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SAMENVATTING

Het Event Recording & Data Acquisition (ERDA) systeem wordt
ontwikkeld in het kader van een onderzoeksprojekt waarin de
relatie tussen evoked potentials en anesthesiediepte wordt
bestudeerd. Dit anesthesiediepte project loopt in de vakgroep
Medische Elektrotechniek van de Technische Universiteit
Eindhoven. Voor het data-acquisitie gedeelte van ERDA is een
Input/Output protocol ontwikkeld. dat gebruik maakt van
device drivers. Deze device drivers zijn nodig om op gemak
kelijke wijze randapparatuur met verschillende eigenschappen
te koppelen aan de eigenschappen van het ERDA systeem.

Het protocol is ontwikkeld voor het gebruik met de device
drivers. Dit verslag geeft een beschrijving van het protocol.
en van de opbouw van device drivers. Daarnaast is er een
implementatie uitgewerkt voor de seriepoort van een IBM-PC.
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SUMMARY

The Event Recording & Data Acquisition (ERDA) system is
developed as a part of a research project to asses the
relation between evoked potentials and depth of anesthesia.
This 'depth of anaesthesia' project is a project at the
Division of Medical Electrical Engineering of the Eindhoven
University of Technology. An Input/Output protocol is
developed to be used in the data-acquisition part of ERDA.
The protocol uses device drivers to perform I/O operations.
These device drivers are necessary for an easy interface
between devices with different features and the properties of
the ERDA system.

The protocol is developed for the use with the device dri
vers. This document contains a description of the protocol,
and gives details about the design of device drivers. An
implementation was developed for the serial port of an IBM
PC.
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1. INLEIDING

Voor het behalen van het Ingenieursdiploma aan de Technische
Universiteit Eindhoven (TUE) dient een afstudeerproject
verricht te worden. Een afstudeerproject wordt afgesloten met
een verslag. Dit afstudeerverslag behandelt mijn afstudeer
werk in de vakgroep Medische Elektrotechniek (EME) van de
faculteit der Elektrotechniek.

Het doel van dit afstudeerproject is het ontwikkelen van een
device driver protocol voor data-acquisitie. In de medische
wereld wordt vaak gebruik gemaakt van computers voor data
acquisitie en -verwerking. De randapparatuur die daarbij
gebruikt wordt kan heel verschillend zijn. Over het algemeen
zullen de data-uitgangen en besturings-mogelijkheden van de
randapparaten ook verschillen.

In principe kan de software die gebruikt wordt voor de data
verwerking 'Op het lijf' van een randapparaat geschreven
worden. Het nadeel van zo'n methode is, dat bij vervanging
van de apparatuur door een ander merk of type, de complete
software herschreven moet worden.

Een manier om dit te voorkomen is het werken met device
drivers. Dit zijn stukjes apparaat-afhankelijke software die
de eigenschappen van een randapparaat omzetten naar standaard
systeem-eigenschappen. Bij het wisselen van apparatuur hoeft
dan aIleen de device driver aangepast te worden, en kan de
rest van de software onveranderd blijven.

Tijdens het afstudeerwerk is een device driver protocol
ontwikkeld, dat gebruikt kan worden voor data-acquisitie in
het ERDA (Event Recording & Data Acquistion) systeem. Het
verslag geeft een beschrijving van het protocol en van een
implementatie in de programmeertaal C, die gebruikt is om het
protocol te testen.

De beschrijving van het protocol en de software is in de
meeste gevallen in een soort pseudo-C gedaan, een mengelmoes
van gewone taal en C-statements.
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2 BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

Het servo-anesthesie project van de vakgroep EME houdt zich
bezig met de vraag in hoeverre het zinvol en mogelijk is,
automatisering in de anesthesie in te voeren. Het project
bevat een promotieplaats met als onderzoek het meten van
anesthesiediepte. Dit begrip wordt verklaard. en daarnaast
wordt het 'ERDA' systeem beschreven.

2.1 Algemeen

Binnen het servo-anesthesie project van de vakgroep EME loopt
sinds enige tijd het promotie-onderzoek 'Meting van anesthe
siediepte' .

De term anesthesiediepte kan uitgelegd worden als een maat
voor het effect van aIle tijdens een operatie gebruikte
medicijnen op het centrale en perifere zenuwstelsel van de
patient.

Tot nog toe wordt deze anesthesiediepte bepaald aan de hand
van secundaire effecten van de gebruikte medicijnen. wat de
meting niet erg nauwkeurig maakt. de meting is meer een
schatting. Het nadeel van deze methode is dat het kan voor
komen dat de anesthesiediepte verkeerd wordt, ingeschat.
Hierbij kunnen er twee problemen optreden. Ten eerste kan een
te lichte narcose tot gevolg hebben dat de patient nog pijn
ervaart. of zich achteraf dingen van de operatie kan herin
neren. hetgeen natuurlijk niet de bedoeling is. Daarnaast kan
een te zware narcose schadelijke gevolgen hebben voor de
gezondheid van de patient.

Om nu een nauwkeuriger bepaling van de anesthesiediepte te
bewerkstelligen is er een onderzoek gestart waarin wordt
nagegaan of het mogelijk is anesthesiediepte te bepalen uit
elektro encefalogram (EEG) signalen. Dit zou dan moeten
gebeuren met behulp van evoked potentials. Een evoked poten
tial is de res pons van een zenuwbaan op een bepaalde prikkel.
dit kan een zintuig-. een elektrische - of een pijnprikkel
zijn. De anesthesiediepte zou nu bepaald kunnen worden door
externe prikkels toe te dienen waarvan de gegevens precies
bekend zijn, en de hierdoor opgewekte evoked potentials te
extraheren uit het EEG. Veranderingen in de zo gemeten signa
len zouden wellicht kunnen korreleren met veranderingen in de
diepte van anesthesie.

Het EEG toont de elektrische aktiviteit van de buitenste laag
van de hersenschors (cortex). Het EEG is een vrijwel stochas
tisch signaal met een frequentie-inhoud van 0 tim 60 Hz. De
elektrische aktiviteit in dit frequentie-gebied bestaat uit
ruis waarin bepaalde frequenties sterker vertegenwoordigd
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Beschrijving van het project

zijn dan anderen, en is dus geen witte ruis. Het vermogens
spectrum van een EEG vertoont meestal een maximum voor de
zogenaamde dominante frequentie.

dominante frequentie en de
frequentie. hoe minder de
Dit verband is helaas niet

de anesthesiediepte. Het
zeker niet als de betref
medicijnen is. wat bij

Er bestaat een verband tussen de
mate van bewustzijn. Hoe lager de
mate van bewustzijn, zie figuur 1.
te gebruiken voor de meting van
verband is namelijk niet eenduidig,
fende persoon onder invloed van
anesthesie zeker het geval is.

IE.Cl1f'Cl

A.a..fId I
IOt-OWh

IA1'"'O

o_ J
IO~V

,1"0

I
I-

I

FIG. 1: EEG SIGNAAL BIJ VERSCHILLENDE VORMEN VAN BEWUSTZIJN

Men kan zich voorstellen dat naarmate een persoon minder bij
bewustzijn is. ook de reaktie op prikkels van buitenaf zal
afnemen. Het is echter zo dat de amplitude van het EEG
signaal tot 20 maal zo groot kan zijn als die van de respons
op zo'n prikkel. Beschouwen we het EEG als ruis op de respon
ses. dan hebben we dus een veel te kleine signaal-ruis ver
houding voor de meting. Het is dan ook onmogelijk om de res
pons op een evoked potential terug te vinden in het EEG. Om
dit probleem te ondervangen kan gebruik gemaakt worden van de
'averaging' techniek. Deze techniek is gebaseerd op de aan
name dat evoked potentials goed reproduceerbaar zijn. maar te
klein om in het EEG opgemerkt te worden. Aan dit laatste kan
wat gedaan worden door met een vaste frequentie te stimule
reno en daarna het EEG te middelen over een groot aantal
periodes van het signaal. Ais gevolg van het stochastische
karakter van het EEG zal dit vrijwel geheel uitmiddelen.
waarna aIleen de responsie op de aangebrachte stimulus over-
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blijft. Deze wordt de evoked response genoemd. Deze evoked
response nu zou een maat moeten kunnen geven voor de anes
thesiediepte.

Voor het uitvoeren van de metingen wordt er, in samenwerking
met het St. Radboudziekenhuis te Nijmegen en de University of
Florida te Gainesville (U.S.A.), een Event Recording & Data
Acquisition systeem ontwikkeld dat zorg draagt voor het
opnemen en registreren van aIle belangrijke gebeurtenissen en
meetgegevens tijdens een operatie. Deze gegevens kunnen dan,
in combinatie met het EEG en de hieruit gevonden evoked
responses, gebruikt worden voor het vastleggen van aIle
belangrijke gegevens. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt
worden voor de bepaling van de correlatie tussen anesthesie
diepte en de uit het EEG en de evoked potentials bepaalde
parameters.

Mogelijke stimuli voor het meten van evoked responses zijn:
geluidsprikkels, lichtprikkels of elektrische prikkels. In
het ERDA project worden geluidsprikkels (auditieve stimuli)
gebruikt.

ERDA is ruwweg op te splitsen in twee delen. Ais eerste is er
een 'event recording' module. Met behulp van deze module
kunnen aIle gebeurtenissen (events) die tijdens een operatie
plaatsvinden systematisch vastgelegd worden. Bij gebeurtenis
sen valt in dit verband te denken aan operatieve handelingen,
anesthesie handelingen en de toediening van medicijnen. Aan
de hand van aIle gegevens wordt een eventlijst samengesteld,
die gebruikt kan worden bij de interpretatie van de metingen.
De lijst kan eventueel ingevoerd worden in een klinische
database [Lit. 1]. De event recording module is beschreven
door P.G.M. de Jong. [Lit. 2]

De tweede module is het 'data acquisitie' blok. In deze
module worden aIle automatisch (elektrisch) gemeten groot
heden van de patient binnengehaald, verwerkt en eventueel
bewerkt. De module verzorgt ook de opslag van data. De signa
len die verwerkt worden zijn o.a.: het EEG, de hartslag (vorm
en/of frequentie), verschillende bloeddrukken, een aantal
ventilator- (beademings-) grootheden en de instellingen van
infuuspompen.

In het anesthesiediepte project wordt er daarnaast nog ge
bruik gemaakt van een tweede systeem dat voor het toedienen
van de prikkels, en het meten van de EEG signalen zorgt. Ook
dit systeem wordt via ERDA bestuurd.

Het complete systeem, ERDA en stimulus controle (NLA sys
teem), ziet er schematisch uit als in figuur 2.
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FIG. 2: HET ERDA- EN NLA-SYSTEEM SCHEMATISCH

Het data processing gedeelte meet via elektrische weg aller
lei fysische grootheden van de patient en verwerkt deze. Het
NLA (Niet-Lineaire Analyse)-systeem verzorgt de prikkeling,
en de bepaling van de evoked potentials. De event recording
module wordt gebruikt voor registratie van de factoren die op
de patient inwerken. De user interface, meestal een keyboard
met terminal. wordt gebruikt om events in te brengen en de
modules te besturen. De modules halen en brengen hun data van
en naar het (disk)geheugen.

2.2 Het gebruik van device drivers

De data processing module verzorgt het binnenhalen en verwer
ken van de gemeten grootheden. Voor het meten aan de patient
wordt allerlei verschillende apparatuur gebruikt. De manier
waarop deze apparaten data afgeven en/of aannemen verschilt
over het algemeen.

Een aantal mogelijkheden ZlJn: serieel- of parallel digitaal
datatransport, analoog datatransport of gecodeerd (bijv. BCD)
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transport. Bij analoge randapparatuur wordt in het algemeen
t.b.v. de computer gebruik gemaakt van analoog-digitaal (A/D)
en digitaal-analoog (D/A) omzetters.

Naast de verschillen in datacommunicatie ZlJn er vaak per ap
paraat verschillen in het dataformaat, d.w.z. de manier
waarop data gegroepeerd wordt.

Een derde kenmerk van de randapparatuur is
schillende randapparaten zijn die dezelfde
reno Ieder ziekenhuis of instituut maakt
m.b.t. apparatuur, zodat er veel verschillen
kamers en onderzoekruimtes zijn.

dat er veel ver
funkties uitvoe
zijn eigen keuze

in de operatie-

Om ervoor te zorgen dat ERDA overal gebruikt kan worden moet
de data processing module dus aangepast zijn aan allerlei
soorten apparatuur, en allerlei configuraties. Het valt
makkelijk in te zien dat het niet wenselijk is voor iedere
configuratie een nieuwe data processing module te maken.
Zeker niet omdat de 'body' van deze module, het dataverwer
kings, -interpretatie en opslagmechanisme. nooit veranderd
hoeft te worden.

Een goede oplossing voor het opvangen van verschillen in de
randapparatuur is het gebruik van device drivers. Een device
driver is een stuk programmacode dat de specifieke eigen
schappen van apparatuur (devices) omzet in algemene eigen
schappen van een systeem. Met behulp van device drivers kan
een systeem (in engere zin een programma) device onafhanke
lijk werken, de verschillende algemene commando's van het
systeem worden door de device driver omgezet naar specifieke
commando's voor het device.

Door device drivers te schrijven voor de data processing
module van ERDA kan er dus voor gezorgd worden dat het sys
teem makkelijk met verschillende randapparatuur kan werken.
Het grootste deel van het systeem is invariant. en het enige
dat moet gebeuren in een nieuwe configuratie is het opnemen
van een aantal device drivers.

