. 

In de inleiding van de dxddk documentatie staat dat muis en toetsenbord drivers 
niet met de dxddk geschreven moeten worden, maar met de win95ddk 
(Windows95 driver development kit). De dxddk kan worden gebruikt voor het 
schrijven van joystick drivers, eventueel met forcefeedback support. 

Deze voorbeeld driver is echter niet zo'n goed voorbeeld. Er wordt met deze 
driver geen echte hardware aangestuurd, het is een force feedback effect driver en 
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niets anders. Er wordt in de code "valsgespeelt" om de code overzichtelijker te 
maken, met als gevolg dat de code niet als basis voor een andere driver gebruikt 
kan warden. Deze voorbeeld driver is ook een dll, met als gevolg dat je niet 
rechtstreeks de hardware kunt aanspreken. De minidriver die ik zou moeten 
maken zou een VxD moeten zijn, zodat ik rechtstreeks de muis kan aanspreken. 

N adat ik deze informatie had verzameld, kwam ik tot de conclusie dat ik een PS/2 
muis driver nodig zou hebben om de forcefeedbackdriver te kunnen maken. Het 
was immers nodig om de muis uit te lezen. Mijn eerste stap zou dus zijn het 
schrijven van een PS/2 muis driver. Deze muis driver kan ik dan gebruiken om 
met de muis te communiceren. Dit zou op verschillende manieren kunnen: 
• De code van de muis driver gebruiken in de forcefeedback minidriver. 
• De muis driver extra functionaliteit geven door het toevoegen van services, die 

dan door de forcefeedback minidriver kan warden gebruikt. 
• Een poortdriver schrijven, zodat deze in plaats van de standaard gameport 

driver moet warden gekozen. Deze zal de communicatie met de muis 
afhandelen. De joystick driver zelf zou dan voor het grootste gedeelte 
hetzelfde kunnen zijn als de voorbeeld driver van de dxddk. 

De derde aanpak leek in eerste instantie het eenvoudigste te realiseren. Dit omdat 
ik ondertussen ook een voorbeeld gameport driver had gevonden (een werkende). 

Beide drivers heb ik toen gerealiseerd (muis en gameport driver). Dit is natuurlijk 
niet zonder problemen gebeurd, maar dat zal ik het in komende hoofdstukken over 
hebben. Nu moest nog de joystick driver met forcefeedback warden gerealiseerd. 
De voorbeeld joystick driver (ffdrv 1) werd op een of andere manier niet door 
Windows geladen. Het aan de praat krijgen van deze driver wilde niet echt lukken 
en ik had ook al andere mensen hierover horen klagen op nieuwsgroepen, dus 
besloot ik het over een ander boeg te gooien. 

Mijn opzet was nu om de voorbeeld joystick driver en de gameport driver samen 
te voegen tot een nieuwe driver. Deze nieuwe driver, een VxD, zou met de muis 
driver communiceren om positie data te krijgen. 

Dit bleek een goede keuze te zijn, want de verkregen driver is een joystick driver 
met forcefeedback support. In de volgende hoofdstukken zal ik de drivers in detail 
beschrijven. 

Tijdens de stage heb ik veel zelf moeten uitzoeken. Bij het IPO was er geen kennis 
aanwezig over hoe een DirectX driver geschreven moest warden (vandaar mijn 
opdracht om dat uit te zoeken). Het gevolg daarvan is wel dat ik niet op iemand 
kon terugvallen als ik ergens vast zat. Er was wel hulp beschikbaar voor 
problemen m.b.t. de programmeertalen. Het grootste gedeelte van de tijd is echter 
gaan zitten in nazoeken hoe bepaalde dingen moesten en in het debuggen. Ik ben 
niet echt tegen programmeertaal specifieke problemen aangelopen. Voor de rest 
was de begeleiding goed, en kreeg ik regelmatig feedback. Ik vond het een leuke 
en buitengewoon interessante opdracht. Ik heb veel geleerd, niet zozeer hoe ik 
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moet programmeren, maar meer hoe ik zo' n opdracht moet aanpakken en dan 
vooral het onderzoek dat ik er voor heh moeten verrichten. Verder heh ik veel 
geleerd over hoe Windows in elkaar zit. Verder heh ik ervaring opgedaan met het 
schrijven van een Plan van Aanpak en een rapport. Persoonlijk vond ik het een 
geslaagde stage. 

4.2 Tijdsverloop 

In het begin van de stage heh ik veel tijd nodig gehad om met de stof bekend te 
raken. In de tijdsplanning was er een vrij duidelijke scheiding gemaakt tussen het 
ontwerp en de realisatie van de driver. Daar is in praktijk niet veel van terecht 
gekomen. Dat komt vooral om dat het erg moeilijk is een ontwerp te maken als je 
de basis van het schrijven van drivers nog niet onder de knie hebt. Het is er meer 
op neer gekomen dat ik al gaandeweg het schrijven van zo'n driver beter hen gaan 
begrijpen. Dit met als gevolg dat ik het verscheidene male over een andere boeg 
heh moeten gooien toen ik het wat beter begreep. Desondanks heh ik in 
hoofdlijnen de planning kunnen volgen. 
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5. Een muis driver 

Als uitgangspunt voor de PS/2 muis driver heb ik een voorbeeld seriele muis 
driver gebruikt. Dit voorbeeld heb ik gevonden in de 98ddk (Windows98 driver 
development kit)[2]. Het grootste probleem was het vinden van informatie over 
het PS/2 protocol en de PS/2 controller. 
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lk heb informatie over een PS/2 controller gevonden, en ben toen begonnen met 
het schrijven van de PS/2 muis driver. Deze driver heeft echter nooit gewerkt want 
de informatie die ik gevonden had bleek verkeerd te zijn (die ging in ieders geval 
niet over de standaard PC PS/2 controller). 

Uiteindelijk heb ik informatie gevonden in de nieuwsgroep comp.lang.asm.x86 en in 
Ralf Browns Interrupt list. In de Nieuwsgroep had iemand ongeveer een jaar 
geleden een dos-PS/2 driver gepost. Met behulp van deze voorbeeld driver uit de 
nieuwsgroep, de seriele muis driver en de ports.lst uit Ralf Browns Interrupt 
list[3] heb ik een PS/2 muis driver kunnen schrijven. 

Vooral nadat ik de debugger aan de praat had gekregen ging de ontwikkeling van 
de PS/2 driver met sprongen vooruit. lk zal daarom eerst de kerneldebugger die bij 
de ddk wordt meegeleverd uitleggen. 

5. 1 Kernel debugger: wdeb386 

Als je device drivers wilt gaan debuggen ben je genoodzaakt om een 
kerneldebugger te gebruiken. Dit is nodig omdat kernel debuggers al actief zijn 
tijdens het opstarten van Windows en dus ook tijdens de initialisatie van de driver 
die je aan het ontwikkelen bent. De kernel debugger draait op zo'n laag niveau dat 
deze alles wat Windows doet in de gaten kan houden. 

De debugger maakt gebruik van zogenaamde symbol files deze bestanden bevatten 
debug informatie van de code waar ze bij horen. Met behulp van deze symbol files 
kan de debugger procedure en variabelen namen herkennen. Als je geen symbol 
files gebruikt dan zie je alleen maar adressen en geen namen van variabelen en 
functies. Deze symbol files kunnen door de meeste debuggers/assemblers 
gegenereerd worden. 

De kernel debugger wordt dan ook al geladen v66r Windows is opgestart. 

Voor kernel-debugging is het verstandig om twee systemen te gebruiken. Een van 
de systemen is het testsysteem en het andere is het systeem waar de driver 
ontwikkeling op plaats vind. De debugger draait op het testsysteem en zal worden 
opgestart vanuit real mode (dos mode). De debugger zal dan weer Windows 
opstarten (door win.com uit te voeren). De kernel debugger stuurt alle 



Merijn van den Kroonenberg IPO 

debuginformatie naar een seriele poort. De twee systemen moeten dan ook met 
elkaar zijn verbonden d.m.v. een null-modem kabel. Op het ontwikkelsysteem 
moet een terminal draaien die alle debuginformatie van de seriele poort op het 
scherm zet. Je kunt hiervoor het beste rterm of rterm98 gebruiken, deze worden 
met de ddk meegeleverd. 
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Het opstarten van de debugger gebeurt vanuit de Windows\system directory met 
de volgende commandline: 
wdeb386 In Ix lc:2 Ir: 19200 Is <symbol>.sym .. \win.com 
(vergeet niet dat dit vanuit dos-mode moet gebeuren en niet een dos-box). 

Ik zal nu de verschillende parameters uitleggen: 
In gebruik de default options voor nieuwe debugger. 
Ix laad de symbols in xms memory. 
lc:<poort> poort is het nummer van de com-poort waar de debuginformatie 

naar toe moet. 
lr:<speed> speed is de bitrate waarmee de seriele poort communiceert (via de 

null modem kabel). 
Is <symbol> symbol is de naam van de symbol file die geladen moet worden 

(inclusief padnaam). Deze parameter kan herhaald voorkomen. 
IB Stop tijdens initialisatie, dit is handig om breakpoints te kunnen 

zetten. 
De laatste parameter is het pad naar win.com (maar aangezien de debugger vanuit 
windows\system moet worden gestart is dit altijd hetzelfde) 

Als je de win98ddk[2] hebt geinstalleerd kun je ook de meegeleverde batchfile 
gebruiken, runwdeb.bat. 

Nu de kerneldebugger actief is, zullen ook alle debug statements in de code 
worden uitgevoerd. Deze debug statements worden niet uitgevoerd als er geen 
debugger actief is. Een voorbeeld van zo'n statement is: 
DEBUG_ OUT "message die je op de debugger wilt laten zien" 

DEBUG_ OUT is een macro van de assembler (masm), en zorgt er voor dat de 
string tussen de aanhalingstekens naar de debugger wordt gestuurd. Op het 
moment dat dit debug commando wordt uitgevoerd zal er ook informatie over de 
registers en flags op de debugterminal worden getoond. De programma executie 
wordt nu onderbroken, en het is nu mogelijk om met de kernel debugger 
commando's te geven. Je kunt bijvoorbeeld breakpoints zetten of inhoud van 
adressenlregisters wijzigen. Voor de mogelijkheden van de debugger verwijs ik u 
naar de documentatie van wdeb386. Deze documentatie is te vinden op MSDN 
(ook online te raadplegen op http:llwww.microsoft.com/developer) 

5.1.1 Problemen tijdens het werken met de debugger 
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De problemen die ik in het begin had met het aan de praat krijgen van de bugger 
waren voomamelijk van hardwarematige aard. Er moest eerst een tweede 
computer geregeld worden en de computers op het IPO hebben allemaal een 
probleem met de COM-poorten. De COM poort was nodig voor het aansluiten van 
de null-modem kabel. Het vinden van een null-modem kabel was ook een 
probleem en na veel kabels geprobeerd te hebben heh ik maar in de winkel een 
nieuwe kabel gekocht. Uiteindelijk, na een upgrade van de bios van het test 
systeem, werkte de debugger naar wens. De debugger zorgde ervoor dat het 
ontwikkelen van de muis driver opeens een stuk sneller ging. 

5.2 PS/2 muis driver 

De code van de driver is als bijlage bij dit rapport opgenomen. Het is helemaal in 
assembly geschreven. De voomaamste redenen hiervoor waren: De voorbeelden 
waar ik gebruik van heh gemaakt waren allemaal in assembly. Dus ook de seriele 
muisdriver die ik als raamwerk heh gebruikt voor mijn ps/2 driver. 

De driver is onderverdeeld in een aantal segmenten. Er zijn Code segmenten en 
Data segmenten. In de Data segmenten worden alle variabelen opgeslagen en 
gedeclareerd. In het code segment staat de programma code. De Code en Data 
segmenten zijn weer onderverdeeld in locked en pagable segmenten. In het locked 
data segment zijn alle variabelen die niet naar het achtergrond geheugen verplaatst 
mogen worden (geswapped) opgeslagen. Dit zijn alle variabelen die tijdens een 
interrupt routine gebruikt worden. In het locked code segment staat de interrupt 
routine zelf, deze mag ook niet geswapped worden. Het pagable code en data 
segment bevat alle overige variabelen en code en mag wel geswapped worden. 

De driver is opgedeeld in een aantal onderdelen, namelijk: 
• V ariabele declaraties 
• De interrupt routine 
• lnitialisatie routines 

Ik zal elk van deze onderdelen apart behandelen 

5.2.1 Variabele declaraties 

De (globale) variabelen worden gedeclareerd in het data segment. 
VxD_LOCKED_DATA_SEG 

COM_INFO STRUC 
COM_Port dw 
COM_PacketSize db 
COM_Packet dd 

0060h 
? 
? 

; aantal bytes in packet 
; adres van packet 
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COM_ Index db ? ; index van byte van packet 
COM_INFO ENDS 

De com info structure wordt in de interrupt routine gebruikt voor het opslaan van 
ingelezen data bytes van de muis. 

; positie vars 
dwX dd ? 
dwY dd ? 
dwButtons dd ? 
; einde positie vars 

Deze variabelen worden gebruikt om de positie van de muis vast te leggen (is 
nodig voor communicatie met joystick driver). 

VxD _Pageable_DATA_Seg 

Serial_IRQ_Desc VPICD _IRQ_Descriptor 

Hier wordt een variabele van het type VPICD_IRQ_Descriptor aangemaakt en op 
0 geinitialiseerd. Deze variabele wordt gebruikt om alle gegevens over de 
gebruikte interrupt op te slaan (zoals irq nr, plaats waar de interrupt routine 
staat. .. enz.) 

Portlnfo STRUC 
PortBase 
Portlrq 
PortHandler 

Portlnfo ENDS 

Ps2Port 

dw 
dw 
dd 

? 
? 
? 

Portlnfo <0060h, 12,0FFSET32 Ps2_Hw _Int_Proc> 

Deze variabele wordt gebruikt om informatie over de poort en irq op te slaan, voor 
gebruik door alle functies die het nodig hebben. 

PacketSize db 3 

Packetsize is de hoeveelheid bytes die een mouse-packet bevat ( dat is altijd drie, 
en kan eventueel voor vast in de code worden opgenomen). 

prd_Temp dd ? 

Dit is een tijdelijke variabele, die ik in een van de functies heb gebruikt. 

CurrentMouselnstance dd 0 
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Deze variabele zal gebruikt worden voor het opslaan van het adres van de huidige 
muis instantie, en wordt op nul geinitialiseerd. 

5.2.2 De Interrupt routine 

Deze routine handelt de interrupts en alle input van de muis af. Iedere keer dat er 
een interrupt 12 gegeven wordt, zal de interrupt routine aangeroepen worden 
(Ps2_Hw_Int_Proc). De interrupt routine zal als eerste het interrupt uitschakelen 
(aangezien wij dit interrupt gaan afhandelen). Vervolgens zal de interrupt routine 
een byte van de muis inlezen en in de cominfo structure opslaan. Op het moment 
dat de cominfo structure vol is zal het mousedata pakketje verwerkt worden. In dit 
pakketje is een delta X en Y van de muispositie opgenomen. Ook de status van de 
muisknoppen is in het mousedata pakketje opgenomen. Deze informatie wordt uit 
het pakketje gehaald en als parameters van de VMD_Post_Pointer_Message 
functie meegegeven. VMD_Post_Pointer_Message is een service van VMOUSE. 
VMOUSE is de Windows muis driver welke door Windows wordt gebruikt voor 
communicatie met muizen of muis drivers. 

5.2.3 De lnitialisatie routines 

Als de muis driver door Windows wordt geladen zal als eerste de 
Ps2mou_Initialize routine worden aangeroepen. In deze routine worden alle 
variabelen geinitialiseerd. Daarna wordt gecontroleerd of de muis is aangesloten 
m.b.v. de SearchForSerialMouse routine. Als de muis niet is aangesloten zal de 
driver niet geladen worden. Als de muis wel is gedetecteerd zal de mousehandler 
worden gei"nstalleerd. 

Tijdens het installeren van de mousehandler zal het irq wordt gevirtualiseerd. Dit 
betekent dat elke keer wanneer er een interrupt 12 optreedt, mijn interrupt routine 
wordt uitgevoerd. Het registreren van de interrupt routine wordt dus irq 
virtualizing genoemd. Dit gebeurt met VPICD_ Virtualize_IRQ dit is een service 
van VPICD, de driver van de interrupt controller. Als parameter wordt er een 
pointer naar een structure van het type VPICD _IRQ_Descriptor meegegeven. 
Deze structure moet van te voren gevuld worden. De declaraties van de structures 
is terug te vinden in de include files, zoals deze te vinden is in VPICD.INC. 
Vervolgens zal het interrupt worden enabled en zal de muis worden gereset. 

Nu de mousehandler is gei"nstalleerd zal de driver VMOUSE informeren over zijn 
capaciteiten. Daarvoor moet de functie VMD_Set_Mouse_Data aangeroepen 
worden. Hierna is de initialisatie voltooid. 
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5.2.4 Geexporteerde services 

Omdat de joystick driver positie informatie zal willen hebben, moeten we er voor 
zorgen dat die driver positie informatie kan opvragen. Het is mogelijk voor VxD's 
om services te declareren die door andere VxD's kunnen worden aangeroepen. In 
feite hebben we al van services gebruikgemaakt, want VMD_Set_Mouse_Data en 
VPICD_ Virtualize_IRQ zijn services beschikbaar gesteld door VMD en VPICD, 
dat zijn ook VxD's. 

Onderstaande tabel noemt men een service table hierin staan alle functies die 
beschikbaar moeten zijn voor andere VxD's. (PS2MOU is de naam van de muis 
driver) 

Begin_Service_ Table PS2MOU 
PS2MOU _Service PS2MOU _Get_ Version, LOCAL 
PS2MOU_Service PS2MOU_Poll, LOCAL 
PS2MOU_Service PS2MOU_SetX, LOCAL 
PS2MOU_Service PS2MOU_SetY, LOCAL 

End_Service_Table PS2MOU 

Deze tabel staat gedeclareerd in PS2.inc en moet worden geincluded. 
Om er voor te zorgen dat de functies in deze tabel ook worden geexporteerd moet 
de volgende macro worden opgenomen voor de declaratie van de service table: 
Create_PS2MOU_Service_Table EQU 1 

De declaratie van de service table moet ook voorkomen in elke VxD die gebruik 
wil maken van de services, maar dan zonder het create_service_table statement. 
Parameter overdracht vind plaats via de registers. 

Voordat men services van een VxD gebruikt moet men eerst controleren of de 
VxD wel geladen is. Daarvoor is de service Get_ Version, elke VxD die services 
exporteert moet deze hebben gelmplementeerd. Als de VxD namelijk niet is 
geladen dan returnt die functie altijd NULL (dit wordt door Windows geregeld). 
Als de VxD wel is geladen moet die zijn versie nummer returnen. 

5.2.5 Opgetreden problemen 

Tijdens het schrijven van de muis driver ben ik tegen verscheidene problemen 
aangelopen. Het probleem waar ik al snel tegenaan liep was dat er nergens 
informatie was te vinden over hoe de PS/2 muis zijn data verzendt. Pas na navraag 
te hebben gedaan in nieuwsgroepen heb ik nuttige informatie kunnen achterhalen 
(nieuwsgroep: comp.os.ms-windows.programmer.vxd). Deze informatie bestond 
uit een ps/2 muis driver voor dos en ralf browns' s interrupt list[3 ]. Verder is er 
veel tijd gaan zitten in het bestuderen van deze dos driver, voordat ik helemaal 
begreep water precies gebeurde (deze driver was ook in assembly). 



Merijn van den Kroonenberg IPO 29 

Het tweede grote probleem waar ik tegenaan liep was de declaratie van de 
services. Een andere VxD kon geen gebruikmaken van de services van de ps/2 
muis driver. Naar later bleek was de declaratie van de service table niet helemaal 
correct. Deze had ik niet in een include file gedeclareerd, maar in het hoofd 
bestand (ps2.asm). De service table moet dus altijd in een include file worden 
gedeclareerd. 
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6. Een Joystick driver 

Bij het schrijven van de joystick driver ben ik uitgegaan van een voorbeeld driver 
die bij de dxddk zit. Dit voorbeeld is een driver voor een gamecard. Een gamecard 
is een expansiekaart met daarop 2 extra gameports. Dit soort kaarten wordt 
gebruikt door mensen die geen gameport in hun pc hebben en die toch een joystick 
willen gebruiken. Het wordt ook wel gebruikt door mensen die twee joysticks 
tegelijk willen aansluiten. 

Ik ben deze driver gaan aanpassen voor het lezen van de muis data. De voorbeeld 
driver leest niet echt data uit van een gameport, maar geeft gewoon een vaste 
waarde mee terug als de positie van de assen. De driver is voor het grootste 
gedeelte in C geschreven. Het belangrijkste deel van de code staat in het bestand 
main.c. Het gedeelte dat te maken heeft met de communicatie met de muis driver 
is in inline assembly geschreven. Dit is een assembly language die tussen C 
statements gebruikt kan worden. Een inline assembly statement wordt altijd 
vooraf gegaan door _asm om aan te geven dat het een assembly statement is. 

Alle routines die te maken hebben met forcefeedback heb ik gehaald uit een 
andere voorbeeld driver. Deze voorbeeld driver is een driver voor een 
forcefeedback joystick. Deze driver communiceert niet met een joystick, maar 
schrijft alleen waardes weg naar de debugger. Deze driver is een DLL, maar om 
een of andere reden werkt hij niet (hij wordt niet geladen). 

De joystick driver kan worden opgedeeld in 3 gedeelten, namelijk: 
1. initialisatie routines 
2. poll routines 
3. forcefeedback routines 

6. 1 lnitialisatie routines 

Als e SYS_DYNAMIC_DEVICE_INIT control message wordt ontvangen (zie 
paragraaf 3.3.1) dan wordt eerst gecontroleerd ofVJOYD geladen is. Als dit niet 
het geval is dan wordt de driver ook niet geladen. Hierna wordt de InitRoutine 
aangeroepen. 

In de InitRoutine wordt eerst wat geheugen gereserveerd en als dat goed is gegaan 
wordt gecontroleerd of de muis driver geladen is (met behulp van 
ps2mou_getversion). Als de muis driver niet aanwezig is wordt de initialisatie 
af gebroken. Is all es goed gegaan dan wordt de RegisterLoad procedure uitgevoerd. 

De RegisterLoad routine zal er voor zorgen dat de joystick driver bij VJOYD 
(universal joystick driver) wordt geregistreerd. Hiervoor moeten eerst een aantal 
structures worden gevuld met informatie over deze joystick driver. 
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Deze informatie bestaat voornamelijk uit adressen van routines, zodat VJOYD 
deze kan aanroepen. Ook de routines m.b.t. de forcefeedback worden hier 
meegegeven. De adressen van deze structures worden dan als parameters met de 
VjoyDRegister service van VJOYD meegegeven. 

CfgRoutine is een functie die a1le config manager messages verwerkt. Dit zijn 
messages welke door mmdevldr worden gegenereerd. Mmdevldr is de device 
loader van windows, hij zorgt er voor dat VxD's geladen worden. De config 
manager messages worden eerst naar VJOYD gestuurd, en deze zal ze weer aan 
onze joystick driver doorgeven. De enige twee messages waarop de joystick driver 
enige actie onderneemt zijn de CONFIG_ST ART en CONFIG_SHUTDOWN 
messages. We gebruiken deze messages voor het reserveren, initialiseren en 
vrijgeven van variabelen. 

