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SAMENVATTING

Ven, P.H.J. van de: pSOS voor het practicum Proces
Computer Systemen. Een Real-Time Operating System voor de
68000-familie. Afstudeerverslag, vakgroep Meten en Regelen
ER, Technische Universiteit Eindhoven, december 1987.

De opdracht was het opnieuw opzetten op een
multiprocessorsysteem van het practicum bij het college
Proces Computer Systemen.
In dit practicum moeten de studenten inzicht krijgen in de
problemen die optreden bij het ontwerpen van een Proces
Computer Systeem (PCS). De studenten moeten een PCS
ontwerpen dat voldoet aan een vooraf gegeven eisenpakket.
Programma-ontwikkeling gebeurt op het Philips
Microcomputer Development System (PMDS) in de taal C,
waarna downloading geschiedt naar het target-systeem, een
multiprocessor VMEbus systeem.

De huidige situatie is dat enkele taken van het PCS samen
met het benodigde Real-Time Operating System (RTOS) zijn
geimplementeerd op een single processor systeem.

SUMMARY

Ven, P.H.J. van de: pSOS for the practical work to the
course Proces Computer Systems. A Real-Time Operating
System for the 68000-family. Graduation report,
Measurement and Control Section ER, Eindhoven University
of Technology, december 1987.

A mUltiprocessorsystem was to be re-established for the
practical work to the course Proces Computer Systems. This
practical work aims at giving students an insight in the
problems related to the design of a Proces Computer System
(PCS). The students have to design a PCS that meets the
requirements described in a list of demands. Program
development is done in C on the Philips Microcomputer
Development System (PMOS), followed by downloading to a
multiprocessor VMEbus system.

Until now only some tasks of the PCS, together with the
necessary Real-Time Operating System (RTOS), have been
implemented on a single processor system.
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1. INLEIDING

De vakgroep Meten en Regelen verzorgt het 3e-jaars
keuzevak "Proces Computer Systemen".
Dit college behandelt o.a.:
- de rol van de computer in een procesinformatiesysteem
- samenwerking van programma's in een

mUltiprocessorsysteem
- processorbeheer, geheugenbeheer, besturing van in- en

uitvoer
- programmeertalen voor procescomputers
Bij het college hoort een niet-verplicht practicum, waarin
de studenten een klein real-time besturingsproject
uitvoeren op een microprocessorsysteem.

In het practicum houden de studenten zich bezig met een
sterk vereenvoudigde afspiegeling van een "echt" Proces
Computer Systeem (PCS). Doel is de gang van zaken bij het
ontwerpen van een PCS zelf door te maken, en daardoor
inzicht te krijgen in de problemen (en oplossingen) die
men daarbij ontmoet.

Mijn afstudeeropdracht was om dit practicum, dat voorheen
op de PDP-ll werd uitgevoerd, te implementeren op een
mUltiprocessorsysteem.
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2. GLOBALE ORGANISATIE VAN HET PRACTICUM

In het practicum wordt getracht een soort van
personenregistratie/geluidsbewaking-systeem te bouwen. Men
stelle zich daartoe een ruimte voor met 66n deur. Bij de
deur zijn twee lichtgevoelige elementen opgesteld waarmee
het aantal naar binnen en naar buiten gaande personen kan
worden bijgehouden. In de ruimte bevindt zich een apparaat
om het geluidsniveau te meten.

Eisenpakket
Ten behoeve van de simulatie zijn twee lopende bandjes
gemaakt, waarop een aantal poppetjes zich in tegengestelde
richting bewegen.
Een taak van het te bouwen systeem is om bij te houden
hoeveel poppetjes in de ene richting (IN) en hoeveel
poppetjes in de andere richting (UIT) gepasseerd zijn. Ook
het netto aantal aanwezige personen (poppetjes) in de
ruimte (d.i. IN - UIT) moet worden bijgehouden.
Verder is er een microfoon (met daarachter aangesloten een
versterker, gelijkrichter en laagdoorlaatfilter), die een
signaal afgeeft dat evenredig is met het geluidsniveau in
het lokaal. Dit geluidsniveau moet door het PCS worden
bewaakt, en elke overschrijding van een ingestelde
grenswaarde dient te worden gemeld aan de operator.
Ook moet de gemiddelde geluidssterkte over een bepaalde
tijd worden bijgehouden en deze waarde dient (zonder dat
daar expliciet om gevraagd moet worden) periodiek te
worden gerapporteerd.
Als uitbreiding van deze taak kan ook nog gevraagd worden
het gemiddelde geluidsniveau per aanwezig "persoon" te
berekenen en te melden.

De operator moet de genoemde grenswaarde kunnen instellen
en ook kunnen veranderen. Hetzelfde geldt voor de tijd
waarover de geluidssterkte wordt gemiddeld. Hij moet ook
de activiteiten (geluidsmeeting en tellen van personen)
kunnen stoppen en starten, alsmede de parameters welke op
een gegeven moment gelden (grenswaarde en middelingstijd)
afzonderlijk kunnen opvragen. Tenslotte moeten ook de
verkregen data van het telproces op verzoek gemeld worden.
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Voor de implementatie van een dergelijk PCS, zoals dat
door de studenten ontworpen moet worden, kan bv. gedacht
worden aan een samenhang zoals die in fig. 2.-1 wordt
weergegeven.

/
/
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fig. 2.-1: Voorbeeld van een implementatie

Dit PCS, dat voorheen werkte op de PDP-11 en later op een
LSI-11 sac, en waarop in een uitgebreide versie van Pascal
werd geprogrammeerd, moet nu kunnen gaan werken op een
mUltiprocessor-VME-systeem, waarop programmering dient te
geschieden in de taal C.

Wegens allerlei problemen met o.a. onvoorziene optredende
moeilijkheden en incompatibiliteit van geleverde software
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is de opdracht enigszins bijgesteld.
Van "Het opzetten van een compleet practicumsysteem op een
mUltiprocessor-VMEsysteem" is het geworden, via "Het
opzetten van een compleet werkend practicumsysteem op een
single Board Computer" tot uiteindelijk "Het implementeren
van enkele taken van het practicumsysteem op een Single
Board Computer".

tlB Bibliotheek Technische Universiteit Eindhoven

dit werk uiterlijk terugbezorgen op laatst gestempelde datum
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3. OUDE OPZET

3.1. LSI-II cross-bar systeem, PASCAL-PLUS

Hardware
Het practicumsysteem dat binnen de vakgroep ER is
ontwikkeld, destond eertijds uit twee LSI-ll/23
processoren met elk 4 kword aan lokaal geheugen, dat
aIleen voor de eigen processor toegankelijk was. Daarnaast
was er een gemeenschappelijk geheugen van 96 kword,
waartoe beide processoren toegang hadden. (zie fig. 3.-1).
Een arbiter regelde de toewijzing van de geheugenbus
ingeval van gelijktijdige aanvragen.
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fig 3.-1: Het multiprocessorsysteem
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AIle randapparaten waren vast verbonden met een van beide
processoren. Dit betekende dat processen die
communiceerden met randapparaten slechts op een bepaalde
processor konden lopeno Er ontstonden daarom 3 soorten
processen:
1. processen die aIleen op processor A konden lopen,
2. processen die aIleen op processor B konden lopen,
3. processen die op beide processen konden lopeno
(zie fig. 3.-2)

fig. 3.-2: Proces-verloop

Software
Om te kunnen werken met real-time structuren en operaties,
was de taal Pascal uitgebreid met een aantal nieuwe
begrippen, typen en procedures. Deze uitgebreide versie
was daarom PASCAL-PLUS genoemd (lit. 20, 24). De tekst in
pascal-plus werd toegevoerd aan een pre-compiler, die de
tekst op syntaxfouten in het real-time gedeelte testte, en
deze vertaalde naar standaard pascal.
De zo ontstane tekst werd door de Ericsson pascal-compiler
vertaald tot object-code, die uit machine-instructies van
de LSI-11 bestond. Het programma werd vervolgens
uitgevoerd, waarin allereerst het huidige operating
Systeem werd "doodgemaakt" , en daarna werden de processen
geinitialiseerd en opgestart.
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3.2. Falcon SBC-ll, MICROPOWERjPASCAL

Vanaf 1985 werd in een veranderde opzet gewerkt.

Programma's werden geschreven m.b.v. MicroPower Pascal.
Dit was een door DEC gemaakt software-omtwikkelsysteem
onder RT-ll voor het maken van real-time applications die
lopen op een target-systeem.
Programma's werden geschreven in Pascal, dat was
uitgebreid met real-time en mUltitasking faciliteiten.
Geimplementeerd waren o.a. semaforen en scheduling op
basis van prioriteit.

Programma's werden ontwikkeld op de host (PDP-II) en
gedownload in de target (Falcon SBC-ll), die het
applicatie-programma dan uitvoert.
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4. NIEUWE OPZET

In de nieuwe opzet is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
commercieel verkrijgbare systeemcomponenten (zowel
hardware als software), waarmee ook wordt aangesloten bij
andere lopende projecten.
Wat betreft de hardware zijn niet zelf processorkaarten
gebouwd, maar standaard VMEbus kaarten aangeschaft.
Wat betreft de software is er niet een eigen operating
system geschreven, maar ook hier een kant-en-klaar
operating system gekocht.
Tenslotte geschiedt de programmering van de processen op
het PMOS in de taal C.

Oe processen worden door de studenten ingetypt, door het
PMOS vertaald, tezamen met target-systeem-afhankelijke
routines en de RTOS-kernel naar het VMEsysteem gedownload
en vervolgens daar opgestart.
Men kan daarbij denken aan de volgende opstelling (zie
fig. 4. -1) :

/[]\ /[]\
~----~

fig. 4.-1: Opzet practicum

Oe studenten werken hierbij direct op de aan het PMOS
aangesloten terminals.
Om het PMOS enigszins te ontlasten kan ook voor een andere
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opzet worden gekozen (zie fig. 4.-2):

TUE V\et
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fig. 4.-2: Alternatieve opzet practicum

De studenten werken op een PC. De programma's worden op
syntax-fouten gecontroleerd door bv. een Microsoft- of
Borland-c-compiler, en vervolgens over het TUEnet naar het
PMDS gestuurd.

De drie onderdelen van het practicum, het Real-Time
Operating System, de VMEbus en het PMDS, zullen in de
rest van het hoofdstuk kort besproken worden.
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4.1. pSOS

Real-time operating systemen (RTOS) vallen grofweg uiteen
in twee klassen:
- kernels (pSOS, VRTX, MTOS, RMS68K)
- Disk Operating Systemen (POOS, OS-9, Versados)

Kernels bieden geen ontwikkelomgeving. Ze zijn meestal
maar enkele kByte groot en vaak relocatable. Ze zijn vaak
meer geschikt voor ietwat "kleinere" systemen. De
applicatie-ontwikkeling geschiedt op een ander systeem,
waarvoor vaak een aantal "tools" ter beschikking staan.
Als aanvulling op de kernel zijn vaak ook nog een file
manager en een debugger beschikbaar.
Voordeel is de hoge efficientie in programmaverwerking,

aangezien er weinig overhead is.
Nadeel is dat er een extra ontwikkelsysteem nodig is, en

dat men vaak met cross-assemblers en -compilers
moet werken, wat veel handelingen vereist.

Disk Operating Systemen bevatten zowel een
ontwikkelomgeving als een real-time kernel. De
ontwikkeling geschiedt op het target-systeem, hetgeen dan
ook een of meerdere disk-units vereist. Hiertoe worden
vaak een aantal hogere programmeertalen en linker
libraries meegeleverd. Soms is ook cross-ontwikkeling voor
andere targetsystemen mogelijk.
Voordeel is de korte doorlooptijd van de test

ontwikkelcyclus en de grote inz~tbaarheid.

Nadeel is vaak een weinig gebruikersvriendelijke
ontwikkelomgeving en slechtere real-time
eigenschappen.

Er ~~staan vier "standaard"-operating systemen wanneer het
gaat om real-time applicaties van VMEbus-systemen:
Versados, OS-9, POOS en pSOS. Minder verbreid zijn ook nog
VRTX en MTOS (zie lit. 46).
Omdat er al een ontwikkelsysteem aanwezig is in de vorm
van het PMOS, om aan te sluiten bij andere projecten, en
omdat die opzet in de industrie het meest gebruikelijk is,
is gekozen voor een kernel.

Selectie-criteria voor een RTOS-kernel zijn o.a. (zie lit.
23) :
- grootte
- snelheid
- omvang van de instructie-set
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- interrupt-afhandeling
- geheugenbeheer
- aanpasbaarheid aan wensen van de gebruiker
waarvan de eerste twee de belangrijkste zijn.
Ze zijn echter niet onafhankelijk. Een kleine omvang van
de kernel (= kleine omvang instructie-set) betekent vaak
dat de gebruikersprogramma's bepaalde taken zelf moeten
implementeren, waardoor het voordeel van een k1eine kernel
verloren gaat.

In dit gebied vertegenwoordigen MTOS en VRTX ongeveer de
beide uitersten.
MTOS heeft de grootste instructie-set, met o.a. vier
verschillende manieren van synchronisatie, te weten
signals, event flags, mailboxes en semaforen en taken als
geheugenbeheer en -protectie.
VRTX, aan de andere kant, kent aIleen de mailbox. De
makers beweren dan ook dat overige synchronisatie
principes 6f niet nodig zijn 6f op een eenvoudige wijze
met mailboxes geimplementeerd kunnen worden.
pSOS lig daartussenin. Het kent mailboxes en events.

Wanneer men kijkt naar de grootte van de kernel ziet men
eenzelfde volgorde:

VRTX 4k
pSOS 4.5k
MTOS 16k

Wat betreft context-switch snelheid ontlopen de drie
elkaar niet veel, maar VRTX is weI duidelijk trager in het
reageren op interrupts:

context worst-case
swich interrupt
speed turn-off

VRTX 75 usec 100 - 500 usec
pSOS 100 usec 28 usec
MTOS 90 usec 25 usec

Daarbij in aanmerking genomen dat pSos van de drie
duidelijk de goedkoopste is, bovendien nog dynamische
proces-creatie en geheugen-allocatie kent, en eventueel
uitbreidbaar is met een debugger (pROBE) en een file
manager (pHILE), is daarom de keuze op pSOS gevallen.
Verdere voordelen zijn nog dat het een eenvoudige I/O
structuur heeft en tabel-gestuurd is.



15

4.2. VME

Als basis voor de hardware is gekezen voor het opzetten
van een VMEbus-systeem.
De VMEbus is een standaard bussysteem voor de
interconnectie van systeemkaarten met maximaal 32-bits
adressen en 8, 16 en 32-bits data.
Het is een a-synchrone, niet-gemultiplexte bus met
kaarten op enkel- en dUbbelEUROCARD formaat en met
DIN41612 96-pens connectoren. Het heeft mogelijkheden voor
een mUltiprocessorsysteem en heeft 7 interrupt-niveau's en
4 bus-arbitratie-niveau's.
Data-transfer kan geschieden to maximaal 40 Mbyte per
seconde.

De buslijnen z~Jn samengepakt in vier functionele groepen:
- de data-transfer bus
- de arbitration bus
- de interrupt bus
- de utility bus
(zie fig. 4.-3).

Andere sub-bussen binnen de VMEbus-definitie z~Jn nog de
VMXbus voor snelle data-transfer tussen een processorkaart
en locale geheugenkaarten, en de seriele VMSbus voor het
oversturen van korte boodschappen voer bv. synchronisatie
tussen processorkaarten.
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VME buS

----------------l
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_ ---.J
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fig. 4.-3: VMEbus structuur
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Er ZlJn een drietal VMEkaarten aangeschaft:
1. Plessey PME 68-12

bevat:
- 68010-processor
- 1 Mbyte Dual Ported RAM
- 128 kbyte monitor EPROM
- 16 kbyte locaal RAM
- Floppy Disc Controller
- RS232C-aansluiting voor terminal
- Real-Time Clock
- Parallelle I/O
- VMEbus: full interrupt handler

single level bus arbiter

2. Philips PG 2010
bevat:
- 68000-processor
- 2 kbyte locaal RAM

(max: 80 kbyte RAM + 192 kbyte EPROM)
- 2 maal RS232C-aansluiting
- Parallelle I/O
- VMEbus: 3 level interrupt handler

single level bus arbiter
3. Philips PG2750

bevat:
- VMEbus handler
- prototyping area
- master- of slave-mode
- DMA mogelijkheden
- VMEbus: full interrupt handler

single level bus arbiter

De configuratie is te zien in fig. 4.-4.

Via de RS232C-aansluiting van de Plessey-kaart worden de
programma's van het PMDS in het geheugen ingelezen.
De Philips-kaart fungeert als een soort I/O-processor naar
de operator toe.
Op de prototyping-kaart worden een Analoog Digitaal
Converter (ADC) voor analoge input-signalen (o.a. van de
microfoon) en interfaces voor digitale input- en
outputsignalen (o.a. van de ldrs) gebouwd.
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4.3. PMDS

Het in de vakgroep gebruikte ontwikkelingsysteem is het
PMDS-II. (PMDS = Philips Microcomputer Development
System). Het is een VME-systeem met een 68000
microprocessor.
Het is opgebouwd zoals in fig. 4.-5 weergegeven.
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fig. 4.-5: Opbouw PMDS
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Het PMDS werkt onder het besturingssysteem UNIX, een
multi-tasking, multi-user operating systeem. Het is
mogelijk om, afhankelijk van het aantal Terminal Kaarten,
met maximaal 6 gebruikers tegelijk op het systeem te
werken.
software-ontwikkeling is mogelijk in assemblertaal voor de
8080/8085 en 68000/68010 processoren en in de hogere
programmeertaal C.
Testen van een target-systeem geschiedt m.b.v. de MAB
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(Microprocessor Adapter Box), waardoor o.a. in-circuit
emulation en interactief debuggen mogelijk wordt.

4.3.1. PCP

Software-ontwikkeling gebeurt m.b.v. het PCP (Philips
Compiler Package) .
Dit pakket bevat C cross-compilers, Pascal cross
compilers, PL/M cross-compilers en cross-assemblers voor
een groot aantal 8-bit, 16-bit en 32-bit microprocessoren.

Een PCP-compilatie doorloopt een aantal opeenvolgende
fasen, onder supervisie van een stuurprogramma. De fasen
zijn:
- preprocessor
- front end (compiler)
- optimiser
- back end (code generator)
- assembler/linker

De preprocessor is een programmeertaal-onafhankelijke
fase, die o.m. voorziet in substitutie van door de
gebruiker gedefinieerde macro's en file's.
De front end is een taalafhankelijk programma, dat de
standaard hogere programm~ertaal omzet in een compacte
gemeenschappelijke tussentaal, welke de machinetaal is
voor een eenvoudige stack-processor EM (Encoding Machine) .
De optimiser is een gemeenschappelijk programma, dat van
de "ruwe" EM-code geoptimaliseerde EM-code maakt in twee
stappen, nl. een "peephole optimizer" en een "global
optimizer".
De back end is een programma dat afhankelijk van de target
processor aan de hand van tabellen de betreffende code
genereert in assembler.
Als laatste voIgt de universele assembler/linker, waarmee
aan de hand van tabellen van de EM-code een loadable file
met machine-code voor de target-processor wordt gemaakt.
Het stuurprogramma bepaalt welke fasen op welk moment in
de compilatie met welke parameters moeten worden
aangeroepen.
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Zie fig. 4.-6 voor een schematische voorstelling van de
opbouw van het PCP.
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fig. 4.-6: Blok diagram van het PCP
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5. pSOS

5.1. Het pSOS operating systeem

pSOS is een real-time, mUlti-tasking operating system
kernel.
Het is een software bouwsteen, die relocatable en
zelfinitialiserend is, en in een EPROM ingebrand kan
worden. Parameters voor de hardware configuratie worden
aan het operating systeem meegegeven in de vorm van een
kleine configuratie-tabel. pSOS kan gecombineerd worden
met een file-management blok (pHILE) en een debugger
(pROBE) .
Inmiddels zijn ook voor een aantal compilers interface
bibliotheken beschikbaar (pREP) en bestaat er een UNIX
interface (pUCM) en een manager voor een
mUltiprocessorsysteem (pRISM).

Karakteristieken van een real-time operating systeem
kunnen worden onderverdeeld in:
- procesbeheer
- communicatie tussen processen
- geheugenbeheer
- timer ondersteuning
- device handling

5.1.1. Procesbeheer

Procesbeheer gebeurt op basis van een boomstructuur.
Processen kunnen dynamisch andere processen creeren en
opstartpn. Als wortel van de boom fungeert ~~n enkel
"root"-proces.
Het creeren van processen gebeurt in twee stappen: m.b.v.
een "spawn p"-call wordt een process control block (PCB)
geclaimd, in daarna wordt m.b.v. een "activate p"-call
dit PCB verbonden met een bepaald gedeelte programma-code.
Een proces heeft een naam van 4 karakters en een proces
identificatie (PIO). Een proces wordt gecreeerd via zijn
naam, en andere referenties gaan via de PIO, wat in feite
het adres van het PCB is.
Een geactiveerd proces kan in drie toestanden zijn:
running, ready-to-run en blocked.
Een proces is running als het de processor toegewezen
heeft gekregen. Een running proces kan door een ander
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ready-to-run proces worden onderbroken, als dat een hogere
prioriteit heeft (pre-emption). De mogelijkheid tot pre
emption kan echter door het lopende proces worden afgezet.
Een proces is ready-to-run wanneer het staat te wachten op
zijn beurt om de CPU te mogen gebruiken. Het wordt pas
running wanneer het huidige running proces de CPU
vrijgeeft, en het van aIle ready-to-run processen de
hoogste prioriteit heeft.
Een proces is blocked wanneer het n6ch running n6ch ready
to-run is, vnl. als gevolg van een aanvraag voor een
tijdelijk niet beschikbaar zijnde faciliteit, zoals een
event, een exchange of een I/O-device.
Scheduling gebeurt op basis van prioriteit. Elk proces
heeft bij opstarten een prioriteit tussen 1 (laagste) en
255 (hoogste) meegekregen. Prioriteit 0 is gereserveerd
voor het kernel-IDLE-proces, dat als enige taak het
opmaken van processortijd heeft. Tussen processen met
dezelfde prioriteit wordt time-slicing toegepast. Als ze
zijn onderbroken gebeurt scheduling volgens LRTF (Longest
Remaining Time First) m.b.t. de resterende time-slice.
Processen kunnen in groepen worden ingedeeld. Het
groepnummer (GRID) loopt van 1 tot 255. AIleen processen
binnen dezelfde groep kunnen elkaar stoppen, starten of
uit de lijst van actieve processen verwijderen.
Processen kunnen door zichzelf en door andere processen
ook van prioriteit worden veranderd.