Daarmee zijn we gekomen tot de afstudeeropdracht:
Er moet een protocol bedacht worden volgens welke de device
drivers moeten werken. Daarnaast moeten er I/O primitieven
gedefinieerd worden. I/O primitieven zijn basisfuncties of
commando's die bij input en output gebruikt kunnen worden.
Het geheel van device drivers en dataverwerkings processen
(programma's) moet kunnen werken in een multi-processing
omgeving.
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3. ENKELE BEGRIPPEN UIT EEN MULTIPROCESSING OMGEVING

In het data processing gedeelte moet veel verschillende data
bewerkt worden. Dit gaat het makkelijkst en het meest effi
cient in een multiprocessing omgeving. Ieder proces heeft dan
zijn eigen taak en werkgebied, en is aIleen dan aktief als
dit nodig is, waardoor er snel en overzichtelijk gewerkt kan
worden.

3.1 Samenwerkende processen

Allereerst een definitie van het begrip proces: [Lit. 3]

Een proces is een opeenvolging van operaties die
strikt na elkaar worden uitgevoerd.

Het begrip operatie kan hier gezien worden als een instructie
of programma statement, maar ook als een klein subprogramma.
Het kan ook zo zijn dat een proces als een enkele operatie
opgevat moet worden.

Een groep processen die samenwerken in het kader van een
gemeenschappelijk doel, en daarbij (gedeeltelijk) gelijktij
dig (parallel) worden uitgevoerd noemen we samenwerkende
processen. In het engels wordt de term 'concurrent processes'
gebruikt, om aan te geven dat de processen gelijktijdig
aktief zijn en gebruik willen maken van de systeembronnen.

In het algemeen zal een systeem een of meerdere processoren
tot zijn beschikking hebben. Het systeem moet een soort
oppasser hebben die er voor zorgt dat aIle processen de
mogelijkheid krijgen om operaties uit te voeren, en dat de
beschikbare processorcapaciteit zo efficient mogelijk ge
bruikt wordt. Daarnaast moet de oppasser zorgen voor het
bijtijds uitvoeren van de I/O operaties. Er zijn verschil
lende namen in omloop voor zo'n oppasser: executive, monitor,
task manager of kernel. Er zal verder gebruik gemaakt worden
van de term kernel, een verdere bespreking hiervan is te
vinden in § 3.4.

De verschillende processen in een systeem zullen over het al
gemeen gebruik maken van gemeenschappelijke voorzieningen en
data, denk bijvoorbeeld aan processen die data produceren en
anderen die data consumeren voor verdere verwerking. Om
ervoor te zorgen dat de afwikkeling van de verschillende pro
cessen eenduidig is. zullen er dus een aantal snelheids- en
volgorde-beperkingen opgelegd moeten worden. Deze beperkingen
zijn Uberhaupt nodig om de hardware beperkingen op te vangen.
Er is meestal maar een beperkt aantal processoren, devices en
een beperkte geheugenruimte, dus het gebruik daarvan moet ook
geregeld worden.
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De multiprocessing omgeving

Er zijn verschillende manieren om een goede afwikkeling van
de processen te regelen. Het is mogelijk om zolang een proces
draait aIle andere te blokkeren. Er kan ook gekozen worden
voor het afsluiten van het complete geheugen zolang een
proces daar gebruik van maakt. Een derde mogelijkheid is het
toekennen van geheugenlocaties voor exclusief gebruik aan de
processen. Een methode die daar weI wat van weg heeft, en in
zijn algemeenheid makkelijk toepasbaar is, is het gebruik van
semaphoren. Op het begrip semaphoor wordt in S 3.2 nader
ingegaan.

De verschillende processen in de omgeving moeten op een
device-onafhankelijke manier input en output van en naar
randapparatuur kunnen uitvoeren. Om dat te bewerkstelligen
zijn device drivers nodig die de eigenschappen van de rand
apparatuur koppelen aan de eigenschappen van de processen.
Het begrip device driver wordt bekeken in S 3.3.

3.2 Semaphoren

Semaphoren kunnen gebruikt worden voor
de tijd) van processen en de toegang
Synchronisatie in de tijd is nodig
worden aan de volgorde waarin processen
geheugenlocaties moet gesynchroniseerd
sen kritieke sekties bevatten.

de synchronisatie (in
tot geheugenlocaties.
als er eisen gesteld

lopeno De toegang tot
worden als de proces-

Een kritieke sektie is een programmagedeelte waarin variabe
len of devices gebruikt worden, die ook vrij beschikbaar zijn
voor een of meerdere andere processen. Bij het betreden van
een kritieke sektie moet een proces het exclusieve toegangs
recht tot de variabelen in die sektie krijgen.

Een semaphoor is een 'seinpaal' die aangeeft of een doorgang
weI of niet toegestaan is. Zo'n doorgang kan bijvoorbeeld de
start van een proces, of van een kritieke sektie zijn. De
volgende definitie is van toepassing: [Lit. 3]

Een semaphoor is een gemeenschappelijke datastruktuur
voor de coordinatie in de tijd van samenwerkende pro
cessen. Op deze datastruktuur zijn twee operaties
gedefinieerd, 'wait()' en 'signal()', die elkaar in
de tijd uitsluiten.

De belangrijkste component van een semaphoor is een niet
negatieve variabele van het type integer (geheel getal), de
semafoorteller. Daarnaast heeft een semaphoor i.h.a. een
wachtlijst, waarin processen kunnen wachten. In het geval de
teller slechts de waarden 0 en 1 (niet-vrij en vrij) kan
aannemen, spreken we van een binaire semaphoor. Ais er meer
dere positieve waarden mogelijk zijn dan wordt de semaphoor
een counting semaphore genoemd. Voor beide typen semaphoren
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De multiprocessing omgeving

geldt dat de waarde van de teller 0 is. als er geen processen
meer voorbij de semaphoor mogen. Ieder volgend proces moet
dan in de wachtrij wachten op het toegangsrecht via die
semaphoor.

De operaties wait (semaphore) en signal (semaphore) worden nu
als voIgt gedefinieerd:

wait (semaphore) :
Ais de semaphoorteller > 0 is. dan wordt de teller met 1
verminderd, en gaat het proces dat de waite) uitvoerde
gewoon door. Ais de teller - 0, dan wordt het uitvoerende
proces in een wachttoestand gebracht, waaruit het verlost
kan worden door een ander proces dat een signal() uit
voert.

signal (semaphore) :
Als er een of meerdere processen voor de semaphoor wach
ten, dan wordt er precies een uit de wachtlijst verlost.
Als er geen proces staat te wachten,'dan wordt de sema
phoorteller met 1 opgehoogd, en het uitvoerende proces
gaat door.

In pseudo-C zien de operaties, voor een counting semaphore
met wachtlijst. er als voIgt uit:

wait (sem)

struct semaphore {
int svalue;
int *squeue;

} *sem;

{
if (sem.svalue == 0) {

stop process;
link process in sem.squeue;

}

else {
sem.svalue--;
continue process;

}

} /* waitO */
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De multiprocessing omgeving

signa I (sem)

struct semaphore {
int svalue;
int *squeue;

} *sem;
{
if (sem.squeue == empty) {

sem.value++;
continue process;

}

else {
unlink first process from sem.squeue;
continue;

}

} /* signal() */

Deze semaphoren kunnen gebruikt worden voor de volgende doel
einden:

a. Het bepalen van de volgorde waarin processen mogen af
lopeno

b. Het beveiligen van kritieke sekties.
C. Het synchroniseren van repeterende taken waarbij een

zender en ontvanger (producer en consumer) een rol spelen.

ad a.:

Ais de afloop van een aantal processen gebonden is aan een
bepaalde volgorde, dan kunnen semaphoren gebruikt worden om
die afloopvolgorde te garanderen. Bijvoorbeeld in het geval
van 4 processen Pl, P2, P3 en P4:

Pl:
{
statements;

signal(seml) ;
signal (sem2) ;

}

P3:
{

wait (sem!) ;
statements;

signal (sem3) ;
}

P2:
{
wait(sem3) ;
wait(sem3) ;
statements;

}

P4:
{

wait(sem2) ;
statements;

signa I (sem3) ;
}

In dit geval zal de afloopvolgorde als voIgt zijn, mits aIle
processen slechts een keer lopen:
Pl - P3 - P4 - P2.
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- ad b.:

Stel de volgende processen Pl en P2, voor het binnenhalen van
waarden, en het berekenen van een gemiddelde:

int X, TOT - 0, N = 0;
float AVG -= 0;

Pl:
{
TOT +- X;
N++;

}

P2:
{

AVG - TOT/X;
TOT - 0;
N - 0;

}

N - 0;

Het is duidelijk dat als de statements van P1 en P2 willekeu
rig door elkaar heen geexecuteerd worden, er van de resul
taten niets meer klopt. De beide statements van P1 moeten
achter elkaar, zonder onderbreking, uitgevoerd worden. Dit
geldt ook voor de statements van P2. Een groep statements die
ononderbroken uitgevoerd moet worden, noemen we een kritieke
sektie.

Ter bescherming van kritieke sekties kunnen semaphoren ge
bruikt worden, en weI als voIgt:

int X, TOT - 0,
float AVG - 0;
semaphore sema;
sema.svalue - 1;

P1 :
{
wait (sema) ;
TOT +- X;
N++;
signal (sema) ;

}

P2:
{
wait (sema) ;
AVG - TOT/X;
TOT - 0;
N - 0;
signal (sema) ;

}

Op deze manier zullen de kritieke sekties nooit door het
andere proces onderbroken worden, en is een eenduidige afwik
keling gegarandeerd.

- ad c.:

De derde toepassing van semaphoren is het best te zien bij
het vullen en legen van een ringbuffer door verschillende
processen. Een ringbuffer is een buffer waarvan de laatste
plaats direkt aansluit aan de eerste, het buffer vormt dus
een ring, zie figuur 3.

-16-



Oe multiprocessing omgeving

OUT-) * * * *

*

<-IN

D -LEEG c::J - GEVULO

FIG. 3: RINGBUFFER

Het ringbuffer heeft twee pointers. IN en OUT. Pointer IN
wijst naar de eerstvolgende lege bufferplaats. pointer OUT
naar de eerstvolgende volle. Voor het bijhouden van de be
schikbare volle en lege bufferruimte kunnen tellende sema
phoren gebruikt worden. en weI als voIgt: een semaphoor
'space' geeft de beschikbare lege ruimte aan. en een sema
phoor 'data' het aantal gevulde plaatsen.

We kunnen nu twee processen. een producer en een consumer.
definieren. die als voIgt samenwerken:

char buffer [LEN] . POAT. COAT;
int IN - O. OUT - 0;
semaphore space. data;
space.svalue = LEN; data.svalue - 0;

Producer:
{

wait(space) ;
buffer[IN] - POAT;
IN = (++IN % LEN) ;
signa I (data) ;

}

Consumer:
{
wait(data) ;
COAT - buffer[OUT];
OUT - (++OUT % LEN) ;
signal (space) ;

}

Wat er gebeurt is het volgende: de producer zal het buffer
gaan vullen. en de consumer zal het weer legen. Is nu de
producer (tijdelijk) veel sneller dan de consumer. dan wordt
het buffer steeds voller. waarbij de semaphoor data het
aantal gevulde plaatsen telt. Is het buffer vol (space.svalue
= 0) dan zal de producer gaan wachten voor de semaphoor
space. totdat de consumer weer vrije ruimte gemaakt heeft.
Als er meerdere consumers en/of producers met hetzelfde
buffer willen werken. dan moet er naast de semaphoren data en
space nog een semaphoor gebruikt worden voor de bescherming
van de kritieke sekties. In dit geval het vullen/legen van de
bufferplaats en het ophogen van de pointers.
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gebruik van semaphoren kleeft een gevaar dat goed in
gehouden moet worden. Het is mogelijk processen vast

lopen doordat ze allemaal op elkaar staan te wach
situatie wordt 'deadlock' genoemd. Het volgende
geeft een illustratie:

P1: P2:
{ {
wait(sem1) ; /* 1 */ wait(sem2) ; /* 5 */

wait (sem2) ; /* 2 */ wait(sem1) ; /* 6 */

signal (sem1) ; /* 3 */ signal (sem2) ; /* 7 */

signal (sem2) ; /* 4 */ signal (sem1) ; /* 8 */
} }

De uitvoeringsvolgorde 1 - 5 - 6 - 2 leidt tot een deadlock
situatie. Op de verschillende mogelijkheden om deadlock te
voorkomen wordt hier niet verder ingegaan, Lit. 3 geeft
daarvan een overzicht.

3.3 Device drivers.

Een device driver is een stuk programmacode dat de specifieke
eigenschappen van een device koppelt aan de algemene eigen
schappen van de processen in een systeem.

Het werken met device drivers heeft als groot voordeel dat
aIle hardware-afhankelijke handelingen verborgen blijven voor
de processen en de gebruiker. [Lit. 4, 7, 8]. De processen
kunnen gebruik maken van ·een aantal vastgestelde commando's
en functies, de zogeheten I/O-primitieven, en ze kunnen een
device onder een bepaalde naam aanroepen zonder specifieke
kennis over het device te hebben.

Daarnaast kan m.b.v. device drivers de verdeling van de tijd
dat processen een device 'bezetten' geregeld worden.

Er is een grote varieteit van taken die door een device
driver uitgevoerd kunnen worden. In het algemeen wordt een
device driver geavanceerder naarmate hij meer procestaken
overneemt. Een aantal taken ZlJn fundamenteel en noodzake
lijk, maar er zijn ook tal van handige extra taken te beden
ken. Hieronder voIgt een opsomming van mogelijke taken [Lit.
4], gesplitst in fundamenteel en extra's.

