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Samenvatting

Samenvatting

i

Het "THE KUNix" systeem is een minic:omputer ontwikkeld aan
de Tec:hnisc:he Hogesc:hool Eindhoven en aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen. Op deze c:omputer zal in eerste
instantie het operating system UNIX draaien. Input en output
wordt zoveel mogelijk door aparte hardware met eigen (80186)
proc:essoren uitgevoerd om de systeemperformanc:e hoog te
maken.

Een van de input/output kaarten is uitgerust met hardware
voor de besturing van winc:hester disks en floppy disks. Dit
verslag besc:hrijft de software die in het Kader van de
afstudeeropdrac:ht gesc:hreven werd om winc:hester disks en
floppy disks aan te sturen. Deze software kan vanuit een
host (bijvoorbeeld UNIX) aangesproken worden om een opdrac:ht
uit te voeren.

De disksoftware func:tioneert geheel, zij het dat enkele
uitbreidingen wenselijk zijn. De software draait momenteel
onder een VrlJ eenvoudige multitasking executive (IMX>.
Spec:iaal ten behoeve van de input/output kaarten werd eerder
een uitgebreide multitasking exec:utive (LEX> gemaakt. Zodra
deze foutvrij is, kan hiervan gebruil<: gemaakt worden. Het
buffermanagement is momenteel zeer eenvoudig; een sterk
verbeterde versie is in ver gevorderd stadium. De
disksoftware bevat momenteel nog geen sc:heduler om de
kopbeweging van de disks te optimaliseren. Uitbreidingen of
wijzigingen zijn dankzij de modulaire opzet, vrij eenvoudig
aan te brengen.

II<: wil graag iedereen die betrokken is bij het "THE KUNix"
projec:t hartelijk bedanken voor de plezierige samenwerking.
In het bijzonder geldt dit voor mijn afstudeerc:oac:h, Ing.
van Bokhoven, "drager" van het projec:t, die zijn studenten
steeds weet te motiveren en te stimuleren.

D~ """'CH""" h..... ..T.... ICUN~ M" .V --
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1 Inleiding

Di t rapport behandel t disksoftware voor het "THE KUNi:<"
systeem. Het "THE KUNix" systeem is een multiprocessor
computersysteem dat gebruik maakt van een VME-bu5 en
Ethernet voor communicatie. Zij wordt ontworpen bij de
vakgroep Digitale Systemen van de Technische Hogeschool
Eindhoven en bij de afdeling Informatie Verzameling en
Verwerking van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
van de Katholieke Universiteit in Nijmegen.

Als operating system voor het "THE KUNix" systeem is in
eerste instantie UNIX gekozen. Hoewel het ontwerp van de
disksoftware wellicht geinspireerd is door UNIX, is zij
volkomen onafhankelijk van het te gebruiken operating
system. Er zijn plannen om de veel gebruikte operating
systems MS-DOS en CP/M 86 toe te voegen.

De disksoftware draait op een aparte kaart die voorzien is
van een Intel 80186 microprocessor. Andere processorkaarten
kunnen met behulp van message packets via VME-bus of
Ethernet opdrachten geven aan de disksoftware. Door de
ontlasting van de mainprocessoren kan de systeem performance
aanzienlijk verhoogd worden.

De disKsoftware bestuurt maximaal 4 winchester diskdrives en
4 floppy diskdrives. Iedere winchester drive mag van een
verschillend type en grootte ZlJn. Tenminste 2
verschillende typen floppy disk drives, zowel 5" als 8"
kunnen door elkaar aangesloten worden.

De disksoftware is zeer modulair opgebouwd. Extra
faciliteiten kunnen daardoor met weinig moeite en kans op
fouten toegevoegd worden. Daarbij kan in de eerste plaats
gedacht worden aan een scheduler voor de harddisk. Hiermee
kan de performance, met name in een multi-user / multi
process omgeving, verhoogd worden.
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2 Het liTHE KUNix" systeem
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Een modern universeel multiprocessor systeem zelf ontwerpen
en bouwen, hierdoor plaats bieden aan afstudeerders en
stagiaires, dat was de opzet van Ing. L.A. van Bokhoven van
de vakgroep digitale systemen aan de Technische Hogeschool
Eindhoven. Contacten met de Katholieke Universiteit in
Nijmegen wezen uit dat Ir J. Feenstra van de afdeling IVV
ook bezig was met het ontwerp van een dergelijk systeem. De
samenwerking die hieruit voortvloeide, komt tot Ltitdrukking
in de naam van het ontworpen systeem <THE en KUN). Omdat in
eerste instantie uitgegaan wordt van het veelbelovende UNIX
operating system, wordt gesproken van het "THE KUNi:<"
systeem.

In Nijmegen is veel ervaring opgedaan met UNIX en Eindhoven
heeft veel ervaring met moderne digitale hardware. Dit heeft
geleid tot een globale taakverdeling tussen Eindhoven en
Nijmegen. In Nijmegen werkt Ir. Feenstra met name aan een
UNIX implementatie voor het "THE KUNix" systeem. In.
Eindhoven wordt aan het systeem gewerkt door 1ng van
Bokhoven, Ing van Hooidonk, Ing Stork en Ing van der Putten.
Afstudeerders en stagiaires worden begeleidt door Ing van
Bokhoven.

2.1 het systeem

In september 1984, bij de aanvang van mlJn afstudeerwerk,
bestond het "THE KUNIX" systeem uit de volgende ccmponenten:

hardware componenten:

een rack met een VME-backplane plus voedingen

een 68010
bijbehorende
vinden.

main processor kaart tesamen met een
i/o kaart waarop tevens RAM en ROM een plaats

een tweetal 80186 i/o processor kaarten ten behoeve van
diskbesturing. Het eerste model werkt met een klok
frequentie van 5 Mhz, het tweede met een frequentie van
8 Mhz.

een geheugenkaart met daarop 512 KByte RAM, ontworpen door
Rolf Brinkmann
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en de software componenten:

het operating system UNIX versie 7

3 -

disksoftware ontworpen door Leo Quaden waarmee winchester
disks vanuit een 186-kaart aangestuurd kunnen worden

een multitasking operating system, de LEX. dat speciaal
ontwikkeld werd om op de 186-kaarten voor i/o gebruikt te
worden. De LEX werd geschreven door Lex Borger

In ontwikkeling waren op dat moment:

een nieuwe 68010 kaart (Wim van den Heuvel), compact en
voorzien van uitgebreide VME mogelijkheden

een 186-kaart ten
bijzonder terminal
Deliege)

behoeve
i/o plus

van seriele i/o en in
bijbehorende software

het
(Rene

een grafische kaart gebaseerd op een tweetal NEe 7220
grafische controllers (Michiel ••• ) met software voor GKS
(Bert van Beek)

een local area network interface gebaseerd op Ethernet
(Henk Peters en Rolf Brinkmann)

Dt._.._et4~__ ....act'" h_t:. .. T .... I<UNt.Jol'· _v_t:.__
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De disksoftware ontworpen door Leo Quaden was nog niet
geheel uitgewerkt en had niet de mogelijkheid om floppy
disks aan te sturen. Ir Feenstra rondde de software af om te
kunnen beschikken over een diskdriver voor hard disks.
Daarmee werd het mogelijk om locaal op het liTHE KUNix"
systeem UNIX te draaien. Er bestond echter behoefte aan
universeler opgezette disksoftware, waarin een driver voor
floppy disks opgenomen was en waaraan achteraf relatief
gemakkelijk toevoegingen en verbeteringen aan te brengen
zijn. Mijn opdracht luidt daarom als voIgt:

Maak een flexibel, modulair opgezet disksoftware
pakket dat opdrachten, aangeboden over d. VME-bus
in de vorm van message packets, uitvoert gebruik
makend van de bestaande hardware van de 186 disk
i/o kaart.

Uitgangspunten zijn dus:

een opdracht wordt aangeboden in de vorm van een message
packet. Zij kan vanuit een willekeurige master op de VME
bus gegeven worden (bijvoorbeeld vanuit UNIX op een 68000
kaart). Nadat de opdracht uitgevoerd is, verwacht de
master een bericht terug waarin gelezen kan worden hoe de
opdracht uitgevoerd werd. In hoofdstuk 3 worden message
packets beschreven.

- de hardware van de 186 disk i/o kaart. Deze kaart omvat
hardware voor de besturing van winchester disks, floppy
disks en een tweetal seriele kanalen. Hoofdstuk 4
beschrijft de opzet van de hardware van de 186 disk i/o
kaart.

Gevraagd wordt nu om de gap tussen het message packet en de
hardware te overbruggen met disksoftware (zie figuur 1). In
de hoofdstukken 5 tot en met 9 wordt de uitwerking van daze
opdracht beschreven.

message te ontWikke1en hardware

packet disk software 1B6 disk
i/o kaart

fig. 1, afstudeer opdracht.
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De 186 diskkaart kan van andere kaarten opdrachten ontvangen
via de VME-bus of via Ethernet. In verband met de status van
de Ethernet software, zal in het volgende uitgegaan worden
van communicatie via de VME-bus. Voor de disksoftware is het
medium, VME of Ethernet, geheel transparant. Opdrachten
worden verzonden in de vorm van request message pack.ts.
Nadat een opdracht Llitgevoerd is~ wordt een return mess.ge
packet (oak weI response message packet genoemd)
teruggestuurd waarin onder meer aangeven wordt of de
opdracht correct is uitgevoerd. Messages worden gebufferd in
een stuk bidirectioneel geheugen dat zowel vanuit de VME bus
als locaal (in de 186-kaart) adresseerbaar is.

Een message packet Czie figuur 2)
bestaat uit twee en soms drie
delen. Het eerste deel, het
general interface field, bevat
informatie die te maken heeft met
het transport. Het tweede deel~

het control field, bevat
informatie over de opdracht. Een
optioneel derde deel, het data
field~ bevat extra parameters die
betrekking hebben op de opdracht.

General
interface

field

Control
fIeld

Data
field

read/write

SASI

floppy

test

options

fig. 2, .essage packet.

Hier zal de huidige vorm van de message paCkets beschreven
worden. Deze is echter verre van elegant doordat zij een
rijke geschiedenis heeft. Een voerstel voer een nieuwe opzet
wordt gegeven in paragraaf 10.2. Bijlage I specificeert
iedere byte in aIle Chuidige) message packets.

3.1 general interface field

Het general interface field bevat algemene informatie over
het message packet. Deze informatie kan gebruikt worden om
het packet op de gewenste wijze van de ene naar de andere
module te transporteren.

Df. .tc.....w.P". ........ ..... ..T.... KUNi.M·· .v•••-



3 Message packets

Het general interface field bevat:
source module identification
source socket identification
destination module identification
destination socket identification
packet size
control size
data size
message identification number
message type
response type
command type

- 6 -

Aan de hand van source en destination module identifiers kan
vastgesteld worden voor welke module (lees printplaat) een
message packet bestemd is. Binnen iedere module worden
verschillende sockets onderscheiden. Deze sockets komen
overeen met de verschillende resources van de modules. Dit
kunnen bijvoorbeeld diskdrives, input/output poorten, locale
operating systems etc. zijn. In het geval van de
disksoftware betekent dit dat iedere drive een eigen socket
identifier heeft. Verschillende typen message packets mogen
verschillende afmetingen hebben. Het general interface field
heeft altijd dezelfde lengte (en hoeft dus niet apart
gespecificeerd te worden) maar de lengtes van control en
datafield zijn variabel. De lengte van het complete packet
en de lengtes van control en datafield worden daarom in het
general interface field meegegeven. Een opdrachtgever kan
direct na elkaar een aantal opdrachten geven voordat zij
return message packets terugkrijgt waarin de afloop van het
commando gerapporteerd wordt. Om in dat geval de
verschillende opdrachten te kunnen onderscheiden kan zij een
message identification number meegeven. Het ~essage type
wordt momenteel niet gebruikt (historie). In het response
type kan opgegeven worden op welke manier de opdrachtgever
op de hoogte gebracht moet worden van het klaarstaan van een
return message (wake response, ready response, interrupt
response, zie paragraaf 8.2) en, indien gebruik gemaakt
wordt van interrupt response, een interrupt level en
interrupt vector. Het command type tenslotte geeft het type
control field aan (niet erg logisch om dat in het general
interface field te doen, beter op eerste positie in control
field, zie ook paragraaf 10.2).
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Het control field bevat de feitelijke opdracht. Momenteel
worden 5 soorten control fields onderscheiden:

algemene schrijf- en leesopdrachten
speciale opdrachten voor de SASI disk-controller

- speciale opdrachten voor de floppy disk controller
opdrachten voor testsoftware

- instellen van options.

De algemene schrijf- en leesopdrachten worden gebruikt om
data naar winchester of floppy disks te schrijven of data te
lezen. Om gebruik te kunnen maken van een aantal bijzondere
mogelijkheden, kunnen ook rechtstreeks commando~s aan de
SASI-controller (besturing winchester disks) of aan de
floppy disk controller gegeven worden. Hierbij kan gedacht
worden aan commando's om een disk te formatteren of om de
kop te verplaatsen etc. Uitgangspunt hierbij is dat de
opdrachtgever (bijvoorbeeld een programma dat onder UNIX
draait) kennis heeft van de specifieke mogelijkheden van de
gebruikte hardware controllers. Om disks of diskettes te
kunnen testen is een testfaciliteit ingebouwd. Deze wordt
gestart vanuit een eigen test control field. Tenslotte
kunnen een aantal opties ingesteld worden met het options
control field. Hierbij kan gedacht worden aan het instellen
van een parameter voor het tracen van de disksoftware en van
commando's voor het buffer management.

3.3 data field

In het data field kunnen parameters meegegeven worden. Deze
parameters zijn afhankelijk van de
control field. Hierbij kan gedacht worden
drive characteristics voor een bepaald
SASI controller etc.

opdracht in
aan het opgeven
type drive aan

het
van
de
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4 Diskkaart hardware

In het "THE KUNix" systeem worden i/o opdrachten zoveel
mogelijk gedelegeerd naar speciale i/o hardware. Daartoe is
een ilo kaart ontworpen die gebaseerd is op de Intel 80186
microprocessor. In het vervolg wordt deze kaart ook weI
kortweg "186-kaart" genoemd.

4.1 Opzet van de 186-kaart

De 80186 16 bits processor beschikt onder meer over
ingebouwde timers, DMA-kanalen, selectie logica en interrupt
controller. Daarmee is het mogelijk om het aantal
componenten op de i/o kaart beperkt te houden. In paragraaf
4.2 wordt deze processor en het gebruik daarvan op de 186
kaart nader toegelicht. Om het aantal interruptlijnen te
verhogen, is een externe interrupt controller toegevoegd.
Ten behoeve van communicatie is de kaart uitgevoerd met een
interface voor de VME-bus. Deze wordt beschreven in
paragraaf 4.3. Tevens is (wordt) het mogelijk om te
communiceren via een ethernet interface. De i/o kaart
beschikt verder over een geheugenruimte van maximaal 0,5
Mbyte RAM en maximaal 128 Kbyte ROM.

SASI
cont,.on.,.

o

11 28-51 2 Kb RAM I
132- '28 Kb ROM I

186-kaart

80186

Ih~"S II ~A I

Ten behoeve van diskapplicaties is de i/o kaart uitgebreid
met hardware voor de besturing van winchester disk drives
(paragraaf 4.4) en floppy disk drives (paragraaf 4.5). Om de
kaart ook als stand-alone systeem te kunnen gebruiken, Is
zij verder voorzien van twee seriele kanalen. Figuur 3 geeft
een globale indruk van de totale beschikbare hardware op
deze 186-kaart, die voor het gemak ook weI "disk-kaart"
wordt genoemd.

A B
fig. 3, lS6-kaart let disk interface.
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4.2 Intel 80186

De Intel 80186 is een 16 bit processor waarin een groot
aantal peripherals is opgenomen <zie figuur 4 en [14). Zij
is upward compatible met de veel gebruikte Intel 8086
processor. Voornaamste kenmerken van deze processor zijn:

16 bit ALU
1 Mbyte adresseringsbereik
code, data, stack en extra segmenten, 64 Kbyte groot
base, index en offset registers

- 3 ingebouwde 16 bit timers
2 ingebouwde DMA kanalen
selectie logica voor 6 gebieden in memory en 7
gebieden in I/O page
programmeerbare interrupt controller (4 request
ingangen of 2 request ingangen met acknowledge)
5 of 8 Mhz klokfrequentie

..........--

... ,----1-'=

fig. 4, 8019& proct,sor.

gebruikt in de
zien hoe deze
software timers

timer 1
zullen we

om meerdere

timers wordt
paragraaf 7. 1

gebrLIi kt wordt

Van de ingebouwde
disksoftware. In
hardware timer
bij te houden.

De DMA kanalen worden gebruikt voor datatransport tussen 110

devices en geheugen en voor transport van geheugen naar
geheugen. De kanalen zijn vrij programmeerbaar. In prototype
2 van de 186 kaart worden de DMA interrupt lijnen
hardwarematig verbonden met bronnen van interrupts: De SASI
en de floppy interface logica. In het volgende prototype is
dit in software instelbaar. Paragraaf 7.1 behandelt de
software voor de besturing van de DMA kanalen.

D:L_k_a4~"'A"_ vaa.. h_~ "THE I<UN:LM" _v_~__m J.P. Dubb_1mAn
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OM 00000

OMCOOOO

OM 80000

OM90000

OM.aOOOO

OM &0000

OMbOOOO

OMfffff

PROM
2-128 Kbyte

VME i/o p.age

VME window

VME window

RAM
128-:512 Kbytll

combuf
into vector t.ab1e

De selectie logica wordt gebruikt om verschillende delen van
memory of 110 space te kunnen adresseren. In het geheugen
onderscheiden we de volgende gebieden (zie figuur 5):

(EP)ROM geheugen (2 tot 128
Kbyte groot) in het bovenste UMCS

deel van het adresserings
bereik van de processor (tot
OxFFFFF). ROM is bovenin de
adresruimte geplaatst omdat
z i ch hi er in de reset vector MCS3

bevi ndt. De Upper Memory MCS2

Chip Select lijn wordt MCS1

gebrui kt om d i t stuk geheugen MCSO

te adresseren.
Een gebied tussen Ox80000 en
OxcOOOO. Dit gebied wordt
geadresseerd als 4 delen van
ieder 64 Kbyte met behulp van
de vi er Mi drange Memory Chi p fig. 5, InDry lap 186-kaart.

