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Samenvatting

Samenvatting.

Dit afstudeerverslag behandelt twee facetten van het THE

KUNix systeem. Het THE KUNix systeem is een rond een VME bus

gebouwde modulaire minicomputer. welk gebruik maakt van het

Unix operating system.

Het verslag bestaat uit twee ongelijke delen. vertegenwoor

digend evenredige delen van het verrichte afstudeerwerk.

Het eerste. grootste deel van dit verslag behandelt facetten

van de software voor een rond een IAPX 80186 opgebouwde disk

controller kaart. De opzet van die software is reeds

beschreven in het afstudeerverslag van J.P. Dubbelman

(literatuur [1]). Deze software is in deze afstudeerperiode

op veel details verbeterd en uitgebreid. Het zijn dan ook

vooral deze. en voor de volledigheid ook andere. details die

in dit verslag worden beschreven. Voor de grote lijnen wordt

verwezen naar het reeds genoemde verslag van Dubbelman.

In het tweede deel van dit verslag wordt het resultaat

beschreven van een eerste studie naar een multi processor

configuratie van het THE KUNix systeem.

Hiertoe wordt het systeem uitgebreid met meerdere central

processor kaarten. opgebouwd rond een M 68010. De studie tot

nu toe uitgevoerd. heeft zich voornamelijk gericht op het

procesbeheer. alsmede de verdeling van processen over de

processoren.

Op deze plaats wil ik graag aIle medewerkers en collega

studenten bedanken voor hun samenwerking. vooral diegenen

zonder wie mijn afstudeerwerk

volbracht.

die actief bij het "THE KUNix" project zijn betrokken.

niet op deze wijze zou zijn
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Summary

Summary.

This master thesis deals with two aspects of the THE KUNix

system. The THE KUNix system is a co-operation project

between the Technical University of Eindhoven and the

University of Nijmegen. It is a modular minicomputer system,

build around a VME data bus and makes use of the Unix

operating system, version 7.

This report consists of two unequal parts, representing

comparitive parts of the performd work.

The first, biggest part deals with certain acpects of the

software written for a Winchester disk controller module,

build around a IAPX 80186 processor. The general layout of

this software, as well as the hardware used, can be found in

the master thesis of J.P. Dubbelman (literature [1]). This

software is in many details modified and extended. It are

mainly these, and for compleetness also other,

are described in this report. For the general

details wich

structure the

reader is advised to read the mentioned report of J.P.

Dubbelman.

The second part (chapter eight) of this report describes the

results of a first study of the possibilities of a multi

processor configuration on the THE KUNix system.

In the multiprocessor configuration the THE KUNix system is

equipped with several more or less independent central

processor modules, each containing one M 68010 processor.

Each processor has its own memory module for its core. An

extra memory module will be used to house the central tables

and the buffer pool.

The study, done so far, has been limited mainly to process

management, as well as spreading work evenly over all

central processors.
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Inleiding

1 Inleiding.

Het afstudeerwerk. waarvan dit rapport verslag doet. is te

verdelen in twee (ongelijke) delen. Het eerste deel betreft

het werk verricht in het grootste deel van de afstudeer

periode: software ontwikkeling voor de disk controller kaart

van het THE KUNix systeem. Het tweede deel handelt over het

werk verricht in de laatste ca. twee maanden: de opzet van

een multiprocessor Unix configuratie. eveneens op het THE

KUNix systeem.

Het al genoemde THE KUNix systeem is een modulair computer

systeem. ontwikkeld in een samenwerkings verband tussen de

vakgroep Digitale Systemen van de Technische Hogeschool

Eindhoven en de faculteit der Wis- en Natuurkunde van de

Katholieke Universiteit Nijmegen. Het systeem maakt gebruik

van het Unix operating system (versie 7).

Het systeem is gebaseerd op een VHE systeem bus. waarover de

afzonderlijke modules met elkaar kunnen communiceren. Op dit

moment in gebruik zijnde modules zijn: een central processor

kaart (68010). een terminal I/O kaart (passief). een 2 Mbyte

geheugen kaart (passief) en een disk controller kaart

(80186). Zie ook het tussenrapport van J. Feenstra dd. april

1985 (literatuur [2]).

Naast de VME bus zijn er ook voorzieningen getroffen voor

het gebruik van een VHX bus. waardoor het VME verkeer

aanmerkelijk kan worden beperkt; hier wordt echter op dit

moment nog geen gebruik van gemaakt. In ontwikkeling zijn

nog een intelligente grafische kaart en een -eveneens

intelligente- terminal kaart. voorzien van een zelfstandige

screen editor.

Bij aanvang van de afstudeerperiode was de disksoftware

reeds geschreven en gedeeltelijk operationeel. zie daarvoor

het afstudeerverslag van J.P. Dubbelman (literatuur [1]).

Oorspronkelijk was het dan ook slechts de bedoeling om. als

"vinger oefening" deze software af te ronden. Daar kwam
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Inleiding

echter meer bij kijken dan was voorzien. Om de software

volledig operationeel te maken en een aantal extra wensen

tav. de mogelijkheden van de disk commando~s op te nemen.

moesten een aantal modules min of meer ingrijpend worden

gewijzigd. De globale structuur van het geheel is

onveranderd gebleven.

In dit rapport zijn aIleen beschrijvingen van die modules

opgenomen die. ofwe I voldoende ingrijpend zijn gewijzigd om

een nieuwe beschrijving te verantwoorden. danwel qua

duidelijkheid. en dus onderhoudbaarheid. waren gebaat bij

een nieuwe gedetailleerde beschrijving. Om zinloos dubbel

type werk te vermijden. wordt voor andere modules. alsook

voor een beschrijving van de hardware van de disk controller

kaart. verwezen naar het afstudeerverslag van J.P. Dubbelman

Cliteratuur [1]). Ook voor modules die weI in dit verslag

worden beschreven. kan het zinvol zijn om het verslag van

Dubbelman te lezen. Daar wordt nl. een goede beschrijving

van de structuur van de software gegeven. terwijl dit

rapport meer de nadruk legt op de details.

Om de capaciteit van het systeem te vergroten. wordt de

mogelijkheid onderzocht om meer dan een central processor

kaart in het systeem op te nemen. waarbij getracht wordt de

opzet van de Unix kernel zo weinig mogelijk te wijzigen. In

dit rapport wordt aandacht besteed aan de resultaten van een

eerste studie in die richting.

Tijdens de ontwikkeling van bovenstaande zijn ook twee

kleine problemen van andere aard opgelost. daar is een apart

hoofdstuk aan gewijd.
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2 Disk manager.

In dit hoofdstuk wordt de werking van het disk manager

proces beschreven, hiertoe behoren een proces module en vijf

command interpreters. Er zijn evenzovele disk manager

processen actief als er drives gedefinieerd zijn. Op dit

moment zijn dat er vier: twee tbv. twee hard disk drives

(Winchester disks) en twee tbv. twee floppy disk drives. De

code is re-entrant, zodat slechts een te>::t copie in het

processor geheugen aanwezig is.

2.1 Disk manager proces module.

Elk disk manager proces (dkm_process in module dkm.c) haalt

voor hem bestemde opdrachten op een cyclische basis stuk

voor stuk uit zijn mailbox. Is die mailbox leeg, dan wordt

op een nieuwe entry gewacht. Die opdrachten worden door het

VME recieve proces

geplaatst.

(hoofdstuk c.) in de juiste mailbox

Even tussendoor= vooraan in dkm_process staat een stukje

text dat direct na opstarten van het systeem eenmalig wordt

uitgevoerd. Het betreft hier een restore cq. reset actie van

de drive onder beheer van het proces. Daarna komt een

eindloze Ius die de uitvoering van de opdrachten beheert.

Na extractie van een opdracht uit de mailbox wordt voor een

floppy proces direct de drive motor ingeschakeld, voor een

sasi (= hard disk) proces hoeft dat niet te gebeuren.

Uit de opdracht wordt vervolgens het opdracht type gelezen,

dit kan zijn een lees/schrijf opdracht, een sasi commando,

een floppy commando, een test commando of een optie

commando. Het spreekt voor zich dat een commando voor een

ander type disk dan dat het proces beheert niet wordt

geaccepteerd (bijv. een floppy commando voor een proces dat

een hard disk beheert). Afhankelijk van het ontvangen

commando wordt een geschikte command interpreter

9



Disk manager

en dkm_opt.

Als de disk manager het beheer van de aangeroepen

interpreter terug krijgt, is het beoogde commando. voor

zover mogelijk, uitgevoerd en is in het response packet

(zie paragraaf 6.2) reeds aIle voor de opdrachtgever

benodigde informatie geplaats omtrend het al of niet

succesvolle verloop van de opdracht. Het disk manager proces

hoeft aan het response packet aIleen nog een destination (is

de opdrachtgever) en een source (is drive nummer)

identificatie toe te voegen. Daarna kan het packet ter

verzending worden aangeboden aan het VME send proces

(paragraaf 6.2). en kan de disk manager de volgende opdracht

uit zijn mailbox halen.

Opgemerkt kan nog worden dat het VME send proces uitsluitend

zorg draagt voor het verzenden van response (en in de

toekomst mischien ook request) packets. Eventueel te

verzenden data (lees opdracht) wordt onder controle van de

betreffende command interpreter verstuurd. Hetzelfde geldt

tav. het VME recieve proces en het ophalen van te schrijven

data.

2.2 Read/write command interpreter.

Routine dkm_rdwr zorgt voor een juiste afhandeling van lees

en schrijf opdrachten. Om de VME bus niet nodeloos lang

bezet te houden door het relatief langzame disk access,

vindt het data transport altijd via een lokaal buffer

plaats. Zo een lokaal buffer heeft natuurlijk beperkte

afmetingen, zodat een opdracht die een groter data transport

behelst dan in een buffer kan, moet worden opgesplitst in

een aantal kleinere opdrachten. Op de volgende pagina~s is

een flow-chart van deze routine getekend, die voor de

overzichtelijkheid is opgesplitst in twee delen= fig.dla en

fig.dlb.
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voorbereldlngen.
-deViCe nUMMer
-da.ta. a.dres
-byte count
-brock nUMMer
-block count
-defa.ult pa.cket size

(= buffer size)

Jo.
pa.cket size wordt

block count

rea.d/wrlte a.ctle,
Ind. buffer a.a.nvra.a.g
en da.ta. tra.nsport

return buffer
Ma.rked tnva.lId

upda.te'
-byte count
-da.ta. a.dres
-block nUMMer
-block count

I----':::~:retur

ra.pporteer event. fouten
Ind. blofk n\.AMMer

en residua. by1:e count
<ha.rd error ga.a.t
Voor soft error)

flg.dla.' rea.d/wrlte opdra.cht besturlng
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Disk manager

event. VMe fout
overschrlJft

event. reo.d fout

Jo.

cpy_do.t
(copleer po.cket

loko.o.l)

vMe_rWM
(verze(l)d
po.cke1:

vMe_rWM
(ho.o.t po.cket

op)

cpy_do.t
(copleer po.cket

toko.o.L>

flg.dlb' reo.d/wrlte o.ctle kern

Allereerst wordt uit de opdracht de benodigde gegevens

gehaald: adres waar gelezen data naar toe moet worden

gestuurd <of te schrijven data moet worden opgehaald),

nummer van het eerste bij deze opdracht betrokken disk block

en aantal te transporteren bytes. Uit het aantal te

transporteren bytes wordt het aantal te transporteren blocks

berekend, waarbij rekening wordt gehouden met een aantal

bytes dat niet een exact veelvoud is van het aantal bytes

per block CBLOCKSZ, 512). Er moet helaas worden opgemerkt

dat opdrachten die niet precies een geheel aantal blocks
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betreffen niet goed worden verwerkt, ondanks de poging die

de software daartoe onderneemt; maar omdat UNIX toch

uitsluitend met gehele blocks werkt, is tot op heden nog

geen poging ondernomen dit gebrek te herstellen. Het is

zelfs de vraag of er uberhaupt operating systemen in gebruik

zijn, die ooit een disk access doen, dat niet een geheel

block is. De poging om dergelijke opdrachten te kunnen

verwerken kan daarom misschien beter geheel worden

verweiderd, ipv. verbeterd.

De opsplitsing van de opdracht in deel opdrachten wordt

bewerkstelligd door een for-loop, die wordt ingegaan met als

default (deel) opdracht de variabelen blcks (aantal te

lezen/schrijven blocks) en nob (aantal te lezen/schrijven

bytes) ingesteld op de grootte van de lokale buffers. Op dit

moment is de buffer grootte constant, in de toekomst kan die

variabel zijn, dan is de default waarde de maximum buffer

grootte.

Aan het eind van de for-loop worden blkcnt en bytcnt, die de

opdracht grootte bevatten, met de (deel) opdracht grootte

blcks resp. nob verminderd, zodat zij verder de rest-grootte

van de lopende opdracht bevatten. Is de default (deel)

opdracht (blcks = buffer grootte) groter dan de opdracht cq.

het restant van de opdracht (blkcnt), dan wordt deze restant

waarde gebruikt, waarmee de for-loop netjes wordt beeindigd.

Beschreven wordt nu een lees opdracht, uitgaande van een

aanvraag die de grootte van de lokale buffer overschrijdt.

Een schrijf opdracht gaat op een soortgelijke manier.

Er wordt eerst een buffer aangevraagd (de lokale buffers

hebben op dit moment een vaste grootte). Ais parameters bij

de buffer aanvraag wordt meegegeven voor welke drive de

buffer bestemd is, het start block nummer en het aantal te

lezen blocks. Dit stelt de buffer managment module (bfm.c)

in staat in de buffer pool te kijken of de gewenste blocks

soms al ergens in geheugen staan. Is dat het geval, dan

hoeft er niet van disk te worden gelezen (opm.: een schrijf

opdracht wordt weI altijd uitgevoerd). In het algemeen zal

13
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dat echter niet zo zijn. en moet er weI

Daartoe wordt het beheer over gedragen aan

(module mnr.c) die de gewenste hardware

aanroept.

worden gelezen.

routine mnr_rwb

control routines

Nadat mnr_rwb de gegeven opdracht heeft uitgevoerd geeft

deze het beheer weer terug aan dkm_rdwr. Ais de opdracht is

geslaagd staat de gewenste data in het lokale buffer. en

geeft ITlnr_rwb ERR_NONE (= 0) als functie waarde terug. Ais

tijdens het uitvoeren van de opdracht een fout wordt

geconstateerd. dan wordt een foutcode. die de oorzaak van de
\

fout aangeeft. terug gegeven. De verdere uitvoering van de

opdracht wordt dan gestaakt.

Wordt tijdens het uitvoeren van de leesopdracht een soft

error gesignaleerd. bijv. een correctable data error. wordt

dat uitsluitend vermeld in een speciale structure

"err_info". doch wordt verder niet als fout gezien. dwz. de

betrokken routines geven allen ERR_NONE als functie waarde

terug. en de opdracht wordt geheel afgehandeld.

Fout of niet fout. de inhoud van het lokale buffer wordt

vervolgens door aanroep van vme_rwm naar de aanvrager

verstuurd. Het is dan aan hem om te beslissen wat er verder

met de data gebeurt. Er is op dit punt ook voorzien in de

mogelijkheid dat een proces op de disk controller kaart zelf

de opdrachtgever is geweest. in dat geval vindt het data

transport plaats met de routine cpy_dat.

Ook vme_rwm kan een foutmelding terug geven. deze wordt dan

als belangrijker gezien dan een eventuele fout tijdens het

lezen. Als het lezen en/of het versturen van de data een

fout heeft opgeleverd. dan wordt de for-loop op dit punt

afgebroken.

Is alles goed gegaan. dan wordt na wat boekhouding met de

volgende slag van de for-loop begonnen. Deze boekhouding

bestaat uit het terug geven van het gebruikte lokale buffer;

het verlagen van de remaining byte count met het aantal

gelezen bytes; het verhogen van het bestemmings adres voor

de data (dat is het adres waar de eerste byte van een

transport naar toe moet. bij schrijven: vandaan komt)

14
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eveneens met het aantal gelezen bytes; het verhogen van het

block nummer, aangevende het eerste te lezen cq. te

schrijven block, met het aantal gelezen blocks; en het

verlagen van het aantal nog te lezen blocks met het aantal

gelezen blocks. Als het aantal nog te lezen blocks op nul

komt, is daarmede de opdracht beeindigd.

Na het beeindigen van de for-loop zijn er twee

mogelijkheden: de opdracht is geslaagd, of er is een fout

opgetreden. In dat laatste geval moet, wegens het plotseling

afbreken van de for-loop, het gebruikte lokale buffer als

nog worden terug gegeven.

Voor wat betreft het teruggeven van het lokale buffer moet

nog worden vermeld dat een extra parameter moet worden

meegegeven die aangeeft of de inhoud van de buffer "VALID"

of "INVALID" is, dwz. of de buffer inhoud overeen komt met

de inhoud van de betreffende disk blocks of niet. Bij een

geslaagde actie is dat weI het geval, anders niet. Het doel

hiervan is dat, als in de toekomst diezelfde blocks opnieuw

worden aangevraagd, en de betreffende buffer intussen niet

voor andere doeleinden is gebruikt, daadwerkelijk lezen van

disk dan niet nodig is.

Een uitzondering hierop zijn floppy disks. Deze kunnen

namelijk op elk willekeurig moment worden verwisseld. wat

een oorspronkelijk geldige buffer inhoud plotseling ongeldig

maakt. Daarom word een buffer dat voor een floppy is

gebruikt, bij teruggave altijd als "INVALID" aangemerkt.

Nu kan de terugmelding aan de opdrachtgever worden

geconstrueerd.

Allereerst wordt in een error flag aangegeven of er weI of

geen fout is opgetreden. Hier wordt. itt. elders in de

software, een soft error weI als fout gezien. zodat de

opdracht gever kan zien of een bepaald block soms vaker dit

soort problemen oplevert.

Vervolgens wordt het type fout vermeld. Omdat de melding van

een soft error via een andere weg op dit punt aankomt dan
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een harde fout, bestaat de mogelijkheid dat er zowel een

soft als een hard error te rapporteren valt. In dat geval

wordt aIleen de hard error vermeld. In het response packet

is overigens voorzien in drie error code velden, doch er

wordt er op dit moment slechts een van gebruikt.

Vervolgens wordt nog opgegeven het nummer van het block

waarin de fout optrad, alsmede het aantal bytes van de

oorspronkelijke opdracht dat nog zou moeten worden gelezen

om de opdracht volledig uitgevoerd te krijgen. Hiermede is

dkm_rdwr klaar en kan het beheer weer worden terug gegeven

aan de disk manager zelf <dkm_process).

Uit het voorgaande valt ook op te merken dat data transport

tussen disk en lokaal buffer en tussen lokaal buffer en

aanvrager strikt serieeel verloopt. Er wordt niet eerder

begonnen met het lezen van een volgend stuk data, dan nadat

de reeds gelezen data geheel naar de aanvrager is verstuurd;

analoog bij schrijven. De performance zou merkbaar

verbeteren, als de disk manager na het lezen van een <deel

van een) opdracht de buffer zou overdragen aan een ander

proces dat dan de verzending regelt. Aangezien dit toch mbv.

DMA gebeurt, kan de disk manager in dezelfde tijd een

volgende lees actie voorbereiden. Die lees actie kan zelfs

eventueel al beginnen, de hardware op de disk controller

kaart voorziet namelijk in twee DMA kanalen. Dit levert een

belangrijk stuk parallelle verwerking op. Eenzelfde

parallellisme kan ook voor schrijfacties worden opgezet.

2.3 Sasi command interpreter.

Basi commando's zijn commando's die rechtstreeks voor de

sasi controler <lees: Winchester controller) zijn bedoeld.

Routine dkm_sasi beheert de uitvoering van deze commando's.

Sasi commando's zijn in te delen in vijf catagorieen:

1: commando's zonder paramaters of data transport;

2: commando's die parameters naar de Winchester controller

transporteren;
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~:: cOITIITlando"'s die "parameters" van de Winchester controller

verwachten;

4: commando"'s die data naar de Winchester controller sturen;

5: commando"'s die data van de Winchester controller

verwachten.

In dit verband betekent parameters: een klein aantal bytes

dat via het parameter veld van het request of response

packet tussen opdrachtgever en disk controller wordt

overgedragen; en data: een groter aantal bytes dat, net als

bij een lees of een schrijf opdracht, rechtstreeks naar,

resp. van, een gebied in het geheugen van de opdrachtgever

wordt getransporteerd.

Tot de eerste catagorie behoren de commando"'s: test drive

ready, restore, format drive, check track format, format

track, format bad track, seek, RAM diagnostics, drive

diagnostics en controller diagnostics. Sommige van deze

commando"'s hebben duidelijk iets te vertellen aan de

opdrachtgever, maar dat gebeurt niet direct, de

opdrachtgever moet om het resultaat vragen middels een

request status commando.

Tot de tweede catagorie behoren de commando"'s:

parameters (acht bytes) en format alternate

bytes alternate sector nummer).

De derde catagorie betreft de commando"'s: request status

(vier bytes, een byte resultaat code en drie bytes sector

nummer) en last corrected error burst length (een byte).