Vervolgens zal VJOYD de Initialize routine aanroepen, hierin wordt aan de hand 
van een meegegeven parameter ofwel de joystick in gebruik genomen ofwel het 
gebruik van de joystick beeindigt. 

Verder is er nog een CtrlMsg routine die control messages verwerkt (afkomstig 
van VJOYD). Het enige dat hierin gebeurt is het verwerken van de 
VJCM_CONFIGCHANGED message. Op het moment dat zo'n message 
binnenkomt wordt er een key uit de registry gelezen. Hier wordt verder niets mee 
gedaan, maar dit zou in de toekomst kunnen worden gebruikt voor het inlezen van 
bepaalde instellingen. 

6.2 Poll routines 

Op het moment dat een programma positie informatie van onze joystick wil 
hebben zal deze een poll aanvraag doen bij VJOYD. Vervolgens roept VJOYD de 
PollRoutine functie van onze driver aan. Er zijn twee belangrijke parameters, 
namelijk een pointer naar een variabele met pollflags en een pointer naar een 
polldata structure. 

De variabele met pollflags (dwMask) is een double word. De inhoud van deze 
variabele moet men niet bekijken als een decimale waarde, maar als een binaire 
waarde. Met deze pollflags geeft VJOYD aan welke informatie hij wil hebben. 
Voor de duidelijkheid heb ik de betekenis van de pollflags hieronder bijgevoegd, 
maar dit is ook terug te vinden in de VJOYD header file (vjoyd.h). 

#define JOYPD _X 
#define JOYPD_ Y 
#define JOYPD_Z 
#define JOYPD_R 
#define JOYPD_U 
#define JOYPD _ V 

OxOOOOOOOl 
Ox00000002 
Ox00000004 
Ox00000008 
OxOOOOOOlO 
Ox00000020 



Merijn van den Kroonenberg 

#define JOYPD _POVO 
#define JOYPD_pOVI 
#define JOYPD_POV2 
#define JOYPD_POV3 
#define JOYPD_BTNO 
#define JOYPD_BTNI 
#define JOYPD_BTN2 
#define JOYPD_BTN3 
#define JOYPD_RESERVEDO 
#define JOYPD_RESERVEDI 

#define JOYPD _ELEMENT _MASK 

#define JOYPD_POSITION 
#define JOYPD_ VELOCITY 
#define JOYPD _ACCELERATION 
#define JOYPD_FORCE 

#define JOYPD_ATTRIB_MASK 

IPO 

Ox00000040 
Ox00000080 
OxOOOOOIOO 
Ox00000200 
Ox00000400 
Ox00000800 
OxOOOOIOOO 
Ox00002000 
Ox00004000 
Ox00008000 

OxOOOOFFFF 

OxOOOIOOOO 
Ox00020000 
Ox00040000 
Ox00080000 

OxOOOFOOOO 
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Als VJOYD positie informatie van de x-as, y-as en eerste twee buttons zou willen 
hebben dan zou he mask dus moeten zijn: 
OxOOOOOOOI OR 
Ox00000002 OR 
Ox00000400 OR 
OxOOOIOOOO = 
Ox00010403 

De OR die is gebruikt is een binaire OR, d.w.z. dat voor elke bit de OR operatie 
moet worden uitgevoerd. 

Als de JOYPD_POSITION bit niet is geset dan zetten we de pollflags op nul en 
returnen we VJ_INCOMPLETE. VJ_INCOMPLETE wil zeggen dat niet alle 
gevraagde poll informatie teruggegeven is. 

Voordat we de pollroutine verlaten moeten altijd eerst de pollflags opnieuw 
ingesteld worden, maar nu op de waarden die we in werkelijkheid terug geven. 
Het kan namelijk voorkomen dat we bepaalde informatie niet kunnen geven en op 
deze manier weet VJOYD wat we wel hebben teruggegeven. Als we alle 
gevraagde waardes ook teruggeven dan moeten we VJ_OK als return waarde 
meegeven. 

Alle positie informatie wordt in de polldata structure teruggegeven. Hoe deze 
structure er uit ziet is terug te vinden in de VJOYD header file. 

Voor het pollen van de muis wordt de routine DigitalPoll aangeroepen. Als 
parameters krijgt deze routine een array van long signed integers mee (arraylengte 
3). Hierin wordt de waarde van beide assen en de buttons opgeslagen. 

De DigitalPoll routine roept de PS2MOU _Poll service van de muis driver aan. De 
assen en button informatie wordt uit de registers gehaald en in de array geplaatst. 
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De PollRoutine heeft nu de positie informatie en kan deze ruwe data nu gaan 
bewerken zodat VJOYD er wat aan heeft. De positie waardes van de muis hebben 
een verkeerde schaal voor VJOYD en daarom moeten ze eerst geconverteerd 
worden. De waardes die zijn verkregen van de muis driver zijn relatieve waardes, 
d.w.z. de afstand die de muis heeft afgelegd sinds de laatste poll. VJOYD is niet 
geYnteresseerd in relatieve waardes en wil gewoon de absolute joystick positie. 
Daarom wordt er in globale variabelen de absolute positie bijgehouden. Dit 
gebeurt door de geconverteerde waardes elke poll bij de globale positie variabelen 
op te tellen. Vervolgens worden er voor elk actief forcefeedback effect 
aanpassingen gedaan aan deze absolute positie. 

ActiveEffects is een array van het type EFFECTS. Hierin zijn alle geladen 
effecten opgeslagen. Elke poll wordt deze doorlopen en als een effect actief is dan 
wordt de absolute positie aangepast. Hiermee wordt de forcefeedback 
gesimuleerd. In het geval van een constantforce zal de absolute positie een beetje 
in de richting van de force verplaatst worden, de afstand is afhankelijk van de 
kracht van het effect. Voor de duidelijkheid, de absolute positie is de absolute 
positie van de stand van de virtue le joystick en niet de coordinaten van de cursor. 

Als alle forcefeedback effecten zijn verwerkt dan wordt er gecontroleerd of de 
joystick positie niet buiten zijn grenzen is getreden. Zo ja dan wordt de waarde 
gelijkgesteld aan het maximum of minimum. Nu is de poll compleet en vullen we 
de pollstructure met de uiteindelijke waardes. Als allerlaatste worden de pollflags 
aanngepast en de PollRoutine verlaten. 

6.3 Forcefeedback routines 

De Forcefeedback routines zijn op te delen in twee groepen, namelijk de routines 
die worden aangeroepen door VJOYD en de hulproutines (deze laatste beginnen 
altijd met HW). 

Escape 
SetGain 
SendForceFeedbackCommand 
GetForceFeedbackState 
DownloadEffect 
DestroyEffect 
StartEffect 
StopEffect 
GetEffectStatus 

HWSendCommand 
HWReceiveData 
HW AllocateEffectld 
HWFreeEffectld 
HWSetUnsignedValue 
HWSetSignedValue 
HWSetMagnitude 
HWSetDirection 
HWSetDuration 
HWSetTrigger 
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HWSanitizeLevel 
HWSanitizeEnv 
HWSetEnvTimes 
HWSetEnvLevels 
HWSetDeviceGain 
HWResetDevice 
HWStopAllEffects 
HWGetHardwarelnfo 
HWDownloadConstantEffect 
HWDownloadBisineEffect 
HWDownloadSpringEffect 
HWSetSpringAxis 
HWDestroyEffect 
HWStartEffect 
HWStopEffect 
HWGetEffectStatus 
HWGetEffectValue 
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Ik: zal de routines behandelen aan de hand van een voorbeeld. In dit voorbeeld zal 
een constant force gedurende een korte tijd op de virtuele joystick worden gezet. 

De meeste programma' s stellen eerst de gain van de joystick in. Dit is de 
versterkingsfactor waarmee alle krachten vermenigvuldigd worden. Dit wordt 
bijvoorbeeld gebruikt om de kracht voor een kind wat minder sterk in te stellen. 
Als de gain wordt ingesteld dan zal de SetGain routine worden aangeroepen. 

De SetGain routine doet weinig meer dan HWSetDeviceGain aanroepen. Er zal 
eerst worden gecontroleerd of de meegegeven gain een geldige waarde is (we 
accepteren alleen waardes 0 .. 255). Dit gebeurt met de HWSetUnsignedValue 
routine. Als het geen geldige waarde is dan zal de waarde worden getruncated. Dit 
zal nog wel vaker voorkomen, of HWSetSignedValue welke wordt gebruikt voor 
signed variabelen. 

Vervolgens wordt er een commando naar de joystick verzonden voor het instellen 
van de gain. Dit gebeurt met HWSendCommand, als parameter wordt een 
HWSETGAIN structure meegegeven. HWSETGAIN is een structure welke uit 
twee bytes bestaat. Deze bytes worden rechtstreeks naar de joystick gestuurd. 
Tenminste, dat zou het geval zijn geweest als er een echt forcefeedback device 
was geweest, nu worden alle commando's door software verwerkt. De eerste byte 
is het nummer van het commando en de tweede byte is de waarde van de gain. 
Hieronder staan alle commando's die de joystick herkent. 

#define HWCOMMAND_RESET 
#define HWCOMMAND_SETGAIN 
#define HWCOMMAND_STOPALL 
#define HWCOMMAND _START 
#define HWCOMMAND_STOP 
#define HWCOMMAND_GETEFFSTATUS 
#define HWCOMMAND_GETEFFV ALUE 
#define HWCOMMAND_CREATECONST 
#define HWCOMMAND_CREATEBISINE 
#define HWCOMMAND_CREATESPRING 

OxOI 
Oxl I 
Oxl2 
Oxl3 
Oxl4 
Oxl5 
Oxl6 
Ox20 
Ox21 
Ox22 

I* Reset the device completely */ 
I* Followed by gain 0 .. 255 */ 
/*Stop all effects */ 
I* Start an effect */ 
I* Stop an effect */ 
I* Query effect status */ 
I* Read force value directly*/ 
I* Create a constant-force effect*/ 
/* Create a bi-sine effect */ 
/* Create a spring effect */ 
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Alle forcefeedback commando's voor de virtuele joystick warden op deze manier 
gegeven. Maar in plaats van de commando naar een poort weg te schrijven (zoals 
bij een echt forcefeedback apparaat zou moeten gebeuren) wordt de activeEffects 
array bijgewerkt. Voor elk forcefeedback effect dat geladen wordt zal er een plaats 
in deze array warden gevuld. Er wordt bijgehouden of het effect actief is, wanneer 
het effect gestart is en welk effect het is. Verder wordt er ook nog een pointer naar 
een structure met effect specifieke informatie opgeslagen. 

Elke keer als er een poll wordt gedaan op de virtuele joystick wordt er in deze 
activeEffects array gekeken welke effecten er actief zijn en hoe de positie data 
moet warden gemanipuleerd om de forcefeedback te simuleren. 

In het geval van de Gain wordt er een globale variabele (bGain) geupdated. Alle 
krachten warden eerst aan de hand van deze variabele omgerekend. 

Nadat een programma de gain heeft ingesteld zal het gewenste effect in de virtuele 
joystick warden geladen. Hiertoe zal VJOYD de functie DownloadEffect 
aanroepen. Hierin warden eerst wat controles uitgevoerd en daama wordt voor elk 
ondersteund effect een functie aangeroepen. In het voorbeeld zal ik uitgaan van 
een constant force effect en dus zal de HWDownloadConstantEff ect routine 
warden aangeroepen. 

In die functie warden alle parameters die VJOYD heeft meegegeven omgezet naar 
waardes geschikt voor onze virtuele joystick. Deze waardes warden in een 
structure geplaatst en deze wordt weer met HWSendCommand verzonden. 

Vervolgens kan het ingeladen effect warden geactiveerd. Dit gebeurt als VJOYD 
de StartEffect routine aanroept. Ook het starten van het effect gebeurt op de zelfde 
manier als alle andere commando's. Er wordt de HWStartEffect routine 
aangeroepen welke het startcommando weer naar de virtuele joystick zal zenden 
met HWSendCommand. Het effect zal warden gestopt als de meegegeven tijd is 
verlopen of als het stop commando wordt gegeven. 

De tijd die VJOYD meegeeft is in milliseconden, maar ik gebruik geen timer in de 
driver. In plaats daarvan maak ik gebruik ven de frequentie waarmee VJOYD 
onze joystick polled. Deze is niet erg stabiel en kan vooral bij zware belasting van 
het systeem flink varieren. Ook kan deze frequentie per systeem verschillen. 
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6.4 Problemen tijdens het schrijven van de joystick driver 

Nadat ik de muis driver geschreven had, moest ik er voor gaan zorgen dat de 
joystick data van de muis kreeg. De voorbeeld forcefeedbackjoystick driver 
(ffdrvl) was daarvoor ongeschikt. Deze driver gebruikt narnelijk de standaard 
input van VJOYD. VJOYD kijkt in het joystick control panel om na te gaan waar 
de input vandaan moet komen. Zoals in het onderstaande voorbeeld is te zien is <lit 
standaard de Standard Gameport. 

figuur4 

De virtuele joystick waarvoor de driver moet worden geschreven krijgt zijn invoer 
niet van een standaard gamepoort, maar van de muis. Het leek dus logisch om een 
poort driver te schrijven, zodat die in plaats van de Standard Gameport kon 
worden geselecteerd. 

Gelukkig zit er bij de win98ddk (driver development kit voor Windows 98, van 
microsoft) een voorbeeld gameport driver. Vervolgens ben ik deze voorbeeld 
driver aan gaan passen zodat hij informatie van de muis (driver) kreeg. Ik had al 
vrij snel een versie waarrnee ik kon gaan testen. Ik heb vrij lang vastgezeten op het 
probleem met de declaratie van de services zoals beschreven in paragraaf 5.2.5. 
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Toen dat probleem was opgelost leek de joystick driver niet te werken. Ik testte 
gewoon met het test panel van het joystick control panel, zie onderstaande figuur. 

figuur 5 

De positie van de joystick bleef namelijk de hele tijd hetzelfde, hoe ik de muis ook 
bewoog. Het probleem bleek hem te zitten in het feit dat de positie waardes die 
van de muis kwamen en de positie waardes die VJOYD verwachte niet 
overeenkwamen. Na enig experimenteren kan ik de positie waardes naar de 
correcte schaal omrekenen. In theorie had ik ook de joystick kunnen kalibreren in 
het control panel, maar in praktijk is het kalibreren met een muis niet mogelijk. 
Dit vooral omdat je de muis nooit precies in het midden kunt zetten. Bij een 
joystick is dat juist heel eenvoudig, je laat de stick los en hij centreert automatisch. 

In het begin hield ik de absolute positie informatie bij in de muis driver, maar 
omdat die positie kon veranderen door forcefeedback effecten was dit niet echt 
handig. Daarom heb ik het omgegooid en ben dat in de joystick driver gaan 
bijhouden. De joystick driver haalt nu de relatieve muisbeweging sinds de laatste 
poll op. 

Het programmeren van de forcefeedback effecten was ook veel werk omdat elke 
keer het effect weer getest moest worden. Het was vooral lastig om het effect een 
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goede "sterkte" en duur te laten hebben. Ook kreeg ik link-errors als ik floating 
point variabelen in de driver gebruikte. Dit heb ik niet kunnen oplossen. Het grote 
nadeel hiervan is dat ik dus geen sinussen en cosinussen kan berekenen. Dit heb ik 
nodig om een kracht in een bepaalde richting goed over beide assen te verdelen. 
Daarom ondersteunt de driver op dit moment alleen krachten in de 
"windrichtingen", hiermee bedoel ik 0, 90, 180 en 270 graden. 

Voor dit floating point probleem schijnt geen eenvoudige oplossing te zijn. Ik heb 
hierover een vraag in een nieuwsgroep gesteld en de meeste antwoorden waren erg 
ingewikkeld, maar iemand heeft mij ook een unit toegestuurd waarmee het te doen 
zou moeten zijn. Het ontbreekt mij helaas aan tijd om dit nog uit te zoeken. Deze 
unit bevind zich in de directory met de broncode van de joystick driver. 

Er zit ook een bug in de driver welke gerelateerd is aan het floating point 
probleem. Als er namelijk een sine-effect wordt opgestart met bepaalde 
invoerparameters (waarschijnlijk erg lage) dan zal er een deling door nul optreden. 
Dit wordt veroorzaakt door het feit dat ik op het moment alleen integer delingen 
doe. Als het resultaat tussen 1 en 0 ligt dan wordt dit afgerond naar nul. Als deze 
waarde dan weer in een andere deling wordt gebruikt treedt er een deling door nul 
op. Dit probleem is opgelost als er floating point delingen worden gebruikt. 
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7. Hoe een forcefeedback trackball driver te schrijven 

In dit hoofdstuk zal ik proberen weer te geven welke problemen er kunnen 
optreden tijdens het schrijven van een driver voor de forcefeedback trackball van 
het IPO. 

Als er een driver voor de IPO trackball moet worden geschreven zal het het 
makkelijkste zijn om de door mij geschreven driver als basis te gebruiken. Dat 
betekent dater eerst een Windows driver voor de trackball moet worden 
geschreven (aanpassing van de PS/2 muis driver). Dit zal waarschijnlijk een 
ingrijpende verandering moeten zijn en kan behoorlijk lastig zijn. In plaats van de 
PS/2 poort moeten namelijk meerdere seriele poorten uitgelezen worden. De 
seriele of PS/2 muis beschikt over interne logica welke op het moment dat de 
positie van de muis verandert, een data pakketje van verscheidene bytes naar de pc 
stuurt. Ik heb geen idee hoe dit bij de IPO trackball is geregeld. 

Vervolgens zal de forcefeedback driver geschreven moeten worden. Hoe 
ingewikkeld dit gaat worden is in feite afhankelijk van wat het IPO wil. Als het 
IPO een joystick wil simuleren dan moet alleen de hardware aansturing in de 
virtuele joystick driver aangepast worden. Hoe ingewikkeld dit zal zijn kan ik niet 
beoordelen aangezien ik niet bekend ben met de hardware van de trackball. 

De andere (en waarschijnlijkere) mogelijkheid is dat het IPO de trackball ook als 
een trackball wil gebruiken ( dus niet een simulatie van een joystick). Zoals ik dat 
op dit moment kan beoordelen zou dat vrij eenvoudig aan te passen zijn. Zo'n 
DirectX driver heeft als nadeel dat hij waarschijnlijk niet met bestaande 
programma's kan worden gebruikt omdat die allemaal uitgaan van een echte 
joystick. 

Alles bij elkaar denk ik dat het schrijven van een forcefeedback driver voor de 
trackball geen eenvoudige taak zal zijn, maar dat de moeilijkheid voor een groot 
gedeelte verband houdt met de hardware. Aangezien ik de hardware maar vluchtig 
heb bestudeert kan ik niet volledig beoordelen hoe lastig de aansturing daarvan is. 
Het lijkt me raadzaam om eerst uit te zoeken hoe de hardware van de trackball er 
uit ziet voordat er een beslissing wordt genomen over het schrijven van een driver. 

Als de driver voor de trackball eenmaal geschreven is, kunnen er m.b.v. DirectX 
testapplicaties geschreven worden. Deze testapplicaties kunnen dan ook andere 
Directlnput apparaten als invoer gebruiken. DirectX zal dan ook een goede keuze 
zijn voor het schrijven van prograrnma's die van de trackball en andere input 
devices gebruik moeten gaan maken. 
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8. Conclusies 

Tot slot kunnen we de volgende conclusies trekken: 
Het doel van de stageopdracht is bereikt, namelijk: 

Er is een driver geprogrammeerd voor een virtueel forcefeedback device. Er is ook 
duidelijk geworden hoe zo'n driver geschreveh moet worden. 

DirectX voldoet aan de wensen van het IPO m.b.t. de trackball, maar het zal wel 
helemaal anders moeten gebeuren dan nu het geval is. In de huidige situatie 
worden de forcefeedback velden zoals een "hole" of een "hill" rechtstreeks aan de 
trackball aangeleverd, en die berekent dan de krachten. In de situatie waar gebruik 
wordt gemaakt van DirectX zal dit op de applicatie neerkomen. Dit komt omdat 
de kracht welke op de trackball staat wordt berekend aan de hand van de cursor 
positie in het veld. Maar de DirectX driver weet niet waar de cursor ergens op het 
scherm staat (en heeft daar ook niks mee te maken). Het hoofddoel wordt bereikt, 
namelijk er kunnen testapplicaties geschreven worden (m.b.v. DirectX) en deze 
applicaties kunnen van verschillende (forcefeedback) invoerapparaten gebruik 
maken. 

Het schrijven van een driver voor de IPO trackball zal geen eenvoudige opgave 
zijn, maar het is in principe wel mogelijk. Het is aan te bevelen om als eerste de 
hardware van de trackball te onderzoeken. Beoordeeld moet worden of voor de 
huidige hardware opstelling een standaard Windows driver geschreven kan 
worden zoals beschreven in dit rapport. Eventueel zou het nodig kunnen zijn om 
de hardware van de trackball aan te passen. 
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Bijlage I Tools en Documentatie 
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In deze bijlage zal ik uitleggen welke tools je nodig hebt voor het schrijven van 
een joystick driver. 

benodigde software: 
De Windows 98 DDK[2] 
De directx5 DDK[l] 

Ondertussen is ook de directx7 DDK uit, maar daar heh ik nog geen 
ervaring mee. Er is tussen versie 5 en 7 wel van alles verandert voor 
Directlnput. 

Platform SDK 
http://msdn.microsoft.com/downloads/c-frame.htm??555#/downloads/sdks/default.asp 

Dit is een online installatie 
DirectX SDK 

http://www.microsoft.com/directx/developer/downloads/default.asp 
Microsoft Visual C++ 6.0 
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Het is aan te bevelen om al deze software te installeren. Probeer vooral niet om 
drivers te schrijven met een C++ pakket welke niet van microsoft is (bv. Borland) 
want dat gaat gewoon niet. Het is ook aan te bevelen om de SDK's en DDK's in 
de default directory te installeren (aangegeven door installatie programma). Het is 
verstandig om de regel buffers = 80 in de config.sys toe te voegen, zodat er mat 
meer omgevingsruimte is. 

Compileren van de drivers: 
Het is aan te bevelen om de drivers met de commandline compiler NMAKE te 
compilen/builden. Voor de meeste voorbeelden van de SDK's DDK's geldt 
namelijk dat ze niet met de build in compiler van MS Visual C++ kunnen worden 
gecompiled. Dit kan komen door verkeerde project files (hierin zijn 
compiler/linker parameters opgeslagen). De meeste voorbeelden hebben wel een 
goede makefile zodat het met de commandline compiler wel gaat. 

Als eerste start de checked (of de free) build environment op. Deze is de vinden in 
het startmenu onder de groep van de win98 DDK. Je hebt nu een dos-box met de 
juiste enviroment settings voor NMAKE. Verander nu de directory naar de plaats 
waar het te compileren programma staat. (hint: meestal is het het makkelijkste om 
in de verkenner naar de juiste directory te gaan en dan de padnaam uit de 
adresbalk van de verkenner te kopieren. Vervolgens type in de dos box CD " 
vervolgens plakken en dan type" gevolgd door een enter.). Run nu de compiler 
door NMAKE in te typen. Meestal zal het voorbeeld nu goed gecompiled worden. 

Als dat niet het geval is dan wordt het wat lastiger. Je zult dan de makefiles en de 
code moeten doorkijken. Vaak is het probleem zo wel te vinden. 

De muis driver is op bovenstaande manier zonder problemen te compileren, maar 
voor de joystick driver moet eerst een paar enviroment settings ingesteld worden. 
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V oor het gemak heb ik deze in een batch file gezet. Deze batch file boet iedere 
keer als je een nieuwe build enviroment opstart uitgevoerd worden. De naam van 
de batch file is buildset. bat. 