Select lijnen. De gebieden van Ox80000 tot Ox90000 en
van Ox90000 tot OxAOOOO vormen tesamen het VME window.
Door te adresseren in dit gebied en gebruik te maken
van het in paragraaf 4.3 beschreven Global Segment
Register, kan via de VME bus met een willekeurig stuk
geheugen op andere kaarten gecommunicieerd worden. Het
gebied van OxAOOOO tot ONBOOOO wordt afgebeeld op de
VME i/o page. Het gebied van OxBOOOO tot OxCOOOO wordt
nog niet gebruikt.
Een gebied vanaf OxOOOOO bevat 128 tot 512 Kbyte dual
ported RAM (adresseerbaar vanuit de 186 kaart en vanuit
de VME bus). Zij wordt niet door de Memory Chip Select
logica van de 186 processor bestuurt maar door hardware
decodering gebruik makend van de statussignalen van de
processor. De reden om RAM in het onderste
adresseringsgebied te plaatsen is dat in het gebied van
o tot Ox400 de 256 interrupt vectoren staan. Deze
vectoren willen we niet vastbakken in ROM. Het gebied
direct boven de interrupt vectoren (Ox400 tot OH800)
gebruiken we als communicatie buffer voor communicatie
met andere kaarten via de VME bus.
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0110000

0114000

OIlCOOO

OxfBOQ

OxffOO

Oxffff

0llfb7f

Control block
80186 internal peripherals

not used

Peripheral Control Block

not used

VME i/o (lower 32 Kbyte)

not u.ed

Intel re.erved area

In de ilo ruimte onderscheiden we (zie figuur 6)1
een gebied van OxffOO tot
Oxffff. Hierin bevindt
zich het control block van
de interne peripherals van
de 80186 processor.
het gebied van Oxf800 tot
Oxfb80: het peripheral
control block met
Peripheral Base Address
van Oxf800. De processor
heeft 7 Peripheral Chip
Select lijnen. Deze
adresseren i eder een fig. 6, ilo lap lab-hart.
gebiedje van Ox80 bytes in het peripheral control
block. De lijnen zijn als voIgt gebruikt:

peso hardware semafoor (zie paragraaf 8.2.3)
PCSl floppy disk controller
PCS2 VME, floppy disk selector
PCS3

i/o adre9sen
woordbasis <16
byte basis. In
op het least

PCS4 SASI
PCSS
PCS6 dual ported VME i/o

De headerfile dc186.h specificeert de
exact. Let op: de 186 gebruikt i/o op
bit). Vee I peripherals gebruiken i/o op
die gevallen wordt een byte afgebeeld
significant byte van een woord.
het gebied van Ox4000 tot OxcOOO, Dit gebied bevat de
onderste 32 Kbyte van de VME i/o page. Dit gebied is
het meest belangrijk omdat zij de communicatie
faciliteiten tussen de modules bevat. De adresruimte
wordt extern gedecodeerd.
Een gebied vanaf ° dat ongebruikt is en ten dele door
Intel gereser~eerd wordt.

In paragraaf 4.3.2 (VME adressering> wordt nader ingeg.an op
de adressering ten behoeve van VME communicatie.

De ingebouwde interrupt controller wordt gebruikt voor de
afhandeling van DMA interrupts en timer interrupt. De
externe interrupt lijnen zijn doorverbonden met een externe
80S9a interrupt controller. Deze controller heeft 8
ingangen.

D:IL_"_.1F~M_"_ va_ h_~ .. T .... I<UN:IL .... -v-~--
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4.3 VME

- 12 -

De versc:hillende modules in het "THE KUNix" systeii'm zUn
verbonden door middel van een VME bus. Deze bus is duidelijk
gespec:ific:eerd, zowel als electrisch en mec:hanisch systeem
als in het te gebruiken protocol. De VME bus wordt veel
gebruikt. Dit omdat het concept van de bus zo is opgezet dat
in de meeste gevallen niet de bus maar de daarop aangesloten
kaarten een beperkende fac:tor zijn. Een groot voordeel van
het gebruik van de VME bus is tevens dat op de markt een
ruim aanbod van kaarten voor deze bus verkrijgbaar is die in
principe direct aan het liTHE KUNi){" systeem toegevoegd
kLlnnen worden.

4.3.1 de VME bus

op aanvragen van een

Op de VME bus kunnen zowel master
aangesloten worden. Een master vraagt
bus; een slave kan slechts reageren
master.

als
zelf

slave kaarten
toegang tot de

De VME bus bestaat in feite uit een viertal bussen (Zi9
figuur 7):

data transfer bus. Deze bus bevat data, address, adre9S
modifier en controle lijnen
bus arbitration. Hierin wordt bepaald welke master de
bus toegewezen krijgt.
priority interrupt. Over de bus kunnen 7 niveau~s van
interrupts plaatsvinden
utilities. Omvat zaken als system clock, reset, system
fai I, AC fail.

/

/' I data transfer I/

< I bus arbltration I
I priority mterrupt I
I utillties I

fig. 7, VIlE bus

.3.P. O ...bb_1 ..._n
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De databus is 16 bit breed; de adresbus
32 (memory) bit breed. Met behulp van
wordt aangegeven welk soort datatransport

- 13 -

is 16 (i/o), 24 of
address modifiers
plaats vindt.

De VME bus is woord georienteerd. Daarom bevat ZlJ geen ao
adreslijn voor het onderscheid tussen bytes in een woord.
Uit een combinatie van andere lijnen op de bus is dit echter
weI af te lei den. Voor het gemak spreken we daarom waar dat
uitkomt over een ao lijn ook al is deze fysiak n1et
aanwezig.

De address modifier geeft aan of het program, data, of i/o
access betreft. Voor datatransport gaan we uit van data
access. Verder geeft zij aan of het datatransport
supervisory of non privileged access betreft. Van dit
onderscheid maken we momenteel geen gebruik. De address
modifier kan de volgende waarden hebben:

Ox29 short non-privileged i/o access (a1 •. 1e)
Ox2d short supervisory i/o access (a1 .. 1~)

Ox39 standard non-privileged data access (a1 .. 23)

Ox3a standard non-privileged program access (a1 .. 23)

Ox3d standard supervisory data access (a1 .. 23)

Ox3e standard supervisory program access (a1 .. 23)

De geheugen adresseringsruimte is 16 Mbyte groat. Ervan
uitgaande dat we op de bus 32 kaarten aan willen kunnen
sluiten, wordt per kaart 512 Kbyte adresseringruimta
toegekend. Daarmee is het in principe mogelijk op iedere
kaart 512 Kbyte dual ported RAM aan te brengen dat vanuit
een willekeurige andere kaart ook adresseerbaar is.

De i/o adresseringsruimte is 64 Kbyte groot. Daarvan wordt
de helft beschikbaar gesteld voor communicatie tussen de
kaarten. Voor 32 kaarten betekent dit dat ieder kaart
1 Kbyte gemeenschappelijke i/o ruimte kan hebben. De andere
helft van de adresseringsruimte wordt gereserveerd voor
"oLlderwetse" i/o.

Uitgebreide informatie over het gebruik van de VME bus wordt
gegeven in Cl1]. We zullen ons hier beperken tot een aantal
zaken die direct van belang zijn voor de 186-kaart waarop de
disksoftware moet draaien.
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4.3.2 VME adressering

Via de VME bLls
worden. FigLlur
vervolgens nader

kan zowel geheLlgen
8 geeft hiervan een
toegelicht.

als i/o geadres6eerd
overzicht. Dit wordt

186-kaart 1
ilo

VME bus
1/0

18"-kaart 2
ilo

OxcOOO

Ox 0000

Oxffff
Oxfb80
Ox f bOO

Ox 4000

RArI
-...;;:-_.... Ox0077f

Ox00400
Ox0ססoo

Oxffff

klassieke
ilo

OxcOoo

ooOx00000סס00)(0

RAM

IB6-kaart. 1 Vl1E bus 186-kaart. 2
_Dry lIlelllDr"y lIleIDOr"y

Oxfffff fffff, Oxfffff

ROM <32 .0.\ ",yto' ROM

OxbOooO OxbOOOO

VHE VI'IE
110 naar 110

venst.er c:DlIIbuf vwnst.,..

OxaOooO OxaOOOO

vt1E VME
melllOrY metnery
venster venster

OxSOOOO Ox80000

Oxססoo

Ox 4000

OxcOOO

Oxffff

fig. S, cOllunicatie lS6-kaart - VftE - lS6-kaart.

geheugen adressering

Adressering van de IB6-kaart vanuit een andere kaart gaat
als voIgt <zie figuur 9)~ De adresliJnen .a~•.. 23 van de VME
bus worden gebruikt am een van de mogeliJke 32 kaarten te
selecteren, in dit geval de 186-kaart. De address modifier
lijnen van de VME bus zijn op de 186-kaart aangesloten op
een decoder. Wordt hierin een standard access gedetecteerd
dan wordt het geheLlgen op de 186-kaart geselecteerd. De
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adreslijnen aO .• 1& van de VME bU$ worden gebruikt om in het
geheugengebied te adresseren.

--:::A'::M---.......!..-----+o)lr--=d.._• .._CO.._d=-•._r----,ram aab1.

I".tandard oIcce••,,}-l]
Ao ... :z:s 01 •••• 231)/

I
d.coder L

card .elect I~-~

VME 186-kaart

fig. 9, YftE idresserinv, VnE naar lBb-kaart.

Adressering van een andere kaart vanuit de 18b-kaar~ (zie
figuur 10). Hierbij hebben we het volgende probleem: De
adresseringsruimte van de 186-kaart is 1 Mbyte groot, de VME
bus en een 68000 processorkaart (vaak gebruikt als host)
hebben 16 Mbyte adresseringsruimte. Het tekort aan
adreslijnen wordt opgelost door de ontbrekende lijnen
(a17 •• 23) vanuit een register, het global s8gment regist.r
(GSR) toe te voegen. Dit register bevindt zich in de lID
space van de 186-kaart. Door eerst een waarde in het GSR te
zetten, kan de gehele adresseringsruimte vanuit de 186-kaart
bereikt worden. Ten gevolge van de beperkte
adresseringsruimte van de 186 moeten we door een venster van
128 Kbyte (zie paragraaf 4.2) naar de VME bus kijken. Dit
levert geen problemen op omdat we gebruik maken van het
global segment register. Hiermee kunnen gebieden van 128
Kbyte overal in de memory space geadresseerd worden. De
adreslijnen aO.. 16 worden rechtstreeks naar de VME adresbus
gevoerd (128 Kbyte venster). Zoals reeds in paragraaf 4.2
werd vermeld, bestaat het VME window uit twee 64 Kbyte
banken. De adreslijnen a~7..• 1~ van de processor worden
gebruikt om een van deze banken te selecteren: zij worden
vertaald in aansturing van de Memory Chip Sel~ctlijnen 0 en
1. Na deze vertalingen in adressering verloopt een en ander
zoals te verwachten: De adreslijnen a1~•• 23 van de VME bus
worden gebruikt om een van de mogelijke 32 kaarten te
selecteren. In de 110 space van de 186-kaart is een Address
Modifier Register (AMR) opgenomen. Dit register is
aangesloten op de address modifier lijnen. Door een waarde
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in dit register te schrijven kan
andere kaart meegedeeld worden. De
VME bus worden gebruikt om in
adresseren.

- 16 -

het soort access aan
adreslijnen al .. 1S van

het geheugengebied

de
de
te

Databu. Addr•••bu.

AM

ao __ :z:s

a17 ... 23

n
.0 .... 19

VI'tE

I'tCSO I'tCS1

186-kaart

fig. 10, V"E adres5erinq, IB6-kaart naar V"E.

Een uitgebreide beschrijving van de geheugenlayout van de
kaarten en de VME bus wordt gegeven in [1] en [2].

i/o adressering

ladera kaart heeft een VME i/o adresseringsruimte van 1
Kbyte. Deze ruimte wordt verdeeld over een geheugen
adresseringsruimte en een i/o adresseringsruimte. Dit omdat
de i/o ruimte gebruikt wordt voor communicatie en
synchronisatie. Communicatie in de vorm van message packets
gebeurt via het als geheugen adresseerbare gebied.
Synchronisatie gebeurt via registers in het als i/o
adresseerbare gebied.

Het als i/o adresseerbare gebied maakt gebr~ik van
Peripheral Chip Select lijn 6 van de processor. Daarmee kan
een gebied van Ox80 bytes in de i/o space geadresseerd
worden vanuit de VME bus. De overige ruimte, 1 Kbyte minus
Ox80 bytes wordt gebruik om als geheugenruimte te kunnen
adresseren. Dit is een stuk geheugen met een grootte van
O:<37f bytes.

i/o van VME nAar 186-kaart
modifier lijnen geven via

gaat als
een decoder

voIgt: De address
aan dat het een 'i/o
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access betreft. Van het 16 bit i/o adres wordt a1~ niet
gebruikt omdat slechts de onderste 32 Kbyte ruimte van de
i/o space gebruikt wordt. a10 .. 14 worden gebruikt om een van
de 32 kaarten te selecteren. Als a7 en a. en a. allen 1 zijn
dan wordt gebruik gemaakt van de i/o space met behulp van
PCS6. Is dat niet het geval dan wordt gebruik gemaakt van de
memory space. In dit laatste geval wordt een adres tussen 0
en Ox37f gegenereerd. Het geheugengebied van 0 tot Ox400 is
echter gereserveerd voor de interruptvectoren van de 80186.
Daarom laten we het communicatiebuffer (de volgens
bovenstaande methode bepaalde memory space) beginnen op
adres Ox400. Bij het gegenereerde adres moet dus een offset
van Ox400 bytes opgeteld worden. Dit kan door a10 hoog te
maken.

i/o van 186-kaart naar VME kan op twee manierenl Via de i/o
space door in een 1 Kbyte gebied in de i/o page te
adresseren. Zoals beschreven in paragraaf 4.2, moet dan in
de 32 Kbyte range van Ox4000 tot OxCOOO geadresseerd worden.
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van het VME i/o
venster dat in de memory space van de 80186 is opgenomen (in
het gebied van OxAOOOO tot OxBOOOO, zie paragraaf 4.2).
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4.4 Winchester disks
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Winchester disk drives kunnen op de 186-kaart aangesloten
worden via een SASI Controller. SASI staat voor Shugart
Associates System Interface (zie (7]). Op een SASI bus (bus
tussen host en SASI controller) kunnen 8 SASI controllers
tegelijk aangesloten worden. Per SASI controller kunnen 2
winchester disk drives aangesloten worden.

In een later stadium
controller vervangen
op de 186-kaart.

4.4.1 SASI controller

van het II THE KUNi:< II proj ect I.c:an de SAS I
worden door winchester controller Ie's

Deze kaart bevat hardware voor het lezen en schrijven
(serializer/ deserializer en een"data separator). Daarnaast
bevat zij een processor <Z 80), locaal geheugen waarin
sectoren gebufferd kunnen worden en een interface naar een
host (zie figuur 11). Dankzij deze opzet kunnen commando's
op een hoog niveau aan de SASI interface kaart gegeven
worden. Hierbij kan gedacht worden aan: formatteren van een
disk, lezen of schrijven van een aantal diskblokken etc.

"
I senallzer

host. f--- '-
~ data

SASI ".1 I' Int-6-r!acli.' I--
,..... desenallzer

separator IECCnter!ace
56-card ('; bIt

processor sector
buffer

..........

dnveA
dnveB

fig. 11, SASI controller.

Dl.elcea4 ........-.....aaP'" ....... "TMIiiI: I<UNI. .... eve........
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4.4.2 SASI interface

RST
SEL
REQ
ACK
BUS¥
r-10

---1-- C-/D
--+-- MSG-Het SASI interface bevat de volgende control

lijnen (waarin de geinverteerde logica met - is .",,/d--t-+'- D
07

aangegeven):

De SASI bus is de bus tussen de SASI controller
en de host (de 186-kaart). De lijnen van deze bus
worden weergegeven in figuur 12. De controller
heeft een 8 bits bidirectionele databus. De op 16
bit gebaseerde 186-kaart zal diskblokken dus
bytesgewijs moeten lezen en schrijven.

fig. 12, SASI Interface.

RST
SEL-

RESET. Brengt de controller(s) in de rusttoestand.
SELECT. Gebruikt door de host om de controller te
selecteren.

REQ- REQUEST. De controller attendeert de host op een
gewenst byte transport

ACK- ACKNOWLEDGE. De host geeft na iedere request een
acknowledge zodra zij klaar is voor bytetransport.

Drie status lijnen, bestuurd vanuit de
gestrobed met de request lijn, geven nadere
het bytetransport over de SASI interface:

contt-oll er en
informatie over

het soort commando's op de

het commando is afgesloten.

1-/0

C-/D

MSG-

Input / Output. Input
naar de host, output
controller.
Command / Data. Geeft
bus aan.
Message. ~eeft aan det

heeft de
betekent

betekenis: input
output naar de

De interface tussen SASI controller en host (de 186-kaart)
is gebaseerd op het volgende protocol (zie figuur 13):

SEL
:5SY
REQ
ACK
1-10
C-/D
MSG-

sal commendo deta

fig. 13, SASI protocol.
status rust

J.P. D ...bb_1 .....n
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1 De host selecteert de controller door een controller
nummer op de databus te plaatsen en de selectlijn SEL
"even" te activeren. Het controller nummer is een byte
met de waarde 2" waarin n de waarde van 0 tot en met 7
mag hebben. De betekenis van "even" is dat de selectie
gedeactiveerd moet worden voor beeindiging van het
commando. Selectie mag aleen plaatsvinden als de
controller niet busy (BSY-) was.

2 De controller reageert door de busy lijn (BSY-) actief,
1-/0 actief, C-/D inactief en MSG- inactief te maken en
6 maal een request (REQ-) te geven om zes commando
bytes op te vragen.

3 De host plaatst na iedere request een commando byte op
de bus en maakt dan de acknowledge lijn (ACK-) actief

4 De controller voert nu zijn opdracht uit. Eventueel
datatransport maakt weer gebruik van het request
acknowledge spel tussen controller en host. Hierbij is
C-/D actief en MSG- inactief.

5 De controller geeft ter afsluiting van het commando
twee status bytes. 1-/0 is actief, C-/D is inactief en
MSG- is inactief tijdens het eerste byte en actief
tijdens het tweede byte. Hieraan herkennen we dat het
commando afgesloten is.

Verbinding met 186-kaart

De interface lijnen van de SASI interface worden op de 186
kaart eerst door logica op een PAL geconverteerd in
bruikbare signalen. Zo willen we graag een interrupt
genereren als de controller vraagt om een commando byte of
als zij na afloop van een commando status bytes geeft.
Verder moet een DMA request gegenereerd worden voor
datatransport. Dit wordt in een PAL als voIgt gerealiseerd:

(DMA request)
(command interrupt)
(status interrupt)

AND 1-/0
AND NOT 1-/0

C-/D
NOT C-/D
NOT C-/D

AND
AND
AND

= REQ
= REQ

REQ

DMAREQ
CMDINT
STATINT =

J.P. Dubb_:a.,...nDi. _Ic_a.f'~......_ .....aa......_~ "THo&: I<UN:I. N" -v-~--,..
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Op de 8 least significant bits van de databus wordt de SASI
databus aangesloten. Een aantal van de 8 most significant
bits wordt gebruikt om (geinverteerde) toestanden op lijnen
weer te geven. De toewijzing van de verschillende lijnen is
als voIgt (let op: positieve logica):

bit O•• 7 SASI databLls
bit 8 1/0-

bit 9 C/D-
bit 10 MSG
bit 11 BUSY

bit 12 REQ
bit 13 •• 15 niet gebruikt

In de I/O page zijn 4 adressen gereserveerd voor gebruik van
de SASI controller:

OxFAOO schrijven van
controller
(acknowledge)

data
met

naar de SASI
handshake

O:<FA02 schrijven van data naar
controller zonder handshake

SASI

OxFA04

(J:·:FA06

selectie van SASI controller. Door
willekeurige data naar dit adres te
schrijven wordt een selectpuls
gegenereerd. Met een nieuwe PAL is
het mogelijk om de select lijn
apart te activeren en te
deactiveren

reset van SASI controller. Door
willekeurige data naar dit adres te
schrijven wordt een resetpuls
gegenereerd. Met een nieuwe PAL is
het mogelijk om de reset lijn apart
te activeren en te deactiveren
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4.5 Floppy disks

De floppy disk hardware omvat als voornaamste eenheden een
floppy disk controller IC en floppy disk selectie logica.