De vierde catagorie bestaat uit de commando"'s: write (block

count * BLOCKSZ (=512) bytes), write sector buffer (BLOCKSZ

bytes) en write long (block count * (BLOCKSZ + 4) bytes).

De vijfde catagorie tenslotte betreft de commando"'s: read,

read sector buffer en read long (aantal bytes als bij

writes). Zie ook literatuur (3].

Dkm_sasi (zie figuur d2, volgende pagina) berekent eerst het

extern data adres, alhoewel dat niet voor elk commando nodig

is. Vervolgens worden enige defaults ingesteld. Dan wordt

mbv. een switch statement voor aIle commando"'s die data of
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string

vMe_rWM
(verzendt data)

ro.pporteer
event. ho.rd

of soft error

return buffer
Mo.rked Invo.lld

vMe_rWM
(ho.o.l do.to. 0 )

do.to. tro.nsport
voorbereldlngen'

-reo.d/wrlte
-byte count
-brock count

o.lgeMene voorbereldlngen'
-({c.-to. o.dres
-defo.ults

flg.d2' so.sl COMMo.ndo besturlng
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parameter transport nodig hebben (catagorieen twee tIm vijf)

in een aantal booleans aangegeven of het een transport van

(read) of naar (write) de Winchester controller betreft. en

of het parameters zijn of data (parm is true resp. false);

tevens wordt het aantal te transporteren bytes bepaald

(nob) .

Ook hier hebben we. net als bij lees/schrijf opdrachten. te

maken met het probleem van de beperkte grootte van de lokale

buffers. Om te voorkomen dat een sasi commando wordt

gesplitst in meerdere commando~s. waar de opdrachtgever dan

weinig zicht op heeft. worden commando~s die een groter

transport verlangen dan in een buffer kan. naar beneden

"afgerond" (geheel aantal blocks per commando!!) tot een

formaat dat weI in een lokaal buffer past. In een situatie

zoals die op dit moment geldt. waar de buffer grootte

slechts een block is (512 bytes). betekent dat. dat een read

of write long commando (min. 516 bytes) niet wordt

uitgevoerd.

Indien er bytes moeten worden getransporteerd moet er zowel

voor als na uitvoering van het sasi commando enig extra werk

worden verzet. Er moet eerst een buffer worden aangevraagd.

dat dan later weer moet worden vrijgegeven (altijd gemerkt

als INVALID. hetgeen duidelijk moge zijn). Bij een data of

parameter transport naar de Winchester controller moeten die

parameters cq. data eerst worden opgehaald. In geval van

data gaat dat eenvoudig op de zelfde manier als bij een

gewone schrijf opdracht. via een aanroep van vme_rwm.

Bij parameters zijn er wat meer problemen. De bij een

parameter transport aangeboden bytes nemen per stuk een

integer veld in het request packet in beslag. zodat eerst

omzetting naar characters noodzakelijk is. de Winchester

controller verwacht zijn parameters nl. als characters. Voor

het transport van de parameters naar de Winchester

controller wordt net als bij een schrijf opdracht de bytes

via DMA vanuit het lokale buffer naar de controller

verstuurd. De parameters moeten dus eerst naar het lokale

buffer worden getransporteerd. dit gebeurt tegelijk met het
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omzetten van de aangeboden integers naar characters. Bij dat

copieren is er echter een adres probleem. De routine

waarmede een lokaal buffer wordt aanvraagd (b-fm_-find) levert

van het toegekende buffer het fysisch adres terug. dit ten

behoeve van de DMA controller waar dat adres ter zijner tijd

aan wordt meedegedeeld. De hier beoogde copieer actie van

het parameter veld van het sasi request packet naar de

lokale buffer wordt echter door de centrale processor

(80186) uitgevoerd. Die beschouwt door de C-compiler

aangeboden adressen te liggen in het data- segment. waardoor

bij het aangeboden adres de data-segment offset wordt
I

opgeteld. Prima voor normale data. maar niet goed voor een

adres dat al een fysisch adres is. Daarom moet van het

buffer adres bu-fp deze segment of-fset eerst worden

afgetrokken. waarmee de door de processor uitgevoerde

optelling wordt gecompenseerd.

In geval van een transport van data of parameters van de

Winchester controller naar de aanvrager wordt na uitvoering

van het sasi commando gelijksoortige acties ondernomen als

zojuist omschreven voor transport naar de controller. Data

wordt verstuurd mbv. vme_rwm. parameters (resultaat bytes)

worden door sas_ctl via DMA eerst in het toegewezen lokale

buffer geplaatst. en vervolgens door dkm_sasi ieder naar een

integer veld in het response packet gecopieerd.

In het sasi command request packet wordt het zes bytes lange

sasi commando compleet aangeboden. Deze bytes kunnen

rechtstreeks aan sas_ctl worden doorgegeven. Zij nemen

echter. net als eventuele parameters. in het request packet

ieder een integerveld in beslag. en moeten dus eerst naar

een zes byte character string worden gecopieerd (gelukkig

doet zich hier niet zo~n adres probleem voor. als boven

omschreven) •

Dan is het nog een kwestie van aanroepen van sas_ctl

commando uitgevoerd te krijgen.

om het
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Als laatste worden dan eventuele fouten,

aan de opdrachtgever, in het request

Daarna kan het proces beheer weer worden

dkm-process.

2.4 Floppy command interpreter.

tbv. terugmelding

packet genoteerd.

teruggegeven aan

Floppy commando/s worden behandeld door routine dkm_flpy,

welke op dit moment nog een erg korte routine is. Er worden

slechts twee commando's geaccepteerd: format floppy en read

raw track. Beide commando/s activeren speciale routines, two

fmt_flop en fdc_rtr. Het werk dat dkm_flpy doet voor deze

commando's is triviaal.

Er zijn echter nog veel meer commando's voor de floppy

controler mogelijk <zie literatuur [4J>, welke kunnen worden

geactiveerd mbv. het aanroepen van fdc_ctl. Daartoe kan

dkm_flpy worden uitgebreid volgens eenzelfde structuur als

dkm_sasi. Die uitbreiding moet echter nog worden

geimplementeerd.

2.5 Test command interpreter.

Ook de test command interpreter dkm_tst is erg eenvoudig van

opzet. Er zijn drie test commando's mogelijk, start, stop en

status van de test. Bij commando test start worden enige

parameters genoteerd en wordt middels routine aanroep

tst_start de gewenste test opgestart. Bij een test status

commando worden tussen resultaten mbv. routine tst_sts

opgevraagd en vervolgens naar de opdrachtgever gestuurd. Met

een test stop commando wordt mbv. routine tst_stop de test

beeindigd, en worden de eind resultaten aan de opdrachtgever

meegedeeld.
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2.6 Option command interpreter.

Op dit moment zijn er drie optie commando~s gedefinieerd,

welke mbv. routine dkm_opt worden geactiveerd.

De eerste twee optie commando~s hebben betrekking op het

print enable word pr_en_wrd. Dit woord wordt tijdens

debugging gebruikt om aan te geven welke prints (zoals

errors, trace info> weI of niet mogen worden afgedrukt op

een op de disk controller kaart aan te sluiten terminal. Met

het set_pr commando kan het print enable word op een

bepaalde waarde worden gezet, en met het view-pr commando

kan de momentane waarde worden opgevraagd.

Het derde optie commando is een commando -clr_buf- om aIle

aan een bepaalde drive toegekende buffers vrij te geven,

zonder ze naar de drive te schrijven. Dat kan bijv. nodig

zijn na het formateren van een drive.
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3 Device mapping.

In een lees/schrijf opdracht wordt de drive waarvoor de

opdracht bestemd is aangegeven in een veld "unit" in het

read/write request packet. In dat veld staat het minor

device nummer. een uit het UNIX operating systeem geerfde

term. In dit minor device nummer wordt het drive nummer

aangegeven in de hoogste 13 bits (waarvan er maar drie

worden gebruikt). De laagste drie bits geven een partitie op

de disk aan. Routine mnr_rwb (in module mnr.c). aangeroepen

door de disk manager processen. verzorgt de mapping van dit

als parameter mnr meegekregen minor device nummer op de

drives.

Er moet op worden gewezen dat. het veld destination socket

identification in het algemene deel van het request packet

een van de disk manager processen selecteert. en daarmede

kiest voor een drive. Echter pas in deze module wordt de

gewenste drive daadwerkelijk geselecteerd. Er moet door de

aanvrager voor worden gezorgd dat het minor device nummer

met de destination socket identification overeen stemt.

anders kunnen er zeer "interessante" fouten ontstaan. De

disk software controleert de juistheid van deze gegevens

niet (zou eigenlijk weI handig zijn).

3.1 Mapping functie.

In routine mnr_rwb worden (drie van de) de hoogste 13 bits

van mnr gebruikt in een switch statement om de gewenste

drive te selecteren. Er worden acht drives herkend: vier

hard disks en vier floppy disks. Van beide soorten zijn er

op dit moment slechts twee gedefinieerd.

De laagste drie bits van mnr worden gebruikt om een partitie

van de gekozen drive te selecteren. Omdat UNIX echter al

mapt. zijn deze drie bits bij een hard disk access don~t

cares. Bij selectie van een floppy disk worden deze drie
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bits weI gebruikt, nl. om uit een van vier verschillende

types floppy disks te kiezen:

type 0: dubbel zijdige floppy, cylinder georienteerd

(zoals hard disks);

type 1 : dubbel zijdige floppy, georienteerd per kant;

type 2: enkel zijdige floppy, of kant 0 van een dubbel

zijdige floppy;

type :3: kant 1 van een dubbel zijdige floppy.

Naast deze mapping zorgt mnr_rwb er voor dat de opgegeven

opdracht indien nodig wordt opgesplitst in meerdere kleinere

opdrachten, rekening houdend met de beperkingen van de

hardware. Dit gebeurt met een while-loop, die wordt bestuurd

door het aantal nog te lezen cq. te schrijven blocks

(blcks). De while-loop wordt ingegaan met blcks ingesteld op

het totaal aantal te transporteren blocks. Aan het eind van

de while-loop wordt dit getal verminderd met het aantal in

die slag van de while-loop gelezen of geschreven blocks.

Tevens wordt dan het nummer van het eerst volgende te

behandelen block aangepast,

lokale data buffer.

3.1.1 Hard disk mapping.

evenals de pointer naar de

Ten aanzien van de hard disks laten de hardware beperkingen

zeer veel ruimte toe. De gebruikte Western Digital

Winchester controller (literatuur [3) staat toe dat de disk

wordt beschouwd als een continu reeks van blokken, ongeacht

track en cylinder grenzen. Zelfs bad-tracks kunnen in een

volledig transparante manier worden behandeld, zodat de

gebruiker zich daar geen zorgen over hoeft te maken. De

enige beperking die deze controller oplegt, is dat de block

count, die deel uit maakt van zijn commando structuur,

slechts een enkele byte is, en zodoende is begrensd op 255

blocks. De opdracht moet dus worden opgesplitst in deel

opdrachten van maximaal 255 blocks. Met een block grootte

van 512 bytes betekend dat bijna 128 kbytes. Dit is meer dan
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de DMA controller in een commando aan kan (max. 64 kbytes),

daarom wordt reeds op 127 blocks begrensd. Op deze plaats

wordt voordat het beheer wordt over gedragen aan sas_ctl het

complete "sasi commando" al geconstrueerd.

3.1.2 Floppy disk mapping.

Voor de floppy disks zijn de hardware beperkingen veel

groter. Om te beginnen kan de gebruikte floppy controller

(literatuur (4]) binnen een lees/schrijf commando geen track

of cylinder grenzen passeren. Dit moet expliciet gebeuren

mbv. seek commando~s. Voor dit doel is er tussen mnr_rwb en

fdc_ctl een extra software laag aangebracht, nl. flp_rws,

waarin de head posities worden beheerd. Verder kan aan de

floppy controller niet zoals aan de hard disk controller een

block count worden opgegeven. De floppy controller kent maar

twee soorten lees (en ook schrijf) commando's: lees

(schrijf) een block, of lees (schrijf) een onbepaald aantal

blocks, beginnend met het aangegeven block en doorgaand tot

er verder geen blocks meer op de huidige track te vinden

zijn, ofwel het lees/schrijf commando wordt afgebroken (mbv.

een force interrupt command, zie paragraaf 5.2). Het

opsplitsen van commando's voor een floppy disk is daarom

nogal complex.

Na, mbv. de laagste drie bits van de parameter mnr, het

gevraagde (eerste) block nummer te hebben omgerekend in

head, cylinder, track en sector nummer (en dit moet elke

slag van de while-loop overnieuw gebeuren), wordt gekeken

hoeveel sectoren er tot aan het eind van deze track nog zijn

met inbegrip van de geselecteerde sector. Als dat aantal

niet groter is dan het aantal blocks dat nog moet worden

gelezen of geschreven, dan wordt opdracht gegeven dat aantal

sectoren te lezen cq. te schrijven. Is het aantal resterende

sectoren op de huidige track groter dan het aantal nog te

schrijven (!!) blocks, dan wordt (de rest van) het commando

block voor block uitgevoerd. Bij lezen is er in die situatie

nog de mogelijkheid wat snelheids winst te boeken, door toch
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het gehele restant van de track te lezen. mits de surplus

ruimte in het lokale buffer groat genoeg is. anders moet de

opdracht oak block voor block worden afgewerkt. Het lezen

van het gehele restant van een track gebeurt natuurl ijk

niet. als er slechts een sector behoeft te worden gelezen.

Omdat bij een floppy disk access nooit meer dan een track

(ca. 5 kbytes) tegel ijk in een enkel commando gevat kan

zijn. is de ma:x:imum DMA count (64 kbytes) nooit een

probleem.
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4 Hard disk (sasi) besturing.

De besturing van de hard disk drives wordt beheerd door

module sas.c. De naam sas is een afkorting van SASI, hetgeen

staat voor Shugart Associated System Interface, de interface

tussen l8b-disk controller kaart en de Western Digital

Winchester controller WD1002-SHD (literatuur [3]). In

principe is de disk controller kaart (hardware en software)

voorbereid am met twee Winchester controllers te werken,

ieder in staat twee hard disk drives aan te sturen. Op dit

moment is er echter slechts een Winchester controller

"geactiveerd". Slechts kleine aanvullingen aan de software

zijn nodig am met twee controllers te kunnen werken.

Een Winchester controller heeft voor beide aan te sluiten

drives een set registers waarin oa. wordt onthouden op welke

cylinder de heads gepositioneerd zijn. Er is ook een set

registers waarin drive parameters (zoals aantal heads,

cylinders) kunnen worden opgeslagen. De Winchester

controller heeft deze gegevens nodig voor aansturing van de

drives. De ontwerpers van deze controller zijn er echter

vanuit gegaan dat aan een controller slechts een type drive

wordt gekoppeld. zodat er slechts een zo/n set parameter

registers aanwezig is. Dit wordt in deze software aangevuld

door in RAM van elke drive een aparte set parameters te

onthouden, en steeds als er van drive " gew isseld" wordt

(dwz. twee successivelijke disk accessen naar twee

verschillende drives), kan dan de betreffende set parameters

naar de Winchester controller geschreven worden.

In deze module bevinden zich naast de uitvoerende routines

ook nog een aantal geinitialiseerde data velden, te weten

default waarden voor de eerder genoemde drive parameters,

een drietal geprefabriceerde disk commando/s (res: restore;

ide: set drive parameters; rss: request status) en een

tweetal bijbehorende DMA commando/so Aan de drive parameter

sets is voor iedere drive nog een vijftal bytes toegevoegd
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om de drive status in op te slaan

van een fout). Deze info kan

rechtstreeks door de gebruiker op

commando (zie ook paragraaf 4.1).

(gebeurt na het optreden

worden gebruikt voor een

te geven request status

sas_do beheert

de feitelijke

De uitvoerende routines binnen deze module zijn sas_ctl,

sas_do en sas_cmd. Zij maken gebruik van de hulp routines

sas_select en sas_reset en tijdens debugging van routine

prt_sas welke op zijn beurt weer de routines prt_sct en

prt_cnt aanroept.

Sas_ctl bereidt de commando uitvoering voor,

de sasi hardware, terwijl sas_cmd voor

uitvoering van het commando zorg draagt.

4.1 Commando voorbereiding.

De voorbereiding van commado~s voor de Winchester disk

controllers vindt plaats in routine sas_ctl (~iguur hi).

Deze wordt vanuit drie plaatsen in de software aangeroepen:

vanuit routine mnr_rwb als gevolg van een lees of schrij~

opdracht gericht aan een hard disk; vanuit routine dkm_sasi

als gevolg van een direct aan een Winchester controller

gericht commando; en vanuit routine dkm-process eenmalig

tijdens initialisatie (restore drive commando). Sas_ctl

verwacht als een van zijn parameters een (pointer naar een)

character string van zes bytes, waarin reeds het volledige

commando is voorbereid (muv. de step rate in de laatste

byte). Sas_ctl hoe~t aIleen, voor zover nodig, een

bijbehorend DMA commando te creeren en tevens een geschikte

time-out waarde te kiezen, waarna de hardware beheer routine

sas_do kan worden aangeroepen.

In geval van een set drive parameters commando (kan aIleen

maar via dkm_sasi komen) moet nog wat extra werk worden

gedaan, nl. het copieren van de nieuwe parameter set naar

RAM voor toekomstig gebruik bij afwisselend gebruik van

beide drives.

Ook een request status commando (kan eveneens aIleen maar
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via dkm_sasi komen)

wordt op een specia-

Ie manier

deld: Als

afgehan-

een com-
o.lgel"'lene voorbereldlngen
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mando niet goed ver
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tisch door de soft-
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-tIMe-out
-DMA COMMo.ndo

mando worden dan in

status commando ge

genereerd. De resul

taten van dit com-

copleer nleuwe
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drive Info block
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no.o.r bufTer
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ho.rd disk control routine

de

voor

request

van

dezelfde

dat

sdrv ge

De boolean

in

een

drive binnen

ware

plaatst.

new

exemplaar

struct

een vier bytes cha

racter string veld

dr_rss van het bij

deze drive behorende

deze

commando,

struct wordt dan

true gemaakt. Het

eerstvolgende expli

cite request status

komt, leest dan deze

string uit en maakt

de boolean new weer

false. Er wordt dan

dus geen commando naar de Winchester controller gestuurt!!!

Pas een volgend request status commando naar diezelfde

drive, dat de boolean new dan false aantreft, wordt

daadwerkelijk naar de Winchester controller gestuurd.

Na aIle voorbereidingen kan dan de hardware beheerder sas_do

hetzelfde commando maximaal vijf maal geprobeerd.

worden aangeroepen. Bij het constateren van een fout wordt

AIleen in
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geval van een raw sasi access wordt niet meer dan een poging

ondernomen.

4.2 Easi hardware beheer.

In routine sas_do, die de sasi hardware beheert, wordt het

meeste werk verzet.

Sas_do roept de routine sas_cmd, welke het commando

uitvoert, minimaal een en maximaal vier keer aan: eerst met

een geprefabriceerd set drive parameters commando (indien

nodig), vervolgens met het eigenlijke commando (mits het set

drive parameters commando niet fout ging). Daarna wordt.

aIleen ais bij een van de vorige commando/s een fout optrad.

sas_cmd aangeroepen met een geprefabriceerd request status

commando om achter de oorzaak van de fout te komen.

Tenslotte wordt bij een aantal fout situaties sas_cmd

nogmaals aangeroepen, nu met een geprefabriceerd restore

commando.

Sas_do gaat als voIgt te werk (zie figuur h2). Allereerst

wordt een timer aangevraagd. Vervolgens de sasi hardware.

via een request op de sasi hardware semaphore (sasi_hw).

zodat slechts een process tegeIijk de sasi hardware kan

benaderen, alsmede een aantal kritische data velden (zoals

last used drive).

Daarna wordt bepaald of een extra set drive parameters

commando moet worden uitgevoerd. Het set drive parameters

commando kan op verschillende redenen worden geactiveerd.

Ten eerste door het true zijn van de boolean setidc; dit is

het geval direct na opstarten van het systeem en na het

optreden van een fout bij het vorige commando en eveneens na

het uitvoeren van een rechtstreeks sasi commando. Is de

setidc boolean niet true, dan wordt verder gekeken: is de

drive, die bij dit commando is betrokken (cur_drv). niet

dezelfde drive als bij het vorige commando is gebruikt (scp

>sc_Iast). en zijn de eigenschappen van de twee drives

verschillend? Worden beide vragen bevestigend beantwoord,
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dan wordt het set parameters commando eveneens geactiveerd.

Daarna wordt, mits het eventuele set drive parameters

commando correct is verI open, het eigenlijk commando

uitgevoerd, waarna het nummer van de nu gebruikte drive

wordt genoteerd voor toekomstige referentie.

overlge fOl.lten'
oteer Indlen
ogellJk
r 0 fo

flg.h2' SQSI beheer rOl.ltlne
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Nu komt het analiseren van eventueel opgetreden fouten.

Registreert routine sas_cmd dat het commando niet correct is

verlopen, dan wordt dat gemeld door een van nul (ERR_NONE)

verschillende return waarde. Sas_cmd kent vier mogelijke

foutmeldingen: ERR_SRSET (reset error), ERR_SSSEL (select

error), ERR_STIME (time-out error) en ERR_SUSAS (Winchester

controller reported an error). AIleen in het laatste geval

is het zinvol middels een request status commando aan de

Winchester controller te vragen naar de oorzaak van de fout.