Fundamenteel:
Voorbereiden van het datatransport. Dit houdt o.a. in:
het initialiseren van het device, het installeren van
buffers, het aanbrengen van een datapad tussen processen
en driver etc.
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- Uitvoeren van het datatransport.
- Het overbrengen van besturingscommando's naar het device.

inclusief het vertalen van die commando's naar code die
voor het device begrijpelijk is.
De geldigheid van commando's controleren aan de hand van
de device gegevens en van een procestabel. waarin de pro
cessen staan die toegang hebben tot het device.
Het bewaken van het datatransport van en naar een device.

- Het opslaan van data in buffers. en het beheren en or
ganiseren van die buffers. (Dit kan eventueel gebeuren
door een soort driver sub-systeem.)
Het melden van device fouten.
Het melden van device status en driver status.
Het afsluiten van een device als het datatransport ge
stopt wordt.

Mogelijke extra's:
Het verzorgen van geheugenbeheer m.b.t. data-acquisitie.

- Het controleren en eventueel aanpassen van data-formaten.
Toevoegen en/of verwijderen van redundante informatie.
Extra controles uitvoeren. bijv. pariteit controle.
Tellen van verzonden data.
Het bewerken van data. bijv. filteren. lineariseren.
Vertaling van codes in tekst.
Een dump mode ondersteunen. waarin de driver data recht
streeks. onbewerkt doorgeeft naar de processen. of even
tueel rechtstreeks naar een scherm.

In hoeverre al deze mogelijkheden ondersteund worden. en
eventueel nog andere. wordt door de implementatie bepaald. In
het algemeen geldt: hoe intelligenter de device driver. des
te meer mogelijkheden het systeem heeft. Het systeem wordt
weI steeds ingewikkelder wat betreft de commando's. en er zal
in het algemeen ook meer computation- en memory overhead
zijn.

3.4 De kernel

Een kernel is een stuk systeemsoftware dat de interactie
tussen verschiI lende processen in een systeem regelt. Deze
processen kunnen de verschillende functies van een operating
system zijn. Daarnaast wordt een kernel ook vaak gebruikt in
een multiprocessing omgeving. om de samenwerking tussen
concurrent processes te regelen.

Er zijn een aantal zaken binnen een multiprocessing omgeving
die door de kernel geregeld moeten worden. Hieronder voIgt
een opsomming.

Ten eerste is er de administratie van de processen. Er moet
bijgehouden worden hoeveel processen er zijn. welke dat
zijn. en wat hun status is. Deze informatie moet onzicht
baar voor de gebruiker bijgehouden worden.
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Het creeren en initialiseren van processen moet door de
kernel geregeld worden. Dit moet dynamisch gebeuren, en het
creeren van processen moet mogelijk zijn tijdens initial i
satie en tijdens runtime door andere processen.

De communicatie tussen processen, en de synchronisatie van
processen en variabelen. In het algemeen maken de processen
gebruik van gemeenschappelijke variabelen. zodat de toegang
tot die variabelen geregeld moet worden. Daarnaast kan
synchronisatie in de tijd noodzakelijk zijn. Semaphoren
zijn een prima hulpmiddel bij deze taken, zie S 3.2.

Bescherming van kritieke sekties. Deze bescherming kan ook
m.b.v. semaphoren gerealiseerd worden, zie S 3.2.

Het afhandelen van I/O. Input en output moeten met de
processen gesynchroniseerd worden, waarbij het opvangen en
doorsturen van interrupts een van de belangrijkste hande
lingen is.

Het toekennen van priorititeiten aan processen. De kernel
regelt de verde ling van processortijd op basis van die
prioriteiten. en de status van processen.

Een kernel regelt dus allerlei zaken betreffende processor
beheer. I/O-afhandeling en proces-administratie, waarbij de
details van die zaken voor de gebruiker verborgen blijven. De
gebruiker heeft een aantal commando's ter beschikking die
afdoende zijn om eenduidige software te schrijven, waarbij
het systeem een ondergeschikte rol speelt.
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4. RET WERKEN MET DE DEVICE DRIVERS

Voor de data acquisitie in ERDA is een device driver protocol
bedacht. Allereerst wordt er een algemene beschrijving gege
ven van dat systeem, in hoofdstuk 5 komen de specificaties
aan bod.

4.1 De omgeving

De device drivers moeten in een real-time multiprocessing
omgeving gaan werken. In die omgeving zijn er een aantal
processen die data produceren, er zijn er die data consume
ren, en er zijn devices die produceren en/of consumeren. De
meeste data en een aantal variabelen zullen voor meerdere
processen toegankelijk moeten zijn.

Gezien het bovenstaande zal er een real-time multiprocessing
kernel met semaphoor-implementatie nodig zijn. Zo'n kernel is
voorhanden, ir. P. Cluitmans ontwikkelde een kernel voor het
gebruik met C programma's op een IBM-PC, of compatible sys
teem. [Lit. 5].
De kernel ondersteunt de in S 3.4 opgesomde taken, en ge
bruikt daarbij o.a. counting semaphores.

De kernel werkt in het kort als voIgt:
Ieder proces wordt gekarakteriseerd door een Process Des
criptor (PD) , een blok met informatie over de status van een
proces. Een PD bevat velden met informatie over de stack van
het process (plaats en grootte), en over de manier waarop de
executie opgevat moet worden nadat het proces onderbroken is.

Een proces kan 4 verschillende statussen hebben:
Running. Het proces is bezig met het executeren van hande
lingen. het 'loopt'. In een systeem met 1 processor (een PC
bijvoorbeeld) kan er maar 1 proces tegelijk de status
'running' hebben.
Ready to run. Het proces kan
wachten op het vrijkomen van
Blocked. Het proces staat te
(event), en in de wachtlijst
wacht dus op een signal OP
'ready to run' status krijgt.
Waiting for an interrupt. Ook nu staat het
ten OP een event. en weI OP het binnenkomen
fieke) interrupt. Het proces wacht dus op
uit de procesomgeving. meestal een device.

De kernel houdt een aantal wachtrijen (queue's) bij, waarin
PD's opgeslagen zijn. Allereerst is er de Run Queue (RQ) ,
waarin aIle processen staan met de 'ready to run' status.
Vooraan in de RQ staat het proces dat op dat moment 'running'
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is. De processen met de status 'blocked' staan in een Wait
Queue (WQ). Iedere semaphoor heeft een WQ, waarin de proces
sen staan die voor die semaphoor wachten. De processen worden
behandeld in een first-in-first-out (FIFO) volgorde, d.w.z.
het proces dat het langste wacht wordt bij de eerstvolgende
signal 'ready to run'. De processen die 'waiting for an
interrupt' zijn worden in een Device Queue (DQ) geplaatst.
Iedere hardware interrupt heeft een DQ, en in die DQ kan
slechts 1 PD staan.

Een interrupt handler wordt in de kernel als voIgt geschre
ven: De interrupt handler wordt als proces gedefinieerd, en
gestart, en bevat ergens, i.h.a. vooraan in de 'body' van de
handler, de instructie WaitIO(interruptnumber). Hierin is
interruptnumber het nummer van de hardware interrupt waarvoor
de handler gedefinieerd is. Deze instructie heeft tot gevolg
dat het handler proces in de Device Queue van de hardware
interrupt komt te staan en de status 'waiting for an inter
rupt' krijgt. Zo gauw de hardware interrupt optreedt, wordt
de handler met de hoogste prioriteit gestart, en wordt de
interrupt afgehandeld.

Voor verdere details over de kernel, zoals de opbouw en de
functies, wordt verwezen naar appendix A.

4.2 Virtuele devices

In het ontwikkelde device drivers protocol wordt gebruik
gemaakt van een virtuele representatie van devices, verder
kortweg virtuele devices genoemd.

Een virtueel device is een afbeelding van een echt device in
een willekeurig blok geheugen [Lit. 6]. In zijn simpelste
vorm is een virtueel device een 1 op 1 afbeelding van een
echt device. In dat geval bestaat het virtuele device uit
kopieen van de data-, status- en controle registers van het
device. In een wat verder uitgediepte vorm kan het virtuele
device ook zaken bevatten als databuffers, foutsignalering en
tijdsregistratie.

In het ontwikkelde systeem kunnen virtuele devices ook een
afbeelding zijn van meerdere randapparaten. Voor zo'n 'set'
van devices wordt dan een virtueel device gelnstalleerd,
waarbij het databuffer data van aIle devices bevat. De de
vices zijn dan samen toegankelijk onder een naam.

Het voordeel van het werken met virtuele devices is, dat
programma's of processen niet hoeven te weten waar een device
zich precies bevindt in de I/O-map of geheugenmap. Het aan
spreken van een device kan d.m.v. een naam of nummer, waar
onder het virtuele device bekend staat.
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Een tweede voordeel is. dat het virtuele device een goed
medium is voor de communicatie. en dataflow. tussen processen
en device drivers. Er is geen vaste koppeling van device
drivers aan processen. maar een indirecte koppeling via het
virtuele device. Deze koppeling is schematisch weergegeven in
figuur 4.

DEVICE

DEVICE

DEVICE

DEVICE

DEVICE
DRIVER

DEVICE
1111II1I DRIVER

11111I11

MEMORY

I. VIRTUAL
l DEVICE 1 II

:
:
:

VIRTUAL.UI DEVICE N
PROC. M

1III III

~'-11111 III

FIG 4: PROCES-DEVICE KOPPELING DOOR VIRTUELE DEVICES

De bloklijnen in figuur 4. geven de informatie- en data flow
tussen device drivers en processen aan. Over deze paden gaan
o.a. data. foutsignalering en statusinformatie.Daarnaast moet
er een mogelijkheid zijn om commando's aan devices. en dus
aan de device drivers. te geven. Dat kan op verschillende
manieren. die hierna kort besproken worden.

De eerste mogelijkheid voor de commandoflow is langs direkte
weg. waarbij de processen rechtstreeks functies van de device
drivers aanspreken. Een commando ziet er dan globaal als
voIgt uit:

DEVICECOMMAND(parameters) ;

bijvoorbeeld:

DISKREAD(blockO) ;

De functie DEVICECOMMAND() maakt dus deel uit van de device
driver DEVICE. en wordt door een proces aangeroepen. Het
proces moet dan weI aIle voorkennis hebben over de device
drivers. waardoor het programmeren ingewikkelder zal worden.
Deze direkte koppeling is weergegeven in figuur 5.
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FIG. 5: COMMANDOFLOW BIJ DIREKTE KOPPELING

In figuur 5 wordt de informatieflow weer voorgesteld door de
bloklijnen. de comrnandoflow is aangegeven met getrokken
lijnen. Voor de commandoflow wordt hier dus geen gebruik
gemaakt van de virtuele devices.

De tweede mogelijkheid voor de commandoflow is indirekt. De
processen geven hun commando's via de virtuele devices,
waarbij een commando interpreter uitzoekt voor welk device
het commando bestemd is. Deze commando interpreter kan tevens
het commando checken op syntax fouten en op geldigheid. Een
commando kan er dan als voIgt uitzien:

COMMAND (device, parameters);

bijvoorbeeld:

READ (disk, blockO);

Een proces hoeft nu aIleen maar van het bestaan van een
virtueel device te weten, en heeft geen interactie met de
specifieke driver. Programma's kunnen daardoor algemener
worden, en het programmeren wordt eenvoudiger. Voor het
device driver protocol dat in hoofdstuk 5 besproken wordt is
een vorm van deze indirecte commandoflow gekozen. Het prin
cipe is schematisch weergegeven in figuur 6.
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4.3 De device drivers

De device drivers in het systeem moeten er voor zorgen dat de
gekozen commando-set ondersteund wordt. en dat echte devices
gekoppeld worden aan de virtuele devices. Een device driver
bevat dus een specifiek stuk programmacode. dat speciaal is
afgestemd op het device. [Lit 9. 10. 11]

In principe hoeft het niet zo te ZlJn dat bij iedere device
driver precies een device hoort. Een seriepoort driver kan
bijvoorbeeld aan meerdere seriepoorten gekoppeld worden. en
een A/D-converter driver kan meerdere A/D-kanalen besturen.
waaraan weer meerdere devices hangen. Andersom moet het ook
mogelijk zijn om 1 variabele van een meervoudig device apart
te behandelen.

Om dit te bewerkstelligen moet het toekennen van de virtuele
devices zo flexibel mogelijk gebeuren. Het geven van namen.
en het opgeven van de devices die in een virtueel device bij
elkaar genomen moeten worden. moet dus dynamisch gebeuren.
Dit betekent in het algemeen wat snelheidsverlies. maar
bevordert weI de flexibiliteit.

In principe zijn er twee verschillende mogelijkheden voor het
uitvoeren van I/O m.b.v. device drivers. Mogelijkheid 1 is
het synchroon uitvoeren van I/O. Hierbij vindt er synchroni
satie plaats tussen processen en drivers. doordat een proces
na een I/O-call wacht op een teken van de driver dat de call
uitgevoerd is. Tijdens dat wachten is de driver dus aktief.
en doet het aanvragende proces niets. In een systeem met 1
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processor wordt dit bereikt door een I/O-call uit te voeren.
en daarna te wachten op het terugkeren uit die functie.

In een multi-processor systeem ZlJn semaphoren een goede
manier om de synchronisatie te bewerkstelligen. Bij een 1/0
call voert het proces een wait op een semaphoor uit. bijv.
wait (IOREADY) . en als de I/O volbracht is voert de driver
signal (IOREADY) uit. waarna het proces verder kan.

De tweede mogelijkheid is asynchrone I/O. De driver wordt ge
aktiveerd door een proces. maar dat proces wacht niet op het
afwerken van de I/O. De driver kan bijvoorbeeld op interrupt
basis werken. en de data in buffers zetten. Na het afwerken
van de interrupt kan de driver een signal op een semaphoor
uitvoeren. zodat een proces dat de data gebruikt weet dat er
I/O uitgevoerd is. en er data beschikbaar is.