4.5.1 floppy disk controller

fig. 14, flDPPY disk cDntrDller.
uitgang voor dubbelzijdige drives.

-;..

,~----

~buB~.--~
~ CJ~, rL::.....r1 I L.:....J

'-----~

'-,---

De floppy disk
controller is een
Western Digital 2797
(zie figLILlr 14). Deze
controller bevat een
phase locked loop data
seperator, write precom
pensation logica, multi
ple sector read en write
en soft sector format
logica. Zij kan gebruikt
worden voor 5" en voor
8" floppy drives en is
geschikt voor zowel
single als double den
-sity drives. Tenslotte
heeft zij een side select

De floppy disk controller (zie ook [9]) bevat 4 registers.
De registers worden gebruikt om opdrachten te geven aan de
controller. Selectie van een van de registers gebeurt met
selectlijnen aO.. 1 die door Peripheral Chip Select lijn 1
aangestuurd worden. De registers zijn in de i/o page als
voIgt adresseerbaar:

OxF8AO command / status register
OxF8A2 track register
OxF8A4 sector register
OxF8A6 data register



re.Ji ster wordt
geven. De
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Het command
commando te
commando~s:

restore
seek
step
step in
step out
read sector
write sector
read address
read track
write track
force interrupt

- 23 -

gebruikt om de controller een
controller kent de volgende

Bij een groot deel van de commando's verwacht de controller
dat track, sector en of data-register bepaalde waarden
hebben voor het commando gegeven wordt. Het commando wordt
uitgevoerd zodra het commando naar het command register
geschreven wordt. Lezen van het status register geeft
(afhankelijk per commando) informatie op over:

BUSY een commando wordt uitgevoerd
NOT READY drive is niet ready
DRQ data request
LOST DATA lost data
CRC ERR eRC error
RNF record not found
WR PR write protected
HEAD L head loaded
SEEK ERR seek error
TR 0 kop op track 0
INDEX index pulse van drive

Voor meer informatie zie [9, page 231].

De controller heeft een B bits databus die op de least
significant 8 bits van de databus van de 186 aangesloten is.

De floppy disk controller heeft twee interrupt/DMA
uitgangen. De data request lijn wordt aangesloten op DMA
kanaal 1, de interrupt request lijn (waarop aangegeven wordt
dat een commando klaar is) wordt aangesloten op de externe
interrupt controller als interrupt request o.

Een aantal aansluitingen
worden direct of indirect

van de floppy disk controller
aangestuurd vanuit de hierna te
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beschrijven floppy disk selector.
ingangen:

double density enable
reset
enable precompensation
select 8"/5"
pump
read pulse width
write precompensation width

De head load time ingang wordt
tijdsvertraging aangesloten op de head

- 24 -

via een one-shot
load uitgang.

De ready ingang van de controller kan helaas niet vanuit de
drive aangestuurd worden. Dit omdat de standaard floppy disk
interface daarin niet voorziet. Ready wordt daarom afgeleid
van de index pulse. Bij iedere omwenteling van de diskette
wordt een index pulse gegenereerd. Deze pulse wordt naar een
one-shot met een tijdconstante groter dan de omwentelings
tijd van de diskette (0,17 tot 0,2 sec) gestuurd. AIleen als
de indexpulsen uitblijven. (geen floppy in drive of
stilstaande motor) dan wordt ready inactief. Anders wordt
zij steeds op tijd getriggerd om actief te blijven.

opmerkingen

Enige timing eigenschappen van de floppy disk controller
zijn het vermelden waard:

Nadat een commando in het commando register geschreven
is moet tenminste 6 microsec gewacht worden voor het
BUSY bit uit het status register gelezen mag worden en
tenminste 14 microsoec voor de andere bits van het
status register gelezen mogen worden.
De reset lijn moet tenminste 50 microsec actief
gehouden worden om de controller goed te resetten •

.:J.P. Dublbl_1 ......n
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4.5.2 floppy disk selector
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Met behulp van selactie logica wordt een van de maximaal
vier aan te sluiten floppy disk drives geselecteerd. De
floppy disk selectie logica wordt bovendien gebruikt om de
motoren van de drives en enkele ingangen van de floppy disk
controller te besturen.

De floppy disk selector kan vanuit software gezien worden
als een register in de i/o page (op adres OxF970). De bits
in dit woord zijn als voIgt gedefinieerd:

o drive select 0
1 drive select 1
2 drive select 2
3 drive select 3
4 / double density enable
5 / select 8" / 5"
6 motor on
7 software reset
8 enable precompensation
9 long precompensation

fig. 15, floppy disk selector.
ingangen van het floppy disk
over de selectie hardware is

De floppy disk selectie logica
bestaat uit een PAL en een
latch (zie figuur 15). De
latch wordt gebruikt om een
van de drives te selecteren
(bit 0 .• 3) en om de motor in
of uit te kunnen schakelen
(bit 6). De uitgang van de
latch is verbonden met de
floppy disk drive connector.
De PAL wordt gebruikt om de
floppy disk controller aan te
sturen. Zij doet dit op grond
van de bestaande toestand en de
selectie woord. Meer informatie
te vinden in [6J.

letch

- Floppy
10- disk

selector

PAL

enebl e (jrlve 0
eneble (jrive 1
enebl e (jrlve 2
eneble drive 3

motor on

double density
8" / 5"
reset
eneble precomp
long precomp
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4.6 Diverse hardware

Hierin worden enkele meer eenvoudige hardware voorzieningen
beschreven: DMA, dual ported RAM, extra interrupt controller
en seriele i/o.

4.6.1 DMA

fi g. 16, DtIA lBb.

..

De 186-kaart bevat twee DMA kanalen. Deze zijn opgenomen in
de 80186 processor (zie ook [13 bIz 5-12]). Zij bieden
faciliteiten voor memory - i/o, i/o - i/o en memory - memory
datatransfer. In het laatste geval kan de ingebouwde
timer 2 gebruikt worden om de datarequests te genereren. Een
blokdiagram van de DMA kanalen is
weergegeven in figuur 16. Source
en destination adres kunnen
opgegeven worden in de gehele
adresseringsrange van de 80186 (1
Mbyte). De maximale lengte van een
transfer bedraagt offici eel 64
Kbyte/word. Ten gevolge van een bug
in de door ons gebruikte exemplaren
van de processor, kunnen wij echter
aIleen kleine transfer lengten
worden opgegeven (bijvoorbeeld 512
bytes) .

De kanalen kunnen geprogrammeerd worden door middel van 6
registers per kanaal in het Peripheral Control Block van de
80186 processor. De registers zijn als voIgt program
meerbaar:

register naam kanaal 0 kanaal 1

control word OxFFCA OxFFDA
transfer count OxFFC8 O}:FFDB
destination high OxFFC6 OxFFD6
destination low OxFFC4 OxFFD4
source high OxFFC2 O:·:FFD2
source low OxFFCO O:·:FFDO

In het control word kunnen de volgende parameters opgegeven
worden: byte/word transfer, start/stop, interrupt enable,
stop bij einde count, type synchronisatie,
increment/decrement source en destination, prioriteit ten

03.P. D""'....... 1 ........
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opzichte van ander kanaal en gebruik van timer 2.
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In de huidige versie van de hardware (prototype 2) zijn de
request ingangen van de kanalen via een jumper verbonden met
een DMA source. De DMA kanalen worden moment eel als voIgt
gebruikt:

- kanaal 0: VME transport en SASI transport
- kanaal 1: floppy transport.

In prototype 3, nu nog op de tekentafel, kunnen de kanalen
onder software besturing toegekend worden.

4.6.2 geheugen

De 186-kaart bevat 128 tot 512 Kbyte RAM, afhankelijk of
64Kbit of 256 Kbit RAM Ie's gebruikt worden. Het geheugen
wordt bestuurd door een Memory Management Unit en een Error
Detection and Correction Unit. Hiermee wordt tevens voorzien
in een dual ported karakter: RAM is zowel adresseerbaar
vanuit de 186-kaart als vanuit de VME bus.

4.6.3 extra interrupt controller

fig. 17, interrupt controllers.
herkend worden terwijl een
behandeling is.

mterrupt
<:ontroller

80186

8259A
Interrupt
controller

De ingebouwde interrupt
controller van de 80186 heeft
2 externe request ingangen
met acknowledge of 4 request
ingangen zonder acknowledge.
Dit aantal is te klein.
Daarom is extern een 8259a
Peripheral Interrupt
Controller met 8 interrupt
request ingangen toegevoegd
(zie figuur 17). De 80186
interrupt hardware wordt
gebruikt in de Special Fully
Nested Mode (zie [13, bIz
5-22]). Daardoor kunnen
interrupts met hoge prioriteit
interrupt met lage prioriteit in

D:L_Ic__"~ ..._r-_ ....aar- h_~ "THE KUN:LM" -v-~-_...
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OMA 1
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TMR 1
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Aan de interrupt controller zijn de volgende interrupt
bronnen aangesloten:

o floppy disk controller interrupt
1 wek interrupt vanuit VME bus
2 VME interrupt semafoor
3 SASI command interrupt
4 SASI status interrupt

De overige ingangen zijn nog niet in gebruik en worden
daarom gedisabled bij initialisatie.

4.6.4 serial i/o

De 186-kaart beschikt over een 8274 serial controller
waarmee 2 seriele poorten bestuurd kunnen worden. Hiermee is
het mogelijk de 186-kaart als stand-alone systeem te
gebruiken. De poorten worden poort A en poart B genoemd. De
monitor gebruikt poort A als download kanaal en poort B als
terminal peort. Seide poorten ondersteunen asynchrene
communicatie tot 19200 Baud. Er zijn voorzieningen voor
modem control lijnen; Deze worden echter nog niet gebruikt.

De 8274 b~vat ondermeer een command/status register en een
data register. De serial controller wordt geselecteerd door
middel van Peripheral Chip Select lijn 3.
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5 Uitgangspunten bii software ontwerp

Bij het software ontwerp worden conventies aangehouden die
enerzijds het lezen van de software vereenvoudigen (en
daardoor de kans op het maken van fouten verkleinen) en
anderzijds de logische opbouw van de software vergroten. In
paragraaf 5.1 worden een aantal conventies beschreven. Het
doornemen van deze paragraaf voordat de disksoftware
bestudeerd of uitgebreid wordt~ is sterk aan te bevelen.

Met betrekking tot het uitbreiden van de disksoftware: De
software is sterk functioneel gemoduleerd opgezet. Dit maakt
het vrij eenvoudig snel te zoeken naar functies of om
complete modules te vervangen door nieuwe modules. In
paragraaf 5.2 wordt hierop nader ingegaan.

5.1 Conventies

allerlei)
door de

80186 en
denken en

uit van de

In deze paragraaf wordt een bonte mengeling van
conventies gegeven. Deze kunnen opgelegd worden
hardware (bijvoorbeeld bij communicatie tussen
68000 processoren) of op grond van logisch
practische ervaring vastgesteld zijn. We gaan
volgende conventies:

AIle constanten worden in C met hoofdletters
aile variabelen met kleine letters.

geschreven'~

Hexadecimale getallen worden aangegeven door voor de waarde
Ox te plaatsen. Voorbeeld: Ox1a.

Communicatie tussen de Intel 80186 en de Motorola 68000
processor vindt plaats op woordbasis (16 bit). Dit omdat de
80186 de twee words waaruit een long wo~d (32 bit) bestaat~

precies andersom over een 16 bits databus verstuurt
vergeleken met de 68000. Dit betekent dat long words
geconverteerd moeten worden naar 2 words. Hierbij wordt de
Motorola d,efinitie <eerst high word, dan low word)
aangehouden. Ook bytes worden door de 68000 verwisseld.
Bytes worden afgebeeld op words met de meest significante
bits van het word don't care.

Words kunnen
worden (geldt

het best op even adressen in memory geplaatst
alleen voor de 80186; de 68000 kan niet
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anders). Dit omdat de access van words dan sneller is (een
memory access in plaats van twee) en, in geval van
communicatie met een 68000 kaart, omdat de 68000 words
aIleen op even adressen kan plaatsen.

Het aantal typen is met define statements voor de
leesbaarheid uitgebreid; toegevoegd zijn:

- BOOLEAN (char)
- SEMPH (char)
- BYTE (char)

Bovendien worden verschillende soorten sema~oren

onderscheiden:
- RESOURCE (SEMPH)
- REGION (SEMPH)

Een resource semafoor wordt gebruikt als een binaire
semafoor om (hardware) resburces te beschermen tegen gebruik
door meerdere functies tegelijkertijd. P en V operaties op
dit type semafoor worden voor de leesbaarheid request en
release genoemd. Op dezelfde wijze kunnen stukken so~tware

beschermd worden. In dit geval praten we over de region
semafoor. P en V operaties op dit type semafoor worden voor
de leesbaarheid enter en leave genoemd. In beide gevallen
worden de beschermde stukken in software (of dit nu een deel
van een functie of een aantal functies met bijbehorende
variabelen is) monitor genoemd.

Wanneer wordt een ~unctie als een prcces uitgevoard ?

Hiervoor kunnen twae argumenten zijn. Het' eerste argument
kan zijn dat als functies onafhankelijk van elkaar door
kunnen lopen en aIleen op bepaalde momenten gesynchroniseerd
moeten worden, dat dan een proces gebruikt moet worden. In
gedachten is dit vrij eenvoudig na te gaan door je af te
vragen: heeft het toevoegen van een extra processor waarop
het proces zou kunnen draaien snelheidswinst tot gevolg ?

Als dat niet of slechts marginaal het geval is, dan kan
beter een normale functie gebruikt worden (De overhead van
het draaien van een extra proces kost ook tijd !). Als weI
tijdwinst gemaakt wordt dan wordt een apart proces
gedefinieerd. ,Een tweede argument voor het definieren van
een apart proces kan zijn dat het de software in enkele
gevallen aanmerkelijk overzichtelijker maakt. Doordat de
kans op fouten dan beperkt blijft kan het om deze redan
zinvol zijn om een functie als proces uit te veeren.

Foutmeldingen worden zo gecodeerd dat code 0 overeenkemt met
foutloos en iedere code > 0 overeenkomt met een bepaalde
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fout. Hiermee kunnen returnmeldingen
gebruikt worden.
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direct in tests

De logische waarde FALSE is gedefinieerd als 0, de waarde
TRUE is gedefinieerd als !FALSE.

Waar mogelijk worden functies (of processen) uitgevoerd als
reentrant code. Daarmee wordt de hoeveelheid code beperkt
tot een minimum. Voorwaarde voor reentrant code is dat het
codegebied gescheiden is van de datagebieden van de
verschillende instances. Iedere instance van een functie of
proces krijgt in C automatisch eigen lokale variabelen.
Globale variabelen mogen aIleen gebruikt worden als iedere
instance van eigen globale variabelen gebruik maakt.

AIle i/o operaties worden voorzien van een time-out
beveiliging. Bij i/o operaties kan op twee manieren gewacht
worden op de afloop van een operatie:

interrupt afwachten
polling

In het eerste geval zal de interrupt vertaald worden in een
V operatie op een semafoor. Hierop kan dan met een P
operatie gewacht worden. Blijft de interrupt langer dan een
bepaalde tijd uit dan kan een timer een V operatie op de
betreffende semafoor geven. Aan de tellerstand van de timer
is te zien of een time-out opgetreden is. Wordt gebruik
gemaakt van polling dan kan in de polling routine steeds de
waarde van een timer gelezen worden. Is deze nul dan is een
time-out opgetreden.

5.2 Modulariteit

Om de software overzichtelijk en eenvoudig uitbreidbaar te
maken, werd zij verdeeld in een aantal modules. Iedere
module bevat een groep logisch samenhangende functies. Door
duidelijk vast te stellen wat de verantwoordelijkheden van
de modules ZlJn en hoe de interface tussen verschillende
modules gedefineerd is, kan achteraf een module eenvoudig
herzien of herschreven worden.

De indeling in modules is gebaseerd op een logische indeling
van de verschillende functionele eenheden in de software.
Deze eenheden kunnen bepaald worden door beschikbare shared
resources (hardware) of door logische eenheden in software.
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De modules ZlJn voornamelijk gecodeerd in de programmeertaal
C~ daarnaast is een aantal modules gecodeerd in 80186
assembly language. Er is zoveel mogelijk naar gestreeft om
iedere module in een aparte file op te nemen. Verder is een
aantal zogenaamde headerfiles toegevoegd. Dit zijn files die
met een include-statement toegevoegd worden aan diverse
C-modules. Zij bevatten definities en beschrijvingen van
structures. Ook de headerfiles zijn weer logisch
onderverdeeld.

Aan de extensies van de filenamen kan het soort module
onderscheiden worden:

.c source files in C

.asm of .a86 source files in ~ssembly language

.h header files

In paragraaf 8.1.3 wordt de modulaire indeling van de
disksoftware besproken.

D& .......4 ~....... ............ h.~ .. T...... I<UN& M" .V._-" J.P. D...... :L ......
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De keuze van de omgeving waarin de disk50ftware ontwikkeld
kon worden, is grotendeels bepaald door de wens om locaal de
software van A tot Z te kunnen ontwikkelen. Een UNIX systeem
met een C-compiler en een 80186 cross assembler zou hiervoor
ideaal geweest zijn. Daar het "THE KUNix" systeem nog niet
zover is (de disksoftware is nog niet klaar ••• ) kunnen we
hiervan geen gebruik maken. WeI zijn er mogelijkheden om
gebruik te maken van MS-DOS machines.

6.1 Ontwikkelings systeem

Ais ontwikkelings systeem werd gekozen voor een Texas
Instruments Portable Professional Computer. Deze MS-DOS
machine heeft het voordeel dat zij draagbaar is (makkelijk
om even mee te nemen naar Nijmegen) en dat zij een groot
deel van de software van de IBM Personal Computer kan
draaien. Op de TI draait Wordstar of Spellbinder als tekst
editor. De hiermee gemaakte source files kunnen met een
Microsoft C compiler gecompileerd en met de IBM macro
assembler voor 8086 geassembleerd worden. Na linken kan de
binary file geconverteerd worden naar Intel hex formaat. De
file in dit formaat, een ascii file, kan rechtstreeks
ingelezen worden in de 186-kaart met behulp van de monitor
op die kaart.