Oat is de eerste actie die dan nu wordt gedaan. Het request

status commando levert vier bytes terug, waarvan de eerste
I

byte de fout code bevat, en de laatste drie bytes een sector

nummer, aangevende de sector waar de fout optrad (aIleen

geldig als de hoogste bit van de fout code aan staat). Het

resultaat van het request status commando wordt in het veld

dr_rss van de bij deze drive behorende struct sdrv

geplaatst, tevens wordt de boolean new in dezelfde struct

true gemaakt.

Nu wordt middels een switch statement de fout code verder

geanaliseerd. ERR_NONE (geen fout) is simpel. ERR_SCDAT

betekent correctable data error, dwz. tijdens het lezen van

data heeft de Winchester controller mbv. een cyclic

redundancy check mechanisme een fout ontdekt, maar de

controller is in staat geweest deze fout te corrigeren. Dit

wordt door de software niet als ernstig beschouwd en het

normale lees proces kan zonder retries doorgang vinden. WeI

wordt in een error_info structure de melding geregistreerd,

alsmede het sector nummer waar de fout optrad.

Als een van de volgende vier fouten is geregistreerd, te

weten ERR_SNRSS (request status unsuccesfull), ERR_STIME

(time-out error), ERR_SSSEL (select error) of ERR_SRSET

(reset error), dan is een eventueel error block nummer dat

reeds in de error-info structure staat niet zinvol meer, en

wordt dus ongeldig veklaard. Die kan nl. aIleen maar

afkomstig zijn van een eerder ontmoete correctable data

error, en die is minder belangrijk dan een van deze vier

ernstige fouten. Oat block nummer moet ongeldig worden

gemaakt, daar het door dkm_rdwr (in dkm.c) wordt
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geinterpreteerd als het nummer van het block waar de meest

recente fout optrad. De eerste drie van deze vier fouten

zijn tevens reden om de Winchester controller te resetten.

Bij een reset error is opnieuw resetten niet zinvol. Dit

automatisch resetten van de Winchester controller gebeurt

niet bij een raw sasi access. dergelijk soort ingrijpende

commando/s wordt in dat geval aan de opdrachtgever

overgelaten.

Voor aIle nog niet genoemde fouten kan het request status

resultaat een geldig error block nummer bevatten. dat wordt

dan nu in de error-info structure genoteerd. over eventueel

reeds aanwezige informatie heen (een soft error is nl.

minder belangrijk dan dit soort (hard) error). Bevat het

request status resultaat geen geldig block nummer. dan

wordt. net als bij de eerder genoemde ernstige fouten. een

eventueel reeds in de error-info structure aanwezig blok

nummer ongeldig verklaard. Ook bij deze fouten wordt de

Winchester controller ge-reset. Tevens wordt een restore

commando op de drive uitgevoerd (heads terug naar cylinder

nul). De reset en restore worden niet uitgevoerd bij raw

sasi access.

4.3 Commando uitvoering.

Routine sas_cmd. waarvan de structuur getekend is in figuur

h3. zorgt voor de feitelijke uitvoering van sasi commando/so

Oat kunnen commando/s zijn die zowel direct of indirect door

de gebruiker opgegeven. alsmede extra commando/s door de

disk software geinitieerd.

Allereerst wordt. mbv. routine prt_sas. voor debugging

doeleinden het volledige sasi commando op een speciaal

daartoe aangesloten terminal afgedrukt. mits in het print

enable word pr_en_wrd de juiste selectie bits aanstaan. Om

onder normale omstandigheden processor tijd uit te sparen

wordt eerst gekeken of er in pr_en_wrd uberhaupt bits aan

staan. alvorens prt_sas aan te roepen.

Vervolgens wordt een commando speciaal behandeld. nl. reset.
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De Winchester controller wordt gereset door een reset lijn

korte tijd te activeren. routine sas_reset zorgt daarvoor.

Dit wijkt dus af van normale commando's.

Nu kan met de uitvoering van

(gewone) commando's worden begon

nen. Parameter ssp wijst naar een

zes byte character string waar het

sasi commando in staat. In de

globale geheugen cel sasptr wordt

het adres van deze string

geplaatst tbv. de sasi command

interrupt routine. De sasi inter

face van de Winchester controller

wordt geactiveerd door een select

lijn enige tijd te activeren.

hetgeen gedaan wordt door routine

sas_select. Hierop reageert de

interface met het genereren van

zes interrupts. Deze interrupts

worden opgevangen door interrupt

routine scmd_int (in module dka.c)

welke daarop reageert met het

sturen van een byte uit de sasi

commando string. Het is dus een flg.h3: SQSi COMMQndo routine

aanroep van sas_select die de

Winchester controller activeert. Voor meer gedetaileerde

informatie hierover zie paragraaf 4.4.

Na het. indien nodig. aanvragen en programmeren van een DMA

kanaal (dma_start). en het starten van de time-out timer.

wordt met een Passeer operatie op de semaphore sas_sem

gewacht. Op deze semaphore kan op twee plaatsen in de disk

software een Verhoog operatie worden uitgevoerd. Na

beeindiging van zijn werk zal de Winchester controller een

interrupt genereren die wordt opgevangen door de sasi status

interrupt routine ssts_int (in module dka.c). welke op zijn

beurt de semaphore sas_sem verhoogt. Ais echter de

uitvoering van het commando langer duurt dan middels de
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time-out waarde toegestaan, zal de software timer een

Verhoog operatie op de semaphore sas_sem uitvoeren. Door na

het succesvol passeren van de semaphore de timer uit te

lezen kan dan worden bepaald welke bron de Verhoog operatie

heeft veroorzaakt. Is dat de timer geweest, dan wordt

sas_cmd beeindigd met time-out error als return waarde. Is

de Winchester controler degene geweest die de Verhoog

operatie heeft uitgevoerd, dan wordt in geheugen plaats

sas_stat, welks inhoud ook door de sasi status interrupt

routine wordt bepaald. gelezen of het commando succesvol is

verlopen of niet. hetgeen eveneens via de return waarde aan

sas_do wordt meegedeeld. Het is dan aan sas_do om. middels

een request status commando, nader naar de oorzaak van de

fout te informeren.

4.4 Sasi protocol.

Sas_cmd maakt voor de uitvoering van zijn taak gebruik van

twee hulp routines, sas_select en sas_reset. Sas_select

initieert het transport van de zes bytes waaruit een sasi

commando bestaat. Sas_reset brengt de sasi interface en de

Winchester controller in een gedefinieerde uitgangs

toestand. Voor deze acties staan vier control, vier status

en acht data lijnen van de sasi interface ter beschikking.

control lijnen zijn:

RESET: brengt de Winchester controllers in rust

toestand;

SELECT: initieert commando transfer protocol, op

de data lijnen moet het controller nummer worden

gezet;

REQ- REQUEST: de controller attendeert de host op een

gewenst byte transport;

ACK- ACKNOWLEDGE: de host bevestigt de controller het

byte transport.

Het - teken duidt laag actief aan. REQ- wordt gestuurd door

de Winchester controller. de andere drie control lijnen door
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de host (disk controller kaart). Het samenspel van REQ- en

ACK- maakt een handshake protocol mogelijk. waarbij de

Winchester controller altijd de initiatief nemer is. De

status lijn 1-/0 geeft daarbij de transport richting aan

(zie volgende allinea).

De status lijnen worden aile

Winchester controller. De laatste

tijdens een actief REQ- signaal:

BSY- Busy: (laag actief) geeft aan dat een der

controllers actief is;

1-/0 INPUT 1 OUTPUT: input (laag) geeft transfer naar

de host aan. output (hoog) naar de controller;

C-/D COMMAND 1 DATA: geeft aan of er sprake is van

command (laag) of data (hoog) transfer;

MSG- MESSAGE: (laag actief) geeft aan dat de controller

het opgedragen commando heeft beeindigd.

De data lijnen worden tijdens selectie gebruikt om de

gewenste controller aan te geven. verder wordt hierover de

zes commando bytes. eventuele data en tenslotte twee status

bytes getransporteerd.

4.4.1 Sasi select. commando initialisatie.

Nadat een gebruiker toegang tot de sasi hardware heeft

verkregen via de sasi hardware semaphore (routine sas_do.

zie paragraaf 4.2). kan het commando naar de Winchester

controller worden verstuurd. Dat gebeurt mbv. routine

sas_select.

Sas_select controleert eerst of er geen controller "busy"

is. door de BSY- lijn te testen. Normaal behoort op dit punt

geen controller actief te zijn. Het voorgaande commando is

ofwe I correct beeindigd. wat het nu inactief zijn van BSY

tot gevolg heeft; ofwe I het voorgaande commando resulteerde

in een fout. in welk geval er inmiddels een reset is

uitgevoerd. Ook dan hoort BSY- niet meer actief te zijn.
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Indien toch wordt geconstateerd dat er een controller actie~

is. wordt nogmaals een reset poging ondernomen (behalve in

geval van raw sasi access). Faalt deze reset, dan wordt niet

meer gepoogd het commando uit te voeren. a~gezien van

eventuele retries uitgevoerd in opdracht van sas_ctl

(paragraaf 4.1).

Vervolgens wordt op de data lijnen de gewenste controller

aangegeven. waarna de select lijn SEL- wordt geactiveerd.

Hierdoor wordt het met figuur h4 geillustreerde protocol

opgestart.

SEL

BSY
REQ
ACK

1-/0

C-/D :t=~-------f=====A-1------,<t=
MSG

DATA c:;k::x::::x::x::::x::::x:::::>

sel COMMando data status rust

fig,h4' sasl protocol

De geselecteerde controller reageert met het actie~ maken

van de BSY- lijn, waarna de host de SEL- lijn weer de

activeert. Reageert de controller niet binnen een bepaalde

tijdslimiet, wordt na de-activering van de SEL- lijn een

~out gemeld. Bij geslaagde selectie haalt de controller zes

commando bytes op. Elke commando byte wordt aangevraagd door

het laag maken van de C-/D lijn (commando), het hoog maken

van de 1-/0 lijn (output van host naar controller) en het

activeren van de REQ- lijn (byte transport request). De

combinatie van deze drie signalen resulteert in een

interrupt van de host welke wordt opgevangen door de routine

scmd_int in module dka.c. Deze interrupt routine biedt een

commando byte aan op de data lijnen. vergezeld van een puIs

op de ACK- lijn. Dit spel wordt zes maal uitgevoerd. Nu kan

de Winchester controller het commando uitvoeren. Ais voor

uitvoering van dat commando data transport nodig is, dan
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geeft de controller dat aan op dezelfde manier als bij het

binnen halen van de commando bytes. aIleen is de C-/D lijn

nu hoog (data). Samen met een puIs op de REQ- lijn levert

dit een DMA request oP. het niveau van de 1-/0 lijn geeft

daarbij de gewenste richting van het data transport aan. De

DMA controller moet natuurlijk weI op dit transport

geprogrammeerd zijn. Is dat niet het geval. dan "hangt" het

de Winchester controller. Middels een time-out mechanisme

wordt deze toestand ontdekt en mbv. een sasi reset (zie

paragraaf 4.4.2) beeindigd.

Kan de Winchester controller zijn werk normaal uitvoeren.
I

dan geeft deze na afloop van de opdracht een terug melding

aan de host middels het verzenden van twee status bytes. Ook

bij deze status bytes geeft een lage C-/D lijn "commando"

transfer aan. echter de 1-/0 lijn is nu laag (input naar

host). Een puIs op de REQ- lijn resulteert weer in een

interrupt van de host. Deze interrupt wordt echter behandeld

door de routine ssts_int (zie tabel hl) eveneens in module

dka.c. Ssts_int leest de status byte in. en plaatst deze in

variabele sas_stat. Tijdens het aanbieden van de tweede

status byte maakt de controller ook de MSG- lijn actief.

Hierop reageert ssts int door de inhoud van de status byte

te negeren. en een Verhoog operatie uit te voeren op de

semaphore sas_sem. De routine sas_cmd wordt hierdoor

gesignaleerd dat het commando is beeindigd.

Als onderdeel van het sasi protocol vinden. zoals in deze

paragraaf is beschreven. drie typen data transport plaats

tussen de disk controller kaart en de Winchester disk

controller. Daarbij neemt deze laatste voor elk byte

transport steeds het initiatief. middels een puIs op de REQ

lijn. Deze drie transport typen zijn: commando bytes naar

Winchester controller. status bytes "terug" naar host en

data (beide kanten op). In de beschrijving. gegeven in deze

paragraaf. is ook aan bod gekomen de toestand van relevante

control en status lijnen. De signalen op deze control en

status lijnen worden mbv. PALs tot de reeds genoemde twee

soorten interrupts danwel DMA request gecombineerd. Ter
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wille van het overzicht wordt in tabel hl de drie daarvoor

gebruikte PAL formules gegeven.

CMDINT = REQ- AND NOT C-/D AND 1-/0 command interrupt

STATINT = REQ- AND NOT C-/D AND NOT 1-/0 status interrupt

DMAREQ = REQ- AND C-/D DMA request

(1-/0 geeft hier transport richting aan)

Tabel hl: sasi protocol PAL formules.

4.4.2 Sasi reset.

De Winchester disk controllers kunnen worden gereset middels

een puIs op de reset lijn RST-. Deze puIs moet een minimum

lengte hebben van 100 nsec. Het activeren en weer de

activeren van de reset lijn gebeurt door routine sas_reset,

die daartoe twee maal een 1/0 routine aanroept. Met een klok

frequentie van de processor van 8 MHz zal de reset puIs

vanzelf altijd veel Ianger duren dan 100 nsec. Een timing

mechanisme is hier dus niet nodig.

Na de reset puIs zuIIen aIle aangesloten controllers de BSY

lijn activeren, en na beeindigen van de reset actie weer de

activeren. Routine sas_reset wacht tot de BSY- lijn weer

inactief wordt. Duurt dat langer dan een vrij lange

tijdslimiet, dan geeft sas_reset een fout melding terug. Die

tijdslimiet is minstens 20 msec, afhankelijk van de proces

situatie.

Er moet hier op worden gewezen dat een puIs op de reset lijn

aIle Winchester controllers reset. Doordat sas_reset aIleen

vanuit sas_cmd (of nog dieper) kan worden aangeroepen, welke

dmv. de semaphore sasi_hw enkelvoudige toegang tot de sasi

hardware garandeert, bestaat er geen risico dat een commando

van een andere controller, dan die waar de reset puIs

eigenlijk voor bedoeld was, halverwege wordt afgebroken. Er

moet echter weI op worden gelet dat de controllers als
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gevolg van de reset actie de gegevens over de drive

eigenschappen kwijt zijn. zodat voor elke controller

afzonderlijk een set drive parameters commando moet worden

uitgevoerd. alvorens een gebruikers commando mag worden

gegeven. Het in de huidige software gebruikte mechanisme

hiertoe. de boolean setidc. functioneert aIleen voor de

situatie waarin slechts een Winchester controller is

aangesloten. zoals nu het geval is. Een boolean als setidc

voor iedere controller apart kan oplossing bieden. Dit soort

Kleine wijzigingen zijn overigens nog meer nodig. om de disk

software werkelijk geschikt te maken om het twee controllers

(vier hard disk drives> te kunnen werken.

Ook de informatie omtrend de head posities gaat door een

reset verloren. maar de Winchester controllers zullen dan

een seek error genereren en als gevolg daarvan automatisch

een restore heads commando uitvoeren. Voert een controller

geen restore commando uit. dan wordt dat door de disk

software gedaan. Bij verzuim een nieuw set drive parameters

commando te geven bestaat niet de gagrantie dat de

controller een fout constateert!
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5 Floppy disk besturing.

flg.fl' floppy COI"lMo.ndo beheer

Het beheer van de floppy disk drives vergt beduidend meer

software dan de hard disk besturing. Dit komt voornamelijk

door de veel beperktere mogelijkheden van de gebruikte

floppy disk controller, een Western Digital WD2797-02. Deze

kent slechts vrij eenvoudige commando's (zie lit[4]). Zowel

de hardware als de software is voorbereid voor vier floppy

drives, op dit moment zijn er echter slechts twee

geactiveerd.

Implied seeks, zoals bij de Winchester disk controller,

worden niet uitgevoerd, zodat een speciale module is

geschreven die de head posities beheert: ~lp.c (zie

paragraaf 5.1). De floppy disk controller kent geen ~ormat

commando. Dit werk wordt gedaan door module ~mt.c (voor

beschrijving van deze module zie literatuur [1]). Het

feitelijke beheer van de floppy disk hardware berust bij

module fdc.c (zie paragrafen 5.2, 5.3 en 5.4). Floppy select

en floppy controller reset routines hebben een plaats

gevonden in een aparte module: ~ds.c (zie paragraaf 5.6).

Daarnaast is er nog het beheer van de motoren van de floppy

disk drives, dit wordt

uitgevoerd door een apart

proces, het motor proces,

waarvan de software zich

bevindt in module mtr.c.

Voor een beschrijving van

het motor proces wordt even

eens verwezen naar lite

ratuur [1].

Een overzicht van hoe de

verantwoordelijkheid voor de

behandeling van een commando

van routine op routine wordt

overgedragen wordt gegeven

in de figuur hiernaast.
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In module Tdc.c staan twee data structuren die in de diverse

modules kunnen worden gebruikt om gegevens over de drives en

de floppy disks uit op te halen of in weg te schrijven. Dat

zijn fcb: een array van structures van het type s_Tcb en

dct: een array van structures van het type s_dct. Bovendien

is er een geinitialiseerd integer array cmd_ext, dat dingen

als verify, head load en steprate selecteert.

De structure s_dct bevat drive informatie, zoals drive

aanwezig, aantal tracks; zie verder header file Td.h.

De structure s_Tcb (zie ook fd.h) is een vreemde verzameling

van drie soorten gegevens, die voor het gemak ook nog door

elkaar staan. De structuur van de software zou er zeer weI

bij varen, als dit gebeuren spoedig wordt gefatsoeneerd. In

deze structure zijn verzameld gegevens over het gebruikte

type floppy disk (zoals density), de status van de Tloppy

disk controller direct na het uitvoeren van het laatste

commando (zoals head positie) en velden waarin tijdens

commando opbouw aIle facetten van dat commando kunnen worden

geschreven (zoals byte count). Er zit een overlap in de

laatste twee gegevens soorten, hetgeen mischien iets

verklaart over het ontstaan van deze structure. Het

onthouden van de status van de controller is nodig om bij

een volgend commando voor dezelfde drive de status van de

controller weer te herstellen. Deze kan nl. veranderd zijn

door het uitvoeren van een commando bestemd voor een andere

drive. Aan het eind van dit hoofdstuk is een paragraaf (5.8)

toegevoegd, waarin de betekenis van aIle velden van s_fcb

nader wordt beschreven.

5.1 Head positie beheer.

Een lees of schrijf opdracht aan de disk controller kaart

gegeven, bedoeld voor een floppy disk, resulteert via

dkm_process, dkm_rdwr en mnr_rwb (modules dkm.c en mnr.c) in

een of meerdere commando/s om (per commando) een of meerdere

blokken van de floppy te lezen of er naar te schrijven.

Mnr_rwb roept Tlp_rws aan (zie ook figuur Tl) met als
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parameter dcp. een pointer naar een commando structure

s_dcmd (zie header file disk.h). In deze structure bevindt

zich een compleet commando. waarin al is rekening gehouden

met aile beperkingen van de hardware. Dat commando is in een

enkel aan de floppy disk controller te richten opdracht uit

te voeren (afgezien van seeks. e.d.).

Flp_rws schrijft de commando facetten opgegeven in dcp over

naar de met de gewenste floppy disk geassocieerde structure

s_fcb uit het array fcb (zie inleiding van dit hoofdstuk).

Sommige van die facetten kunnen rechtstreeks worden

overgenomen. aan andere moet nog iets worden gerekend.

Flp_rws (zie figuur hier

naast) doet maximaal tien

noodzaak tot het tussenvoe-

access in de hardware beheer

poging wordt ook een seek

is

de

wordt

dan

als de

in deze

opdracht

hard disk

de eerste

vanwege

eerste.

Iedere poging.

Bij

ingelast

is

commando

zijn eigen bescher-

de retries

zoals bij

behalve de

pogingen om de opdracht uit

vooraf gegaan door een seek

ming en retries).

module zijn opgenomen. en

verder gaan niet zinvol.

module.

commando.

disk heads niet staan boven

de gewenste track. Faalt een

commando

te voeren.

niet

seek

Dat

(heeft

gen van seek commando/s. die

we graag in deze module
f19.f21 flp_rws structuur

willen houden.
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De seek commando/s worden beheerd door flp_seek (zie figuur

f3). Het is zinvol eerst wat dieper op het seek gebeuren in

te gaan.