Het ontworpen driver systeem ondersteunt beide mogelijkheden.
mits de devices geschikt zijn voor het gebruik van inter
rupts.
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In dit hoofdstuk wordt een beschrijving van de virtuele
devices en een definitie van het device driver protocol
gegeven. Er wordt ingegaan op de verschillende functies [Lit.
10. 11]. en de eisen voor een implementatie.

5.1 Het virtuele device

Het protocol is gebaseerd op het gebruik van de virtuele
devices. Het virtuele device is een geheugenblok met infor
matie over het device. en over de buffers. Een virtueel
device bevat de volgende zaken:

Een blok met device nummers.
Ieder virtueel device is gekoppeld aan minimaal 1 echt
device. Ieder reeel device krijgt bij de initialisatie een
nummer. waaraan het systeem het device kan herkennen. Bij
de aanmaak van een virtueel device. worden de device num
mers van de devices die aan het virtueel device gekoppeld
zijn. in dit blok opgeslagen. In dit blok staat minimaal 1
device nummer. in het geval van een 1 op 1 virtueel device.
Het maximaal toegestane aantal devices dat in 1 virtueel
device mag worden opgenomen. wordt bij de configuratie van
het systeem bepaald.

Een gebruikersnaam.
Om ervoor te zorgen dat de verschillende processen geen
device nummers hoeven te onthouden. kan aan ieder virtueel
device een gebruikersnaam gegeven worden. Ieder interactie
tussen processen en devices gebeurt onder deze gebruikers
naam. Aan een gebruikersnaam kan een enkel device gekoppeld
zijn. maar het is mogelijk meerdere devices onder 1 naam
aan te spreken. conform de specificatie van een virtueel
device.

De gebruikersnaam wordt door de gebruiker bepaald. bij de
initialisatie van een virtueel device. Deze constructie
kost wat extra 'overhead' wat betreft rekentijd en geheu
genruimte. maar heeft als voordeel dat ze flexibel is. De
gebruiker kan zelf namen geven. en hoeft zich niet te
houden aan vooraf gedefinieerde systeemnamen.

Een device type.
Er zijn twee fundamenteel verschillende devices te onder
scheiden: input devices en output devices. Van een input
device kan aIleen data gehaald worden. naar een output
device kan aIleen data gestuurd worden. Vanwege deze eigen
schappen zullen ook de I/O-primitieven die op deze devices
van toepassing zijn verschillen. en is het dus nodig dat er
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bij de virtuele devices onderscheid gemaakt wordt tussen
deze device typen.

In het protocol zijn drie typen gedefinieerd: input, output
en input/output. waarbij het derde type gebruikt wordt voor
devices die zowel data kunnen leveren als opnemen.

De device status.
Er is een plaats gereserveerd voor de device status. De
device status geeft de toestand waarin het device verkeert
aan: dit kan zijn: free, broken, idle etc.

De buffer status.
Met het virtuele device
verbonden. De status van
delen:

zijn een of meerdere data buffers
deze buffers valt uiteen in 3

Het buffertype.
Een getal van 1 - 8 geeft het buffertype aan, de beteke
nis van dit getal wordt besproken in S 5.2.

De bufferlengte.
Dit veld geeft aan hoeveel elementen de buffers bevatten.

De bufferbreedte.
Hiermee wordt het aantal plaatsen
aangeduid, dit getal komt overeen
devices dat aan het virtuele device

in een bufferelement
met het aantal echte
gekoppeld is.

Meer informatie over de buffers is te vinden in S 5.2.

De data status
Na een data-operatie kan in deze
of de operatie goed verlopen is.
geldig of data ongeldig aangeven.

plaats aangegeven worden
Het signaal kan dus data

De errorflag
Deze locatie geeft aan of een driver operatie goed verlopen
is. In dat geval zal de flag de waarde 'OK' krijgen. In het
geval van een fout wordt op deze plaats een errorcode
achtergelaten, afhankelijk van de opgetreden fout. Het
aanroepende proces moet deze locatie dus checken om iets
over de fout te weten te komen.

Buffers
Het zou in principe mogelijk ZlJn de buffers in het vir
tuele device op te nemen, maar daar kleven toch wel wat
bezwaren aan. Het belangrijkste probleem is, dat er bij de
definitie van het virtuele device ruimte vrij gehouden moet
worden voor de buffers, terwijl niet van te voren bekend is
hoe groot de buffers gaan worden. Dit heeft als nadeel dat
de ruimte weI eens niet toereikend zou kunnen zijn. of dat
er veel geheugenruimte ongebruikt blijft liggen.

-28-



Het device driver protocol

Er is daarom gekozen voor een constructie waarbij de buf
fers dynamisch gedefinieerd worden, en waarbij het virtuele
device aIleen de bufferpointers bevat.

Voor de eenduidige definitie van de buffers, zijn per
buffer 3 pointers nodig en weI:
- een pointer BOTTOM, die naar de eerste bufferplaats

wij st.
een pointer IN, die naar de eerstvolgende lege buffer
plaats wijst.
een pointer OUT, die naar de eerstvolgende gevulde buf
ferplaats wijst.

Deze pointers zijn opgenomen in het virtuele device.

Semaphoren
Voor de synchronisatie van de buffer operaties ZlJn sema
phoren nodig, zie S 3.2. Deze ZlJn ook opgenomen in het
virtuele device. Voor iedere buffer is in ieder geval een
semaphoor DATA en een semaphoor SPACE nodig, Voor een
buffer waar meerdere processen in lezen en schrijven is nog
een extra semaphoor nodig, voor de wederzijdse uitsluiting.

Een virtueel device zal er schematisch als voIgt uitzien:
(fig. 7)

DEVICENUMMER(S)

GEBRUIKERSNAAM

TYPE

DEVICE STATUS

BUFFER STATUS

BUFFER TYPE

BUFFER LENGTE

BUFFER BREEDTE

DATA STATUS

ERRORFLAG

BUFFER PO INTERS

SEMAPHOREN

FIG. 7: EEN VIRTUEEL DEVICE
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Een virtueel device wordt dynamisch aangemaakt. op het moment
dat dat nodig is. De virtuele devices moeten op een of andere
manier in een datastructuur opgenomen worden. De gemakkelijk
ste manier is een array met virtuele devices. hetgeen er
schematisch uitziet als in figuur 8.

IVIRTOIVIRTliVIRT21VIRT3

VIRTx - VIRTUEEL DEVICE
* LEEG ELEMENT

FIG. 8: ARRAY MET VIRTUELE DEVICES

Het voordeel van het gebruik van een array is. dat het sys
teem tijdens het compileren vastgelegd wordt. waardoor er
weinig reken-overhead optreedt. Een nadeel is. dat het array
in principe altijd te groot gedeclareerd zal worden. omdat
bij de configuratie van het systeem nog niet bekend is hoe
veel virtuele devices de gebruiker gaat installeren. Dit
heeft tot gevolg dat er behoorlijk wat geheugenruimte onge
bruikt blijft. ruimte die aan de rest van het systeem ont
trokken wordt. De lege entry's in figuur 7 geven deze verlo
ren ruimte aan.

Het probleem van de verspilde geheugenruimte kan opgelost
worden door een lijststructuur te gebruiken voor de virtuele
devices. Een I linked list' is de meest voor de hand liggende
lijststructuur. Bij het opnemen van de virtuele devices in
een linked list. krijgt ieder virtueel device een extra veld
waarin een pointer naar het volgende virtuele device staat.
Figuur 9 maakt dit zichtbaar.

c11IRTO H VIRTl H VIRT2 H VIRT3 H VIRT4 ~

FIG. 9: VIRTUELE DEVICES IN EEN LINKED LIST

In een linked list bevat ieder element een pointer naar het
volgende element. de elementen zijn in een cirkel gerang
schikt. Er is 1 extra pointer aan de buitenkant nodig om de
buitenwereld op de lijst te laten ingrijpen.
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Een voordeel van de linked list is, dat er gemakkelijk ele
menten toegevoegd en weggehaald kunnen worden. Bij configura
tie van het systeem zitten er geen virtuele devices in de
lijst, en neemt de lijst dus ook geen plaats in. Het invoegen
van een virtueel device in de lijst gaat als voIgt:

Er wordt berekend hoeveel geheugenruimte er nodig is voor het
virtuele device, en als die ruimte nog beschikbaar is, wordt
er een pointer naar die ruimte aangemaakt. Deze pointer wordt
opgenomen in een bestaand virtueel device, dat nu dus naar
het nieuwe virtuele device wijst. De oude link pointer naar
een volgend device wordt opgenomen in het nieuwe device in de
list, en de cirkel is weer rond, met 1 extra element toege
voegd.

Ais er slechts 1 virtueel device in de lijst opgenomen is,
dan wijst dit virtuele device naar zichzelf. De randpointer
wijst dan ook naar dit virtuele device. Ais de lijst leeg is,
dan is de randpointer een NULL-pointer. Het inlinken van een
nieuw virtueel device gebeurt altijd achter het virtuele
device waar de randpointer naar wijst.

De lijst in figuur 9 is een zogenaamde single linked list,
d.w.z. dat ieder element aIleen een pointer naar het volgende
element bevat. Een andere lijststructuur is de double linked
list. Hierbij bevat ieder element twee pointers: 1 naar het
volgende element, en 1 naar het vorige. Bij bepaalde lijsten,
bijvoorbeeld gesorteerde, heeft dit voordelen bij het zoeken
in de lijst.

5.2 Buffers

Ieder virtueel device gebruikt een of meerdere buffers om de
dataflow te controleren. In een virtueel device zijn sema
phoren en pointers opgenomen om de buffercommunicatie te
regelen.

In het protocol ZlJn 8 verschillende buffertypes gedefini
eerd. Er zijn enkele varianten van buffers met slechts 1
plaats. Dit zijn geen echte buffers in die zin van het woord,
maar dataplaatsen waarin de laatste aktuele data te vinden
is. Daarnaast zijn er echte buffers, die een aantal waarden
opslaan, en de snelheidsverschillen tussen producerende en
consumerende processen opvangen. Er wordt verder nog onder
scheid gemaakt tussen buffers met, en zonder tijdsregistra
tie. Er voIgt nu een opsomming van de verschillende buffer
types, met een korte beschrijving.
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buffertype 1:

Buffertype 1 is een enkele
laatst binnengehaalde data
beschikbaar is, is buffertype
fertype 1 wordt gebruikt voor

buffertype 2:

dataplaats waarin telkens de
staat. Omdat er maar 1 plaats

1 eigenlijk geen buffer. Buf
ongebufferd datatransport.

Buffertype 2 is in principe hetzelfde als buffertype 1. met
dit verschil dat bij type 2 ook de tijd geregistreerd wordt.
De geregistreerde tijd is het tijdstip dat de data-operatie
heeft plaatsgevonden.

buffertype 3:

Buffertype 3 wordt gebruikt bij virtuele devices die aan een
set van echte devices gekoppeld zijn. zie S 5.1. Ook buffer
type 3 is geen echt buffer, maar meer een dataplaats waarin
de laatst gebruikte set waarden staat. De aanwezige data is
afkomstig van, of bestemd voor m verschillend devices. en is
geldig voor hetzelfde tijdstip (kleine verschillen daargela
ten). De grootte van de set (m) wordt bij initialisatie van
een virtueel device bepaald door een proces. Deze grootte
komt overeen met de parameter bufferbreedte uit S 5.1.

buffertype 4:

Dit buffertype is gelijk aan buffertype 3. met als enig
verschil dat er een tijdveld aan de set is toegevoegd. Er is
1 tijdveld voor de hele set. de tijd zal voor aIle data in de
set dus ongeveer gelden.
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buffertype 5:

x
X

X

\

/
N plaatsen

Buffertype 5 is een echt buffer. Er is plaats voor N gege
vens, waarbij N door een proces opgegeven kan worden bij de
initialisatie van een device. Een buffer van type 5 kan
gebruikt worden om snelheidsverschillen OP te vangen, en om
data gedurende een korte tijd te bewaren.

buffertype 6:

X t

X t

X t

\

/
N plaatsen

Dit buffertype is weer gelijk aan buffertype 5, met tijds
registratie. Van elk bufferelement wordt ook de tijd bewaard
in een tijdveld.

buffertype 7:

Xl X2 Xm

Xl X2 . . Xm

. .

. .
Xl X2 . . Xm

\

/
N plaatsen

Buffertype 7 is een combinatie van type 3 en type 5: er is
plaats voor de laatste N sets van m device-data.
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buffertype 8:

Xl X2 Xm t

Xl X2 Xm t

Xl X2 Xm t

\

I
N

Buffertype 8 is een uitbreiding van type 7, waarbij aan
iedere set data een tijdveld is toegevoegd.

Bij de buffertypes 4 en 8 zal het blokje t steeds 1 tijdstip
bevatten voor m data. Dit kan bijvoorbeeld het startmoment
van de acquisitie zijn. Ais er een nauwkeuriger tijdsaandui
ding nodig is, dan zal er een ander buffervorm gebruikt
moeten worden door een proces.

De acht buffertypes zijn in principe bedacht voor data-acqui
sitie. Daarnaast kunnen ze ook gebruikt worden voor data
output. In het protocol echter worden de tijdvelden bij
output niet gebruikt, omdat devices daar in het algemeen geen
gebruik van kunnen maken. Wordt het protocol echter gebruikt
voor de communicatie tussen twee computersystemen. dan kan
tijdsregistratie in de outputbuffers weI van belang zijn.