Een alternatief zou zijn geweest om via een 1200 baud
terminal in Nijmegen op een UNIX systeem te werken. Het kost
echter op deze wijze zeer veel tijd om een klein foutje te
herstellen en na opnieuw compileren en linken de nieuwe file
vanuit Nijmegen te downloaden. Om een indruk te geven: de
download file is momenteel ruim 100 kbyte groot. Bij een
baudrate van 1200 baud kost het overzenden van deze file
aIleen al ongeveer een kwartier. Locaal, bij 9600 baud. kost
dit minder dan twee minuten. Daarnaast zijn er slechts twee
telefoonlijnen beschikbaar en lopen de telefoonkosten al
snel hoog op. Dit alternatief is dus niet aantrekkelijk.



6 Ontwikkel omgeving - 34 -

[14])

met de
[12J.

Filetransport tussen Eindhoven en Nijmegen wordt meestal
gedaan door een IBM PC te lenen (Wanneer krijgt de vakgroep
eigen IBM PC's ?). Op deze PC draait KERMIT~ een
communicatieprogramma dat zeer veel in de univer5itaire
wereld gebruikt wordt (wellicht onder meer omdat iedereen
het voor niet-commerciele doeleinden mag copieren). Ook in
Nijmegen draait Kermit op het UNIX systeem (PDP 11). Voor
nadere informatie over KERMIT~ zie [17J.

6.2 C en assembler

C compiler

Op de TI PPC wordt de Microsoft C compiler (zie
gebruikt. Deze compiler komt vrijwel geheel overeen
definitie gegeven in The C Programming Language
Verschillen zijn:

- commentaar mag genest worden
gelijk geschreven string constanten worden slechts.
eenmaal opgeslagen
pre-processor macro substitutie moet op een enkele
regel gedefinieerd worden
in verschillende structures en unions mogen dezelfde
member names voorkomen
impliciete pointer conversie genereert aIleen maar een
waarschuwing, is niet per definitie fout
een ~'- voor een array naam kan gebruikt worden om het
adres van dat array te bepalen
sizeof kan niet gebruikt worden in *if expressies

De Microsoft C compiler gebruikt dezelfde conventies met
betrekking tot functie aanroep en gebruik van variabelen ais
de C 80186 compiler van UNIX die in Nijmegen op de
Katholieke Universiteit op PDP 11 draait en die ook op het
"THE KUNix" systeem zal draaien. Deze conventies worden
beschreven in [3, paragraaf 3.2].
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Voor MS-DOS machines is een 8086 macro assembler beschikbaar
[15J. Benodigde instructies van de 80186 die niet in de
instructieset van de 8086 voorkomen, worden door macro's
gesubstitueerd. Dit zijn: PUSHA, POPA, ENTER en LEAVE. Omdat
in C locale variabelen niet doorgegeven worden aan
aangeroepen functies, wordt ENTER altijd op level 0
gebruikt.

In assembly language geschreven functies moeten op dezelfde
wijze geimplementeerd worden ~ls functies die door de C
.compiler gecompileerd zijn. Daarbij gaat het voornamelijk om
het gebruik van functie calls met parameters en het gebruik
van variabelen. Hiervoor wordt nogmaals verwezen naar [3,
paragraaf 3.2].

D •• Ioc .......~ ..._ .._ v ........ ..._~ "TWill: I<UN..... • v.~--
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De omgeving waarin de disksoftware draait zal multitasking
faciliteiten moeten bieden. In eerste instantie werd
gekozen voor het eenvoudige IMX operating system. Zodra de
LEX (het geavanceerde, speciaal voor de 186 kaarten
ontworpen operating system> voldoende foutvrij is, zal
overgeschakeld worden op het gebruik hiervan.

7.1 IMX

Als locaal operating system wordt een zelfgedefinieerde
versie van IMX gebruikt. IMX staat voor IntegrAted
Multitasking Executive. Zij voorziet in een omgeving waarin
meerdere processen parallel aan elkaar kunnen lopeno De
processen kunnen communiceren en kunnen gesynchroniseerd
worden. Daartoe biedt IMX semaforen, mailboxes en timer
functies. Processen worden round-robin gescheduled.

De semaforen zijn geheel volgens de tellende semaforen van
Dijkstra. De ma:<imale waarde van de semafoorteller bedraagt
255. Misschien is dit onder bijzondere om~tandigheden

(bijvoorbeeld V operaties van een timer die niet tijdig met
P operaties verlaagd worden) te weinig en zal een lb bit
teller gebruikt moeten worden. Een P operatie zal een task
switch ten gevolge hebben als de semafoorteller 0 is. Een
V operatie heeft nooit direct een taskswitch tot gevolg.

De mailboxes kunnen 16 bit waarden bevatten. Zij zijn
momenteel 16 woorden diep, dit is echter zeer eenvoudig te
vergroten. Zowel bij pmail als bij vmail kan een tasKewitch
optreden. Bij pmail zal dit gebeuren als de mailbox leeg was
en bij vmail gebeurt het juist ais de mailbox vol was.

De functies P, V, pmail en vmail zijn opgenomen in de module
IMX.

IMX support ook enige timer functies. Deze functies zijn
opgenomen in de module TMR. Er is een aantal timers
beschikbaar (momenteel 10) die aangevraagd kunnen worden
zodra een process een timer nodig heeft en die na gebruik
weer vrijgegeven moeten worden. Het is erg belangrijk om
voldoende timers te definieren. Het aantal timers wordt in
de configuratie module CNF opgegeven. Aanvragen van een
timer gebeurt met de functie timset. Hierbij wordt opgegeven

Dt._k_.... ~ ..._ ... _ v_... h_~ "THii 1<~t.IC·· _ ...._~_...
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in welke mode de timer gebruikt moet worden (single shot
(TM_SSHOT) of repeat (TM_REP», de tijdseenheid die afgeteld
moet worden (in eenheden van 100 msec) en op welke semafoor
een V operatie gegeven moet worden. Ais returnwaarde geeft
de functie het nummer van de toegewezen timer terug. Het is
de verantwoordelijkheid van de functie die timset aanroept
om het timernummer te onthouden omdat zij dit later nodig
heeft om eventueel de tellerstand op te vragen en in ieder
geval om de timer weer vrij te geven.

Met de functie timclr wordt de timer met het bij timset
teruggegeven timernummer vrlJgegeven. timset en timclr
moeten altijd als een haakjespaar gebruikt worden De
waarde van de teller wordt door timclr teruggegeven.

In het algemeen kan het gereed komen van input en output op
twee manieren gesynchroniseerd worden met de software:
gebruik makend van interrupts of door in software te pollen.
In beide gevallen moet een time-out beveiliging aangebracht
worden.

Als gebrLlik gemaakt wordt van interrupts dan kan de
interrupt handler de i/o interrupt vertalen in een V
operatie op een semafoor. De software kan dan met een P
operatie wachten tot i/o klaar is. Als de V-operatie niet
binnen de met timset ingestelde tijd komt, dan geeft de
timer een V-operatie op dezelfde semafoor zodat de ~oftware

door kan lopeno Als de tellerstand die timclr teruggeeft nul
is, dan is een time-out error opgetreden. Is de tellerstand
groter dan nul dan is de i/o operatie binnen de gestelde
tijd voltooid.

Ais gebruik gemaakt wordt van polling dan moet in de polling
Ius de tellerstand van de timer opgevraagd kLlnnen worden.
Daarvoor is de functie timstat toegevoegd, deze heeft als
retLlrnwaarde de stand van de teller. Ais gebruik gemaakt
wordt van polling dan kan bij timset een dummy semafoor
opgegeven worden. Momenteel wordt geen gebruik gemaakt van
polling, timstat wordt dus niet gebruikt.

AIle software timers worden iedere 100 ms met behulp van een
functie tick_i aangepast. Een interrupt routine krijgt
iedere 25 milisec een timer interrupt. Na de vierde timer
interrupt wordt de functie tick_i aangeroepen. Dit omdat de
de timer een maximale counterwaarde van 16 bits kan krijgen.
De timer wordt gevoed met de 8 Mhz systeemclock die eerst
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door 4 gedeeld wordt. De maKimale tijd is dus 32~7 milisec.
Daarom wordt de timer zo geprogrammeerd dat zij om de 25
milisec een interrupt geeft. Door na iedere vierde interrupt
de functie tick_i aan te roepen, is de elementaire
tijdseenheid voor de timers 100 ms. In tick_i wordt voor
iedere timer die niet "off" staat gecontroleert of het
verlagen van de tellerstand leidt tot het nul worden van die
teller. Is dat het geval dan wordt de semafoor verhoogd. Als
de mode "single shot" was~ wordt deze "off"; als zij
"repeat" was~ wordt de originele tellerstand opnieuw
gel aden.

Niet direct onderdeel van IMX maar weI deel van de executie
omgeving waarin de software draait, is de controle over de
2 DMA kanalen. In de huidige versie van de hardware zijn de
kanalen nog niet onder software toe te wijzen aan bronnen
van DMA requests. In prototype 3 kan dit weI; in dat geval
kunnen de DMA kanalen gezien worden als een pool waaruit een
vrij kanaal gevraagd kan worden. Hier gaan we echter uit van
de prototype 2 waarop de software momenteel draait. De DMA
kanalen zijn shared resources en worden daarom beschermd met
een request / release mechanisme voor ieder kanaal. De
functie dma_start vraagt met een request het gewenste kanaal
aan. In een parameterblock worden kanaal nummer, DMA control
block en een semafoor die na afloop verhoogt moet worden~

meegegeven. Het DMA control block (source, destination,
count en DMA-commando) wordt naar de DMA controller
geschreven en het adres van de semafoor opgeslagen zodat de
DMA interrupt routine van het betreffende kanaal (uitgevoerd
zodra DMA klaar is) een V operatie op de semafoor kan geven.
Met de functie dma_stop wordt DMA inactief gemaakt en wordt
de hardware met release vrijgegeven. dma_start en dma_stop
moeten altijd als haakjespaar gebruikt worden. Als
tegelijkertijd een DMA kanaal en een andere shared resource
geclaimed moeten worden, wordt steeds eerst de andere
resource en vervolgens DMA geclaimd. In omgekeerde volgorde
worden zij weer vrijgegeven. Houdt men zich niet aan deze
afspraak dan is de kans op deadlock niet denkbeeldig ! In
paragraaf 8.1.2 wordt aangegeven in welke volgorde resources
geclaimed en vrijgegeven moeten worden om deadlock te
voorkomen.

De assembly language routine proceed (in de module DKA) is
verantwoordelijk voor de taskswitch. Zij kan aangeroepen
worden vanuit P, pmail of vmail~ maar ook kan zij
rechtstreeks aangeroepen worden. Een V of een vmail operatie

Dt._Ic_a"~w.r'• ..,aa.- h.~ ··THK KUNt. .. •• _ ...._~._ .:J.P. DYbb_1 ....n
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heeft geen taskswitch tot gevolg (tenzij de mailbox vol is).
Dit is zo gedaan vanuit het standpunt dat iedere taskswitch
tijd kost en daarom ieder proces bij voorkeur moet lopen tot
zij niet verder kan. (In de LEX is dit niet het geval.) De
processen worden round robin gescheduled. Taskswitching
wordt gedaan door te switchen van stack. Ieder proces heeft
zijn eigen stack en aile stackpointers worden bijgehouden in
een apart array~ tsk_sp [J. Door achtereenvolgens de
stackpointer gelijk te maken aan die van de verschillende
processen~ wordt automatisch een task switch uitgevoerd.

Het opstarten van het systeem ziet er enigzin~ tricky uit.
De functie dkx in de moudule ENT (Entry point) maakt eerst
stack en extra segment g~lijk aan het data segment.
Vervolgens krijgt de stackpointer de waarde van top of stack
van het e~rste proces, in ons geval disk manager process O.
Dan wordt de functie imx (in de module CNF~ CoNFigurator)
aangeroepen om de multitasking omgeving op te zetten. Het
array tsk_sp wordt gevuld met aile top of stack pointers van
iedere stack. Vervolgens wordt boven de top of stack van
iedere stack eerst ruimte gereserveerd voor een basepointer
en vervolgens wordt op de volgende plaats het adres van het
bijbehorende proces geplaatst. Deze uitgangstoestand is
alsof het proces al eens gedraait heeft en vervolgens een
routine aangeroepen heeft. Ais een stack dus actief wordt
doordat de stackpointer naar de top of stack wijst (vlak
onder de basepointer) en een return uitgevoerd wordt, zal
het proces (in dit geval disk manager process 0) starten.
Zover zijn we echter nog niet; de return wordt pas
uitgevoerd als de functie imx klaar is.

De stacks staan dus klaar, vervolgens worden de
initialisatie fun~ties van iedere module uitgevoerd. Let
erop dat deze functies nog niet in een multitasking omgeving
draaien !!! Er mag dus geen gebruik gemaakt worden, direct
nog indi~ect~ van proceed (Dus geen P, pmail~ vmail, timer,
proceed oid gebruiken !).

Dan wordt de empty mailbox gevuld met pointers naar het (nog
lege) packet buffer.

Tenslotte is de routine IMX klaar. Volgens C conventie wordt
eerst de basepointer gepopped. Dit is de dummy van disk
manager process O. En dan wordt een return instructie
uitgevoerd. Op dat moment wordt het adres van disk manager 0
opgehaald en als return adres gebruikt. Disk manager 0 gaat
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dus van start alsof hij IMX aangeroepen heeft. Op dit moment
draait de software multitasking. Diskmanager 0 zal wachten
tot er een opdracht voor hem komt. Door dit wachten wordt
diskmanager 1 (mbv proceed) gestart totdat ook deze op een
opdracht wacht enz. Op deze wijze worden aIle processen
gestart.

7.2 LEX

Op deze plaats beperk ik mij tot het noemen van enkele
voordel en van het gebru·i k van de LEX boven IMX. De LEX [3 J

biedt mogelijkheden om (on the fly) prioriteiten toe te
kennen~ meerdere segmenten te gebruiken~ segmentruimte aan
te vragen, te controleren of semafoortellers nul zijn~

enable en disable van interrupts etc. De prioriteiten kunnen
bijvoorbeeld gebruikt worden om de prioriteit van een buffer
to disk save routine te laten stijgen tot aIle blocks op een
moment zijn geschreven om vervolgens de prioriteit van dit
process weer te verlagen. Het gebruik van andere segmenten
en het aanvragen van ruimte daarin is bijzonder practisch
als bufferruimte gealloceerd moet worden.

Interrupts worden door de LEX goed ondersteund. De timers
van de 186-processor kunnen echter niat eenvoudig volkomen
onafhankelijk van elkaar gebruikt worden (zie [3, paragraaf
4.5.1J. Dit komt omdat aIle timers gezamelijk gebruik maken
van een enkele interrupt lijn.
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Dit hoofdstuk beschrijft het voornaam9te deel van het
afstudeerwerk: de implementatie van de disksoftware. Eerst
zal in paragraaf 8.1 een kort overzicht gegeven worden van
de complete disksoftware. Vervolgens wordt in de paragrafen
8.2 tot en met 8.7 de disksoftware gedetailleerd beschreven.
In paragraaf 8.8 worden enkele debugging faciliteiten
besproken.

8.1 Overzicht complete diskso~tware

In deze paragraaf zal een kort overzicht gegeven worden van
de complete disksoftware.

8.1.1 niveau~s in disksoftware

De disksoftware voorziet in
message packets. Figuur 18
in de software weer.

de link tussen hardware en
geeft de verschillende niveau's

disk mana9_rs / buff_r mana9_m_nt

block numb.r mappi n9

floppy nandl_r SASI nandl_r

floppy monitor SASI monitor

Fig 18, niveau's in disksoftware.

niveau 1~ shared resource handlers
disk en SASI controller.
tegelijk toegankelijk.

(monitors) voor floppy
Slechts voor een proces

niveau 2~ handlers voor floppy disk en SASI controller~ voor
meerdere processen tegelijk toegankelijk.

niveau 3, routines voor mapping van blocknummers en selectie
van floppy disk of winchester disk (SASI)
software.
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niveau 4, disk manage~ p~ocessen, iede~e d~ive heeft een
eigen diskmanage~ p~ocess dat ve~antwoo~delijk is
voo~ het uitvoe~en van opd~achten op de
betreffende d~ive. Buffe~ management: teneinde de
pe~fo~mance te verhogen, kunnen diskblocks
gebuffe~d wo~den.

8.1.2 Samenhang componenten disksoftware

De ve~antwoo~delijkheid voo~ het uitvoe~en van een opd~acht

ligt bij een aantal p~ocessen. Deze p~ocessen kunnen iede~

wee~ geb~uik maken van ~outines en monito~en.

Welke processen zijn nodig in de disksoftwa~e? Laten we
beginnen aan de zijde van het VME inte~face (geb~uik van
Ethe~net even ve~geten). Message packets die aangeboden
worden ove~ de VME bus dienen zo snel mogelijk locaal
gebuffe~d te wo~den zodat de VME bus snel v~ijgegeven kan
wo~den. E~ is dus een p~oc~s nodig om message packets te
lezen. Dit noemen we het vme receive process. Iedere drive
kan onafhankelijk van de andere drives gebruikt wo~den.

Daa~om k~ijgt iede~e d~ive een eigen p~oces dat
ve~antwoo~delijk is voo~ het uitvoeren van opdrachten
ge~icht aan de betreffende drive. Deze p~ocessen noemen we
disk manager processen. Momenteel zijn e~ 2 disk manager
p~ocessen t.b.v. wincheste~ disks en 2 disk manage~

p~ocessen t.b.v. floppy disks. De motoren van de floppy
disks wo~den asynchroon van de disk manager processen
uitgeschakeld. Daa~om is e~ behoefte aan een apa~t motor
proces. De ve~schillende disk manage~ p~ocessen moeten een
te~ugmelding naar de VME bus stu~en. Het vme send process is
hiervoo~ verantwoordelijk. In figuur 19 wordt de samenhang
van deze p~ocessen wee~gegeven.

0& _Ic_.....~..._..._ ............. ..._~ "THE ICUNi. M" -v-~--...



8 Implementatie disksoftware - 43 -

VHE

buffer

fig. 19, salenhang proctssen disksoftware.