De floppy disk controller bestuurt de disk heads door het

geven van step-in of step-out pulsen, waarbij wordt

bijgehouden op welke track de heads zich bevinden door, bij

de oude head positie evenzoveel op te tellen of af te

trekken als er step pulsen worden gegenereerd. De controller

krijgt daarbij geen enkele informatie terug vanaf de disk

drive, en moet

positie. Bij

dus zelf

een seek

bekend zijn

commando

met de huidige track
[

wordt daarom aan de

controller opegegeven de huidige head positie en de gewenste

head positie. Deze berekent daaruit het aantal benodigde

step pulsen en de step richting. Bevinden de heads zich

fig.f31 flp_seek structuur

Dan worden

In dat geval is

door net zo lang

controller terug!

wordt een seek error

de

gebracht,

een restore van de drives de

nl. de heads naar track nul

echter niet in de opgegeven positie, dan komen ze na de step

pulsen ook op een verkeerde positie uit!

Bij een seek commando kan

echter aan de controller de

opdracht worden gegeven na de

step pulsen een verify uit te

voeren. Blijkt daaruit dat de

heads op de verkeerde positie

enige uitkomst.

opgegeven.

staan,

Wordt de verify niet uitge

voerd, dan kan de controller

de fout niet bemerken. Een

step-out pulsen te genereren,

totdat een track-zero signaal

van de drive terug komt. Op

dit punt geeft de drive dus

weI head positie informatie

aan
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daarop volgend lees of schrijf commando zal dan resulteren

in een record not found error.

Er is nog een andere mogelijkheid om na een seek error de

juiste track alsnog te vinden. nl. door met een read address

commando na te gaan waar de heads zich bevinden. en

vervolgens met de juiste seek of step commando~s naar de

gewenste track te gaan. Het restore commando is echter

eenvoudiger. en biedt meer garantie op succes.

De routine flp_seek. die de seek opdrachten uitvoert. is

vrij simpel (zie figuur f3). Allereerst Hordt nagegaan of de

seek opdracht uitvoerbaar is. nl. of het opgegeven track

nummer weI binnen een drive past. Is dat niet het geval. dan

Hordt meteen een seek error terug gemeld. De seeks Horden

vervolgens uitgevoerd met verify. Treedt een seek error op

dan wordt een restore drive commando gegeven. waarna opnieuH

een seek poging Hordt gedaan. Er worden maximaal vijf

pogingen ondernomen. Faalt zelfs de restore. dan wordt de

moed direct opgegeven.

5.2 Commando voorbereiding.

Analoog aan de sasi module sas.c zorgt routine fdc_ctl in

module fdc.c voor de commando voorbereiding tbv. floppy

disks. alvorens proces besturing over te dragen aan de

hardware beheer routine fdc_do. Er zijn echter een aantal

structurele verschillen tussen fdc_ctl en sas_ctl.

Retries Horden ivm. de daarbij benodigde seek commando~s

niet door deze module gecontroleerd. maar door de head

positie beheer module flp.c, zie vorige paragraaf.

Bij de voor de hard disks gebruikte Winchester disk

controllers moest na het optreden van een fout, middels een

extra (request status) commando, de fout oorzaak worden

opgevraagd. De hier gebruikte floppy disk controller stelt

deze fout informatie echter meteen beschikbaar in een direct

uitleesbaar status register. Routine flp_cmd (paragraaf 5.4)

leest dit register uit. Omdat error recovery acties zoals
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restore, e.d. door module flp.c worden beheerd, kan in deze

module worden volstaan met het analyseren van de status

byte. Dit is geen actie die slechts door een proces tegelijk

mag gebeuren. Elke floppy drive heeft een eigen geheugen cel

om de status byte op te slaan, nl. een veld in feb. De fout

analyse vindt daarom niet in fdc_do plaats <zoals in sas_do

bij de hard disks> maar in fdc_ctl.

fiQ.f41 floppy control routine

repo.reer select word

In fdc_ctl (zie figuur

hiernaast> vinden eerst een

aantal controlles plaats om

trend de uitvoerbaarheid van

het opgedragen commando.

Fdc_ctl krijgt bij aanroep

enkel het drive nummer als

parameter mee, waarmee de

juiste drive en floppy

gegevens structures kunnen

worden geselecteerd. In die

laatste staat het gewenste

commando met de benodigde

parameters verstopt (zie pa

ragraaf 5.8>.

Zijn de controlles succesvol verlopen. dan vindt de

eigenlijke commando voorbereiding plaats. Allereerst wordt

het floppy disk select word (fdsw) geconstrueerd. Hierin

wordt de gewenste drive aangegeven, alsmede enige

eigenschappen van de gebruikte floppy disk (zie paragraaf

5.6) •

Na het invullen van enige DMA commando defaults, wordt het

commando voor de floppy disk controller geconstrueerd. Het

basis commando komt in de hoogste vier bits, de "command

extent ion" in de laagste vier. De command extent ion geeft

extra commando informatie, zie daarover literatuur [4]. Het

betreft aanwijzingen omtrend verify, head load en steprate

(voor deze laatste wordt hier een default waarde gebruikt).

Vervolgens worden commando afhankelijke voorbereidingen

getroffen. Voor seek en aanverwante commando~s is dat aIleen
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het aan het commando toevoegen van de gewenste steprate.

Voor reads en writes betreft dat het te kennen geven dat DMA

gewenst is en het construeren van het restant van het DMA

commando. Ook wordt hier het side select bit aan het

commando toegevoegd. Bij het force interrupt commando wordt

aangegeven op wat voor conditie de interrupt moet worden

gegenereerd.

Het DMA commando verdient nog extra aandacht. AIle

commando~s worden normal iter afgesloten dmv. een interrupt

gegenereerd door de floppy disk controller. Daarom krijgt de

DMA controller de opdracht geen interrupt te genereren na

afloop van het commando. Er zouden anders twee interrupts

komen!

Bij een multiple sector read of write commando, nu aIleen

gebruikt om tot en met het einde van de track te lezen of te

schrijven, kan niet het aantal gewenste sectoren worden

opgegeven, de controller gaat net zolang door met zijn werk,

daarbij zelf steeds het sector nummer verhogend, totdat het

gewenste sector niet meer gevonden wordt. Dit treedt op als

de controller het eerstvolgende sector na het laatste sector

op de track probeert te lezen of te schrijven. De controller

zal dan, na enige tijd tevergeefs zoeken, het commando

afbreken, het record-not-found bit in het status register

aan zetten en een einde commando interrupt genereren. Dit

heeft dus tot gevolg dat na zo~n commando het record-not

found bit altijd aan staat, en daardoor dus geen zinvolle

informatie meer geeft. Als er door een fout een sector niet

gevonden wordt, die er weI had moeten zijn, is dat niet meer

te zien.

Om aan dit probleem het hoofd te bieden, wordt bij multiple

sector reads en writes de DMA controller opgedragen weI een

interrupt te genereren zodra aIle bytes getransporteerd

zijn. Daarna kan dmv. een force interrupt commando (zie

routine fdc_cmd) de floppy disk controller gedwongen worden

het commando, en daarmee het zinloos zoeken naar een niet

bestaande sector, direct af te breken. De controller krijgt

dan ook niet de gelegenheid de record-not-found bit ten
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onrechte aan te zetten. zodat diens waarde weer betekenis

krijgt.

Gebruikmakend van deze constructie moet het ook mogelijk

zijn om multiple read of write commando's te gebruiken als

niet tot en met de laatste sector op een track behoeft te

worden doorgegaan (zie module mnr.c. waarin die beperking

uitdrukkelijk wordt geforceerd). Volgens de beschrijving van

de floppy disk controller in literatuur [4] moet dat veilig

kunnen. ook al wordt het force interrupt commando (te) laat

gegeven. Dit is echter nog niet uitgetest. en bij schrijven

zijn de consequenties van een foutieve verwerking zo

ernstig, dat van die mogelijkheid voorlopig nog geen gebruik

wordt gemaakt.

Nu kan dan eindelijk

commando uit te voeren.

fdc_do worden aangeroepen om het

Ais laatste kan dan (de copie

worden geanalyseerd. Omdat de

status bits commando afhankelijk

van een switch statement.

5.3 Floppy hardware beheer.

van) het

betekenis

is. wordt

status register

van een aantal

gebruik gemaakt

De floppy hardware wordt. althans voor "normale" commando's,

beheerd door fdc_do (zie figuur f5). Het format commando

(zie literatuur [1]) heeft een eigen hardware beheer routine

fmt-do, welke natuurlijk wei van dezelfde hardware semaphore

fd_hw gebrui k maakt.

Zoals ook in andere modules wordt eerst een timer en daarna

de (floppy) hardware aangevraagd. Vervolgens wordt mbv.

routine fds_setp (zie paragraaf 5.6) de hardware ingesteld

op de gewenste drive en de eigenschappen van de floppy disk.

Daarna wordt. door het aanroepen van mtr_wait. gewacht tot

de drive motor op toeren is. De opdracht tot het starten van

de motor is al gegeven in dkm_process (module dkm.c). Het

duurt echter bijna een seconde voordat het toerental stabiel

48



Floppy disk besturing

is. Module mtr.c (zie literatuur [1]) beheert de drive

motoren. Ais overigens opeenvolgende floppy disk accessen

sneller na elkaar komen dan de "motor rundown time" (vij-F

seconden), wordt de motor op toeren gehouden, zodat mtr_wait

vrijwel direct een return uitvoert.

dan worden de disk heads eerst van

controller niet aanspreekbaar. Dat

Nu kan het eigenlijke commando

fds_setp
(o.ctlveer select word)

Dit

gegeven

het geval

een serieus

in paragraaf

head unload

opgetild.

toekomstige re-

dat niet

het laatstbij

Is

Wordt het

is als

wordt bereikt door een seek naar

de huidige track met de head load

en verify bits in het commando

afgezet, wat praktisch op een no-

operation neer komt. Op de reden

van dit uhead un load" commando

Nu voIgt een controlle op de

toestand van de -Floppy disk

comtroller. Als fdc_busy een

foutmelding terug levert, is de

de floppy disks

wordt nader ingegaan

5.5.1.

genoteerd voor

ferentie.

is dan overigens

hardware de-Fect.

De laatste controlle die nodig is,

voordat de eigenlijke opdracht kan

worden gestart, gaat na of de nu

aangesproken drive dezelfde drive

cOlTlITlando.

commando correct uitgevoerd, dan

wordt het huidige drive nummer

worden uitgevoerd, mits een flg.f5: fdc_do structuur

eventueel head unload commando

correct is verI open.

Het commando wordt uitgevoerd door routine fdc_cmd. Hierna

wordt de floppy hardware en de software timer vrijgegeven.
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stQrt eventueel DMA

lQQa controller registers
(Qctlveer COMMQnao)

stop eventueel DMA

In!tl~er
force In1:errupt

COMMQnaO

flg.f61 floppy COMMQnaO routine

5.4 Commando uitvoering.

Routine ~dc_cmd voert de commando;s uit. Daartoe wordt

eerst, indien nodig, de DMA hardware aangevraagd en

geprogrammeerd. Daarna worden de benodigde gegevens naar de

floppy disk controller geschreven. Het schrijven van info

naar het data register van de controller is aIleen nodig

tbv. seek (en dus ook "head unload") commando;s: nl. het
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nummer van het gezochte track. Voor andere commando~s heeft

de inhoud van het data register geen betekenis. Het

beschrijven van het commando register is voor de controller

opdracht de executie van het commando te beginnen.

Vervolgens wordt we~r op de bekende manier met een time-out

begrenzing op de afloop van het commando gewacht, waarna de

DMA hardware direct weer wordt vrij gegeven. Daarna kan het

resultaat van de actie worden bekeken.

Indien het commando zonder time-out is beeindigd, worden de

status, track en sector registers van de controller

uitgelezen voor later gebruik. De analyse van eventuele

fouten gebeurt in routine fdc_ctl (paragraaf 5.2). Daarna

wordt, als sprake was van een multiple read of write

commando, een force interrupt commando gegenereerd. De reden

daartoe is reeds in paragraaf 5.2 aan bod gekomen. Het is

belangrijk dat het status register wordt uitgelezen voor het

geven van het force interrupt commando, daar deze de inhoud

van dat register wijzigt.

De gebruikte floppy disk controller kent verscheidene force

interrupt commando's, te selecteren met de laagste vier bits

van het commando. Elk force interrupt commando breekt een

eventueel lopend commando direct af, het verschil zit in het

moment cq. de conditie waarop de interrupt wordt gegenereerd

(zie literatuur [4]). Het hier gebruikte force interrupt

commando type (code 0) genereert helemaal geen interrupt,

doch breekt enkel het lopende commando af, wat in deze

situatie voldoende is.

Wat betreft het tijdstip waarop het force interrupt commando

wordt gegeven moet op het volgende worden gelet. Fdc_cmd

komt bij multiple read en write commando'S langs de Passeer

operatie op de floppy semaphore fdc_sem als gevolg van een

ready interrupt van de DMA controller. Dwz. dat de laatste

data byte van de floppy disk controller is opgehaald, dan

weI daar heen geschreven. Na dat laatste byte transport moet

de floppy disk controller nog twee CRC bytes lezen of
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schrijven. en in geval van schrijven nog een extra slot

byte. Bovendien loopt de controler bij schrijven ook nog

twee bytes achter op het data transport. Daarom moet. eer

het force interrupt commando mag worden gegeven. er nog

minstens lang genoeg worden gewacht om vijf bytes te kunnen

schrijven. Dat betekent minimaaal ongeveer 160 micro

seconden. Dat wachten moet ook weer niet te lang zijn. Na.

tevergeefs zoekend naar de niet bestaande volgende sector.

vijf index pulsen te hebben afgeteld wordt de record-not

found bit aangezet. Om dat te voorkomen. moet het force

interrupt commando binnen vier omwentelingen (800 msec)

gegeven worden. Aan beide voorwaarden wordt. gezien de

snelheid van de hardware-software combinatie. vanzelf

voldaan. Ais in de toekomst multiple read en write

commando's ook gebruikt gaan worden zonder tot en met het

einde van de track door te gaan. dan wordt de maximale

tijdsduur waarbinnen het force interrupt commando moet

worden gegeven. belangrijk verminderd (veel minder dan een

omwenteling!). Dat vergt dan een nauwkeuriger bestudering

van de betrokken snelheden.

Ten leste kan dan de proces besturing weer aan de hardware

beheer routine worden terug gegeven.

Er kan echter ook een time-out op zijn getreden. Van de

verschillende mogelijke oorzaken. kunnen we een oorzaak

direct vinden. nl. drive not ready. Door de gebruikte

hardware structuur van het ready mechanisme. zie paragraaf

5.5.2 kan drive not ready resulteren in een time-out. Ais

not ready de oorzaak van de time-out blijkt te zijn geweest.

wordt dat aan de hardware beheer routine terug gemeld. ipv.

een time-out error. In beide situaties wordt de controller

gereset.

5.5 Enige facetten uit het hardware protocol.

In deze

methode

paragraaf wordt ingegaan op de head load timing

en de drive ready detectie en de consequenties
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daarvan voor de software. Vooral het snel tussen twee drives

wisselen van disk accessen blijkt extra problemen op te

leveren (zie ook literatuur [8]).

5.5.1 Head load timing.

De gebruikte floppy disk drives, Cannon MDD 221 (literatuur

[5]), kent twee, mbv. een jumper in te stellen, head load

condities: bij de ene keuze worden de heads op het medium

neer gelaten als en het head load signaal actief is en de

drive is geselecteerd, bij de tweede keuze worden de heads

al geactiveerd als enkel de drive is geselecteerd, het head

load signaal is dan een don/t care. Die laatste mogelijkheid

wordt hier toegepast.

De drives leveren geen signaal terug dat aangeeft of de

heads zich stabiel op het oppervlak van de floppy disk

bevinden. De tijd, die nodig is voor het stabiel op het

medium brengen van de heads, wordt daarom als voIgt

gesimuleerd. Het door de controller gegenereerde head load

signaal (HLD) wordt naar een "one shot" generator gestuurd,

wiens uitgang na het ontvangen van het head load signaal

direct inactief wordt, en na ca. 40 msec weer actief. Het

uitgangs signaal van deze one shot wordt aan de head load

timing ingang (HLT) van de floppy disk controller verbonden.

De floppy controller wordt zo geprogrammeerd, dat deze na

het actieveren van het head load signaal 15 msec wacht,

alvorens het head load timing signaal te testen.

Daadwerkelijk disk access vindt dan pas plaats nadat het

head load timing signaal actief wordt bevonden.

Er doet zich echter een probleem voor als er van drive wordt

gewisseld kort nadat een andere drive is gebruikt. De floppy

disk controller maakt nl. het head load signaal na een disk

access niet direct inactief. Daar wordt 15 omwentelingen mee

gewacht (drie sec). Als binnen die tijd een nieuw access

wordt gedaan komt er geen niveau verandering op de head load

lijn, en dus ook geen 40 msec inactief puIs op de head load
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timing lijn. Er wordt met het daadwerkelijk acces slechts de

in het commando opgedragen 15 msec gewacht. Dat is geen

bezwaar als de twee opeenvolgende disk accessen dezefde

drive betreffen. Is het tweede access niet op dezelfde drive

als het eerste. dan wordt kort voor dat access de nieuwe

drive geselecteerd. Dat heeft tot gevolg dat pas op dat

moment de gewenste disk head wordt geactiveerd. De floppy

disk controller heeft dat niet in de gaten. en wacht slechts

15 msec alvorens met de uitvoering van het commando te

beginnen. Dat is te kort om betrouwbare informatie

overdracht te garanderen.

Om deze fout te vermijden. houdt de software bij welke drive

het laatst is gebruikt. Als nu een access naar een andere

drive wordt gedaan dan met het vorige commando werd

aangestuurd. wordt een extra commando ingelast. dat tot

gevolg heeft dat de controller het head load signaal

inactief maakt. Dat wordt bereikt door het uitvoeren van een

seek naar de huidige track met de head load en verify bits

in het commando afgezet. Ais dan het eigenlijke commando aan

de controller wordt gegeven. moet deze het head load signaal

weer actief maken. wat de one shot er toe aanzet het head

load timing signaal 40 msec inactief te maken. Daardoor

wordt lang genoeg met het feitelijke disk access gewacht om

de heads stabiel op het (nieuwe) medium te krijgen.

5.5.2 Drive ready detectie.

De gebruikte floppy disk drives leveren een drive ready

signaal af. Oat signaal geeft echter aIleen aan of de drive

zelf klaar voor gebruik is en de drive motor stabiel op

toeren. Of er zich een floppy in de drive bevindt is uit dit

signaal niet te concluderen. Oat is weI af te leiden uit het

al of niet aanwezig zijn van index pulsen. Oeze worden

aIleen gegenereerd als er in de geselecteerde drive een

floppy aanwezig is (met de drive op "slot"). Index pulsen

worden dan eens per omwenteling gegenereerd. dwz. elke 200

msec. Het is dit signaal dat gebruikt wordt om te controle-
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ren of de geselecteerde drive daadwerkelijk ready is. Het

probleem van het al of niet op toeren zijn van de motor

wordt door het motor proces opgelost (mits van de mtr_wait

routine gebruik wordt gemaakt, zie literatuur [1]).

Het signaal dat aan de ready ingang van de floppy disk

controller wordt toegevoerd, wordt eveneens door een "one

shot" generator gegenereerd. Deze is zo geconstrueerd, dat

na het ontvangen van een puIs op zijn ingang, zijn uitgang

direct wordt geactiveerd, en gedurende ca. 500 msec

geactiveerd blijft. Wordt in die periode een nieuwe puIs op

zijn ingang aangeboden, dan blijft zijn uitgang actief, en

wordt opnieuw begonnen met 500 msec af te tellen. Door op de

ingang van die one shot de index pulsen van de floppy drives

aan te bieden, die -zolang de geselecteerde drive een floppy

disk bevat- elke 200 msec aankomen, blijft de uitgang van de

one shot actief en daarmee ook de ready ingang van de

controller.

Ook hier ontstaat een probleem als er snel afwisselend een

van twee drives wordt geselecteerd. Ais in beide drives een

floppy disk zit, zullen beide ook, als ze geselecteerd zijn,

elke 200 msec een index puIs genereren. Ze doen dat echter

niet altijd op "hetzelfde moment", dat is n1. afhankelijk

van de toevallige plaats van het index gat in de floppy

disk. Ais nu het omschakelen van de select lijn een aantal

malen zo gebeurt, dat elke drive -op het moment dat hij een

index puIs zou willen geven- niet is geselecteerd, kan er

enige tijd geen index puIs bij de one shot aankomen. Na 500

msec valt deze dan af, en er wordt ten onrechte een drive

not ready gesignaleerd. Dit vergt weI enig toeval, maar

blijkt toch vrij regelmatig voor te komen.