Installeren drivers: 
Het installeren van de muisdriver (PS2MOU) kan het beste gebeuren door de 
driver van de muis te updaten. Dit gebeurt als volgt: ga naar het control panel 
(start->settings->controlpanel), dubbelklik op system, klik op de tab device 
manager, dubbelklik op muis. Als het goed is dan zie je nu een ps2 muis. 
Dubbelklik op deze muis, klik op de tab driver en klik op de button update driver. 
In de nu verschenen dialoog moet er op next geklikt worden. Van de twee keuzes 
selecteer de onderste (display a list of all. ...... ) en klik weer op next. Klik nu op 
have disk, en selecteer de directory waar de driver staat (ps2mou.inf en 
ps2mou.vxd). Als het goed is is nu ps2mouse minidriver vi.I verschenen in de 
lijst, selecteer deze en klik op next. Rond nu de installatie af door op yes, next en 
finish te klikken. 

Het installeren van de joystick driver gaat als volgt: ga naar het control panel 
(start->settings->controlpanel), dubbelklik op game controllers, klik op de button 
Add ... , klik op de button Add Other ... Klik nu op have disk, en selecteer de 
directory waar de driver staat (gamecard.inf en gamecard.vxd). Op de volgende 
vragen antwoord gewoon Ok of next. Als het goed is is nu PS/2 mouse virtual FF 
Joystick driver in de lijst verschenen. Selecteer deze en klik op next. Rond nu de 
installatie af door op next en finish te klikken. 

De joystick kan nu toegevoegd worden. Dit wordt gedaan in controlpanel->game 
controllers, de joystick kan gewoon worden toegevoegd met add ... Nu is de 
joystick klaar voor gebruik. 

Tools: 
De volgende tools zijn vooral handig voor het testen van een (forcefeedback) 
joystick. 

Diquick.exe (te vinden in /bin van de dxsdk) 
Dinput.exe 
Ffdonuts.exe (demo uit dxsdk) 

Dit zijn eenvoudige programma's voor het testen van forcefeedback. Natuurlijk 
kun je testen met elk willekeurig programma (spel) dat forcefeedback 
ondersteund. 

De belangrijkste tool is natuurlijk de kernel debugger: 
W deb386.exe (Windows 98 DDK[2]) 



Merijn van den Kroonenberg IPO 46 

Deze heb ik in paragraaf 5.1 al uitgebreid uitgelegd. lk zal nog enkele tips geven 
voor het gebruik van de debugger: 

Maak batch files voor alles wat je moet doen, dit scheelt veel tijd. lk zal als 
voorbeeld geven hoe ik mijn drivers test: nadat ik aanpassingen in de driver heb 
gedaan save ik alle files. Vervolgens switch ik naar het dos venster met de build 
environment en run ik NMAKE. In een verkenner klik ik vervolgens een batch file 
aan welke een symbol file van de driver aanmaakt en vervolgens de .VxD file en 
de .SYM file naar A:\ kopieert. Het andere systeem heb ik inmiddels laten 
herstarten en tijdens opstarten duw ik op <F8> zodat het Windows opstart menu 
verschijnt. Hieruit kies ik "command line only" zodat de pc in dos mode opstart. 
Ondertussen heb ik de diskette in het testsysteem gestopt en nu run ik een batch 
file welke de .VxD en .SYM file van A:\ naar c:\windows\system kopieert. De 
batch file verandert de directory naar c:\windows\system en vanuit hier roep ik de 
batch file runwdeb.bat aan. Deze zal de debugger (en Windows) opstarten. 

Dit wordt al snel een routine zodat het testen van een nieuwe versie snel is gebeurt 
(zorg wel voor een testsysteem dat snel opstart, anders ben je alsnog veel tijd 
kwijt). 

Houdt er wel rekening mee dat als je debug informatie naar de terminal stuurt, dit 
een serieuze impact heeft op de performance van het (test) systeem. 



Merijn van den Kroonenberg IPO 47 

Bijlage II De muis driver 
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File listing 

Alie onderstaande files zijn nodig om de driver te kunnen compilen. 

Ps2.asm 
Ps2.inc 
Ps2mou.def 
Makefile 
Sources 
Er moet ook een lege directory ob1\i386 aanwezig zijn 

De onderstaande files zijn nodig om de driver te kunnen installeren 

Ps2mou.inf 
Ps2mou.vxd 

In deze bijlage is de listing van ps2.asm opgenomen. 
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·**************************************************************************** 
* 

; THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY * 
; KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE * 
; IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR * 
; PURPOSE. * 

* 
; Copyright (C) IPO. All Rights Reserved. * 

* 
·**************************************************************************** 

PAGE58,132 
·******************************************************************************* 
TITLE PS2.ASM Windows/386 Int 33h Mouse Driver - PS2 Mouse Specific Code 
;******************************************************************************* 

Title: PS2.ASM 

Version: I. I 

·******************************************************************************* 

.386p 

·******************************************************************************* 
INCLUDES 

;******************************************************************************* 

PS2MOU_Dynamic equ 

.xlist 

INCLUDE VMM.INC ; virtual machine manager 
INCLUDE DEBUG.INC 
INCLUDE OPTTEST.INC ; Macros to optimize test instructions 
INCLUDE VPICD.INC ; interrupt routines 
INCLUDE VMD.INC ; Vmouse 

INCLUDE VCD.INC ; Ports 
INCLUDE CONFIGMG.INC ; veel EQU's 
Create_PS2MOU_Service_Table EQU I 
INCLUDE ps2.inc ; service table 

.list 

PS2MOU_Device_ID EQU 115Dh 

Declare_ Virtual_Device PS2MOU, l ,O,PS2MOU_Control,PS2MOU_Device_ID, \ 
Undefined_lnit_Order,,, 

;********************************locked data************************************* 

VxD_LOCKED_DATA_SEG 

COM_INFO STRUC 

COM_port dw 
COM_packetSize db 
COM_packet dd 
COM_Index db 

COM_INFO ENDS 

; positie vars 
dwX dd 
dwY dd 
dwButtonsdd ? 
; einde positie vars 

0060h 
? 
? 
? 

? 
? 

; aantal bytes in packet 
; adres van packet 
; index van byte van packet 
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VxD_LOCKED_DATA_ENDS 

;********************************pageabledata*********************************** 

VxD_Pageable_DATA_Seg 

Serial_IRQ_Desc VPICD_IRQ_Descriptor <0> 
;VPICD_IRQ_Descriptor STRUC 

VID_IRQ_Number dw ? 
VID_Options dw 0 
VID_Hw_lnt_Froc dd ? 
YID_ Virt_Int_Proc dd 0 
VID_EOI_Froc dd 0 
VID_Mask_Change_Proc dd 0 
VID_IRET_Proc dd 0 
VID_IRET_Time_Out dd 500 
VID_Hw_lnt_Ref dd ? 

;VPICD_IRQ_Descriptor ENDS 

Portlnfo STRUC 

PortBase dw 
Portlrq 
PortHandler 

Portlnfo ENDS 

? 
dw 
dd 

? 
? 

Ps2Port Portlnfo <0060h,12,0FFSET32 Ps2_Hw_Int_Proc> 

PacketSizedb 3 

prd_ Temp dd ? 

CurrentMouselnstance dd 0 

VxD_Pageable_Data_Ends 

;********************************locked code************************************* 
;--------------------------------------------------------------------------------
VxD_Locked_Code_Seg 

;****** 

; PS2MOU_Control 

; control procedure. 

BeginProc PS2MOU_Control 

; Sys_Dynamic_Device_Init =Dynamic VxD being loaded (directed). 

Control_Dispatch SYS_DYNAMIC_Device_Init, Ps2mou_Initialize 
clc 
ret 

EndProc PS2MOU_Control 

;==================================================================--=========== 

;****************************************************************************** 

; Ps2 Hardware interrupt procs 

; entry: eax = interrupt handle; edx refdata (COM_INFO struct) 
; Description: 

Because we can have multiple mice, we have four possible serial mouse 
hardware interrupts. 
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Ps2 packet defintion: 

Ps2 D7 D6 DS D4 D3 D2 DI DO 

Byte I 
Byte 2 
Byte 3 

0 0 y7 x7 I 0 sw2 swl 
x7 x6 x5 x4 x3 x2 xi xO 
y7 y6 y5 y4 y3 y2 y I yO 
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·****************************************************************************** 

BeginProc Ps2_Hw_Int_Proc, High_Freq 

mov edi, edx 

VxDCall VPICD_phys_EOI 
welke in eax staat 

in al, 0060h 

DEBUG_OUT "interrupt" 

; Store byte in COM_Packet 

; MOVZX Move with zero-extend (386+) 
movzx ecx,[edi.COM_lndex] 

; EDX = reference data at entry 

; beeindigt de hardware interrupt van de irq handle 

; read byte 

mov 
inc 
cmp 

BYTE PTR [ecx+edi.COM_Packet],al ; store in packet data 
ecx ; new index 
[edi.COM_PacketSize],cl ; do we have a complete packet? II checkt of het het 

Iaatste packet is 
je 
mov 

Serlnt_Done: 
clc 
ret 

Serlnt_ProcessPacket 
[edi.COM_lndex],cl 

Serlnt_ProcessPacket: 

mov 
mov 

[edi.COM_Index],O 
edx,edi 

; yes, go process it 
; save new index 

; reset index 

mov bx, WORD PTR [edx.COM_packet] ; bl= 0 0 0 0 0 0 s2 sl 
mov al, bl ; al = eerste byte 
sh! al, 3 ; al= 0 0 0 s2 sl 0 0 0 

and al, OOOIOOOOb ;al=000s20000 
sh! bl, 5 
and bl, 00 IOOOOOb ; bl = 0 0 s I 0 0 0 0 0 
or al, bl ; al= 0 0 sl s2 0 0 0 0 

; MOVSX Move with sign-extend (386+) 
movsx esi, BYTE PTR [edx.COM_Packet+l]; esi =delta X 
movsx edi, BYTE PTR [edx.COM_packet+2]; edi =delta Y 
neg edi ; om een of andere reden is de y richting verkeerd om 

DEBUG_OUT "post pointer message" 

; updaten pos vars 
and eax,OOOOOOFFh 
mov dwButtons, eax 

VxDCall VMD_Post_Pointer_Message ; uitvoer al=buttons esi=x edi=y 

; updaten pos vars 
sh! 
add 

esi, 7 
dwX, esi 
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sh! edi, 7 
add dwY, edi 

clc 
ret 

EndProc Ps2_Hw_lnt_Proc 

VxD_LOCKED_CODE_ENDS 

IPO 

;********************************pageablecode*********************************** 
;--------------------------------------------------------------------------------
VxD_PAGEABLE_CODE_SEG 

BeginProc PS2MOU_Get_ Version, SERVICE 
; DEBUG_OUT "getversion" 

mov ax, OOO!h 
clc 
ret 

EndProc PS2MOU_Get_ Version 

BeginDoc 
;****************************************************************************** 

Ps2mou_Poll 

DESCRIPTION: gets absolute values of axes and status of buttons 

ENTRY:-

EXIT: eax = x; edx = y; ecx =buttons: bit 0 =button!, bit I= button2 
clears carry on exit 

;****************************************************************************** 
End Doc 

BeginProc PS2MOU_Poll, SERVICE 
DEBUG_OUT "poll" 
mov eax, dwX 
mov edx, dwY 
mov ecx, dwButtons 
mov dwX, 0 
mov dwY, 0 
clc 
ret 

EndProc PS2MOU_poll 

BeginDoc 
;****************************************************************************** 

Ps2mou_SetX 

DESCRIPTION: sets absolute x value 

ENTRY: eax, value to set 

;****************************************************************************** 
End Doc 

BeginProc PS2MOU_SetX, SERVICE 
mov dwX, eax 
ret 

EndProc PS2MOU_SetX 

Begin Doc 
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·****************************************************************************** 

Ps2mou_SetY 

DESCRIPTION: sets absolute y value 

ENTRY: eax, value to set 

·****************************************************************************** 
EndDoc 

BeginProc PS2MOU_SetY, SERVICE 
mov dwY, eax 
ret 

EndProc PS2MOU_SetY 

Begin Doc 
·****************************************************************************** 

PS2MOU_Initialize 

DESCRIPTION: 

ENTRY: 

Detects if a serial mouse is attached at the given port. 
If so, initializes it, otherwise doesn't do anything. 

EBX = system VM handle 
ECX = 0 look at all ports. 

else-> Mouse_Instance struct defined in VMD.INC 

EXIT: 
Carry clear if a serial mouse exists, else CY 

USES: 
Everything except EBX. 

·****************************************************************************** 
EndDoc 

BeginProc Ps2mou_Initialize, Public, RARE 

; init positie vars 

xor 
mov 
mov 
mov 

eax,eax 
dwX, eax 
dwY,eax 
eax, 0 

mov dwButtons, eax 

;eax=o 

; einde positie vars init 

mov [CurrentMouselnstance], ecx ; (wordt meegegeven door vmouse) 

test ecx, ecx ; check only the port for which 
jz Serial_DI_Done ; sermou appears in the registry. 
or [ ecx.Mouse_lnstance.MI_Flags], MIF _BadDevNode ; device absent 

; find the mouse and then virtualize irq etc. 

handler) 

mov 
mov 

mov 
mov 
mov 

mov 

movzx 

edi, ecx 
ax, [Ps2Port.portbase] 

; save mouseinstance edi=mouse_instance 
; poort 

[edi.Mouse_Instance.MI_IO_Base], ax 
ax, [Ps2Port.Portlrq] 
[edi.Mouse_Instance.MURQNumber], al 

esi, OFFSET32 Ps2Port 

; irq 
; irq 12 (0C=l2) 

; Ps2Port is van portinfo struct (base, irq, 

ax, [edi.Mouse_Instance.MI_IRQNumber] ; irq nr in ax 
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DEBUG_OUT "search mouse" 

call 
jc 

call 
jc 

SearchForSerialMouse 
Serial_Dl_Done 

Install_Mouse_Handler 
Serial_Dl_Done 

mov ah, VMD_Type_PS2 
mov edi, [CurrentMouseinstance] 
mov al, [edi.Mouse_Instance.MI_IRQNumber] 

; jump if carry (carry set= error) 

; install our handler 
; (carry set = error) 

xor ebx,ebx ; ebx op 0 zetten 

mov dh,2 ; button count 
mov di, [edi.Mouse_Instance.MI_PortNum] ; port number 
VxDCall VMD_Set_Mouse_Data 

and [edi.Mouse_lnstance.MI_Flags], NOT MIF_BadDevNode 
or [edi.Mouse_Instance.MI_Flags], MIF _Detected 

Serial_DI_Done: 

ret 

EndProc Ps2mou_Initialize 

;****************************************************************************** 

Install_Mouse_Handler 

DESCRIPTION: Installs a mouse handler for a given port. 

Entry: ESI -> struct for the port. 
Exit: 

Carry clear if success. 
Uses: 

EAX,ECX,EDX,EDI 

;****************************************************************************** 
BeginProc Install_Mouse_Handler, PUBLIC, RARE 

@@: 

VMMCall _HeapAllocate, <SIZE COM_INFO, HEAPZEROINIT> 
or eax, eax 
jnz @F 
VMMCall Fatal_Memory_Error 

mov 

mov 
mov 
mov 
mov 

mov 
movzx 
mov 
mov 
mov 
mov 

edx,eax ; EDX -> COM_INFO struct 

ax, [esi.Portlnfo.PortBase] 
[edx.COM_INFO.COM_port], ax ; set port base 
al, [packetsize] ; save packet size 
[edx.COM_INFO.COM_packetSize], al 

edi, OFFSET32 Serial_IRQ_Desc 
eax,[esi.Portlrq] ; get irq # 
[edi.VID_IRQ_Number],ax ; set it 
[edi.VID_Hw_Int_Proc], OFFSET32 Ps2_Hw_Int_proc 
[edi.VID_Options], VPICD_Opt_Can_Share OR VPICD_OPT_REF _DATA 
[edi.VID_Hw_Int_Ref], edx ; COM_INFO struct is refdata 

DEBUG_ OUT "vlak voor irq virtualizing" 

VxDCall VPICD_ Virtualize_IRQ 
jc IMH_Done 

VxDCall VPICD_phys_EOI 
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VxDCall VPICD_Physically_Unmask 

mov ecx, [CurrentMouselnstance] 
mov [ecx.Mouse_lnstance.Ml_hlrq], eax ; save IRQ handle 
mov [ecx.Mouse_lnstance.MI_Disable], OFFSET32 Serial_Disable 
mov [ecx.Mouse_Instance.MI_Reference], edx 

call 
clc 

IMH_Done: 
ret 

Serial_Reset_Hardware 

EndProc Install_Mouse_Handler 

; reset the mouse 

Begin Doc 
;****************************************************************************** 

; Serial_Disable 

; Description: 
Called by VMOUSE to disable the mouse. 

; Entry: 
ESI -> Mouse_Instance 

; Exit: 
None 

; Uses: 
ALL 

;============================================================================== 
End Doc 

BeginProc Serial_Disable 

@@: 

@@: 

movzx 
or 
jz 
mov 

mov 

mov 
mov 

edx, [esi.Mouse_Instance.MI_IO_Base] 
edx,edx 
@F 

dx,0064h 

cl, OIOOOOO!b 

dx,0064h 
al, 060h 

out dx, al 
mov dx, 0060h 
mov al, cl 
call WaitEmpty 
out dx, al 

xor eax, eax 
xchg eax, [esi.Mouse_Instance.MI_hlRQ] 
or eax,eax 
jz @F 

VxDCall VPICD_Force_Default_Behavior 

DEBUG_OUT "cleaned up" 

xor eax, eax 

; set mode command register KBC 

; no more com interrupts 

xchg eax, [esi.Mouse_Instance.Ml_Reference] ; get COM_INFO 

@@: 

or eax,eax 
jz @F 

VxDCall _HeapFree,<eax, 0> 

DEBUG_OUT "cleaned up" 
ret 

EndProc Serial_Disable 
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;****************************************************************************** 

SearchForSeria!Mouse 

DESCRIPTION: 

Looks for a serial mouse on a comm port. 

ENTRY: 
ES! -> Portlnfo <port#,lrq,handler> 

EXIT: 
If carry clear, 

Serial mouse is present 
Else 

Serial mouse is not present 

USES: 
Same as Sermouse_Test_IO_Base 

;****************************************************************************** 

BeginProc SearchForSeria!Mouse, PUBLIC, RARE 

push 
movzx 

esi 
esi,[esi.PortBase] 

call SERMOUSE_Test_IO_Base 
pop esi 
ret 

EndProc SearchForSeria!Mouse 

; get port# 

;****************************************************************************** 

SERMOUSE_Test_IO_Base 

DESCRIPTION: 

Looks for a serial mouse at base in ESL 

ENTRY: 
ES!= base port for COMM. 

EXIT: 
if carry clear, mouse is present, else NOT. 

USES: 
EDX, AL, flags and the ones used by Serial_TestLoop 

;****************************************************************************** 

BeginProc SERMOUSE_Test_IO_Base, RARE 

test if the mouse is present. If so, enable data available interrupt 
and get out, else restore the hardware state. 

; We are only interested in reading the data returned from the mouse 
; and so enable only the data ready interrupt. 

SERMOUSE_TIB_Mouse Found: 

; enable data available interrupt 
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; set ps2 irq enabled 

error_quit: 

mov cl, 0100001 lb 
DEBUG_OUT "kb response al" 
mov dx, 0064h 
mov al, 060h 
call WaitEmpty 
out dx, al 
mov dx, 0060h 
mov 
call 
out 

al, cl 
WaitEmpty 
dx, al 

DEBUG_OUT "before waitready" 

mov 
mov 
CALL 
out 
mov 
mov 
call 
out 

call 
in 

dx,0064h 
al, OD4h 

WaitEmpty 
dx, al 
dx,0060h 
al, OF4h 
WaitEmpty 
dx, al 

WaitReady 
al, 0060h 

DEBUG_OUT "mouse response in al" 

cmp al, OFAh 
jnz error_quit 

clc 
ret 

stc 
ret 

EndProc SERMOUSE_ Test_IO_Base 

IPO 

; set mode command register KBC 

; command byte bit I: I -Auxiliary IRQ Enabled 01000011 

; command to ps/2 mouse 

; enable mouse (in stream mode) 

; mouse response moet FAh zijn (ACK) 

·***************************************************************************** 

; Serial_Reset_Hardware: 

; Description: resets serial mouse hardware 

; Entry: 
; Exit: 
; Uses: 

ESI -> port information 
None 
EDX,AL,EDI 

;***************************************************************************** 

BeginProc Serial_Reset_Hardware, RARE 

mov dx, [esi.PortBase] 
mov al, OF6h 
out dx, al 

ret 

EndProc Serial_Reset_Hardware 

; Wait until both Output and Input registers are empty ... 
; uses ax, bx, ex 

BeginProc WaitEmpty, RARE 
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WEMore: 

WEWait: 

push ax 
push bx 
push ex 

MOY BX,8 

XOR ex.ex 

IN AL,64H 
TEST AL,OOOOOOl IB 
LOOPNZ WEWait 
DEC BX 
JNZ WEMore 

pop ex 
pop bx 
pop ax 

RET 

EndProe WaitEmpty 

; Wait until Output has data for system ... 