VME receive process

Het VME receive process is verantwoordelijk voor de
ontvangst van message packets die over de VME bus aangeboden
worden. Het process dient de message packets zo snel
mogelijk uit het communicatie buffer te copieren naar een
locaal buffer~ het packet buffer, zodat zenders van message
packets zo min mogelijk moeten wachten op een bezet buffer.
Op grond van informatie uit het general interface field van
het packet geeft het receiver process een pointer naar het
gebufferde packet via een mailbox door aan het betrokken

1
disk manager process. Dit concept is universeel. Als
bijvoorbeeld ook software voor seriele I/O op de 186-kaart
draait~ dan kan op dezelfde wijze een pointer in een mailbox
van een I/O pr~es geplaatst worden.
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Het VME send proce$s wordt gebruikt om return packets via de
VME bus terug naar de afzender te sturen. Daartoe krijgt het
in een mailbox pointers naar return messages aangereikt.
Deze mailbox wordt gevuld vanuit de verschillende disk
manager processen (of van ieder willekeurig ander proces dat
op de 186-kaart draait en wil communiceren via de VME-bus).

Disk manager process

Een disk manager process is verantwoordelijk voor de
uitvoering van de opdracht die in het message packet staat
op de door haar beheerde diskdrive (floppy disk of
winchester disk). Op dit moment zijn slechts twee processen
voor winchester disk en twee processen voor floppy disk in
gebruik. Dit aantal is echter zeer eenvoudig te verdubbelen.
Zowel de disk manager processen voor de besturing van de
winchester drives als die voor de floppy drives maken
gebruik van dezelfde reentrant code. ledere instance van het
proces heeft een eigen globale variabelen: een executiestack
en mailbox waarin opdrachten aangeboden worden. In een
parameter wordt aan iedere instance een drivenummer
meegegeven.

Motor process

Het motor process heeft als taak bij te houden wanneer de
motoren van de 5 inch floppy disk drives op snelheid zijn en
wanneer zij uitgeschakeld kunnen worden. Dit process wordt
in 8.7.6 nader toegelicht.

Routines

De processen maken gebruik van routines, in figuur 8.2
aangegeven als 'sas' en 'flop'. Ook deze ziJn
geimplementeerd als reentrant routines. De routines bevatten
aIle code, voornamelijk ten behoeve van administratie, die
voor verschillende disk manager processen gelijk is.
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Monitors

- 4S -

Een monitor is een routine of een set van routines plus een
bijbehorende datastructuur die als geheel door slechts een
proces tegelijkertijd gebruikt kan worden. Het monitor
concept wordt gebruikt om de shared resources te beheren.
Deze shared resources zijn:

VME memory hardware
VME interrupt hardware
de SASI interface (winchester disk)
het floppy disk controller Ie
de floppy disk selectie hardware

- DMA kanalen
timers

Verder wordt het monitor concept
meerdere processen (de disk manager
disks) gebruikte motor management
bescherming van een deel van de
een region.

gebruikt om het door
processen veor de floppy
te beschermen. Bij de
software~ spreken we over

Bij de aanvraag van shared resources is de volgorde van
aanvragen van belang voor het voorkomen van mogelijke
deadlock situaties. Daartoe wordt de volgende afspraak
gemaakt:

- eerst wordt de voornaamste shared resource aangevraagd
(bijvoorbeeld VME hardware~ SASI hardware of floppy
hardware; deze drie worden op dit moment nooit tegelijk
gebruikt door een proces).
vervolgens wordt zo nodig een DMA kanaal aangevraagd.
timers mogen in principe altijd aangevraagd worden: aan
een returnwaarde is te zien of een timer beschikbaar
was.
vrijgeven van
volgorde.

Packet buffer

de resources gebeurt in omgekeerde

Het packet buffer wordt gebruikt om message packets op te
slaan. Deze packets worden in het buffer geplaatst door het
vme receive process. In verband met de efficientie wordt een
packet tijdens uitwerking van de opdracht nooit verplaatst.
Het mess~ge packet wordt na afloop van de opdracht zodanig
ge-update dat het een return packet wordt. Dit return packet
wordt tenslotte door het vme send process naar de VME-bus
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verzonden. Op dat moment wordt de ruimte in het packet
buffer weer vrijgegeven.

De packets in
Deze pointers
aan het andere

het buffer worden aangewezen door pointers.
kunnen met behulp van mailboxes van het ene
process doorgegeven worden.

error behandeling

Fouten die niet door retries opgelost kunnen worden~ worden
in het return packet met een errorcode gemeld. Als meerdere
fouten opgetreden zijn, wordt steeds die fout teruggemeld
die de feitelijke oorzaak was van de fouten. Daarmee wordt
het verb and tussen een gegeven opdracht en een geconsta
teerde fout zichtbaar.

8.1.3 Modulaire indeling

Om de software overzichtelijk en eenvoudig uitbreidbaar te
maken, werd zij verdeeld in een aantal modules. De indeling
in modules is gebaseerd op een logische indeling van de
verschillende functionele eenheden in de software. Deze
eenheden kunnen bepaald worden door beschikbare shared
resources (hardware) of door logische eenheden in software.
Met betrekking tot de hardware onderscheiden wei

beheer van VME interface (VME). VME bevat functies om
gegevens over de VME bus te transporteren en
interrupts op de VME bus te genereren.

beheer van SASI interface (SAS). SAS bevat functies om
de SASI controller (ten behoeve van het
gebruik van winchester disk drives> aan te
sturen.

D:I..Ic.a4~....._ vaa.. h_~ "TWit I<UN:l.N" .V.~--'" J.P. DulDb_I. .......
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beheer van Floppy disk controller I.C. (FDC, FMT, FTA).
FDC bevat functies om de floppy disk
controller te besturen. De veel omvattende
functie om floppy disks te, formatteren is
opgenomen in een aparte module FMT. De module
FTA bevat assembly routines waarmee complete
tracks geschreven en gelezen kunnen worden.
Dit omdat ten gevolge van een bug in de DMA
van de 80186 geen complete tracks onder DMA
getransporteerd kunnen worden.

beheer van floppy disk
bevat functies
worden van de
disks.

.selector
waarmee

selectie

(FDS). De module FDS
gebruik gemaakt kan
logica voor de floppy

beheer van de DMA kanalen (DMA).
voor het starten en
datatransport van de twee

DMA bevat functies
stoppen van DMA
DMA kanalen

beheer van de timers (TMR). TMR bevat functies om
timers te starten en te stoppen. Deze timers
worden voornamelijk gebruikt voor time-out
detectie.

en in software:

local executive (IMX of LEX, CNF, ENT, DKA). Een
multitasking omgeving waarin de disksoftware
kan draaien wordt verzorgd door of IMX of LEX
(zie hoofdstuk 7). Gegevens met betrekking
tot de configuratie zijn samengevoegd in de
module CNF. De module ENT bevat een assembly
language entrypoint voor de disksoftware. ~en

IMX scheduler en een aantal algemene assembly
language routines plus aIle interrupt service
routines zijn opgenomen in de module DKA.

beheer van iedere diskdrive
moet onafhankelijk
beheerd worden. De
bevat de text voor
delijk processen.

(DKM) • Iedere di skdri ve
van de andere drives

module DKM (DisK Manager)
de daarvoor verantwoor-

... ..... Dubb.a. ....n
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buffer management (BFM). De module BFM bevat aIle
functies die gebruikt kunnen worden om
diskblokken te bufferen in RAM geheugen.

floppy disk motor besturing CMTR). De motoren van de 5"
floppy disk drives worden gezamelijk in en
uitgeschakeld. Er moet gewacht worden tot de
motoren op snelheid zijn en zij moeten nog
even doorlopen nadat de laatste drive werd
gebruikt. De functies hiervoor zijn opgenomen
in de module MTR.

strategische functies floppy disk CFLP). De
lees/schrijf en seekroutines voor floppy
disks zijn opgenomen in de aparte module FLP
om de strategie van het zoeken en
lezen/schrijven te scheiden van het
feitelijke lezen en schrijven van blokken,
dat in de module FDC gebeurt.

gebruik van minor device numbers CMNR). De
verschillende drives en de wijzen van
adressering op de drives worden onderscheiden
door middel van minor device numbers. De
module MNR bevat een functie om op grond van
een minor device number te bepalen welke
drive data moet lezen of schrijven waarna een
opdracht aan de SASI of floppy software
gegeven wordt.

test software (TST). De
waarmee disk
war-den.

module
drives

TST
lokaal

bevat functies
getest kunnen

error routines (ERR). Een korte omschrijving van fouten
kan op een terminal aan de 186-kaart
weergegeven worden door een functie in de
module ERR.

print functie (PRT, PRTA). De module PRT bevat functies
waarmee waarden van variabelen en tekst ten
behoeve van debugging e.d. op een terminal
aan de 186-kaart weergegeven kan worden. Een
assembly language routine voor het aansturen
van de betreffende seriele poort is opgenomen
in de module PRTA.

D:IL .tc••4 t:........ ....aa.. h.t:. .. T"''' KUN:IL N" .v.t:.__
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Daarnaast wordt een modulaire indeling gemaakt van
informatie die in andere modules ge-include kan worden. Deze
modules ZlJn opgenomen als zogenaamde headerfiles. We
onderscheiden de volgende headerfiles:

en

minor

van de
enkele

control fields
flag-bits en

mapping m.b.v.

bevat algemene definities van constanten
structures voor mailbox~ timer en dma commando's
bevat constanten die betrekking hebben op de
hardware van de 186-kaart
bevat de definitie van de
message packets~ enkele
structures ten behoeve van
device numbers.
bevat de codering van de SASI commando's
bevat de codering van de floppy commando's plus
definities van de structures floppy control block
en drive characteristics table en enkele constanten
die betrekking hebben op de floppy disk
bevat het general interface field van het message
packet plus enige constanten die betrekking hebben
op het VME interface
bevat de definitie van de bits in het print enable
word
bevat aIle error codesERRS

DISK

VME

DEFS

PRT

DC186

SASI
FD



8 Implementatie disksoftware

8.2 VME communicatie

- 50 -

In deze paragraaf zal ingegaan worden op de wijze waarop
request message packets geaccepteerd worden vanaf de VME bus
en vervolgens aangeboden worden aan de disksoftware. Verder
zal beschreven worden hoe een door de disksoftware
aangeboden return message via de VME bus teruggestuurd wordt
naar de opdrachtgever (de host). In bijlage I wordt de
inhoud van de messages gedetailleerd beschreven.

8.2.1 Interprocessor communicatie

De interprocessor communicatie vind plaats via dual ported
RAM geheugen dat zich op de 186-kaart bevindt. In dit
geheugen, Ox380 bytes lang, is ruimte gereserveerd voor een
request message packet (opdracht van een host aan de disk
controller) en een response message packet (met een
resultaatmelding van de disk-controller). Deze ruimten
noemen we respectieve~ijk het request buffer en het response
buffer. Voor synchronisatie zijn daaraan toegevoegd een
return buffer semafoor die ook in het stuk dual ported RAM
is opgenomen, een hardware semafoor en een interrupt r.quest
register in de 110 page en tenslotte twee intsrrupt ingangen
voor de wek semafoor en de interrupt semafoor. Het gebruik
hiervan wordt in de paragrafen 8.2.3, 8.2.4 en 8.2.5
beschreven.

Voor de communicatie tussen modules worden
onderscheiden (uitgebreid behandeld in [lJ en

wek mode
interrupt mode
flag mode

drie
[2J) :

methoden

Wek mode is de normaal gebruikte methode van communicatie
tussen VME modul es van het liTHE KUNi l< II systeem. Deze modul es
ZlJn voorzien van dual-ported geheuoen waarin vanuit andere
modules message packets geplaatst kunnen worden. Verder
beschikken zij over een semafoor register waarmee de inhoud
van het voor communicatie gereserveerde stuk dual ported
geheugen beschermd kan worden tegen gebruik door meerdere
modules tegelijkertijd en een wek interrupt waarmee de
module geattendeerd kan worden op een message packet dat
klaar staat.
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Interrupt mode wordt gebruikt als een module waarmee
gecommuniceerd moet worden niet over een bovenstaande
resources besch i ~~t. In dat geval wordt het dual-pot-ted
geheugen van de module van het liTHE KUNiH" systeem gebruikt
voor inkomende en uitgaande message packets. De module
waarop de resources weI aanwezig zijn maakt het aanbieden
van een emssage packet nu bekend aan de andere module door
via de VME bus een interrupt te plaatsen <zie paragraaf
8.2.6). Deze mode wordt momenteel gebruikt voor communicatie
met de eerste versie van de 68010-kaart die in een zeer
vroeg stadium ontworpen werd in Nijmegen. De nieuwe versie
van de 68010 kaart, die momenteel in de testfase verkeert,
beschikt weI over aIle resources voor interprocessor
communicatie in de wek-mode.

Flag mode tenslotte wordt gebruikt bij het opstarten van het
systeem als nog geen interrupts over de VME bus gegeven
mogen worden. In een bit van een message packet wordt
aangegeven dat een opdracht is uitgevoerd. Met behulp van
polling kan nagegaan worden of het bit geset is.

8.2.2 Packet buffer

Het packet buffer wordt
slaan. De verschillende
geadresseerd met behulp
ieder message packet.

gebruikt om message packets op te
packets in het buffer kunnen worden
van pointers naar het begin van

Om message packets vanuit het ene aan het
te kunnen geven, wordt gebruik gemaakt
deze mailboxes worden pointers naar
overgedragen.

andere proces door
van mailboxes. Via

message packets

Als het packet buffer leeg is (de initiele toestand
bijvoorbeeld) bevat een speciale mailbox, de emp_mbx (empty
mailbox) pointers naar aIle plaatsen in het buffer waar
message packets kunnen komen te staan. Ais nu een message
packet in het packet buffer opgeslagen moet worden, dan kan
met pmail op de emp_mbx een pointer naar een lege plaats in
het buffer opgevraagd worden. Vervolgens kan met vmail op
een andere mailbox de pointer doorgegeven worden aan een
volgend pr~ces wat gebruik wil maken van het message packet
(bijvoorbeeld een disk manager process). Oat proces kan dan
met een pmail wachten op die mailbox. Als tenslotte de
ruimte in het packet buffer vrijgegeven kan worden, dan
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wordt de pointer naar de betreffende ruimte met een vmail
terug gegeven aan de emp_mb>:.

8.2.3 VME receive process

Het ontvangen van message packets gaat op de disk-kaart
altijd in de wek-mode. Als een module sen opdracht aan de
diskkaart wil geven, zal zij moeten wachten totdat het
request buffer vrij is. Daartoe kijkt het naar het
semafoorregister (zie figuur 20).

~ ,;til V(wek_sem)
PIC,l~ P

110

MEM Combuf

pecket buffer

fig. 20, V"E receive prDcess.

Het semafoorregister (in de programmatekst HWSEM) is een
register in de I/O-space van de 186-kaart dat aangeeft of
het request buffer vri j «(I) of bezet (1) is. Aanvragen van
het request buffer door een host gebeurt met een "test-and
set" instructie. In deze ondeelbare operatie wordt de waarde
van het register gelezen en geset. Is de gelezen waarde 0
dan was het buffer vrij en kan ervan gebruik gemaakt worden.
Wordt daarentegen een 1 gelezen, dan moet geconcludeerd
worden dat het request buffer reeds bezet was en zal de
aanvraag na enige tijd herhaald moeten worden.

Zodra een host het buffer vrij gevonden heeft (en met de
"test-and-set" instructie direct bezet heeft) kan het een
request message packet in het request buffer schrijven.
Zodra het buffer gevuld is, maakt de host de disksoftware
hierop attent door het weksemafoorregister te setten. Dit
wordt op de diskkaart vertaald in een interrupt, die op zijn
beurt een V-operatie op de weksemafoor (wek_sem) geeft.

De disksoftware
bLlffer lezen en

kan het message packet
dit buffer tenslotte

nu uit het request
vrijgeven door het



8 Implementatie disksoftware

semafoor register te resetten.
semafoor van Dijkstra gebruikt~

en bezet verwisseld zijn.
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In feite wordt de binaire
waarbij de waarden voor vrij

Om aIle opdrachtgevers (hosts) de gelegenheid te geven snel
hun opdracht aan de diskkaart af te staan~ en daarmee de VME
bus minimaal bezet te houden, is een process gedefinieerd~

het VME receive process~ dat messages snel aanneemt en
copieert naar het packet buffer.

Het VME receive process wacht eerst tot het een vrije ruimte
in het packet buffer gevonden heeft (pmail op de emp_mb;·:).
Zodra een vrije ruimte gevonden is, wacht het process met
een P-operatie op de weksemafoor. Vervolgens wordt het
request message packet naar de vrije ruimte in het packet
buffer gecopieerd. Dan wordt het semafoor register gereset
om aan te geven dat het request buffer weer vrij is.
Tenslotte wordt~ gebruik makend van de informatie uit het
general interface field (destination socket id.)~ een
pointer naar het message packet via een mailbox doorgegeven
aan een handler die de opdracht uit moet voeren. Dit kan
bijvoorbeeld een handler voor een bepaalde floppy disk drive
of een handler voor een winchester disk drive zijn <de disk
manager processen). Evengoed zou dit echter een handler voor
een serieel kanaal o.i.d. kunnen zijn. Dan is het ~eceive

process gereed om weer van voor af aan te beginnen.

8.2.4 VME send process

Nadat een handler zijn opdracht heeft voltooid~ dient zij
een response message packet aan de opdrachtgever via de VME
bus terug te sturen. Dit is de taak van het VME send
process. Als op de 186-kaart in de toekomst locale
applicaties request message packets willen verzenden via de
VME bUs, maken zij ook gebruik van dit proces.

Momenteel zijn aIleen interrupt mode en flag mode
geimplementeerd omdat de disk-kaart aIleen communiceert met
de 68010-kaart waarop geen wek-mode mogelijk is. Daarom
wordt een response message packet in een response buffer op
de disk-kaart geplaatst (in plaats van in de 68010-kaart
volgens de methode van wek mode).
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In interrupt mode en flag mode voert het VME send process de
volgende acties uit (zie ook figuur 21):

MEM

MEM

ret buffer

empty mbx

pecket buffer

response_mbx I
fig. 21, V"E send prDcess.

Het VME send process wacht op een response message van een
van de handlers (in dit geval disk managers processen die
response message packets aanbieden via de rsp_mb:d.
Vervolgens wacht ZlJ tot het response buffer vrij is.
Hiertoe wordt eenzelfde mechanisme gebruikt als bij het
request buffer. De returnbuffersemafoor (RTBF SEM) geeft aan
of het response buffer vrlJ (0) of bezet (1) is. Met de
ondeelbare operatie "test-and-set" wacht het vme send
process tot het buffer vrlJ is. Nadat geconstateerd wordt
dat het buffer vrij is (0 gelezen, tegelijk weer 1
geschreven om het buffer in gebruik te nemen) wordt de
response message gecopieerd naar het response. buffer.

Bij gebruik van flag mode wordt nu een flag geset in het
general interface field. Als interrupt mode gebruikt wordt,
dan wordt een VME interrupt gegenereerd (zie ook paragraaf
8.2.6). Hieraan kan de opdrachtgever zien dat een response
message klaar staat.