Een echt goede oplossing voor dat probleem bleek zonder

ingrijpende wijzigingen van de hardware niet mogelijk. Er is

toen gekozen voor een heel simpele oplossing, die met wat

extra software ook uitstekend werkt. Aan het ingangs signaal

voor de one shot is een puIs toegevoegd, afgeleid uit een

schrijf actie op het floppy disk select register. Voor ieder

55



Floppy disk besturing

floppy disk access, en dus ook voor iedere drive switch,

wordt er naar dat register geschreven. Hierdoor wordt aan

het begin van elk commando een ready signaal gegenereerd,

dat na 500 msec weer afvalt als er geen floppy disk in de

geselecteerde drive aanwezig is. Het zo geconstrueerde ready

signaal is dus de eerste 500 msec onbetrouwbaar! Ais het

beoogde commando binnen die 500 msec aanvangt, wat meestal

het geval is, en er is geen floppy in de drive aanwezig, dan

heeft de floppy disk controller dat niet in de gaten. Het

gevolg is dat de controller begint met de uitvoering van het

commando. Die uitvoering blijft echter al snel steken. De
[

controller is zelfs niet in staat om na het aftellen van

vijf index pulsen -er komen helemaal geen index pulsen- de

uitvoering te staken. Er treedt dus een time-out op. Door in

de commando uitvoerings routine fdc_cmd, na het constateren

van een time-out, de ready bit in het status word te testen

-die bevat inmiddels de juiste informatie- kan drive not

ready worden onderscheiden van andere time-out oorzaken. Om

het mislukte commando af te breken is een force interrupt

commando of een reset noodzakel ijk. Dat laatste is

natuurlijk het eenvoudigst, en moet voor een time-out met

een andere oorzaak ook gebeuren.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat tussen het schrijven van

het floppy disk select register en de aanvang van het

commando meer dan 500 msec tijd verloopt, in welk geval de

floppy disk controller weI de not ready toestand detecteert

bij aanvang van het commando. Dat resulteert in een

"normale" fout conditie, die in flp_ctl wordt behandeld.

5.6 Floppy disk select en reset.

Het selecteren van een drive vindt plaats door de gewenste

select lijn (een uit vier) te activeren. Hiertoe is een-

tien bits- floppy disk select register in het leven geroepen

waarvan vier bits voor drive selectie worden
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gebruikt. Van de andere zes bits dienen er vier om density,

floppy size en write pre-compensation te selecteren. Een bit

schakelt de drive motoren aan en uit. De resterende bit

initieert een reset van de floppy disk controller. Alles bij

elkaar ziet dat register er als voigt uit, waarbij aile bits

hoog actief zijn, tenzij anders aangegeven.

bit () : select drive 0

bit 1 : select drive 1

bit ..... select drive 2..::..

bit :3: select drive .-,
.:'r

bit 4: enable double density (laag actief)

bit 5: select co (hoog) of E: inch floppy (laag).J

bit 6: drive motoren aan

bit 7: reset controller

bit 8: enable write pre-compensation

bit 9: use long write pre-compensation

Commando uitvoerings routine fdc_cmd schrijft het drive

nummer en de floppy eigenschappen naar het register door het

aanroepen van routine fds_setp (in module fds.c). Voor de

gegarandeerd is.

aanroep van

aangevraagd,

fds_setp is

zodat mutual

de floppy

exclusion

disk hardware al

De

motor en reset bits worden nooit via fds_setp beinvloed. De

eerste staat onder beheer van een apart motor proces, de

laatste wordt aileen via

aangesproken.

een speciale reset routine

Een reset van de floppy disk controller zou in feite best

via fds_setp kunnen gebeuren, maar omdat de reset puis

minstens 50 micro sec moet duren is het overzichtelijker

hiervoor een aparte routine te schrijven: fds_reset. Deze

beschrijft het floppy disk select register twee maal (set en

clear van de reset bit) met daartussen een kleine wachtlus.

Nadat de floppy controller gereset is, initieert deze

automatisch een restore commando voor de geselecteerde drive

(heads naar track nul). Routine fds_reset wacht op de afloop

van dat implicite restore commando, zoals gebruikelijk met

time-out bescherming. Na afloop van het reset commando wordt

in de bij deze drive behorende structure s_fcb (zie ook
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paragraaf 5.8) het huidige track nummer gelijk aan nul

gemaakt.

Fds_reset wordt vanuit twee plaatsen aangeroepen: fdc_cmd en

-bij opstarten van het systeem- dkm-process. In het eerste

geval is vanzelf al voor mutual exclusion gezorgd. in het

tweede geval moet de aanroeper daar speciaal voor zorgen

middels het aanvragen van de floppy disk hardware (fd_hw).

Op die manier treedt oak geen probleem op met fds_setp.

Het drive motoren bit in het floppy disk select register

wordt aan- resp. uitgezet door de routines fds_mon en

fds_moff (beide in module fds.c). Beide worden uitsluitend

aangeroepen door het motor proces (zie module mtr.c). Oat

proces loopt in feite niet synchroon met de disk manager

processen. zodat het risico bestaat dat er problemen rijzen

met het gebruik van het select register. Hiervoor is echter

geen speciale bescherming nodig. Fds_mon en fds_moff zullen

door het motor proces in ieder geval niet "tegelijk" worden

aangeroepen, zodat daar alvast geen probleem is. Er kan

aIleen eventueel een probleem ontstaan als een van deze

routines wordt aangeroepen terwijl fds_setp of fds_reset

actief zijn. Die twee routines kunnen echter uitsluitend

actief zijn tijdens de uitvoering van een commando. Ais op

dat moment het motor proces het nodig vindt am de motoren

aan of uit te zetten. dan is er iets serieus met het

software antwerp mis, en daar helpt geen bescherming tegen.

(Oat is dus hier niet het geval ••• )

5.7 Diversen.

In module fdc.c bevinden zich een aantal

die nag niet de revue zijn gepasseerd.

kleinere routines

Fdc_rtr voert een read raw track opdracht uit. Deze routine

is geschreven am een bug in de DMA controller van de 80186

te omzeilen. De DMA controller had nl. problemen met counts

grater dan 512. Fdc_rtr gebruikt voor het data transport een
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in assembler geschreven routine asm_r_tr (in module dka.c).

welke de data bytes op een polling basis rechtstreeks van de

floppy disk controller ophaalt. ipv. via DMA. Inmiddels

lijken recentere exemplaren van de 80186 die bug niet meer

te hebben. hetgeen deze routine overbodig maakt. Er kan

gewoon een read raw track commando aan f'dc_ctl worden

gegeven. Ook de format module (fmt.c. literatuur [1]) maakt

van een soortgelijke assembler routine gebruik (asm_w_tr).

Fdc_stat (aIleen gebruikt door de formatter) print de status

van de floppy disk controller op de debug terminal af. De

status wordt niet in het desbetreffende veld van een van de

elementen van het f'cb array opgeslagen.

Fdc_busy (aangeroepen vanuit f'dc_do) test of de controller

busy is. Als alles goed is hoort dat nooit voor te komen. Is

de toch controller busy. dan wordt maximaal een seconde

gewacht. Blijft de toestand onveranderd. dan wordt de

controller gereset. Is de controller daarna nog steeds busy

(ernstige fout). dan wordt dat aan de aanroeper terug

gemeld. Een wachtlus is op dit punt niet zinvol. fds_reset

heeft de controller al voldoende tijd gelaten.

Fdc_busy maakt gebruik van de routine busy_fdc. een zeer

korte routine die de status van de controller uitleest en

opslaat. en de toestand van de busy bit terug meldt.

5.8 Floppy disk control block (fcb).

Zoals bij aanvang van dit hoofdstuk beloofd. voIgt nog een

beschrijving van de betekenis en het nut van de velden van

de structure s_fcb (zie header file fd.h). de structure

waaruit het array f'cb is samengesteld.

Allereerst drie simpele velden: f_dtrack. f'_ddens en

f_sect-p_tr geven drie eigenschappen weer van de in de

betreffende drive aanwezige floppy disk. two track density

(48/96 tracks per inch>. surface density (single (FM> of
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double (MFM) density) en aantal sectoren per track. De

eerste twee gegevens zien we ook in de structure s_dct. Dat

lijkt dubbel. maar s_dct geeft de mogelijkheden van de drive

aan. terwijl s_fcb de eigenschappen van de gebruikte floppy

disk aangeeft.

Vervolgens drie velden waarin de status van de floppy disk

controller. na het uitvoeren van een commando. wordt

bewaard: f_stat_reg. f_track_reg en f_sect_reg. Hier in

worden bewaard het status byte van de controller. het nummer

van het track waarboven de heads zich (zouden moeten)

bevinden en het nummer van de sector die de controller het

laatst heeft gelezen cq. heeft proberen te lezen (vooral bij

multiple sector read en write commando?s kan in dat laatste

veld zinvolle informatie staan. al wordt daar nu nog geen

gebruik van gemaakt). De laatste twee van deze drie velden

worden ook bij het geven van een floppy disk commando

gebruikt. zie hieronder.

Tenslotte negen velden waarin opdracht gegevens worden

geplaatst. twee van die velden werden ook al genoemd ivm. de

opslag van de status van de controller. Te beginnen met die

twee:

f_track_reg: hierin behoort bij lezen en schrijven oid. het

nummer van de track te staan waarop het commando moet

worden uitgevoerd. dit is noodzakelijkerwijs de track

waarboven de heads zich nu bevinden. ook bij seeks ed.

behoort hier het huidige track nummer te staan. De inhoud

van dit veld wordt aIleen gewijzigd als neven effect van

een seek of step commando. of expliciet bij een reset.

f_sect_reg: hierin komt het nummer van de (eerste) te lezen

of te schrijven sector. De inhoud van dit veld wordt in

het algemeen tussen twee opeenvolgende commando?s

gewijzigd.

f_data_reg: bij seek commando?s wordt hierin het nummer van

het gewenste track geplaatst. bij andere commando?s is de

inhoud van dat veld niet relevant.

f_cmd: basis commando voor de controller; 0 tim 15. in de
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laagste vier bits van dit woord. Voordat dit commando naar

de controller wordt gestuurd worden deze vier bits vier

plaatsen naar links geschoven. waarna de vier "command

extent ion" bits er achter worden geplaatst.

f_side: de voor het disk access te gebruiken kant.

f_int_code: force interrupt command selector (1 uit 16);

vier bits. te gebruiken bij een force interrupt commando

als de command extention bits.

f_nrofbyts: aantal te transporteren bytes; dit veld is niet

bestemd voor de floppy disk controller. maar voor de DMA

controller.

f_bufp: pointer naar data buffer; eveneens bestemd voor de

DMA controller.
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6 VME communicatie.

Voor communicatie over de VME bus tussen twee processen

wordt gebruik gemaakt van request en response packets. Deze

packets kunnen op drie manieren worden verzonden: wek mode,

interrupt mode en ready mode. Tbv. de ontvangst en

verzending van packets beschikt de disk controller kaart

over een communicatie buffer. verdeeld in twee afzonderlijk

beheerde delen: de request buffer en de return buffer. Naast

verzending van packets vindt er ook nog transport plaats van
l

min of meer willekeurige data. zoals de inhoud van gelezen

of te schrijven disk blokken.

In de wek mode plaatst de verzender het packet in de request

buffer in het geheugen van de ontvanger. waarna de ontvanger

wordt gewekt mbv. een lokale interrupt. welke wordt

gegenereerd door naar een speciale cel <wek interrupt

register) in het I/O gebied van de ontvanger te schrijven.

In de interrupt mode plaatst de verzender het packet in de

return buffer in zijn eigen geheugen. en signaleert

vervolgens de ontvanger middels een interrupt via de VME

bus. Hiervoor moet de ontvanger dus over een VME interrupt

handler beschikken.

In de ready mode plaatst de verzender het packet eveneens in

zijn eigen return buffer. maar neemt niet het initiatief de

ontvanger te waarschuwen. Hij plaatst slechts een ready flag

in een van te voren afgesproken geheugen plaats <ook in het

verzender geheugen). De ontvanger moet dan die geheugen cel

regelmatig testen om te zien of er een packet voor hem klaar

staat <polling). Deze methode vereist geen extra hardware.

maar legt weI een extra beslag op zowel de VME bus als de

processor van de ontvanger. De ready mode wordt aIleen

tijdens initialisaties gebruikt. dan zijn de anders

benodigde handlers nl. nog niet actief.

In de huidige versie van de disk software worden opdrachten

<request packets) uitsluitend via de wek mode aan de disk
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controller kaart gegeven. De ontvangst van die request

dat inpackets wordt beheerd door het VME recieve proces,

paragraaf 6.1 wordt beschreven.

Response packets worden verzonden mbv. de ready mode en de

interrupt mode. Deze verzending wordt geregeld door het VME

send proces. Dit wordt beschreven in paragraaf 6.2.

Data transport gebeurt onder controlle van de routine (geen

proces !) vme_rwm, z i e daarover paragraaf 6. ::::.

Al de text tbv. de VME communicatie bevindt zich

vme.c.

6.1 VME recieve proces: request packet ontvangst.

in module

Als een potentiele opdrachtgever een service van de disk

controller kaart wenst, dan moet hij die opdracht, gevat in

een request packet, in de request buffer van de disk kaart

zetten. De opdrachtgever wacht eerst op het beschikbaar zijn

van de request buffer. Dit wachten gebeurt mbv. een test-en-

set instructie op een semaphore. Om onder aIle

omstandigheden een ondeelbare test-en-set operatie te

garanderen, is de disk controller kaart voorzien van een

speciale eel, de hardware semaphore: een leesactie op deze

eel in de I/O space van de disk controller kaart heeft als

neven effect het daar schrijven van een nul. In deze

situatie betekent nul bezet en ongelijk nul vrij. Eigenlijk

is hier dus sprake van een test-en-clear operatie!

Heeft de opdrachtgever toegang gekregen tot de request

buffer, dan wordt hierin de opdracht geschreven. Daarna

schrijft de opdrachtgever een willekeurige waarde naar een

tweede speciale hardware voorziening, nl. het wek interrupt

register, eveneens in de I/O space van de disk controller

kaart. Schrijven naar dit register heeft een interrupt van

de processor op de disk controller kaart tot gevolg.

niet hetzelfde als een VME interupt!!

Dat is

Deze interrupt activeert een Verhoog operatie op een

semaphore, genaamd Het VME recieve proces
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(vme_rcv_pr) staat middels een Passeer operatie hierop te

wachten. Dit proces copieert de inhoud van de request buffer

naar een reeds eerder aangevraagde lokale packet buffer, en

geeft de request buffer zo snel mogelijk weer vrij, zodat

intussen een volgende opdracht hierin kan worden voorbereid.

Vervolgens wordt uit de opdracht gelezen voor welke drive

deze bestemd is. Een pointer naar de packet buffer, waarin

de opdracht staat, wordt dan middels een mailbox mechanisme

aan het betreffende disk manager proces doorgegeven.

Daarna is het VME recieve proces klaar om de volgende

opdracht in ontvangst te nemen.

6.2 VME send proces: response packet verzending.

Het VME send proces verzorgt de verzending van, door andere

processen geproduceerde, packets over de VME bus. Deze

packets worden via een mailbox aan het VME send proces

aangeboden. Nadat het VME send proces een te verzenden

packet uit de mailbox heeft gehaald, wordt eerst bepaald

welke methode van verzending wordt gewenst. Dat kan zijn wek

mode, interrupt mode of ready mode.

In de huidige versie van de software wordt van de wek mode

geen gebruik gemaakt. En weI om de eenvoudige reden dat de

disk controller kaart tot nu toe slechts te maken heeft met

een (passieve) geheugen kaart, en een central processor

kaart die de voor de wek mode benodigde extra hardware niet

bezit. Voor een beschrijving van de wek mode kan worden

volstaan met een verwijzing naar paragraaf 6.1, waarin de

ontvangst van een packet via de wek mode wordt beschreven.

In zowel de interrupt mode als de ready mode wordt het te

verzenden packet in de return buffer op de disk controller

kaart zelf geplaatst. Daar moet eerst toestemming voor

worden gevraagd. Dit gebeurt middels een test-en-set

operatie op de return buffer semaphore. Deze test-en-set

operatie wordt verwezenlijkt door routine cbf_xchg (in

module dka.c). Deze assembler routine is speciaal geschreven
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voor functionering in uitsluitend de communicatie buffer. De

return buffer semaphore bevindt zich nl. daar. omdat hij ook

bereikbaar moet zijn voor de ontvanger van het packet. Na

copiering van het packet wordt ofweI de ready flag aangezet

(ready mode). ofwe I de VME interrupt routine (vme_intr)

aangeroepen. (interrupt mode).

De VME interrupt routine vraagt de VME interrupt hardware

aan. en programmeert deze conform de als parameters

opgegeven level en vector. Het VME interrupt protocol staat

zeven levels toe (zie literatuur [6]). Omdat er op een VME

interrupt level precies een kaart moet reageren. wordt

hiermee dus bepaald voor welke kaart het packet bestemd is.

De na een interrupt acknowledge verstuurde vector stelt de

VME interrupt hardware op de ontvanger kaart instaat de

juiste handler te selecteren. Mocht binnen een bepaalde

tijdslimiet geen acknowledge komen. dan wordt de interrupt

aanvraag terug getrokken en een foutmelding terug gegeven.

Ais laatste actie geeft het VME send proces de lokale

buffer. waarin het packet heeft gestaan. weer terug aan de

empty buffer pool.

De verantwoordelijkheid van het na gebruik weer vrijgeven

van de return buffer berust bij de ontvanger van het packet.

die daartoe de return buffer semaphore weer op nul zet.

AIleen als -middels het bekende time-out mechanisme- wordt

ontdekt. dat de geadresserde niet (snel genoeg) reageert.

moet de verzender daar zelf voor zorgen.

6.3 VME data transport.

Voor het transporteren van willekeurige stukken data over de

VME bus staat de routine vme_rwm ter beschikking. Het

transport is niet als apart proces uitgevoerd. zodat de

aanroeper van vme_rwm moet wachten tot de routine klaar is

alvorens hij verder kan gaan met andere werkzaamheden. In de

praktijk betekent dat wachten tot het transport geheel is

afgewerkt. VME data transport vindt op dit moment
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geheugen van de disk

van een andere kaart.

I/O devices vindt niet

geheugen

of naar

het lokaleuitsluitend plaats tussen

controller kaart en het

Rechtstreeks transport van

plaats.

Vme_rmw krijgt als parameters mee, de transport richting

(van of naar VME), het adres in de VME memory space met de

bijbehorende address modifier (zie literatuur [6]), het

adres in het lokale geheugen en het aantal te transporteren

bytes. Waar in bovenstaande wordt gesporken over adres,

wordt daarmee bedoeld het adres van de eerste te

transporteren byte. Dit aantal bytes mag on even zijnj nadat

zoveel mogelijk bytes op woord basis zijn getransporteerd,

wordt een eventuele laatste (oneven) byte apart

getransporteerd. Er wordt weI vanuit gegaan dat het

transport altijd op een even adres begint.

Vme_rwm gaat als voIgt te werk. Allereerst worden een paar

constante delen van het te gebruiken DMA commando berekend.

Daarna wordt een while Ius ingegaan die herhaald wordt tot

aIle data is getransporteerd, ofweI een fout is opgetreden.

De while Ius wordt gecontroleerd door de variabele count,

die bij het binnen gaan van de Ius het totaal aantal te

transporteren bytes aangeeft. Aan het eind van de Ius wordt

hiervan het aantal getransporteerde bytes afgetrokken, zodat

count verder het totaal aantal nog te transporteren bytes

aangeeft.

Het aantal bytes dat per slag van de while Ius wordt

getransporteerd is het kleinste van drie getallen: aantal

(nog) te transporteren bytes, twee maal de maximum transfer

count van de DMA controller (woord transfer, twee bytes per

woord) en de restant ruimte in het huidige VME venster.

Over het VME venster mechanisme het volgende. Ais gevolg van

de beperkte adresserings ruimte van de gebruikte processor

(80186, 1Mbyte) is toegang tot de VME geheugen ruimte

verdeeld in vensters van 128 kbyte elk (zie ook literatuur

[1]). Het global segment register selecteert zo~n venster.

Omdat access buiten het geselecteerde venster niet mogelijk

is, moet een transfer blok worden beperkt tot aan de grens
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van het venster. Uit het gehele VME adres (vmea)

gewenste venster berekend (gsr) en in dat venster

van de eerste byte (gsroff).

Nu kunnen de resterende delen van het DMA commando worden

berekend, waarbij er op moet worden gelet dat. als de

laatste byte van een on even byte count moet worden

getransporteerd, aan de DMA controller wordt meegedeeld dat

het hier een byte transfer betreft, ipv. een woord transfer.

Na aanvraag van de VME hardware kan dan het transport worden

geinitieerd door het programmeren van het global segment

register en het address modifier register en het opstarten

van het DMA transfer. Ook deze actie wordt op de

gebruikelijke wijze beschermd met een time-out.

Na vrijgave van de DMA en VME hardware en de controlle op

time-out, kunnen de resterende count en de nieuwe adressen

worden berekend. tbv. een eventuele volgende slag van de

while Ius. In geval van het constateren van een time-out

wordt het transport gestopt.
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7 Software timers.

Om te voorkomen dat een proces blijft steken op een door hem

opgestarte (liD) actie die onbeperkt tijd in beslag blijkt

te nemen. wordt veelvuldig gebruik gemaakt van een time-out

mechanisme. Ter realisatie van dat time-out mechanisme is

een timer module (mnr.c) in de disk software opgenomen. Door

een juist gebruik van een timer wordt een proces dat op een

actie staat te wachten. na afloop van een ingestelde

tijdslimiet gewekt.