5.1.2. Communicatie tussen processen

Communicatie tussen en synchronisatie van processen is
mogelijk m.b.v. messages en events.
Messages worden verzonden naar en ontvangen van "message
exchanges", waar indien nodig de messages gebufferd of
processen in een queue gezet kunnen worden. De processen
kunnen volgens FIFO of op basis van prioriteit wachten.
Exchanges worden gecreeerd via hun naam (4 karakters).
Andere referenties gaan via de exchange-identificatie
(XID), wat ook hier in feite het adres van het Exchande
Control Block (XCB) is. Exchanges kunnen aIleen verwijderd
worden door processen uit dezelfde groep als het proces
dat de exchange gecreeerd heeft.
Met "create x" worden exchanges gecreeerd, en met "send x"
en "req Xli worden boodschappen ontvangen en verzonden. 
Messages hebben een vast formaat van 6 long-words (6 x 4
bytes), waarvan de eerste twee door het systeem worden
gebruikt, en de laatste vier geheel door de gebruiker zijn
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te definieren. Hierin kan data meegegeven worden, een data
buffer adres en buffer grootte, de pro van het proces dat
de boodschap heeft verstuurd, de xro van een buffer waarin
het antwoord verwacht wordt, etc. Ze kunnen ook leeg zijn
wanneer da message aIleen voor synchronisatie gebruikt
wordt.
Handshaking tussen processen kan m.b.v. twee of meerdere
exchanges worden bereikt (zie fig. 5.-1).

proces A

I
VJ

send x
req_x

I

-->___I

<--
1__ -

Xl

X2

proces B

<----- send x ,
1..... _---_,

fig. 5.-1: handshaking tussen processen

Proces A (de producent) zendt gegevens via exchange Xl
naar proces B (de consument), en wacht vervolgens op een
bericht uit exchange X2. Met het zenden van dat bericht
geeft proces B te kennen dat de gegevens zijn ontvangen,
zodat proces A de volgende data kan genereren.
Exchanges kunnen ook gebruikt worden voor de implementatie
van semaforen. Na het creeren geeft het root-proces de
semafoor zijn initiele waarde door er evenzoveel keer een
lege boodschap naar toe te sturen m.b.v. "send x". Oe P
operatie wordt nu uitgevoerd door een "req x"-service
call, en de V-operatie door een "send x"-service call.
Mutual exclusion kan op deze manier verkregen worden door
een semafoor te initialiseren met waarde 1.
Events zijn een snellere, zij het ook beperktere manier om
aan andere processen te signaleren dat een bepaalde taak
is volbracht. Met "wait v" kan een proces staan wachten op
een willekeurige logische combinatie van maximaal 15
events. Met "signal v" kan een proces aan ~~n ander proces
~~n of meerdere events signaleren.
pSOS heeft geen ingebouwde bescherming tegen het optreden
van deadlock.

5.1.3. Geheugenbeheer
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Geheugenbeheer is geimplementeerd door het bijhouden van
een lijst met vrije geheugenblokken waarop een first-fit
methode wordt toegepast. Een proces kan geheugen claimen,
geheugen vrijgeven en geheugen overdragen aan een ander
proces door dit er eigenaar van te maken.
Ook zijn faciliteiten aanwezig voor memory-mapping
mechanismen en voor geheugensegmentering en adres
translatie.

5.1.4. Timer ondersteuning

Tijdregistratie is afhankelijk van kloktikken die door een
interrupt procedure aan pSOS kenbaar worden gemaakt. Deze
kloktikken hebben een door de gebruiker te bepalen
resolutie. Ze worden gebruikt voor time-slicing, voor het
bijhouden van de juiste tijd, en voor het bijhouden van de
tijd dat processen pauzeren.
De tijd is m.b.v. een "set t"-call in te stellen en m.b.v.
een "get t"-call op te vragen.
Met schrIkkeljaren e.d. is rekening gehouden.

5.1.5. Device handling

Aansturing van randapparatuur gebeurt door een I/O
supervisor. Deze identificeert het type randapparaat
volgens de UNIX-definitie van major- en minor- device
nummers en wijst vervolgens de processor toe aan de
betreffende I/O-routine d.m.v. een I/O-jumptable. Deze
jumptable bevat voor elk randapparaat 6 routines voor
resp. initialisatie, lezen, schrijven, openen, sluiten en
controlefuncties. Afhankelijk van het soort randapparaat
kunnen sommige routines een null-return geven (bv. het
openen van een keyboard) of een error-return (lezen van
een printer) .
Randapparaten welke interrupts genereren hebben naast deze
6 routines ook nog een Interrupt Service Procedure (ISP).
Communicatie tussen deze ISP en de rest van het systeem
gaat via message exchanges en events.
Na uitvoering van de ISP wordt met een speciale "ret i"
call teruggekeerd naar de kernel, waarmee wordt aangegeven
dat er een scheduling dient plaats te vinden, omdat de ISP
waarschijnlijk een proces ge-de-blokkeerd heeft.
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5.2. pSOS software layout

De layout van de verschillende software componenten is te
zien in fig. 5.-2.

trese
,J root Istart u ..... pSOS

configuration code
table

traps .... I/O,
~ kernel service pSOS jump
~ I/O supervisor realtime table- T'll.nl.tialisation e---- executive

M interr.complet. device
drivers

interruots
device 0 Interrupt
device 1 ~ Service. Procedures.

jdevice N-l ~
service
request user
interface ./

.....

.... proces
procedures code
(runtime
library)

fig. 5.-2: pSOS software layout

Centraal hierin staat de kernel: pSOS realtime executive.
De kernel verzorgt aIle operating-system taken:
scheduling, message-passing, geheugenbeheer, time-keeping
etc.
Bij al haar acties refereert de kernel aan een tabel: de
pSOS configuration table. Deze tabel bevat, naast o.a. een
beschrijving van de hardware omgeving van het systeem,
pointers naar de I/o-jump table en het begin van de user
root code.

De I/O jump table bevat pointers naar de routines die
direct op de aanwezige devices werken, de device drivers.
Voor elk device zijn 6 pointers naar routines aanwezig,
resp. voor initialisatie, read, write, open, close en
control. Voor elk device is eventueel ook een interrupt
vector aanwezig die wijst naar het begin van de Interrupt
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Service Procedure.

De root-code creeert en activeert de user-processen en
creeert de messages exchanges.
De user-processen kunnen kernel-services aanroepen d.m.v.
bijv. een "reCL-x ( ... ) ", "spawn_p ( ... ) ", "alloc_seg ( ... ) ",
en I/O supervisor functies d.m.v. "dev write( ... )",
"dev open( ... )", etc. -
Voor-deze aanroepen wordt tijdens de linker-fase
gerefereerd aan de runtime-library van assembler-routines.
Hierin worden de parameters van de stack gehaald en in de
juiste registers geladen, waarna de trap naar de kernel
wordt uitgevoerd.
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5.3. Het pSOS I/O systeem
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Het I/O systeem is in hoge mate applicatie afhankelijk en
maakt dan ook geen deel uit van de kernel. pSOS kent een
aantal I/O supervisor service calls, die voornamelijk
dienen voor het definieren van een device-onafhankelijke
I/O-interface tussen de user-processen en fysieke device
drivers.

Er zijn 6 I/O supervisor service calls: device init,
device open, device close, device read, device-write en
device-control. - -
Een user proces doet een I/O aanvraag en geeft daarbij een
16-bits getal op. Dit getal is samengesteld uit twee 8
bits getallen, volgens de UNIX-conventie, een major- en
een minor-device nummer. De I/O supervisor gebruikt het
major-nummer voor het identificeren van het soort van
fysieke device. Het minor-nummer wordt slechts aan de
device driver doorgegeven, die het kan gebruiken voor
onderscheid tussen een aantal identieke devices van
dezelfde soort.

Het enige dat de I/O supervisor dus eigenlijk doet, is het
verbinden van het major device nummer met een fysieke
device driver, en deze activeren.

De I/O supervisor vindt de betreffende device driver
d.m.v. een sprong tabel, waarvan het beginadres in de
configuratie tabel is opgenomen als de variabele
C IOTABLE.
Voor elk logisch major device zijn er 6 plaatsen in de
tabel gereserveerd, resp. voor initialisatie, openen,
sluiten, lezen, schrijven en controle. Niet al deze 6
functies hoeven geimplementeerd te zijn. Een printer bijv.
moet een foutmelding geven als hij een device read call
krijgt, en een device dat geen gebruik maakt van "open" en
"close" moet simpelweg null-returns geven.
Elke plaats in de sprongtabel is 6 bytes groot, hetgeen
genoeg is voor 6f een absolute sprong naar een routine, 6f
een nUll-return, 6f een error-return.
Error codes worden meegegeven in d7. Een null-return wordt
dus bijv:

move.b #O,d7
rts

en een error-return:
move.b #error code,d7
rts -
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De grootte van de tabel wordt bepaald door de variabele
C NIOD in de configuratie tabel.
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5.4. De configuratie tabel

De configuratie tabel bevat aIle door de gebruiker
gedefinieerde en toepassing afhankelijke parameters die
pSOS moet kennen.
De tabel bevat 22 waarden en ziet er als voIgt uit:
(verderop worden aIle parameters nader uitgelegd)

c ramstart1
c-ramend1
c=minseg1
c ramstart2
c-ramend2
c_minseg2
c nproc
c-nexch
c-nmgb
c-ticks per sec
c-ticks-per-slice
c-niod - -
c-iotable
c=supv_stacksize
c root start
c-root-stacksize
c-root-priority
c-activate proc
c-delete proc
c-switch-proc
c-probe present
c=phile=present

; begin adres geheugen blok 1
eind adres geheugen blok 1

; minimale segment-grootte blok 1
; begin adres geheugen blok 2
; eind adres geheugen blok 2
; minimale segment-grootte blok 2

maximale aantal actieve processen
maximale aantal actieve exchanges
maximale aantal message buffers
announce tick interrupt frequentie
aantal tIkken per time-slice
maximale logische device-nummer

; adres van I/O sprong tabel
grootte van supervisor stack (bytes)
begin adres van root-proces
grootte van root stack (words)
priorite~t van root-proces
procedure voor proces-activering
procedure voor proces-verwijdering
procedure voor proces-omschakeling
adres van pROBE configuratie tabel
adres van pHILE configuratie tabel

De betekenis van de parameters is de volgende:

C RAMSTART, C RAMEND, C MINSEG
RAMSTART en RAMEND bepalen de grenzen van een
aaneengesloten blok geheugen dat voor het systeem
willekeurig toegankelijk is. De kernel zelf gebruikt een
gedeelte van blok 1 voor opslag van PCB's etc. Blok 2 is
geheel en al ter beschikking van user-processen. MINSEG
bepaalt de minimale grootte van geheugensegmenten die aan
processen worden toegekend. Als de kleinste segmentgrootte
bijv. 512 is, en een proces om 1892 bytes vraagt, zal een
blok van 2048 bytes worden toegekend. Hier moet dus een
compromis gezocht worden tussen overhead bij de
administratie van het geheugen en efficientie van het
geheugengebruik.
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C NPROC, C NEXCH, C NMGB
NPROC, NEXCH en NMGB bepalen resp. het maximale aantal van
tegelijkertijd actieve processen, exchanges en message
buffers. Processen, exchanges en messages buffers hebben
allemaal een stuk geheugen nodig voor hun controle- en
datastructuren. De kernel gebruikt deze parameters in de
initialisatie voor het reserveren van geheugen. NPROC
bepaalt het aantal statisch gereserveerde PCB's (Process
Control Block), NEXCH het aantal XCB's (eXchange Control
Block), en NMGB de grootte van de pool van message
buffers.

C TICKS PER SECOND, C TICKS PER SLICE
TICKS PER SECOND bepaalt de-verwachte frequentie waarmee
de "announce t" kernel service call wordt aangeroepen.
Deze aanroep-gebeurt aIleen vanuit de Real-Time Clock-ISP.
Als TICKS_PER_SECOND bijv. 50 is, worden 50 "announce_t"
aanroepen geinterpreteerd als ~~n seconde. TICKS_PER_SLICE
bepaalt de lengte van de time-slice in aantal
systeemtikken. Als bijv. TICKS PER SECOND = 50 en
TICKS PER SLICE = 5 wordt er dus elke 100 milliseconde een
roundrobin scheduling uitgevoerd tussen processen van
gelijke prioriteit. Roundrobin scheduling kan worden
uitgezet door TICKS_PER_SLICE de waarde FFFF (hex.) te
geven.

C NIOD, C IOTABLE
IOTABLE bevat het adres van de I/O-jump table. De kernel
gebruikt dit adres voor het aanroepen van de device
drivers. NIOD specificeert het hoogste nummer dat een
device-driver kan hebben. Dit is gelijk aan het aantal
device-drivers + 1. Als bijv. NIOD=5, dan zijn er 6
devices: devO ..• dev5.

C SUPV STACKSIZE
SUPv STACKSIZE specificeert de grootte van de supervisor
stack. De supervisor stack wordt gebruikt bij het
uitvoeren van een:
- kernel service request
- I/O supervisor service request + user device driver
- Interrupt Service Procedure
- exception handling routine
Aangezien sommige van de routines door andere
geinterrumpeerd kunnen worden, is de benodigde stackruimte
niet nauwkeurig te bepalen. Een ruime schatting is dan
voldoende.
Bij stack-overflow wordt geen waarschuwing gegeven.
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C ROOT START, C ROOT STACKSIZE, C ROOT PRIORITY
Deze drie parameters-bepalen het begin-adres, de
stackgrootte en de prioriteit van het user-root-proces. De
kernel heeft deze parameters nodig om na de initialisatie
fase het root-proces te kunnen opstarten.

C ACTIVATE PROC, C DELETE PROC, C SWITCH PROC
Deze parameters geven de adressen-van eventuele door de
gebruiker zelf te bepalen acties, welke ondernomen moeten
worden bij activering, verwijdering en scheduling van
processen. Ze komen in plaats van de acties die door pSOS
ondernomen zouden worden en zijn nul indien deze acties
niet aanwezig zijn.

C PROBE PRESENT, C PHILE PRESENT
Deze twee parameters geven de adressen van de pROBE
debugger en pHILE file manager configuratie tabellen. Ze
moeten nul zijn als deze software pakketten niet aanwezig
zijn.
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5.5. Voorbeeld

Dataverwerking zal er onder pSOS ongeveer als voIgt
uitzien:

input1SP

signal v------, loop
"reset- L - - - - - -7r-w-a-1.....t"'--""v--I
interrupt dey read
conditie" send x---------

- I
ret i I,

\i

input
msg xch

- - - - - - - ---- - - - - - - - - - - -'

reg x
dey-write

output

loop
r-:-::~~~--;

;------~

outPut~ ;
i-~ msg xch --
I -

mainI

I
: loop
~ - - - - - - ).r---=':r"""e"""g"""""'x,."....---1

"verwerk
data"

send x--

.-- - -
I

fig. 5.-3: Voorbeeld van pSOS-processen

Het beschikbaar zijn van data wordt door het genereren van
een interrupt aangegeven. De interrupt wordt verwerkt door
een 1SP, die d.m.v. het zetten van een event het input
proces deblokkeert, de interrupt-conditie reset, en
vervolgens met een "ret i"-trap naar de kernel aangeeft
dat er een scheduling kan plaatsvinden.
Het input-proces, dat op de event stond te wachten, haalt
de data m.b.v. een "dev read"-call binnen, en verstuurt ze
m.b.v. een "send x"-caII naar een buffer.
Het hoofdproces haalt de data uit de inputbuffer op,
verwerkt deze, en zendt het resultaat naar de
outputbuffer.
Het outputproces haalt de data op van het outputbuffer
m.b.v. een "reg x"-call en verstuurt ze naar het
outputdevice m.b.v. een "dev write"-call.
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5.6. Initialisatie

Voordat men de kernel initialisatie procedure kan
aanroepen, moeten de volgende modules geladen zijn:
- de pSOS-code
- de configuratie tabel
- de I/O sprong tabel
- de device-driver initialisatie routines
- de root-proces-code
- de interrupt vectoren

De monitor of debugger roept de kernel initialisatie aan
met:

"jmp pSOS code+8"
indien in supervisor-mode, en met:

"trap #2"
indien in user-mode.
Het trap-nummer is slechts een voorbeeld. Op de plaats van
de trap-vector dient het adres "pSOS_code+8" te staan.

De kernel initialisatie procedure begint met het
reserveren van een gedeelte van het geheugenblok 1 voor
opslag van:
- systeem-gegevens
- PCB's, XCB's en message buffers
- de supervisor-stack
Vervolgens worden via de I/O sprong tabel de
initialisatie-routines voor de device-drivers aangeroepen.
Als laatste handeling wordt het user-root-proces gecreeerd
en geactiveerd. Dit root-proces start vervolgens de andere
processen op en creeert de message exchanges.
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6. WERKEN OP HET PMDS

6.1. Unix

- /usr/paul/psos

- /usr/paul/kermit

- /usr/paul/practicum

- /usr/paul/tekst
- /usr/paul/testrtc

Het PMDS werkt onder UNIX.
Het filesysteem van UNIX heeft een boomstructuur, waarin
aIle files systematisch kunnen worden opgeslagen. Het is
daarom sterk aan te bevelen files te groeperen en soort
bij soort in een eigen directory te plaatsen. Zo is bv. de
directory "/usr/paul" onderverdeeld in:
- /usr/paul/asm prog hierin staan assemblerprogramma's

- voor o.a. het testen van devices
- /usr/paul/bin hierin staan een aantal

zelfgeschreven executable C
programma's en shell-scripts
hierin staan shell-scripts voor
communicatie met en filetransport
via het TUE-net
hierin staan o.a. de set-up
beschrijving van het practicum en
enkele runtime-libraries
deze directory bevat o.a. de
files met de configuratie-tabel,
de I/O-jumptable en de C-root
code en de sUbdirectory:

- /usr/paul/psos/psosclib
met daarin de interface
procedures voor kernel- en I/O
supervisor requests
bevat een aantal tekst-files
hierin zit een voorbeeldprogramma
voor het linken van C- en
assemblerprogramma's
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6.2. Software-ontwikkeling

Bij ontwikkeling van software moet onderscheid worden
gemaakt tussen programma's voor het PMDS en programma's
voor het target-systeem. In het laatste geval spreekt men
van cross-compilers en cross-assemblers.
De structuur van programmaverwerking is voor aIle vormen
van compilatie gelijk, aIleen worden verschillende set-up
en bibliotheekfiles aangeroepen.
Ook zijn afhankelijk van de source (bv. C of assembler)
soms niet aIle fasen nodig. Een programma in sYmbolische
machinetaal hoeft aIleen nog maar geassembleerd te worden,
terwijl een C-programma eerst nog gecompileerd en
geoptimaliseerd moet worden.

6.2.1. Host-C-compiler

In de meest algemene vorm worden C-programma's voor het
PMDS vertaald met de C-compiler "cc". Een programma
"myprog.c" wordt gecompileerd, geassembleerd, gel inked en
geladen tot een executable file "a.out" d.m.v.:

"cc myprog.c"
De outputfile kan ook onder een andere naam worden
weggeschreven met de optie "-0":

"cc myprog.c -0 myname.ext"
Het wordt dan vervolgens uitgevoerd met: "myname.ext"
Met de optie ,,-t" worden de files die in elke fase van de
programmaverwerking worden geproduceerd ook bewaard. Het
commando "cc myprog.c -0 myname.ext -t" levert dan de
files:

myprog.c
mYF~og.i

myprog.k
myprog.m
myprog.s
myprog.o
myname.ext

Gewoonlijk worden aIleen de files "myprog.c", "myprog.o"
en "myname.ext" bewaard.
Met de optie "-v3" (verbositeit) wordt tijdens de
uitvoering van de compilatie op het beeldscherm uitvoerig
beschreven welke fasen er uitgevoerd worden:

"cc myprog.c -0 myname.ext -v3 -t"
Er verschijnt dan op het beeldscherm:
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+ /usr/ack/fe/em cpp -Dmc68000 -Dunix -DEM WSIZE=4 
DEM PSIZE=4 -DEM-ISIZE=4 -DEM SSIZE=2 -DEM-LSIZE=4 
DEM-PSIZE=4 -DEM-DSIZE=4 -I/usr/ack/host/include 
I/usr/ack/fe/include -I/usr/include myprog.c >myprog.i
+ /usr/ack/fe/em_cc -VW4i4p4f4s214d4 <myprog.i >myprog.k
+ /usr/ack/em_opt myprog.k >myprog.m
+ /usr/ack/host/cg myprog.m >myprog.s
+ /usr/ack/host/as - -0 myprog.o myprog.s
+ /usr/ack/host/ld -0 myname.ext /usr/ack/host/head_em
/usr/ack/host/head cc myprog.o /usr/ack/host/tail cc
/usr/ack/host/tail=em -

In de front end fase worden eerst de preprocessor en de C-
compiler aangeroepen: "/usr/ack/fe/em cpp"

"/usr/ack/fe/em-cc"
en vervolgens de optimalisator van de gemeenschappelijke
tussentaal: "/usr/ack/em opt"
In de back end fase worden de speciaaI op het PMDS (=
host) toegepaste programma's aangeroepen:
de code-generator: "/usr/ack/host/cg"
de assembler: "/usr/ack/host/as"
en de loader: "/usr/ack/host/ld"
De laatste produceert de file "myname.ext".