In de verdere beschrijving van het protocol is uitgegaan van
geen tijdsregistratie voor de output operaties. Dat is ook in
de (test) implementatie gebeurd. De buffers van type 2. 4. 6
en 8 kunnen dus niet als outputbuffer gebruikt worden. Indien
gebruik van tijdvelden bij output gewenst is, dan kunnen de
buffers en de output functies gemakkelijk aangepast worden,
analoog aan de input situatie.

Het is onmogelijk bij de compilatie van het systeem al te
weten hoeveel buffers, en van welke grootte, er nodig zijn.
De buffers moeten dus dynamisch gealloceerd worden. Dit gaat
als voIgt in zijn werk:

Allereerst wordt de grootte van een buffer in bytes bepaald.
Dan gaat er een aanvraag voor die hoeveelheid geheugenruimte
naar het operating system. Ais er nog genoeg geheugen vrij
is. wordt die aanvraag gehonoreerd, waarna de bufferpointers
BOTTOM. IN en OUT gelnitialiseerd worden. Deze pointers
wijzen dan naar het begin van het geheugenblok.

Figuur 10 laat een voorbeeld zien met daarin een buffer van 5
characters met tijdsregistratie. Dit is dus een buffer van
het type 6. Een tijdveld gebruikt hier 4 bytes, en het totaal
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buffer is dus: 5 bytes voor de 5 characters + 5 X 4 bytes
voor de tijd = 25 bytes.

BOTTOM, IN, OUT

FIG. 10: BUFFER VOORBEELD (25 BYTES)

Het aantal bytes nodig voor een buffer moet voor de geheugen
allocatie berekend worden. Als het buffertype oneven is (dus
1, 3, 5, of 7), dan is de buffergrootte in bytes gelijk aan:

bufferlengte X bufferbreedte X dataformaat

Hierin is dataformaat de afmeting van 1 dataveld in bytes. In
het geval van een even buffertype (2. 4. 6. 8) moet er ook
plaats gereserveerd worden voor de tijdsregistratie. de
buffergrootte is dan:

(bufferlengte X bufferbreedte X dataformaat)
+

(bufferlengte X tijdformaat)

Hierbij is tijdformaat de afmeting van een tijdveld in bytes.

5.3 Het protocol

In de voorgaande paragrafen ZlJn de virtuele devices en de
buffers gedefinieerd. Om te kunnen werken met de virtuele
devices is een eenduidig protocol nodig. Dit protocol wordt
hieronder beschreven. In S 5.4 voIgt een beschrijving van de
afzonderlijke functies in het protocol.

1. Het gebruik van de device drivers en virtuele devices moet
altijd voorafgegaan worden door een functie die de pre
cieze configuratie van het systeem bepaald. In deze confi
guratie moet het volgende vastgelegd worden:

Ieder aanwezig device krijgt een (systeem-) nummer.
Er wordt een tabel aangemaakt, waarin aIle devices in
volgorde van hun devicenummer staan. In die tabel wordt
het volgende vastgelegd:
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+ Het type van de data die het device levert of ver
wacht. Denk hierbij aan de typen integer, character
etc. Dit data-type is o.a. nodig om de afmetingen van
de buffers te bepalen. De data-typen mogen user de
fined zijn, mits de programmeertaal dit toestaat.

+ Het type van het device. Een device kan enkel geschikt
zijn voor input (type I), of aIleen voor output (type
0). Een derde mogelijkheid zijn devices die zowel voor
input als voor output geschikt zijn, daarvoor bestaat
een derde type, 1/0. Ret device-type wordt gebruikt om
de geldigheid van operaties te checken.

+ Functie pointers. In de tabel wordt de plaats vastge
legd van de functies die de operaties op een device
definieren. Er staan pointers naar de elementaire
lees- en schrijf-operaties en naar de functies voor
device controle. De pointers wijzen dus naar de func
ties in de betreffende device driver.

Ieder device wordt geinitialiseerd, d.w.z. dat de de
vices ingesteld worden met een aantal default waarden
van de controle registers.

Het uitvoeren van bovenstaande handelingen wordt gedaan door
een functie die in het vervolg STARTUP() wordt genoemd.

2. Voordat er gewerkt kan worden met een of meerdere devices,
moeten er virtuele devices aangemaakt worden. Een virtueel
device wordt dynamisch gecreeerd door een proces. Dit
gebeurt met de functie INIT(), die de volgende taken
ondersteunt:

Check aIle parameters voor het virtuele device op gel
digheid.
Maak een virtueel device aan, waarbij de velden device
nummers, gebruikersnaam, type en buffer status met de
opgegeven waarden gevuld worden.
Bereken de grootte van het buffer. Installeer 1 buffer
in het geval van 1- of O-type devices, en 2 buffers in
het geval van een I/O-type device. Geef de pointers
BOTTOM, IN en OUT hun beginwaarde, en initialiseer de
semaphoortellers van de semaphoren SPACE en DATA.
Ais bovenstaande handelingen naar wens verlopen zijn,
kan het virtuele device in de device list gelinkt wor
den.

- Ais laatste wordt er een melding teruggeven naar het
aanroepende proces, met de mededeling dat het virtuele
device gelnstalleerd is.

Ais er tijdens de initialisatie van een virtueel device
een fout optreedt, dan wordt de functie onmiddellijk
verlaten, en wordt er een foutcode met bijbehorende bood
schap aan het aanroepende proces teruggegeven.
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3. Ais de virtuele devices gelnstalleerd ZlJn, kunnen de
processen er mee gaan werken. Ais een proces toegang wil
krijgen tot een device, moet het eerst de OPEN operatie
uitvoeren. De process descriptor van het proces wordt dan
opgenomen in een lijst behorende bij het betreffende
device. Het proces kan vanaf dat moment device operaties
uitvoeren.

4. Op een device zijn 5 operaties mogelijk:

- GET: dit commando zorgt ervoor dat er 1 gegeven van een
enkel device gelezen wordt. Het gegeven komt in de
input buffer terecht. De operatie is mogelijk op
devices met buffertype 1, 2, 5 en 6. Bij de typen 5
en 6 wordt automatisch ook de tijd geregistreerd.

- PUT: het commando PUT doet het omgekeerde van GET, het
stuurt 1 gegeven naar een device. De data wordt uit
het output buffer gehaald. De te gebruiken buffer
types zijn 1 en 5. Het gebruik van een tijdveld
wordt niet ondersteund.

READ: het READ commando is gedefinieerd voor het lezen
van een set data. In feite voert het commando net
zo vaak een GET uit als nodig is om 1 complete set
te lezen. De data komt in het input buffer te
recht, dit buffer moet van type 3. 4, 7 of 8 zijn.
Tijdsregistratie vindt 1 maal per READ operatie
plaats, en de gevonden tijd is een gemiddelde tijd
voor aIle data in de set.

WRITE: het WRITE commando heeft dezelfde relatie met het
PUT commando als READ met GET heeft. WRITE stuurt
1 set data vanuit een output buffer naar buiten.
De mogelijke buffertypes zijn 3 en 7. tijdsregis
tratie is niet relevant.

- CONT: het CONT(rol) commando kan gebruikt worden voor
het veranderen van de instelling van een device of
device driver. Het commando zal in principe device
afhankelijk zijn, omdat de instelbare parameters
op een device nu eenmaal altijd verschillen. Een
aantal control parameters kunnen voor ieder device
gedefinieerd worden.

Het is niet mogelijk een element van een set devices
(buffertype 3, 4, 7, 8) apart te adresseren binnen de
buffer. De operaties PUT en GET zijn dus uitgesloten bij
de set-structuur buffers. Het is weI mogelijk een bepaald
device op te nemen in een set, en hetzelfde device daar
naast (onder een andere naam) als apart device te declare
ren (buffertype 1, 2, 5. 6). Dit kan gebeuren door ver-
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schillende processen, maar ook binnen een en hetzelfde
proces.

5. Als een proces geen gebruik meer wenst te maken van een
virtueel device, dan kan de koppeling proces-device m.b.v.
het commando CLOSE weer verbroken worden. De process
descriptor wordt dan bij het device verwijderd, en het
proces kan vanaf dan geen operaties op het device meer
uitvoeren.

Tot zover de beschrijving van het protocol. Het geheel is nog
eens grafisch weergegeven in figuur 11. Een meer uitgebreide
beschrijving van de functies en commando's is te vinden in de
volgende paragrafen, SS 5.4 en 5.5.

STARTUP()

DO WH I LE NOT DONE

IINIT(NAME, PARAMETERS)

START PROCESSES

PROCESS 1 . . . . . . . . . PROCESS N

:
: :
OPEN (NAME) :

:
DO WHILE DEVICE OPEN

GET() PUT() CONT( )
or or
READ () WRITE ()

CLOSE (NAME)
:

END PROCESSES

FIG 11: HET PROTOCOL SCHEMATISCH

5.4 Functies

In het protocol worden verschillende functies gebruikt voor
de initialisatie en het data-transport. De functies worden in
deze paragraaf in pseudo-C beschreven.
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5 . 4 . 1 STARTUP ()

De functie STARTUP() zorgt voor het juist invullen van de
device tabel. In de device tabel staan relevante gegevens van
aIle devices in het systeem. De beschrijving is als voIgt:

STARTUP ()

{

devicetabe], [MAXDEVICES] ;

Do voor aIle devices i {
devicetabel[i] .datatype = device datatype;
devicetabel[i] .devicetype - devicetype;
devicetabel[i] .functiepointers - adressen van device-

functies;
}

}

devicetabel = tabel ter grootte MAXDEVICES
device datatype = { character, integer, float, double, ... }
devicetype = { I, 0, I/O}
devicefuncties - { GET, PUT, CONT }

Aangezien op een enkel device aIleen de operaties GET en PUT
gedefinieerd zijn, komen zij aIleen voor in de devir.etabel.
READ en WRITE zijn een herhaald uitvoeren van GET en PUT op
verschillende devices, en worden ook zo gelmplementeerd.

5.4.2. Init()

De functie INITC) zorgt voor het installeren van de virtuele
devices. Er vindt parameter controle plaats, en het virtuele
device wordt gelnitialiseerd. De beschrijving is als voIgt:

INIT(resulttype, resultstring, name, type, buftype, bufsize,
devcount, devicenr .... )

int resulttype, buftype, bufsize, devcount, devicenr(s);
char type, resultstring[], name[];

{
check parameters;
if (error) {

resultstring message;
resulttype = errorflag;

}

(2.0.2.)

-39-



Het device driver protocol

instal leer virtueel device met {
devices = devicenr(s) ;
devicenaam = name;
devicetype = type;
bufferstatus.buffertype = buftype;
bufferstatus.bufferlengte = bufsize;
bufferstatus.bufferbreedte = devcount;
if (type == I or I/O) {

instal leer inputbuffer met {
if (buftype == odd) {

bytes = bufsize * devcount ~ sizeof(datatype(s»;
}
if (buftype -= even) {

bytes = (bufsize * devcount * sizeof(datatype(s»)
+ (bufsize * sizeof(time»;

}
}
initialiseer inputbuffer semaphoren;

}
if (type == 0 or I/O) {

instal leer outputbuffer met {
bytes = bufsize * devcount * sizeof(datatype(s»;

}
initialiseer outputbuffer semaphoren;

}
}
link virtueel device in device list;
resultstring - message;
resulttype = OK;
return() ;

}

Voor de parameters geldt de volgende verklaring:

resulttype: deze parameter wordt gebruikt voor terugmelding
van het resultaat van INIT() naar het aanroepende
proces. Ais de initialisatie van het virtuele
device gelukt is krijgt resulttype de waarde OK,
in geval van een fout wordt er een errorflag in
resulttype gezet.

resultstring: deze string biedt plaats aan een mededeling
behorende bij het resulttype.

name: de naam waaronder het virtuele device verder aangeroe
pen zal worden.

type: het type van het virtuele device: I, 0 of I/O.

buftype: het buffertype, een getal van 1
schreven in S 5.2.

8, zoals be-

bufsize: de grootte van het te installeren buffer.
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devcount: het aantal devices in een set. Deze devices worden
samengenomen tot 1 buffer element. Devcount geeft
dus tevens de bufferbreedte aan.

devicenr(s): de systeemidentificatie van de betreffende
devices. dan wei het betreffende device.

Tijdens INIT() worden de parameters gecheckt. In geval van
een fout wordt er een foutcode (errorflag) en een boodschap
gegenereerd. Hieronder voigt een opsomming van de mogelijke
fouten en hun foutcodes.

Het is mogelijk een devicecount op te geven kleiner dan O.
of groter dan de maximale waarde. die door het systeem
vastgelegd wordt (MAXSETSIZE). Dit geeft een foutmelding.
De foutcode is: DVCERR.
De boodschap is: ILLEGAL DEVICECOUNT.

- De opgegeven devicenaam kan al eerder voor een virtueel
device gebruikt zijn. Dit geeft onherroepelijk problemen in
het gebruik. en wordt dus niet toegestaan.
Foutcode: DNMERR.
Boodschap: DEVICENAME ALREADY USED.

Bij het opgeven van het type van het virtuele device. kan
een fout gemaakt worden. De typen van de echte devices. of
van het echte device. kunnen niet overeenkomen met dat van
het virtuele device. Bijvoorbeeld een I-device in I/O
virtueel device.
Foutcode: DTPERR.
Boodschap: ILLEGAL DEVICETYPE.

Buftype moet een waarde hebben van 1 .. 8. Een andere
waarde geeft een foutmelding.
Foutcode: BTPERR.
Boodschap: INVALID BUFTYPE.