7.1 Gebruik van de timers.

Het gebruik van software timers zoals dat tot nu toe

gebeurde resulteerde af en toe in het ten onrechte optreden

van time-out errors. Dit werd als voigt veroorzaakt. De

aanvraag en start van een timer gebeurde middels een enkele

routine aanroep. en moest om onnodige bezetting van schaarse

resources te voorkomen. gebeuren voor de aanvraag van die

resources. Ais de resource door een andere gebruiker bezet

is. wordt de wachttijd tot het vrijkomen van de resource in

feite afgetrokken van de ingestelde time-out duur. Als

gevolg van de simpele opzet van het gebruikte multitasking

systeem (IMX) kan een gebruiker een resource erg lang

vasthouden; in de praktijk gedurende aile retries van een

actie.

Om aan dit probleem het hoofd te bieden is de opzet van de

software timer module nogal gewijzigd. Er zijn nu

afzonderlijke commando/s voor aanvraag. start. stop en

vrijgave van een timer. alsmede een commando om de timer (on

the fly) uit te lezen. en een om een gestopte timer door te

starten. d.w.z. gebruik makend van de rest waarde van de

teller inhoud.

Het juiste gebruik van een timer is nu als voigt.

Met tim_req wordt een timer aangevraagd; als parameter wordt
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het adres meegegeven van de semaphore die bij het

verstrijken van de tijdslimiet moet worden verhoogd. De

routine geeft het nummer van de toegekende timer als functie

waarde terug; dit nummer moet bij verder gebruik van de

timer steeds als parameter worden meegegeven. Omdat timers

minder schaars zijn dan bijv. disk controllers. is het

zinvol de timer eerder aan te vragen dan andere resources.

Het vrij geven van de timer gebeurt dan als allerlaatste

handeling m.b.v. tim_reI. De routines tim_req en tim_reI

moeten altijd als een haakjes paar worden gebruikt!

Een timer wordt gestart met tim_start. waarbij behalve het

timer nummer een telwaarde en een operation mode (single

shot of repeat) moet worden meegegeven. De routine tim_stop

stopt de aangegeven timer. als functie waarde geeft deze

routine de resterende telwaarde terug. De resterende

telwaarde kan ook worden opgevraagd met de routine tim_cnt.

welke zowel voor een stilstaande als voor een lopende timer

kan worden gebruikt. Een stilstaande teller kan worden

doorgestart met de routine tim_go. Als telwaarde wordt dan

de resterende telwaarde gebruikt of. als deze nul is. de

volledige telwaarde. De telwaarde die tim_go uiteindelijk

gebruikt wordt als functie waarde terug gegeven.

7.2 Opzet van de timers.

Een software timer wordt gerepresenteerd door een structure

timr <zie header file defs.h). Deze structure bevat een

initiele telwaarde count. een mode selector mode. een

momentane teller inhoud tick en het adres van de semaphore

<*sem) die moet worden verhoogd bij het verlopen van de

tijdslimiet. Om meerdere timers mogelijk te maken is een

array van deze structures gedefinieerd.

De mode selector van een timer kan vier verschillende

waarden hebben: free <timer beschikbaar voor aanvraag). off

(timer weI bezet. maar stilstaand). single shot en repeat

<timer actief). In de single shot mode wordt de timer na het

bereiken van de telwaarde gestopt; in de repeat mode wordt
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de timer direct weer doorgtestart met de initiele telwaarde.

Tim_req (timer request) zoekt het timer array af naar een

vrije timer. Wordt er een gevonden, dan wordt de als

parameter meegekregen semaphore in de timer structure

genoteerd, de mode op off gezet en het nummer van de timer

als functie waarde terug gegeven. Wordt geen vrije timer

gevonden, dan wordt de foutmelding timer not available terug

gegeven.

Tim_start (timer start) test eerst. net als de volgende vier

routines, of de timer weI in gebruik is (er is geen

mogelijkheid geschapen om na te gaan of de timer was

toegewezen aan de aanroeper van de routine). Is de timer weI

in gebruik, dan wordt de als parameter opgegeven telwaarde

genoteerd in count, voor later gebruik door tim_go en tick_i

(zie daar). Bovendien wordt de momentane teller inhoud aan

die waarde gelijk gemaakt. Daarna wordt de timer gestart

door de timer mode (was off) gelijk te maken aan de

opgegeven mode.

Tim_cnt (timer count) leest de momentane teller

en geeft die als functie waarde terug.

inhoud uit

Tim_stop (timer stop) zet de timer mode op stop, waardoor de

timer inactief wordt. Tevens wordt de momentane teller

inhoud als functie waarde terug gegeven.

Tim_go (timer go) test eerst of de door te starten timer weI

stil staat. Is dat niet het geval, dan hoeft niets te worden

gedaan, aIleen wordt nog de momentane teller inhoud als

functie waarde terug gegeven. Staat de timer weI stil, dan

wordt de momentane teller inhoud, als deze nul was, gevuld

met de oorspronkelijk met tim_start opgegeven telwaarde

(coLlnt). Vervolgens wordt de timer net als bij tim_start

gestart door de opgegeven mode in de mode selector te

noteren. De telwaarde waarmee de timer uiteindelijk wordt

doorgestart, wordt als functie waarde terug gegeven.
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Tim_reI (timer release) zet de mode op free, waardoor de

timer inactief wordt (zo hij dat nog niet was) en weer

beschikbaar komt voor toekomstige aanvragers. Ook hier wordt

de momentane teller inhoud als functie waarde terug gegeven.

Routine tick_i tenslotte voert het eigenlijke timer werk

uit. Tick_i wordt elke 100 msec aangeroepen door een

assembler routine tmr1 int (in module dka.c). Tick_i zoekt

de hele timer array af naar active timers, dwz. timers met

een mode selector ongelijk aan free of off. Van de gevonden

actieve timers wordt de momentane teller inhoud tick met een

verlaagd. Wordt daardoor de waarde nul bereikt, dan is de

tijdslimiet voor die timer bereikt, en wordt een Verhoog

operatie uitgevoerd op de bij aanvraag opgegeven semaphore,

waardoor het wachtende proces wordt gewekt. Tevens wordt als

de timer in de single shot mode opereerde de mode selector

veranderd in off, waardoor de timer inactief wordt. Was de

timer in de repeat mode actief, dan wordt de mode selector

niet veranderd (de timer blijft dus actief) en wordt de

momentane teller inhoud opnieuw geladen met de

oorspronkelijke telwaarde (uit count).
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8 Multi processor Unix configuratie.

In dit hoofdstuk wordt een concept beschreven van een multi

processor configuratie op de THE KUNix machine. Uitgangspunt

is daarbij geweest het nu op deze machine in gebruik zijnde

operating system Unix, versie 7, waarbij getracht is in dit

operating system zo weinig mogelijk veranderingen aan te

brengen.

Het hier beschreven concept is het resultaat van een eerste

studie, en is dan ook geenszins volledig en gaat op veel

punten niet diep op de details in.

8.1 Algemene opzet.

In figuur ul is een globale layout van de beoogde multi

processor opzet gegeven. Hierin is als centraal deel te

herkennen de VME bus, waarover de afzonderlijke modules van

het systeem met elkaar kunnen communiceren. De VME bus is

een asynchrone bus met een 16 bits breed data pad en een 24

bits adres veld. Bovendien zijn op deze bus zeven interrupt

levels gedefinieerd (zie voor meer gedetaieerde informatie

literatuur [6). Deze basis kenmerken van de VME bus sluiten

ideaal aan bij de als centrale processor gebruikte M 68010,

waarvan er hier als voorbeeld twee van zijn getekend. Dat

kunnen er natuurlijk meer zijn.

Verder zijn er in deze figuur drie geheugen "blokken"

getekend, waarvan een gecombineerd met een centrale

processor. Een multi processor syssteem kan aIleen zinvol

opereren als iedere processor een eigen geheugen blok tot

zijn beschikking heeft. Was het in de single processor

situatie nog mogelijk dat die ene centrale processor met

zijn geheugen communiceerde over de VME bus, in een multi

processor configuratie is dat niet toelaatbaar: elke

processor moet over een onafhankelijk data pad naar zijn

eigen geheugen beschikken. Voor de uitvoering van een
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centrale processor met een eigen geheugen sectie op dezelfde

kaart als waar de processor huist, is dat geeQ probleem.

Voor een processor wiens geheugen op een aparte kaart is

geplaatst, moet een extra voorziening worden getroffen. Deze

voorziening betreft een extra data bus naast de VME bus: een

VMX bus. Deze bus, die bedoeld is om naast een VME bus te

worden gebruikt, heeft eveneens een 24 bits adres veld. Het

data pad is echter breder, nl. 32 bits; daar worden in dit

systeem echter slechts 16 bits van gebruikt. Deze bus heeft

geen interrupt voorzieningen; voor dergelijk werk is deze

"hulp bus" niet bedoeld (zie ook literatuur (7]).

VMX bus

H 68010

1'Ia-1n processor

2 Hbyte

\oca-l core

H 68010

Ma-In processor

2 Hbyte MeMory

-loca-l core

VHE bus

2 Mbyte MeMory

-centra-l to.bles

-buffer pool

IAPX 80186

terMlna-l

processor

lAPX 80186

disc processor

terMlna-ls Wlnchestt>r disk drlvt>s

floppy disk dr1Vt>5

flg.utl Multi proct>ssor opzt>t

Het "prive" geheugen blok van een centrale processor, de zg.

core, wordt gebruikt om van de op die processor aanwezige

processen de text en de bijbehorende data op te slaan. In

dit geheugen is dus, op een uitzondering na, uitsluitend de

bijbehorende processor actief. Die uitzondering betreft de
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later te bespreken scheduler.

Naast een prive geheugen per centrale processor is er een

extra geheugen blok, tbv. de centrale tabellen en de buffer

pool. In dit geheugen kunnen aIle processoren van tijd tot

tijd actief zijn. De meest intensieve gebruiker van de

centrale tabellen zal echter de scheduler zijn.

Naast een aantal centrale processoren en geheugen blokken

moet het systeem natuurlijk de beschikking hebben over een

mogelijkheid tot communiceren met zijn omgeving en een

medium waarin programma gegevens en data kunnen worden

opgeslagen. Voor dat laatste zorgt
[

de disk processor: een

rond een IAPX 80186 gebouwde kaart, welke in staat is om, na

verkregen opdracht daartoe, zelfstandig data vanaf een of

meer Winchester disks of floppy disks naar een geheugen

locatie te transporteren, en vice versa.

Voor communicatie met de omgeving zorgt de terminal

processor, eveneens rond een 80186 opgebouwd. Op dit moment

echter is deze kaart nog niet ter beschikking, zodat

voorlopig nog van een passieve terminal kaart gebruik moet

worden gemaakt, die voor elke terminal actie de aandacht van

een centrale processor nodig heeft. Communicatie met de

terminals vindt plaats dmv. een aantal RS232 lijnen, deze

kunnen ook worden gebruikt voor data links met andere

computer systemen.

8.2 Proces verdeling: scheduler.

Ook een multi processor machine heeft geen onbeperkt grote

geheugen ruimte. Het kan daarom voorkomen, dat het totale

aanbod aan processen meer geheugen vergt dan fisiek aanwezig

is. In die situatie is het nodig om een gedeelte van het

gevraagde geheugen op disk af te beelden. Bij het Unix

operating systeem gebeurt dat op basis van gehele prosessen:

een of meerdere processen kunnen worden "uitgeswapt". [Iaar

een uitgeswapt proces niet actief kan zijn, is het

noodzakelijk deze processen van tijd tot tijd weer in te
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swapppen. waarbij het nodig kan zijn andere processen uit te

swappen. om zo voldoende geheugen ruimte vrij te maken.

Dat in en uitswappen wordt beheerd door een speciaal proces:

de scheduler. Op dit punt moet er nog op worden gewezen dat.

alhoewel de scheduler het enige proces is dat processen

zowel uit als in kan swappen. ieder proces weI de

mogelijkheid heeft zichzelf uit te swappen; iets dat gebeurt

bij geheugen gebruik uitbreiding of zoon proces creatie op

een moment dat daarvoor niet voldoende geheugen ruimte

beschikbaar is.

Bij het inswappen van een proces kan de scheduler in de

regel een keuze maken tussen de aanwezige processoren. Ook

als er een proces moet worden uitgeswapt om ruimte te maken.

kan de scheduler kiezen bij welke processor een proces weg

te halen. Om een optimaal gebruik van de centrale

processoren te bereiken en tevens de uitvoerings snelheid

van de verschillende gebruikers processen zo eerlijk

mogelijk te verdelen. moet de scheduler trachten de op een

moment aanwezige processen "egaal" over de processoren te

verde len. Waarbij tav. egaal moet worden gelet op de werk

belasting die een proces oplevert.

Nu is het in de regel niet mogelijk aan te geven hoeveel

werk belasting een proces gaat opleveren. Er wordt daarom

een verdelings tactiek gebruikt waarbij gekeken naar de mate

waarin de processoren in "de afgelopen tijd" zijn benut.

Daartoe wordt per processor een zg. idle_count bijgehouden.

die aan geeft in welke mate een processor ongebruikt is. In

paragraaf 8.2.1 wordt dieper op de idle_counts ingegeaan.

In figuur u2 is de opzet van de scheduler globaal

weergegeven. De linker helft van de tekening. het eigenlijke

swap mechanisme. wordt eerst behandeld. Het is in wezen

gelijk aan de single processor opzet. er zijn wel een aantal

uitbreidlngen aan toegevoegd. De rechter helft is geheel

nieuw. daar wordt later op in gegaan.

75



Multi processor Unix configuratie

(sta.rt)
'\. I, 1

zoek swa.p-In -
'\. zoek processors,

proces Met la.a.gste resp.
t+ hoogste Idle_count

zoek vrlJe core
t

-eerst la.a.gste
+

copleer runna.lole

Idle_count proces va.n 1e na.a.r
t- .... "

zoek lea.sldl core
2e processor

-eerst la.a.gste + Mlts voldoende
r--

Idle_count verschll In

t- 'v Idle_counts

wa.cht - zoek oudste en genoeg rulMte
+ K-

not top ea.sld proces

clock +1 wa.cht op

I swa.p out I Iswa.p In 'event'
I I ~ ~ I
"' "' "'

flg.u21 scheduler opzet

De basis gedachte achter het swap mechanisme is als voIgt:

als er een proces moet worden ingeswapt~ swap dan~ zo nodig,

net zolang processen uit, totdat er voldoende ruimte is voor

het in te swappen process.

Eerst wordt gekeken of er een proces in geswapt moet worden.

Eis daarvoor is dat het proces runnable is. Bij meerdere

kandidaten wordt een keuze gemaakt~ die is gebaseerd op de

prioriteit van een proces en de tijdsduur dat het proces al

op swap disk staat. Vervolgens wordt er gezocht naar een

stuk geheugen dat groot genoeg is om het in te swappen

proces te bevatten. Het ligt voor de hand dat daarbij eerst

gezocht wordt in het geheugen van de minst actieve processor

en, zo nodig, op volgorde bij steeds zwaarder belaste

processoren. Is de zoek actie succesvol~ dan kan het proces

worden ingeswapt. Door het inswappen van een runnable proces

is de belastings graad van deze processor toegenomen. Het is

daarom zinvol de idle_count, waarmee de mate van onder

belasting van een processor wordt aangegeven, aan te passen,

meer details omtrend het

vinden in paragraaf 8.2.1.

idle_count mechanisme zijn te
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Om deze

als hetaIleen nodig

belast is.

Indien er niet genoeg ruimte is om het proces in te swappen.

dan moeten er een of meerdere processen worden uitgeswapt.

am zo ruimte te creeren. Om met het uitswappen de voortgang

van de processen zo weinig mogelijk te hinderen. worden uit

swap kandidaten in twee fasen gezocht. In de eerste fase

wordt aIleen gekeken naar processen die wachten op een

gebeurtenis met een lage prioriteit. bijv. terminal I/O. Bij

die processen is de kans nl. het grootst dat het. naar

computer maatstaven. nog weI even duurt voordat het proces

weer runnable wordt. De door dit soort processen gebruikte

core wordt daarom in dit verband oak weI easy core genoemd.

Oak bij deze zoek actie wordt begonnen met de minst actieve

processor. Het lijkt vreemd am bij voorkeur een proces te

willen uitswappen van een onderbezette processor. maar dat

kan als voIgt worden verdedigd.

Op dit punt aangekomen heeft de zoek actie naar vrije core

gefaald. dus aIle processoren hebben hun core grotendeels

bezet. Met een gemiddelde proces grootte wil dat zeggen dat

aIle processoren een ruime voorraad aan processen in core

hebben. Als er dan toch een processor is die duidelijk

minder werk te doen heeft dan zijn collega/s. dan betekent

dat dat deze processor blijkbaar relatief veel processen

heeft die vaak niet runnable zijn; dwz. die veelvuldig

wachten op een gebeurtenis met een lage prioriteit. Het is

dus zeer zinvol am eerst bij deze processor een dergelijk

proces te proberen weg te halen.

Is er nergens een proces te vinden dat op een lage

prioriteit gebeurtenis wacht. dan zit er niets anders op am

een runnable proces uit te swappen. of een proces dat op een

gebeurtenis met hoge prioriteit wacht. Unix maakt bij de

keuze van een uit swap kandidaat geen onderscheid tussen

deze twee proces situaties. Uit deze processen wordt de

meest geschikte kandidaat gezocht. waarbij wordt gekeken

naar zowel de prioriteit van een proces. alswel de tijdsduur

dat het proces zich in core bevindt (zie oak de keuze van de

swap in kandidaat).

Deze laatste zoek actie is overigens

systeem. en dus oak de disk. zeer zwaar
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belasting niet nodeloos te verhagen wordt in dit geval

uitsluitend tot daadwerkelijk swappen over gegaan als zowel

het uit te swappen proces reeds lang genoeg in core aanwezig

is geweest, alswel het in te swappen proces reeds lang

genoeg op de swap disk staat. In dit verband moet "lang

genoeg" worden gelezen als een combinatie van tijd en lage

resp. hoge prioriteit van de onderhavige processen.

Wordt aan deze eis niet voldaan, dan wordt gewacht op een

actie van de clock interrupt routine, aangevend het einde

van de nu lopende seconde. Aan het eind van elke seconde

wordt de prioriteit van ieder proces opnieuw berekend Cis

nl. tijds afhankelijk> en staat ieder proces inmiddels

langer in core resp. op disk. Bovendien kan de proces

situatie inmiddels zodanig zijn gewijzigd dat er wei een

eenvoudige swap actie kan worden uitgevoerd.

Het is in deze situatie overigens niet zinvol am te trachten

de aanwezige processen anders over de processoren te

verdelen. AIle processoren zijn zwaar belast Calle cores

zijn practisch vol, en er zijn aileen runnable of bijna

runnable procesen aanwezig>, bovendien is voor een eventueel

te verhuizen proces waarschijnlijk toch geen plaats in zijn

toekomstig "tehuis" en swap uit kandidaten zijn ook al niet

te vinden. Niets doen, en dus geen extra werk creeren, is de

enig zinvolle oplossing.

Ais er geen proces am in te swappen is, dwz. geen runnable

proces op de swap disk aanwezig, kan de scheduler zich bezig

houden met een extra taak, nl. het optimaal verdelen over de

centrale processoren van de werk belasting, opgeleverd door

de reeds in core aanwezige processen. Het mechanisme dat

daartoe wordt gebruikt is vrij simpel, zodat er zo min

mogelijk extra werk wordt verzonnen. Er wordt daarbij

gekeken naar de belastings graad van de processoren, terwijl

tav. van de potentiele werk belasting die een proces

oplevert aIleen wordt gekeken of een proces op dit moment

weI of niet runnable is. Hierbij wordt, conform de al eerder

aangegeven Unix standaard, geen onderscheid gemaakt tussen

processen die daadwerkelijk runnable zijn en processen die
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wachten op een gebeurtenis met hoge prioriteit.

Om te bepalen waar eventueel een proces zinvol verhuisd kan

worden, worden de meest actieve en de minst actieve

processoren opgezocht, zijnde de processoren met de laagste,

resp. de hoogste idle_count. Er wordt dan, indien de vrije

core van die minst actieve processor dat toelaat, een

runnable proces van de actieve naar de minder actieve

processor verplaatst. Om nodeloos werk te vermijden vindt de

verplaatsing echter uitsluitend plaats als het veschil in

belasting van de processoren, dwz. het verschil in de

idle_counts, groter is dan een zekere minimum waarde. Nadat

het besluit tot proces verhuizing is genomen moeten de

betrokken idle_counts weI worden aangepast, om te voorkomen

dat die ene wat actievere processor in korte tijd wordt

"leeg gehaald". Meer details hierovet~ zijn te vinden in de

paragraaf hierna.

Nadat er al of niet een proces is vehuisd, wacht de

scheduler op een "event" (gebeurtenis>. Elke gebeurtenis,

interrupt of het runnable worden van een proces, kan de

toestand van de swap situatie veranderen. Er kan bijv. een

uitgeswapt proces runnable worden. Na zo~n gebeurtenis

begint de scheduler weer vooraan naar werk te zoeken.