De host-C-compiler is minder geschikt, en waarschijnlijk
ook niet bedoeld voor ontwikkeling van omvangrijke en/of
rekenintensieve programma's. Vanwege het grote aantal
compiler-fasen i.v.m. de universaliteit duurt het erg lang
voordat een programma vertaald is. De compiler kan weI
gebruikt worden voor het maken van een aantal
gebruikersprogramma's, zgn. "tools". Zo heb ik, voordat de
debugger hiervoor gebruikt kon worden, een paar C
programma's geschreven voor het downloaden van files naar
het VMErack via een seriele terminal-poort.

6.2.2. C-cross-compiler

De algemene cross-compiler is "ack".
ACK staat voor Amsterdam Compiler Kit.
Het is gebaseerd op het UNCOL-idee, om een compiler te
maken voor N programmeertalen op M machines, zonder NxM
programma's te moeten schrijven. Deze benadering bestaat
uit N front ends, die elk een hogere programmeertaal
vertalen naar een gemeenschappelijke taal UNCOL (UNiversal
Computer Oriented Language), en M back ends, die UNCOL
programma's vertalen naar een specifieke machinetaal.
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I.p.v. NxM hoeven nu slechts N+M programma's geschreven te
worden. (zie fig. 6.-1)

front ends back ends

FORTRAN- FORTRAN
programma ~ compiler

C
programma

pascal
programma

68000
assembler

pascal- optimizer 8086-
compiler~-+~ ~----~--~assembler

I

Z80
assembler

fig. 6.-1: Het UNCOL model

Voor de 68000/68010 is een C-cross-compiler aanroepbaar
met "68k44". In feite is dit hetze1fde programma als de
host-C-compiler "cc" , maar nu met een ander
stuurprogramma.
Met de aanroep: "68k44 myprog.c -0 myname.ext -v3 -t"
verschijnt op het beeldscherm:

+ /usr/ack/fe/em cpp -Omc68000 -OOSxx -OEM WSIZE=4 
OEM PSIZE=4 -OEM-ISIZE=4 -OEM SSIZE=2 -OEM-LSIZE=4 
OEM-FSIZE=4 -OEM-OSIZE=8 -I/usr/ack/68k44/1nclude 
I/usr/ack/fe/include -I/usr/include myprog.c >myprog.i
+ /usr/ack/fe/em cc -Vw4i4p4f4S2l4d8 <myprog.i >myprog.k
+ /usr/ack/em opt myprog.k >myprog.m
+ /usr/ack/68k44/cg myprog.m >myprog.s
+ /usr/ack/68000/as -0 myname.ext /usr/ack/68k44/head em
/usr/ack/68k44/head cc myprog.s /usr/ack/68k44/tail cc
/usr/ack/68k44/tail=fp /usr/ack/68k44/tail_em -

In de front end fase worden dezelfde programma's
uitgevoerd:

"/usr/ack/fe/em_cpp"
"/usr/ack/fe/em_cc"
"/usr/ack/em opt"

Maar de back end fase verschilt:
"/usr/ack/68k44/cg"
"/usr/ack/68000/as"
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In plaats van speciale voor het PMOS bedoelde programma's
worden nu de algemene 68000-code generator en -assembler
gebruikt. Er wordt nu een file "myname.ext" geproduceerd,
die echter niet op het PMOS uitgevoerd kan worden. De file
is bedoeld om gedownload te worden naar het target
systeem.
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6.3. Het linken van C- en assemblerprogramma's

De programma's van de processen worden geschreven in C.
Voor het aanvragen van kernel- en I/O supervisor services
van pSOS moeten assembler-TRAP-instructies worden
uitgevoerd. Deze zijn echter niet in een C-programma op te
nemen. Elke kernel-service-request moet daarom als een
assembler-routine geimplementeerd zijn.
De assembler-routine krijgt van het user-C-proces de
parameters aangeleverd, zet ze in de juiste registers, en
voert een TRAP uit naar de kernel.
Na terugkeer uit de kernel worden output-parameters door
de assembler-routine uit de betreffende registers gehaald
en aan het user-C-proces doorgegeven.
De manier waarop deze overdracht van parameters
plaatsvindt, is echter sterk afhankelijk van de
implementatie van de C-compiler, en kan van systeem tot
systeem verschillen. Daarom moet eerst onderzocht worden
hoe de PMDS-C-compiler bij aanroep van subroutines de
overdracht van parameters verzorgt.

Hiertoe zijn twee C-programma's geschreven,
een hoofdprogramma "main" en een functie "set":

main()
{

int a, b, Xi

set(c, y)
int c, *y;
{

b =
X =
a =

Oi
Ii
set(b, &x);

*y = 3;
if (c) *y = 2 i
return (0) ;

De notatie "a=set(b,&x)" betekent dat "b" als waarde aan
de procedure wordt meegegeven en dat "x" een waarde moet
krijgen, d.w.z. een "call by value" en een "call by name".
Wat bij een "call by name" wordt overgedragen is eigenlijk
het adres waar de variabele zich bevindt. Vandaar de
notatie "&x", dit is een pointer naar variabele x. In de
procedure "set" wordt dan ook met "*y=3" aangegeven dat de
inhoud van y de waarde 3 moet krijgen. Dit is in C de
gebruikelijke manier van het overdragen van input- en
outputparameters.
Met "return(O)" wordt aan de functie de waarde 0
toegekend. Deze waarde krijgt in het hoofdprogramma de
variabele a.
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De programma's worden met de aanroep:
"CC -0 main.x main.c set.c -t -v3"

door de C-compiler vertaald in de files "main.s" en
"set.s".

Wanneer daarvan de op dit moment niet-essentiele regels
worden weggelaten, houden we over:

main:
tst.b -144(sp)
link a6,#-12
move.l d7,-(sp)
move.l #O,d7
move.l #l,-12(a6)
pea -12(a6)
move.l d7,-(sp)
jsr set
add.! #8,sp
move.l dO,-4(a6)
move.l (sp)+,d7
unlk a6
rts

set:
tst.b -128, (sp)
link a6,#-0
move.l12(a6),aO
move.l #3, (aO)
tst.1 8(a6)
beg 10013
move.l12(a6),aO
move.l #2, (aO)
10013:
move.1 #O,dO
unlk a6
rts

Hierbij kunnen de volgende opmerkingen gemaakt worden:
1. Namen van functies in C worden in assembler
voorafgegaan door een underscore: main -> _main ; set ->
set

2. Elke functie reserveert m.b.v. a6 een stack-frame voor
tijdelijke opslag van lokale variabe1en. De functie "set"
heeft geen loka1e variabelen en reserveert dus met "link
a6,#-0" 0 bytes, "main" heeft 3 lokale variabelen en
reserveert met "link a6,#-12" 12 bytes, 4 bytes per
variabele.
3. V66r aanroep van de functie "set" worden de variabelen
op de stack gezet. De variabele "x" bevindt zich op het
adres -12(a6), zodat met "pea -12(a6)" (push effective
adres) dit adres aan de functie "set" wordt meegegeven.
Daarna wordt met "move.l d7,-(sp)" de waarde van variabele
b, die in d7 zit, op stack gezet. De volgorde van pushen
is dus omgekeerd: de eerste variabele wordt a1s laatste op
stack gezet.
4. Het uitvoeren van "link a6,#-0" door de functie "set"
heeft ook als doel d.m.v. een offset t.o.v. a6 te kunnen
refereren aan stack-parameters.
Met "move.l12(a6),aO"

"move.l #3, (aO)"
wordt het adres van de variabele "y" van stack gehaald en
vervolgens de waarde 3 op dat adres weggeschreven. Ook aan
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6.4. Connectie PMDS - VME

6.4.1. RS232 verbinding

Aangezien in eerste instantie niet met de debugger gewerkt
kon worden i.v.m. het ontbreken van een verloopvoetje,
moest file-transport via de seriele terminal-poort van de
Plessey-kaart verlopen.
De volgende RS232C-verbinding bleek te werken:

PMDS VMErack
chassis 1 1 chassis

TXD 2 -> -> 2 RXD
RXD 3 <- <- 3 TXD
RTS 4 -> 4
CTS 5 <-- -> 5 DTR
DSR 6 <- 6
GND 7 7 GND
DCD 8 <- 8
DTR 20 -> <- 20 DCD

Zowel het PMDS als het VMErack worden voor de gek gehouden
wat betreft de handshaking tussen beiden.
Voor instelling van de terminal-aansluiting van het PMDS
wordt verwezen naar bijlage 2. Daarin zijn ook
aanwijzingen te vinden voor het opzetten van een
verbinding met en file-transport van en naar een PC,
wanneer beiden zijn aangesloten op het TUEnet.

6.4.2. Downloaden "a.out"-file

Om de a.out-file te kunnen downloaden naar het VMErack,
moeten de bytes met machinecode worden omgezet in
hexadecimale ascii-karakters en vervolgens twee aan twee
via de serie1e terminal-verbinding overgezonden.

Daartoe moet eerst onderzocht worden hoe de geproduceerde
executeable file eruitziet.
uit hoofdstuk 12 van lit. 27 blijkt dat de door de
compiler geproduceerde file "a. out" achtereenvolgens de
volgende data bevat:
- file header
- section headers

section fillers
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- relocation records
- symbol records
- symbol identifiers

De file-header neemt de eerste 20 bytes in beslag en
bevat:
- oh magic(2): specifiek a.out nummer
- oh-stamp(2): assembler versie nummer
- oh-flags(2): bit 0: low order bytes eerst

bit 1: low order words eerst
bit 2: niet aIle referenties gevonden
bit 3: voor gebruik met 8086

- oh nsect(2): aantal section fillers
- oh-nrelo(2): aantal relocation records
- oh-nname(2): aantal symbol records
- oh=nemit(4): totale aantal bytes van aIle sections
- oh nchar(4): grootte van symbol area
Achter de namen staat tussen haakjes het aantal bytes.

Elke section-header neemt 20 bytes in beslag en bevat;
- os base(4): startadres in target machine
- os-size(4) : grootte van de section in machine
- os=foff(4) : startadres in a.out-file (offset)
- os_flen(4): grootte in a.out-file
- os_lign(4) : alignment van de section

Hierna volgen in dezelfde volgorde na elkaar de inhouden
van aIle sections.

Voorbeeld van het begin van een a.out-file:

0000000 0102 0000 0300 0300 0000 1aOO 7c01 0000
0000020 8dOO 0000 0000 2000 5c01 0000 5000 0000
0000040 5c01 0000 0200 0000 0000 2800 2000 0000
0000060 ac01 0000 2000 0000 0200 0000 0000 3000
0000100 0000 0000 cc01 0000 0000 0000 0200 0000
0000120 207c 0021 0000 2e48 207c 0030 0000 4e60
0000140 2f3c 0020 001c 3f3c 0700 4e73 21fc 0020
0000160 0484 0000 21fc 0027 0000 0080 21fc 0027
0000200 0004 0084 21fc 0027 0008 0088 21fc 0027
0000220 OOOc 008c 4e42 4e56

Interpretatie:
file-header
0102 -> 0201
0000 -> 0000
0300 -> 0003
0300 -> 0003

magic number is altijd 0201
versie 0
bytes en words staan omgekeerd
3 sections
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0000 -> 0000 a relocation records
1aOO -> 001a 26 symbol records
7c01 0000 -> 0000 017c 380 bytes in sections
8dOO 0000 -> 0000 008d 141 bytes in symbol area

eerste section
0000 2000 -> 0020 0000 begin adres in machine
5c01 0000 -> 0000 015c 348 bytes in machine
5000 0000 -> 0000 0050 offset in file
5c01 0000 -> 0000 015c 348 bytes in file
0200 0000 -> 0000 0002 alignment

tweede section
0000 2800 -> 0028 0000 begin adres in machine
2000 0000 -> 0000 0020 32 bytes in machine
ac01 0000 -> 0000 01ac offset in file
2000 0000 -> 0000 0020 32 bytes in file
0200 0000 -> 0000 0002 alignment

derde section
0000 3000 -> 0030 0000 begin adres in machine
0000 0000 -> 0000 0000 a bytes in machine
cc01 0000 -> 0000 01cc offset in file
0000 0000 -> 0000 0000 a bytes in file
0200 0000 -> 0000 0002 alignment

De relocation records, symbol records en symbol
identifiers zijn voor het downloaden niet van belang.

Voor het downloaden van de file "a. out" naar het
VMEsysteem is een C-programma geschreven (zie bijlage 3).
Dit programma zet de terminal-poort in de juiste mode,
leest van de file het aantal sections en voert daarna per
section de volgende acties uit:
1. het beginadres wordt ingelezen en via een "MM"-commando

wordt de monitor van de Plessey-kaart aangesproken
2. het aantal bytes en de offset worden ingelezen
3. de bytes worden vanaf de offset ingelezen, vertaald

naar hexadecimale ascii en, afgesloten met een <CR>,
naar het VMEsysteem gestuurd.

Als laatste wordt met 1l.<CR>1l het MM-commando beeindigd,
en wordt de terminal-poort weer in zijn oorspronkelijke
mode teruggezet.
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6.5. Het maken van een eigen compiler

Oe met het PMOS geleverde compiler is niet gemaakt voor
een bepaalde hardware-configuratie. oit betekent dat
iedere gebruiker zijn eigen versie van de compiler moet
maken. Oeze compiler hangt af van het target-systeem
waarop de software moet draaien.

Voor het aanpassen van de compiler zijn er twee
mogelijkheden:
- de systeembeheerder brengt de veranderingen aan aan de

standaard versie van de compiler
- de gebruiker kopieert de standard versie van de compiler

naar zijn eigen directory en brengt er dan de
veranderingen in aan.

Aangezien van de systeembeheerder niet verwacht mag worden
dat hij bij elke verandering opdraaft en het niet aan te
bevelen is veranderingen aan te brengen aan de standaard
versie van de compiler, en er ook vaak meerdere projekten
tegelijkertijd op het ontwikkelsysteem worden uitgevoerd,
wordt hier gekozen voor de tweede mogelijkheid.

Het proces om de eigen compiler te maken komt neer op de
volgende stappen:
1. het kopieren en veranderen van de back end descriptor

file die de compilatie stuurt
2. het schrijven van een shell-script om de veranderde

compiler aan te roepen
3. het kopieren en veranderen van de target set-up file

"head em"

We nemen aan dat we in de HOME-directory zitten, dit is de
directory waar we na inloggen in terecht komen. Het
commando "pwd" moet dus de melding geven: /usr/paul
Eerst maken we nu een sub-directory die als de specifieke
project-directory gebruikt zal worden: "mkdir practicum"
Vervolgens kopieren we de algemene 68000 descriptor file
hiernaartoe:

"cp /usr/ack/68k44/descr /usr/paul/practicum/descr"
en maken hem writeable:

"chmod +w /usr/paul/practicum/descr"

We moeten nu een shell-script maken om de compiler aan te
roepen. We zullen deze "compile" noemen en in de sub
directory "/usr/paul/bin" plaatsen. Eerst creeren we de
sUb-directory:

"cd" "mkdir bin" "cd bin"
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Vervolgens maken we de shell-script: "e compile"
De shell-script moet er als voIgt uitzien:

ACKBE=/usr/paul/practicum/descr (nieuwe path-name voor
export ACKBE shell-variabele ACKBE
exec ack $* (aanroepen van het

PCP-stuurprogramma)
En we maken de shell-script executable: "chmod +x compile"
Om te zorgen dat de shell-script bij aanroep gevonden
wordt, moet de sUb-directory "/usr/paul/bin" opgenomen
worden in de systeemvariabele "PATH". Dit kan op de meest
eenvoudige wijze door in de file ".profile" de regel

PATH=:/bin:/usr/bin
te veranderen in

PATH=:/bin:/usr/bin:/usr/paul/bin
De sUb-directory "/usr/paul/bin" kan nu ook gebruikt
worden om meer shell-scripts in op te slaan.

Ais laatste kopieren we de target set-up file "head em"
naar de project-directory:

"cp /usr/ack/68k44/head em /usr/paul/practicum/head em"
en maken hem writeable: - -

"chmod +w /usr/paul/practicum/head_em"
Aangezien we nu weten waar onze "head em"-file zich
bevindt, kunnen we nu onze descriptor=file
"/usr/paul/practicum/descr" zodanig veranderen dat onze
"head em"-file bij compilatie wordt meegenomen Lp.v. de
standaard "head em"-file. Het enige dat hiervoor nodig is,
is het veranderen van de regel:

(.e:{NEED}={PATH}/head_em) \
in

(.e:{NEED}=/usr/paul/practicum/head_em) \

Wanneer een C-programma met eventuele assembler-routines
wordt gecompileerd m.b.v. het commando "68k44", worden er
automatisch twee files meegelinked. Dit zijn de files:
"/usr/ack/68k44/head em" en "/usr/ack/68k44/head ce"
Deze zijn speciaal gemaakt voor het creeren van de c
omgeving.
Op het VME-systeem moet niet in een C-omgeving worden
gewerkt, zodat we nu uitkunnen met een veel eenvoudiger
"head em"-file en zonder "head cc"-file.
Wat er door "head em" moet worden gedaan is o.a.:
1. het definieren-van de programma-layout
2. het schoonvegen van de stack en het data-segment
3. de stack initialiseren
4. het aanroepen van het C-hoofdprogramma
5. actie ondernemen indien fouten optreden
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6. het definieren van enkele interne variabelen

In ons geval ziet de file "head em" er als voIgt uit:

@(#)head em.s 1.5
.define exit, ramlo, ramhi
.extern -main
ramlo = Ox200000
ramhi = Ox300000
.sect .text
.base ramIe
.sect .data
.sect .text
move.l #ramhi,sp
jsr main
exit:

move #228,d7
trap #14

Om het meelinken van de file "head cc" te verhinderen moet
in de file "descr" de regel

(.c:{LANG}={PATH}/head cc)
verwijderd worden. -

Het C-programma
main ()
{

int Xi
X = 1i

}
kan nu gecompileerd worden met het commando:
"compile -d1700 -v3 -0 myname.ext myprog.c >myprog.list"
De optie "-d1700" geeft samen met de redirection
">myprog.list" aan dat er een list-file geproduceerd moet
worden met daarin de symbolische assembler-mnemonics en de
opcodes.
Uitvoering van het command geeft de volgende file
"myprog.list":

00200000
00300000

! @(#)head em.s 1.5
.define exit, ramlo, ramhi
.extern -main
ramlo = OX200000
ramhi = Ox300000
.sect .text
.base ramlo
.sect .data
.sect .text
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Ox6D61696E
Ox2E630000
•text
5

a6,#-4
•data

move.l #ramhi,sp
jsr main
exit:

move #228,d7
trap #14
.extern main
.sect :-text
main:

link
. sect
12:

:-data4
.data4
•sect
.line

2D7C00000001FFFC \
move. 1 #1,-4(a6)
un1k a6
rts

0020001C 4E5E
0020001E 4E75

00200014

00200020 6D61696E
00200024 2E630000

00200010 4E56FFFC

0020000A 3E3COOE4
0020000E 4E4E

00200000 2E7C00300000
00200006 4EBA0008
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6.6. Het maken van user-libraries

Kernel- en I/O-supervisor traps moeten geschreven worden
in assembler.
Om niet elke keer al deze assembler-programma's in het c
hoofdprogramma te moeten opnemen, is het handig ze in een
user-library onder te brengen. Deze library wordt dan bij
compilatie aangeroepen, en de in het hoofdprogramma
gebruikte assembler-routine's worden meegelinked.