BeginProe WaitReady 

WRMore: 

WR Wait: 

push ax 
push bx 
push ex 

MOY BX,8 

xoR ex.ex 

IN AL,64H 
TEST AL,OOOOOOOIB 
LOOPZ WRWait 
DEC BX 
JNZ WRMore 

pop ex 
pop bx 
pop ax 
RET 

EndProe WaitReady 

YxD_PAGEABLE_CODE_ENDS 

END 
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; zero als output buffer leeg en input buffer leeg 

; als zero dan output buffer leeg 
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Bijlage Ill De joystick driver 



MAIN.C December 21, 1999 

/*********•*********"*"*******************************"****************""*" 

•; 

THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED ·AS rs· WITHOUI' WARRANTY OF ANY 
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NO!' LIMITED TO THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 

Copyright (c) IPO. All Rights Reserved. 
Written by Merijn vn den Kroonenberg (merijn@nasa.bofp.org) 

Notes: 

File: ma.in.c 
Content: This file handles all callbacks from VJOYD. VXD 

#define WANTVXDWRAPS 
//#include <:math.h> 
#include <basedef .h> 
#include <vmrn.h> 
#include <vnunreg.h> 
#include <vxdwraps.h> 
#include <debug .h> 
#include <stdlib.h> 

#include •Libcvxd.h" 

//#include <objba.se.h> 

#include •gamecard.h" 
#include •ps2mou.h• 

#include •effdrv.h• 

typedef BYTE TBYTE, *LPBYTE; 
typedef WORD TWORD, *LPWORD; 

#pragma VxD_LOCKED_DATA._SEG 

// These are only hit during config manager callbacks (or fake ones) 
I I we should be safe to touch these without synchronization 
PDEVNODEDESC pDevnodes; 
int NumDevnodes; 
int MaxDevnodes; 

11 joystick positie en button informatie 
DWORD dwX; 
DWORD dwY; 
DWORD dwButton; //buttons 1 tlm 32 
DWORD dwXrest i 
DWORD dwYrest; 

I I counter variablele die elke poll met 1 wordt verhoogd, wordt gebruikt voor timing 
II maar dat is niet erg betrouw.baar onrlat de pollfrequentie erg kan varieren. Er zou 
I I in feite een timer gebruikt m:ieten c.,..orden, staat op de to-do list 
DWORD dwPollCounter; 

11 shared memo.zy block wordt gebruikt voor het registreren van ff effecten. Toegang tot 
/I dit geheugenblok moet warden gesynchroniseerd, ma.ar dat is m:::unenteel niet het geval, 
II en Jean eventueel oorzaak zijn van een m::>gelijke bug. 
PSHAREDMEMORY g_pshmem; /* Our shared memozy block *I 
I/HANDLE g_hfm; /*Handle to file ma.wing object "'/ 
//HANDLE g_hmtxShared; /*Handle to mutex that protects g__pshmem *I 

#pragma VxD_PAGEABLE_CODE_SEG 

char szRegPollFlags ( J = •Mouse PollFlags•; 
char szTypeKey[)="PS/2 mouse virtual FF joystick•; 
DWORD dwPollFlags; 

/*"' •• • "'* "'"' "'"' *"'"'"'"'"'*"'***emulation vars"'"'*"'"'••,.,,,,."*•"••"*** I 
typedef atruc:t EFFECTS { 

BOOL in Use; //effect slot in gebruik? 
BOOL active; //effect actief 
DWORD dwactivetime; //wanneer is bet effect gestart 
BYTE beommand; I /welk effect is het 
LPVOID effectstruct; //pointer naar structure met effect informatie 

EFFECTS, *PEFFECTS; 
EFFECTS activeEffects (MAX_EFFECTS]; 

BYTE bGain; 
BYTE bspringcount; 

I' 
* We remember the unit number because that tells us 
• which I/0 port we need to send the conmands to. 
•/ 

!"' de dwUnit variabele is een artifact uit de oorspronkelijke voorbeeld driver 
deze is voor onze driver van geen nut, en kan genegeerd M::>rden. Het verwijderen 
van de dwUnit variabele staat ergens onderaan op de to-do list 

Page 1 MAIN.C December 21, 1999 

•; 
DWORD dwUnit; I* Device unit nwnber "I 

HRESULT _std.call CtrlMsg( DWORD dwid, DWORD dwMsg, DWORD dwParam 
{ 

HRESULT re; 

I" het enige wat in deze routine gebeurt is het inlezen van een registry key 
als er een configchanged msg binnenkomt. De ingelezen registry key wordt 
niet gebruikt . .. . maar zou in de toekomst kunnen worden geb.niikt voor het 
opslaan van settings 

•/ 

if ( dwMsg == VJCM_CONFIGCHANGED 
{ 

el•• 
{ 

II Even if we don't read the registzy value, we still processed the message 
11 failures may be appropriate for other messages 
re = VJ_OK; 

I I In this release, the only dwd:langeType supported is VJCM::T_GENERAL 
if ( ( (LPVJCFGCHG) dwParam) ->dWChangeType == VJCMCT_GENERAL ) 
{ 

VMMHKEY 
VMMREGRET 
DWORD 
DWORD 

hkSettings; 
reg_rc; 

type; 
cb; 

11 Go fetch the settings from our device type key 
_asm lea eax, szTypeKey 
_asm lea ecx, hkSettings 
VxDCall ( VJOYD_OpenTypeKey_Service 
Touch_Register ( edx ) ; 
_aam. mov reg_rc, eax 

if ( reg_rc ! = ERROR_SUCCESS 
{ 

else 
{ 

EPF( •pailed to open type key %s with code %0Bx•, szTypeKey, reg_rc ) ; 
dwPollFlags = O; 

cb = aizeof ( dwPollFlags ) ; 
reg_rc = _RegQueryValueEx( hkSettings, szRegPollFlags, NULL, &type, (PBYTE)&dwPollFlags, &cb ) ; 
if ( reg_rc ! = ERROR_SUCCESS ) 
{ 

•l.•• 
{ 

} 

WPF ( "Failed to read poll flags code \OBx, defaulting to zero•, reg_rc ) ; 
I I Don't rely on _RegQueryValueEX not to trash output on failure so zero here 
dwPollFlags = O; 

IPF ( •Read poll flags of \OBx•, dwPollFlags ) ; 

_RegCloseKey ( hkSettings ) ; 

I I We did not do anything 
re = VJ_DEFAULT; 

return re; 

HRESULT _atdcall Digital Poll ( LPLONG pdwAxis ) 
{ 

HRESULT re = VJERR_FAIL; 
DWORD tempeax; 
DWORD tempedx; 
DWORD tempecx; 
DWORD tempecx2; 

// Collect poll data here 

/" *"'" * "'"'" *" *" * ** "saven registers"*,...,,,*"*****"*""' I 
_asm push eax 
_asm push ebx 
_asm push ecx 
_asm push edx 

!""'*"*"*"*poll service van ps2m:Ju driver""'**"**/ 
VxDCall ( PS2MOU_Poll ) 

_aam 
_aam 

tempeax, eax 
tempedx, edx 
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_&Siil mov tempecx, ecx 

*pdwAxis=tempeax; /IX-as 
/I ZPF( ~x (eax}: %d•,tenp ); 

pdwAxis++; 

*pdwAxis=tempedx; / IY-as 
II ZPF( •y (edx): %d•,tenp ); 

pdwAxis++; 

tempecx2=tempecx; 
II ZPF( •ecx: tx•, tenpecx J; 

_asm. shr tempecx, 3 
_asm. and tempecx, 02h 

I" 

_asm. shr tempecx2, 5 
-·- and tempecx2 , 0 lh 

*pdwAxis= ( tempecx2 ] tempecx) ; //btnl & btn2 

/*************restoren registers**************/ 
_asm pop edx 

asm pop ebx 
_ama. pop ecx 
_asm. pop eax 

I/ And it worked! 
re = VJ_OK; 

retuni re; 

* PollRoutine - called by VJOYD to get device data 
*/ 

December 21, 1999 

HRESULT _stdca11 Pol!Routine ( DWORD dwid, PCMORD pdwMask, LPVJPOLLDATA pd ) 
{ 

LONG dwAxisTemp [ 3 J ; 
int i; 
/*if( *pdwMask == OxOOOOOOOOOOOF3FFF J 

{ 
*pdwMask = 0 ; 

ZPF( "f3fff poll" ) ; 
re tum ( VJ_INCar!PLEI'E ) ; 

} •1 

/*if( *pdwMask == Ox0000000000013FFF J 
{ 

*pdwMask = ( JOYPD_X / JOYPD_Y / JOYPD_BTNO / JOYPD_POSITION J 
¢->dwX = 312; 

,:d->dwY = 312; 
¢->dwBTNO = Ox3; 

ZPF( •lJfff poll" ); 
return ( VJ_INCCMPLETE } ; 

}*/ 

if' ( ( *pdwMask & JOYPD_POSITION ) == 0 ) 
{ 

II We only support position data, so set the return mask and leave 
//ZPF( •non-position poll Elags:tx•, *pdwMask J: 

*pdwMask = 0 ; 

:cetw:n I VJ_INCOMPLETE ) ; 

I IIPF( •ma.sk = ix•, *pdwMask J; 

/* * * ******* ********poll muis* * * * * *** * * * * * * ********I 

if'( SUCCEEDED{ DigitalPoll( &dwAxisTemp[Q] ) ) ) 
{ 
int alpha; 
int tmpforce; 
int correctedperiod; 
I !float floattest = O; 
PHWBISINE tmpbsine; 
PHWCONST tmpcons t; 
PHWSPRING tmpspr ing; 
div_t div_result; 

dwPollCounter++; 
/ IZPF(•poll: %d•, dwPollCounter): 

/**************scaling van axes***•*•*************/ 
l/dit is waarchijnlijk niet nodig als je calibreert .... maar dat is niet praktisch met muis 
dwAxisTemp ( 0 1 "' dwAxisTemp [ 0 1 + dwXrest; 
dwAxisTemp[ 1 1 = dwAxisTemp[ 1 J + dwYrest; 
div_result "' div(dwAxisTemp[ 0 J, 105); 
dwAxisTemp[ 0 ]=div_result.quot; 
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dwXrest = div~result.rem; 
div_result = div(dwAxisTemp[ 1 ], 105); 
dwAxisTemp[ 1 J=div_result.quot; 
dwYrest = div_result. rem; 

;•"" "****"* ***"*updaten positie joystick*********"/ 
dwX = dwX + dwAxisTemp [ 0 J ; 
dwY = dwY + dwAxisTemp [ 1 ) ; 
dwButton = dwAxisTemp [ 2 J; 

!"" **** ***"****"*FF modificaties****"****** *"*** *"/ 

f'or ( i=l; i < MAX_EFFECTS; i++) 
( 

if' (activeEffects[iJ .inUse && activeEffects[i) .active) 
{ 

switch (activeEffects[iJ .bCommand) { 
caae Ox20 : 

//2 pi rad:::: 360 grad (sin en cos functies gebruiken rad .... dus even omrekenen) 
if' ( (dwPollCounter % 2 ==0 ) ) I !hoe grater deel factor, hoe slapper de kracht 
( 

tmpconst = (PHWCONST) (activeEffects [ i J .effectstruct); 
tmpforce = ( (tmpconst->env. bSustainLevel *bGain/255) /16) ; 
if (tmpforce == 0) tmpforce=l; 
alpha = /*90 -*I ( (tmpconst->bDirection*360 * DI_DEGREES) I (256) ) ; 
I /alpha is nu de hoek (van de kracht) in decimalen * DI_DEXJREES 
/* wegens problemen met het berekenen van de cos zijn er nu alleen 

canst. forces x en y richtingen mogelijk (dus alleen als richting = 0, 
90, 180, 270 graden is) 

•/ 
if (alpha>=O && alpha<500) dwY=dwY+tmpforce; 
else if (alpha>35500 && alpha<36500) dwY=dwY+tmpforce; 
else if' {alpha>8500 && alpha<9500) dwX==dwX-tmpforce; 
else if' {alpha>l7500 && alpha<l8500) dwY=dwY-tmpforce; 
else if' (alpha>26500 && alpha<27500) dwX=dwX+tmpforce; 
!ldwX = dwX +- (long)cos(alpha); 
//dwY = dwY +- (long)sin(alpha); 

/* Schakel het effect uit als het zijn sustain tllre heeft overschreven •; 
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if ( (activeEffects [ i J .dwactivetime+ { (tmpconst->env. wSustainTime+tmpconst->env. wAttackTime+tmpconst-> 
env. wFadeT ime) /TIMECORRECTION) ) <=dwPollCounter) 

activeEffects [ i J .active=FALSE; 
//ZPF( •const: -td•, tirpforce); 
//ZPF("alpha, %d, dwx' %d, dwy' %d",alpha,dwK,dWY}; 

) 
break ; I lconst force 

caae Ox21 : 
/* Het simuleren van een sine is niet echt goed mogelijk met een muis 

(tenzij je de absolute positie van de cursor zou gaan veranderen) 
•1 
/* Wegens problemen m=t het berekenen van een sinus, is dit niet een 

sinusvonn, maar een zaagtand (driehoekig) 
•/ 
tmpbsine = (PHWBISINE) (activeEffects[i] .effectstructl; 
correctedperiod = tmpbsine->wPeriod/TIMECORRECTION; 
if' (correctedperiod == 0) correctedperiod =l; //voorkomen deling door nul 
div_result = div (dwPollCounter-activeEffects [ i J .dwactivetime, correctedperiod) ; 
alpha = div_result.rem+ (tmpbsine->bPhase*90*correctedperiod/360); l/meerekenen beginfase 
div_result = div(alpha,correctedperiod) ;//door de er bij opgetelde tegintase kan de hoek groter zijn da 

n 360, dus weer delen 
alpha = div_result.rem;//de rest van de deling is de hoek 
if (alpha <= (correctedperiod/4)) tmpforce = {tmpbsine->env .bSustainLevel *bGain/255) *alpha/ (correctedpe 

riod/4) ; 110-90 graden 
elae if (alpha <= {correctedperiod/2)) tmpforce = (tmpbsine->env .bSustainLevel •bGain/255) * ( (correctedp 

eriod/2) -alpha) I (correctedperiod/4) ; / 191-180 graden 
elae if {alpha <= (correctedperiod/4 J + (correctedperiod/2) J tmpforce = - {tmpbsine->env. bSustainLevel 

*bGain/255) *(alpha- (correctedperiod/2) l I (correctedperiod/4); //181-270 graden 
elae tmpforce = - {tmpbsine->env .bSustainLevel *bGain/255) * ( (correctedperiod) -alpha) I (correctedperi 

od/4) ;11271-360 graden 
tmpforce = {int) (tmpforce * 2); //de sterkte van de kracht naar de goede schaal brengen 
dwX = dwX + tmpforce-tmpbsine->dwLastForce;//we halen van de berekencie force, cie force van vorige keer 

af, zociat we het verschil krijgen 
tmpbsine->dwLastForce = tmpforce; I !we ont:houden de bereknende kracht 
if ( (activeEffects [ i J .dwactivetime+ ( (tmpbsine->env .wsustainTime+tmpbsine->env. wAttackTime+tmpbsine->env 

. wFadeTime) /TIMECORRECTION)) <=dwPollCounter) 
{ 

activeEffects [ i J . active=FALSE; 
//ZPF("activetime: td, time: td•,activeEffects{i] .dwactivetime,dwPollCounter); 

) 
//ZPF( "force: id•, tirpforce): 
break; / lcreatebisine 

case Ox22 : 
if' ( (dwPollCounter % 2 ==O ) ) //hoe lager de deelfactor, hoe sterker het veer-effect 
{ 

tmpspring = (PHWSPRING) (activeEffects[i) .effectstruct); 
tmpforce = { (tmpspring->axisX.bCoeff *bGain/255) 120) ; I !gain doorberekenen 
if (tmpforce == OJ tmpforce=l; 
if ( dwX > 312 ) dwX = dwX -tmpforce; 

else dwX = dwX +tmpforce; 
if ( dwY > 312 ) dwY = dwY -tmpforce; 
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else dwY = dwY +tmpforce; 
/IZPF("spring•); 
) 
break; I /createspring 

default ZPF( ·unsupported effect•); 
} 

/*************Default spring effect"*"""*"***"""**"/ 

if (bspringcount==O) 
{ 

if ( (dwPollCounter % 1 ==0 ) ) //hoe lager de deelfactor, hoe sterker het veer-effect 
{ 

} 

tmpforce = 2; 
if ( dwX > 312 dwX = dwX -tmpforce; 

else dwX = dwX +tmpforce; 
if ( dwY > 312 ) dwY = dwY - tmpforce; 

else dwY = dwY +tmpforce; 

/*************FF modificaties einde***************I 

I I _asm push eax 

/*************afbakenen grenzen joystick********** I 
if( dwX>=l640} dwX=O; 
if ( dwX<O ) dwX=O; 

if I dwY>=l640 I dwY=O; 
if I dwY<O I dwY=O; 

if ( dwX>=624 

if ( dwY>=624 

I I _asm pop eax 

dwX=624; 

dwY=624; 

/*************invoeren return waardes* *"**"*******I 
pd->dwX = dwX; 
pd->dwY = dwY; 
pd->dwBTNO = dwButton; 

II ZPF( •IJilmapped poll: X:%d Y:%d btn1:%d btn2:%d•, 
I I pd->dwX, pd->dwY, pd->dwBTNO, pd->dwBTNl ) ; 

//if (pd->dwBTNO!=O) ZPF(•buttons: %d•,pd->dwBTN0); 
llEPF( •pd= tx•,pd ); 

} 
e1se 

{ 
ZPF( "Full Poll failed• ) ; 
retw:n ( VJERR_FAIL ) ; 

/**************"'instellen return mask****"***"'******/ 

/* we hebben een joystick met 2 buttons en 2 assen */ 
if ( *pdwMask ! = ( JOYPD_X I JOYPD_Y I JOYPD_BTNO 

{ 
// inconplete poll 
•pclwMask &= ( JOYPD_X I JOYPD_Y I JOYPD_BTNO 

I IIPF( •Return mask = tx", *pdwMask J; 
retuzn ( VJ_INCOMPLETE ) ; 

/IIPF( "Return mask= tx•, *pdwMask ); 

retw:n ( VJ_OK ) ; 

I* PollRoutine *I 

JOYPD_POSITION I I 

JOYPD_POSITION ) ; 

/*"'******"'**********************"**"**"******"****"***"***************"***"'** 

* Config_Handler: This procedure handles all the rrrrdevldr CfgM;Jr messages 
Note, these have been cached and filtered by VJoyD 

In this exanple gamecard driver, it is assumed that the port is conpat
* ible with a standard gameport so the devnode must be set up in the 

standard way (the gameport is the first (and ideally only) IO range in 
the devnode). This being the case, we must wait until the resource is 

* allocated to us before using it. 
One disadvantage of the current global gameport architechture is that 
being global, there can be only one so it does not work if multiple cards 
are installed requiring different gameport drivers. 
If the gameport is not conpatible with other drivers so the 
JOY_HWS_ISANALCGPORTDRIVER flag is not set, the how hardware resources 
are manager becomes a matter entirely internal to the card's drivers. In 
this case it may be easier to return CR_DEFAULT to this callback and do 
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* the real callba.ck within one of the other drivers. 

* ENTRY: Same entzy para.meters as a standard config handler 

*EXIT: configmg return code. 

........................................................................... 1 

CONFIGRET CfgRoutine ( CONFIGFUNC cfFuncName, SUBCONFIGFUNC scfSubFuncName, 
DEVNODE dnToDevnode, ULONG dwRefData, ULONG ulFlags) 

CMCONFIG ccb; /* config buffer "I 
CONFIGRET er; I* con fig man return code *I 
int Idx; 

IPF ( "con fig routine ) ; 
switch ( cfFuncName J 
{ 

cue CONFIG_FILTER: 
IPF ( ·coNFIG_FILTER .. ); 

II run't use 
bresk; 

case CONFIG_START: 
I I Add START to list 

switch ( scfSubFuncName 
( 

case CONFIG_START_FIRST_START: 
IPF ( ·coNFIG_START_FIRST_START for devnode %Bx·, dnToDevnode ) ; 
break; 

case CONFIG_START_DYNAMIC_START: 
IPF ( "CONFIG_START_DYNAMIC_START for devnode %Bx", dnToDevnode ) i 

break; 
case CONFIG_START_SHUTOOWN_START: 

IPF ( "CONFIG_START_SHUTDOWN_START for devnode \Bx", dnToDevnode ) ; 
break; 

default : 
IPF( •coNFIG_START with unknown sub-function: \x•, (DWORDlscfSubFuncName l; 

ZPF( •config_start• ) ; 
1· 
* Get our resource allocation from CM. if this fails, 
* we have no choice but to fail the CONFIG_START. 
* We' 11 return the same error that the CM_Get_Alloc_Conf 
" returned. 
•; 

er = CM_Get_Alloe_Log_Conf( &ccb, dnToDevnode, O ) ; 
if ( er ! = CR_SUCCESS ) 

( 
IPF( •conf alloc failure- l; 
retw:n er; 

1• 
" copy devnode io port info, report abnonnality under debug 
•1 

I' 
* each io port allocation is added as though it were a separate devnode 
* this is a hack to maintain backwards ccrrpatibility with multiport 
* gamecards. Sadly it means that a mini-driver owns a whole card rather 
* than a port so a multiIX>rt gamecard cannot have a mixture of devices 
* plugged into it. 
* Because of the danger of polling a SCSI card, only let the first port 
* be a non-standard one. In particular though, this allows us to accept 
" a devncxie from a device which cannot split its resources which is in 
* fact pretty much all the PnP devices we know of. 
'I 

IPF( •ccb.wNumIOPorts == %x•, ccb.wNumIOPorts ) ; 

for ( Idx = 0; Idx<ccb. wNumIOPorts; Idx++ ) 
( 

IPF ( •IO range @%04x, %02x", ccb. wIOPortBase [ Idx], ccb. wIOPortLength [ Idx] ) ; 

if ( ( ccb. wIOPortBase [ 0) < MIN_JOY_PORT ) 
I ! ( ccb. wIOPortBase [ 0) + ccb. wIOPortLength [ 0 J > MAX_JOY _PORT l ) 

if I Idx == 0 ) 
{ 

else 
{ 

WPP ( •unusual gameport %4x", ccb. wIOPortBase I Idx l l ; 

11 Never heard of a mul tiport PnP gamecard 
WPF( "Only using first IO range due to non-standard IO" J; 
break; 

II Take IO port validity on trust from VJoyD. 
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II VJoyD orders the unallocated gamewrts it finds at allocation time 
11 by IO address so we should keep this list ordered 
if ( NumDevnodes == MaxDevnodes l 
{ 

) 

PDEVNODEDESC pTemp; 
pTemp = ReAlloc ( pDevnodes, ++MaxDevnodes * sizeof ( *pDevnodes ) , HEAP SWAP ) ; 
if ( pTemp l 
{ 

) 
elae 
{ 

poevnodes = pTemp; 

MPF ( "ReAllocating devnode array" ) ; 
MaxDevnodes- - : 
return ( CR_FAILURE ) ; 

l/FPF( •break"}; 
pDevnodesfNurnDevnodesJ .dn = dnToDevnode; 
poevnodes [NumDevnodes l . io = ccb. wIOPortBase [ Idx) ; 
pDevnodes[NumDevnodes) .idO =UNUSED; 
pDevnodes [NumDevnodes J • idl = UNUSED; 
pDevnodes [NumDevnodes J . dwPollMaskO 0; 
pDevnodes[NumDevnodes] .dwPollMaskl O; 
NumDevnodes++; 

) 
break; 

eue CONFIG_STOP: 
ease CONFIG_REMOVE: 
ease CONFIG_SHUTOOWN: 

#ifdef DEBUG 

tendif 

switch ( cfFuncName 
{ 
cu:e CONFIG_STOP: 

IPF ( •CONFIG_STOP"); 
break; 

caae CONFIG_REMOVE: 
IPF{ 'CONFIG_REMOVE'); 
brealc; 

ca11e CONFIG_SHUTDOWN: 
IPF { •CONFIG_SHUTDOWN'); 
break; 

//Find all ports associated with the devnode and cancel the port use 
for( Idx = NumDevnodes-1; Idx >= O; Idx-- ) 
{ 

) 

if ( pDevnodes [ Idxl .dn == dnToDevnode ) 
{ 

if( ( pDevnodes[Idx) .idO !=UNUSED l 11 ( pDevnodes[Idx) .idl !=UNUSED l 
{ 

WPF( •nevnode %08x killed with id %d still active•, dnToDevnode, Idx l; 
) 
if ( Idx+ 1 ! = NumDevnodes ) 
{ 

_lmemcpy ( &pDevnodes [ Idx J , &pDevnodes [ Idx+ 11 , 
sizeof ( *pDevnodes ) * ( NumDevnodes - (Idx+l) ) l; 