8.2.1 Processor belasting administratie: idle_count.

Voor elke processor wordt bijgehouden in welke mate hij

belast is, of eigenlijk gezegd in welke mate hij onbelast

is. Kernel routine switch, zie paragraaf 8.3, constateert of

een processor weI of geen werk te doen heeft. In dat laatste

geval wordt een idle_flag true gemaakt, die als er weer werk

voor die processor is, weer false wordt gemaakt. De clock

interrupt routine verhoogt de idle_count van een processor,

wiens idle_flag true is, met een. Dit gebeurt elke clock

interrupt, dwz. elke 20 msec. Omdat aIleen de recente

belasting van de processoren voor de scheduler interessant

is, worden de idle_counts elke seconde weer terug gezet op
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nul. De keuze van dit tijds interval is overigens over

genomen van de bij single processor Unix gebruikelijk time

slice. Het is goed mogelijk dat een ander (langer) tijds

interval betere resultaten oplevert, dat is iets wat nog

nader moet worden onderzocht. De maximale waarde die een

idle_count kan bereiken is dan 50.

De regelmatige reset van de idle_counts heeft weI tot gevolg

dat aan het begin van elke time slice de werk verdeling in

het systeem ideaal lijkt. Maar als de scheduler aan het eind

van de vorige time slice zijn werk goed heeft gedaan, is dat

beeld niet ver naast de waarheid. Heeft de scheduler in de
I

vorige time slice niet de gelegenheid gehad de werk

belasting goed te verdelen, bijvoorbeeld omdat het systeem

te zwaar belast is om daarvoor nog tijd over te hebben, dan

komt een eventuele scheve verdeling toch weer snel genoeg

tot uitdrukking in de ongelijk oplopende idle_counts.

Mochten de idle_counts zo langzaam oplopen dat ze binnen een

time slice niet de gelegenheid krijgen het hieronder

genoemde minimum verschil te halen, dan is dat ook niet erg.

Dat betekent dan nl. dat ofweI de belasting reeds aardig

verdeeld is, danwel dat aIle processoren bijna maximaal

belast zijn. In de laatste situatie kan een andere verdeling

de totale prestatie van het systeem niet wezenlijk

verbeteren; weI zou de geboden capaciteit mischien eerlijker

over aIle gebruikers kunnen worden verdeeld.

In plaats van de idle_counts aan het eind van elke time

slice op nul te zetten, kunnen de idle_counts als

alternatief door een constante worden gedeeld, zodat een

eventueel groot verschil in belasting in lichte mate naar de

volgende time slice wordt door gegeven.

Bij verhuizing van een (runnable) proces van een hoog

belaste naar een lager belaste processor Hordt een mimimum

verschil in belasting als voorwaarde gesteld. Bij het

gegeven indicatie mechanisme lijkt een minimum verschil van

10 in de idle_count een redelijke keuze. Aan het eind van

iedere seconde komt dat overeen met een belastings verschil

van 20 procent (absoluut). Als tot verplaatsing van een
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proces wordt besloten, kan de idle_count van de

oorspronkelijk het zwaarst belaste processor met 5 worden

verhoogd en die van de lichtst belaste processor met 5

worden verlaagd. Met deze aanpassing wordt het minimum

vereiste verschil in de idle_counts juist verwijderd. Deze

aanpassingen lopen in feite vooruit op wat de idle_counts

verwacht worden te gaan doen. Het doel is te voorkomen dat

de scheduler in korte tijd te veel runnable processen van de

zwaarst naar de lichtst belaste processor verhuist. Wil de

scheduler nu twee keer achtereen een proces van eenzelfde

processor naar eveneens dezelfde doel processor verhuizen,

dan moet het oorspronkelijke verschil in belasting erg groot

zijn geweest.

De scheduler kijkt ook bij het zoeken naar vrije of easy

core naar de idle_count. Daar zijn echter geen minimum eisen

gesteld; de zoek actie gebeurt eenvoudig op volgorde van de

hoogste naar de laagste idle_count. Omdat tijdens het

doorzoeken van de bij een processor behorende proces lijst,

de idle_counts intussen kunnen veranderen, verdient het

aanbeveling voor het begin van de zoek actie een moment

opname te maken van aIle idle_counts, en die waardes

tijdelijk op te slaan, opdat ze tijdens het zoeken

onveranderd blijven.

Nadat is besloten een (runnable) proces bij een processor in

te swappen, kan de idle_count van die processor, net als bij

de proces verhuizing, met 5 worden verlaagd, daarmede de

toegenomen belastings graad van die processor alvast

aangevend.

Bij het uitswappen van een proces zijn er twee

mogelijkheden. Het proces was een niet runnable proces (easy

core), of'het proces was weI runnable (not easy core). In

het laatste geval is het systeem zo zwaar belast, dat de

idle_counts vermoedelijk slechts zeer langzaam oplopen. Een

aanpassing van de idle_count lijkt dan mischien niet zinvol,

doch een verhoging van de idle_count kan de scheduler helpen

bij de volgende ronde het gecreeerde gat sneller terug te
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vinden, door meteen bij de juiste processor te gaan zoeken.

Een verhoging van de betreffende idle_count (met I::"__'., als in

de vorige allinea~s) is dus toch op zijn plaats.

In het geval een niet runnable proces wordt uitgeswapt heeft

dat relatief weinig invloed op de belasting van de

onderhavige processor. Er zou in dat geval aan kunnen worden

gedacht de idle_count met een kleine waarde te verhogen

(bijv. 2) • Ais dan later een runnab Ie proces wordt

ingeswapt, wordt dat gecompenseerd door de verlaging van

idle_count (met 5).

De in deze paragraaf gegeven getallen moeten worden gezien

als niet meer dan een "educated guess", een nader onderzoek

is nodig om een meer gefundeerde keuze te maken.

8.3 Proces keuze: switch.

In de vorige paragraven is aIleen gesproken over het

verdelen van de aanwezige processen over de beschikbare

processoren. Welk proces een processor daadwerkelijk

uitvoert is nog niet aan bod gekomen.

Elke processor heeft een eigen geheugen (local core, zie

figuur ul). waarin de processen staan waaruit die processor

een keuze kan maken. Een processor kan uitsluitend processen

uitvoeren die in zijn eigen core staan (zowel text, data als

stack) • Ais een proces "actief" is op een bepaalde

processor, dan geeft deze op min of meer vrijwillige basis

het gebruik van de processor door aan een ander proces (uit

dezelfde local core) • Om dit mechanisme te laten

functioneren, moet elke processor weI ooit eens een proces

zijn toegewezen. Daar wordt tijdens het opstarten van het

systeem voor gezorgd, waarover meer in paragraaf 8.4.

Een proces geeft de processor op door aanroep van de kernel

routine switch. Er zijn drie mogelijke beweegredenen voor

een proces om dat te doen.

De eerste is op geheel vrijwillige basis. Een proces kan

allerlei standaard acties zoals I/O, interproces communica-
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tie e.d. uitsluitend doen via system calls. Een system call

activeert een stuk van de kernel text. het aanroepende

proces gaat dan van de user mode over in de kernel mode. Ais

de kernel. na het opstarten van de gevraagde service. tot de

conclusie komt dat het aanroepende proces niet onmiddelijk

doorgang kan vinden -omdat op het eind van de gevraagde

actie moet worden gewacht- dan wordt switch aangeroepen.

De tweede reden om switch aan te roepen begint hetzelfde.

Een gebruiker gaat middels een system call over naar kernel

mode. Na verlening van de gewenste service test de kernel.

alvorens naar user mode terug te gaan. of er soms een ander

proces runnable is met een hogere prioriteit dan het huidige

proces. Deze toestand wordt aangegeven door de switch flag

(runrun). welke true kan worden gemaakt door de clock

interrupt routine (de prioriteit van een actief proces neemt

langzaam af. die van een niet actief runnable proces toe).

of door de signaal behandeling routine (wakeup) als een niet

runnable proces van hoge priotiteit runnable wordt gemaakt.

Het true zijn van de switch flag is voor de kernel reden om

het huidige proces niet te reactiveren.

roepen.

maar switch aan te

De laatste reden. de minst vrijwillige. eindigt als de

vorige reden. doch begint anders. Ais een processor een

interrupt honoreert. dan wordt automatisch naar kernel mode

over gegaan. Ais de interrupt service klaar is. wordt

voordat naar het onderbroken proces wordt terug gegaan.

eerst gekeken of op het moment van honorering van de

interrupt de processor in user mode dan weI in kernel mode

opereerde. In dat laatste geval wordt gewoon naar het

onderbroken proces terug gegaan. Halverwege kernel acties

willen we niet geforceerd naar een ander proces over gaan.

daar de consistentie van de kernel data structuren dan niet

overigens ook niet noodzakelijk. Ais de kernel klaar

gegarandeerd is. Een onmiddelijke switch call is dan

is met

zijn werk wordt de switch flag toch al getest. Bevond het

onderbroken proces zich ten tijde van de onderbreking in de

user mode. dan wordt weI de switch flag getest en. zo nodig.

switch aangeroepen.
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De functie van switch is geschetst in figuur u3. Het

selectie mechanisme dat switch toepast wordt weergegeven

door het centrale deel van de figuur. Switch zoekt de gehele

bij deze processor behorende lijst van processen af op zoek

naar een runnable proces. met zo groot mogelijke prioriteit.

Natuurlijk moet de sitch flag worden gereset. opdat het true

zijn van die flag in de toekomst nog betekenis heeft.

idle_count bij te hou-

stelt de clock interrupt

return van de interrupt

wordt de idle_flag weer

flg.u3: process swItch routIne

(sto.rt)

+
so.ve

co.ller sto.ck
't

switch to sto.ck

loco.l Inlt process
" Icleo.r Iclle _flo.g

reset switch flo.g 1-
t wo.lt for

seo.rch loco.l Interrupt

runno.ble process 1-
highest prlorlt~ +1 set Iclle _ flo.g

t+
switch to sto.ck

of new process

t
If necesso.r~

reconstruct

process sto.ck

t
(return)

Na een

staat de

elke clock

in

blijkt er dan

idle_flag true

geen runnable

interrupt (maakt

Deze

die

erIs

lang de

is.

proces beschikbaar. dan

wardt na het aan zetten

van de idle_flag gewacht

den.

op een

niet uit welke).

nog steeds geen werk te

doen te zijn. dan wordt

hij vanzelf weer aange-

interrupt (20 msec) met

een wordt verhoogd. zo-

gereset;

zet.

routine

Wordt er weI een runnable proces gevonden. dan wordt dat

proces geactiveerd door een switch naar zijn stack en een

return. De voor die stack switch benodigde informatie is

ooit eerder in de user area van dat proces genoteerd. toen

deze voor het laatst switch heeft aangeroepen. Die

informatie wordt daar aan het begin van switch door het

"save caller stack" blok genoteerd. Na de switch to stack of

new process kan het nodig zijn die stack te "repareren". [tat

blijkt noodzakelijk als het nieuwe proces. bij het de

laatste keer inactief worden. zichzelf heeft uitgeswapt. Het
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precieze hoe en waarom valt buiten het kader van deze text.

Er blijft echter nog een probleem. Nadat switch de stack van

de callet~ heeft "gesaved", bevindt de processor zich nog

steeds op die stack en kan dat proces niet worden

"vt~ijgegeven", bijvoorbeeld tbv. de scheduler om te worden

uitgeswapt. Het lopende proces kan pas echt inactief worden

verklaard als zijn stack niet meer wordt gebruikt. Daarom

moet direct na de save caller stack een switch worden

uitgevoerd naar een stack die daartoe altijd klaar staat.

Daartoe wordt bij het opstarten van het systeem op elke

processor een proces gecreeerd, dat door het true zijn van

zijn lock flag nooit wordt uitgeswapt, of wordt verhuisd

naar een andere processor. Dat moet dan liefst een niet te

groot proces zijn, omdat het permanent geheugen in beslag

neemt. Hiertoe wordt een in it proces gebruikt, dat ook

verder nog actief is, zie voor meer daarover in de volgende

paragraaf.

8.4 Systeem configuratie.

Zoals in single processor Unix, splitst de nieuw opgestarte

Unix kernel zich na enige initialisatie op in twee

processen: de scheduler -proces 0, blijft altijd in core- en

een init proces -proces 1-. Dit init proces start tbv. de

systeem beheerder eerst een enkele shell op (single user

mode). Na beeindiging van deze shell configureert het init

proces het systeem in multi user mode. Het is deze

configuratie die tbv. de multi procesor opzet is gewijzigd.

In de single processor opzet creeert het init proces, verder

vader-init te noemen, een aantal zoon-init processen; een

voor elke terminal. Na dit creatieve werk, trekt het vader

init proces zich terug en komt pas weer tot activiteit als

een van zijn zoon-init processen wordt beeindigd. De vader

init start dan een nieuwe zoon-init op.

Een zoon-init proces wacht op het actief worden van de
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terminal onder zijn beheer, waarop het proces zichzel~ via

login uiteindelijk vervangt door een commando interpreter,

meestal een shell. Deze shell heeft dus dezelfde proces id.

als het oorspronkelijke zoon-init proces, en wordt door het

vader-init proces nog steeds als zoon erkend. Ais de

gebruiker na zijn werk de shell beeindigd, wordt dat door de

vader-init gezien als het beeindigen van de oorspronkelijke

zoon-init, waarop deze weer een nieuw zoon-init proces

creeert ter vervanging van de oude. De terminal

weer gereed voor een volgende gebruiker.

is daarmede

In de multi
I

processor situatie gedraagt het vader-init

proces zich in grote lijnen hetzel~de, in ieder geval tav.

het creeren en in leven houden van een aantal zoon-init

processen. Echter voordat de vader-init over gaat tot de

creatie van zoon-init processen (uitsluitend op de processor

waar de vader-init zel~ toe behoort), creert deze eerst op

iedere processor, behalve de zijne, een proces dat op die

processor de rol van vader-init proces gaat vervullen, zie

in figuur u4, de processen 2, 3 en 4. Al deze nieuwe vader

init processen verschillen in zoverre van de oorspronkelijke

vader-init, dat zij geen "single user" shell opstarten, doch

direct zoon-init processen gaan creeren. Zij

bovendien hun lock flag aangezet, zodat zij altijd

bl ijven.

krijgen

in core

01 scheduler

I
1: Inlt

I I I~
Inlt Inlt Inlt 21 Inlt 31 Inlt 41 Inlt
(sh) (sh) (sh)
~ ~ ~Ii\ Ii\ Ii\ 'nit Inlt InIt Inlt InIt 'nIt Inlt InIt Inli:

(sh) (sh) (sh) (sh) (sh) (sh) (sh) (sh) (sh)

1i\1i\1i\1i\1i\1i\1i\1i\1i\
flg.u4 1 proces conflruro.tle lo.yout (voorbeeld)
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Deze locale vader-init processen nemen bij creatie de eerste

(en nog enige) plaats in in de locale proces lijst. Ais

later processen aan een locale lijst worden toegevoegd.

gebeurt dat nooit vooraan, zodat de locale vader-init

processen altijd vooraan in de locale proces lijsten

blijven, waardoor zij gemakkelijk te vinden zijn tbv. de

stack switch die vooraan in de switch routine plaats vindt.

De in de vorige paragraaf genoemde stack die nodig is voor

het hart van de switch routine wordt dus geleverd door de

locale vader-init. AIleen processor 1 vormt hierop een

uitzondering. Het eerste proces op zijn lijst is de

scheduler (blijft ook altijd in core); een switch call op

die processor maakt daarom gebruik van de stack van de

scheduler. Dat kan geen kwaad; in pricipe is de stack van

elk willekeurig proces geschikt, zolang dat proces tijdens

het gebruik maar niet wordt uitgeswapt. Immers als switch

actief is, bevindt elk proces op die processsor zich in de

switch routine! En tussen twee opeenvolgende gebruiken van

switch mag de feitelijke inhoud van het local stack frame

van switch best gewijzigd worden. Wat moet worden onthouden,

maakt gebruik van globale variabelen.

Ook wordt zo voldaan aan de in de eerste allinea van

paragraaf 8.3 gestelde eis, dat op elke processor een proces

actief moet worden gemaakt, alvorens het switch mechanisme

kan functioneren.

Door de aanwezigheid van deze vader-init processen op iedere

processor wordt er tevens voor gezorgd, dat de creatie van

gebruikers processen gespreid plaats vindt, zodat zelfs

zonder dat de scheduler daar moeite voor heeft gedaan. de

werk belasting al enigszins verdeeld is.

8.5 Data structuren.

Om de in de vorige paragrafen beschreven acties te kunnen

uitvoeren, moeten een aantal data structuren ter beschikking

staan. De belangrijkste zijn de proces lijsten. Er is een
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[oco.l forward/backward link
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lokale proces lijst voor elke processor en een voor de swap

disk. Verder zijn aIle processen ook in een totale lijst

opgenornen.

De identiteit van een proces

wordt vertegenwoordigd door

een process structure (zie

figuur u5. waarin de belang

rijkste velden worden ge

noemd). Er is een array van

deze process structures be

schikbaar. doch de elementen

zijn geoorganiseerd in twee

double linked lists: de

local list en de general

list. Deze lists zijn als

double linked lists uitge

voerd orn op elke willekeuri

ge plaats een element te

kunnen verwijderen of toe-

voegen.

Orn die double linked lists te kunnen construeren zijn aan de

reeds bestaande process structure een viertal links

toegevoegd: een general forward resp. backward link en twee

gelijksoortige local links. Daarnaast is er nog een veld

toegevoegd dat de processor id. aangeeft in welks local link

het proces is opgenomen. opdat ook vanuit een process

structure de toegewezen processor kan worden gevonden

(bijvoorbeeld ivrn. interrupts).

Wat betreft de processor id.;s is voor de volgende conventie

besloten. De swap disk draagt numrner 0 en de processoren de

(aansluitende) nummers 1 tim n. waarbij n het aantal

aanwezige processoren aangeeft.

Het is op deze rnanier weI zo dat in een process structure op

twee manieren aangegeven is dat een proces zich op de swap

disk bevindt. nl. door de processor id. en door het false

zijn van de loaded flag. maar dat rnaakt een aantal kernel

routines sirnpeler.
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pointer naar het nu op deze

processor actieve proces, de

prioriteit van dat proces, een

flag die het niet actief zijn

De lokale proces lijsten worden

ieder vooraf gegaan door een

speciale structure, de proces

sor structure (zie figuur u6>.

In deze structure zijn opgeno

men de processor id., pointers

naar het begin en het eind van

de lokale proces lijst, een

processor Id

pOinter to first process

pOinter to la.st process

pOinter to a.ctlve process

curpri

Idle_ fla.g

Idle_count

runrun

seMa.phore

fig.u6= processor structure

van de processor aangeeft,

van inactiviteit aangeeft

alsmede een teller die de mate

(zie ook paragraaf 8.2.1>, de

switch flag (runrun) en tenslotte een semaphore.

Deze semaphore moet worden gezien als een voorlopig

voorstel. Hij is bedoeld de toegang tot de betreffende

processor structure te beschermen, alsmede de toegang tot de

lokale proces lijst.

Naast de uitbreiding cq. toevoeging van de process resp. de

processor structure is ook een andere belangrijke structure

gewijzigd, de text structure. Deze structure stelt de kernel

in staat meerdere processen van dezelfde copie van een

re-entrant text gbruik te laten maken. In figuur u7 zijn de

belangrijkste velden van zowel de oude als de nieuwe

structure weergegeven.

In zowel de oude als de nieuwe versie vinden we de size van

de text en een pointer naar de inode van de file waar de

text in te vinden is. Het is dit laatste veld dat feitelijk

de identiteit van de text aangeeft, elke file heeft nl. een

eigen unieke inode.

Verder vinden we in de single processor versie twee counts:

de in core count en de total used count. Deze laatste is

altijd groter dan of gelijk aan de eerste. De total used

count geeft het totaal aantal momentane gebruikers van de

text aan. Als dit getal niet nul is, bevat het veld disk

address een geldig adres op de swap disk waar een copie van
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Multl processor l

single processor1

flg.u71 text structure

size

Inode pOinter

o.ddress [n+lJ

count [n+lJ

disk o.ddress

core o.ddress

toto.l used count

In core count

size

Inode pOinter

de text te vinden is. Van elke actieve text is nl. altijd

een copie op de swap disk aanwezig, zodat de kernel zich

daar bij het vrijgeven van de door de text gebruikte core

(zie hierna> geen zorgen om hoeft te maken. De in core count

geeft aan hoeveel gebruikers van de text op dit moment in

core zijn. Als dit getal niet nul is, geeft het veld core

address aan waar in core zich een copie van de text bevindt.

Als door het uitswappen van een

proces de in core count op nul

komt, dan kan de gebruikte core

onmiddelijk worden vrij gegeven.

Er hoeft niet eerst een copie naar

de swap disk te worden gestuurd,

die staat daar al.

Bij de multi processor text

structures zijn de counts en de

adressen in twee arrays gevat, met

index lopend van 0 tim n. Count

[1] tim en] geeft de in core count

aan van de aanwezige n processo

ren, address [1] tim [n] geeft de

bijbehorende core adressen aan.

Count [0] bevat dan de total used

count, en address [0] het adres op

de swap disk.

8.6 Interrupts.

Er zijn in de huidige opzet drie interrupt bronnen, de

system clock, de disk processor en de terminal processor. De

clock interrupt is niet specifiek en moet altijd door

dezelfde processor worden opgevangen. De door de disk en

terminal processoren opgewekte interrupts kunnen in principe

aan iedere willekeurige kaart worden gericht. Daar wordt o IT,

een aantal redenen geen gebruik van gemaakt.