We zullen het proces aan de hand van een voorbeeld
bespreken:
een hoofdprogramma in C dat de stand van de secondenteller
van de real-time clock (rtc) op de statusleds zichtbaar
maakt, en stopt zodra de stand 37 is bereikt.
Het voert hiertoe de volgende acties uit:
- aanroepen van de procedure om de rtc te resetten
- aanroepen van de procedure om de rtc te starten
- uitvoeren van een loop waarin achtereenvolgens een

geheugenplaats gelezen wordt (de secondenteller van de
rtc) en een geheugenplaats beschreven wordt (de
statusled's)

Het C-programma en de assemblerroutines zien er als volgt
uit:

maine)
{

int seconds;
long stat=Oxf12001, rtc=Oxfl1800;

resetrtc() ;
gortc() ;
while «seconds=readmem(rtc» !=Ox37)
writemem(stat,seconds) ;
}

.define resetrtc

.extern resetrtc

.sect .text
resetrtc:

link a6,#-0
movem.l aO,-(sp)
lea OXfl1800,aO
move.b #Oxff,Ox25(aO)
movem.l (sp)+,aO
unlk a6
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rts
.define _gortc
.extern gortc
.sect .text
gortc:

link a6,#-O
movem.l aO,-(sp)
lea Oxfl1800,aO
move.b #Oxff,Ox2b(aO)
movem.l (sp)+,aO
unlk a6
rts
.define readmem
.extern readmem
.sect .text
readmem:

link a6,#-O
movem.l aO,-(sp)
move.18(a6),aO
clr.l dO
move.b OX05(aO),dO
movem.l (sp)+,aO
unlk a6
rts
.define writemem
.extern writemem
.sect .text
writemem:

link a6,#-O
movem.l d1/aO,-(sp)
move.l 8(a6) ,aO
move.l 12(a6) ,d1
not dl
move.b d1, (aO)
movem.l (sp)+,d1/aO
unlk a6
rts

Het creeren van de user-library gaat als voIgt:
"aar r tail tstrtclib"
Het PMOS antwoordt met:
"aar: creating tail tstrtclib (warning)"
De huidige directory bevat nu een file "tail tstrtclib"
die aIleen bestaat uit de header "~<ar>~"

Het toevoegen van modules gaat met het commando "aar r" of
"aar q"

aar r tail tstrtclib ctrlm.s
aar r tail-tstrtclib readm.s
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aar r tail tstrtclib writem.s
of in een keer iet "aar r tail tstrtclib *.s" als deze
drie files de enige files met ae extensie ".s" zijn in de
huidige directory.
Om te controleren of de bibliotheek de routines bevat kan
het commando "aar t tail tstrtclib" uitgevoerd worden, dat
dan de volgende lijst zou moeten geven:

ctrlm.s
readm.s
writem.s

We moeten nu de library naar de project-directory
kopieren:
"cp tail tstrtclib /usr/paul/practicum"
en de file "/usr/paul/practicum/descr" zodanig veranderen
dat de compiler onze programma-bibliotheek weet te vinden.
Dit gebeurt door de regel

flag -1* LIBPATH={PATH}/tail *
te veranderen in -

flag -1* LIBPATH=/usr/paul/practicum/tail_*

Het aanroepen van de compiler gebeurt nu als voIgt:
"compile -d1700 myprog.c -ltstrtclib

-v3 -0 myname.ext >myprog.list"
en geeft de volgende files: myname.ext

myprog.c
myprog.list
myprog.s

Met het commando "loadaout myname.ext" wordt de hex-code
van aIle sections overgestuurd naar het VMErack.
Het commando geeft de terugmelding:

number of sections: 2
sect. 1: os base = 00200000
sect. 1: os-size = 192
sect. 1: os--foff = 60
sect. 2: os base = 002000cO
sect. 2: os-size = 8
sect. 2: os-foff = 252

Het programma kan nu op het VMErack opgestart worden.

I.p.v. de bibliotheekprogramma's rechtstreeks in assembler
te schrijven, kunnen ze ook in C geschreven worden en dan
vertaald naar assembler. nit gebeurt met het commando:
"68k44 -LIB routine.c -c.s -v2"
De optie "-LIB" geeft aan dat het gecompileerde programma
gebruikt gaat worden in een bibliotheek, hetgeen inhoudt
dat aIle in de routine gedefinieerde variabelen vooraan in
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de file komen te staan. De optie "-c.s" geeft aan dat de
compilatie gestopt moet worden zodra de file "routine.s"
gecreeerd is.
Er wordt nu een file "routine.s" aangemaakt die geschikt
is om in een !<ar>!-file te worden opgenomen.
Om de assembleertijd van het hoofdprogramma te reduceren
kunnen de bibliotheekroutines ge-pre-assembleerd worden.
Dit gaat als voIgt met het commando:
"/usr/ack/68000/pack routine.s >routine.u"
De module "routine.u" kan vervolgens in de bibliotheek
worden opgenomen.
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7. HET MAKEN VAN DE APPLICATIE

Het maken van een compleet werkend practicumsysteem bleek
binnen de daarvoor gestelde termijn niet haalbaar. Er is
daarom aIleen een telproces geimplementeerd, dat het
aantal passanten op de lopende band in ~~n richting telt,
en het totale aantal in binaire code permanent weergeeft
via de statusleds.

Om zo snel mogelijk tot resultaten te komen, is in eerste
instantie gekozen voor een opzet met zo weinig mogelijk
processen. Dit betekent dat van de in hoofdstuk 5.5.
gepresenteerde structuur met 4 processen, te weten: ISP,
input, main, output, er nog maar 2 (het absolute minimum
aantal) zijn overgebleven: ISP en count. AIle taken zijn
over deze 2 processen verdeeld. (zie fig. 7.-1)

ISP

"lees data"
send x _
"reset
interrupt
conditie"

fig. 7.-1: Opzet telproces

msg.
exch.

count

loop:-- -I
_ -;>- req x

"verwerk
data"

dey write

De ISP wordt opgestart door een interrupt, die aangeeft
dat er data beschikbaar is. Aangezien in een ISP geen
"dev read"-call toegestaan is, wordt de data d.m.v.
assembler-instructies binnengelezen van de parallelle
interface/timer. Met een "send x"-call wordt de data naar
een buffer gestuurd, waarna de-interrupt-conditie wordt
gereset. Als laatste wordt met een "ret i"-call
teruggekeerd naar de kernel. -
Het hoofdprogramma "count" haalt de data uit de buffer op,
verwerkt ze en stuurt de resultaten d.m.v. een
"dev_write"-call direct naar het betreffende I/O-device,
in dit geval de statusleds.
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7.1. De configuratie tabel

De configuratie tabe1 bevindt zich in de file "conf tab"
en ziet er als voIgt uit:

.define conf tab

.extern conf tab

.sect .data
conf tab:

.data4

.data4

.data4

.data4

.data4

.data4

.data2

.data2

.data2

.data2

.data2

.data2

.data4

.data4

.data4

.data4

.data2

.data4

.data4

.data4

.data4

.data4

Ox00280000
OX0028ffff
OX00000100
OX00290000
OX0029ffff
OX00000100
5
2
16
10
1
1
_io_jtab
Ox00001000
root

OXOOOOIOOO
200
o
o
o
o
o

c ramstart1
c-ramend1
c-minsegl
c-ramstart2
c-ramend2
<~minseg2
c nproc
c-nexch
c-nmgb
c-ticks per sec
c-ticks-per-slice
c-niod - -
c-iotable
c-supv stacksize
c-root-start
c-root-stacksize
c-root-priority
c-activate proc
c-delete proc
c-switch-proc
c-probe present
c:=phile::::present

Het geheugen is verdeeld in 2 blokken: blok 1 loopt van
280000 tot 28ffff en blok 2 loopt van 290000 tot 29ffff.
Beide hebben een segmentgrootte van 256 bytes.

Het maximale aantal tegelijkertijd actieve processen en
message exchanges is ingesteld op respectievelijk 5 en 2.
De grootte van de message buffer pool is gekozen om ruimte
te hebben voor maximaal 16 messages.
De real-time clock levert 10 tikken per seconde, d.w.z.
geeft elke 100 msec een interrupt. 100 msec is ook de
grootte van de time-slice.
Er zijn 2 I/O-devices: devO = parallelle interface/timer

dev1 = real-time clock
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Voor " io jtab" en " root" worden door de linker
automatisch de juiste adressen ingevuld, d.w.z. het
beginadres van de IjO-sprongtabel en het beginadres van de
root-code.
Het root-proces heeft de hoogste prioriteit. Hiervoor is
200 gekozen.
Gezien het kleine aantal processen, is een stack-grootte
van 4k ruim voldoende.
Er zijn geen door de gebruiker gedefinieerde acties, en
n6ch pROBE n6ch pHILE zijn aanwezig.
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7.2. De I/O sprong tabel

De I/O sprong tabel bevindt zich in de file "io_jtab" en
ziet er als voIgt uit:

.define io jtab

.extern -io-jtab

.sect .text-
io jtab:

T--=-----------------------------------
! device 0 = parallel interface/timer
!--------------------------------------
jmp _pit_init ! devO init
nop
move.b #O,d7 devO_open
rts
move.b #O,d7 devO close
rts
move.b #O,d7 devO read
rts
jmp _leds_write devO write
nop
move.b #O,d7 devO ctrl
rts
!--------------------------------------
! device 1 = real-time clock
!--------------------------------------
jmp _rtc init ! devl init
nop
move.b #O,d7 devl_open
rts
move.b #O,d7 devl close
rts
move.b #O,d7 devl read
rts
move.b #O,d7 devl write
rts
move.b #O,d7 devl ctrl
rts
!----------------------------------------

Voor elk device zijn er 6 plaatsen waaraan gerefereerd
wordt: routines voor resp. initialisatie, open, close,
read, write en control.
De tabel bestaat uit 6 x 6 bytes per device.
Elke groep van 6 bytes bestaat uit ~~n van de volgende 3
acties:
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1. een absolute sprong naar de betreffende routine
2. een error-terugmelding
3. een null-return
In dit geval zijn er 2 devices: devO en devl.
In devO zijn de parallelle interface/timer en de
statusleds samengepakt. Voor de parallelle interface/timer
is er alleen een initialisatie-routine aanwezig, en voor
de statusleds alleen een write-routine.
Devl is de real-time clock, waarvoor ook alleen een
initialisatie-routine aanwezig is.
Alle overige routines zijn null-returns.
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7.3. De device-drivers

In de huidige configuratie zijn er eigenlijk maar 4
drivers nodig:

1. initialisatie van de parallelle interface/timer
2. initialisatie van de real-time clock
3. lezen van de parallelle interface/timer
4. schrijven naar de statusleds

De derde hiervan vervalt echter, omdat het lezen van de
parallelle interface/timer al in de Interrupt Service
Procedure gebeurt.
Voor een listing van de assembler-code zie bijlage 8.
In " pit init" wordt de interrupt vector level 5 geladen,
en wordt-de parallelle interface/timer geinitialiseerd
voor input via port A.
In " rtc init" wordt de interrupt vector level 6 geladen,
en wordt-de real-time clock gereset, geinitialiseerd voor
het geven van 10 interrupts per seconde, en gestart.
In " leds write" wordt de data van het meegegeven adres
gehaald, geinverteerd (de leds hangen aan +5V) en
weggeschreven.
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7.4. De Interrupt Service Procedures

Er zlJn 2 interrupt-genererende devices en dus ook 2
Interrupt Service Procedures.
Voor een listing van de assembler-code zie bijlage 8.
De parallelle interface/timer genereert een interrupt
wanneer er nieuwe data op port A staat. Deze data wordt
ingelezen en in een message buffer geplaatst, waarna een
"send x"-kernel-call wordt uitgevoerd. Daarna wordt de
interrupt-conditie gereset, en met een "ret i"-trap wordt
er teruggesprongen naar de scheduler. -
De real-time clock genereert elke 100 msec een interrupt.
De interrupt-conditie wordt dan gereset, en er wordt een
"announce_t"-kernel-call uitgevoerd om aan te geven dat er
weer een systeemtick is verlopen. Daarna voIgt een
"ret_i"-trap.
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7.5. Het root-proces

Het root-proces is een C-programma. Het bevindt zich in de
file "root.c" en ziet er ais voIgt uit:

root ()
{

INT32 pidcnt, pidlooPi
INT32 grid=10, prio=50, stacksize=512, arglist=O, nmbmsg=8;

if (spawn p("LOOP", grid, prio, stacksize, arglist, &pidioop
if (spawn-p("CNT ", grid, 2*prio, stacksize, arglist, &pidcn
if (activate p(pidloop, loop» error(5);
if (activate-p(pidcnt, count» error(6);
if (create X("STAT", PRIO I LIMITED, nmbmsg, &xidstat» erro
if (suspend_p(O» error(8) i

}

De enige taak van de root is het creeren en activeren van
de overige processen en exchanges.
De processen "LOOP" en "CNT " worden gecreeerd en
opgestart, de message exchange "STAT" wordt gecreeerd, en
vervolgens blokkeert het root-proces zichzelf door het
uitvoeren van een "suspend_p"-kernel-call.
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Het toestandsdiagram ziet er dan als voIgt uit:

3

00

10

o

2

01

00

1

fig. 7.-2: De finite-state machine van het telproces

Als van toestand 3 naar toestand 0 wordt overgegaan, wordt
het aantal poppetjes met 1 verhoogd, en wordt het totale
aantal naar de statusleds geschreven.
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7.7. De interface procedures

Wanneer de processen real-time activiteiten vereisen, zal
er een trap naar de kernel moeten plaatsvinden. Aangezien
het in een C-programma niet mogelijk is een TRAP #0
instructie op te nemen, zal dit in een korte assembler
routine moeten gebeuren, tegelijk met de juiste
initialisatie van parameters e.d.
In het C-programma zal dit er als voIgt uitzien:

if (spawn_p("CNT ",10,50,512,0,&pidcnt)) error();

De c-compiler vertaalt dit met het op de stack zetten van
de (adressen van de) argumenten van de functie, en het
daarna uitvoeren van een subroutine-call.

Na het uitvoeren van "jsr spawn p" ziet de stack er dan
als voIgt uit: (zie fig. 7:-3a) -

a6,sp -->
sp --> old pc

adr "CNT "
10
50

512

°adr pidcnt

old a6
old pc

adr "CNT "
10
~o

512

°adr pidcnt

fig. 7.-3a: stack v66r link fig. 7.-3b: stack nA link

Ret is nu gebruikelijk om eerst de instructie "link a6,#O"
uit te voeren, om daarmee een stack-frame te creeren. Aan
aIle parameters kan nu met een offset t.o.v. a6
gerefereerd worden in de assembler-routine. De stack ziet
er dan uit als in fig. 7.-3b.

dat:kernel-call zijn
in dO.1
in dl.b
in d2.b

Zoals te zien is wordt van value-parameters de waarde, en
van tekst-parameters het adres meegegeven. Ook van output
parameters wordt het adres meegegeven.
Deze parameters moeten nu door de assembler-routine in de
registers geladen worden, zoals de kernel-call dat
vereist.
Voor de spawn_p

name
grid
priority



stack-size
&arglist

in
in
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d3.1
aO.1 (=0 indien geen argumenten)

(als code;O dan
naar error-afhandeling)

De C-compiler heeft voor aIle variabelen 4 bytes op de
stack gereserveerd. De assembler-statements worden dus:

link a6,#-0
movem.l dl-d3/d7/aO/al,-(sp) (gebruikte registers op stac
move. I 8 (a6) , al (adres "CNT II)
move.l (al),dO ("CNT II -> dO)
move.112(a6),dl (group ide -> dl)
move.116(a6),d2 (priority -> d2)
move.120(a6),d3 (stack-size -> d3)
move.124(a6),aO (&arglist -> aO)

Hierna voIgt de trap naar de kernel:
move.w #01,d7 (functie nummer voor spawn p)
trap #0 (trap naar kernel) -

Na het uitvoeren van de kernel-taken bevindt de proces
identificatie zich in aO.1 en bevat d7.b een return-code.
De process-identificatie moet geplaatst worden op het
meegegeven adres en de return-code moet in dO meegegeven
worden, omdat in het gecompileerde C-programma hierop voor
de if-statement getest wordt. Dus:

move.l 28(a6) ,al (adres pidmeml)
move.l aO, (al)
move.l d7,dO (return code)

Eventueel kan er voor gekozen worden om hier al te testen
op het succesvol uitvoeren van de spawn p-actie, met:

move. I 28(a6),al -
move.l aO, (al)
tst.b d7
bne error
clr.Y dO
move.b d7,dO

Vervolgens worden de oude waarden van de gebruikte
registers weer van de stack gehaald, wordt de stack-frame
opgeheven, en wordt teruggekeerd naar het C
hoofdprogramma:

movem.l (sp)+,dl-d3/d7/aO/al
unlk a6
rts

Op dezelfde manier gaat de implementatie van de overige
kernel-traps.



66

8. WERKZAAMHEDEN

8.1. Installatie VMErack

Het totale practicumsysteem, dat uiteindelijk uit drie
kaarten zal bestaan, moet in een rack ingepast worden.
Daartoe is een systeemrack gebouwd, waarin een geschakelde
voeding en een backplane voor aansluiting van maximaal 5
kaarten zijn ondergebracht.
Omdat in eerste instantie geprobeerd is om een beperkt
practicumsysteem op ~~n kaart te doen werken, is de VMEbus
alleen gebruikt voor het leveren van de benodigde
voedingsspanningen.
Aan de voorzijde van de kaart bevindt zich een 25-polige
connector, voor aansluiting van een terminal. M.b.v. een
RS232 verbinding kunnen van hieruit de monitor-commando's
worden aangeroepen voor o.a. geheugendump's, het zetten
van breakpoints, opstarten van programma's, en assembleren
en dis-assembleren van programma's.
Programma's worden in assemblertaal ingetypt, waarna de
monitor voor vertaling naar machine-code zorgt.
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8.2. Assemblerprogramma's runnen.

Voor het uitvoeren van assemblerprogramma's op de Plessey
SBC zijn twee mogelijkheden:
1. De programma's worden in mnemonics via een terminal

ingetypt en door de monitor vertaald naar hexadecimale
machine-code

2. De programma's worden op het PMDS gemaakt, door de
PMDS-68000-assembler vertaald naar machine-code en
vervolgens via de seriele verbinding of m.b.v. de
debugger naar het VMErack gestuurd.

Voor kleine programma's werkt de eerste methode nog weI,
maar zodra de programma's groter worden dan ongeveer 10
regels verdient de tweede aanpak duidelijk de voorkeur.
Dit heeft ook als voordeel dat er met sYmb0lische adres
labels en variabelen gewerkt kan worden.
De debugger heeft een In-Circuit-Emulator aansluiting voor
een 64-pens DIL voetje. De processor op de kaart heeft
echter een 68-pens Pin Grid Array. Omdat er aanvankelijk
geen verloopstuk was, was het niet mogelijk met de
debugger te werken. De geassembleerde programma's moeten
dan dus via de seriele terminal aansluiting worden
verzonden.
Hiervoor is door mij een C-programma geschreven:
"loadaout".
Voor een beschrijving van dit programma wordt verwezen
naar hoofdstuk 6.4.2.
Na het downloaden kunnen de programma's dan via de monitor
met een "go <beginadres>" worden opgestart.
Op deze manier zijn een aantal assembler programma's
uitgevoerd om o.a. een lichtpatroon naar de statusleds te
sturen, om de real-time clock te resetten, te starten, en
uit te lezen, etc.
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8.3. Oownloaden kernel

Het operating systeem wordt geleverd in de vorm van twee
EPROM's van het type 2764, welke de pSOS-code bevatten.
Op de Plessey-kaart is maar plaats voor ~~n stel EPROM's:
6f de monitor 6f pSOS. Aangezien de monitor nodig is voor
o.a. het opstarten van het programma en het zetten van
breakpoints, moet dus de pSOS-kernel in RAM geladen
worden.
Gewoonlijk gaat dat door de EPROM's uit te lezen m.b.v. de
aan het PMOS verbonden EPROM-programmer. Hiervoor is
echter geen verloopstuk aanwezig voor EPROM's van het type
2764.
Oe EPROM's zijn daarom uitgelezen m.b.v. een EPROM
programmer van de vakgroep EB, die aanwezig is in de
practicumruimte van de vakgroep op vloer 11. Oe inhoud van
de EPROM's wordt dan als twee binaire files in MS-OOS
formaat op een floppy disc opgeslagen.
Oeze files moeten vervolgens van een PC naar het PMOS
overgezonden worden, omdat het PMOS een ander formaat op
zijn floppy discs hanteert.
Hiertoe moeten de PC en het PMOS beide met het TUEnet
verbonden worden, en logt men vanaf de PC in op het PMOS.
Met "kermit" moeten de files dan overgezonden worden.
Het blijkt dan dat de files verminkt aankomen. Het
karakter OC wordt klaarblijkelijk door kermit niet
verstuurd. Oaarom worden de files eerst van binair naar
hexadecimaal ascii omgezet m.b.v. een programma dat in
Microsoft-C geschreven is en op de PC loopt. Hierna worden
de files met kermit via het TUEnet verstuurd.
Op het PMOS zorgt een inverse programma voor de conversie
van hexadecimaal ascii naar binair. Oe twee files ("upper"
en "lower") worden vervolgens door een C-programma
("merge") samengevoegd tot ~~n file, waarna een ander C
programma ("loadpSOS") zorgt voor downloaden naar het
PMOS. (voor de listings zie bijlage 3)

Later bleek dat er een programma aanwezig is, waarmee
files in dos-formaat via de floppy-disc drive kunnen
worden ingelezen. oit programma wordt aangeroepen met
"dos", waarna een klein menu verschijnt. Men kan o.a. een
inhoudsopgave krijgen, files van en naar de floppy-disc
kopieren, files verwijderen, etc.
Als nu op deze manier de twee files "upper" en "lower"
zijn ingelezen, moeten ze nog steeds met "merge" worden
samengevoegd tot ~~n file.
Het downloaden van de kernel duurt vrij lang: 10 tot 15



magic number
versie 0
bytes en words staan omgekeerd
1 section
o relocation records
o sYmbol records
16384 bytes in sections
o bytes in sYmbol area
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minuten. Het werkt veel sneller om de kernel via de
debugger te laden (4 ~ 5 seconden). Toen daarom het
verloopvoetje van 64-pens DIL naar 68-pens PGA klaar was,
heb ik gebruik gemaakt van de load-faciliteit van de
debugger.