- Het is mogelijk een devcount of bufsize op te geven die
niet strookt met het opgegeven buffertype. De buffertypes 1
en 2 bijvoorbeeld werken altijd met devcount 1. een
andere waarde geeft een fout.
Foutcode: PRMERR.
Boodschap: BUFSIZE/DEVCOUNT DON'T MATCH BUFTYPE.

- Bij het opgeven van de devicenummers kan de fout gemaakt
worden dat er een nummer opgegeven wordt van een device dat
niet bestaat.
Foutcode: DEVERR.
Boodschap: DEVICE DOESN'T EXIST.
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- Het aanmaken van een virtueel device hangt af van de be
schikbare geheugenruimte. Is er niet genoeg ruimte, dan
wordt er een foutmelding gegeven.
Foutcode: VRTERR.
Boodschap: FAILED TO CREATE VIRTUAL DEVICE.

- Ook voor de buffers is ruimte nodig, is die er niet dan
ontstaat er een fout.
Foutcode: BUFERR.
Boodschap: FAILED TO CREATE BUFFER.

Als er geen fout opgetreden is tijdens INIT(), dan wordt er
ook een boodschap teruggegeven.
Code: OK.
Boodschap: VIRTUAL DEVICE CREATED.

BUFFER INSTALLED.

INIT() geeft het resulttype terug aan het aanroepende proces,
en laat het verder aan het proces over om de resultstring te
lezen.

5.4.3 Doio()

Na de aanroep van STARTUP() en INIT(), worden aile commando's
via de functie DOIO() uitgevoerd. DOIO() kan beschouwd worden
als een command interpreter, die een aantal foutchecks uit
voert, en er voor zorgt dat de commando's bij de betreffende
devices terecht komen. De beschrijving is als voigt:

DOIO(command, name, [contdev, contfunc, contpar])

char command[], name[];
optional int contdev, contpar;
optional char contfunc[];

{
switch (command) {

case (OPEN): {
if (error) set errorflag;
plaats Processid in lijst van device;
break;

}
case (CLOSE): {

if (error) set errorflag;
verwijder Processid van lijst van device;
break;

}

(2.0.2.)
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case (GET): {
if (error) set errorflag;
else {

do GET voor device bij naam - name;
if (buftype == even) get time;
break ;

}
case (PUT): {

if (error) set errorflag;
else {

do PUT voor device bij naam - name;
break;

}
case (READ): {

if (error) set errorflag;
else {

do GET voor aIle devices bij naam
if (buftype == even) get time;
break;

name;

}
case (WRITE): {

if (error) set errorflag;
else {

do PUT voor aIle devices bij naam = name;
break ;

}
case (CONT): {

if (error) set errorflag;
else {

if (cont op set devices) lees contdev;
lees contfunc;
lees contpar;
do CONT(contfunc, contpar) op device;
break;

}
default: {

erorflag OK;
break;

}
}

}

Verklaring van de parameters:

command: het uit te voeren commando, de mogelijkheden zijn
GET, PUT, READ, WRITE, OPEN, CLOSE en CONT.

name: de naam van het virtuele device waarop het commando
betrekking heeft.

contdev: (optie) AIleen nodig als er een CONT-commando uitge
voerd wordt op een virtueel device dat meerdere
devices bevat. Contdev geeft dan het systeemnurnrner
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van het device binnen de set. dat op het CONT-com
mando moet reageren.

contfunc: (optie) De functie van het device die door het
CONT-commando veranderd moet worden. In principe is
deze parameter device afhankelijk !

contpar: (optie) Deze parameter geeft aan wat er met de door
contfunc opgegeven device functie moet gebeuren.
Contpar is dus afhankelijk van contfunc.

Bij het doorlopen van DOIO() wordt de errorflag van het
virtuele device geset. Als er geen fout optreedt. dan wordt
de flag op OK gezet. In het geval van een fout wordt er.
afhankelijk van de fout. een waarde aan de errorflag gegeven.
Bij elke waarde van de errorflag hoort een foutboodschap.De
foutboodschappen zijn in een array opgeslagen. en zijn voor
de processen toegankelijk. De volgende fouten kunnen optre
den:

Het opnieuw openen van een device door hetzelfde proces
geeft een foutmelding.
Foutcode: REOERR.
Boodschap: DEVICE ALREADY OPEN.

Het openen van een device dat al door teveel processen
geopend is. is niet mogelijk.
Foutcode: IMOERR.
Boodschap: IMPOSSIBLE OPEN. TOO MANY PROCESSES TO DEVICE

- Het uitvoeren van ieder commando. uitgezonderd OPEN. op een
device dat niet door het proces geopend is.
Foutcode: NOPERR.
Boodschap: DEVICE NOT OPEN.

- Het aanroepen van DOIO() met een onbekende naam geeft een
fout.
Foutcode: INMERR.
Boodschap: NAME DOESN'T EXIST

- Het kan gebeuren dat er een ongeldig commando meegegeven
wordt aan DOIO(). Bijvoorbeeld het uitvoeren van een GET op
een set van devices.
Foutcode: CMDERR.
Boodschap: INVALID COMMAND IN CALL TO DOlO.

Er kan een commando meegegeven worden dat helemaal niet
bestaat.
Foutcode: UNRERR.
Boodschap: UNRECOGNIZED COMMAND IN CALL TO DOlO.

Het kan gebeuren dat er te weinig parameters meegegeven
worden bij een call naar CONT. Bijvoorbeeld contdev verge-
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ten bij een set devices. Daarnaast is het mogelijk een
foute parameter mee te geven in contpar. Beide fouten
genereren dezelfde foutcode.
Foutcode: CPRERR.
Boodschap: CONTROL PARAMETER ERROR IN CALL TO DOlO.

- Een meegegeven controlmode bij CONT kan niet bestaan. Dit
is een fout die over het algemeen in de driver ontdekt
wordt. De terugmelding van de fout gaat via DOIO().
Foutcode: CMOERR.
Boodschap: UNRECOGNIZED CONTROL MODE ERROR IN CALL TO DOlO.

- Het willen lezen van een output device geeft een fout.
Foutcode: RDOERR.
Boodschap: CAN'T READ FROM AN OUTPUT DEVICE.

- Het willen schrijven naar een input device geeft een fout.
Foutcode: WRIERR.
Boodschap: CAN'T WRITE TO AN INPUT DEVICE.

Voor de synchronisatie van de input- en outputbuffers worden
de semaphoren van het virtuele device gebruikt. De wait()- en
signal() operaties kunnen niet in DOIO() uitgevoerd worden.
Ais er namelijk gewacht moet worden voor een semaphoor, dan
zou dat in DOIO() gebeuren, waardoor het voor andere proces
sen onmogelijk zou worden DOIO() te gebruiken. Dit laatste
zou weI kunnen als DOIO() een zogeheten re-entrant (herbe
treedbare) functie zou zijn. Ais dit niet het geval is, dan
moeten processen zelf zorgen voor wait()- en signal() opera
ties op de betreffende semaphoren.

De controle van de errorflag van het virtuele device, en het
eventuele lezen van de bijbehorende boodschap is een taak van
het aanroepende proces.

5.4.4 Device driver functies

De device drivers moeten aIle functies uit het protocol
ondersteunen. In deze paragraaf wordt uitgegaan van het
algemene geval van een I/O-device. Voor input devices kunnen
de output routines vergeten worden, voor output devices de
input routines.

Iedere device driver moet een GET functie bevatten, deze kan
er als voIgt uitzien:
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get()

{
kopieer dataregister van het device naar plaats IN van het

inputbuffer;
hoog pointer IN van het inputbuffer op met formaat van data;
return() ;

}

Ais tegengestelde van GET is er de PUT functie:

put()

{
stuur de inhoud van plaats OUT van het outputbuffer naar het

dataregister van het device;
hoog pointer OUT van het outputbuffer op met formaat van

data;
return() ;

}

De derde functie die iedere device driver moet bevatten is
CaNT. De inhoud van deze functie is sterk afhankelijk van het
device dat aan de driver hangt. In principe moet het device
met CaNT helemaal in te stellen zijn. Dit betekent in het
algemeen dat aIle specifieke device commando's omgezet moeten
worden in een controlfunctie met controlparameters. die een
logisch verband hebben met de te regelen device instelling.

Een verdere functie van CaNT kan het instellen van de device
driver zelf zijn. De driver kan bijvoorbeeld in interrupt
mode gezet worden. waarbij het binnenhalen van data voortaan
op interruptbasis gaat. of in dumpmode, waarbij de driver als
'doorgeefluik' van device-data naar een beeldscherm fungeert.

CaNT kan, heel algemeen, als voIgt beschreven worden:

cont(func, parameter)

char func[];
int parameter;

{
check(func) ;
if (error) return (errorcode) ;
check (parameterl ;
if (error) return (errorcode) ;
if (func == een driver functie) {

voer functie uit;
return;

}
(2.0.2)
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if (func == een device functie) {
stuur functie naar device;
return;

}
}

Als het device het gebruik van interrupts ondersteunt. dan
zal de device driver een interrupt routine moeten bevatten.
Deze interrupt routine kan dan. mits de interrupt-mode geko
zen wordt. aan de betreffende hardware interrupt 'geknoopt'
worden. Als nu de interrupt optreedt. zal de driver de inter
rupt servicen.

De drie bovenstaande functies moeten in hun meest simpele
vorm in ieder geval in een driver aanwezig zijn. Daarnaast
kan de driver nog het een en ander aan error checking doen.
Indien het device een statuswoord heeft. dan kan de driver
ervoor zorgen dat die status steeds in het device statusveld
van het virtuele device gekopieerd wordt. Deze device status
is vooral handig om aan te geven of een device uit staat. of
dat het kapot is.

De functie get()
geldigheid en/of
moet in het data
worden.

in de driver kan eventueel data checken op
bruikbaarheid. Het resultaat van zo'n check

statusveld van een virtueel device geplaatst
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Van het device driver protocol is een implementatie in C
gemaakt. [Lit. 12, 13]. Daarbij is er ook een driver ontwor
pen, en weI voor de seriele poort van een IBM P.C. In de
bespreking van deze implementatie wordt de lijn van hoofdstuk
5 gevolgd. De beschrijving beperkt zich tot een functie
beschrijving in pseudo-C.

6.1 Het virtuele device

Van de virtuele
prototype bekend
wij ze gevuld kan
gedefinieerd:

devices moet tijdens het compileren een
zijn, dat later door het protocol op gepaste
worden. Een virtueel device is als voIgt

struct BUFSTAT
{

int BUF_TYPE;
int BUF_SIZE;
int DEV_COUNT;

} ;

/* BUFFER STATUS */

/* BUFFER TYPE (1 .. 8) */
/* BUFFER LENGTE */
/* BUFFER BREEDTE * /

typedef struct VIRTUAL DEVICE {
int DEV_NRlMAXSETSIZE]; /* DEVICE NUMMER(S) */
char DEV_NAMEl12]; /* (GEBRUIKER) DEVICE NAAM */
int TYPE; /* DEVICE TYPE (I, 0, I/O) */
int DEV_STATUS; /* DEVICE STATUS */
struct BUFSTAT BUF_STATUS;
int DAT_STATUS; /* DATA STATUS */
int ERRORFLAG; /* ERROR SIGNALERING */
semaphore INBUF_SPACE; /* SEMAPHOREN VOOR INBUF * /
semaphore INBUF_DATA; /* SYNCHRONISATIE */
semaphore OUTBUF_SPACE; /* SEMAPHOREN VOOR OUTBUF*/
semaphore OUTBUF_DATA; /* SYNCHRONISATIE */
unsigned INDATSIZE; /* AFMETING BUFELEMENT (IN)*/
char *INBUF_BOTTOM; /* */
char *INBUF_IN; /* POINTERS */
char *INBUF_OUT; /* (IN) */
unsigned OUTDATSIZE; /* AFMETING BUFELEMENT (UIT)*/
char *OUTBUF_BOTTOM; /* */
char *OUTBUF_IN; /* POINTERS */
char *OUTBUF_OUT; /* (UIT) */
int OPENLIST[MAXPROC]; /* LIJST MET PROCES-ID'S */
struct VIRTUAL_DEVICE *NEXTVIRT; /* POINTER NAAR

VOLGEND VIRT. DEVICE */
} virttype;

Het type virttype wordt gedefinieerd als een virtueel device.
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Het virtuele device bestaat uit:

Een integer array voor de opslag van systeem devicenummers.
De lengte van dit array is MAXSETSIZE, deze constante geeft
de maximale afmeting van een set aan.

Een naamstring DEV_NAME van maximaal 12 karakters.

Een variabele TYPE om het type van het virtuele device op
te slaan. Voor TYPE is het datatype integer gekozen, om het
werken met, en het testen van TYPE te vereenvoudigen. De 3
mogelijke device types worden met de compiler-optie *define
van te voren als integer gedefinieerd. Deze constructie
wordt voor meer 'keywords' gebruikt, om het werken met
strings te omzeilen.

Voor de status van het device is een integer DEV_STATUS
aanwezig.

De bufferstatus (BUF STATUS) is met een aparte structure
gedefinieerd. Deze structure bestaat uit het buffertype, de
bufferlengte en de -breedte.

Voor de data status is er een integer DAT_STATUS.

- Voor foutsignalering is er een integer ERRORFLAG.

Voor de inputbuffer INBUF, en de outputbuffer OUTBUF zijn
de semaphoren SPACE en DATA gedefinieerd.

De afmeting van een bufferelement (in bytes) wordt bewaard
in INDATSIZE en OUTDATSIZE.