NumDevnodes--; 

retuzn { CR_SUCCESS ) ; 

eaae CONFIG_PREREMOVE: 
// Don •t use 

IPF('CONFIG_PREREMOVE'); 
brealc; 

ease CONFIG_PREREMOVE2: 
//Don't use 

IPF('CONFIG_PREREMOVE2'); 
break; 

ease CONFIG_PRESHUTDOWN: 
// Don •t use 

IPF ( 'CONFIG_PRESHUTDOWN') ; 
brealc; 

eaae CONFIG_TEST: 
//Don't use 

IPF('CONFIG_TEST"); 
breolo:; 

case CONFIG_TEST_FAILED: 
I/ Don't use 
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!PF ( "CONFIG_TEST_FAILED") ; 
break; 

case CONFIG_TEST _SUCCEEDED: 
I/ Don't use 

!PF ( "CONFIG_TEST_SUCCEEDED"); 
break; 

ease CONFIG_ENUMERATE: 
/I Don't use 

!PF ( "CONFIG_ENUMERATE"); 
break; 

case CONFIG_SETUP: 
/I Don't use 

IPF ( •CONFIG_SETUP"); 
break; 

ease CONFIG_READY: 
I/ Don't use 

IPF(•CONFIG_READY"); 
break; 

case CONFIG_CALLBACK: 
II Don't use 

I PF ( 'CONFIG_CALLBACK') ; 
break; 

eue CONFIG_PRIVATE: 
//Don't use 

IPF{'CONFIG_PRIVATE'); 
break; 

ca•e CONFIG_VERIFY_DEVICE: 
II Don't use 

IPF ( "CONFIG_ VERIFY_DEVICE •) ; 
break; 

eaae CONFIG_PROP _CHANGE: 
//Don't use 

IPF( •CONFIG_PRbP_CHANGE"); 
brealc; 

ease CONFIG_APM: 
/I Don't use 

IPF{'CONFIG_APM'); 
break; 

case CONFIG_BEGIN_PNP_MODE: 
/I Don't use 

IPF(•CONFIG_BEGIN_PNP _MODE"); 
break; 

default: 

December 21, 1999 

IPF("unhandled cfFuncName: %x•, cfFuncName ) ; 

retuni (CR_.DEFAULT & !JOY_HWS_ISANALOGPORTDRIVER); 

I"" Conf ig_Handl er ""I 

HRESULT _stdcall Initialize{ DWORD dwid, LPDID_INITPARAMS lpinitParams ) 
{ 

int Idx; 
DWORD dwFlags; 

IPF( "init"); 
dwFlags = lpinitParams->hws .dwFlags; 

//init absolute joystick pos 
dwX = 312; 
dwY = 312; 
dwButton = 0; 
dwXrest = dwYrest O; 

bGain = 255; 
bspr ingcoun t = O ; 

/linit poll cow:iter 
dwPollCounter=O; 
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IPF( •oevid: %d for Btns %d Flgs %x on dn %08x", dwid, lpinitParams->hws.dwNumButtons, dwFlags, lpinitParams->dwDe 
vnode ) ; 

if ( lpinitParams->dwFlags & VJIF _BEGIN_ACCESS ) I/ Assume VJoyD has not given this before?!? 
( 

for { Idx = 0; Idx<NumDevnodes; Idx++ ) 
{ 
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if( pDevnodes[Idx) .dn == lpinitParams->dwDevnode ) 
{ 

if( ( pDevnodes[Idx) .idO ==UNUSED l && ( pDevnodes[Idx] .idl ==UNUSED) l 
{ 

pDevnodes [ Idxl. idO = pDevnodes ( Idx). idl = dwld; 
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pDevnodes[Idx] .dwPollMaskO = pDevnodes[IdxJ .dwPollMaskl = ( JOYPD_X I JOYPD_Y I JOYPD_BTNO JOYPD_B 
TNl I JOYPD_POSITION ) ; 

) 

IPF( •rct %d set for all of port ix•, pDevnodes[Idx].idO, pDevnodes[IdxJ.io ); 
break; 

IPF( "devnode idx=%d pDevnodes[Idxl .dn=%x",Idx,pDevnodes[Idx) .dnl; 
) 
if { Idx >= NumDevnodes ) 
{ 

IPF( •no free full ports, need more devnode:%d",lpinitParams->dwDevnode l; 
retuzn ( VJERR_NEED_DEVNODE ) ; 

else if ( lpinitParams->dwFlags & VJIF _END_ACCESS 
{ 

elae 
{ 

II It does no harm to leave the dwPollMasks set to stale values 
II as it is the ids that are used for availability testing 
for ( Idx = 0; Idx<NumDevnodes; Idx++ ) 
{ 

} 

if ( pDevnodes [ Idx] . idO == dwid ) 
{ 

) 

pDevnodes [ Idx]. idO = UNUSED; 
if ( pDevnodes [ Idxl . idl == dwid 
{ 

•l•• 
{ 

pDevnodes [ Idx] . idl = UNUSED; 
IPF ( "Freed full port used by id %d", dwld ) ; 

IPF ( •Freed first half port used by id %d", dwid ) ; 
) 
_, 

if ( pDevnodes [ Idx J • idl == dwid ) 
{ 

pDevnodes [ Idx]. idl = UNUSED; 
IPF( "Freed second half port used by id %d", dwld ) ; 
b%uk; 

if ( Idx == NumDevnodes 
{ 

WPF( "Can't unuse id that's not in use• ) ; 
retuin ( VJERR_INVALIDPARAM ) ; 

EPF( "Failing unknown flags %08x on Initialize•, lpinitParams->dwFlags ) ; 
retUZD ( VJERR_INVALIDPARAM ) ; 

retum. ( VJ_OK ) ; 

1- Initialize -1 

void Exi tRoutine ( void 
{ 

11 Since the only time we have nothing to free is when INIT fails, 
11 there should always be something to free here 

int i; 

I /free all loaded effects 
for ( i=l; i<MAX_EFFECTS; i++) 

{ 

if (activeEffects[iJ .inUse) 
{ 

Free (activeEffects[iJ .effectstruct); 

activeEffects [ i l. inUse = FALSE; 
activeEffects[i] .active = FALSE; 

I /free all devnodes 
if ( !pDevnodes ) 
{ 

FPF { "pDevnodes NULL on oeviceExi t • ) ; 
II Don't interfere with program flow. 

Free ( pDevnodes ) ; 
!PF( "Exit•); 
retlll'.D.; 

----- ----------
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I I* *..t* *** "'"'"' **-******FORCE FEEDBACK SECTION**"'"'*"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'**"' I I 

/*********************•***••*** ..... ,. ..... ,. .. ,.,. ...... ,.,.,._ .... * .......... ,. .. * ............. ,. .. ,. .. ,. .... ,.,. 

dwid 

CEffDrv_Escape 

Directinput uses this method to conrnunicate 
IDirectinput.Device2: :Escape and 
IDirectinputEFfect: :Escape methods to the driver. 

The joystick ID nwnber being used. 

dwEffect 

If the application invoked the 
IDirectinputEffect: :Escape method, then 
dwEffect contains the handle (returned by 
mf IDirectinputEffectDriver: :DownloadEffect) 
of the effect at which the conrnand is directed. 

If the application invoked the 
mf IDirectinput.Device2: :Escape method, then 
dwEffect is zero. 

pesc 

Pointer to a DIEFFESCAPE structure which describes 
the conmand to be sent. On success, the 
cWutBuffer field contains the number 
of bytes of the output buffer actually used. 

Directinput has already validated that the 
lpvOutBuffer and lpvinBuffer and fields 
point to valid memozy. 

Returns: 

S_OK if the operation coopleted successfully. 

Any DIERR_ * error code may be returned. 

Private driver-specific error codes in the range 
DIERR_DRIVERFIRST through DIERR_DRIVERLAST 
may be returned. 

******-**-**********_,. ...... ,. ...... ,. ...... ,. __ ,.,. __ ,.*_**-**********************-*-**"***/ 

HRESULT _atdcall Escape ( DWORD dwid, !MORD dwEffect, LPDIEFFESCAPE pesc) 
{ 

HRESULT hres; 

IPF{ •escape.• ) ; 
;• 

•; 

! !IHV! ! Write code here. 

Remember to call DllEnterCrit and DllLeaveCrit as necessary 
to remain thread-safe. 

if (dwEffect == 0) { 
;• 
* Conmand is directed at the entire device. 
•; 

switch {pesc->dwCommand) { 

;• 
* All other escapes are not inplemented. 
•; 

default: 

else 

;• 

•; 

hres = E_NOTIMPL; 
break; 

Carmiand is directed at a specific effect. 

switch {pesc->dwCommand) ( 

;• 

•; 

The ESCAPE_GETEFFECTVALUE escape is an effect escape which 
returns a ESCAPE_GETEFFECI'VALUEINFO structure which contains 
the instantaneous force value being played out the stick 
due to the specified effect. 
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case ESCAPE_GETEFFECTVALUE: 

;• 

if (pesc->cbOutBuffer >= aizeof (ESCAPE_GETEFFECTVALUEINFO)) 
pesc->cbOutBuffer = aizeof (ESCAPE_GETEFFECTVALUEINFOl; 
hres HWGetEf fectVal ue { dwUni t, dwEf f ect, 

pesc->lpvOutBuffer); 
else { 

hres E_INVALIDARG i 

All other escapes are not inplemented. 
•/ 

default : 
hres = E_NOTIMPL; 
break; 

retuxn hres; 

/"'"'"'"'"'"'"'*"'"'"'"'"' .............. .,,, ................................................................. .,,, ............... .,,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,,,.,,,,.,. 

CEffDrv_SetGain 

Set the overall device gain. 

.. dwid 

The joystick ID number being used. 

* dM'.lain 

The new gain value. 

If the value is out of range for the device, the device 
should use the nearest supported value and return 
DI_TRUNCATED. 

* Returns: 

S_OK if the operation c011pleted successfully. 

DI_TRUNCATED if the value was out of range and was 
changed to the nearest supported value. 

Any DIERR_"' error code may be returned. 

Private driver-specific error codes in the range 
DIERR_DRIVERFIRST through DIERR_DRIVERLAST 
may be returned. 

,..,,,,.,..,,, ... .,,, ................... ,..,,,,..,,, ... .,,, ............................. .,,, ... .,,, ..... .,,, ................. .,,,,..,,,,..,,,,...,,,.,,,,..,,, ............... .,,, ...... ,. ...... .,,,.,,, ........ .,,,/ 
HRESULT _at4c:a11 SetGain ( DWORD dwld, DWORD dwGain) 
{ 

HRESULT hres ; 

•; 

;• 

! !IRV!! Write code here. 

Remember to call DllEnterCrit and DllLeaveCrit as necessary 
to remain thread-safe. 

,. Now tell the hardware about the new device gain. 
•; 

hres = HWSetDeviceGain(dwUnit, dwGain); 

retum hres; 

/"'"'"' "'"'"'"' "'*"' "'"' ***,."'"' "'"'"' ,.,..,,, *** *"' ,..,,, "'"'"' "'"' *"'"' **,."',."' "'"' ,..,,,,.,. ,.,. **"' *,. "'"'"',.,. "'* ,.,. * **"'"' "'"'"' "'"' 

CEffDrv_SendForceFeedbackConmand 

Send a comnand to the device. 
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A DISFFC_,. value specifying the comnand to send. 

Returns: 

S_OK on success. 

Any DIERFC"' error code may be returned. 

Private d::'"iver-speci fie error codes in the range 
DIERR_DRIVERFIRST through DIERR_DRIVERLAST 
may be returned. 

...,,, ....................... .,,, ............................ ,.. ........................ * .. "'**•:it*****it>tit ....... *it**••**""*****"'*it*/ 

HRESULT _atdcall SendForceFeedbackCommand( DWORD dwld, DWORD dwCorrunand) 
{ 

HRESULT hres; 

;• 

•; 

I' 

! !IHV! ! Write code here. 

Remember to call DllEnterCrit and DllLeaveCrit as necessary 
to remain thread-safe. 

* Our device is pretty stupid. It does not support Pause 
* (and there.fore not Continue either), nor can you enable 
• or disable the actuators . 
•; 

nitch (dwcommand) ( 

case DISFFC_RESET: 
hres = HWResetDevice(dwUnit); 
break; 

case DISFFC_STOPALL: 
hres = HWStopAllEffects(dwUnit); 
break; 

4efau1t: 
hres = E_NOTIMPL; 
break; 

return hres; 

/it1t>tJltit>tit******"'"'"'* .... *it**ititit.tit>t>t.t.t:it:itititJltitit>tit•ll'it>t>t>tJ1tJlt>titll'>il'Jltit>tll'it>t>il'itJltitll':ititll'******•••>t 

CEffDrv_GetForceFeedbackState 

dwid 

pds 

Returns: 

Retrieve the force feedback state for the device. 

The external joystick number being addressed. 

Receives device state. 

Directinput will set the dwSize field 
to sizeof(DIDEVICESTATE) before calling this method. 

S_OK on success. 

Any DIERR._ * error code may be returned. 

Private driver-specific error codes in the range 
DIERR_DRIVERFIRST through DIERR_DRIVERLAST 
may be returned. 

.,,,,. .,,, it.t,. **it• it it •it it*.,,,.,,, it,.. **it *""""it*itit *"'.,,,,.it"'"'"'"' "'"'it"' it**"' it••it** *it**""*"",.* it,. it,..,.****• .. *"' it,./ 

HRESULT _stdcall. GetForceFeedbackState( DWORD dwld, LPDIDEVICESTATE pds) 
{ 

HRESULT hres; 

1• 
* dwid ! !IHV! ! Write code here. 

The external joystick number being addressed. Remember to call DllEnterCrit and DllLeaveCrit as necessary 
to remain thread-safe. 

dwComnand * / 
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if (pds->dwSize >= sizeof {DIDEVICESTATE}) 

HARDWAREINFO info; 

1• 
.. Tell Directinput how much of the structure we filled in. 
•1 

pds->dWSize = aizeof' (DIDEVICESTATE); 

1• 
.. Ask the hardware for state informa.tion. 
•/ 

hres = HWGetHardwareinfo (dwUnit, &info); 

1• 
* If the hardware responded, fill in the data appropriately. 
•; 

if' (SUCCEEDED(hres)) ( 

;• 
* Start out enpty and then work our way up. 
•/ 
pds->dwState = O; 

;• 
* If there are no effects, then DIGFFS_EMPI'Y. 
•; 
if' (info.wMernoryinUse == 0) { 

pds->dwState I= DIGFFS_EMPTY; 

;• 
* Our actuators are always on because we' re stupid. 
•; 
pds->dwState I= DIGFFS_ACTUATORSON; 

;• 
.. We can't report any of the other states. 
•/ 

pds->dwLoad 100 .. ( (info. wTotalMemory+l) I (info. wMernoryinUse+l)); 

else 
hres ;:: E_INVALIDARG; 

retuni hres; 

/ ..................... "' ...................................... "' .................................. "' .. "' ................................................................ .. 
CEffDrv_DownloadEffect 

Send an effect to the device. 

.. dwid 

The external joystick number being addressed. 

.. dwEffectid 

Internal identifier for the effect, taken from 
the DIEFFECTATTRIBUI'ES structure for the effect 
as stored in the registry. 

pdwEffect 

peff 

On entry, contains the handle of the effect being 
downloaded. If the value is zero, then a new effect 
is downloaded. If the value is nonzero, then an 
existing effect is modified. 

on exit, contains the new effect handle. 

On failure, set to zero if the effect is lost, 
or left alone if the effect is still valid with 
its old parameters. 

Note that zero is never a valid effect handle. 

The new parameters for the effect. The axis and button 
values have been converted to object identifiers 
as follows: 

- One type specifier: 
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DIDFT_RELAXIS, 
DIDFT_ABSAXIS, 
DIDFT_PSHBUTTON, 
DIDFT_TGLBUTTON, 
DIDFT_PQV. 

- One instance specifier: 

DIDFT_MAKEINSTANCE(n) . 

December 21, 1999 

Other bits are reserved and should be ignored. 

For exarrple, the value Ox0200104 corresponds to 
the type specifier DIDFT_PSHBUTTON and 
the instance specifier DIDFT_MAKEINSTANCE(l), 
which together indicate that the effect should 
be associated with button 1. Axes, buttons, and POVs 
are each numbered starting from zero. 

dwFlags 

Zero or more DIEP_,. flags specifying which 
portions of the effect information has changed from 
the effect alreaci'.y on the device. 

This information is passed to drivers to allow for 
optimization of effect modification. If an effect 
is being modified, a driver may be able to update 
the effect in situ and transmit to the device 
only the information that has changed. 

Drivers are not, however, required to irrplement this 
optimization. All fields in the DIEFFE:CT structure 
pointed to by the peff parameter are valid, and 
a driver may choose si..rrply to update all parameters of 
the effect at each download. 

Retuzns: 

S_OK on success. 

DI_TRUNCATED if the parameters of the effect were 
successfully downloaded, but some of them were 
beyond the capabilities of the device and were truncated. 

DI_EFFECI'RESTARTED if the parameters of the effect 
were successfully downloaded, but in order to change 
the parameters, the effect needed to be restarted. 

DI_TRUNCATEDANDRESTARTED if both DI_TRUNCATED and 
DI_EFFECTRESTARTED apply. 

Any other DIERR_ .. error code may be retuzned. 

Private driver-specific error codes in the range 
DIERR_DRIVERFIRST through DIERR_DRIVERLAST 
may be returned . 

........................... ,.,,., ................................. ,., ..................................... "' ................................ ,., .................... */ 

HRESULT _8t4cal1 DownloadEffect ( DWORD dwid, DWORD dwEffectid, 
LPDWORD pdwEffect, LPCDIEFFECT peff, DWORD dwFlags) 

HRESULT hres; 
DWORD dwEffect; 

I /IPF( •download effect: %d•, dwEffectid ) ; 
j• 

! !IHV! ! Write code here. 

,. Remember to call DllEnterCrit and DllLeaveCrit as necessary 
to remain thread-safe. 

•; 

j• 

.. If the user is changing the trigger button, then validate it. 

.. It must be a button, and it must be button 0. we do not 

.. support triggers on button 1. (Stupid imaginary hardware.) 
•/ 

if (dwFlags & DIEP _TRIGGERBUTTON) { /* User is changing trigger ,. I 
if (peff->dwTriggerButton == DIEB_NOTRIGGERJ 

j• 

.. No trigger, so vacuously valid. 
•; 

else if ( (peff->dwTriggerButton & DIDFT_PSHBUTTON) && 
DIDFT _GETINSTANCE (pef f ->dwTr iggerBu t ton) == 0) 

1• 
,. Button O. Good; that's the only one we support. 
•1 
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1• 

•j 

IPF(•button 0"): 
) else { 

1• 

December 21, 1999 

* Somehow a bad trigger button got through. 
* Probably a corrupted registry entry. 
•1 

IPF("this is bad, prob. registry corrupted"); 
hres = E_NOTIMPL; 
goto done; 

If the user is changing the axes, then validate them. 
We have only tiro axes, X (0) and Y fl}. 

if {dwFlags & DIEP_AXES) { /* User is changing axes */ 

1• 

•1 

!MORD dwAxis; 
for (dwAxis = O; dwAxis < peff->cAxes; dwAxis++) { 

if ( (peff->rgdwAxes(dwAxis] & DIDFT_ABSAXIS) && 
DIDFT_GETINSTANCE(peff->rgdwAxes[dwAxis]l < 2) { 
/* Axis is valid *I 

else { 
j• 

* Somehow a bad axis got through. 
* Probably a corrupted registry entry. 
•1 

hres = E_NOTIMPL; 
goto done; 
) 

The EFFECT_SPRING effect has ad:ii tional constraints. 

if {dwEffectid == EFFECT_SPRING) { 
1• 
* EFFECT_SPRING doesn • t support trigger. This is a quick 
* check so there's no performance gain in guarding it 
* with "dwFlags & DIEP_TRIGGERBU'TTON", 
•/ 
if (peff->dwTriggerButton ! = DIEB_NOTRIGGER) { 

hres = E_NOTIMPL; 
goto done; 

;• 
We do not support a rotated spring effect. We can 

* detect this by seeing how many axes are involved 
* and how manY DICONDITION structures we received. 
•; 
if (peff->cAxes • sizeof (DICONDITION) ! = peff->cbTypeSpecificParams) 

hres = E_NOTIMPL; 
goto done; 

;• 
* Do not enforce the fact that we don• t support envelopes 

on springs. According to spec, an unsupported envelope 
is merely ignored. 

•/ 

If DIEP_NO!XJWNLOAD is set, then we are merely being asked 
to validate parameters, so we 're done. 

•1 
if (dwFlags & DIEP_NOOOWNLOAD) { 

hres = S_OK; 

;• 

IPF(•just validating params"); 
goto done; 

* Our imaginary hardware doesn • t support djmamically changing 
* the parameters of effects while they are playing. Therefore, 
* if somebody derrands that we not auto-restart and the effect 

is still playing, then we must fail with DIERR,_EFFECTPLAYING. 
•; 

if { (dwFlags & DIEP_NORESTART) && *pdwEffect) { 
DWORD dwStatus; 
hres = HWGetEffectStatus CdwUnit, *pdwEffect, &dwStatus); 
if' (SUCCEEDED(hres) && (dwStatus & DIEGES_PLAYING)) { 

retum DIERR_EFFECTPLAYING; 
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Figure out w.'Jich effect is being updated. 

If we are downloading a brand new effect, then find a new effect 
id number for it. 

•1 

dwEffect = *pdwEffect; 
if (dwEffect == 0) { 

hres = HWAllocateEffectid(dwUnit, &dwEffect); 
if (FAILED{hres)) { 

goto done; 

switch (dwEffectidl { 

caBe EFFECT_CONSTANT: 
hres = HWDownloadConstantEffect(dwUnit, dwEffect, peff, dwFlagsJ; 
break; 

case EFFECT_BISINE: 
hres = HWDownloadBisineEffect(dwUnit, dwEffect, peff, dwFlags, 

TRUE); 
break; 

ca9e EFFECT_SINE: 
hres = HWDownloadBisineEffect(dwUnit, dwEffect, peff, dwFlags, 

FALSE); 
break; 

case EFFECT_SPRING: 
hres = HWDownloadSpringEffect(dwUnit, dwEffect, peff, dwFlags); 
break; 

default: 
hres = E_NOTIMPL; 
break; 

if (SUCCEEDED(hres)) { 
*pdwEffect = dwEffect; 

done:; 

1• 
* If the DIEP_START flag is set, then start the effect too. 
* Our imaginaxy hardware doesn't have a download-and-start 
* feature, so we just do it separately. 
•1 
if (dwFlags & DIEP_START) I 

} 
else 

hres = HWStartEffect(dwUnit, dwEffect, 0, 1); 

HWFreeEffectid(dwUnit, dwEffect); 

ret\U:Jl hres; 

/**********************************************"'"'*"'*"'*"'"'*"'*"'**"'"'"'"'*"'********** 

CEffDrv_DestroyEffect 

dwid 

Remove an effect from the device. 

If the effect is playing, the driver should stop it 
before unloading it. 

The external joystick number being addressed. 

dwEffect 

Returns: 

The effect to be destroyed. 

S_OK on success. 

Any other DIERR_"' error code may be returned. 

Private driver-specific error codes in the range 
DIERR_DRIVERFIRST through DIERR_DRIVERLAST 
may be returned. 

**'************************************'**'***'*"'***"'*****'************'*"'*********/ 

HRESULT _stdcal1 DestroyEffect ( DWORD dwid, DWORD dwEffect) 
{ 
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HRESULT hres; 

;• 

•; 

! !IHV! ! Write code here. 

Remember to call DllEnterCrit and DllLeaveCrit as necessary 
to remain thread-safe. 

hres = HWDestroyEffect (dwUni t, dwEffect); 

retw:n hres ; 

/*****"*"*"** .. *** .. *** .......................................................................................... ,..,.,..,.,.. .. ,..,.. 

CEffDrv_StartEffect 

Begin playback of an effect. 

If the effect is already playing, then it is restarted 
frcxn the beginning. 

@cwrap LPDIRECTINPUI'EFFECTDRIVER. / lpEffectDriver 

@pann L>\ORD / dwid / 

The external joystick number being addressed. 

@pann L>IORD / dwEffect / 

The effect to be played. 

@pann L>\ORD / dwMode / 

How the effect is to affect other effects. 