Om files met de debugger te kunnen laden, moeten zij een
specifiek formaat hebben en als extensie ":m". Omdat er
geen beschrijving van het ":m"-formaat aanwezig is, maar
w~l een beschrijving van het "a.out"-formaat, heb ik van
de psos-kernel eerst een "a.out"-file gemaakt.
Daartoe moet de file een file-header en een section-header
meekrijgen (zie hoofdstuk 6.4.2.). De inhoud van de file
header moet worden:
oh magic 0201
oh-stamp 0000
oh-flags 0003
oh-nsect 0001
oh-nrelo 0000
oh-nname 0000
oh-nemit 0000 4000
oh-nchar 0000 0000

De inhoud van de eerste en enige section-header is:
os base 0027 0000 begin adres in machine
os size 0000 4000 16384 bytes in machine
os foff 0000 0028 offset in file
os-flen 0000 4000 16384 bytes in file
os=lign 0000 0002 alignment

Hiervan wordt eerst een hexadecimale file "head. hex"
gemaakt. Deze file bevat dan:

"010200000300 .•. 02000000" (bytes en words omgekeerd)
Door het uitvoeren van "hexbinconv head.hex head. bin"
wordt er een binaire file van gemaakt, die d.m.v. het
commando

"cat head.bin kernel.bin >psos.out"
met de kernel wordt samengevoegd tot ~~n file van het type
"a.out", waarvan de eerste regels er dan als voIgt
uitzien:
("od -x psos.out")

0000000 0102 0000 0300 0100 0000 0000 0040 0000
0000020 0000 0000 0000 2700 0040 0000 2800 0000
0000040 0040 0000 0200 0000 6000 004a 6000 0134
0000060 6000 1068 6000 010c ffff ffff 0000 0000
0000100 0001 434f 5059 5249 4748 5420 3139 3833
0000120 2c20 534f 4654 5741 5245 2043 4f4d 504f
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0000140 4e45 4e54 5320 4752 4f55 5020 494e 4340
0000160 07cO 060f 48e7 0206 Oc47 0020 643e 2a7a
0000200 ffbc 2a55 2c55 2c2e 00ge 6708 2a46 7cOO
0000220 4ead 0004 e54f 4ebb

Vervolgens kan m.b.v. het programma "convpmds" (een door
Plilips gefabriceerd conversie-programma), van deze
"a.out"-file de file "psos:m" gemaakt worden. Deze kan
m.b.v. het debugger-commando "load psos" in het geheugen
van de VME kaart geladen worden.
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8.4. Aanpassing van de compiler

Voor het scheppen van de juiste omgeving om een aantal C
programma's zodanig te vertalen dat zij onder pSOS
uitgevoerd kunnen worden, zijn nog een aantal handelingen
vereist:
1. Aanpassing compiler stuurprogramma
2. Maken van mee te linken files "head em" en bibliotheek

"tailysosclib"

8.4.1. Aanpassing compiler stuurprogramma

Dit is ongeveer gelijk aan hetgeen in hoofdstuk 6.5.
beschreven staat.
De back end descriptor-file "descr" moet zich in de
project-directory "/usr/paul/practicum" bevinden en moet
als voIgt van de standaard-descriptor-file
"/usr/ack/68k44/descr" verschillen: (zie ook listing in
bijlage 5)

In het blok dat begint met "name asld" moeten de volgende
veranderingen worden aangebracht:
1. de regel

"flag -1* LIBPATH={path}/tail *"
wordt

"flag -1* LIBPATH=/usr/paul/practicum/tail *"
2. de regel

wordt

3. de regel

"(.e:{NEED}={PATH}/head_em) \"

"(.e:{NEED}=/usr/paul/practicum/head_em) \"

"( .c: {LANG}={PATH}/head cc) \
wordt verwijderd -

Er moet een shell-script gemaakt worden om deze
descriptor-file aan de compiler mee te geven. Deze shell
script is als voIgt:

ACKBE=/usr/paul/practicum/descr
exprot ACKBE
exec ack $*

8.4.2. De files "head em" en "tail_psosclib"



text starts at RAM-begin
data comes after text
bss comes after data

begin of RAM
end of RAM
pointer to configuration table
trap to kernel service
trap to I/O supervisor
trap to kernel initializer
trap to interrupt exit
begin of pSOS code
user mode
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Er moet een "head emil-file gemaakt worden die de hardware
configuratie beschrijft en de trap-vectoren initialiseert.
Deze file ("/usr/paul/practicum/head emil) moet er als
voIgt uitzien: -

1 @(#)head em.s 1.5
.define exit, ramlo, ramhi
.extern -root
ramlo = Ox200000
ramhi = Ox300000
v_pSOS_conf = OxOO
v_trapO = Ox80
v_trap1 = Ox84
v trap2 = Ox88
v=trap3 = Ox8c
pSOS 68K = Ox270000
usr = Ox0700
.sect .text
.base ramlo
.sect .data
.sect .bss
.sect .text
1--------------------------------------
1 initialization in supervisor-mode
1---------------------------------------
move.l #Ox210000,aO 1 initialise system stack pointer
move.l aO,a7
move.l #ramhi,aO initialise user stack pointer
move.l aO,usp
move.l #umain,-(sp) user program counter on stack
move.w #usr,-(sp) user status register on stack
rte ! transfer control
1--------------------------------------

pointer to configuration tabl
load trap-vectors

uTllain:
move.l # conf tab,v pSOS conf
move.l #pSOS 68K,v trapo
move.l #pSOS-68K+4~v trap1
move.l #pSOS=68K+8,v=trap2
move.l #pSOS 68K+12,v trap3
trap #2 1 trap to
1---------------------------------------
1 on error: return to supervisor-mode
1--------------------------------------

kernel initialization

exit:
link a6,#-O
move.18(a6),d7
stop #Ox2700
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Hierin worden eerst een aantal variabelen gedefinieerd. De
system- en user-stack worden in supervisor-mode
geinitialiseerd en daarna wordt de controle overgedragen
aan het user-programma. Dit zet een pointer naar de
configuratie tabel op adres 0000 0000 en zet op de plaats
van de trap-vectoren 0 tim 3 de juiste ingangsadressen
voor de pSOS-kernel. Daarna wordt met een "trap #2"
instructie gesprongen naar de kernel initialisatie
routine.
De file bevat ook nog een " exit"-routine, waar naar toe
wordt gesprongen indien er fouten optreden. De via de
stack overgedragen error-code wordt in register d7
geladen, waarna met de "stop #Ox2700"-instructie het
programma wordt onderbroken.

Er moet ook een bibliotheek gemaakt worden met daarin de
interface-procedures voor het aanroepen van kernel- en
I/Osupervisor service requests. Deze interface-procedures
zijn op dezelfde manier opgezet als het voorbeeld
"spawn p" in hoofdstuk 7.7.: de parameters worden van
stack gehaald en in de juiste registers geplaatst; er
wordt een TRAP naar de kernel uitgevoerd; en na uitvoering
van de kernel-taak worden eventuele output-parameters op
stack gezet en de error-code in register dO.
zo zijn in eerste instantie aIleen de voor de applicatie
benodigde service-requests gemaakt:

activate p
attach x
create x
dev wrIte
jam_x
req x
send x
spawn p
suspend p

Hiervoor maken we een bibliotheek:
"aar r tail psosclib"

en voegen aIle modules toe:
"aar r tailysosclib activate p"
"aar r tail psosclib attach x" etc.

Met "aar t tail psosclib" kunnen-we controleren of aIle
modules in de bIbliotheek aanwezig zijn.
De bibliotheek moet zich ook in de project-directory
bevinden:

"cp tail psosclib /usr/paul/practicum"
(voor listing-zie bijlage 10)

De compiler kan nu worden aangeroepen met:
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"compile -d1700 -0 root -v3 root.c -lpsosclib >root.list"

De listing van de file "root. list" bevindt zich in bijlage
11.
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8.5. Testen _init_proc's en ISP's

Om mogelijk foutenbronnen te kunnen localiseren, is
geprobeerd zoveel mogelijk modulair te testen.
In dit geval gaat dat aIleen maar op voor de
initialisatie-procedures en de ISP's die horen bij de I/O
devices.

De assemblerprogramma's Zl]n niet in dezelfde vorm getest,
maar ietwat gewijzigd. Aangezien ze als zelfstandige
programma's moeten lopen, kunnen ook geen kernel- en I/O
supervisor aanroepen gedaan worden. Een omdat de
statusleds de enige zichtbare indicatoren zijn, moeten
aIle resultaten weI daar naartoe gestuurd worden.

Voor de real time clock wordt dit dan een programma waarin
allereerst de interrupt-vector op de juiste plaats gezet
wordt. Daarna wordt de rtc geinitialiseerd voor het geven
van interrupts met een seconde tussenruimte, gereset en
gestart. Het programma gaat dan in een eindeloze Ius van
NOP-instructies, waarin het elke seconde door de
interrupt-routine onderbroken wordt. Deze reset de
interrupt-conditie, leest de stand van de secondenteller
van de rtc, en stuurt deze stand naar de statusleds. Voor
de complete listing zie bijlage 4.

Voor de parallelle interface/timer resulteert dit in een
programma waarin achtereenvolgens de interrupt-vector
behorende bij de pi/t geinitialiseerd wordt, de pi/t wordt
ingesteld voor het ontvangen van dat via port A, en
handshake inputpin Hl de interrupts levert die aangeven
dat er nieuwe data beschikbaar is. Het programma gaat
daarna ook in een eindeloze loop van NOP-instructies, en
wordt daarin door de interrupt-routine onderbroken wanneer
de pi/t de op Hl aanwezige interrupt verder geeft aan de
processor. De interrupt-routine leest dan de opo port A
aanwezige data, schrijft die noodgedwongen naar de
statusleds, en reset de interrupt-conditie.

Bij het in bedrijf stellen bleek dat er nog enkele kleine
veranderingen moesten worden aangebracht. Er moesten
enkele jumpers op de Plessey-kaart worden omgezet om te
zorgen dat de juiste interrupts op het juiste niveau
binnenkomen. En ook bleek dat het genereren van interrupts
door de rtc niet door de reset-knop wordt afgezet. Dit
moest daarom expliciet in software gebeuren.
Voor het genereren van interrupts en data voor de pi/t is
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een klein schakelingetje gebouwd dat het gedrag van de
ldrs simuleert. Het schema is te zien in fig. 8.-1.

JO/AS
..J L

10k

1

(.. RIc.
el,. '12 QI-----L~-'iP
B LS It3 _ ~ LSO'f
A &

+

1
fig. 8.-1: Schema ldr-simulator

De programma's werkten daarna naar behoren.
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8.6. Opstarten pSOS

De complete applicatie bestaat uit 5 files:
1. in "head em" staat de hardware-configuratie en de

initialisatie van de TRAP-vectoren
2. in "root.c" sttat het root-proces en de overige

processen (telproces, idle-proces en error-routine)
3. in "conf tab" staat de pSOS software configuratie
4. in "io j~ab" sta~n de I/O sprong tabel, de device

drivers en de Interrupt Service Procedures
5. in "tail psosclib" staan de interface-procedures voor

aanroep van kernel-taken

Door het uitvoeren van het commando:
"compile -v3 -d1700 -0 root root.c

conf tab io jtab -lpsosclib >root.list ll

wordt het C-programma omgezet in assembler, samen met
"head em", "io jtab" en "conf tab" samengevoegd tot ~~n

programma, waarbij uit "tail psosclib" eventuele
aangeroepen subroutines meegelinked worden.
De file "root. list" bevat dan het totale assembler
programma inclusief de machine-code. De listing van deze
file heeft men nodig bij het werken met de debugger, o.a.
bij het zetten van breakpoints. De file "root" is de
loadable file.
Om deze echter m.b.v. de debugger te kunnen laden, moet
hij eerst omgezet worden naar ":m"-formaat.
Dit gebeurt met het commando:

"convpmds -m -a200000 root root"
De optie "-m" geeft aan dat aIleen een ":m"-file
geproduceerd moet worden. De optie "-a200000" geeft het
adres mee waarmee de programmateller na het laden van de
file wordt geinitialiseerd. De eerste "root" is de naam
van de "a.out"-type file. De tweede "root" geeft aan dat
de geproduceerde file "root:m" gaat heten.

Wanner nu de In-Circuit-Emulator (bij Philips MAB geheten,
Microprocessor Adapter Box) wordt aangesloten, kan de
debug-sessie worden gestart. Dit gaat met het commando:

"deb68000 <myname.ext"
waarbij de file "myname.ext" een lijst bevat van debug
commando's die na opstarten meteen worden uitgevoerd. In
dit geval bevat deze file:

mreset
map segment 200000
map all 200000 21ffff prototype ram
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mode sp
load /usr/paul/kernel/psos
load /usr/paul/psos/root
clock mds 8.00

Hierdoor worden achtereenvolgens de volgende acties
uitgevoerd:
1. een reset van het target-systeem
2. het geheugen-segment 200000-21ffff wordt geselecteerd

en gespecificeerd als RAM in het prototype-systeem
3. het target-systeem wordt in supervisor-program-mode

gezet
4. de pSOS-kernel wordt geladen
5. het applicatie-programma wordt geladen
6. de clock wordt op 8 MHz gezet (default = 4 MHz) en

geleverd door het PMOS
Het programma wordt vervolgens gestart met het commando:

"run 200000"

In eerste instantie werkte het programma slechts
gedl:eltelijk. O.w.z. de TRAP-vectoren werden
geinitialiseerd, er werd naar de kernel-initialisatie
procedure gesprongen, die o.a. de device-initialisatie
procedures aanriep. Oit is te controleren door in het
geheugengebied 0-3ff te gaan kijken. (zie bijlage 1 voor
de indeling van dit gebied) Oaar waren de interrupt
vectoren niveau 5 en 6 geinitialiseerd met de waarden die
daarvoor in de dev init-procedures waren meegegeven.
Echter na het verlaten van de kernel-initialisatie
procedure werd naar een foutief adres gesprongen. oit deed
vermoeden dat het TRAP-mechanisme niet goed functioneerde.

Het bleek dat we niet de juiste versie van de pSOS-kernel
geleverd hadden gekregen.
Het Plessey-board bev~t een 68010-processor, en de pSOS
versie was voor een 68000-processor. Oeze processoren zijn
nagenoeg gelijk m.u.v. het afhandelen van trap's. De 68010
zet daarbij meer bytes op stack dan de 68000.
Omdat de leverancier (overigens te onrechte) beweerde dat
er geen 68010-versie van pSOS bestond, hebben we toen maar
de 68010-processor vervangen door een 68000. Na het
verhelpen van enkele kleinere foutjes, zowel in de
hardware (het plaatsen van condensators ter ontkoppeling
van de voedingsspanning) als in de software (o.a. in een
enkele interface-procedure en in een device-driver) werkte
het systeem. Hierbij waren de breakpoint- en trace
mogelijkheden van de debugger van zeer grote waarde,
zoniet onmisbaar.
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Wanneer men met de schakelaars op het breadboard de juiste
volgorde van toestanden invoerde, werd telkens na vier
toestandsveranderingen het binaire getal op de statusleds
met ~~n opgehoogd.

Vervolgens werd i.p.v. het breadboard de lopende band met
de echte ldrs aangesloten.
Telde de breadboard-simulatie tot meer dan 50, in de
werkelijk test kwamen we niet verder dan twee. oit was
vermoedelijk te wijten aan de traagheid en kritische
instelling van de ldrs. Indien deze vervangen worden door
snellere opnemers zoals fototransistoren zal ook dit
probleem waarschijnlijk verholpen zijn.
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9. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De in eerste instantie gestelde opgave, de realisatie van
een compleet werkend practicum-systeem op een
mUltiprocessor-VMEbus-systeem, is niet gehaald.
De reden hiervoor is dat er in de loop van de maanden
voortdurend kleine, zeer spacifieke problemen optraden.
Het betrof vaak allerlei detail-kwesties m.b.t.
verbindingen tussen de verschillende componenten van de
applicatie.

De bijgestelde opdracht, het implementeren van het Real
Time operating System pSOS op de Plessey-Single Board
Computer, is weI volbracht.
Het zal m.i. niet al te veel problemen geven om dit uit te
breiden tot, allereerst, een volledig werkend practicum
systeem op ~~n processor-kaart, en vervolgens op een echt
multiprocessorsysteem.
Moeilijkheden die hierbij misschien op zullen treden
liggen in het vlak van communicatie tussen processen die
op verschillende processoren draaien, en problemen die
verband houden met specifieke VMEbus eigenschappen.

In verband met de grotere complexiteit van het totale
practicum-systeem is de aanschaf van de bij pSOS behorende
debugger (pROBE) zeer aan te raden. Deze heeft bovendien
de mogelijkheid om statistische bezettingsgraden weer te
geven, wat belangrijk kan zijn bij het analyseren van
mogelijke bottle-necks.

Ook verdient het aanbeveling de PMOS-Manual up-to-date te
houden. Met name het ontbreken van de delen:

ack(l)
ack(5)
aar(l)

heeft het werken bemoeilijkt.
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VERRfNDING VAN HET PMDS MET HET THE-NET

Ve,op het verbinden van het PMDS met Met THE-net is een RS232-kabel nodig die
OP de vo15ende wiJze is verbonden:
Van de sijnal~n DTR(20). DSR(6), DeD(8), RTS(4) en CTS(5) wordt door het
THE-net 5een gebfuik 5emaakt. Deze sisnaalliJnen moe ten daarom aan
PMDS-:i.id2 worden dooruerbonden. AIleen de dataliJnen TXD(2) en RXD(3) en
ae IlJn GND(]1 worden !ebruikt.

Er ziJn twee verschillende 5ebruiksmoseliJkheden van de uerbindingl
1. 21s een externe lo~in-liJn.

2. als een liJn naBr cnder~ OP Met THE-net aBn5esloten computers.

1. Wanneer de THE-net aansluitin5 Sebruikt wordt sIs een externe losin-liJn,
moet hiJ 3anSe~loten worde0 OP een terminal-inganS die als "loginable" liJn
jeinitialiseerd is. De toestand van de terminals is te lezen in de file
·!2t~/tt~s· ~n ziet er bijy. als Yol~t uitl

Et-r
·.:ct::1 ~'i de PC '··s t..;:. Ie.:, 1onl 3ee"·t 32n lliet wat ',100 r 1Lin we te ITi2ken hebben.
C bete~ent dat de betreffende liJn als I/O-liJn in gebruik is,
~ si(pf·I...:~·ri do't. net ~C!rl lc:sinaole-l iJn 1 =.

In de hUldi~e situatie i~ ttsOO dus als I/O-IIJn en tty01 als losinliJn

~1S d~ THE-net 82r,sluitln~ 81s losinliJn Sebruikt moet worden, moet de kabel
d'; :,. '/E'rbDf,den 1010 rder: ITlet connecto r T1 op de achterkant van het F'HDS,
Ee~ e~terne termin31 dle ~O~ met het net verbonden is kan d3n een
~erbindlng tot stand brengen m.b.v. een call naar het adres van het F'MDS
GP het net. ~15 yolgt:

~. Als de THE-net aansluitins Sebruikt moet worden als verbindins tussen het
PMDS fm een ar,dere COlllPuter, Rloet de kabel aar,gesloterl worden OF·

connector TO OP de achterkant.
Uanaf het console kan nu een verbinding ~et het THE-net tot stand gebracht
worden met het aanroepen van kermit.
Dit moet Sebeuren met het commando 'connect'.
Dit is een shell-script die er sls voIgt uitziet:

lusr/support/kermit clb /dev/tt~OO 9600

Het F'MDS antwoordt met:

Ker~it version 3.0(1) 11/5/84
Kermit: connected ••.



t:.:::ll '7'00
~ren~\ een verbindin~ tot stand met het VUBIS bibliotheekbestand.
teal] 350
~l'~n~t een verbindins tot stsnd met d2 UNIX-VAX in het rekencentruffi.

De verbindin~ wordt verbroken door: ~c (~=accentcirconflex)

H~t PMDS 2ntwQordt met:



1 .:.,:.-:-:,
.\ -'

SJ~0UNICATIF TUSSEN HET PMDS EN EEN PC

"rb'_'~lfjf.'rl ? i-iri illt~t hl!t THE-net
f~'·I. PHi~; IT!.::t T1 ·J:n n 'M80.0) en FC 33r j ~:2 ({'-lOBOd).

I~\ .... ;~'!:51:

Iij t ,"\"'ilfll" !:(:jc r:)e~·t. het. terfflinc~l-enllJl3t.ieprogramrrla 02.
Na een return ~.rijgt ~en de THE-net prom2t 't'.
:,le:··)ci.s~erIS Ifloet er \oJoI·den ir!selosd OP het F'MDS.
~cd 1 :.3080, (;

;.' :3 ';::. S L.; (] r d: , •• t t t

UE-') con!'? to F'MDS- I I
F'MDS>

~ F!LETRANSPOPT VAN DC MAAR F'MDS

~J: ~ec:'"ui~':l?I'""J ~ .. I:?r~l!j t '·'D1Jf ~et. fJvers:t.lJren \lan file'::·.
Me'\. ":'H.-+' ::CI1!~::-: ,4e (l~ de r'C in kermit t.erechL

N, l~,~ll" '~:En:F'i';! zetten we net F'MDS H! de rece i '.'e-rr!ode:
':'!'~flS> /'1': ~·",/·~,UF·r.'Drt./~~.errriit rb 9600
F'~'I!~:;-~".. E:'r·nlii.. ::eeft. dl::~ teru:3";eldirl~:

t~,r:.

Met '~lt-~i komen we ~eer in de pc-kermit..
We k:Jrl'-leri riiJ de file verstlJrent
',!T+EFJ\JT·· ,eridfilefl'3Q,e>

:3DiDT ILENAME>
nu een teru~ffielding:

BU< ;~>;~< >~;(~ COMF'LETE
~<::; ... bi ._i 'p,-y ;~:<;.;' en i ~</!. COMPLETE l a2n~e\;,en hoe'·!e r
;·/ ..··t ::.eildf'l; c:l ~E":!or·der.j is.

Als de file in ziJn Seheel verzonden is verschiJnt de
m~dedelinS: TRANSFER COMPLETE.