Nadat het VME send process de gebruikte
buffer heeft vrijgegeven (vmail van de
wacht het process opnieuw op een te
message.

ruimte in het packet
poi nter op emp_mb:{),
verzenden response

De host heeft nu de verantwoordelijkheid om het response
message packet uit het response buffer te copieren en
vervolgens de returnbuffer semafoor te resetten om zo het
~esponse buffer vrij te geven.
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De voornaamste taak van de disksoftware is het lezen en
schrijven van data op een disk. De data zal vanuit de 186
kaart, via de VME bus naar de host of andersom verstuurd
moeten worden. Het probleem van de beperkte
adresseringsruimte van de 80186 processor is opgelost met
het in paragraaf 4.3.2 besproken Global Segment Register.
Daarin wordt ook aangegeven hoe van de address modifiers van
de VME bus gebruik gemaakt wordt.

De functie vme_rwm is verantwoordelijk voor het
datatransport van en naar de VME bus. Zij gebruikt hiervoor
DMA-kanaal 0 van de 80186 processor. In de volgende versie
van de 186 diskkaart wordt het mogelijk om een willekeurig
vrij DMA kanaal te gebruiken. Eerst wordt de waarde van het
Global Segment Register bepaald. Vervolgens wordt een offset
in het VME window (128 Kbyte groot, zie paragraaf 4.3.2)
berekend. Het aantal te transporteren bytes in een DMA slag
is het minimum van: het aantal te transporteren bytes, het
aantal bytes wat binnen het window valt en het maximum
aantal bytes wat per DMA-slag getransporteerd kan worden. In
[4, pp40-41J wordt een en ander uitgebreid beschreven.

Nadat DMA source, destination en count bepaald zijn, moet
gebruik gemaakt worden van de shared resources GSR, AMR en
DMA kanaal O. Om mutual exclusion te kunnen garanderen,
maken we gebruik van het request / release mechanisme met
resource vmem_hw (VME memory hardware). GSR en AMR worden
geprogrammeerd, DMA wordt gestart en vervolgens wordt
gewacht tot het DMA transport compleet is. Een en ander is
beveiligd met een time-out mechanisme. Vervolgens wordt de
DMA gestopt en worden de gebruikte resources met release
weer vrijgegeven. Tenslotte wordt nagegaan of er nog bytes
getransporteerd moeten worden, zo ja dan wordt het spel
herhaald tot alle data verzonden is (of een time-out error
optreedt).
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Ais de 186-kaart iets wil melden over de VME bus aan een
andere kaart dan kan zij via de VME bus een interrupt aan
deze kaart geven. De VME bus kent 7 interrupt levels. We
kunnen opgeven welk level gebruikt moet worden en bovendien
kan een vector meegegeven worden zodat de te interrumperen
kaart verschillende soorten interrupts direct kan
onderscheiden. (Informatie over te gebruiken interrupt level
en interrupt vector wordt normaal aangereikt in het general
interface field van een aangeboden request message packet.)
De interrupt acknowledge wordt vertaald in een locale
interrupt. Om mutual exclusion voor de interrupt hard~are te
kunnen garanderen, wordt gebruik gemaakt van het request /
release mechanisme.

De complete routine V(vmeLsem)

vme_i ntr is Lli tgevoerd A,)'

als een moni tor, met PIC,2 I;rp_lnt I
resource vmei_hw (VME
interrupt hardware,
:d e f i guur 22). Eerst \/0
wordt naar het vector, level

Interrupt Request fig. 22, Y"E inhrrupter.
Register (IRR) de interrupt vector en het gewenste level
geschreven. De interrupt acknowledge is via een interrupt
controller gekoppeld aan een interrupt routine die een V
operatie op een semafoor (vmei_sem) uitvoert. Met een P
operatie kan dus gewacht worden op een interrupt
acknowledge. Een en ander is weer beschermd tegen time-out
errors. Tenslotte wordt in geval van time-out de interrupt
gedeactiveert door in het IRR een inactieve waarde te
schri j ven. (normaal deacti veert i rlterrupt acknowl edge de
interrupt. )
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Het disk manager process is verantwoordelijk voor het
uitvoeren van een opdracht op de door de manager beheerde
disk drive. De disksoftware bevat dus voor iedere drive een
eigen disk manager process. Deze processen zijn
geimplementeerd als een reentrant proces in de module DKM
(z i e f i gLILlr 23).

. optlons

verdeel in
bloCks,
buffer

gebrulk
SASI/FOC

SASI

command
FOC comm.

format
start, stop

stetus instelling

fig. 23, disk lanager process.

De opdracht wordt via een mailbox aangereikt in de vorm van
een pointer naar een message packet. Zij kan zowel voor een
winchester disk als voor een floppy disk drive bestemd zijn.
Als het disk manager process zover is dat het een opdracht
uit kan voeren, wacht het (met een pmail operatie op " z ijn"
drv_mbx) tot een pointer naar een message packet in die
mailbox aanwezig is. Zodra het vme receive process een
opdracht voor de betreffende drive binnen krijgt~ wordt deze

J.P. O .......... :1. .....n
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gecopieerd in het packet
het packet in de mailbox
process geplaatst.

buffer en
(drv_mb:·: )

wordt een pointer naar
van het disk manager

Als nu een message packet gereed staat voor verwerking~ dan
wordt, indien de manager een floppy drive beheert, opdracht
gegeven om de motoren van de 5" floppy disk drives te laten
draaien. Dit om zo min mogelijk tijd te verliezen met het
wachten tot de motor en op snelhei d zijn. In een aantal
gevallen (met name als uit een buffer in plaats van vanaf
floppy gelezen wordt) zal deze opdracht ten onrechte gegeven
worden. Gezien vanuit het oogpunt dat hiermee een strikte
scheiding tussen bijvoorbeeld buffer management en disk
manager mogelijk is, dat het niet schadelijk is de motor
tijdelijk voor niets te laten draaien en dat de overhead in
tijd hiervoor minimaal is, is deze oplossing echter
acceptabel. (Hiertegenover staat dat bij de huidige
implementatie de tijdwinst klein is en om die reden
misschien de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de
motoren beter aan de floppy disk software overgelaten kan
worden. )

Vervolgens bepaald het disk manager process op grond van
informatie uit het general interface field (om historische
redenen. Plaatsing in het control field is meer logisch, zie
ook paragraaf 10.2) welk type opdracht uitgevoerd moet
worden. Op dit moment worden onderscheiden:

RDWR_CMD
SASI_CMD
FLPY_CMD
TEST_eMD
OPT _CMD

lees/schrijf commando
speciale commando's tbv SASI interface
speciale commando's tbv floppy controller
gebruik van ingebouwde test software
instellen van verschillende options

Op grond hiervan wordt een bijbehorende functie uitgevoerd.
Het meest gebruikelijke commando is een lees/schrijf
commando. Daarom zal eerst het functioneren van Met disk
manager process beschreven worden aan de hand van dit
commando. Daarna zal aangegeven worden hoe de andere
commando's verwerkt worden.

J.P. Do.a....... 1 ....n
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Een lees/schrijf commando wordt verwerkt door de routine
dkm_rdwr. In het commando is opgegeven vanaf welk
blocknummer en hoeveel bytes geschreven of gelezen moeten
worden. Dit wordt eerst vertaald in het benodigde aantal
blocks en het aantal bytes in het laatste block. Op basis
van blocks wordt vervolgens gelezen of geschreven.

In het geval van lezen, wordt eerst nagegaan (met de functie
bfm_find, zie ook paragraaf 8.4) of het block al voorkomt in
een blockbuffer. Is dat het .geval dan wordt de inhoud van
dat blockbuffer gecopieerd over de VME bus naar de opgegeven
bestemming. Ais het block echter niet voorkomt in het buffer
dan wordt een leeg blockbuffer geclaimd. Vervolgens wordt,
via een mapping fLlnctie (mnr_rwb), opdracht gegeven een
block van disk te lezen. In paragraaf 8.5 wordt nader op het
mappen van blocks ingegaan. Het block wordt gebufferd in het
geclaimde blockbuffer. Tenslotte wordt het buffer gecopieerd
naar de VME bus. Door een Kleine uitbreiding van de
disksoftware kan data ook rechtstreeks onder DMA van disk
naar de VME bus getransporteerd worden. Dit is voornamelijk
interessant voor het gebruik van swap area's op disk waarbij
meerdere blokken sequentieel op disk staan.

Schrijven gaat in principe hetzelfde als lezen. In dit geval
wordt altijd eerst een bloc~::buffer geclaimed (met bfm_find).
Vervolgens wordt data via de VME bus in het buffer
ingelezen. Tenslotte wordt opdracht gegeven het block vanuit
het blockbuffer naar disk te schrijven.

Bij het schrijven van blocks kunnen twee kanttekeningen
geplaatst worden. Allereerst moet opgemerkt worden dat het
mogelijkerwijs niet veilig is om minder dan 512 bytes zonder
meer te schrijven. Bij random access op een disk moet het
namelijk mogelijk zijn om slechts enkele bytes van een block
te schrijven. Ais het global operating system (in ens geval
UNIX) niet zelf de voorzorgsmaatregel neemt eerst het
complete block te lezen alvorens enkele bytes te schrijven
dan moet het disk manager process, in het geval dat niet een
geheel block geschreven moet worden, eerst het betreffende
block van disk lezena Bij gebruik van het operating system
UNIX hoeft hiervoor geen aparte voorziening getroffen te
worden in de disksoftware.
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Een tweede opmerking betreft het moment van het wegschrijven
naar de disk. Op dit moment wordt de inhoud van het
blockbuffer altijd direct naar disk geschreven. Oit wordt
anders als een meer uitgebreid buffermanagement gebruikt
wordt. Bij gebruik van floppy disk is direct wegschrijven
sterk aan te bevel en. Een gebrui ker van het "THE KUNi:<"
systeem zou anders per ongeluk een diskette uit een drive
kunnen nemen waarvan de inhoud niet overeenkomt met die in
het buffer. Voor een winchester disk ligt dit anders. Hier
hoeven we aIleen uitval van de netspanning te vrezen. We
kunnen het ons daarom permitteren even te wachten met het
uitschrijven van buffers tot er processortijd beschikbaar
is. Om er zeker van te kunnen zijn dat de disk redelijk up
to date blijft, moeten aile nog niet naar disk geschreven
blockbuffers eens in de zoveel tijd weggeschreven worden. In
het buffermanagement van UNIX wordt hiervoor een tijd van
een halve minuut aangehouden. Deze tijd lijkt ook zeer reeel
voor toepassing in de disksoftware.

Na lezen of schrijven van aile blocks, wordt het message
packet omgezet in een return packet. Enkele return waarden
worden ingevuld: een error flag, een Eventuele foutcode, het
volgende te lezen blocknummer en het aantal bytes dat door
eventuele fouten niet gelezen of geschreven is.

De routine dkm_rdwr is dan klaar en we keren terug in het
disk manager process

Indien de disk manager een floppy drive bestuurt, wordt
opdracht gegeven dat de motor voor de betreffende drive niet
langer hoeft te draaien. Het motor process zorgt ervoor dat
de motor gedurende een bepaalde tijd door blijft draaien
nadat het laatste disk manager process gebruik heeft gemaakt
van een floppy disk drive. Dan wordt het general interface
field aangepast (source- en destination socket identifiers).
Hiermee is de conversie van request packet naar return
packet voltooid en wordt het als return packet geplaatst in
de response mail bOH (rsp_mb:-:). Het vme send process I eest
aile return packets uit deze mailbox en verstuurt ze over de
VME bus naar de afzenders.

Naast de functie voor het lees!schrijf commando, kan een van
de 4 speciale functies aangeroepen worden:
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speciale commando~s tbv SASI interface

Het SASI interface kan de volgende opdrachten verwerken (zie
ook (7 J) :

recalibrate, seek
format drive, track, bad track, check track format
read, read long
write, write long
request sense status
initialize drive characteristics
test drive ready
read ECC error burst length
ram, drive, controller internal diagnostic

Read en write commando's worden uitsluitend afgehandeld via
het in de vorige paragraaf beschreven lees/schrijf commando.
Andere bovengenoemde commando's kunnen echter rechtstreeks
als SASI commando's gegeven worden. Hiertoe wordt de routine
dkm_sasi gebruikt. AIle commando's die de data impliciet
bevatten (in het message packet) kunnen lokaal uitgevoerd
worden. De functie sas_ctl, verder besproken in paragraaf
8.6 wordt aangeroepen om het commando uit te voeren. Overige
commando's die de data niet impliciet bevatten, kunnen (nog)
niet uitgevoerd worden (read long, write long).

speciale commando~s tbv floppy controller

address

moeten ook specifieke
aan de floppy disk

Western Digital 2797
(zie ook (9J):

Evenals voor de SASI controller
opdrachten gegeven kunnen worden
controller. Deze controller, de
beschikt over de volgende commando's

restore
seek, step, step in, step out
read sector, read track, read
write sector, write track
force interrupt

Op dit moment is het echter nog niet zo dat deze opdrachten
vanuit een message packet gegeven kunnen worden. Daartce is
een uitbreiding nodig van de hUidige definitie van de
message packets. Een voorstel hiertoe wordt besproken in
paragraaf 10.2.

Omdat weI een grote behoeft bestaat aan het formatteren van
floppy disks en het lezen van raw tracks, kunnen vanuit een
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message packet opdrachten hiervoor gegeven worden. Een en
ander is geimplementeerd in de routine dkm_flpy. Hierin
worden de functies fmt_flop (zie paragraaf 8.7.4) en fdc rtr
(zie paragraaf 8.7.5) aangeroepen om respectievelijk floppy
disks te formatteren en om tracks te lezen.

gebruik van ingebouwde test software

Ten behoeve van het testen van floppy disks en hard disks,
is testsoftware toegevoegd waarmee achtereenvolgens aIle
blocks in een op te geven range met een bepaald testpatroon
beschreven en vervolgens teruggelezen kunnen worden. In
hoofdstuk 9 komt de implementatie van deze software nader
ter sprake. Momenteel zijn drie opdrachten ten behoeve van
testen opgenomen:

test start
test stop
test status

De commando's hiervoor worden verwerkt in de routine
dkm_tst. De test software draait als een apart proces; het
is dus mogelijk om tegelijkertijd een drive te testen en een
andere drive normaal te gebruiken.

instellen van verschillende options

Tenslotte is het mogelijk om een
stellen. Dit gebeurt in de routine
zijn slechts drie options aanwezig:

set print enable word
view print enable word
clear buffer

aantal opties in te
dkm_opt. Op dit moment

Het print enable word is een woord waarin opgegeven wordt
welk soort debugging informatie tijdens het draaien van de
disksoftware naar een op de diskkaart aangesloten terminal
gezonden mag worden. Hiermee zijn verschillende niveau's van
algemene informatie, foutmeldingen en tracing mogelijk.
Verder kan opgegeven worden of de bell gebruikt mag worden
en of getallen decimaal of hexadecimaal weergegeven moeten
worden.
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Het clear buffer commando maakt aile buffers van een
bepaalde drive schoon. Dit is bijvoorbeeld nodig na het
unmounten van een diskette. Later kan hieraan een commando
toegevoegd worden am aile nag niet weggeschreven blokken
naar disk te schrijven. In eerste instantie is d1t niet
nodig omdat de huidige implementatie van het buffer
management als strategie heeft dat blokken altijd direct
naar disk geschreven worden <zie paragraaf 8.4).

Di. .....a .. ~ ........ ..,aa... h._ "Tt-4.. I<UNi."·· .V.~- J.P. Dubb.1 ....n
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gelezen diskblokken in RAM
het aantal diskaccessen
en kunnen diskblokken naar
een moment dat de processor

De snel hei d van het liTHE I<UNi :.: II systeem wordt voor een groot
deel bepaald door de snelheid van de disks. Het betreft hier
met name de winchester disks omdat floppy disks vrijwel
aIleen gebruikt worden om backups te maken of om het systeem
na een crash te kunnen downloaden of om software of data uit
een ander systeem te lezen. Het is dus belangrijk de
performance van de disks te verhogen. Daartoe zijn drie
mogelijkheden:

buffer de te schrijven en
buffers. Hiermee wordt
(tijdsintensief !) beperkt
disk geschreven worden op
daarvoor tijd heeft.

maak gebruik van een op RAM afgebeelde disk (RAM disk)
voor veel gebruikte files. Een dergelijke disk is zeer
snel (geen mechanische componenten) maar heeft als
nadeel dat veel geheugen nodig is (kostprijs) en dat de
gebruiker van het "THE KUNiN" systeem zelf
verantwoordelijk is voor het copieren van zijn files
van RAM disk naar "echte" disk en omgekeerd. Bij
uitvallen van de netspanning gaat de inhoud van de RAM
disk verI oren.

de kopbeweging van de drives kan geoptimaliseerd worden
door de volgorde waarin blokken op disk geadresseerd
worden te wijzigen. Daartoe moet een scheduler
opgenomen worden. Enige punten die daarbij aan de orde
komen worden besproken in paragraaf 10.3.

van het bufferen
de disksoftware.

in de module

De eerste mogelijkheid, die
ken, is geimplementeerd in
hiervoor zijn opgenomen
Management) •

van
De

BFM

diskblok
fLtncti es

(BuFfer

Buffermanagement is een set van functies waarmee de RAM
buffers beheerd worden. De huidige implementatie van het
buffer management is een minimum implementatie. Iedere drive
heeft slechts een enkel buffer block. Een meer geavanceerde
versie staat op stapel maar is nog niet geheel uitgewerkt.



8 Implementatie disksoftware - 65 -

Opmerking: als buffer management op de 186-kaart
gecombineerd wordt met buffer management in het global
operating system (UNIX), dan is dit aileen zinvol als het
aantal blockbuffers op de 186-kaart aanmerkelijk groter is
dan het aantal buffers in UNIX. Het is aan te bevelen UNIX
met een minimum aan buffers te installeren: ZlJ beschikt dan
over veel vrij geheugen en maakt gebruik van het buffer
management in de 186-kaart.

De plaats van het bUffermanagement in
de disksoftware is weergegeven in
figuur 24. Het buffermanagement kan
geconsulteerd worden door de
diskmanagers.

De wijze waarop
kunnen maken van
is als voigt:

we gebruik willen
het buffermanagement

fig. 24, buffer liRigelent.

lezen: vraag of het betreffende block voor de betreffende
drive in een buffer staat. Als dat het geval is en het block
is correct dan hoeft niet van disk gelezen te worden maar
kan de inhoud van het buffer direct gecopieerd worden naar
de aanvrager via de VME bus. Wordt geen correct block
gevonden dan wordt dit gemeld en wordt bovendien een pointer
naar een beschikbaar buffer teruggegeven. De data kan
vervolgens vanaf disk in het buffer gelezen worden. Vanuit
het buffer kan het vervolgens gecopieerd worden naar de
aanvrager via de VME bus.

schrijven: Eerst wordt nagegaan of het betreffende block
voor de betreffende drive al voorkomt in het buffer. Is dat
het geval dan wordt een pointer naar dat buffer
teruggegeven. Komt het block niet voor in het buffer dan
wordt een pointer teruggegeven naar een buffer waarin
geschreven mag worden. Vervolgens wordt data geschreven naar
het buffer. Van hieruit kan de data gecopieerd worden naar
disk.