Voor de beide buffers INBUF en OUTBUF ZlJn de pointers
BOTTOM. IN en OUT gedefinieerd. De pointers zijn character
pointers, hetgeen in C overeen komt met byte pointers. Dit
geeft de mogelijkheid om iedere byte in een buffer apart
aan te wijzen als dat nodig is.
AIleen I/O-devices hebben twee buffers nodig. In het geval
van 1 buffer, bijvoorbeeld aIleen INBUF, zullen de pointers
van het andere buffer, OUTBUF, aIIedrie NULL-pointers zijn.
Een NULL-pointer is een pointer met waarde 0, die nergens
naar wijst.

Ret virtuele device bevat ook een array OPENLI ST [MAXPROC] ,
hierin worden de proces-identificaties bijgehouden van de
processen die het virtuele device geopend hebben. Deze
Iijst is er dus t.b.v. OPEN en CLOSE. De constante MAXPROC
bevat een getal dat aangeeft hoeveel processen tegeIijker
tijd hetzelfde device geopend mogen hebben.
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in een virtueel de

bijvoorbeeld voor een
dan wordt er ook maar
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- De pointer *NEXTVIRT wijst naar het volgende VIRTUAL_DEVICE
in de lijst met virtuele devices. In het geval van 1 virtu
eel device in de list wijst *NEXTVIRT naar het virtuele
device waarin hij zelf opgenomen is.

6.2 Buffers

Zoals in § 6.1 al aangegeven worden
gekarakteriseerd door hun semaphoren en
eel device wordt er onderscheid gemaakt
fer INBUF en een outputbuffer OUTBUF.
lijk beide buffers altijd te gebruiken
vice. Als er maar 1 buffer nodig is,
device waarop alleen input mogelijk is,
1 gelnstalleerd.

Voor een buffer zijn twee semaphoren beschikbaar, SPACE en
DATA. Deze kunnen gebruikt worden zoals in § 3.2 beschreven
is. Er is geen semaphoor gelmplementeerd die de buffers en
bufferpointers beschermt bij het gebruik van buffers door
meerdere processen tegelijk. Ais er toch op die Manier ge
werkt moet worden, dan zal er bij een buffer een derde sema
phoor nodig zijn. Deze moet het gebruik door meerdere proces
sen zo beschermen, dat ze elkaar niet in kritieke sekties
kunnen onderbreken.

Van de buffers, die eigenlijk slechts een rij bytes in het
machinegeheugen zijn, moeten ringbuffers gemaakt worden. Dit
kan door de routines voor het verzetten van de bufferpointers
daarvoor te gebruiken. Als er bij het ophogen van de buffer
pointers steeds gekeken wordt of de pointer niet uit het
buffer loopt, en indien dat weI zo is, deze weer aan het
begin gezet wordt, dan is het buffer een ringbuffer geworden.

Dat kan als volgt:

increment (pointer)

{
pointer++;
if (pointer == BOTTOM + (BUFSIZE * DATSIZE»

pointer - BOTTOM;
}

Als pointer buiten het buffer komt, dan wordt pointer gereset
naar BOTTOM.

6.3 Het protocol

Het in § 5.3 beschreven protocol wordt door de implementatie
volledig ondersteund. Daarnaast zijn er nog verschillende
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functies gelmplementeerd die het werken met de virtuele
devices vergemakkelijken. 20 zijn er routines voor het vullen
en legen van buffers, voor het incrementeren van buffer
pointers, en voor error checking.

Ter ondersteuning van het protocol, ZlJn de volgende functies
gelmplementeerd: STARTUP(), INIT() en DOIO(). De implementa
tie van deze functies wordt in S 6.4 beschreven.

De hulproutines maken geen deel
illustratie van de ontwikkelde
schreven in S 6.4.5.

6.4 Functies

uit van het protocol. Ter
software worden ze kort be-

De bij het protocol gebruikte functies worden hieronder
beschreven.

6.4.1 Startup()

De functie startup() voert het installeren van de device
administratie uit. Daarvoor is er een device tabel gedefini
eerd, en weI als voIgt:

struct DEV ID {
char DATA_TYPE;
char DEVICE_TYPE;

} ;

struct DEV_FUNC {
vo i d ( * P) () ;
vo i d ( * G) () ;
int (*C) () ;

} ;

/* IDENTIFICATIE VAN EEN DEVICE */
/* DATA-TYPE VAN DEVICE */
/* COMMUNICATIE-TYPE VAN DEVICE */

/* POINTER NAAR PUTFUNCTIE */
/* POINTER NAAR GETFUNCTIE */
/* POINTER NAAR CONTFUNCTIE */

struct DEVICE_DESCR {
struct DEV ID ID;
struct DEV_FUNC FUNC;

} ;

struct DEVICE_DESCR DEVICE_TABLE [MAXDEVICES] ; /* TABEL */

Er wordt een tabel gedefinieerd, ter grootte MAXDEVICES,
waarin voor ieder device het data-type, het device-type, en
de vindplaats van de device primitieven staat. Tijdens
STARTUP() wordt de tabel gevuld. Daarnaast wordt ieder device
default gelnitialiseerd.
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STARTUP ()

{

voor aIle devices do {
vul DEVICE_ID;
vul DEVICE_FUNC;
initialiseer device;

}

voor aIle niet-bestaande devices do {
vul tabel met null entry's;

}
}

Iedere verandering in een device of ZlJn driver, moet in de
tekst van STARTUP() veranderd worden, waarna het systeem
opnieuw gecompileerd moet worden.

6.4.2. InitO

De functie init() zorgt voor het installeren van een virtueel
device. In de body van init() zijn een aantal functiecalls
achter elkaar geplaatst, die het eigenlijke werk verrichten.

int INIT(result, name, type, buftype, bufsize, devcount, ... )

char result[60];
char name [12] ;
int type;
int buftype, bufsize, devcount;

1* terugmelding na aanroep *1
1* device naam *1
1* 1, 0, 1/0 *1
1* buffer parameters *1
1* devicenr('s) *1

{

if (verkeerde devicecount) return (DVCERR) ;
get devicenr's;
checkdevnr () ;
checkname() ;
checktype() ;
checkparms() ;
if (geen fouten opgetreden) installbuf();
return (OK) ;

}

De ondersteunende functies zijn:

int checkdevnr(devicenrs)

int devicenrs[MAXSETSIZE];
{
check devicenr's op lege entry's in device_table;
if (error) return (DEVERR) ;
else return (OK) ;

}
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int checkname(name)

char name[];

{
if (name al gebruikt) return (DNMERR) ;
else return (OK) ;

}

int checktype(type. dcount. dnrs)

int type, dcount. dnrs[];

{
voor aIle dcount devices met devicenummers dnrs {

if (type doesn't match device type) return (DTPERR) ;
}
return (OK) ;

}

int checkparms(buftype. bufsize. devcount)

int buftype. bufsize. devcount;

{
check bufsize met buftype;
if (error) return (PRMERR) ;
else return(checkdevc(»;

}

int checkdevc(buftype. devcount);

int buftype. devcount;

{
check devcount met buftype;
if (error) return (PRMERR) ;
else return(checkdevc(»;

}

-53-



Een implementatie in C

int installbuf(name. type. buftype. bufsize. devcount.
devicenrs)

char name[];
int type. buftype. bufsize. devcount. devicenrs[];

{
installvirt () ;
if (impossible) return (VRTERR) ;

vul de plaatsen van het virtuele device;
instal leer buffers;
if (impossible) return (BUFERR) ;

printf(deviceinfo op scherm);
return (OK) ;

}

virttype *installvirt();

{

alloceer een virtueel device;
if (impossible) return(NULL pointer);

link nieuw device in list;
return(pointer naar nieuw virtueel device);

}

Het verlaten van INIT() gaat om praktische redenen niet
rechtstreeks via return();. maar via een aparte functie
exitinit(). met het volgende resultaat:

exitinit(errflag, result)

int errflag;
char result[];

{

zet afhankelijk van errflag een boodschap in result[];
return 0 ;

}

De boodschappen die in result[] kunnen komen ZlJn al beschre
yen in S 5.4.2. Degene die INIT() aanroept krijgt een code
terug die aangeeft of de zaak OK is. of dat er een ERROR
opgetreden is. Daarnaast is er de boodschap beschikbaar om
verdere informatie over een fout te krijgen.

6.4.3 DoioO

De implementatie van DOIO() is triviaal. vergelijk ook
S 5.4.3. DOIO() doet de error-checking van de commando's en
verdeelt de commando's over de devices.
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DOlO (command, name, ... )

int command;
char name [12] ;

/* KEYWORDS GEDEFlNlEERD ALS INTEGER */

/* CONT-parameters (optie) */
/* (cntdev), cntfunc, cntpar */

{

getvirtp(name); /* bepaal welk virtueel device bij name
hoort; Error checking op name in utility
getvirtp () * /

if (name bestaat niet) {
errorflag = INMERR;
return;

}

if (device not
errorflag
return;

open voor proces) {
NOPERR;

}

switch (command) {
case OPEN {

if (device al open) errorflag = REOERR;
if (teveel devices in devicelist)

errorflag = IMOERR;
else {

link proces-id in device list;
errorflag - OK;

}

break;
}

case CLOSE {
unlink proces-id uit devicelist;
errorflag - OK;
break ;

}

case GET: {
if (outputdevice) errorflag = RDOERR;
if (wrong devicecount) errorflag - CMDERR;
else {

do get op device;
if (timebuffer) picktime();
errorflag = OK;
}

break;
}

(2.0.2.)
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case PUT: {
if (inputdevice) errorflag = WRIERR;
if (wrong devicecount) errorflag - CMDERR;
else {

do put naar device;
errorflag ... OK;

}
break;

}
case READ: {

zie GET, met als enig verschil:
do get op aIle devices in virtueel device;

break;
}
case WRITE: {

zie PUT, met als enig verschil:
do put op aIle devices in virtueel device;

break ;
}
case CaNT: {

if (CaNT op meervoudig device) {
take devicenr;
check (devicenr);
if (nr not part of device) errorflag 

CPRERR;
}

take cntfunc;
take cntpar;
do cont op device,

errorflag ... returnwaarde cont;
break;

}

default: {
EF ... UNRERR;
break;

}
}

In het geval van fouten wordt de errorflag van het virtuele
device geset. Controle van de errorflag moet door het aan
roepende proces gebeuren.

6.4.4 Device driver

Als testobject is er een device driver gelmplementeerd voor
een IBM-PC seriepoort. Voor de seriepoort ZlJn de get(),
put() en cont() routines gelmplementeerd, en een routine die
get() op basis van hardware interrupts executeert.
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/*** SERIEPOORT DRIVER ***/

#define keywords voor CONT-functie
#define I/O-locaties van seriepoort

iniser() /* initialisatie routine */

{

stel default settings in {
baudrate = 9600;
databits = 8;
parity = none;
stopbits 1;
interrupts off;

}
}

portin() /* interrupt proces voor character input */

{
whi le (TRUE) {

wait for IRQ4;
if (IRQ4) {

wait (inputbuffer_SPACE) ;
getser () ;
signal (inputbuffer_DATA) ;
acknowledge interrupt;

}
}

}

getser() /* get routine */

{
kopieer dataregister naar inputbuffer_IN;
increment pointer IN;

}

putser() /* put routine */

{
wacht op ruimte in dataregister;
kopieer outputbuffer_OUT naar dataregister;
increment pointer OUT;

}
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contser(FUNC, PAR) /* cont routine */

{
switch (FUNC) {

case MODE: stel mode PAR in;
case BAUD: set baudrate to PAR;
case DATBITS: set aantal databits to PAR;
case PARITY: set parity to PAR;
case STOPS: set aantal stopbits to PAR;
default: return (CMOERR) ;

}
if (error in PAR) return (CPRERR) ;
else return (OK) ;

}

De parameters die met CONT in te stellen zijn, zijn in hoofd
zaak device afhankelijk. Deze afhankelijkheid is nooit te
voorkomen. Het is echter weI zo dat een soortgelijk device
dezelfde control parameters zal hebben, en de driver functies
in die zin weI device onafhankelijk kunnen zijn. Voor een
seriepoort (volgens RS323) bijvoorbeeld gelden altijd para
meters als baudrate, aantal stopbits etc., onafhankelijk van
het ontwerp van de seriekaart.

In de seriepoort driver zijn de volgende specifieke parame
ters instelbaar:

- BAUD: de baudrate van het seriele datatransport. Mogelijke
baudrates zijn: 50, 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 1800,
2000, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600.

- DATBITS: het aantal databits dat gebruikt wordt (5 .. 8).
- PARITY: de pariteitscontrole. Mogelijkheden ODD, EVEN en

NO.
STOPS: het aantal te gebruiken stopbits (0 .. 2) .

Daarnaast is de parameter MODE instelbaar. MODE representeert
de device driver mode. In principe moet iedere device driver
met MODE controleerbaar zijn. Voor deze seriepoort driver
zijn de volgende modes gedefinieerd:

- MODE 0: Normale mode, geen interrupts, datatransport aIleen
op commando.

- MODE 1: Interrupt mode, input op interruptbasis.

Bij een uitbreiding van de driver kan gedacht worden aan:

- MODE 2: Dumpmode, dump aIle input als bytes op het scherm.

De seriepoort driver is erg eenvoudig. AIleen de basisfunc
ties zijn gelmplementeerd. Er vindt geen data controle
plaats, het data status veld in de virtuele devices wordt dus
niet gebruikt. Ook het device status veld in de virtuele
devices wordt in deze toepassing niet gebruikt. Deze velden
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hebben geen wezenlijke invloed op het protocol. Indien ge
wenst is het bijhouden van deze velden gemakkelijk te imple
menteren. Het data status veld kan bijvoorbeeld gevuld worden
aan de hand van de overrun indicatie in het statuswoord van
de seriele poort.