3. ~ILETRANSPORT VAN PMDS NAAR PC

Gp het PMDS wordt. het zenden opgestart:
PMDS> !lJsr!support!kermit sb 9600 <filename>
Het ssst.eem 3ntwoordt met:
'; f:'* iH'P

W~l ~.~ebr·lj:\h:'r; f.ill-!<; orr, OP de PC in kerlliit te kOlTler,:
~T··KERMrT\ receive
>,t. :k ~·c 1',::,T'nli t ir! de ontv3nsITIode en seeft.:

KERMIT RECV <FILENAME> BLK xxx xx% COMF'LETE
(·::-n na .3fl oOP:
TRANSFER COMPLETE

.1. IFfLOG(3EN



~e hebben nu ~erschlilende IDo~elijkheden:

~ .VT-KERMIT~ connect
le~t w~er een verbindinS ffiet het PMDS, zodat men daar verder
".::T! ~2:arl IJe r~~.en.

=.~;hin-Sh::.f"t. 5,:,hakelt om na2r DOS, zC,;Qat nieuwe file",.
kia6r~ema3~t kunnen worden voar verzendin!. Nogmaals
Shift-Shift schakelt wper teru~ n62f VT-KERMIT.

3.Uitlo5~en 5eb2urt nu met:
')T-I\EF:IHT'> '.:c~lrled.

;:'~DS" Ctrl-D

I.-!,y,,". <[:f, ....

E·?~SSION 1 :l_OSED TO A080,O



~'::·c'o a 2-
I ..... ~ '•. :.J

C:l(TRANSPORT VAN ~ET PMDS NAAR DE VAX

·.j""~··lr;:'1:irl:~ :\'=. '3elesd ITp?t ilet THE-nEt~ ITJ.\J,,'·/ .. h€,t
~".;:' y a:~ t.~. C·[;ITlrtldr:'-:.L: ~ cl:rq"\I.?c-t' ..