In de eerste versie van het buffer management is lezen en
schrijven van blokken als voigt geimplementeerd:

Het buffermanagement bevat de functies bfm_find en bfm rtrn.
Zij worden gebruikt als haakjespaar. Deze functies maken
gebruik van een datastructuur bestaande uit een byte array
bfr en van een variabele bi, een array van het type

J.P. Da.a.......1 .......
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in gebruik maar
nog niet naar disk

original

struc:ture bfinfo. In bfr, dat MAX_BUF blockbuffers van ieder
512 bytes bevat, wordt de data opgeslagen. In bi vinden we
voor ieder van de blockbuffers de status, het drive nummer,
het bloc:knummer en een pointer naar het bloc:kbuffer in bfr.
In bi kan dus gezoc:ht worden naar een bepaald bloc:k. De
status van een bloc:kbuffer kan een c:ombinatie zijn van:

free het bloc:kbuffer mag gebruikt worden
in_use het bloc:kbuffer is in gebruik
valid het blockbuffer is niet in gebruik maar

bevat weI c:orrec:te data
het blockbuffer is niet
bevat weI c:orrec:te data,
gesc:hreven

Initieel ZlJn aile bloc:kbuffers free. De pointers in bi
wijzen permanent naar bijbehorende bloc:kbuffers in bfr.

De fLlnctie bfm_find heeft drie parameters: mnr (drive
identificatie), blnr (bloc:knumber) en bufp (pointer naar
buffer). De laatste parameter is een return parameter. De
functie zoekt het bloc:k blnr van drive mnr in het buffer.
Wordt het gevonden dan maakt zij bufp gelijk aan het adres
van de plaats in het buffer waar het block staat, maakt de
status van het bloc: ~~buffer in_Lise en keert terug met de
waarde TRUE. Wordt het block niet gevonden dan krijgt bufp
het adres van een vrij block in het buffer, wordt bi ge
update (mnr, blnr en in_use) en keert bfm_find terug met de
waarde FALSE. In de eenvoudige opzet is er slechts een
beperkt aantal buffers. De functie is met een enter / leave
mechanisme beschermd om mutual exclusion te waarborgen. Dit
is nodig omdat aile processen onafhankelijk van elkaar
bfm_find aan kunnen roepen en in bi een blockbuffer kunnen
proberen te claimen.

De func:ti e bfm_rtrn met parameters bLlfp en val i d wordt
gebruikt om een blockbuffer aangewezen door bufp vrlJ te
geven (free) en om aan te geven of de inhoud van - het
blockbuffer geldig is (valid). Omdat bfm_rtrn als het ware
het sluit-haakje is van het bfm_find - bfm_rtrn paar, en
bfm_find voorkomt dat twee processen tegelijk in een
blockbuffer werken, hoeft bij bfm_rtrn geen aparte
voorziening voor mutual exclusion aangebrac:ht te worden. Er
kan ten hoogste een disk manager process gebruik maken van
het blockbuffer aangewezen door bufp.

Het lezen en schrijven met behulp
buffermanagement gaat nu als voigt:

van het huidige

J.P. Du"...1 ....n
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lezen: Het disk manager proce5s roept de functie bfm_find
aan. Als het gewenste block gevonden is, kan het disk
manager process het block rechtstreeks uit het buffer naar
de aanvrager copieren. Tenslotte wordt het blockbuffer weer
vrijgegeven. Wordt het gewenste block echter niet gevonden
(functiewaarde FALSE) dan wordt het gewenste block vanaf de
disk in het door bufp aangewezen blockbuffer gelezen.
Vervolgens kan het disk manager process het block uit het
blockbuffer naar de aanvrager copieren. Tenslotte wordt het
blockbuffer vrijgegeven en wordt afhankelijk van het succes
van het lezen vanaf disk in het statuswoord valid al of niet
TRUE gemaakt.

schrijven: Eerst wordt een vrlJ blockbuffer gezocht met
behul p van- bf m_f i nd. Vervol gens wordt de te schr i j ven data
naar dit blockbuffer gecopieerd. Met bfm_rtrn wordt het
blockbuffer vrijgegeven en wordt aangegeve~ dat het block
valid is (altijd valid bij schrijven onder de
veronderstelling dat bij copieren van RAM naar RAM geen
fouten optreden). Het block wordt bovendien (met mnr_rwb)
direct naar disk geschreven. Daarmee besparen we ons op
Korte termijn een proces waarmee buffers regelmatig
uitgeschreven worden en hebben volledige zekerheid dat
blocks naar disk geschreven zijn. Vanaf nu staat het block
in het buffer en kan het een volgende keer voor lezen
teruggevonden worden.

Zoals reeds gezegd, het huidige buffermanagement is slechts
een minimum implementatie. In eerste instantie kan zij
uitgebreid worden door het aantal blockbuffers uit te
breiden. Doordat echter bij het schrijven altijd zowel naar
buffer als naar disk geschreven wordt, is aIleen
snelheidswinst te behalen bij het lezen. Daarom moet het
buffermanagement uitgebreid worden zodanig dat zij zelf
verantwoordelijk wordt voor het schrijven van blocks naar
disk. In dat geval hoeft het disk manager process niet te
wachten op het schrijven naar disk maar aIleen op het
schrijven naar buffer. In paragraaf 10.5 wordt een meer
geavanceerd buffermanagent systeem besproken.

De module BFM bevat naast de functies bfm_find en bfm_rtn de
functie bfm_clr waarmee van een bepaalde drive aIle
blockbuffers schoon gemaakt worden. Dit is bijvoorbeeld
nodig als floppy disks verwisseld of geformatteerd worden.
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8.5 Minor device number behandelinq
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In het UNIX operating system wordt ieder device aangegeven
met een major en een minor device number. Het major device
number geeft aan tot welke groep een device behoort
(bijvoorbeeld terminals, disks of printers). Het minor
device number geeft aan welk device uit de groep
geselecteerd wordt. Hiermee is het mogelijk om op grond van
het major device number een bepaalde I/O driver te kiezen en
aan deze driver het minor device number mee te geven zodat
de driver weet welke van de door hem beheerde devices
aangesproken moet worden.

In de disksoftware hebben aIle drives hetzelfde major device
number. Zowel het onderscheid tussen de twee groepen drives,
winchester en floppy, als het onderscheid tussen de fysieke
drives wordt gemaakt in het minor device number.

Per winchester disk worden 8 minor device nummers toegekend.
Daarmee is het mogelijk een disk te beschouwen als 8
onafhankelijke partities. De partities worden genummerd van
o tot en met 7.

Per floppy disk worden ook 8 verschillende minor device
nummers gereserveerd. Deze worden niet gebruikt om partities
te kunnen onderscheiden maar om de wijze waarop de
blocknummers op de floppy terug te vinden zijn, aan te
kunnen geven. Zij worden als voIgt gebruikt:

o dUbbelzijdige floppy, blocknummers liggen sequentieel
eerst op kant 0, track. 0, dan kant 1, track 0, dan kant °
track 1 enzovoorts. In de meeste gevallen wordt dit
formaat gebruikt omdat dit voor contiguous files minimale
kopbeweging en dus minimale tijd vereist.

1 dubbelzijdige floppy, blocknummers liggen sequentieel
eerst op kant 0, track 0, kant 0, track 1 enzovoorts en
vervolgens kant 1 track 0, kant 1 track 1 enzovoorts.
Hiervan kan gebruik gemaakt worden als diskettes van een
ander systeem gelezen moeten worden.

2 enkelzijdige floppy, aIleen kant ° in gebruik. Hiervan
kan gebruik gemaakt worden als diskettes van een ander
systeem gelezen moeten worden.
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3 enkelziJdige floppy, aileen kant 1 in gebruik. Hiervan
kan gebruik gemaakt worden als diskettes van een ander
systeem gelezen moeten worden.

4 dubbelzijdige floppy met 48 TPI in 96 TPI drive,
blocknummers liggen sequentieel eerst op kant 0, track 0,
dan kant 1, track 0, dan kant 0 track 2 enzovoorts. Dit
kan bijvoorbeeld gebruikt worden om floppy's van een laM
PC te lezen.

De minor device numbers worden als voigt toegekend:

o.. 7 winchester drive I)

8 •• 15 winchester drive 1
16 •• 23 winchester drive .,

..::.

24 •• 31 winchester drive -..;:.
32 •• 39 floppy drive (I

40 •. 47 floppy drive 1
48 .• 55 floppy drive 2
56 .. 63 floppy drive 3

Deze afspraak en de beperking van de floppy disk selectie
logica leggen het maximaal aantal winchester drives en het
maximaal aantal floppy disk drives vast op ieder vier.

De minor device numbers worden gebruikt om de in de message
packets opgegeven blocknummers te mappen op de disks. Het
algemene lees/schrijf commando <in de functie dkm_rdwr)
roept daartoe de routine mnr rwb aan om de mapping te
verrichten. Deze functie is opgenomen in de module MNR.
Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen winchester drives en
floppy drives en wordt na mapping van de blocknumbers
sas_ctl (zie paragraaf 8.6) aangeroepen in het geval van het
gebruik van een winchester drive of flp_rws (zie paragraaf
8.7) in het geval van het gebruik van een floppy disk om
blocks te lezen of te schrijven.
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8.6 SASI software

De SASI software is verantwoordelijk voor de besturing van
de winchester disks. Zij stuurt de in paragraaf 4.4
beschreven SASI hardware aan. Zij wordt aangeroepen door een
disk manager process (direct uitvoeren van een SASI
commando) of vanLtit de routine mnr _rwb (voor het lezen of
schrijven van blocks). De SASI software bestaat uit een
reentrant routine en een monitor waarin de hardware
aangestuurd wordt. De SASI software kan 2 SASI controllers
met ieder 2 drives aansturen.

Na een kort overzicht van beschikbare SASI commando's zal
eerst aangegeven worden hoe de SASI software vanuit een disk
manager process of vanLli t de mapping functie mnr_rwb
aangestuurd wordt.

8.6.1 Commando·s SASI

o

eont,oI field

1.0. Address

S

Inlerle.ve or Block CounI

6

I.UN

Cmddass

7

ByleO
Byte I

8yte2
Byte 3

Byle 4

ByteS

Commando's worden aan de SASI controller aangeboden in de
vorm van 6 commando bytes~ tesamen het D.vice Control Block
genoemd. Figuur 25 geeft het formaat van het Device Control
Block weer. Het eerste byte bevat ~

het commando. LUN staat voor
Logical Unit Number, hierin wordt
een drive nummer meegegeven (0 of
1). Het control byte bevat
informatie over de stepping rate
van de dri ve en kan gebrui kt fig. 25, d,vice control block.
worden om retries op de SASI controller te disablen.

De SASI controller kent de volgende commando's:

test drive ready
recalibrate
request sense status
format drive
check track format
format track
format bad track
read
write
seek
initialize drive characteristics
read ECC burst error length
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RAM diagnostic
Drive Diagnostic
Controller internal diagnostic
read long
write long
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Twee commando's hiervan vereisen een nadere toelichting. In
de eerste plaats het initialize drive characteristics
commando. De SASI controller kan twee drives aansturen. Deze
drives mogen van een verschillend type zijn. Om van iedere
drive optimaal gebruik te kunnen maken moet daarom aan de
controller een aantal karakteristieke eigenschappen van de
drives opgegeven worden. Deze karakteristieken zijn:

aantal cylinders
aantal Koppen
eerste cylinder voor reduced write current
eerste cylinder voor precompensation
maximale ECC data burst length

Iedere keer als een andere drive gebruikt wordt, moet met
het initialize drive characteristics commando opgegeven
worden wat voor type drive gebruikt wordt. Verder moet dit
commando gegeven worden bij initialisatie en als de
controller gereset is.

Een tweede commando dat nadere toelichting behoeft is het
request sense status commando. Dit commando Hordt gebruikt
om nadere informatie te krijgen over een fout die opgetreden
is bij het uitvoeren van een vorig commando. Na ieder
commando wordt namelijk aIleen teruggemeld of het succesvol
afgewerkt is of niet. Het request sense status commando
dient steeds direct na het commando waarin een fout optrad
gegeven te worden. Zij retourneert een error type en, bij
bepaalde commando's, het adres op disk waar een fout werd
geconstateerd.

8.6.2 aansturing SASI software

De SASI software krijgt of vanuit een disk manager process
of vanuit de fLlnctie mnr _rwb een Device Control Block
aangeboden. In figuur 26 wordt een overzicht gegeven van de
fLlncties in de SASI software. De functie sas_ctl krijgt een
opdracht aangeboden, zij doet hiermee een aantal
voorbereidende stappen waarna zij de monitor sas_do
aanroept. Deze monitor is voor slechts een proces
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toegankelijk. Dit is nodig omdat meerdere
processen gebruik kunnen maken van een SASI
sas_do wordt, indien nodig, de juiste
drive characteristics opgegeven,
vervolgens het gewenste commando gegeven
en tenslotte, als een fout geconstateerd
wordt, een request sense status commando
gegeven. sas_do gebrLli kt de functi e
sas_cmd om de verschillende commando's
uit te laten voeren. De functies
sas_select en sas_reset tenslotte worden
gebruikt voor selectie en resetten van
de SASI controller(s).

- 72 -

disk manager
interface. In

De voornaamste gegevens met betrekking tot aangesloten typen
winchester drives, request sense status informatle en laatst
gebruikte en momenteel in gebruik zijnde drive worden
opgeslagen in de structure ctlrs (NROFCTLJ.

De functie sas_ctl (zie figuur 27) is
verantwoordelijk voor het klaarzetten
van alle gegevens voor het eigenliJke
SASI commando gegeven wordt. Als
parameters krijgt zij mee het nummer
van de te gebruiken SASI controller,
een pointer naar een Device Control
Block, een boolean local <lolc:aal
uitvoerbaar op 186 kaart) en een
pointer naar een blockbuffer. Het
Device Control Block wordt gecopieerd
(let op: conversie van words naar
bytes). Vervolgens wordt de structure
dmacmd gevuld met gegevens voor een
eventuele DMA transfer. Op dit moment
wordt steeds gebruik gemaakt van DMA- la

kanaal 0 voor de SASI. Met de volgende
versie van de 186 disk I/O kaart is het
mogelijk DMA kanalen vanuit software
toe te kennen aan SASI of floppy. ~
Daarmee wordt het mogel i j k om een Hg. 27, functie las_ctl.
willekeurig beschikbaar DMA kanaal aan te vragen. Tenslotte
wordt bepaald na hoeveel tijd een time-out foutmelding
gegeven mag worden. Alle voorbereidingen om de monitor aan
te roepen zijn dan klaar. Met een aantal retries wordt de
moni~or sas_do aangeroepen.
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De monitor sas_do
(z i e f i guur 28) is
verantwoordelijk
voor het in een
beschermde omgeving
uitvoeren van de
opdracht die het
aangeboden krijgt
van sas_ctl. Zij
krijgt als parame
ters mee: het nummer
van de te gebruiken
cont~oller~ pointers
in de stucture ctlrs
[] (hierin kan per
drive afgelezen wor
den welke drive de
laatste keer ge
bruikt werd~ wat de
drive characteris
tics zijn etc. en
er is plaats gere
serveerd voor re
quest sense status
informatie). Verder
een pointer naar de
6 commando bytes
(Device Control
Block)~ een time-out
tijd~ een boolean
die aangeeft of DMA
gebruikt wordt en
tenslotte een
pointer naar een
structure waarin de
DMA initialisatie
opgegeven is.

nee

fig. 28, functif sls_dD.

sas_do controleert eerst of het nodig is de drive
characteristics opnieuw naar de SASI interface te sturen.
Dit is het geval als:

het systeem opgestart wordt,
de momenteel te gebruiken drive niet de laatst
gebruikte drive is en de drives verschillend zijn~ of
er een fout opgetreden is.
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Na zo nodig het initialize drive characteristics commando te
hebben gegeven, wordt het commando uit het Device Control
Block gegeven. Indien een fout wordt geconstateerd, dan
wordt een request sense status commando gegeven. Hiermee
wordt de oorzaak van de fout uit de SASI controller gelezen.
Indien een selectiefout is opgetreden, d.w.z. de SASI
controller kan niet binnen een zekere tijd succesvol
geselecteerd worden, dan wordt de SASI controller gereset.

sas_do roept de functie sas_cmd aan om de SASI hardware te
selecteren en het commando met time-out bescherming uit te
laten voeren. Daartoe krijgt zij als parameters mee het
nummer van de te gebruiken controller, een pointer naar de
commando bytes, de time-out tijd, een boolean die aangeeft
of DMA gebruikt wordt en een pointer naar een DMA command.

sas_cmd (zie figuur 29) start
eerst een time-out timer die,
als de ingestelde tijd voorbij
is een V operatie op de
semafoor sas_sem zal geven.
Dit is de semafoor waarop
sas_cmd zal wachten tot Met
commando is beeindigd. Normaal
wordt zij verhoogd ten gevolge
van de SASI status interrupt
(zie paragraaf 8.6.2) maar als
de SASI controller niet
reageert mag de software niet
blijven hangen.

Dan wordt, indien nodig voor
bijvoorbeeld lezen of
schrijven van sectoren, DMA
gestart. Vervolgens wordt de
functie sas_select aangeroepen
om het commando te starten. We
wachten nu met een P operatie
op de semafoor sas_sem tot het
commando klaar is.

fig. 29, functie sal_cad.

Vervolgens zal eerst aangegeven
commando aan de controller
beschrijving). Op grond daarvan
verder beschreven.

worden op welke W1Jze een
gegeven wordt. (Bottom up

wordt de functie sas_cmd
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8.6.3 Selectie
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De selectie van een SASI controller wordt uitgevoerd in de
functie sas_select. Iedere controller bestuurt ten hoogste
twee drives. Voordat de controller geselecteerd kan worden~

moet de busy lijn (zie paragraaf 4.3.2) inactief zijn. Is
dit niet het geval dan is er iets fout gegaan want normaal
is busy aIleen actief gedurende een commando en normaal
wordt gewacht tot een commando beeindigd is alvorens de
controller te selecteren om een nieuw commando te geven.
Selectie van een SASI controller vindt plaats door eerst het
SASI controller adres (OxOl of Ox02) op de bus te plaatsen.
Vervolgens wordt de SASI controller geselecteerd door de
selectielijn van de controller actief te maken.

De selectielijn moet actief gemaakt worden tot de busy lijn
actief is. In eerste instantie werd een enkele korte puIs op
de selectielijn gegeven. Omdat de selectie af en toe
probelemen opleverde werd de hardware (een PAL) zodanig
gewijzigd dat vanuit software de selectielijn actief en
inactief gemaakt kan worden. Dit maakt het mogelijk om te
wachten met deactiveren van de selectielijn totdat de
busylijn actief is. Gebleken is echter dat de SASI
controller de busylijn hardwarematig direct actief maakt.
Het is dan ook niet nodig om te wachten tot de busylijn
actief is; de oude PAL waarin aIleen een selectiepuls wordt
opgewekt voldoet uitstekend. Achteraf lijken de
selectieproblemen veroorzaakt te zijn door een slechte
winchester drive.