This parameter consists of zero or roore 
DIFS_ * flags. Note, however, that the driver 
will never receive the DIES_NOOCJWNWAD flag; 
the DIES_NOIXJWNLOAD flag is managed by 
Directinput and not the driver. 

@pann L>\ORD I di.Count I 

Returns: 

Nwrber of times the effect is to be played. 

S_OK on success. 

Any other DIERR_ * error code may be returned. 

Private driver-specific error codes in the range 
DIERR_DRIVERFIRST through DIERR_DRIVERLAST 
may be returned. 

*****•"******,.**************************************************** .. **********/ 

HRESULT -•t4cal.1 StartEffect ( DWORD dwid, DWORD dwEffect, 
DWORD dwMode, DWORD dWCount) 

I ) 

HRESULT hres; 

;• 

•; 

! !IHV! ! Write code here. 

Remember to call DllEnterCrit and DllLeaveCrit as necessary 
to remain thread-sate. 

hres = HWStartEffect(dwUnit, dwEffect, dwMode, dwcount); 

return hres; 

/********""***""*""******""**""*****""*********""*"*******************"""****"******** 

CEffDrv_StopEffect 

Halt playback of an effect. 

dwid 

The external joystick number being addressed. 

* dwEffect 

The effect to be stopped. 

Returns: 
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S_OK on success -

Any other DIERR_" error code 11l3Y be returned. 

Private driver-specific error codes in the range 
DIERR_DRIVERFIRST through DIERR._DRIVERLAST 
may be returned. 

*********************************"***"***********"***************************/ 

HRESULT _stdcall StopEffect ( DWORD dwid, DWORD dwEffect) 
{ 

HRESULT hres; 

;• 

•; 

! !IHV! ! Write code here. 

Remember to call DllEnterCrit and DllLeaveCrit as necessary 
to remain thread-safe. 

hres "" HWStopEffect (dwUnit, dwEffect); 

retuni hres; 

/**********"*****"'*",.*******************"'*"'*"'"'*********"***********•lt*lt"'*****" 

CEffDrv_GetEffectStatus 

Obtain information about an effect. 

dwid 

The external joystick number being addressed. 

dwEffect 

The effect to be queried. 

pdwStatus 

Receives the effect status in the form of zero 
or more DIEGES_ * flags. 

Returns: 

s_OK on success. 

Any other DIERR_ * error code 11l3Y be returned. 

Private driver-specific error codes in the range 
DIERR_DRIVERFIRST through DIERR_DRIVERLAST 
may be returned. 

* ** * * * * * **,. ** **,.. * * * ** * * ** **" * * * * ** * ** * * * ,.,.. * * *** * *****,. * * *** * **""*""*,. ""* * ""**,.,..,.*I 

HRESULT _atdcall GetEffectStatus ( DWORD dwid, DWORD dwEffect, 
LPDWORD pdwStatus) 

HRESULT hres; 

;• 

•/ 

! !IHV! ! Write code here. 

Remember to call DllEnterCrit and DllLeaveCrit as necessary 
to remain thread-safe. 

hres = HWGetEffectStatus(dwunit, dwEffect, pdwStatusJ; 

ret.uni hres; 

/*****""****"*****************""*"'***"**"******************************* .. ******" 

HWSendCorrrnand 

Send some bytes to the channel for the unit. 

dwUnit 

Hardware unit number; this tells us which port to use. 

cbComnand 

Number of bytes to send. 

pCommand 
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The bytes themselves. 

,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,. .......... ,. .... ,. .... ,. ...................................................... ,. .......................................... / 
void. 
HWSendCommand (DWORD dwUni t, int cbCommand, LPVOID pCommand) 
{ 

USHORT port; 
LPBYTE rgbCommand = pCommand; 
int i; 

switch (dwUnit) { 
case 0: /" Unit 0 is on port 4123 "I 

port 4123; break; 
case 1: /* Unit 1 is on port 9312 "I 

port 9312; break; 
default' 

return; /*Other units are bogus "I 

1• 
Since kE don't have any real hardware, we don't actually 
do anything aside from squirt to the debugger . .. 

•/ 

//IPF(•EffHw: •); 
for (i = O; i < cbeommand; i++) { 

} 
/' 

/* Send .t¥te rgJ::::coornand { i J out the port. *I 
//IPF(•comnand #: %.x•,rgbeorrmand[i}); 

" Actually ..... we dont only squirt to debugger .... we also 
store the effects in the EFFECT stroct 

•1 

switch ( rgbConunand l O I } { 
case OxOl : 

for (i=l; i<MAX_EFFECTS; i++) 
{ 

if (activeEffects[iJ .inUse) 
{ 

Free (activeEffects[i] .effectstruct); 

activeEffects { i J . inuse = FALSE; 
activeEffects[iJ .active =FALSE: 

bspringcount = O; 
break; //reset 

cue Oxll : 
bGain = rgbCommand [ 2 J ; 
break ; //set gain 

cue Ox12 : 
for (i=l; i<MAX_EFFECTS; i++) 
( 

} 

activeEffects[i] .active =FALSE; 
bspringcount=O; 

break; / lstopall 
cue Ox13 : 

activeEffects[rgbCommand[l] J .active =TRUE; 
activeEffects [rgbCommand[ 1] 1 .dwactivetime=dwPollCounter; 
if (activeEffects [rgbCommand( 111 .bcommand==Ox22 l bspringcount++; 
break; //start 

cue Ox14 : 
activeEffects[rgbCommand[lJ] .active = FALSE; 
if (activeEffects(rgbCommand[lJ J .bCommand==Ox22l bspringcount--; 
break ; //stop 

case Ox15 : 
I /not yet inpl . 
break; I /geteffectstatus 

c-e Ox16 : 
I /not yet .inpl . 
break ; //geteffectvalue 

case Ox20 : 
if (activeEffects[rgbComrnand[lJJ .inUse) 
{ 

Free (activeEffects[rgbCommand[lJ] .effectstruct); 
} else activeEffects [rgbCommand[ 1 J] . inUse = TRUE; 
activeEffects[rgbCommand[lJ J .effectstruct = Malloc( sizeof ( HWCONST ) , HEAPSWAP ) ; 
rnemcpy( activeEffects[rgbCommand[l] J .effectstruct, rgbCommand, aizeof ( HWCONST ) ) ; 
activeEffects [rgbCommand [ 1J1 .bCommand=rgbCommand [OJ; 
break; I /createconst 

case Ox21 : 
if (activeEffects [ rgbCommand [ 1 J J . inUse) 
{ 

Free (activeEffects[rgbConunand[l]} .effectstruct); 
} elae activeEffects[rgbCommand[lJ J .inUse =TRUE; 
activeEffects[rgbCommand[l]] .effectstruct = Malloc( sizeof ( HWBISINE ) , HEAPSWAP ) ; 
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memcpy{ activeEffects(rgbComrnand[l) J .effectstruct, rgbCommand, aizeof ( HWBISINE } ) ; 
activeEffects [ rgbCommand [ 11 J • bCommand=rgbComrnand [ 0 J : 
break: //crr:=atebisine 

case Ox22 : 
if (activeEffects[rgbCommand(l) J .inUse) 
{ 

Free (acti veEffects [ rgbCommand [ 11 J • ef fectstruct); 
} else activeEffects[rgbCommand[l]J.inUse =TRUE; 
activeEffects[rgbCommand[l] J .effectstruct = Malloc( sizeof ( HWSPRING l, HEAPSWAP ) ; 
memcpy( activeEffects{rgbCommand[l]] .effectstruct, rgbCommand, aizeof ( HWSPRING ) ) ; 
activeEf fee ts [ rgbCommand [ 111 .bCommand=rgbComrnand [ 0 J; 
break; //createspring 

defau1t . , 
} 

/*"""*""""****""""""***"*"""*"""*""***"**""*"*"*"*****""******"**"*"""*"""*"*" 

HWR.eceiveData 

Receive some bytes from the channel for the unit. 

dwf.Jnit 

Hardware unit number; this tells us which port to use. 

cbData 

Number of pytes to read. 

pData 

Where to put the result. 

******"********""**""*"*"*"*"*"***"".t**"******"*"**"***"**********""**"*"***"I 

void 
HWReceiveoata(DWORD dwunit, int cboata, LPVOID poata) 
{ 

USHORT port; 
int i; 
LPBYTE rgbData = pData; 

switch ( dwUni t) { 
case O: /" Unit 0 is on port 4123 */ 

port 4123; break; 
case 1: /" Unit 1 is on port 9312 */ 

port 9312; break; 
dafau1t: 

1• 

•1 

retuxn ; I" Other uni ts are bogus *I 

Since we don· t have any real hardware, we don't actually 
do anything . .. 

for (i = O; i < cbData; i++) { 
I" Read PYte rgbData{i] from the port. */ 

/**"*"*****""***"*"*******""**"******"*"****"****""******""*"***********"***"* 

HWAllocateEffectid 

Allocate a new effect id on the device if there is a spare one. 

Since zero is an invalid effect id, we artificially add 1 to 
our internal index, so that we never return 0 PY mistake. 

dwUnit 

Hardware unit number; this tells us which port to use. 

pdwEffect 

Receives the allocated effect id. 

Returns: 

S~OK if everything is okay. 

DIERR_DEVICEFULL if there is no room left. 

""*"****"***"**""*"***********"*"*"*******"***""****"*****""*************"**"/ 

HRESULT 
HWAllocateEffectid(DWORD dwUnit, LPDWORD pdwEffect) 
{ 
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DWORD dwEffect; 

*pdwEffect = O; 

I /WaitForSingleObject {g_.hmtxShared, INFINITE); 
for (dwEffect = 0; dwEffect < MAX_EFFECTS; dwEffect++) 

if (!g_pshmem->rgus[dwUnitl .rgfBusy[dwEffectJ) { 
g_pshmem->rgus!dwUnit) .rgfBusy[dwEffectl =TRUE; 
*pdwEffect = 1 + dwEffect; 
break; 

I /Rel easeMu tex ( g_hmtxShared) ; 

retum. (*pdwEffect =::o 0) ? DIERR_DEVICEFULL S_OK; 

/***************************************************************************** 

HWFreeEffectid 

Release an effect id, making it available for future allocation. 

Since zero is an invalid effect id, we artificially added 1 to 
our internal index. SUbtract off that 1 to get the internal 
index back. 

dwUnit 

Hardware unit number; this tells us which port to use. 

dwEffect 

The effect to be freed. 

Returns: 

S_OK if everything is okay. 

E_HANDLE if the handle is not allocated. 

*********************************"****************"**""****************"*****/ 

HRESULT 
HWFreeEffectid(DWORD dwUnit, DWORD dwEffect) 
{ 

HRESULT hres ; 

//WaitForSingleObject (g_hmtxShared, INFINITE); 
if (g_pshmem->rgus[dwUnitJ .rgfBusy[dwEffect 1)) { 

g_pshmem->rgus[dwUnitJ .rgfBusy{dwEffect 1) = FALSE; 
hres = S_OK; 

J e1Jle { 
hres = E_HANDLE; 

) 
//ReleaseMutex (g_hmtxShared) ,· 

return hres; 

/* .... * ,. ...... ** * ** ....... *It**,.,.,..,.********************************************** It***** . 
HWSetUnsignedValue 

Convert a Directinput scaled value (0 .. DI_FFMJMINAI.11AX) to 
a fy"te in the range 0 . . 255 because that's what our imaginary 
hardware wants. 

dwValue 

Directinput scaled value. Note that this value can be out of range, 
in which case DI_TRUNCATED is returned. 

pbResult 

The converted scaled value goes here. 

phresTruncated 

Points to an HRESULT which will be set to DI_TRUNCATED if 
any of the parameters were tnmcated. 

************************"*"**************"************************"**********/ 

void 
HWSetUnsignedValue(DWORD dwValue, LPBYTE pbResult, HRESULT *phresTruncated) 
{ 

DWORD dwAdjustedValue; 
1• 
* Convert from 0 .. DI_FFNOMINALMAX to 0 .. 255. 
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•; 
dwAdjustedValue = (LONG} ( (dwValue*255J /DI_FFNOMINALMAX); 
if (dwAdjustedValue > 255) { 

dwAdjustedValue = 255; 

*pbResult = (BYTE)dwAdjustedValue; 

I' 
* If we had to truncate the value, then return DI_TRUNCATED. 
'I 

if (dwValue > DI_FFNOMINALMAXl { 
*phresTruncated = DI_TRUNCATED; 

/************************"*************"************************************** 

HWSetSignedValue 

Convert a Directinput scaled signed value 
(-DI_FFNOMINALMAX . . +DI_FFNOMINA!.MAX) to 
a byte in the range -127 to +127 
because that's what our imaginary hardware wants. 

lValue 

Directinput scaled value. Note that this value can be out of range, 
in which case DI_TRUNCATED is returned. 

pbResult 

The converted scaled value goes here. 

phresT.runcated 

Points to an HRESULT which will be set to DI_TRUNCATED if 
any of the parameters were truncated. 

*********************************************************"*******************/ 

void 
HWSetSignedValue (LONG !Value, LPBYTE pbResult, HRESULT *phresTruncated) 
{ 

if ( 1 Value < -DI_FFNOMINALMAX) { 
*pbResult = (BYTE) -127; 
*phresTruncated = DI_TRUNCATED; 

) elae if (lValue < DI_FFNOMINALMAX) 
{ 

*pbResult = (BYTE) ( (1Value*l27) /DI_FFNOMINALMAX); 
else { 

*pbResult = +127; 
*phresTruncated = DI_TRUNCATED; 

/***********"***"************************************************************* 

HWSetMagnitude 

Take a Directinput gain and magnitude, both in the range 
(0 DI_FFNOMINAI.11AX), and combine them into a byte 
force value in the range (-127 .• +127) . 

our imaginary hardware does not support separate gain and 
magnitude, so we must manually combine the gain and 
magnitude into a combined magnitude. 

dwGain 

Directinput gain value (0 .. DI_FFNOMINALMAX) . 

]Magnitude 

Directinput magnitude value (0 .. DI_FFNOMINALMAX). 

pbValue 

Combined scaled value goes here. 

phresTruncated 

void 

Points to an HRESULT which will be set to DI_TRUNCATED if 
any of the parameters were truncated. 

HWSetMagnitude{DWORD dwGain, LONG !Magnitude, PBYTE pbValue, 
HRESULT "phresTruncated) 

Page 22 



MAIN .C December 21, 1999 

LONG gain_res; 
gain_res = (LONG) ( (dwGain*lMagnitude) /DI_FFNOMINALMAX); 

HWSetSignedValue (gain_res, pbValue, phresTruncated) ; 

;················ .. ·································· .. ······················· 
HWSetDirection 

Take a Directinput direction parameter and convert it to a 
direction that our imaginaxy hardware supports. 

If there is only one axis, then the direction is easy. 

X-axis means east. 

Y-axis means sou th. 

If there are two axes, then there are two cases. 

X-then-y: We told Directinput that we want directions 
in polar form, so the translation is easy. 
We merely scale (0 ... 360 " DI_DEGREESJ to (0 .. 256). 

Y-then-x: This is just like x-then-y, but with flipped 
axes. 

peff 

DIEFFECI' structure containing direction parameters. 

pbDirection 

Receives the conputed direction. 

,.,. *" * *****"" ""* **" • •• •• • • •• • • • •••,.. •,.. • "",." ,.,.. ,..,. •• • •,.. .,...,..,.. ,...,.. ,..,. ,.. ,..,. ,..,..,. ,..,.,..,..,..,.,.,..,...,..I 

void 
HWSetDirection (LPCDIEFFECT peff, LPBYTE pbDirection) 
( 

if (peff->cAxes == 1) { 
;• 
• We've already validated that the axes are valid, 
• so just run with them. 
•; 
if (DIDFT_GETINSTANCE(peff->rgdwAxes(O]) == 0) { /* X-axis *I 

•pbDirection = 64; /• East •/ 
} el•• { 1• Y-axis •/ 

*pbDirection 128; /• south */ 
} 

elae { 
LONG lDir; 

/"" Multi-axis */ 

if (DIDFT_GETINSTANCE(peff->rgdwAxes[Ol) == 0) { /* X then Y "I 
lDir = peff->rglDirection[OJ; 

el.ae { /* Y then X •; 
lDir = 270 * DI_DEGREES - peff->rglDirection[O]; 
if (lDir < 0) { 

lDir += 360 * DI_DEGREES; /* Keep lDir >= 0 "I 

;• 
Now scale the value into the range 0 . , 256, which is 

• what our hardware accepts. 
•/ 

//IPF(•ldir: td•,lDir); 
*pbDirection = (BYTE) ( (1Dir*256l / (360 * DI_DEGREES) ) ; 

//IPF(•quot: td•, *pbDirection ); 

1••*•****""** ............................................................. ,.. .... ,.. ................ *.*•****""**""""*•**•*•****•***** 

HWSetDuration 

Take a Directinput duration parameter and convert it to a 
duration that our imaginary hardware supports. 

Directinput durations are in microseconds, whereas our 
hardware wants milliseconds. 

Direct Input uses INFINITE to mean infinite duration, 
whereas our hardware uses HWINFINITE. Also, our hardware 
maxes out at HWMAXIXJRATION milliseconds, 
whereas Directinput maxes out at (INFINITE-1) microseconds. 

Page 2 3 MAIN.C December 21, 1999 

dwDuration 

Directinput duration, 

pwDuration 

Receives the conputed duration. 

phresTruncated 

Points to an HRESULT which will be set to DI_TRrJNCATED if 
any of the parameters were truncated. 

"""*"**•*********••***"."""" ............ ,.. ....... ,.. ... ,.. ..... ,.. ...... ,...,.. ... ,.,. ..... "***"*********•**•*••••; 

void 
HWSetDuration(DWORD dwDuration, LPWORD pwDuration, HRESULT *phresTruncated) 
( 

if (dwDuration == INFINITE) ( 
*pwDuration = HWINFINITE; 

•l•• { 
DWORD dwMs; 
dwMs = dwDuration I 1000; I"" Convert microseconds to ms "I 
if CdwMs > HWMAXDURATION) /"" More than we can handle *I 

dwMs = HWMAXDURATION; I* So truncate to our max *I 
*phresTruncated = DI_TRUNCATED; 

*pwDuration = (WORD) dwMs; 

1••••••**"**"'"*"*"*""*"",.**""***•*•***"'**""*******•*•****•*•**"""""""""**•**""**""•""*• 

HWSetTrigger 

Take a Directinput DIEFFECT structure and set the trigger 
parameters in the HWENVTRIG structure in a form that our 
imaginary hardware supports. 

peff 

Direct Input DIEFFECT structure. 

phwenv 

HWENVTRIG structure to fill in. 

Returns: 

None. 

............................ ,.. ......... ,..,.. ................... ",.""""*,. ....... ,..,.,. ......... *"""*"***"**""**•"""•*••***""•****/ 

void 
ijWSetTrigger (LPCDIEFFECT peff, PHWENVTRIG phwenv) 
( 

;• 
* If we don't have a trigger, then use 0. 

•/ 

It the trigger is button 1, then use 1. 
No other button is supported as a trigger. 

CEffDrv_IJownloadEftect has alread'.Y validated 
the trigger and repeat interval. 

if {peff->dwTriggerButton == DIEB_NOTRIGGER) { 
phwenv->bTrigger O; 

elae { 
phwenv->bTrigger = 1; 

1•••>11r••****1t>llrlt-.t-.t•**""""""""*•**•*•**•***""*"""""""* .............. ,. .............. ,.. ....... ,.. ................. ,. ............... . 

HWSani tizeLevel 

Take a LWJRD magnitude and truncate it into the range 
0 . . . DI_FFNOMINAIRAX. 

Apps might screw up their math and accidentally pass 
a negative number (cast to LWJRDJ as the dwAttackLevel 
or dwFadeLevel, so if we see a negative number, peg 
it to zero to avoid surprises and weird overflow scenarios. 

" dwLevel 

Nominal magnitude for effect, possibly out of range. 

pdwLevelOut 

The result goes here. 

----------- --- --
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phresTruncated 

Points to an HRESULT which will be set to DI_TRUNCATED if 
any of the parameters were truncated. 

................................................................................................................................................................ / 
void 
HWSanitizeLevel (DWORD dwLevel, LPDWORD pdwLevelOut, HRESULT *phresTruncatedl 
{ 

if ((LONG)dwLevel < 0) ( 
*pdwLeve 1 Out = O ; 
*phresTruncated = DI_TRUNCATED; 

else if (dwLevel > DI_FFNOMINALMAXJ 
*pdwLevelOUt = DI_FFNOMINALMAX; 
*phresTruncated = DI_TRUNCATED; 

else { 
*pdwLevelOut "' dwLevel; 

/** ......................... ,,.,,. ................................... * ...................................................................................... .. 

HWSani tizeEnv 

Take a Directinput DIEFFECT structure and copy its envelope 
to a new (scratch) DIENVEWPE structure, sanitizing the values 
along the way to avoid having to sanitize them later. 

* lMagni tude 

Nominal magn.i tude for effect. 

penvSrc 

LPDIENVEWPE structure to sanitize, possibly NULL. 

penvDst 

LPDIENVEWPE structure to fill in. 

phresTruncated 

Points to an HRESULT which will be set to DI_TRUNCATED if 
any of the parameters were truncated. 

............................ ,..,.. ................. *** * * ....... * *• ........... 'It.tit ..................................... * ................................ *"*" I 

HWSanitizeEnv (LONG lMagnitude, LPCDIENVELOPE penvSrc, 

I { 
LPDIENVELOPE penvDst, HRESULT *phresTruncated) 

1• 
This has no real effect, since the DIENVEUJPE structure 

* never goes outside our purview, but it doesn't hurt either. 
•1 

penvDst->dwSize = aizeof {DIENVELOPE); 

1• 
* Now on to the real work. 
•/ 

if (penvsrc) { 

I' 
* First sanitize the envelope levels. 
•1 

HWSani ti zeLevel (penvSrc->dwAt tackLevel, 
&penvDst->dwAttackLevel, phresTruncated); 

HWSani ti zeLeve 1 ( penvSrc- >dwFadeLeve l , 
&penvDst->dwFadeLevel, phresTruncated); 

1• 
We'll deal with out-of-range times later. 

•1 
penvDst->dwAttackTirne = penvSrc->dwAttackTime; 
penvDst->dwFadeTirne = penvSrc->dwFadeTirne; 

elae 
1• 

If there is no envelope in the effect, then create a 
durrrny envelope that has no perceptible effect. 

In particular, setting the attack and fade times to 
zero keeps our imaginazy hardware happy, and setting 
the attack and fade levels equal to the primazy magni t:.ide 
avoid discontinuities in playback. 

Envelope magnitudes are always in absolute value, so 

,. we need to convert the signed ]Magnitude to its 
* absolute value. 
•1 

if (lMagnitude < Ol { 
lMagnitude = -lMagnitude; 

penvDst->dwAt tackLevel 
penvDs t - >dwFadeLeve 1 
penvDs t->dwAt tackTirne 
penvDst->dwFadeT ime 

lMagnitude; 
lMagnitude; 
O; 
O; 

/****** ........ .,. ......................................................................... .,.,.,.,..,..,..,..,..,. .... .,. ...... .,. ...... .,. ...... .,. ........ .,. 

HWSetEnvTimes 

Take a Directinput DIENVEWPE structure and set the time 
parameters in the HWENVTRIG structure in a form that our 
.imaginary hardware supports. 

* dwDuration 

Effect duration in microseconds. 

penv 

Directinput DIENVELOPE structure. 

phwenv 

HWENVTRIG structure to fill in. 

phresTruncated 

Points to an HRESULT which will be set to DI_TRUNCATED if 
any of the parameters were truncated. 