Jlqd3'~ de gebrljikeliJke :Jfiix-prompt OP

:.:-:, ~ ·:;t" ,··,·,::.t.er.;ui ~-lE:+ :".k'll:::r--teV~·ri i·:: (' $'), Em er
'~~2~~~ti~ heen- en weerSeschakeld meet worden, ~an men gemakkeliJk in de
~~~ l'~~en m.b.t het ssst~em waaro? men zich bevindt.

fl.:' c'f·\I'c. --r- I',: H;:··:. H':' :-dt. 'Ie:' .:;:noe j'C) i rl IFMI'':;:> ' en de ',lAX-c' r OITi7't in IVAX> '
nit j~belJ~'~ met het co~m3ndo iF'Sl=F'MIIS\)'\ t resp. ;PS1=VAX\)\ I

L::I] 3~;'~'

~ ·~'.:"lLt ·~··:]~':F:" fTEI' T O'::'~7::~" ,..

'; C :;" ; .; " ' -::.-:- ..:' 1.-' ..

:-~ ". ' .. ~"

,,,,:,,,,,,(,, .{ ....... .a.

:>~;:cC'rlij. t·;..:·.E'!. :~ ir;[' ."i::2·;,it.t.'~~j3

H>,,"c..:· foaf' i.'·'~;:;l t in de or,~ .. '}an':lto!?s.tarld ses.cha~.eld woden:

•• 1, ~~'·?ibrr.:::~·c.\rl r!lJ dE ··./erbir:dirl~ rTlet: ""c

,'~;'1;:>im t.erlJ3 rlaar het F'MDS.

H",~. ~'I":DS anl'.L.Jl1ordt ~Iet:

Kermit disconnected.
r'MDS:-

~~ k6n db ril8 verstuurd worden.
Hier-tae bestaat de shell-script 'send'.
il<,r;3icIIUIfIPil (J.3t de::e zich in de di rector'::! '/usr/P21Jl/bin' bevindb r..arl
h:J als volst worden aanseroepen:
r::'MDS:: ",.eiK' -::fi lenan,e>

H0t PMDS antwoordt hierop ffiet:
'us'!s~P7'crt!ker~it sib /dev/ttsOO 9600 <filename>
[(c"illi+.. '.'!?C'sic!ri 3.0(1) 11/5/84



Kcr~it: Sending 'file' 3~ 'FILE'

fi~" fiji? 1':; 1"IIJ ··.~('tl'.::.:r!~.:·c.:J':t'£:r::f

I~" k'jf'i1"r; filJ Lj 12 C' r t.e ru::; g,33:, ,i22 r ije ,,, A'!' ITlEt het CDIT,IT'2ndo;
P~~D::":" ::':]r",nec·1..

~ ;2fG3 hct sssteeffi antwoordt met:
\Eft~ll ~ersion 3.0(1) 11/5/84

c·?~~: :CR~' geeft n!J de VAX'-ker~lit-prom?t:

'-'., ii,'~, r~1 j C'

U"~ ~~("iICj, !'U als vtolst lJit net l~erIT,it-prosrarlJlI,a~

C.-!';e i'IT, i t ':;';~:J it.,

::1:=, "lIp,::, see) jes.::~;r, :::;, bev:':idt Zlcn HI de hUldise director,;;: nlJ
'ie jetra~PQrteerde filel wa2r~ee nu verder gewerkt ~an worden.
C!LETp~NSrDRT VAN DE VAl N~~~ HET PMDS

:i:2~3 Met t~~ell,jk IS O~ files van het PMDS i123r de VAX te transporteren,
.: :.j.£'l:.:·:::~i·:.~··:·l:·' ,;', f.::;(-"' .:-::r!det·f-' !'iC('ltirr3 ,:,-1ok ITioseli.jk~

'J.;:;;,,~""'" ~;" Wi:,,~r' '/,,:,'l.ii t ,~;:t :;'2:, c,;· het F'MIt:3 zit t,,? we,ker, en dat er een
:'L:ir,,~i.I;:,; rr:_, :.,:' , ~fH>'i',t. ,i:: ~:EleS'C:~ er, de:l. de Ff'DITIr-,t·::, '.'an beide

~.:~j ..I;!I~ r.::··~·1 ~~l."'~ :j~:t. ::ir:~~~r-uj.k.Gf' '·'elerr'·.,.,·o'w'i Or' terminal l./dev/t.t~,-i3l ::i+"'+
~:" '_: :::2":, ~":r, n,en i'"er~Jit opst.arter, en de liJr, ir;E,telle,,:

;!:.' 'i'~ 1'_' I'.. '~:(i Llj •../pr:?:Dndc:fj l,.Ior::1en:
!~··_·t::r '-:11J. t.':··::.er;:""~ <fi It.Jrl~,;e>

~~,~t s~~t~er; arit~f)Or1 ~et:

. C:-:'r: ~"lYl"~'

[ii, ·'er'lli.,,'-jir;s 1-..:::" nlJ 'leroroVen wordell met: ~C

Het PMDS antwoordt nu ffiet:

PMDS':
Mu wu!'dt O~ het PMDS de ontvan~toestand in~eschakeld:

F'MDS> :-ece i ve
Hpt s~stecm antwGord ffiet:
i'Jsr/s1JPFor-:/kerrrlit rIb ldev/tt';:lOO 9600
Kerml~ ~ersion 3.0(1) 11/5/84
Kermit: receiving "FILE' as 'file'

02~31. de file volledi.s ontvangen is, verschiJnt de prompt weer:
F'MD~:~>

Nu moet m~n weer teruS naar de VAX um daar kermit af te schakelen:
PM))';::- connect
HF+o ptmS se[:t't;
(erffiit VersiDn 3.0(1\ 11/5/84



~,~~~·r-:TI;.t~ C"tJrlrlei-::·ted~ ~.

":;';'~ }~'n F:~:TUFt~ j",,",-'Iil,t r:I(~n !';U lrl dE ;)I;::(_i"E:ri;::t terEchty .]1:: ITJ2n ,j~'ri \,'er123t.~
.-. ,.' . , '. . :
. - !\c rEI: ~ .,·GIJ l 'f~,

"";':'"'' k~: . r!~J ui t l()~:.:erl CiF· ,j€, i.)A:< ;J~j ::);=. !Jet F'MDS iljet dE' ~etf'2r!F'ort.eerd2 file
~"'~ :'~':::'=l! \-,Ierker~ f

l'':et ~ .::. liDS!'?l j .._jk 'Jill i: er;hi t ~Ic:t :=:rc:·3t.~c:mer' te iT:8~~.eTI

~'J ,f in dE' ::orrl~,.::~ndc ....::. 1'.;e:-I0 1 en I,ecei'v'e l de optie':::'

1':.1:'£ t:,rj I!rlh~ t.E' '/2r,:::r·Il::;f::'T~eli i.fi '·::.dJb ' (=,TI Ii r dlb' (d=deblJsJ,



·t:ly~,t~ '.' )(, I \.;'.:d,= r,·'3,::'1 h?t. '·.'r;;e'-·=·'~'~·t e';:'IT,

l'

,.:. ~ r IT;21,O[ 1,n, ;1Dt,::-[ 2J, he>:c r[ 3~;

;.\. 10D;
.: ;'I:c l :'~'.':·;J·::._:t r'J01'.' rorig, l'.'r.;e:·:.et;

F' I LE :~ f i f";; :t fOr' er! ( ) ;
unsisned int oh_nsectt sectnri
lJl!=:.i~\~:2cl C'hC::1~ o'=~1~e;

·i{l'::.i:~rl:~d lc['\!5 :=~·:::._·:;i::e. rJ::._foff"~ tl'=~~2crit;

~. !·~l'.t~;' IU·:_.~:5e; /,,;.: .... fi:.er!.=fT:e>' .. r~" ~ ~!"·3\.![OJ);

:'>;i t.'.:; ;

I f' ~. ~ f :~ ~. ... ~..-=1 P e;; ',' .~: r j \.' L1J ~ • r I ) :i ==.: NULL) {
~~. r 1 '-: t ~., '~~ '=, ~ C E: rj ... t. 1) r' en ;~ s- \" n " ~: r =: '.j ~ () J:: a r g ...... [ 1J ') ~

~ f (( TOD -'r-'ET; ,; :Je'·/ ~ .:)) .:' 0) {
:··r-:~,tfi'%~:.: C.3l',/t o:="e~: ;·;'::.\r,', ·~r3v[OJ, de'l);

oct](IOD, TIOCGETP, oOI'~pron~);

'J~lE~~et'-:;'s3_1speed ~ .. 3;
·_'lllt~sct.·_··~~_os~eed ~ 13;
'!~leset-)·sg_.er2se = It';

lll'. _. 1 ~

J>. " j oct] (iOD, HaCSETh 'In,eset);
: f '~ok -:: 0) {

~rintf('%s: can't set %s\n', ar~y[OJ, dey);
e~-:it(l);

ioctlCIUD, TIOCEXel, yruesetl;
ioctl(IOD, TIOCFLUSH, vruesetl;

oh_risect = setint~fir!);

'''~il'itfi'ril~n'C<Er' 'Jf ';E'ct.i.or,s: :~ci\.n·, ofLrl·::.ect):



1 __ - ,-l ~ - ,,-I ~, C' ~ ,-:,~ f!l I
• '_'c·'.JC·LI'.J ,~. + '- J C·.::.':: J b

~. 'I :
; J _ .

: , .; 1. J

;",~;':" (i="); i'::r:~ :+~) !Tt(?ITlc,[:.+3J =. O=._bE:=.e[iJ~

c~ .._fc;ff = gEtWQrd(fin);
;~···':'.id.:~;:lIS.J2Ct+ :~C~~ cr::·_fiJff::Zd\n·~ sectrl'f'f D=_f"off)y

,"'f"];; ITlelltO, 14):
;'e·=et3ki.pb~te·=,(fi.n~ iH·SVr.1J, os_fof'f'l
~or (b~tecnt=l; bstecnt(=os_size; b~tecnttt) {

hexcrCOJ = hi~hnibasc(bste);

~2xrl[lJ :: low~ibasc(bste);

;:'.':',,] (he:·;:: r" 3 ", ;

. f'-'i.

.j, ,

If' -= b&O;:Of;
: f ((In+:-:'(i' »/9') Int::?;
icturn (In) i

:!:[,~;Ol J :: melllo[ 1] = ; t'\;,
IIlellIO[ 1 = . /~

III e III 0 [ 1J " 'I / :



.'_1'0-' ,-.. ,".:.' ".'0 ,'0·' ',. (") '".' 1 '-'." ',~_-., "., 1 ,. -. ~ -, ''OJ t ,. I" - '"' - n 1
r- _'-.l _•.=.I.J~';_" _' t - ,- .:-:::i~ ~ 1

:~'l-::'::'~''t..:;.k. i:-·~:,::'te:.i:fin, F'2r~~"~ ~.~~ IFilfJlb)

F'~'J: ·t.~~n'

:.!f"lt .i.~-;r~t~t.; ] Dll~ ·:;.k.ir,·r"irllb;

i rd:.. i ~

fclo'~.e(fin) ;

setc .- +·1 r, "' ;
"'.

d. ': ,..: ,

F I!. r
.r

.r, 0 :.:.-.':..c\f1r;:'

::-~) se+..c(f'irl),
c3 setC<fin):'
["/1 •. <letc(fini;
:·e\urn(cl + 256*c2 + 256*256*c3 + 256*256*256*c4);

::;eU.l':!te (f i r,;'
FILE :Hir,;

? ,?r,j (blJ;O.' nn,b)

cr;;:·i' DlJf[];

.'-

i rd:. 1 ~



char- c~

·c.t fuct ·::.:;'.tt.'=:t,

ioct.l(IOII, TIOCFLUSH, dunlm~)~

fur :, .,(.. ; l'r;~Ii::d i ++":0 .r

c "'- cufCiJ;
~hli2 (iwrite'IOD, tel

\

-'

,. TU~ :Hini
, j'L, -, i' Ii.: f [ J :

i r!t 1.

!F"~.isrl~c! ch2f b·.:;~t~~;

b~t~ ~ ~etc(~j.~;);

;:;IJf" [,~,-2* i ~ .. 'f·: i ~hli i b2 "=·C (c:'::!.te) ~



tinclud~ /stdio.h}

jf ':·:3f'3C != 4) {

printf('usase: Xs infilel infile2 Dutfile\n'! arSv[O]);
e>; i t< 1 ) ;

jf ((Plnl=fopen(arsv[lJ,'r'» == NULL) {
printf('%s: can't open %s\n', arsy[OJ, argy[l]);
e-,:··it(l);

if «pin2=fopen(arSv[2J,'r')l == NULL) {
printf('Zs: can't open %s\n', argv[OJ, arsy[2J);

; f ({. P!Jut ,- fL~,,'r, (" .::n·3';[ 3J y , .J' )) =:-. NULl.) {
:··rird.f(';~s; can't. OP'eri ;~·~.\r!', ;;rsv[OJ, arsy[3J)i
'.' :. i. l' ,. 1 ". ;

~·ut.c(,:·h, PQIJt)y

:. ~_ ~. c :: .:.; et (..~ F-' 1 r12 '), ~. (\ IJ t ) ;



1: i,.
j.: ; ~ j': 1i_~dF' <: :.::4, i. ";;' i! '::"

he}::c rC 3J ;

': f (fifi :.:" t"DPE'f l ( :;:;:]"[lJ1 ! r- I
) )==NULL) {

'-'n'~\~.t't-·>s;L('r,3<,.e ::: 't / ;
')rrl,::,·~.,,>I-,-: S,U, i 11 : 'l'l';
~meset-~s~_flags ::: 0341;

. ii' ~ i.oc'tlIIDli' TIOCSETP, '/nles.et);
;. f ':. ok <: ;) {

printtl'Xs: can't set Xs\n', arSv[OJ, dev);
e;:it.<l);

}

~octlll0D, TIOCEXCL, Yffieset);
ioctICIOD, TIOCFLUSH, vmeset);

pri~tf('Give start-;ddress(8 digits): ');

printfl'This will take between 10 and 15 minutes,\n');
:~!'irIU'( ':jeper,dir,s Drl s~stenl utilization. \,n');



:: f.Tld ( i'fll?rfIC , 1..{!;
for (b~tecn~~l; bsteLnt<=16384l bstecnt++l {

:le~;cr[+)J = ~etc(fin);

nexcr[1J = getc(fin);
~erll:J':he>:cr, 3);

i ocU ( laD, TI [JeSETh 00 rSHC.lrJs) ;
~0ctl(IOD. TIOCFLUSH. oorsprong);
10ctl(IOD, 1IOCNYCL, oorsprons);
':] ose( IOD);
"c1:Jse( fin);
,<··~i t.(O);

.~ t ~ i n~~ 1 r! j, ~:, ~. \
I

i!"it 1,

ioctlCIOD, TIOC~LUSH. dUffiffiS);

for (i=Oi i<nn,b; H+) {
c = buf[iJ;
while «write(10D, &e, 1)) 1= 1)

-1.•.'
}



tll'!clude <·;tdio~h::·

FILE tfin, tfout:
i nt o'die;

if' (\dr'~c I:: 3) {

arinlf('usage: %s {lnputfile' (oulpulfile)\n', argv[O]);

if «fin ~ fopen(ar~v[l],'r'»==NULL){
prlntf('%£: can't open %s\n', argv[O], arsv[l]);

if l(fGut = fopen(ar~v[2J,'w'»==NULL) {
?rintf"%~: can't open %s\n', argv[O], arSv[2]);

}

i~ !(hn+~'O'»i9'1 hn+=7;
;'2l'JnJi',[,) ;

i n~..~.;:

:'..f1L Ir;

1:-1 :; b&O;·:Or;
jf ((In+='O'l>'9' In+=7;
ret.urn(ln);



;,1,= i r, (.:.: f:-=.C' c-. r~:'; ~

1~;t.;I:; ,::i:::T' *.:; 1'31/[ J;

jf ((fi;-i :: fopen(2r~v[1]~'rl))~=NULL) {
Frintfl'%s: can't open %s\n', argy[OJ, argv[l]);

-'.

·f ·::]n-~7.fC/)'>9) 1n-=7;



1----------- _
I 'rt.cint6.s·

tiit. is een t.est.progra~ffia

Met initialiseert. de real-time clock voar
het Seven van interrupts elke seconde,

I reset he~l start hem, en gaat. vervolSens
ill een eindeloz2 lu~. van NOF'-instruct.ie-::.,

I de interrupt.-routine leest elke seconde
de stand van de secondenteller en stuurt.
deze naar de st.stusled's

1----------------------------------------
stalled = Oxf12001 I address of stat.us-Ied's
r·tC' :: O;~fl1800 address of real-tillie clocY.
v_3uto6 = Oxl8 level 6 interrupt. autovect.or
:.'S€:' 1'5·H. '" 0;:1800 I OOt.t.OIl; of IJse r s t.ack
usr = 0; ~ user stat.usresist.er
1-·---------------------------------------
I initialization i~ supefvisor-~ode

I - ---- - _ .. -- - .•.••. -_ .. - ......•...••.•. --- ..•..•.•• - .•..• - ----

. "::.ec-t rtc int.t.

:;.O'"C't'~ L ,'(.1. J:~T· \. :::·.:t.c:.c.'
l.;.~ ~. t c.: .' '.

setup int.. vector level 6
disable interrupts

frolll real t.ime cloc~

init, userst.ackpoint.er

.i,' 'J;-: ,1 t _rt.c.. HI:;' t:·· i '=.!') use r p r'og r aITI Couf,te r Of, s t.ack
GOVE,W tIjS~'-(sP) I user stat.us re~ist.er on st.ack
rte transfer control to user-prosraffi
1----------------------------------------
1•••••--·· ...... -.--.- ... - - •. -- .• - ..- •.. -.- ---. -,- •.•••- -----•• --

_rtc_init:
1€'2 r-t.c,:;O
ffiove.b tO~ff,Ox25(aO)

ffiove,o 40x04,Ox23(aO)
movE.b tOxff,Ox2b(aOl
JD·Jc·l:

! aO=address real-time clock
I reset real-time clock

each second interrupts.
I SO-collliTIand rt.c

I endless, loop

save resisters
I aO=address real-time clock

a1=address status-led's
reset interrlJPt
read seconden from rt.c
invert seconds
seconds to status-led's
rest.ore resisters

bra 100:=-1
1----------------------------------------
! lnt.errupt procedure
1----------------------------------------
_rtc_ISF':
llIovEffi.l dl!sO/a1,-(sp)
lea rtc,aO
lee: staUed,.::1
~ove.b Ox21(aOI,dl
n,ove.o O~:05(aO),01

not. 01
ITlove,o 01 dal)
~oveffi.l (sp)+,dl / aOlal
;-t.e

1----------------------------------------



1-------- _

I dlt is een test?rQSramma
hE! j l liti3lJ.seert de pa.,,:llelle
iri+.t:rfact'/ti~ler 'iOOr ir;plJt van data

, '/):; ;:'(I]·t A~ +J23rbLi interrupts
j2Sen~reerd werden door H1.
D,' ird.0rrupt··r·OIJtirl€· leest de date;,

I ;~hrijft de data naar de statusledsl
i'l rE'~.et dE j rite rrlJF-'t-'~onditie.

1 ----------------------------------------------- _

I dE'f i np S·lIM:' con'::; t2.flt s.
1----------------------------------------------------- _
;··i\.. ~ 0;.:1'10800
rtc. ;. 0:d'11800
statled = Oxf120)1
\,' _autoS = O;.~7 4
;:'GCP = 0;.:01

'J~e:st~ = C·~1800

I::' j 0:<0

address of parallel interface/timer
address of real-time clock
address of status-led's

I level 5 interrupt aut8vector
Port General Control ReSister
Port Service Re8uest ReSister

I Port A Data Direction Re~ister

Port A Control Re~ister

Port A Data ReSister
PGrt St~tus ReSister
bottom of user stack

I user status re~ister
I -----.-.. ---.-. . ._ .. . _

1 _

O~'~10 0001>:l:lO
t I I !!! ! I !_ Hi sense negated
I !! I I I I 1__ H2 •• 4 not used

! I i 1 H12 enabled
111 H34 disabled
t 1 ..__ lflode (i (unidi reetional 8-bi t lflode)

tOX01000
II! \: I 1_ priorit~: H1S H2S H3S H4S
II I 1 F'C5/PIRQ = PIRQ
! 11 PC6/PIACK = PC6
11 PC4/DMAREQ = PC4 (DMA not used)

?addr_su = O~OO 00000000
I 11111111_ all pins are inputs

P;;,lCLSIJ = 0;;82 lXOXX01X
I I I I I 11 I 1_ H1 status control: not used
I III1 I 11 __ H1 irlterruFt enabled
I I I I I I 1 H2 interrupt disabled
1 \II! 1 H2 control: input pin - status onl':!
1 11 .. __ SublflorJe 1X (bit I/O)

l . .. _

I hi tialiZ.3tior; in;upervisor-lTlode
1--------------------_._-----------------
.. '::.. ~ .:- t r i t i ri t ~:

; c,B-=:e O/~OOO



! [, ~ 07 1 {-I (')-i'
.... ' '-':

I setup into vector level 5
I disable interrupts

from real ti~e clock
init. userstackpointer

.11 :"/2 ,. 1 ·::,C', us;::
11Qve.l t_pit __ inj.t,-(Sp)

"iO\'etW tusr,-(sp)
rt"?

I ~ser proS ram cQunter on stack
user status resister on stack

I transfer control to user-program
1 • _

1 aO=addres5 parallel interface/tiffier
I initialization of pi/t

I _ _ - -.- .- - _ •.• - -_._"" ......• -- .

.. :: i Lin1t:
If:,, ;:. i L ie'()

move,D tPSCT'_su,PGCR(aOl
movc.b tp~rr_sc,PSRR(aOl

il!ove~t t?3ddr_su,PADDR(aO~

......~ or cr, ..
_,- .l. I. ~_ '·.. '1 ,.

I reset Interrupt HI
I restore resisters

\ write a·atc)
bit::. 0 an,j 1
to::. t3tusl ed';

I S..3'!E resi·::.ters
\ re,3d port A

.jata resi ;.t.er

_ 1 - ,
. , ; ~ ~ '.'

nlove,b ~·O}~Ol,PSR(22)

n!Jvem~l (sp)+,dO/d7/aO-22
de
1------------------------------------------



, 2!I!descr 1,~

·,..:" .. 1

...'c: :

'. ~ ...

;t.!

i>J:,:l!

:=.: ,~

il· "

CFU :::fii';: 680()O
PA1H={ACrfIR}!68k44

{F'ATH} /CS

-yt CGFLAGS={CGFLAGS?} -yt

I,

'.; r:, "

.~. L1

{~~KDIR}!62000!2S

-1. t LI EWt: EO' i.J .:: r/~'aljl /'C-' rd::': i Cfj~i/t2i Lt
'-D

(.e~{NEED}=/ljsr;paljl!pr2cticum!head_em)

(.p:<LANG}={PATH}!head_pc) \

l~c:{LANG}={F'ATH}!tail_cc) \
l.p:{LANG}={PATH}/tail_pc) \
( .e:{NEED}~{PATH}!tail_eml

f'r'::,,' C1:



besin of ~~AM

! end of RAM
\ ?ointer to corlfiguration table
I tr2P to kernel service

\'_.tr,;::r-l - o~<n4

'.' _t ra:o-2 ... 0;::38
\!_tr';;~'3 O>~8c

J'SOS_b8K ~ Ox270000
:.I:, r ::c 0;.:0700
-sec t. - te;.:t

tr2P to I/O supervisor
I trap to kernel initializer
I t.r2~ to interrupt exit
I beSin of pSOS code

'.1:.. (.,. n,ode

1 text starts at RAM-be~in

I data comes after text
bss comes after data

ir:itialise s~ste~; stac!~ pointer

user pro~r2m counter on stack
I user status resister on stack

t"sr.::f"eJ· control

I :O-Olrlter to confisur2:tion table
I load trap-vectors

PC:'~'j? ~ 1 $,:pSOS_ ...:·:3t::-i-t:, '..'_ t. r'2P2
i11 [1'".' P. r~. iJ:r Sq~::l_ {:,:3l< -~ 1.:: ~ '·i ._. t r· ~p3
I r ..:F ~~. ! tr.3P to k.emel initialization
I ._ .... _-.- - -- ---- -- -----------•.-.--- --.--.--- - •• ---

I ... _-- --.- '-'-'- _. - - - -_. -- ...- .._.. -. _. _ .. - -- ---- _ - --- -- -.-

_e;~i t;
I ink a·~" *--0



.-. , ,
_C~~r:T~. :.<;':l..~

~ ('.;1 4'_ ~....d::

- ...::::~.. i:.!:) O;~!,)029frff

'!liO'o.;34 O~'000()O 1,)(:-

'. d.::::··~.aL~ _1 (i~ ..jt2b
t~2t24 O~~0000100t

,.j,.r.,;:lj _iclot
.~~t.2~~ _;~00001000

C_ fBn,end2
) c_fTiinseg2

C_ilProc

c_t i cft.::.._,'e l' _:iec
c_licks_per_slice
c_nio(\

I c_iotable
I c_supv_stacksize
I C_l'oot._sl:nt

c~_.. rC0t_stac~.sl:~

c· ... ·::·~ i t..;:h_r.. rDC"

I :_~l'obc_preser!t



·(? .

,-= ~ ~-' "": C::~fl08C<:

: t ,~: ·')~·~f 1180~)

: 0,,;0 ~

.: (', ,,"-,

! addr~ss of ~2r21].el irlterf2ce/ti[ler
I ~jd~2SS ot' re21-'~imE cloc~

I addres; o1~ s~2t!Js-LJedJ:~

f'clrt 13~?flt~iT'C:J. CDl'!trol S.~eslsteT'

I Pert S2fvice Reauest Re~istef

, P0rt n Jat5 Di~ection Re~ister

I Port A Control Register
I Po~t A nata Re~ister

Port Status Register

. ::;( r .- (1. ~ l'~:: 000l>~XXO

I I I!! Ii 11_ Hl sense ne~6ted

! "I I I! 1__ H2 •• 4 net used
1 II 1 .. H12 ert2-bled

I::: ~'1~. p~·~.orits: HiS H2S ~~3S H4S
! ! J ! . F'C5'f-'!F;(J = F'IF:O
I I : PC6'PI;CK = PC6
! I PC~!DMAqE~ = PC4 (DMA not used)

.:.f:::- _::.u = ("" j!! I ()ooonO()I..':
\ 1 I j 1 I ; I _ ::: 1], ~. i fl':;. ':;: re i nPIJ't::.

,~ .:·C r- . :::.1 I
! 1 v···. ..., '-." (', ~ 0,;'

.l. '-'. '.! ~. ~ ".'..l. '".

i: i! I" 1_ Hl status control: not used
I! , ! I I' __ Hi interrlJ::t er:2bled

I ill! 11 H::' irlterru::tjisabled
'i! ! I ! H2 cDr,trDl: inpljt Fin - ~,tatus or,l':::

11, .. __ sUDn,ode 1X (bit I/O)

! are also used in root,e

_,:,:id·=t..~t~ .SF'c:ce t:

ms~buff:.~~2ce 24
,define _i'" .Jt.C:'b

l c_ .j~_.~~b ,'.

!.-.----_.._--_._--_.._-_._----------------------

I ~€Vi2e 0 = parallel interface/timer
l _. __. - -.~-_.,-.•.. _~---.-._---P .... ------.---.-.--------

;)<'ve •c, to ~ d7
d,s



nlc,ve, t. :1:0, d7
1'1..:
fi!Dl../f' +b to, d?
rt.:
_:i'l:- _IF'l:J~_wri t.e:.
f;( .; ..

!ilc ....·e;o tC',(j7
nl 
: ',':-'
1 _

1 de~ice 1 = real-time clock
1------...- .. -----------------------------

;)'IC\'E"O to.d7
rt:::
lTlo ...·2.b :1:(::,07
rt.c:

IT,.:,'·/e. b :1=0; 07

.... ..\- ,", .~.=.

I oe .... 1-::trl

'-. '\ + ~ ,. ~ 4- ~
_ ," .!. :.' _•.~ 1 I ~ ,_, ~

mOVCtt tpgcr_su,F'GCR(aO)
mJve.b :l:psrr_su,PSRR(~O)

move.b :l:paddr_.:u.PADDP(aOl
rn8~'etb tP2C~~_SUKPACR(BO)

123 _~sjbuff+4'20

1~ 1. r,] (20)

I sa~.,..e res i =- te rs·
setup into vector level 5

I aO=address parallel interface/timer
! initi21izatiori of pitt

clear home-exchan~e

of message buffer
! restorE registers

rt·.:
!-----------------------------------------
_led";._I.;ri tei
mO'ien•• 1 dl.!,,~O/al ,- (.;;')
122 S t E: tl ed • <; J.
:'\(1','2, ~ (,30)·, dl

I save registers
! a1=address statusleds

aO contains address of data

I data to statusleds
no errors
restore resisters

r;!o'/'~,b 01,( a1)
elr,l d7
ffiovem.l (sp)t,d1/aO/al
rts
1-----------------------------------------
_""te-init:
mcvem.l dl/aO,-(sp)
move.l :I:_rtc_ISP,v_auto6
lea rte,aO
~ove,b Ox21(aOl,dl
mJve.b :l:Oxff,Ox25laOl
ffiove.b :l:Ox02,Ox23(aOl
mov2.b tOxff,Ox2blaOl
ITiGvenl,1 (sF)hd1/2C

save registers
setup int, vector level 6
aO=address real-time clock
reset interrlJPt

I reset rte
1 into lO/sec

SiC! rtc
restore resisters



: j '0.

. I.. "! ._~('I'. . ~ '...:',

riQve.b F'ADR(a2)1dO
:·:r~ij ~ 1 ~·O:<03~ dO
1t?E _>~ i ds.t.at, 20
r::C)'!E'. 1 (aO), aO
] i2",: •• ~!=.gbljff ,,::1

t. r·3P E·
,.·::t.b d7

;(;C'",'I::'IT; ~ ~ (. sp) +, fjO/ 07 ./ .?O-.;::2
".'·.;:F· t:~

: r~'p fei
~ ...~t+b r:'

I ,:.ave resis.ters.
read port ~.!

mask bit 0 and 1
I exchange_id in 20

address of the meSSage
dat.a in ffissbuff[2J
·,:.enrL>:

test for faults

I reset int.errupt H1
! rest.oft? resisters
I reLi

I ::.'::VE' resister'::,
.2·!):::addres·::, rtc

I clear interrupt
I annolJr,ce_ t

I test for faults

I restore resisters
, reLi



liJE.'f i rll:;:: TF:UE :
l·'je f I Ii; INn2 'j[,':: :~ned lor;::;

Ittttttttt***t***ttt**********************************t****t*****!
It DE~fNE SOME CONSTANTS *'
ttt~**tt**.*****t*******************t****************t **********1

~L:·!-·i~,\! t::"'O':r·, 0 /*olock at e>:char,se */
i c:c. 1'. ":" ... ~ MEOUT Ij /'h./:J i t fo 1'E"ie I':ot e;·;chalise #./
td2fine DEVICE 0 /tdevlce number = 0.0 */
1r:i,:'fir,'2 t<t:\ 0 /*device ace!?!:·s ke'::l liot used *1
tdefIne PRIO Ox80 /*priorit~ Gueueins at exchanse */
~'d~f i [iC LI MEED (Y 02 /*1 i IT, i tEod IT,e-::·sase=· at t:>:char,set./

Itvar:ables that are also used in assembler-procedures are *!
i *S~·;; ';'2(.; the Ie.:>';.: t h:o'l·pfo re IT,U'3 t. Of' dec], a red I e;<te rn I here *./
,::·::,-':.e r-r; HJT -:.::: :q ds t.::: t. ;',':.'30uff[ 6 J ;

.' ",-+:r,:c

'J. ;;

;:-, ~ > T~:UE" -':
'I' 'r~'u,_:'('ddstab m·::.souf'f, E'LOeXl TlMEDL!T) e1'1'o1'(9);
1d r==~··::gbljff[ 2J ;
!f (stat2==Ol {if (lors==l) statet=l; else er1'or(10)i}
else If (state==1) <if (ldr~==O) state+=I; else error(II);}
~ls2 If Istate==2) {if Cldrs==21 statet=l; else errorI121;}
else jf Cstate==3) {if Cldrs==OI state+=I; else error(13);}

ifst8te==4) { state=O; nmbpop+=l;}
J_write(DEVICE. KEY, &n~bpop. 0, 1);

.".

IN T 32 pidcnl. pidloop:
INT32 jrid=10, Pl'io~50, stacksize=512, arslist=O, nmbms~=B;

if (S??w~_p(·LOOp·, ~rid, prio, stacksize, arglist, lpidloop) error(3);
~~. (,;:., :"1 ~~ I', _ ;':', ( • eNT I, j T' j (j ~ 2*p rio ~ s t acks i Z E', arS list, &F" ide nt ) err-0 r (4) ;

,'1 (ac·ti'-·c~t2_:=('-'idloop, loOt·» error(S)i
. t (3;·tl','3+.[_f'(piocnt, count) I Gf'rorU,l;
if (creat?_~('STAT•• PPIO I LIMITED. nmbmsg. &xidstat» error(7);



, ". n' I
.:.;.; .

-"10···. !
.~••£. '-' ,,'

.;.' . ': ~ i'" _ i:C1~i ·,I.:!tE ,.F

.. ·~e'~ .t,F'>:t
. ~.C' '.. ·J2r.::· .. 1··:
>i:~· '. -: ·4 (I

OP','."'" to:', d7
.1 ~:r· ~.O

! ';.' i':' :~+. f.,:.c-h._;·:
·~cflne _attach_x

!l '11.· ~~.:, .1--,0

30::,> i

:lI iY/E, W t21, 0'7
t~ap F'

:'IYle,1 1::: (26) • 21
l!'ic'·./p.1 ~.I), (,21 )

!llc'~'e~l 16(i~6),al

o,(:\,e.l d1.(;;1)
~:F' i .. ' (~ ~ 1 :' (; (36 ) ,. ~~ 1
:110"H? • 1 d2; (31 )

,I 1'.1 dO
n,G··,'€:'. b d7, d'J

I.Ir, H: <36
l't".
! -::>1': crE'ate_>;
,define _cre;;te_~

.extern _~reate_x

•sect •te;.d;.
_creatE'_~{~

288>!

link at.,t-O
ffiovem.l dl/d2/d7/aO/a1,-(sp)
IfJQ'/~.l 8(a6)'21
iii )·... e •1 (21), dO
move.l 12(a6),dl
m0ve,l 16(26),d2

IlpJve, \oJ *20, d7
tr~p to

move.l 20(a6),a1

cl r I 1 dO
Iii 0 '/E-' • 8 d7, dO
In-::'}\'~! •.' (SF·)t! <)1/d2/d7 /aO/31
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'J~ll k 2~'
~.j. ,..
I .~::

, <.; r: d_~.H'i te 21'2> I
.define _d_~rite

~ e~'terr, _(Lwri te
• '';I?Cf, ,te:;t
_cLwnt",;
]}f;ka6,t··O
ffiovem.l dl/d2/d7/;O!al,-(sp)
,;':J')e.l 8(a6) ,dO
'1J:,'·'c'.l 12(,,)6) ,di.
~~Gvetl 16(a6),aO
rnove.~ 20ld6),al
Ifiove.l 24 f a6),d2

lflO\)'; ,\~ t04, d7
+.raF :1:1

::lr.l dO
jj,c.'/e· b d7, dO
;111:1·'c~m, 1 (sp J+, d1/d2/d7 / <:<01 21

,1. ;

c' I'; .,ja~I_:;

~ define _....!2::ITI_::::

,~':;terrl _j:::IL:;

• ':;ect • te~<t

1ink 2,~" t·-O
rn0~em.l j7/aO/al,-\sp)
:hO'/e + 1 8 ( 2'~,) ! 2(i

rTiO '/2.W t19,d-;·'
1,1'2" fO

~:' ~. r- ,1 de

ffiovem.l (sp)+,d7/aO/a1
'Ir,lk a6
rL
~ <.2~T·: re8_}~

•det i ne _reG_;';
•e~d,e IT' _ l-eCL>;
,sect • ted,

J irly. a6.t-O
rnovem.l d1/d7/aO/al,-(sp)
~Iove.l 8(a6) ,aO
move,1 12(a6),a1
IT,ove.116(a6),d1
mov~.l 20(a6),dO

IT,ove,1o: :1:24, d7
trap to

cIr.l dO
lflove.(-; d7,dO
moveffi.l (sp)+,d1/d7/aO/al
w,lk at.
rt-:;
! <ar:senrL~<

2()3>

243>

206.>1



Dec 8 16: 08 1987 t.a i Lpsoscl ib Pose ~ It

· define _send_>·:
• '?;·~t2H\ _send_>:,
,'.ed •te>:t.

1irIk ,:::6,1-0
move~.l d7/aO/al,-(sp)

~uve.l 12(a61,al
mO','I:. \01 t23 ~ d7
t.rap to

·:lr.l dO

~o~~ffi.l (sp)t,d7/aO/,31
lmH a6
d.s
'<3r: SF2,Wf,_P
· define _s·pawn_p
· e;:t.ern _S·P2\·Jf,_P
_':;ect • te;·::1.

31. i{> I

: ~r;V i.::6,1:--0
W(:','!.~111. l. i.i1.-d~·/d7 ....=:0 ../21 ~ --( S~·)

iliT;;;:-.l (31",dO
move,l 12(36),d1
ntD'J~tl ~.6~a6),d~

mnve.l 20(a6),d3

n, (" '."? .!-i ,. 01 ,,:::1/'
t,l':,'P 'F'

riIC~'''''f~~l 30,(a,1)
c1 r.l ,jO
IIicl\..'e.b d7,dO
n,c,'/enlt 1 'sP.lt,dl-d3/d7/30/al
IJnlk at.
rt.s
1'(ar:suspend_p 192)·!
.define _suspend_p
.extern _suspend_p
.sect .te;~t

_ SlJs.pef,d_.p 1

link a6,t-(.
IHDvelll.] d7/aO'-(SPJ

ITHlve.18(a6),aO
lliove,w t05,d7
trap to

(:·1 r.1 dO
IIlove.b d7,dO
ruovem.l (sP)+,d7/aO
\Jnlk a6
rt.;



',1·' P t", ~,' 1/.,~C"CL' :C',.,\{1,',~.' .,_.,....J l;rt F'-.-" -tI IJ.. .. ~ , .. - : '_'I,.' \... ~ =.. ,,·::le ~ U'

'~'0300000

CIJ~IOOOOO

00000080
1.:·'00('0084
OOOOCOB8
O(i00008C
00270000
0000':i700

~def l,rl€' ,.e::<it., ran:lol
t e>~te rn _root.
~2~lo = Ox200000
r;mhi = Ox300000
v_pSOS_conf = OxOO
'i_trap(l - 0~·:80

v_triHl - 0:-:84
v_trc:p2 = ()~·~88

v_trap3 - O:·:8c
pSOS_68~ = Ox270000
lJsr = 0:-;0700
•sect , te:·:t
.bClse ralllio
.sect .dClta
•·::.ect • b<;,'~'

.sect .ted.

begin of RAM
end of RAM
pointer to confi~uration table
trap to kernel service
trap to 1/0 supervisor
trap to kernel initializer
trap to interrupt exit
begin of pSOS code
user Rlode

text starts at RAM-besin
data cORies after text
bss cORies after data

1------·------------- .. ----·------------------
I i~itializ2tion in supervisor-Rlode
! .. _ ... -' ... _... - _ •••• _. __.-. _. - - -_... - _.- --------- -----

initialise s~stem stack pointer

load t.rap-vectors

pointer to confisuration table

.Ji.r~!.:'Y,,\:, )U'::U'(Y300C'O(, \iP:'\-":'.1 tra!l!hi, aO ini tial ise user stack "'sirlter-
0020C00~ ~E60 ffiGve~l aO,usp
00:000' 0 ?F3C0020001f mo~etl iumain,-(sp) I user program counter on stack
OO~OC016 3~3C0700 ~ove.~ tusr.-(sp) user stat.us register on stack
~C:'COOlp"'IET5 !"!,e transfer cont.rol

1--------------------------------------
IJfilain:

0020001C 21~C002004840000 \
move.] t_conf_tab,y_pSOS_conf

00200024 21FC002700000080 \
~ove,l tFSOS_68K,v_trapO

0020002C 21FC002 7 00040084 \
IDove.l IpSOS_68Kt4,v_trapl

00200034 21FC002700080088 \
ffiove.l IpSOS_68Kt8,v_trap2

0020003C 21FC0027000C008C \
ffiove.l IpSOS_68Kt12,v_trap3

00200044 4E42 trap 12 ! trap to kernel initialization
1---------------------------------------
! on error: return to supervisor-mode
1--------------------------------------

a6,1-0
.data

00200046 4E560000
0020004A 2E2E0008
0020004E 4E722700

00200052 4E560000

(0200464 726~6F74

00200468 2[630000

link 136,1-0
IIl0ve.l 8(a6) ,d7
stop 10:-:2700
.e;-:t..errl _error
•sect •te:-;t
_error:
1ir,k
.sect
_14:
.data4 Ox726F6F74
.data4 Ox2E630000
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•::.ect •te;;t
tline ~O

0)2000~6 2F2E0008 move" ]
bsr
.line
add.l
uriH'.
"t-=:.

_e~~it

20

~,6

_!llsgolJff+8, d6

-12(a6)

35
-(SF)
-(So,.")

_ITlsgblJff
_>;i d~.tat., - (sP)

_re(L~<
35

a6,t:-0
24

d7
1003t,
tl,d6
10037
H,d7
10039

16(sp) 'SF

dO
10035
9
_error
35
t:4'SF

37
10
_error
37
t:4,sp
10039

ITlo'/e .1
rl ro, 1
10033:
.1 i rlE'

cl r.l
cl r.1

,e;;.t.e rn _1oCtF-'
__ lOOF:

link
.line
10023:
or,,; 10023
•e;·:t.ern _CQIJflt

_COIJrlt:

!Local -8 into d7
'Local -4 into d6
llnk 36,t-1:.'
IDove~.l d7/d6,-(sp)
.line 33

pea
move.l.
bsr
.1 i r,e
lea
t.st.l
beG
p'ea
bsr
,line
add.l
10035:
.line
move,l
.line
t.st.l
brlE'

ClIJP, 1
bne
add.1
bra
10037:
.line
pea
bsr
.line
add,l
br's

10036:

~., ~:- /\ (\

./;~~t1::.FFFit

(jt)2000U, 60FE

OO~0009A 2C39002004DA

0020006~ 4E560000

00200068 4E56FFF4
0020006C 48E70300

0020007~ 4879002004D2
OO)000QO 2F39002004CE
0020008f bl00035E

C0?0008A 4FEF0010
;')~<~O(i()8E /~P80

00200090 6708
00200092 48780009
002000'7'6 61 BA

002000B2 4878000A
OO?OOOB6 61%

002000'18 588F

002000B8 588F
002000BA 60000068

002000AO 4(~87

002000A2 661A
002000A4 OC8600000001
002000AA ti606
O()2000AC 5287
002000AE 60000074
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.line 38
(li)2000BE 0(:3/'00000001 crr;F' .1 :t1 ,d7
0'-:120('(:[:4 6618 bne 1003A
I)<Y!OOOCS 4A~3f.:. tsL1 d6
~~I:~'r .~j)OC'C:8 M('f., brle 1OO3B
C't)'~i"/)f)CA ~,,",ni add.l tl ,d7,_I':::",:, ...

(. ':.. ::~ (II~J (l CC t.~)OOOO~;6 bra 10031'
I003P:
.line 38

002000[10 4878000B F'e;; 11
')O:2')C,OD4 610(lFF7C bsr _€~rror

.line 38
')02000D8 588F add.l t4,sp
C'02C'O('[lA 600000~8 bra 10031'

I003A:
,line 39

(l1Y,2000DE OC8700000002 Cll,F' .1 t2,d7
<'::)2000E4 t,t.J.8 bne I003E
()i)2000t i :. OC8.~,OOOOOOI)1 Cll,P .1 t2,d6
i~'C"2(iOOF( 6·~.O4 brle 1OO3F
'·.!:..~1)OOOEE 5:2e:: add.1 :t1 ,d7
'~~j ~l'::; (I 0 I:)~ 1') t·O:.:? bre: r0039

r003F:
.1 ii!E' -10

'-' !

/) i:?:: (;1)(:' i~- 2 4;:37 SO C, (:'C pe,:, 12
1'~'P'::""I:'i("I(IF t. ~. i ~ '}FT:,,; os,r _error

.line 39
i.) ;) ::' (, :::. (I F~:; SBE:F add.l t4,sp
':) .:,:} 1::\ l:"t::,F C ,~,O·~:lt bra r0039

IOO3E:
.line 40

C':'2000FE OC3'00000003 emp.l :l:3,d7
e, ':~" 20 i) 104 t,614 brle r00312
002001 O\~. 4J~Bt, tst.l d6
(1I:.:JOO1. f)~~ .~,604 bne r00313
0020010A t:;'iQi add.l U ,d7·_'.I:..~I

0020010C ':.016 bra r0039
r00313 :

1 . 40.... lne
0020010E 4878000D F'e" 13
rY:'2(!(,112 6100FF3E Q!':r _error

.line 40
00200116 :188F add.l t4,sp
00200118 600(1 bra 10039

100312:
.line 41

0020011A 4878000E pea 14
0020011E t.100FF32 bsr _error

.line 41
00200122 ':;88F add.l :l:4,sp

10039:
.line 42

')0200124 OC8700000004 emp.l :l:4,d7
("0200 12~\ 660C bne 100316
0020C12C 7EOO ITlove .1 to,d7
OO:iOO12F.. 7001 nlove .1 t:1, dO



198'7 roo:,li<:t [, -. rO.-.
I·::-.=.,= .21

(0200130 DOAEFFF4
~02001]4 2D40FFFt

002(;0138 48780001

] ~j031~,;

.line
p'e,:;

-,7., '-'
.,
.l

:':":.:0012<: .' 2F'7
00200:1E 486EFFFA

"0:;:00144 421'\7
:'(;:~("(i146 61C:'O(!270

002001~~ 4FEF0011
·)020o~.i~ 6000FF26

c: 1 j"' ., 1 ,.. ! .:-? ";

Fed -12(36)
~:lr,l -(".~~.)

clr.l -(·:.Fi
bsr _o_write
.linE~ 43
lea 20(sp),sp
: ~"3 10033
t e~<tern _root

- 16 i lito d7
- 12 into oJL

1.J'_'

'-24 " rite d5
·~20 :~ ni:, [1 ,1 q
- 2:: , [ItO ·n

I Locc:::i
I Loc.::: 1
'LDC;'1
1i rJ. .3,~,' t-2t:

'Lcc31
!Local

002001S2 ~~56F~'~~

t":I:~~'~)O~ ~i!..:' ·;-8F-'1 rnc'
., 1 i rp:' 50
r'iID'':E.:: tl0,ij,~,

':·.",·...··,:,:··!1~i~- ··~:F~:.·~~ ;ilo'·/e .. l t50~d7

0~:20i)15f~ ~23C0~00(~~00 1iove·l t512~d4

"--,,'·::·:(:.'·,1 ~ 1 -'~t:(:i.) !"hC)'./('
r

: to, d:;
;~! (: ~: ;'\ ':~I ~ ;',:,,~ J ::' j~~ :':. nlo \/1: t 1 t '3 ~ d3

_error

d6,-·(sp)
'1'1

~_ .. ..:..

d:l y -, (sr-)

d4 ~ - (=-p ')

":37 ~ - (SF--)

24(sp),sp
dO
10043

52

11,dO
d7,d1
dO,d1
-A (26)

d5'-(5p)
04,-(sp)
d1,-(sp)
d6,-(sp)
_23pea

r'ea
OST'

• 1i ri2

lea
t.st,1
beG

IT, c.' '/e , J
a,o'/2.1
!lle"!€:'.1

b:.r

b-::r
.line
add.l
10043:
.line
a,ove .1
",ove,1
asl.1
:="2 a
"Io'/e .1
fJlove.l
alove .1
r.IOV~ .1

G020017A 6100029 fi

0020018E '588F

OC200t7E 4FEFOOi8
-~:()2()(r182 4t180
;\020(11:34 670A
n~200iS6 42780003
0020018A 6100FEC6

002001 ~'O 7001
('0200192 2207
00200194 E1Al
00200196 486EFFFC
0020019A 2Fi)~,

c,nOC'19c 2FOJ:
t)(20019E 2FOi
'.:'('2C!('l ~O :~F06

002001A~ 487900~00474

002001A8 61000266



0~~001AC 4FEF0018
':'~:12'~}Gl PO ;~r~80

00200188 6100FF98

,1 Hie :,3
le3 24(sp),sp
1-,·:;.t, 1 dO
be':i 10044
pe~:

bsr
.line 53
add.l :1:4'5:0'

10044:
.line 54

b·:;.r _error
.lir,e :,4

002001BE 487AFEA2
')02001 C2 2F2EFFF8
002001C6 610001AO

OO:!OOlCA 508~

::;'-:;200 JCE 670{\
002001D0 ~878000~

002001D4 6100F~7[

~ oC:C'__ ',"._'1

002001Dp 487{~E8C

'I C<:' C<' 1I:t: =: V:T r:! ~ c:

o,ove.1.
b5.r
+ line
:.ldd,l
L,.t.l
beG

adj,l

_act~v3te_p

54
:l:8,sp
dQ
10045
~.

~,

,,:dd,} t8,s:'"
1~.·:::. t ;.1 dO

F"~J,3 \-.,

b·:::,!, _errcr

,1 ine ~5t.

002001F6 4879002004[E pea _}:idstat
002C~lFC 2F()3 IT!ove.l d3,-(sp)
002001FE 48780082
00200~02 48790020047C
00200208 61000180

0020020C 4FEF0010
()020021 0 4(~80

00200212 670A
00200214 48780007
00200218 6100FE38

0020021C 588F

00200'Z1E 42A7
00200220 61000224

pe2

.line
lea
tst.l
beG
F'e-a
osr
.line
add.l
10047:
•Iine
e1r. 1

,line

130
_2t.
_cre,,:te_;.;
:,6
16(sp),sp

dO
10047
7
_error'r:,.",,:.

-(sp)
_suspend_p
57

OO~0022 4 58Br:
('('2(;02~~: 4A8(::

ado.l :l:4,sF'
t",.t,l dO



1 C,C,·;
.:. .. '-':

lJr'~}k c:,~,

rt '=

00~~022A 4378000r

(':~·I:'·)O?3::: .:1E:.:[
(~!:~·!~~)O:· 3A 4E~i';1

,Ii r,[

::::dd,l

• ·~ect.

o
'-

57

•dati:::

0020046C 4C4~4F50

.-, ...., .
_.::..:..~

.data4 Ox4C4F4F50
t dJt. 24 O~<O

··}·7 •
_::... _. t

; ,:!.;;t..=:4
· Dat.a/'

O>~434E:,420

0>:0

O')(J()OG!. ::

;)O~'00010

_26:
.data4 Ox53544154
,dati::4 0:<0
· sect. . te/t1--------- ---------

1--------------------------------------------------------------
~it = 0xfl0800 I address of parallel interface/timer
rtc :: O~f11800 address of real-time clock
statled :: Oxf1200! ! address of status-led's
u_aut05 ~ 0~74 I level 5 interrupt autovector
~_auto6 :: Ox78 level 6 interrupt autovector
~'i3CF: -:: 0:<01 I Port General Control F:e5is.ter
PSRP :: Cx03 Port. Service Reouest Resister
pnDDP ~ 0~05 I Port A Data Direction Register
PACR :: OxOd I Port A Control ReSister
F'ADF: :: O:dl F'ort A Data Fiesis.ter
PSF: = 0:db 1 Port Status f;:esist.er
1----------------------------------------------------- _
I set-up for parallel interface/timer
:.----_ ...•------_._--_... _. __ .__.._-_._-_._----_._ .. - -------------------------
pscr_su ~ Oxl0 ! 000lXXXO

\ I I I I I I! 1_ Hi sense negated
I I I I I I 1__ H2 •• 4 not. IJsed
II 11 H12 enabled
I I 1 H34 disabled

! 11 ffiode 0 (unidirectional 8-bit model

P5rr_Sy :: Ox08 *OX01000
1111111_ priori t:;: HIS H2S H3S H4S
III 1 F'C5/PIF:Q :: F'IRQ
I I 1 PC6fPIACK = PCb
11 PC4/DMAREQ = PC4 <DNA not used)

paddf_SU = OxOO 00000000
I! III i 11_ all pins are inputs

~2C~_SU - Ox82 ! lYOXX01X
I I I I I! I I ,_ Hi status control: not used

i I I II I i __ Hi interru?t enabled



,!.." '.:'

. It. I l
• 1 : 1 H2 interrupt disabled

: \ l j ! __ . H2 c:;r:t.rGl i. l~-!::"Jt pi!": .- "=.+"'2t.!J'=- o~il';:

, ; I __,_.~. __ ._~ ~.!Jt'f!;(i;je 1):: <:-11 t I/O"

! .• -_._- _-_ ..•_--_._-_•._ __ -.•.. - ------ •. _---_ •.•-_ •• _----_ ---------- --------_._.__ .-

:def i riEl _ i:: _~.jt.~:t·l

.,' l..'T"r' ; (J._ ..iti3[,

,s~·;.:·~. . te> t
. i.Ci_ ...d,:;,(, ~

! device 0 = parallel i~terface!timer

. I .-. ,

I !JE,I-I!.}_r-e=~c

I -:ie\.'O_ct~··l

, devO_cr-er:

rt::
~.inIF _leds3 r 'ite
r;'~'r'

1'1:=

":',1 ;:" :: 00:.: ,~ ,,~. .q E.7 1
')020026c, JE:~00(}O

!I\.! :0'

r,1'-','.;'?, ~: "'0, d7
rt::

0)~:OO~6C 1L1C0000 I devl_.clD'=.2
rt·::.··=:;)·2~)C~=7·:) 4~75

;M·';··I:.Ino2~1~ 1E.3C("IOOO
(:;('~()i)2?t· 4E··'~5

~)~OO?78 1[3C0000

!IID'/t:: D to! d'
rt.·=
rn()ve f b to ~ 07 devLwrl te

002:)027C 4E75
00:00~7E lE3COOOO

rts
de'·;Lctrl

rts1------ _

00200290 41F900Fl0800
002002Q6 117C00100001

~t7COOt:2000I'

117C00080003
117C00000005

setup into vector level 5
i aO=address parallel interface/til

initialization of pi/t

I save resisters
_piLinit:

48[70080 ~oveffi.l aO,-(sp)
21FC002003020074 \

move.l t_pit_ISP,y_auto5
lea pit,aO
moy~.b tp~cr_su,PGCR(aO)

ffiove,b t~srr_su,PSRR(aO)

move-b tpaddr_su,PADDR(aO)
~Qve.b tP2cf_SU,PACRCaO I

Otj2()028B

(ff)2002i;2
("O~:OC~':~:;B

0020029C

')0200284

10i1_~;·=.st',iJff+4 ,;;;0
,] - ,~ .. aO)

clear hC)rrle-e~·~ch2rISe

of meSS2~e buffer



...... ,.. ,,:~,""'-"'~':~:~~ ~ ~:"1 '_