De eerste reden is de beperkte inerrupt mogelijkheden van
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het VME interrupt protocol. Een VME interrupt wordt.

logisch. door een kaart opgevangen. Door het kiezen van een

interrupt level door de interrupt generator wordt dus ook de

doel kaart geselecteerd. Aangezien er maar zeven VME

interrupt levels zijn gedefinieerd. kunnen er niet meer dan

zeven central processor kaarten in het systeem aanwezig

zijn. Daarmede zijn de VME interrupt mogelijkheden dan

volledig bezet. Nu is een aantal van zeven central processor

kaarten voor dit systeem waarschijnIijk ruim voldoende. toch

is het een situatie die we niet willen creeren.

De tweede reden is dat het vaak extra werk betekent te

achterhalen naar welke processor een interrupt heen moet.

terwijl het vaak niet eens uit maakt welke processor de

interrupt service uitvoert. Een voorbeeld zijn de disk

interrupts. Een processor kan in de opdracht die hij naar de

disk processor stuurt. aangeven naar wie de interrupt. die

het klaar zijn van de opdracht aan geeft. te zenden. Maar

het proces dat verantwoordelijk was voor de aanvraag kan

inmiddels uitgeswapt zijn. zodat hij niet Ianger meer onder

de verantwoordelijkheid van die ene processor valt.

Hetzelfde geld voor terminal interrupts. Het is daarom veel

simpeler aIle interrupts van een soort steeds naar dezelfde

processor te sturen.

De derde reden is de manier waarop single processor Unix

interrupts tegen ongewenste onderlinge beinvloeding

beschermt. nl. door interrupts in meer of mindere mate

tijdelijk te blokkeren. Dit mechanisme kan aIleen worden

gehandhaafd door aIle interrupts naar een enkele processor

te sturen. Als dat niet wordt gedaan. moeten veel

uitgebreidere maatregelen worden genomen ter afscherming van

de kernel data structuren. die maatregelen betekenen ook

meer werk voor het systeem.

Dat betekent natuurlijk weI dat die ene processor een extra

stuk werk krijgt aangeboden. waarvan de andere processoren

verschoond blijven. Dit kan worden opgevangen door tijdens

het uitvoeren van interrupt routines de idle_flag false te
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maken; indien nag nodig maakt de weer geactiveerde switch

routine die flag zelf weI weer true (zie paragraaf 8.3). Op

die manier wordt de idle_count naar waarheid bijgehouden.

Oak kan tijdens het opstarten al met de situatie worden

rekening gehouden, door op de "interrupt processor" minder

init processen op te starten dan op de andere processoren

(zie paragraaf 8.4).

Als een interrupt routine het noodzakelijk acht een andere

processor eveneens te interrumperen, kan daarvoor worden

mechanisme. Dit is een speciaal stukje hardware.

al opgebruik gemaakt van

processor kaart

een mechanisme

aanwezig is,

dat oak

n 1. het wek

de disk
I

interrupt

Als iemand

dat register over de VME bus beschrijft, wordt op de

interrupt vooraf gegaan. zodat oak de

geadresseerde kaart

Hieraan is geen VME

een locale interrupt gegenereerd.

beperking van slechts zeven interrupt doelen niet geldt.

Een routine die van die mogelijkheid veel gebruik zal maken

is de clock interrupt routine. die bij elke clock interrupt

oak een interrupt aan aIle andere processoren door zendt. am

eventueel een "slapende" switch routine te wekken (zie

paragraa f 8.:3).
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9 Oiversen.

Tijdens het afstudeerwerk zijn ook enige kleinere problemen

onderzocht. het betreffen zaken als het opstarten van het

THE KUNix systeem vanaf floppy disks en het gebruik van

Digilec model 824 PROM programmer in samenwerking met het

Unix systeem.

9.1 Floppy boot.

De THE KUNix minicomputer heeft altijd minstens een

Winchester disk tot zijn beschikking. Hierop staat de Unix

kernel. een groot aantal utilities. de swap area en de disk

ruimte tbv. de gebruikers. Ook staan op die disk de sources

van de kernel en de utilyties.

Er' is onderzocht of het mogelijk was het systeem op te

starten met een lege Winchester disk. waarbij aIle

bovengenoemde zaken op floppy disks staan. Natuurlijk zijn

hiervoor vele floppy disks nodig. Tijdens de opstart (boot)

activiteiten kan het systeem echter niet meer floppy disks

adresseren dan er drives aanwezig zijn. Nu is het systeem

ontworpen om vier floppy disk drives aan te kunnen sturen.

vaak zijn er echter niet meer dan twee aanwezig. soms zelfs

niet meer dan een. Er is daarom onderzocht of de floppy boot

met slechts een enkele floppy disk drive mogelijk is.

De capaciteit van de in het systeem gebruikte floppy disks

is 720 kbyte per -geformatteerde- floppy disk. In die

beperkte ruimte moet zowel de swap area komen. als het file

systeem met de voor het opstartproces benodigde files. In de

uiteindelijk gekozen indeling van de opstart floppy disk is

400 kbyte reserveerd voor de swap area. Oit lijkt nogal

veel. Maar er moet rekening mee worden gehouden. dat Unix

van elke actieve text (muv. de kernel zelf) een copie op de

swap disk bewaart! De resterende 320 kbytes zijn dan

beschikbaar voor het filesysteem. waarin de voor het
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opstarten noodzakelijke files een plaats vinden.

Om te beginnen moest er natuurlijk een strenge selectie

worden gemaakt van utilities die beslist nodig zijn. Later

bleek overigens dat er zelfs voldoende ruimte beschikbaar

was om enige niet direct noodzakelijke. doch wei zeer

handige utilities op de opstart floppy te plaatsen. Aile

andere utilities komen dan op andere floppy disks.

De volgende zaken moeten beslist op de boot floppy disk

aanwezig zijn.

Een boot block. standaard op sector nul van de floppy. Dit

boot block wordt geactiveerd door de monitor. welke zich in

de (P)ROM van het systeem bevindt. Vervolgens een boot

programma (ca. 20 blocks) welke door het boot block wordt

geactiveerd. En tenslotte de Unix kernel (ca. 135 blocks)

welke weer door het boot programma wordt geactiveerd.

Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven (paragraaf 8.4).

start de kernel na enige initialisaties een initproces oP.

welke op zijn beurt weer een (single user) shell opstart.

Beide files moeten dus aanwezig zijn (10 resp. 49 blocks).

Nu draait het systeem. maar behalve enige shell resident

commando's zoals cd (change directory) kan er nog niets

gedaan worden.

De nog maagdelijke Winchester disk moet eerst geformatteerd

worden. Oat gebeurt mbv. het sasi programma (30 blocks).

waarmee rechtstreeks opdrachten aan de Winchester disk

controller (sasi interface) kunnen worden gegeven. Na het

formatteren van de disk moet daarop nog een file systeem

worden geconstrueerd. Dat wordt gedaan door het programma

mkfs (26 blocks). Mkfs heeft daarbij een hulp file nodig

protodkO (2 blocks)- waarin de layout van het file systeem

staat beschreven. Het aldus aangemaakte file systeem moet

nog worden gecontroleerd mbv. fsck (46 blocks).

Nu moeten op de nieuwe Winchester disks een aantal files

komen. welke die disk in staat stellen later de taak van

"hoofd disk" over te nemen. Oaar hoeven echter geen aparte

acties door de systeem beheerder voor te worden ondernomen.
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in de file protodkO kan nl. tot in detail worden aangegeven

welke file op welke plaats in het file systeem moet komen.

Die files moeten natuurlijk weI op de floppy aanwezig zijn.

Behalve files als init, shell, etc. zijn daar ook files bij

die straks nodig zijn als de Winchester disk het werk

overneemt. Deze moet nl. in staat zijn van andere floppy

disks de andere utilities te halen.

Die extra files zijn: mount (22 blocks) waarmee andere

floppy disks aan het file systeem kunnen worden gekoppeld;

umount (17 blocks) om disks mee te ontkoppelen; tar (47

blocks) het programma waarmee files en directory structuren

kunnen worden gecopieerd; pwd (16 blocks) een door tar

gebruikt programma; sync (4 blocks) Unix schrijft blocks

niet direct naar disk, doch pas als er in de buffer pool

ruimte te kort is, sync forceert een buffer pool flush.

Extra moet nog worden vermeld dat mkfs, in opdracht van

protodkO, ook een boot block op de nieuwe disk aan brengt.

Mkfs kan daarvoor echter niet gebruik maken van het reeds op

de floppy disk in sector nul staande boot block. Sector nul

behoort feitelijk niet tot het file systeem, en kan dus niet

worden gelezen. Dat boot block moet dus ook elders op de

floppy disk staan (in directory mdec).

Ook de Unix kernel moet twee keer op disk staan. In de Unix

kernel staat nl. aangegeven waar het "root file systeem" te

vinden is en waar de swap area. Tijdens de floppy boot

bevinden beide zich op de floppy, als de Winchester actief

wordt, vinden beide een plaats op die Winchester. De Unix

kernel die op de Winchester disk moet komen, is dus een

andere dan die op de floppy disk staat!!

Eerste pogingen om het systeem met een floppy op te starten

faalden echter, ondanks experimenteren met de inhoud van de

boot floppy. Dat probleem bleek de volgende oorzaak te

hebben.

Na het doen van enige initialisaties, splitst de kernel zich

in twee processen, te weten de scheduler en een init proces

(zie ook paragraaf 8.4). Hiertoe moet naast het reeds

bestaande proces (met id. nul) een nieuw proces worden
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gecreeerd (met id. een). Tijdens een procescreatie voert de

kernel een test uit die probleemloze voortgang van het

systeem als geheel moet garanderen. In deze test wordt

gekeken of het systeem aan aIle potentiele aanvragen van

unieke resources kan voldoen. Dat betreft hier aIleen de

swap area. Er wordt door Unix van het bankiers algoritme

gebruik wordt gemaakt. wat wil zeggen dat een aanvraag

aIleen wordt gehonoreerd. als op dat moment aan aIle

potentiele aanvragen van dat proces kan worden voldaan. De

maximale swap area die een proces kan aanvragen. is de

maximale procesafmeting. Een constante die voor het

compileren van de kernel wordt vast gelegd. De in dit

systeem gebruikte constante is 512 kbyte. Omdat de swap area

op de floppy disk kleiner is dan die 512 kbyte. kan nooit

aan die aanvraag worden voldaan. Met het honoreren van die

aanvraag wordt dus weI erg lang gewacht.

De oplossing was simpel: verlaag die constante naar een

waarde die weI ruimschoots op de swap area past. maar die

voor het boot gebeuren nog weI groot genoeg is. Gekozen is

voor 128 kbytes. hetgeen een zeer ruime reserve over laat.

Deze verandering bleek voldoende om het opstart proces vanaf

floppy disk te laten slagen. Oak is met succes vanuit deze

situatie een lege Winchester disk succesvol geactiveerd.

9.2 Het gebruik van de Digilec 824 PROM programmer.

Deze paragraaf bevat geen uitgebreide beschrijving van de

programmer. daar is een goede handleiding voor beschikbaar.

Er wordt slechts aandacht besteed aan die facetten die

belangrijk zijn bij het gebruik van deze porgrammer samen

met het THE KUNix systeem. waarbij kennis van de reeds

genoemde handleiding wordt verondersteld.

De Digilec model 824 PROM programmer

interface waarover de inhoud van een

ingelezen of worden verstuurd. In een

omgeving zal vooral het inlezen van data.

heeft een RS232

PROM kan worden

normale ontwikkel

bestemd voor een
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PROM, het meest voorkomen. Voor het transport van die data

kent deze programmer een aantal protocol len. Omdat de meeste

software ontwikkeling is gedaan voor een op een IAPX 80186

processor gebaseerde I/O kaart, is tot nag toe aIleen

gebruik gemaakt van het Intel hex protocol. In dat protocol

worden data bytes verzonden als twee ASCII characters,

vooraf gegaan door controle en adres informatie en gevolgd

door een checksum byte; dit alles eveneens mbv ASCII

characters. Deze RS232 connector kan voor dat doel worden

verbonden met een van de RS232 interfaces op het Unix

systeem. Dat moet dan weI een ingang zijn, waarop geen login

proces actief is. Met de file "ttys" in de directory "etc"

kan worden aangegeven op welke ingangen een login proces

actief mag zijn, en op welke niet.

De programmer moet daarbij als voIgt worden ingesteld.

Format (functie 31): IHEX; RS-232C (functie 32): baud rate

9600; full duplex; 1 stop bit; 7 data bits; parity even;

xon/xoff disable; dsr off; trailer off; header off; auto

split off. Dat laatste kan indien gewenst anders. Vervolgens

Hardt de recieve functie opgestart. Als daarvoor aIle

gevraagde parameters zijn gegeven, verschijnt er op het

controle schermpje de text RECIEVING READY. Nu kan vanaf de

Unix machine de file worden verzonden, zie hierna. Tijdens

het ontvangen van de file blijft de text RECIEVING READY

knipperend zichtbaar. Als de file geheel succesvol is

ontvangen, verschijnt op het schermpje de text RECIEVE DONE.

Het versturen van de file vanuit het Unix systeem gebeurt

eenvoudig met het cat programma, waarvan de standard output

wordt "ge-redirect" naar de poort waar de programmer op is

aangesloten. Daarbij moet nag op het volgende worden gelet.

Unix gaat, zander van het tegenovergestelde te zijn

overtuigd, er van uit dat aIle terminals uitsluitend

hoofdletters kunnen verwerken. Omdat Unix zelf echter

hoofdzakelijk met kleine letters werkt, en hoofdletters dus

maar weinig voorkomen, worden in zo'n geval aIle kleine

letters vervangen door hoofdletters, en aIle (oorspronke

lijke) hoofdletters vooraf gegaan door een back slash (\).

De PROM programmer weet echter met die backslashes geen
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raad, en geeft dan een foutmelding. Daarom moet er voor

worden gezorgd dat in de file die naar de programmer wordt

verzonden geen hoofdletters voorkomen. Is dat weI het geval,

dan kan de file via een filter worden verzonden die aIle

hoofdletters vervangt door kleine letters (waarna de lijn

driver aIle kleine letters weer vervangt door hoofdletters).

Alles bij elkaar kan zo'n verzend commando er dan als voIgt

Llit gaan zien:

cat file ! utI >/dev/ttya7. Waarbij file de te verzenden

Intel Hex file is, met zowel hoofd als kleine letters; utI

een filter die hoofdletters vervangt door kleine letters;
I

dey de device driver directory en ttya7 de als voorbeeld

gekozen lijn waarop de programmer is aangesloten. Ps. ivm.

de speciale betekenis die sommige symbolen voor de editor

hebben. is het Unix pipe symbool vervangen door een uitroep

teken (!).
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10 Conclusies en aanbevelingen.

Zoals de rest van dit rapport is dit hoofdstuk verdeeld in

twee delen. Het eerste deel handelt over de disk processor

software en het tweede deel over het multi processor

concept.

10.1 Disk processor.

De disk processor, zowel hardware en software, is nu

volledig operationeel. Getuige het feit dat het computer

systeem al enige maanden probleemloos functioneert. Dat

neemt niet weg dat vooral de software nog voor verbetering

vatbaar is.

Op een aantal punten in de betreffende hoofdstukken is soms

op weinig lovende wijze over de structuur van de software

gesproken. De basis opzet is weI vrij goed, maar -vooral

door veranderingen en uitbreidingen door verschillende

mensen aangebracht- is die structuur op een aantal punten

verloren gegaan Cbijvoorbeeld de structure s_fcb in de

floppy modules). De onderhoudbaarheid van de software en de

mogelijkheid tot het aanbrengen van verdere uitbreidingen

kan worden verbeterd door de software gedeeltelijk opnieuw

op te zetten. Ook kan de snelheid van de software door een

nieuwe opzet vermoedelijk worden vergroot.

Een bijzonder zwak punt in de software verdient speciale

aandacht, nl. het buffer mechanisme.

Een buffer mechanisme is noodzakelijk omdat de huidige

hardware niet toelaat dat data rechtstreeks tussen VME en

I/O kanaal wordt getransporteerd. Bovendien zou het trage

I/O transport een ongewenst lang beslag op de VME bus

leggen. De opzet van het buffer mechanisme is echter

gebaseerd op het transport van enkele disk sector (512

bytes) per actie slag. Tevens is getracht met het buffer

mechanisme daadwerkelijk disk access zo veel mogelijk te
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vermijden. De huidige uitvoering is echter zodanig, dat in

de praktijk elke opdracht een disk access nodig maakt. Er

wordt echter weI enige processor tijd verspild in het buffer

beheer.

Het gebruik dat Unix van de disk maakt is op te splitsen in

twee catagorieen. File access, dat gebeurt altijd met

opdrachten van een sector per opdracht, en swap disk access,

waarin opdrachten worden gegeven die vele sectoren kunnen

omvatten. Nu wordt een multiple sector opdracht op de disk

processor kaart op gesplitst in een reeks kleinere acties

ivm. door de hardware opgelegde beperkingen. Vroege versies

van de gebruikte IAPX 80186 processor vertoonden een fout in

de ingebouwde DMA controllers, waardoor multiple sector

opdrachten moesten worden opgesplitst in deel pakketjes van

slechts een sector. Dit formaat paste mooi in het gebruikte

<weinig actieve) buffer management. Nu nieuwere releases van

de IAPX 80186 deze fout niet meer schijnen te hebben kunnen

grotere deel opdrachten worden toegestaan, hetgeen de

snelheid van swap acties zeer ten goede komt.

Hierdoor was het noodzakelijk het buffer mechanisme zo uit

te breiden dat ook deze grotere <deel) opdrachten konden

worden gebufferd. Hierdoor is het buffer mechanisme, zo

mogelijk, nog zwakker van structuur geworden. Het verdient

aanbeveling het buffer mechanisme opnieuw op te zetten.

Hiertoe kan de volgende beschrijving als leidraad dienen.

De nu gebruikte Unix kernel maakt tbv. van file access

gebruik van een eigen buffer pool. Zolang Unix dat blijft

doen is het niet zinvol de disk kaart ook van een buffer

pool te voorzien. De enige buffering die dan nog nodig is,

is uit oogpunt van hardware cq. bus belasting overwegingen.

Gedacht kan dan worden aan een buffer mechanisme met een min

of meer variabele buffer grootte, tbv. van de twee soorten

disk opdrachten. Deze buffers worden dan na gebruik direct

weer vrij gegeven.

Wordt een effectieve buffer pool op de disk kaart weI op

prijs gesteld, dan is dat aIleen zinvol als de software een

strikt onderscheid maakt tussen swap opdrachten en file
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access. AIleen de opdrachten tbv. file access worden dan

door het buffer pool mechanisme behandeld. Swap opdrachten

gaan dan via een grotere buffer, die los staat van de sector

buffers. Dat swap buffer wordt na gebruik direct vrij

gegeven; het is niet zinvol swap opdrachten in buffers te

bewaren. Als het wenselijk is swap disk access te

verminderen, kan dat aIleen zinvol gebeuren door het

vergroten van de core van het computer systeem. Alhoewel dat

in een multi processor omgeving mischien weI nuttig kan

z ijn, in de beteken is van een soort "gemeenschappel ij ke

core" .

De opzet van de routine die de disk lees en schrijf acties

bestuurt, is zodanig dat het data transport tussen buffer en

VME bus en tussen buffer en disk "serieel" verloopt. WeI

maken beide transporten van een ander DMA kanaal gebruik (er

zijn twee DMA kanalen). AIleen als er meerdere disk manager

processen actief zijn, dwz. er wordt meer dan een disk

gebruikt, kunnen beide DMA kanalen "parallel" opereren.

Meestal is in een computer systeem van deze opzet slechts

een hard disk in gebruik en een of twee floppy disks.

Verreweg het meeste disk access vind dan plaats op die ene

hard disk, zodat het grootste deel van de data transporten

uitsluitend serieel plaats vinden. Een andere opzet van de

disk sofware, met gescheiden processen die het data

transport tussen buffers en VME bus en tussen buffers en

disks beheren, kan er voor zorgen dat er veel meer werk

partallel plaats vindt. Hierdoor kan het disk access

aanmerkelijk worden versneld.

Al met al reden genoeg om de gehele opzet van de disk

software grondig te herzien, waarbij weI zinvol gebruik kan

worden gemaakt van de tot nog toe opgedane ervaringen. Ook

grote stukken van de huidige software kunnen met weinig of

geen verandering in de nieuwe opzet worden overgenomen.
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10.2 Multi processor configuratie.

Zoals in het betreffende hoofdstuk al is opgemerkt, is de

inhoud van dat hoofdstuk het resultaat van een eerste

studie. Er zijn veel punten, vooral tav. de bescherming van

gemeenschappelijke data structuren, die nog een uitgebreide

studie vergen. Ook zijn de consequenties van de gedane

voorstellen nog niet geheel uitgewerkt. Overbodig te zeggen

dat in dit vroege stadium natuurlijk nog geen enkele regel

programma text is geproduceerd.

Er kan echter worden gesteld dat de geschetste opzet goede

perspectieven biedt tav. de realisatie van een goed werkende

multi processor configuratie, waarbij de Unix (versie 7)

kernel text, zoals die nu bestaat, relatief weinig

aanpassingen behoeft.
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