6.4.5 Ondersteunende functies

In de implementatie zijn een aantal ondersteunende functies
opgenomen die niet direct met het protocol te maken hebben.
Ze worden gebruikt bij foutcontrole, bufferbeheer etc. In
deze paragraaf is een korte beschrijving van de functies
opgenomen, details zijn te vinden in de software listings.

Error-checking functies:

checkerr(name)

char name[];

{

controleer errorflag;
if (error) {

printf(errorinformatie) ;
exerr() ;

}

exerr ()

{

printf(message) ;
abort processes;

}
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Bufferbeheer functies:

incbuf(p. point. count)

virttype *p;
int point, count;

{

switch (point) {
case INB_IN: {

increment pointer p->INBUF_IN met count;
reset pointer naar p->INBUF_BOTTOM indien nodig;
break ;

}
case INB_OUT: {

zie INB_IN maar nu voor INBUF_OUT;
}
case OUTB_IN: {

zie INB_IN maar nu voor OUTBUF_IN;
}

case OUTE_OUT: {
zie INB_IN maar nu voor OUTBUF_OUT;

}
}

}

decbuf(p, point, count)

virttype *p;
int point, count;

{

decbuf werkt hetzelfde als incbuf(), met als enig verschil
dat de bufferpointers gedecrementeerd worden.
}

char getbufc(name)

char name [ ] ;

{

char C;

P - getvirtp(name) ;
C - * (char *)P->INBUF OUT;
incbuf(P, INB_OUT, 1);
return(C) ;

}

getbufc() haalt
virtuele device

een karakter op uit
'name'. Soortgelijke
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menteerd voor het ophalen van floats, integers, doubles, en
timeformats.

putbufc(c, name)

char c, name [ ]

{
P = getvirtp(name);
* (char *)P->OUTBUF_IN - c;
incbuf(P, OUTE_IN, 1);
return;

}

putbufc() stopt 1 karakter in de outputbuffer van het virtu
ele device 'name'. Soortgelijke routines zijn te implemente
ren voor de andere data-typen. Dit is nog niet gebeurd, maar
moet verder geen enkel probleem opleveren.

Functies voor de virtuele devices:

*getvirtp(name)

char name[];

{

if (name bestaat niet) return (NULL-pointer) ;
else return(pointer naar virtueel device met naam name) ;

}

deviceinfo(name)

char name[];

{
print aIle relevante informatie over virtueel device met
naam = name op het scherm;

}

Functie voor ophalen van de tijd:

picktime(p)

virttype *p;

{
plaats tijd in inputbuffer;
hoog bufferpointer op;

}
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Bovenstaande functies vergemakkelijken het werken met de
virtuele devices. Aangezien ze niet rechtstreeks met het
protocol samenhangen kunnen ze altijd verbeterd of uitgebreid
worden. Voor het vullen en legen van buffers zijn er functies
die dat op basis van de devicenaam doen. Voor het uitvoeren
van wait() en signal() op semaphoren moeten de processen zelf
informatie over de semaphoren hebben. Het is mogelijk ook
voor deze operaties functies te schrijven die via de device
naam werken. Dit is niet nog niet gebeurd. omdat zulke func
ties geen wezenlijke bijdrage leveren aan het protocol. en
het gehele systeem weI steeds iets vertragen.

6.5 Testprogramma

Om de werking van het protocol te testen is een programma
gemaakt dat werkt met de seriepoort driver. Voor de test is
de P.C. aangesloten op het TUE-net [Lit. 14]. een datanet op
de Technische Universiteit Eindhoven. Via het TUE-net kan
o.a. ingelogd worden op grotere computers (mainframes). Het
TUE-net werkt serieel. en is dus geschikt ais testobject.

Het testprogramma (serie genaamd) doet het volgende:

Het initialiseren van de seriepoort. en twee virtuele
devices. een voor input en een voor output.

Het starten van 3 processen en weI:
+ Een keyboard proces dat karakters van het keyboard haalt
en in de outputbuffer zet.
+ Een output proces dat karakters uit de outputbuffer haalt
en door de seriepoort naar het TUE-net stuurt.
+ Een echo proces dat binnengekomen karakters naar het
scherm schrijft.
Het inlezen van karakters van de seriele poort gebeurt OP
interrupt basis door de driver.

Het programma ziet er (in pseudo-C) ais voIgt uit:

main()

{
initialiseer de kernel;
initialiseer het driver systeem met startup();
initialiseer het inputdevice 'serin';
initialiseer het outputdevice 'serout';

initialiseer proces getkey();
initialiseer proces portout();
initialiseer proces echochar();
run(); /* start het systeem */

}
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De processen zijn als volgt gedefinieerd:

getkey() 1* keyboard proces op interrupt basis *1

{

whi le (TRUE) {
wait for IRQ1;
if (lRQl) {

wait (outputbuffer_SPACE) ;
haa 1 karakter;
if (karakter == <ESC» terminate system;
else {

plaats karakter in outputbuffer;
signal (outputbuffer_DATA) ;

}
}

}
}

portout() 1* output proces *1

{

whi le (TRUE) {
wait (outputbuffer_DATA) ;
stuur karakter naar buiten d.m.v. doio();
signal (outputbuffer_SPACE) ;

}
}

echochar() 1* echo naar scherm proces *1

{

zet driver mode op interrupt-mode;
whi le (TRUE) {

wait (inputbuffer_DATA) ;
echo karakter;
if (time geregistreerd) echo time;
signal (inputbuffer_SPACE) ;

}
}

6.6 Software opbouw

Om dit hoofdstuk over de software te completeren voigt hier
onder een overzicht van de opbouw.

De software is opgedeeld in een aantal modules. Ret complete
systeem kan daarom in afzonderlijke delen gecompileerd wor
den. Na het compileren worden de verschillende stukken pro
gramma met een linker tot 1 geheel verbonden.
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Aan het begin van een module kunnen include files opgenomen
zijn. De inhoud van een include file wordt bij het compileren
meegenomen. Bij de taal C horen over het algemeen een aantal
include files die de standaard functies bevatten. Deze in
clude files zijn opgenomen in defs.h. Daarnaast bevat het
systeem nog een aantal include files en weI:

defs.h : definitie van protocol keywords, en declaratie van
de devicetabel en het prototype van een virtueel
device.

error.h : definitie van de error codes.
srdriver.h : definitie van de seriedriver keywords.
kernel.h : declaratie van de kernelfuncties en -variabelen.

De gelmplementeerde functies zijn opgenomen in de volgende
modules:

Module:

Startup.c
I ni t. c

Doio.c
Error.c
Srdriver.c
Serie.c

Utility.c
Serie

Inhoud:

startup () .
devinit() en aIle functies die voor
INIT() nodig zijn.
doio () .
Errormessages, checkerr(). exerr().
De complete seriepoort driver.
hoofdprogramma maine) en de processen
getkey(), portout() en echochar() .
AIle utilities.
Informatie voor make (MSC programma) .

Voor verdere details betreffende de software wordt verwezen
naar de programmalistings op papier of disk.
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Tijdens het afstudeerwerk is er een protocol ontwikkeld voor
device-onafhankelijke I/O. Een eerste implementatie van het
protocol is gemaakt, en deze blijkt te voldoen. Deze imple
mentatie is echter toegespitst op 1 randapparaat, en weI de
seriepoort van een PC. In hoeverre het protocol ook werkt
voor andere toepassingen is niet bekeken. In de test met de
seriepoort driver zijn weI aIle mogelijkheden van het proto
col geprobeerd, en die werken goed.

Met het protocol en de device drivers kan
device-onafhankelijk systeem gemaakt worden.
hankelijkheid zal nooit gehaald worden, een
commando's blijft altijd afhankelijk van het
ieder geval van een devicegroep.

een behoorlijk
Volledige onaf

aantal control
device, of in

De implementatie van het protocol pretendeert niet de beste
implementatie te zijn. Vooral op het gebied van snelheid kan
er nogal wat winst behaald worden. Dit zou kunnen door een
aantal indirecte functies te verwijderen, en binnen de pro
cessen rechtstreeks met de virtuele devices te werken.

Een tweede stap ter verhoging van de snelheid is het vervan
gen van lijsten en andere pointer-structuren door eenvoudige
data-structuren zoals arrays. Daarnaast zou de implementatie
van READ en WRITE direkter (niet via GET en PUT), en dus
sneller gemaakt kunnen worden. In hoeverre zulke verbeterin
gen nodig zijn zal in een tijdkritisch systeem bekeken moeten
worden.

Een volgende stap, ter voortzetting van dit afstudeerwerk.
zal het schrijven van nieuwe (andere) device drivers moeten
zijn, zodat het protocol getest kan worden in een omgeving
met meerdere randapparaten. Daarna zou het protocol opgenomen
kunnen worden in het ERDA systeem.

De implementatie van het protocol zou
worden met wat hulpfuncties (zie S
device driver voor de seriepoort kunnen
worden als een device time-out en een
trole voor data.

nog uitgebreid kunnen
6.4.5), en ook in de

nog zaken opgenomen
uitgebreide foutcon-

Wat mijzelf betreft, ik heb tijdens het afstuderen behoorlijk
wat ervaring opgedaan met de IBM-PC en zijn mogelijkheden. Ik
heb de programmeertaal C goed onder de knie gekregen, en heb
praktische ervaring op kunnen doen over het werken met een
multiprocessing systeem. Voor mij is mijn afstudeerperiode
een vruchtbare geweest.
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Conclusies en aanbevelingen

Tot slot wil ik hier mlJn begeleider Pierre Cluitmans bedan
ken voor zijn steun en goede raad, en aIle leden van de
vakgroep EME voor de gezellige tijd die ik in de vakgroep heb
mogen doorbrengen.
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APPENDIX A. DE KERNEL IN RET KORT

Door Ir. P.J.M. Cluitmans is een real time, multiprocessing
kernel ontwikkeld voor gebruik met C-programma's. [Lit. 5]
Hier voIgt een korte beschrijving van die kernel en de func
ties die beschikbaar zijn.

De kernel voert de volgende taken uit:

Proces administratie.
- Proces aanmaak en initialisatie.

Proces synchronisatie en communicatie.
Bescherming van kritieke sekties.
I/O-afhandeling.
Het toekennen van prioriteiten.
Initialisatie van de kernel en starten van een multiproces
sing systeem.
Correcte beeindiging van een multiprocessing systeem.

Deze taken vinden als voIgt plaats:

Proces administratie.
Ieder proces wordt gekarakteriseerd door een ProcessDes
criptor (PD), die bestaat uit:
+ Pdstack: de stackpointer van een proces.
+ PdRetType: het returntype van een proces. Een proces kan

wachten op een interrupt, returntype is RTI, of op een
semaphoor, returntype is RTS.

+ PdSBottom: pointer naar de bodem van de processtack.
+ PdSSeg: pointer naar het stacksegment van het proces.
+ Pid: identificatie van het proces, een integer.

PD's kunnen zich in verschillende lijsten bevinden (zie ook
S 4.1) en bevatten daarom nog een veld PdLink, een pointer
naar de volgende PD in een lijst.

Proces aanmaak en initialisatie.
Dit gebeurt met de functie process(function, stacksize,
pid). De functie 'function' wordt als proces gelnitiali
seerd, er wordt een PD aangemaakt. Het proces krijgt een
stack ter grootte 'stacksize' toegewezen. Pid is een getal
dat gebruikt wordt voor de identificatie van een proces.

Speciaal voor de implementatie van het device driver proto
col, en weI in het bijzonder voor de functies OPEN en
CLOSE, is er een functie pid() aan de kernel toegevoegd. De
functie pid() geeft als returnwaarde de proces-id van het
'running' proces.

Proces synchronisatie en communicatie.
Deze zaken worden geregeld m.b.v. semaphoren. Een semaphoor
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bestaat uit een teller en een wachtlijst. Op een semaphoor
zijn de operaties waite) en signal() gedefinieerd.

Bescherming van kritieke sekties.
Hiervoor kunnen semaphoren gebruikt worden. (zie S 3.2) .

I/O afhandeling.
Er zijn 3 functies beschikbaar:
+ BeginIO(): wordt gebruikt bij de

tie. Tijdens de sektie kan een
worden.

start van een I/O-sek
proces niet onderbroken

+ EndIO(): geeft het einde van een I/O-sektie aan.

+ WaitIO(intnumber): brengt een proces in de 'wait for
interrupt' toestand. Het proces gaat op de hoogste prio
riteit door als de (hardware) interrupt opgetreden is.

Het toekennen van prioriteiten.
Dat gaat als voIgt: SetPrio(newPrio) verandert de priori
teit van een proces in newprio. Hoe kleiner de waarde van
newprio, des te hoger de prioriteit.

Kernel
Met de
daarna
functie

initialisatie en systeemstart.
functie Init() wordt de kernel
is het mogelijk processen aan
Run() wordt het systeem gestart.

gelnitialiseerd,
te maken. Met de

Beeindigen van het systeem.
De functie Terminate() stopt het multi-processing systeem,
en verwijdert aIle kernel administratie. Het normale opera
ting system komt weer terug.

De kernel is ontworpen voor gebruik met Microsoft-C op een
IBM(-compatible)-PC.

Tot slot nog een paar opmerkingen:
Bij het compileren moet gebruik gemaakt worden van een
medium memory model.
Interrupt acknowledge naar de interrupt controller van een
device moet door de gebruiker gedaan worden. Interrupt
acknowledge naar de interrupt controller van de PC ook. Dit
geldt echter aIleen voor complete user-defined interrupt
handlers. Ais er voor de interrupt afhandeling gebruik
wordt gemaakt van systeem interrupt handlers, dan vindt de
acknowledge van interrupt controllers over het algemeen al
daarin plaats.

Voor meer details over de kernel wordt verwezen naar Lit. 5.
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