~~~O~2CE 1CDF0302

';J~:''''~.:'.,.; ,~:.('.. )'!::;:

"oJt d1
HID\.'e,.b ;jl~(:;:;j.)

clr~l d7
~ioVemt~ (s?~+~dl!30/21

;;l=adrlress statusleds

I d~ta to statusleds
i no err-Dl';:

.. f'tc_ir,it.~
1l0\,,:"n ~ 1 d1./ .:;:O! -- ( ·~.F )

00~e02rlS 2~FCOC~0C3480078 ~.~

SEtuP into vector level 6
a0=address real-time clock
resEt inter'ruFt

I rE'3et rtc
i .... ~·;t t. 10./ ;:.ec
i j,} ,tc

' .. t. r.
'~. "- '.

'.'-,:

\ .~.- ~ .~_..-._ ..... ~ ..._... _-~-- .... --~-

ill·3~bl..:ff[::J

tEst for fault,:

\ ':';·C:I·/e r 23 i =: te r";:

f'2-2 tj ?crt t,

reset interrupt Hi
! restore resisters

ret_i

- ; 4 i C;;:, ~-,.... '- - ... '-': ~

..-,", .'..... ~: .' .. "

:~. ·~I~·· ;:-,.~ :.~ 1~' .....-. H"".,._,,,.'.(' .'. '-',1'" •. -;

test for faults

save registers
aO=address rtc
clear inteT'T'lJp·t

, annOIJnce_ tfipJ·.... e. \oj *:2'1' d7
tr2F to

t::.t.b d7

1------------------------------------------
_rt,::_ISF':
movem.l d7!aO,-(sp)
leE: rtc,aO
move,b Cx21IaO),d7

00200356 2ElC00~D

C' 02(! ~~" ? :.~ {\ ~. [ .~. ,r')

)0200~4C 41~900F11800

00200352 1[280021

~0?O~35E 66C0FCF2
restore resisters

t f2F' t3 I reLi
\_----------------------------------------
.define _conf_tab
.extern _cenf_tab



-..... , +. ~ :- '.. :,.

.\ ," r, ,.': ...;- '~. : . '. '

.. "-,. ,... ~. ':' .',."

,_, T", _ ......_.~'. ,_~ r)
,-_! :;.;.:'.:::.'..J ....

'" "-
;.- '- -'.

I". ... ",:',

.". '-'. '-'(,"

I ....:_·::.\-Ji+..ch_prDC
1 c_p~Gte_?re:2nt

I c_ticks_per_slice
I c_niod
I c_iot2:ble
I c_suPv_st3cKsize
I c_f'oo'Lstart
I c_root_~t2c~.;ize

! c_ rCfc/.__ p'f'·io?: ~ ':.~

~j;t24 O~·~0000010{\

.~j ,~: t :;'"2 f:"i

.. -l ... ol- -';
t .2.:-", .=. ...

,;J2ta2 ~

• j~t~:·': _io_jtcb
.~ata4 Ox00001000
· rJ;taA _r,Jo't.

.data4 Ox00001000
,d;tD2 200
.iata4 0

"

'_".)'~ .'

... ;. .',.::: ", :.) ...

". -', ~. -:'.~

t·, ~':: I '-, £~ /" '.

:',(-, ·~'(.i\,~'7F

00200484 00001~OO

", '.'::( t ~ +.. p"~ t.

..-......-..-...... {.-

.•. .:. .'\ .'. '.

O:~~20038A

tlr', (':)3(.~1!

')IJ 003~i'::'

4E~:,~,()OOO

·~8E7t.1CO

2:::SE~XI0:=:

::'-011
:2::~~0(jOC

.:~.~ :~:E 00 j 0
3E3COOl<i
t:EM;

:22~[i)01i:

4~=DFO.!'8,:,

cl T.1 dO

·Jf'l 1. k :·t
Tt:::
.define _create_x
.extern _create_x
•sect •te>:t
_C' reatE'_>::
link ,36,:t--O
movE'ffi.1 d1/d2/d7/aO/a1,-(sp)
(!love. I 8 ( 36 ) ~ a1
ITIO'v'e + 1 (a1) , dO
ffiove.l 12(a6),dl
move.l 16(a6),d2

move.\.! :t20,d7
tr3~' :to

move.l 20(36),21
"love. l. aO, (.;1)
clr.l dO
flIO,..'!? t t1 d7, dO
ITlo~'e~tl (sp)+,d1!d~!d7/aO/21



~0~0CJ08 ~E560000

0~:00~B(: ~8E76tCO

(){)~003C0 202EOOO~?

~~~~03D0 242E0018

: :''':~'n[ 1}CliF03~:,~

!)('"?')03f:2 '~E5[~

,~', .-', ~}O(13r:,~ -4 E":' ~i

_d_writei
link ,:;~".J .. 1)

~o~e,l 24(a6),d2
nlo'}e • w t04 ~ 07
trSi-' t1

elf.l dO
;:jo';,e. b d71 dO

un 1 ~.:. ;:.j:.

,'t,::,

,r; " ',1',,.-,', 'C",-' - '._' '~ .. ,.; ". :.'

t r:::F' :(;1)

c 1r- ,1 d·)
~iD'h? t [, 07, dO

IJnH. 26

,define _:Fawn_F'
,e:<tern .. s·f'a.m._::'·
,:.Ed • te;;t,

!')':)2')04 '3C 1007
0020043E 4CD~038E

00200410 4E560000
00200414 48~771CO

00100418 226E0008
'~1():~1)()41 C 2011

_s~'awn_p :
1ir!V 36, t-o
moveffi.l d1-d3!d7/aO/a1,-(sp)
rnovE.l8(a6),21
fi:cl'je. 1 (31), dO
move.l 12(a6),dl
MYh] j 6 (a6) , d2
move.l 20(36),d3
~DYe.l 24(a6),30

:riQVE.;.,: tOlJd'?
t reo:: to

ffioye.l 28(a6),a1
move. 1 .:;;0, (21)

clr.l dO
litD\h2 t b 071 dO
II,oveITi+l (sp~+,dl-d3!d7!30!31

'<??EOOOC
:'f,?F001 (i

2t.2E0014
;~Ot.[(10 18
3E3!~OOIH

4~>10

::~~'t,FOOl C

'Y)20041E
('02004}2
OO::'i) ~:'I 4:2 6

00.20042.t:
00200432
O(l20043~



');)20'')442 ~E5t

,.-.,:, :':~ nr):1 .J ~: {- [ ::~~:~l

0020C446 4E560)OO
00~0~·'4A 48E~'0180

002004~E 206E0008
C'()2i)(lA~!:.~ 3E',;.[(:'(;.(;:-

n02004S0 4E5E

unlk a,~,

rots
.define _sus?cnd_p
.extern _suspend_p
•sect •te~~t
_SIJs.pentLp:
linl~ -3,:"t-O
movem,l d7!aO,-(sp)
1love, 1 8 (a6 ) ,20

IIl0ve. w to:" d7
trap to

clr.l dO
lIlove •b d7, dO
~overu.l (sp)t,d7/aO
IJnH. a6
rts


	Voorblad
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	1 Inleiding
	2 Globale organisatie van het practicum
	3 Oude opzet
	4 Nieuwe opzet
	5 pSOS
	6 Werken op het PMDS
	7 Het maken van de applicatie
	8 Werkzaamheden
	9 Conclusies en aanbevelingen
	10 Literatuur
	Bijlagen