*****"'**"'***"'"**** ........................................................................................................................... / 

void 
HWSetEnvTimes (DWORD dwDuration, LPCDIENVELOPE penv, 

PHWENVTRIG phwenv, HRESULT *phresTruncated) 

WORD wDuration; 

1• 
,. If the effect had no envelope, then HWSanitizeEnv 
* will have created a null envelope tor us, so there's 
* no need to check here. 
•1 

HWSetDuration (penv->dwAttackT ime, &phwenv->wAt tackTirne, phresTruncatedl ; 
HWSetDuration (penv->dwFadeTime, &phwenv->wFadeTirne, phresTruncated) ; 

1• 
* Use comnon worker function to convert Directinput duration 
,. to imaginary hardware duration. 
•/ 

HWSetDuration(dwDuration, &wDuration, phresTruncated); 

•1 

Subtract the attack and fade times from the duration, 
leaving the sustain time. Note that we do the math against 
the converted values instead of against the raw values. 
This avoids accumulated rounding errors. 

If things get weird (e.g., attack time greater than sustain 
time), just peg at zero. 

If the duration is infinite, then leave it alone, because 
infinity minus anything equals infinity. 

if (wDuration < HWINFINITE) { 
1• 
* Subtract the attack time from the sustain time, unless 
* it would underflow, in which case we just peg at zero. 
•1 
if (wDuration < phwenv->wAttackTime) 

wDuration = 0; 

1• 

*phresTruncated = DI_TRUNCATED; 
else { 

wDuration -= phwenv->wAttackTime; 

Subtract the fade time from the sustain time, unless 
it would underflow, in which case we just peg at zero. 

•1 
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•/ 

if (wDuration < phwenv->wFadeTime) { 
wDuration "" 0; 
*phresTruncated = DI_TRUNCATED; 

e1se { 
wDuration -= phwenv->wFadeTime; 

December 21, 1999 

we've finished subtracting out the attack and fade times. 
What •s left is the sustain time. 

phwenv->wSustainTime = wDuration; 

/**********************************"'*"'*****************"'*"'******************** 

HWSetEnvLevels 

Take a Directinput DIENVEWPE structure and set the level 
parameters in the HWENVI'RIG structure in a form that our 
imaginary hardware supports. 

penv 

Directinput DIENVEWPE structure. 

lMagnitude 

Magnitude of sustain. 

lOffset 

Bias to apply to the envelope parameters and sustain magnitude. 
This value has already been validated to be in the range 
-FF_DINOMINALMAX to +FF_DINOMINALMAX. 

dwGain 

Gain level to apply to all rnagni tudes. 

,. phwenv 

HWENVTRIG structure to fill in. 

* phresTnmcated 

Points to an HRESULT which will be set to DI_TRUNCATED if 
any of the parameters were truncated. 

,.,. ***** ***** *********** *** *** *** *,. *"'*"' ,.,..,. ,.,,.,. *** **** ***"'* * ** ** *** * * **,. .,.,. .. ,. ****I 

'90id 
HWSetEnvLevels(LPCDIENVELOPE penv, LONG !Magnitude, LONG !Offset, DWORD dwGain, 

PHWENVTRIG phwenv, HRESULT *phresTruncated) 

/' 
Use conrnon worker function to set the sustain magnitude. 

•/ 
HWSetMagni tude (dwGain, !Magnitude + !Offset, 

&phwenv->bSustainLevel, phresTruncated); 

1• 
If the effect had no envelope, then HWSanitizeEnv 

* will have created a null envelope for us, so there's 
* no need to check here, 
'/ 

HWSetMagnitude (dwGain, penv->dwAttackLevel + !Offset, 
&phwenv->bAttackLevel, phresTruncated); 

HWSetMagni tude (dwGain, penv->dwFadeLevel + !Offset, 
&phwenv->bFadeLevel, phresTruncated); 

/***********"'*******•********************************"'*********"'************** 

HWSetDeviceGain 

Change the global gain of the device. 

Hardware unit number; this tells us which port to use. 

m..Gain 

Device gain, where DI_FFNOMINALMAX indicates "maximwn•. 
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........ ,. .... **"'********************** .................................... ***********"***************/ 

HRESULT 
HWSetDeviceGain(D\l'lORD dwUnit, DWORD dwGain) 
( 

HWSETGAIN gain; 
HRESULT hresTruncated; 

gain. bCommand HWCOMMAND_SETGAIN; 

hresTruncated S_OK; 
HWSetunsignedValue (dwGain, &gain. bGain, &hresTruncated) ; 

HWSendCommand(dwUnit, sizeof (HWSETGAIN), &gain); 

/• 
"' If we had to truncate the gain, then return DI_TRUNCATED. 
'/ 

ret\lln hresTruncated; 

I"'*****"'***"'********"'"**********"'**********************•*********"'*"'********"'"' 

HWR.esetDevice 

Reset the device. 

In addition to telling the device to reset itself, we also 
mark all the effect slots in the device as "Free•. 

dwUnit 

Hardware unit number; this tells us which port to use. 

••**"'*"'***"*,.***"'******"'"'"*""***************"'*****"'****************•*********/ 

HRESULT 
HWResetDevice (DWORD dwUnit) 
{ 

HWRESET reset; 
int iEffect; 

/• 
"' Mark all effects as no longer busy (hence •free•). 
'/ 

I /Wai tForSingleObject (g_hmtxShared, INFINITE); 
for ( iEffect = 0; iEffect < MAX_EFFECTS; iEffect++) { 

g_pshmem->rgus [dwUnit] . rgfBusy( iEffect] = FALSE; 
} 
//ReleaseMute.x(~hmtxShared); 

reset. bCommand = HWCOMMAND_RESET; 

HWSendCommand (dwUnit, aizeof (reset), &reset); 

retuzn S_OK: 

/*****•*************"'*******************"***""'"'******************************"' 

HWSto,PA.llEffects 

Stop all playing effects. 

dwUnit 

Hardware unit number; this tells us which port to use. 

************************"'************************""'"'********"'****************/ 

HRESULT 
HWStopAllEffects (DWORD dwUnit) 
( 

HWSTOPALL stop; 

stop.beommand = HWCOMMAND_STOPALL; 

HWSendCommand(dwUnit, sizeof (HWSTOPALL), &stop); 
retuzn S_OK; 

/****"'********"'***************************************************"'**********"' 

HW:;etHardwareinfo 

Retrieve information about the hardware usage. 

dwUnit 

Hardware unit number; this tells us which port to use. 
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pinto 

Pointer to HARIWAREINFO structure that receives info a.tout 
the device's memory lnfonnation. 

..................................................................................................................................................... / 
HRESULT 
HWGetHardwareinfo (DWORD dwUnit, HARDWARE INFO *pinfo) 
{ 

1• 
we do device memory management on the host side, so no 
actual comnands need to be sent. 

The w.Memo.rylnUse is the number of effects that are 
* downloaded, and the wTotalMemo.ry is the total number 

of effects we support. 
•/ 

int iEffect; 

//WaitForSingleObject (g_hmtxShared, INFINITE),· 
pinfo->wTotalMemory = MAX_EFFECTS; 
pinfo->wMemoryinUse = 0; 
for (iEffect = 0; iEffect < MAX_EFFECTS; iEffect++) 

if (g_pshmem->rgus[dwUnit) .rgfBusy(iEffect]) { 
pinfo->wMemoryinUse++; 

} 
I /ReleaseMute.x (g_hmtxShared); 

return S_OK; 

1• • ...... ** .... **** ** * * * *" *" ... """ **" .. * * ***" ... " .... ***"**" *" ** * *"*" *"" *" * * * *""" *"" *" 

ffWD:)wnloadConstantEffect 

Lbwnload or update a constant-force effect. 

dwth'.lit 

Hardware unit number; this tells us which port to use. 

dwEffect 

* peff 

* dwFlags 

The constant effect to update. 

The new parameters for the effect. The axis and button 
values have been converted to object identifiers by 
Directinput and have been validated by CEffDrv_LbwnloadEffect. 

Zero or more DIEP_" flags specifying which 
portions of the effect infonnation has changed from 
the effect already on the device. 

This infozmation is passed to drivers to allow for 
optimization of effect modification. If an effect 
is being modified, a driver may be able to update 
the effect in situ and transmit to the device 
only the information that has changed. 

Drivers are not, however, required to inplement this 
optimization. All fields in the DIEFFECI' structure 
pointed to by the peff parameter are valid, and 
a driver may choose sinply to update all parameters of 
the effect at each download. 

*""""""""*"**********"*"*****************•••••••***********"*""""'""""""""".*"! 

HRESULT 
HWDownloadconstantEffect (DWORD dwUnit, DWORD dwEffect, 

LPCDIEFFECT peff' DWORD dwFlags) 
' { 

/• 
The H'tKJJMMAND_CREATECONST comnand takes a HkCONST structure. 

•/ 
HRESULT hresTrunca ted; 
HWCONST hwconst; 
LONG lMagnitude; 
LPDICONSTANTFORCE pconst pef f->lpvTypeSpecif icParams; 
DIENVELOPE envSane; 

hresTruncated = S_OK; /" Assume no truncation "I 

1• 

* Our device does not support incremental updates, so we have 
" to update all the parameters eve.ry time. 
•/ 

hwconst. bComrnand HWCOMMAND_CREATECONST; 
hwconst. bEffect (BYTE) dwEffect; 

I" 
" Use comnon worker function to set the direction. 
•1 

//IPF( •directionl: %d• ,peff->rglDirection{O]); 
HWSetDirection(peff, &hwconst .bDirectionJ; 

I /IPF( •direction2: %d• ,hwconst .bDirection); 
/• 

* If the lMagnitude is negative, then flip the direction 
" around. This keeps the envelope parameters happy. 
•1 

if (pconst- > lMagni tude >= 0 l ( 
lMagnitude = pconst->lMagnitude; 

elae ( 
hwconst.bDirection += 128; /*Ignore overflow*/ 
lMagnitude "' -pconst->lMagnitude; 

/• 
Use conrnon worker function to set the trigger. 

•1 
HWSetTrigger (peff, &hwconst. envl ; 

1• 
" Use comnon worker functions to set the envelope. 
•1 

HWSanitizeEnv(lMagnitude, peff->lpEnvelope, &envSane, &hresTruncated); 
HWSetEnvTimes (peff->dwDuration, &envSane, &hwconst. env, &hresTruncated); 
HWSetEnvLevels (&envsane, lMagnitude, 0, peff->dwGain, 

&hwconst. env, &hresTruncated) ; 

HWSendCommand (dwUnit, •izeof (hwconstl, &hwconstl; 

retuxn hresTruncated; 

/""***"******"*"****"**"*"**"'*******""'""""""""'"""""""""""""'"""*"*"*"'*"*"""*""'" 

ffWD:)wnloadBisineEffect 

Internal function that downloads or update a sine or 
bisine periodic effect. 

dwUnit 

Hardware unit number; this tells us which port to use. 

dwEffect 

peff 

dwFlags 

fBi 

The constant effect to update. 

The new parameters for the effect. The axis and button 
values have been converted to object identifiers by 
Directinput and have been validated by CEffDrv_DownloadEffect. 

Zero or more DIEP_" flags specifying which 
portions of the effect information has changed from 
the effect already on the device. 

This infonnation is passed to drivers to allow for 
optimization of effect modification. If an effect 
is being modified, a driver may be able to update 
the effect in situ and transmit to the device 
only the information that has changed. 

Drivers are not, however, required to implement this 
optimization. All fields in the DIEFFECT structure 
pointed to by the peff parameter are val id, and 
a driver may choose sinply to update all parameters of 
the effect at each download. 

TRUE if the lpvTypeSpecificParams is a HWBISINEEFFECT 
structure. Otherwise, it •s just a DIPERIODIC. 

........................................................................................................................................ / 
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HRESULT 
HWDownloadBisineEffect (DWORD dwUnit, DWORD dwEffect, 

_c 
LPCDIEFFECT peff, DWORD dwFlags, BOOL fBi) 

;• 
The HWCOMMAND_CRFATEBISINE comra.nd takes d HWBISINE structure. 

•/ 
HRESULT hresTrunca ted; 
HWBISINE hwbisine; 
DWORD dwPhase; 
DIENVELOPE envSane; 

;• 
"' Note that this assumes that the HWBISINEEFFECT is an extension 
"' of the basic DIPERIODIC effect because we treat them the same 
"' except for the posisble dwMagnitude2 at the end. 
•/ 

LPCHWBISINEEFFECT ptsp = peff->lpvTypeSpecificParams; 

hresTrunca ted = S_OK; /"' Assume no truncation "'I 

;• 
"' Dur device does not suwart incremental updates, so we have 
"' to update all the parameters every time. 
•/ 

hwbisine. bConunand = HWCOMMAND_CREATEBISINE; 
hwbisine.bEffect = (BYTEJdwEffect; 

;• 
"' Use comnon worker function to set the trigger. 
•/ 

HWSetTrigger(peff, &hwbisine.env); 

;• 
,. Use canmon worker functions to set the envelope for the positive 
,. side of the effect. 
•/ 

HWSani tizeEnv {ptsp->periodic. dwMagni tude, 
peff->lpEnvelope, &envsane, &hresTruncated); 

HWSetEnvTimes (peff->dwDuration, &envSane, &hwbisine.env, &hresTruncated) ; 
HWSetEnvLevels (&envSane, 

;• 

ptsp->periodic. dwMagni tude, 
ptsp->periodic. lOf fset, pef f->dwGain, 
&hwbisine.env, &hresTruncated); 

* Now set up all the •2• parameters, too. 

•/ 

The envelope parameters for the bottom half are the reflection 
of the parameters for the top half around the ]Offset level. 

HWSetMagnitude(peff->dwGain, ptsp->periodic. lOffset - envsane .dwAttackLevel, 
&hwbisine. bAttackLevel2, &hresTruncated) ; 

HWSetMagnitude (peff->dwGain, ptsp->periodic. lOffset - envSane. dwFadeLevel, 
&hwbi sine . bFadeLeve 12 , &hresTrunca ted) ; 

if {fBil { 
;• 

"" The sustain for the bottom half comes from 
"" the HWBISINEEFFECT structure. 
•/ 

HWSetMagnitude (peff->dwGain, 
ptsp->periodic. lOffset - ptsp->dwMagnitude2, 
&hwbisine .bSustainLevel2, &hresTruncated); 

e1ae 
;• 

;• 

•/ 

•; 

A regular sine effect, so the second magnitude is the same 
as the first. 

HWSetMagnitude (peff->dwGain, 
ptsp->periodic. lOffset - ptsp->periodic .dwMagni tude, 
&hwbisine .bSustainLevel2, &hresTruncated); 

The center of the effect is the lOffset itself. 

HWSetMagni tu de (pef f->dwGain, 
ptsp->periodic. lOffset, 
&hwbisine. bCenter, &hresTruncatedl ; 

;• 
Set the period of the loop. 

•/ 
HWSetDuration (ptsp->periodic .dwPeriod, &hwbisine. wPeriod, &hresTruncated) ; 

;• 
Directinput reports the phase in hundredths of degrees, 
while our imaginary hardware accepts only multiples of 
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•; 

90 degrees. 

0 degrees 
90 degrees 

180 degrees 
- 270 degrees 

dwPhase "" ptsp->periodic dwPhase; 

;• 
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"' Convert to •number of 90-degrees units• with rounding. 
•; 

dwPhase = (dwPhase + 90 * DI_DEGREES - 1) I (90 * DI_DEGREES); 

;• 
"' Be careful: We may have rounded 359 degrees up to 
"' 360 degrees, which then divides to 4. So take 
"' the result mod 4 to account for that possibility. 
•; 

dwPhase = dwPhase % 4; 

hwbisine.bPhase = (BYTE)dwPhase; 

;• 
"' Use conman worker function to set the direction. 
•; 

HWSetDirection (peff, &hwbisine. bDirection) ; 

I* init lastforce */ 
hwbisine.dwLastForce = O; 

HWSendCommand(dwUnit, aizeof (hwbisine), &hwbisine); 

return hresTruncated; 

/"'"' ........ * * ..... ** ........ ** ....... * *** ............. ***"'** ** ....... **** .. * .............. * "'** .. * ........ * ...... * * *"'*** .. 

HWSetSpringAxis 

Convert a Directinput DICONDITION structure into something our 
hardware understands. 

pcond 

The Directinput DICONDITION structure. 

paxis 

The Hll'ISPRINGAXIS structure to fill in. 

Returns: 

Returns S_OK if everything is okay. 

Returns DI_TRUNCATED if any parameter got truncated. 

***"'"' *"',.,.,. * **,. "'"' ,.,. ,. ,.,. "'*"' ******,.,. ***"'"' "'* *** *""* ***** "'* **,."' *"'**,. "'"'*"'*"' ,.,. "'"' *****"'I 

HRESULT 
HWSetSpringAxis (LPCDICONDITION pcond, PHWSPRINGAXIS paxis) 
{ 

HRESULT hresTruncated; 

;• 
* Assume no truncation. 
•; 

hresTruncated = S_OK; 

/' 
,. Instead of lOffset I lDeadBand, our hardware wants low/high. 
•; 

HWSetSignedValue(pcond->lOffset - pcond->lDeadBand, &paxis->bLow, 
&hresTruncatedl ; 

HWSetSignedValue(pcond->lOffset + pcond->lDeadBand, &paxis->bHigh, 
&hresTruncated); 

;• 
We don't support separate positive and negative coefficients, 

* so we ignore the negative. 
•; 

HWSetSignedvalue (pcond-> lPosi ti vecoeff icient, &paxis->bCoef f, 
&hresTruncated); 

;• 
And scale the saturation, too. 

•/ 
HWSetUnsignedVa lue (pcond->dwPos it i veSa tura t ion, &paxis->bSatura t ion, 
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&hresTruncated); 

return hresTruncated; 

/***************************************•***********""*"******""***"********** 

HWDownloadSpringEffect 

Internal function that download.9 or update a spring condition. 

dwUnit 

Hardware unit number; this tells us which port to use. 

dwEffect 

The constant effect to update. 

peff 

The new parameters for the effect. The axis and button 
values have been converted to object identifiers by 
Directinput and have been validated by CEffDrv_DownloadEffect. 

dwFlags 

Zero or more DIEP_* flags specifying which 
portions of the effect information has changed from 
the effect alreatjy on the device. 

This information is passed to drivers to allow for 
optimization of effect modification. If an effect 
is being rocdified, a driver may be able to update 
the effect in situ and transmit to the device 
only the information that has changed. 

Drivers are not, however, required to inplement this 
optimization. All fields in the DIEFFECI' structure 
pointed to by the peff parameter are valid, and 
a driver may choose sinply to update all parameters of 
the effect at each download. 

.......................................................................... ,. ......................................................................... / 
HRESULT 
HWDownloadSpringEffect (DWORD dwUnit, DWORD dwEffect, 

LPCDIEFFECT peff, DWORD dwFlags) 

1• 
The Hw:XJMMAND_CREATESPRING conmand takes a HWSPRING structure. 

•1 
HRESULT hres, hresTruncated; 
HWSPRING hwspring; 
LPDICONDITION rgcond = peff->lpvTypeSpecificParams; 
DWORD iAxis; 

1• 
* Our validation layer in CEffDrv_DownloadEffect has already 

:filtered out rotated effects, so we can now be sure that 
* the number of DICONDITION structures (rgcond) is exactly 
* equal to peff->CAx.es. 
•1 

hresTruncated = S_OK; /* Assume no truncation *I 

1• 
Our device does not support incremental updates, so we have 
to update all the pararreters every time. 

For convenience, zero out everything. 
•/ 

//ZeroMemory(&hwspring, sizeof (hwspring)); 

hwspring .bComrnand = HWCOMMAND_CREATESPRING; 
hwspring.bEffect = (BYTE)dwEffect; 

1• 
* our spring effect doesn't support envelope or trigger 
" or direction, so there's nothing to look at there. 
•1 

1• 

•1 

If we have a one-axis effect, then we need to set zero 
for the axis not involved. 

Since the app can set the axes as •y then x• as well as 
·x then y•, you have to be careful how you parse the axes. 

for (iAxis = O; iAxis < peff->cAxes; iAxis++) { 

PHWSPRINGAXIS paxis; 

switch ( DIDFT_GETINSTANCE (peff->rgdwAxes [ iAxis)) l 
case O: / * O = x-axis *I 

paxis = &hwspring. axisX; 
break; 

case 1: /* 1 =y-axis "/ 
paxis &hwspring. axisY; 
break; 

default : / * Inpossible; would never have "/ 
/" gotten past CEffDrv_DownloadEffect */ 

coatinue ; ;,. Um ..• ignore it *I 

if (HWSetSpringAxis (&rgcond [ iAxis J , paxisl 
hresTruncated = DI_TRUNCATED; 

DI_TRUNCATED) { 

HWSendComrnand(dwUnit, aizeof (hwspring), &hwspringl; 

hres = hresTruncated; 
return hres; 

/*** .. ***•** .. *" .... * ..... ***•*****•************** .. ****************•*••****"***•••••* 

HWDestroyEffect 

Intemal function that destroys an effect. 

our imaginary hardware is particularly stupid in that there is 
no dynamic memory management; it's all static. Therefore, 
to destroy an effect, you don't do anything! You just mark 
the slot as free for the next effect to use. 

dwUnit 

Hardware unit number; this tells us which port to use . 

dwEffect 

The effect being destroyed. 

........................... ***"* ......... ,.. ... ,.. ......... ,.,..,..,..,..,..,..,.****** .. *•••••••••** .... ******* .. *****/ 

HRESULT 
HWDestroyEffect (DWORD dwUnit, DWORD dwEffect) 
{ 

return HWFreeEffectid(dwUnit, dwEffect); 

/***** .................... ,.. .... ,.,.. ........................... * .... ***************•**•******•••••·-···• .. **** 

HWStartEffect 

Intemal function that starts playback of an effect. 

dwUnit 

Hardware unit number,· this tells us which port to use. 

dwEffect 

dwMode 

dWCount 

The effect to start. 

Flags specifying how this effect should interact with 
other effects. 

DIES_SOW - Stop all other effects when playing this one. 

Directinput handles the DIES_NOIXJWNWAD flag internally; 
we will never see it. 

Number of times to play the effect. We support only a 
loop count of 1. (Stupid hardware doesn't know how to 
do multiple loops or INFINITE loops.) 

****************"*"******** .. **********************"** .. *** ........... * .. *"*"****" .. "**/ 

HRESULT 
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HWStartEffect (DWORD dwUnit, DWORD dwEffect, DltJORD dwMode, DWORD dwCount) 
{ 

;• 

•1 

We support only a loop count of 1 . 

Well, okay, we also support a loop count of zero because that's 
just a NOP. 

if Cdwcount > 1) { 
retm:n E_NOT IMPL; 

/' 

•1 

We don't support hardware DIES_SOW, so we fake it by manually 
stopping all other effects first. 

if (dwMode & DIES_SOLO) { 
HWStopAllEffects (dwUnit); 

1• 
If we are actually being asked to play the effect, then play it. 

'/ 
if (dWCount) { 

HWSTART start; 

start. bCornmand = HWCOMMAND_START; 
start .bEffect = (BYTE) dwEffect; 

HWSendComrnand(dwUnit, 11izeof (start), &start); 

return S_OK; 

/ .......................................................................................................................................................... .. . 
HWStopEf feet 

Internal function that stops playback of an effect. 

dw!Jhit 

Hardware unit number; this tells us which port to use. 

* dwEffect 

The effect to stop. 

........................................................................................................................................................... / 
HRESULT 
HWStopEffect (DWORD dwUnit, DWORD dwEffect) 
{ 

HWSTOP stop; 

stop .beommand = HWCOMMAND_STOP; 
stop.bEffect = (BYTE)dwEffect; 

HWSendCommand(dwUnit, 11izeof (stop), &stop); 

retmn S_OK; 

/ ...... ** ............ * .............................. * .. **** ...................... * .. * ........ ** .......................... * .. * .... ** * ** .. 

ffi"KletEffectStatus 

Internal function that determines whether an effect is still playing. 

* dwUnit 

Hardware unit number; this tells us which p::>rt to use. 

"' dwEffect 

The effect to query. 

* µiwStatus 

Receives effect status. 

0 - not playing 
DIErJES_PLA.YING - still playing 

................................................................................... ***** .... >t>t* ...... it .... >t .......... >t*lt.t!t .. >t.t***.t/ 

HRESULT 
HWGetEffectStatus(DWORD dwUnit, DWORD dwEffect, LPDWORD pdwStatus) 
{ 
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HWGETEFFSTATUS getstat; 
EFFSTATUS stat; 

gets tat .bCommand = HWCOMMAND_GETEFFSTATUS; 

December 21, 1999 

gets tat. bEffect = {BYTE) dwEffect; 
HWSendCommand{dwUnit, 11izeof (getstat), &getstat); 

HWReceiveData(dwUnit, aizeof (stat), &stat); 

if {stat.bPlaying) { 
•pdwStatus = DIEGES_PLAYING; 

} else { 
*pdwStatus = O; 

retw:n S_OK; 

l ...... >t .......... >t .......... 11- ............. >t ........... >t ........................... >t .......... >t ... it.>t>t>l-** ...... >t .......................... .. 

HV\GetEffectValue 

Internal function that returns the instantaneous force 
value being played out the stick due to the specified effect. 

This is not a standard Directinput function,· it is called by 
our private Escape. 

dwUnit 

Hardware unit number; this tells us which port to use. 

dwEffect 

The effect to query. 

pinfo 

Receives instantaneous effect force value. 

***>t ........................ >t .............. lt>t*****1t**** .... >t>t**"'*lt ......................................................... 1t** .. I 

HRESULT HWGetEffectValue(DWORD dwUnit, DWORD dwEffect, 
ESCAPE_GETEFFECTVALUEINFO *pinfo) 

HWGETEFFVALUE getval i 
EFFVALUE val; 

get val .bCommand = HWCOMMAND_GETEFFVALUE; 
getval .bEffect = (BYTE)dwEffect; 
HWSendCommand(dwUnit, aizeof (getval), &getval); 

HWReceiveData (dwUnit, aizeof (val), &val); 

1• 
* We scale the value back to Directinput units (0 .• DI_FFMJMINALMAX) 
,,. to allow for further device resolution in the future. 
•/ 

pinfo->dwEffectValue = (DWORD) (val .bValue*DI_FFNOMINALMAX/255) ; 

return s_OK; 

l/*,,.,,.it****1t*****,,.,,.***FORCE FEEDBACK SECTION END>t****,,.******>t*it***>t*it**/I 

HRESULT _atdcal.l RegisterLoad ( void ) 
{ 

VJREGDRVINFO Reg; 
VJPOLLREG Pol lReg; 

VJFORCEREG Forcereg; 
VJDEVICEDESC DeviceDesc; 
JOYOEMHWCAPS HWCaps; 

/I HW::onfig,· 
HRESULT re; 

Reg. dwSize aizeof ( Reg ) ; 
Reg. dwFlags = VJDF _ISANALOGPORTDRIVER; I /VJDF_NODEVNODE; 
Reg .dwFunction = VJRT_LOADED; 
Reg. lpszOEMCallout = •GAMECARD. VXD"; 

11 The version numbers should be zero if they are not applicable 
Reg .dwFirmwareRevision = 0; 
Reg .dwHardwareRevision = 0; 
Reg.dwDriverVersion = OxOOOlOOOO; 

Reg. lpDeviceDesc = &DeviceDesc; 
Reg.lpPollReg = &PollReg; 
Reg. lpForceReg = &Forcereg; 
Reg. lpGPEmulReg = NULL; 
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PollReg.dwSize = sizeof ( PollReg l; 
Poll Reg. fpCfg = &CfgRoutine; 
Poll Reg. fpEscape = &Escape; 
Poll Reg. fpCtrlMsg = &CtrlMsg; 
PollReg.fpinitialize =&Initialize; 
PollReg.fpPoll = &PollRoutine; 

Forcereg .dwSize = aizeof ( Forcereg ) ; 
Forcereg. fpSetFFGain = &SetGain; 
Forcereg. fpSendFFCommand = &SendForceFeedbackCommand; 
Forcereg. fpGetFFState = &GetForceFeedbackState; 
Forcereg. fpDownloadEff = &DownloadEffect; 
Forcereg. fpDestroyEf f = &DestroyEf feet; 
Forcereg. fpStartEff = &StartEffect; 
Forcereg. fpStopEff = &StopEf feet; 
Forcereg. fpGetStatusEff = &GetEf fectStatus; 

HWCaps .dwMaxButtons = 2; 
HWCaps. dwMaxAxes = 2; 
HWCaps. dwNumAxes = 2; 

Deviceoesc. dwSize = aizeof ( DeviceDesc ) ; 
Deviceoesc. lpszOEMName = • •; 
DeviceDesc .dwUnitid = 0; 
DeviceDesc. lpHWCaps = &HWCaps; 
DeviceDesc. lpHWConfig = NULL; //&M<K:onfig; 

re = VJoyDRegister( (DWORD) (&Reg) ) ; 
!PF ( • vjoyd register re: %x •,re ) ; 

retw:n ( re l ; 

fpragma VxD_IDATA_SEG 
#pragma VxD_ICODE_SEG 

DWORD InitRoutine( void 
( 

WORD axreg; 
pDevnodes = Malloc ( sizeof ( *pDevnodes ) , HEAPSWAP ) ; 

g_pshmem = Malloc ( aizeof { *g__pshmem J , HEA.PSWAP ) ; 
if ( pDevnodes && g_pshmem ) 
( 

MaxDevnodes 1 ; 
NumDevnodes O ; 

dwPollFlags O; 

I I This may be a good time to contact any other drivers for this card 

_._ mov ax, O 
VxDCall ( PS2MOU_Get_Version ) 
-•• mov axreg, ax 
if(axreg==O)retum ( 1 ) ;/IIPF( •service not available, ax= %d•,axreg); 

ZPF( •init done•); 

retum ( RegisterLoad ( l l ; 
) 
el•• 
( 

MPF( •in Init for first devnode description• ) ; 
retu=(l); 
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1. Projectachtergrond 

1.1 Bedrijf 

Het IPO, Centrum voor mens-systeem interactie is een onderzoekscentrum gevestigd op het 
terrein van de TU in Eindhoven. Oorspronkelijk gestart als een instituut voor perceptie 
onderzoek heeft het IPO zich nu gespecialiseerd in mens-systeem interactie. Met inmiddels 
een ervaring van tientallen jaren kan het IPO voor organisaties die complexe technologische 
producten ontwikkelen van doorslaggevend belang zijn. Het ligt namelijk voor de hand dat de 
gebruiker kiest voor producten die hem het vriendelijkst tegemoet treden. 

Het IPO doet onderzoek naar mens-systeem interactie, dat wil zeggen, onderzoeken hoe je 
de interactie met nieuwe technologieen zo doelgericht en mensvriendelijk als mogelijk kunt 
maken. Het onderzoek is onderverdeeld in vier onderzoeks programma's, te weten: User 
Centred Design, Multimodal Interaction, Spoken Language Interfaces en Information Access 
and Presentation 

User Centred Design 
Bij 'User Centred Design' ontwerpt een team in nauwe samenwerking met potentiele 
gebruikers, stap voor stap een product of systeem. Bij het ontwerpen van een 'user interface' 
wordt onderzocht wat de gewenste eigenschappen zijn en hoe deze formeel kunnen worden 
beschreven. Ook richt men zich op het bedenken van nieuwe methoden die dit 
onderzoeksproces ondersteunen. Zo worden de resultaten van het onderzoek zo goed 
mogelijk overgedragen aan productontwikkelaars. 

Information access and Presentation 
Om wegwijs te worden in het overstelpende aanbod van informatie, zijn slimme en 
goeddoordachte user interfaces nodig die aansluiten op de manier waarop mensen denken. 
Oftewel aansluiten op hun perceptieve en cognitieve proces. Er wordt gekeken naar 
aansluiting op het gebruikersprofiel en dan vooral op het gebied van zoekmethoden die bij 
navigatiesystemen goed van pas komen. 

Multimodel Interaction 
De mens maakt van nature veel gebruik van haar zintuigen. Tot nu toe is er weinig van deze 
capaciteiten gebruik gemaakt om mens-systeem interactie te bevorderen. Om producten 
echt mensvriendelijker te maken, ligt het voor de hand te zoeken naar multimodale (gebruik 
van meerdere zintuigen) interactie waarbij we denken aan combinaties van auditieve, visuele 
en tactiele aspecten. 

Spoken Language Interfaces 
Spraak speelt een belangrijke rol in menselijk communicatie. Maar op het moment speel het 
maar een kleine rol in de mens-systeem interactie. Dit onderzoeksprogramma onderzoekt de 
toepassing van spraak in en uitvoer met mens-systeem interactie. De belangrijkste 
onderzoekspunten zijn: Het creeren van dialogen om een effectievere interactie met het 
systeem te krijgen en de ontwikkeling van spraak technologie. 

Wetenschappelijk Onderwijs 
Het IPO is niet alleen een wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat ingeschakeld wordt door 
het bedrijfsleven en de overheid, het is ook intensief betrokken bij diverse opleidingen. 

Het IPO heeft een internationale instelling en er zijn dan ook veel onderzoekers I studenten 
uit het buitenland aanwezig. 
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1.2 Aanleiding tot de opdracht 

Op het IPO is een trackball met contextuele motorfeedback ontwikkeld (zie 
http://www.tue.nl/ipo/mmi/trackballl/trackballl.htm voor info & demo). Dit is een trackball 
welke terugkoppeling naar de gebruiker kan geven door een kracht op de bal te laten 
werken. Een voorbeeld: stel u voor dat midden op uw beeldscherm een kuiltje is getekend, 
als u nu met de cursor over deze kuil beweegt zult u merken dater een kracht op de 
trackball gaat werken, zodat de cursor als het ware het kuiltje inrolt. Als U nu zou proberen 
de cursor uit het kuiltje te bewegen, dan zult u meer kracht op de trackball moeten 
uitoefenen omdat de cursor als het ware bergop moet. U kunt een interactieve demo 
bekijken op de bovengenoemde internet site 

Ten behoeve van de aansturing van dit device is in het verleden op het IPO al de nodige 
software geschreven. Rondom de trackball is een eenvoudig multimedia authoring pakket 
ontwikkeld, Tactool genaamd. Tactool is vooral geschikt om demonstratie scenario's mee te 
ontwikkelen. Daarnaast is er een ActiveX control ontwikkeld welke de trackball functionaliteit 
op een meer generieke manier beschikbaar stelt. Met behulp van de ActiveX control kan de 
trackball vanuit o.a. Visual Basic kan worden aangestuurd. 
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1.3 Prob/eemstelling 

Het tactiele onderzoek wil zich in de toekomst op meerdere input- en forcefeedback devices 
gaan richten. Door derden ontwikkelde apparaten zullen worden aangekocht en in het 
onderzoek betrokken gaan worden. Het is wenselijk dat deze apparaten zoveel mogelijk 
uitwisselbaar en vergelijkbaar zijn. Voorkomen moet worden dat experimenten en 
demonstraties specifiek voor een enkel device geschreven worden. Veel commercieel 
beschikbare input devices worden geleverd met een Directlnput driver. DirectX is door 
Microsoft ge'introduceerd als de standaard om hardware zonder snelheidverlies op een 
generieke wijze toegankelijk te maken (zonder veel snelheidsverlies) voor Windows 
programmatuur (zie http://www.microsoft.com/DirectX ). Het zou het onderzoek ten goede 
komen als ook voor de IPO Forcefeedback trackball een dergelijke driver beschikbaar was. 
De voorgestelde stage onderzoekt de realiseerbaarheid van dit idee en werkt toe naar een 
implementatie. 

Deel 1: Verkennen mogelijkheden van het aansturen van Directlnput 
Dit deel behelst een verkenning van de mogelijkheden van Directlnput. De procedure voor 
het schrijven van een driver wordt in kaart gebracht. Eventuele conceptuele beperkingen 
moeten onderkend worden. Duidelijk moet warden wat er wel en niet kan worden 
gespecificeerd in de Directlnput API (Application Programmers Interface) en of dit afdoende 
is voor onze wensen met betrekking tot de trackball. 

Deel 2: Ontwerp en implementatie van vittuele devicedriver 
Er wordt een volledige driver geprogrammeerd voor een virtueel forcefeedback device. Deze 
driver moet ge'installeerd en gebruikt kunnen worden als een normale devicedriver. Feitelijk 
hangt er echter geen fysiek device aan de computer. Als input wordt de standaardmuis 
uitgelezen, de forcefeedback wordt visueel gesimuleerd door cursorverplaatsingen op het 
scherm. Uit de ervaringen met de IPO Trackball demo op het Internet blijkt dat dit een 
redelijk alternatief is voor echte forcefeedback. Dit onderdeel dient als vingeroefening voor 
de implementatie van de uiteindelijke trackball driver. In deel 3 te verwachten problemen 
betreffende de communicatie en lowlevel hardware aansturing van de IPO trackball spelen 
hier nog geen rol. 

Deel 3: ontwerp en implementatie van devicedriver voor trackball (vervolgstage) 
De in deel twee ge'implementeerde driver wordt omgebouwd tot een volwaardige driver voor 
de IPO trackball. Hierbij moet beoordeeld warden in hoeverre de huidige conceptuele 
benadering van de trackball in Directlnput API termen uitdrukbaar is. In de bestaande 
conceptuele benadering zijn een aantal krachtvelden gedefinieerd {hill, holes, etc). De 
krachten wordt berekend afhankelijk van de positie van de cursor in een krachtveld. 
Waarschijnlijk zal Directlnput een wat andere benadering vereisen. Er moet beoordeeld 
warden in hoeverre de bestaande lowlevel besturingssoftware van de trackball overgenomen 
kan warden. Afhankelijk van de gekozen conceptuele benadering voor de trackball zal 
eventueel een volledig nieuwe lowlevel besturing geschreven moeten warden, welke al dan 
niet op een dedicated systeem zal draaien of volledig in de driver opgenomen zal warden. 

Het doel van deze stage opdracht zal zijn deel1 en deel 2 op te lessen I uit te voeren. 
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2. Projectbeschrijving 

2. 1 Opdrachtgevers 

Koert van Mensvoort namens het IPO is de opdrachtgever van het DirectX project. 
Dr. N.O. Zwartkruis namens Fontys hogescholen is de opdrachtgever van het stageverslag. 

2.2 Opdrachtnemer 

De opdrachtnemer van de stageopdracht en het stageverslag is Merijn van den 
Kroonenberg. 

2.3 Doelste/lingen 

De doelstelling van dit project is het verkrijgen van een basis waarmee in een vervolgstage 
een DirectX driver voor de forcefeedback trackball kan warden geschreven. Het gaat er dan 
vooral om dat het schrijven van de driver geen probleem meer is. Alleen de problemen met 
betrekking tot het aansturen van de hardware moeten dan nag warden opgelost. 

2.4 Beginsituatie 

Het IPO heeft geen ervaring met het schrijven van een DirectX driver. 

2.4.1 Randvoorwaarden 

• De opdracht wordt uitgevoerd door een stagiaire. 
• De opdracht zal een looptijd hebben van 70 werkdagen. 
• De opdrachtnemer zal bepaalde medewerkers van het IPO kunnen raadplegen voor hulp 

met problemen. 

2.5 Projectresultaat 

Het proces van het schrijven van een DirectX driver moet gedocumenteerd en beschreven 
warden en er moet een installeerbare en werkende "virtuele" DirectX driver geschreven 
warden. Dit laatste houdt in dat de driver niet bedoelt is om bestaande hardware aan te 
sturen, maar om een DirectX trackball te simuleren. Tevens dient er een stageverslag 
geschreven warden dat voldoet aan het stageverslag zoals beschreven in 
"studentenbrochure tweede stage". 
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2.7 Risico's 

De volgende punten kunnen als risico's worden beschouwt: 
• De gedane planning is niet reeel, met als gevolg: Niet in staat zijn de aangegeven tijdsplanning 

aan te kunnen houden; hiermee bedoelen we dat door vertragingen in een bepaalde fase alle 
achtervolgende fases ook vertraging kunnen oplopen. 

• Problemen bij het vinden van informatie over het schrijven van een driver. Hierdoor kan een 
vertraging ontstaan waardoor de tijdsplanning weer gevaar loopt. 

• De opdrachtnemer heeft te weinig programmeerervaring om de virtuele driver (binnen de 
beschikbare tijd) te voltooien. 

• De benodigde middelen zijn niet beschikbaar 
• De IPO expertise m.b.t. de opdracht is te gebrekkig om de opdrachtgever te ondersteunen. 
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3. Projectfasering 

3. 1 lnleiding 
Globaal is het project onder te verdelen in vijf fasen. 
Een initiatief fase, definitie fase, ontwerp fase, realisatie fase en een overdrachtsfase. 
ledere fase heeft een start- en een eind criterium. 
Deze criteria geven aan waar aan voldaan moet zijn om de bewuste fase te mogen/kunnen 
starten of te sluiten. 

3.1.1 lnitiatief fase 
Omschrijving van de initiatief fase: 
In deze fase komt de project beschrijving tot stand. 

lnhoudelijke activiteiten: 
• Opstellen van het PVA voor het gehele project. 

Het beslispunt waarmee de initiatief fase wordt afgerond is de goedkeuring van de 
projectopdracht. 

Het procesdocument van de initiatief fase bevat het volgende onderdeel. 
• Het PVA. 

3.1.2 Definitie fase 
Omschrijving van de definitie fase: 
In deze fase wordt vastgesteld wat de eisen aan het projectresultaat zijn, wat wordt er van 
verlangd. 

lnhoude/ijke activiteiten: 
• Door middel van een gesprek met de opdrachtgever bepalen wat de wensen t.o.v. het 

projectresultaat precies zijn. 
• Verzamelen basiskennis m.b.t. DirectX en Directlnput. 
• Evalueren van het bestaande pakket. 
• Verder uitwerken plan van aanpak. 
• Onderzoeken of het project haalbaar is. 

Het beslispunt waarmee de definitie fase wordt afgerond is de goedkeuring van het 
projectprogramma (PVA). 

Het productdocument van de definitie fase bevat de volgende onderdelen. 
• Het PVA. 
• Document met basis informatie over DirectX en Directlnput 

3.1 .3 Ontwerpfase 
Omschrijving van de ontwerp fase: 
In deze fase wordt een ontwerp gemaakt voor het schrijven van een Directlnput driver. 

lnhoude/ijke activiteiten: 
• Het verzamelen van informatie over het schrijven van een driver. 
• Vastleggen welke bestanden er moeten worden gemaakt voor zo'n driver. 
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• Het maken van het ontwerp voor elk van die bestanden. 

Het beslispunt waarmee de ontwerp fase wordt afgerond is de goedkeuring van het ontwerp. 

Het procesdocument van de ontwerp fase bevat de volgende onderdelen. 
• Algemeen ontwerp DirectX driver. 

3.1.4 Realisatiefase 
Omschrijving van de realisatiefase: 
In deze fase warden activiteiten uitgevoerd om het projectresultaat, volgens het ontwerp uit 
de vorige fase, te kunnen realiseren. 

lnhoudelijke activiteiten: 
• Het feitelijk programmeren van de virtuele driver. 
• testen van de virtuele driver. 
• Schrijven van de gebruikershandleiding en de technische handleiding, volgens de 

afgesproken indeling. 
• Opstellen van een beslisdocument: evaluatie realisatie fase en aanpak overdrachtsfase. 
• Opstellen stageverslag. 

Het beslispunt waarmee de realisatie fase wordt afgerond is het moment dat de virtuele 
driver met bijbehorende documentatie wordt goedgekeurd. 

Het procesdocument van de realisatie fase bevat de volgende onderdelen. 
• verantwoording van de uitgevoerde activiteiten van de realisatie fase. 

3.1.5 Overdrachtsfase 
Omschrijving van de overdrachts fase: 
In deze korte fase, zal de opdrachtgever het projectresultaat in ontvangst nemen. 

lnhoudelijke activiteiten: 
• Overdragen van de projectresultaten 

Het beslispunt waarmee de overdrachts fase wordt afgerond is direct na het beslispunt van 
de realisatie fase. 
Het goedkeuren van het stageverslag en projectresultaat. 

Het procesdocument van de overdrachtsfase bevat de volgende onderdelen. 
• verantwoording van de uitgevoerde activiteiten van de overdrachts fase. 
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3.2 Productdocumenten 

De productdocumenten van de ontwerpfase bevat de volgende onderdelen. 
• Document met daarin beschreven algemeen ontwerp van een Directlnput driver. 
• de inhoudsopgave van het stageverslag. 

Het productdocument van de realisatie fase bevat de volgende onderdelen. 
• Een technische handleiding van de virtuele Directlnput driver. 

Het productdocument van de overdrachts fase bevat de volgende onderdelen. 
• de goedgekeurde technische handleiding 
• de goedgekeurde virtuele Directlnput driver 
• de sourcecode van de goedgekeurde virtuele Directlnput driver 
• Het stageverslag 

Terminologie 
PVA: Plan Van Aanpak 
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4. Beheersaspecten 

4. 1 Project-Geldbeheersing 

De geldbeheersing van dit project zal voor het grootste deel bestaan uit: 
• Loonkosten van een stagiaire gedurende 70 dagen 
• kantoorbenodigdheden 
Het is mogelijk dat voor de ontwerp en/of realisatiefase bepaalde software pakketten nodig zijn, of 
zelfs dat een extern bedrijf moet warden ingeschakeld. Daarom zal er van te voren verschillende 
scenario's warden opgesteld m.b.t. de mogelijke kosten. Het zal dan aan de opdrachtgever zijn om 
een keuze uit deze scenario's te maken. 

4.2 Project-Kwaliteitbeheersing. 

4.2.1 Toepassing van kwaliteitbeheersing. 

• Bij de initiatiefase is er kwaliteitbeheersing om de juiste gegevens op orde te stellen. 
• Bij de definitiefase concrete wensen, eisen en specificaties voor de opdracht warden vast 

gesteld. 
• Bij de ontwerp fase moet de kwaliteit van de ontwerpdocumenten warden controleerd. 
• Bij de realisatiefase moet de kwaliteit van de driver warden gewaarborgd door deze goed 

te testen. 

4.3 Project-lnformatiebeheersing. 

4.3.1 Toepassen van informatiebeheersing. 

• Bij de initiatiefase en de definitiefase moet alle informatie die binnen komt goed beheerd 
warden zodat het later goed mogelijk is om de gegevens terug te vinden. Ook moeten er 
goede afspraken gemaakt warden over de informatie stroom. 

• Zie ook informatie matrix 
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4.4 Project-Tijdbeheersing. 

4.4.1 Totaal overzicht tijdplanning. 

Week 
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Overdracht
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Beheers aspect organisatie 

Communicatie matrix 

Opdrachtgever. 
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Stage begeleider 
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