SEL
BSY
REQ
ACK
1-/0

C-/D E~==========~~~±==~~=MSG-

sel commendo

fig 30, SASI protocol.

dete stetus r.

De controller is nu geselecteerd en zal volgens het in
figuur 30 weergegeven protocol om 6 commando bytes vragen
(het Device Control Block). Dit wordt door de SASI interface
op de 186-kaart vertaald in 6 command interrupts. Er zijn in
principe 3 methoden om de commandobytes aan te bieden:
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1 op DMA basis
2 laat de interrupt service routine bij iedere interrupt

een V operatie op een semafoor doen. Dan wordt 6 maal
gewacht op de semafoor en vervolgens een commandobyte
naar de controller geschreven

3 laat de interrupt service routine zelf de commandobytes
(die toch al klaar staan) naar de SASI controller
sturen.

De eerste mogelijkheid is snel maar vereist programmering
van de DMA controller voor het commando, vervolgens wachten
tot het commando gegeven is, om DMA dan opnieuw te
programmeren voor eventueel data transport. De tweede
mogelijkheid is trager (6 maal wachten op een semafoor) en
vereist ook uitbreiding van sas_select. De derde
mogelijkheid staat een zeer hoge executiesnelheid toe zonder
enige overhead in sas_select. De derde mogelijkheid werd
daarom gekozen. De hardware is daarom ook zo geprogrammeerd
(PAL) dat DMA aIleen voor datatransporten gebruikt kan
worden (zie paragraaf 8.3.2).

Nu het commando gegeven is, zal de controller dit uitvoeren.
Laten we uitgaan van een commando waarbij DMA gebrLlikt wordt
voor datatransport. Het DMA kanaal was van tevoren in
sas_cmd geprogrammeerd en gestart. Zij wordt
gesynchroniseerd door de SASI controller. Bij iedere request
van de controller wordt dan een byte getransporteerd. Nadat
het commando is uitgevoerd geeft de SASI controller twee
status bytes. De SASI interface op de 186 kaart herkent deze
bytes aan de logische combinaties op de I-la, C-/D en MSG
lijnen. Bij iedere statusbyte wordt een status interrupt
gegenereerd. De interrupt service routine hiervoor leest het
eerste status byte in een variabele in (zij bevat een error
indicatie bit) en voert bij het tweede byte een V operatie
op een semafoor (sas_sem) Llit. Hiermee is het commando
normaal afgesloten.

De routine sas cmd die zojuist het commando had gestart door
sas_select aan te roepen, staat te wachten op beeindiging
van het commando door te wachten op de semafoor sas_sem. Aan
de hand van de timerwaarde ziet zij vervolgens of de
controller weI op tijd (timerwaarde groter dan 0) of niet op
tijd (timerwaarde 0) was. Op grond hiervan en op grond van
de waarde van het error bit in het eerste status byte kan
een foutmelding gegeven worden.
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Als de SASI controller niet geselecteert kan worden, wordt
zij gereset met behulp van de functie sas_reset. Het
resetten van de controller gebeurt op een soortgelijke wijze
als het selecteren: met de Dude hardware (PAL) wordt een
willekeurige waarde geschreven naar een output adres waarna
een resetpuls gegenereert wordt. Met de nieuwe PAL genereren
we zelf de puIs: eerst wordt de resetlijn actief gemaakt.
Vervolgens wordt gewacht tot de controller de busylijn
actief maakt. Tenslotte wordt de resetlijn weer inactief
gemaakt.
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8.7 Floppy software
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De floppy software wordt gebruikt voor het uitvoeren van een
opdracht op een floppy disk drive. Zij wordt aangeroepen
door een disk manager process (lezen van track, zie
paragraaf 8.7.5) of vanuit de routine mnr_rwb (voor het
lezen of schrijven van sectoren). De floppy software bestaat
uit een aantal reentrant routines en uit enkele monitoren
waarin de hardware aangestuurd wordt.

Eerst zal aangegeven worden hoe de floppy software vanuit de
mapping functie mnr_rwb aangestuurd wordt. Vervolgens zal
een bottom up beschrijving gegeven worden van de uitwerking
van de routines. Dit omdat in het laagste software niveau de
hardware centraal staat en niet meer de opdracht zoals deze
in de vorm van een message packet aan de disksoftware
aangeboden wordt.

8.7.1 aansturing floppy software

Het lezen en schrijven van data op een floppy disk is de
voornaamste taak van de floppy software. Verder kunnen
tracks gelezen worden (voor test doeleinden). Daarnaast
kunnen in principe oak rechtstreeks floppy disk controller
commando's gegeven worden. Dit is met de huidige vorm van de
message packets echter nag niet geimplementeerd. Tenslotte
kan een commando gegeven worden om een floppy disk te
formatteren. In paragraaf 8.7.4 wordt het formatteren
besproken. Hier zullen we ons beperken tot het lezen en
schrijven van blocks.

Nag even een korte
samenvatting van het lezen
of schrijven van data (zie
ook figuur 31 waarin een
overzicht gegeven wordt van
de functies in de floppy
software en de aanroepende
functies): het disk manager
process verdeelt de hoeveel
heid te transporteren data
in blocks. Deze blocks fig. 31, functies floppy sDftnre.
worden met een mapping functie mnr_rwb afgebeeld op sectoren
van een winchester disk of sectoren van een floppy disk.
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VanLlit mnr_rwb wordt opdracht
of aan de floppy software om
schrijven.
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gegeven aan de SASI software
een sector te lezen of te

De floppy software krijgt aangereikt:
of het moet lezen of schrijven
drive nLlmm~r

- cylinder nLlmber < = track number)
head number < = side number)

- sector nLlmber
pointer naar buffer waar sector gebufferd wordt

Informatie over de floppy disk en de floppy disk drive wordt
bijgehouden in twee structures. Het Floppy disk Control
Block <FCB) bevat informatie over de floppy's in iedere
drive:

een commando
laatste register waarden van FDe
side
interrupt code voor force interrupt commando
boolean dOLlble track density (48 of 96 TPI)·
boolean double density (FM of MFM)

- aantal te transporteren bytes
- aantal sectoren per track

pointer naar buffer
De Drive Control Table (OCT) bevat informatie over iedere
drive. Hierin vinden we:

eerste track waarop precompensation nodig is
aantal tracks per kant

- stepping rate van de kop motor
interleave factor voor formatteren

- boolean 5 inch of 8 inch drive
boolean aantal Koppen (1 of 2)

- boolean density <FM of MFM)
boolean 96 TPI of 48 TPI

- boolean precompensation toegestaan
- boolean lange precompensation
- boolean drive beschikbaar

Tot zover de aansturing van
up beschrijving zal getoond
hardware hierop aansluit.

de disksoftware. Via een bottom
worden hoe de besturing van de
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8.7.2 floppy disk selector
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De floppy disk selector is een stuk hardware (zie ook
paragraaf 4.4.2) dat dient om een drive te selecteren (uit 4
drives), in te stellen of gebruik gemaakt wordt van double
density of single density, 8 inch drives of 5 inch drives,
of precompensation nodig is en 20 ja, of die lang of kart
moet zijn. Verder wordt de floppy disk selector gebruikt om
de motoren van de 5 inch floppy drives in- en uit te kunnen
schakelen en tenslotte om de floppy disk controller te
kunnen resetten.

De floppy disk selector wordt geprogrammeerd door er een 10
bits woord, een fds-woord, in te schrijven. De bits in dit
woord zijn als voIgt gedefinieerd:

o drive select 0
1 drive select 1
2 drive select 2
3 drive select 3
4 I double density enable
5 I select 8" / 5"
6 motor on
7 software reset
8 enable precompensation
9 long precompensation

Hierin worden geinverteerde bits voorafgegaan door een /.

Met een functie fds_setp ~~an 'een fds-woord in de floppy disk
selector geschreven worden. Deze functie kan worden
aangeroepen vanuit de floppy software om de verschillende
parameters in te stellen. Die floppy software draait echter
onafhankelijk van het motor manage-ment. De functie fds_setp
mag dus niet aan het motor on bit komen. Evenzo mag het
motor management ni€t aan de andere bits komen. Daarom
worden aparte functies gedefinieerd voor het in en
Lli tschc3kel en van de motor: fds_mon en fds_moff. Het resetten
van de floppy disk controller vereist dat de software reset
bit van de floppy disk selector gedurende ruim 50 microsec.
hoog gemaakt wordt. Het is daarom practisch om hiervoor een
routine fds_reset toe te voegen.

Mutual exclusion wordt gegarandeerd door een lock / unlock
mechanisme (uitschakelen van de interrupts). Dit is
acceptabel omdat de functies zeer klein zijn. De floppy disk
selector monitor omvat dus de functies fds_setp, fds_mon,
fds_moff en fds_reset. De vari abel e fds_word 'wordt gebrui kt
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om het huidige fds-woord te onthouden. Ook zij wordt in de
monitor beschermd. Het geheel is opgenomen in de module FDS.

fds_setp schrijft een fds-woord naar de floppy disk selector
en naar het fds_word. De reset bit wordt altijd gemaskeerd
(geen reset) en het motor bit is altijd 1. Dit laatste omdat
de motor altijd moet draaien voordat een drive geselecteerd
wordt.

fds_mon schrijft het huidige fds_word met
geset~ zodat de motor ingeschakeld wordt
instellingen behouden blijven.

het motor bit
en aIle andere

fds_moff schrijft het huidige fds_word met het motor bit
gereset, zodat de motor uitgeschakeld wordt en aIle andere
instellingen behouden blijven.

fds_reset schrijft het huidige fds_word met het reset bit
geset~ wacht vervolgens (buiten de monitor) ruim 50
microseconden en schrijft vervolgens het originele fds_word
naar de floppy disk selector. Hiermee wordt de floppy disk
controller gereset.

8.7.3 Floppy disk controller

De floppy disk controller bevat 4 registers:
- command I status register
- track register

sector register
- data register

Deze registers worden gebruikt om opdrachten te geven aan de
controller. De controller kent de volgende opdrachten:

restore
seek, step~ step in~ step out
read / write sector
read address
read / write track
force interrupt

Bij een groot deel van de opdrachten verwacht de controller
dat track, sector en of dataregister bepaalde waarden hebben
voor de opdracht gegeven wordt, zie hiervoor bijlage II.
Zodra het command register geschreven wordt, start het
uitvoeren van de opdracht.

D:I._Ic_a.fl~..._r_ ..,aar h_~ "THIE I<UN:l.IC" -v-~-_... J ..... D""'bb_J. ....
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Op het laagste niveau hebben we een
monitor routine nodig die de shared
resource floppy disk controller
bestuurt. Deze monitor noemen we
fdc_do (zie figuur 32. fdc_do is het
analogon van de monitor sas_do bij de
SASI software). Zij schrijft het
juiste fds-woora, wacht zo nodig tot
de motor op snelheid is, start zo
nodig DMA en schrijft vervol4ens de
register waarden uit het floppy
control block naar de floppy disk
controller. Nadat het command register
is geladen, wordt het commando
uitgevoerd. De floppy disk controller
zal een interrupt geven zodra het
commando is uitgevoerd. Deze interrupt
wordt door de bijbehorende interrupt
routlne vertaald in een V operatie op
een semafoor (fdc_sem). fdc_do kan dus
met een P operatie wachten tot de
opdracht is uitgevoerd. Op de bekende
wijze is een en ander weer beveiligd
tegen time-out. DNA (indien gebruikt)
kan nu weer gestopt worden. Als er een
time-out error opgetreden is, wordt de
floppy disk controller gereset, anders
worden de waarden van de registers uit
de controller naar het floppy control
block gecopieerd. Daarmee heeft fdc_do
zijn taak erop zitten.

- 82 -

nee

fig. 32, functie fdc_do.
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Voordat fdc_do aangeroepen kan worden,
kan gecontroleerd worden of de opdracht
zinvol is. Zo is het bijvoorbeeld niet
eenvoudig om de tweede side van een
diskette te lezen met een drive met
slechts een kop. Vervolgens moet de
waarde van het fds-woord bepaald
worden, op grond van informatie uit DCT
en FCB. Verder moet, indien gebruik
gemaakt wordt van DMA, een DMA commando
klaargezet worden. Dan moet het
commando in een voor de controller
bruikbare vorm gebracht worden <step
rate en side in commando "or"-en etc).
Tenslotte kan de monitor fdc_do
aangeroepen worden. Na aanroep van
fdc_do wordt de inhoud van het status
register gecontroleerd op fouten. Al
deze taken worden verricht door een
reentrant routine fdc_ctl <zie figuur
33) .

bepeel regs
DMA en FDSW

interpreteer
stetus reg

nee

fig_ 33, funetie fde_etl.

De functies fdc_do en fdc_ctl zijn opgenomen in de module
FDC.

Vanuit mnr_rwb krijgen we opdracht om een bepaalde sector te
lezen of te schrijven. De functie flP-rws (zie figuur 31)
accepteert deze opdracht en probeert deze, zo nodig met
enkele retries uit te voeren. Daartoe wordt eerst
gecontroleerd in het FCB of de kop toeva+lig al boven de
juiste track staat. Is dat niet het geval dan wordt eerst
een routine flp_seek aangeroepen om de kop op de juiste
plaats te zetten. Tenslotte wordt fdc_ctl aangeroepen om de
lees of schrijf opdracht uit te voeren.

J ...... D ..........a ....n
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De routine flp_seek moet de kop boven de juiste track
plaatsen. Daartoe wordt eerst een seek commando aan fdc_ctl
gegeven. Ais een seek error optreedt, wordt eerst een
restore uitgevoerd en vervolgens nogmaals een seek. Het
aantal seek pogingen is beperkt tot 3. Als restore een feut
oplevert dan wordt direct de moed opgegeven en keert
flp_seek met een foutmelding terug. In een later stadium kan
de functie uitgebreid worden met algerithmen om de kop met
step in en step out heen en weer te bewegen als een track
niet op de te verwachten plaats gevonden wordt.

De functies flp_rws en flp_seek zijn opgenomen in de medul
FLP. Zij zijn in een aparte module geplaatst omdat zij een
strategie veer lezen en kopbeweging beschrijven.

D&_"'_D"~"'.~_ VDO~ ..._~ "THE ICUNSoc" -v-~_... J.P. D ... 1 ...."
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8.7.4 Formatter

- 85 -

Vanuit een message packet kan direct een commando gegeven
worden om een floppy disk te formatteren. De eerste versie
van de formatter is toegesneden op de hardware van de eerste
e>:empl aren van het liTHE KUNi x II systeem. Zi j gaat ui t van het
gebruik van 5 inch double sided, double density floppy disk
drives met 80 tracks per side. Daarmee kan per floppy disk
netto 655 Kbyte data geschreven worden Ceenvoudig uit te
breiden tot 737 Kbyte, zie opmerking). Door echter de
parameters in de Device Characteristics Table en het Floppy
Control Block te gebruiken, kunnen diskettes ook volgens
andere formaten geformatteerd worden.

Opmerking: Op dit moment worden slechts 8 sectors per track
geformatteerd. Het moet eenvoudig mogeliJk zijn om 9 sectors
per track te gebruiken. Het is al gecontroleerd dat hiervoor
voldoende bytes werkelijk naar de track geschreven worden om
dit mogelijk te maken. Als echter 9 sectors per track
geformatteerd worden, blijkt de laatste sector problemen op
te leveren. Wegens gebre~( aan tijd is nog niet uitgezocht
waarom de negende sector niet werkt.

De floppy disk controller heeft een write trac~( commando
waarmee het mogelijk is om optrackbasis te formatteren. Het
ligt natuurlijk voor de hand om aIle bytes van een track
onder DMA naar de controller te sturen. Helaas kan dit niet.
De OMA in de gebruikte 80186 processor bevat een bug.
Daardoor is het niet mogelijk om een complete track onder
DMA naar de controller te schrijven. COMA functicineert
gelukkig weI normaal bij kleine data transporten, zoals 512
bytes sectoren). Het schrijven van een track gaat daarom op
I/O-basis, vanuit een assembly language routine asm_w_tr,
die opgenomen is in de module FTA.

We gaan uit van double
de volgende bytes naar
ook [9J en [16J:

density track formaat. Oaartoe moeten
de controller gestuurd worden (zie
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aantal hex byte functie
bytes waarde

80 4e preamble
12 00 sync field

3 f6 schrUft c2, track sync
1 fc inde}( mark

50 4e post i nde:< gap
voor iedere sector herhalen:

12 00 sync field
3 f5 schrijft a 1, sector sync
1 fe id address mark
1 track number
1 side number
1 sector number
1 02 sector length 512 bytes
1 f7 schrijft 2 CRC bytes

.... '") 4e post id gap""- ...
12 00 sync field

3 f5 schrijft ai, sector sync
1 fb data address mark

512 00 data field
1 f7 schrijft 2 CRC bytes

84 4e post data gap
einde sector

4e final gap

De floppy disk controller hecht aan bepaalde bytes tijdens
het schrijven van een track een bepaalde betekenis:

f5 schrijft a1 (sector sync) ~ zonder clockbit tLlssen
bit 4 en 5, preset CRC

f6 schrijft c2 (track sync)~ zonder clockbit tussen
bit 3 en 4

f7 genereert 2 CRe bytes

In de final gap moeten zoveel bytes geschreven worden totdat
de controller een ready interrupt geeft.

Om efficient te kunnen formatteren wordt slechts eenmaal een
byte array track gevuld met bovenstaande waarden. Voor
iedere te formatteren track hoeft dan aIleen het track en
side nummer aangepast te worden (en sector nummer als
gebruik gemaakt wordt van skew factoren). De functie
fmt d set_track_list initialiseert het byte array track. De
functie fmt_set_interleave_list maakt een lijstje met sector
nummers volgens een instelbare interleave factor.

DII..".a4_.....-e vaa..- he_ "TWE I<UNII. .. •• .v.-_... J.P. Dubbe& ....n
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De functie fmt_flop in de module FMT is verantwoordelijk
voor het formatteren van een floppy disk. Zij wordt
aangeroepen vanuit een disk manager process. fmt_flop roept
eerst de functies fmt_d_set_track_Iist en
fmt_set_interleave_list aan om het byte array en de
interleave lijst te initialiseren. De kop wordt met een
restore naar track 0 teruggebracht. Het buffer management
krijgt opdracht aIle buffers van de betreffende drive vrij
te geven (diskette wordt per definitie leeg). Dan zal de
diskette cylinder na cylinder geformatteerd worden. Per
cylinder worden twee tracks geschreven (side 0 en side 1).
Voor het schrijven van iedere track wordt
fmt_update_track_list aangeroepen. Zij vult track, sector en
side nummer in het byte array track in. Het schrijven van de
track gebeurt door de monitor fmt_do aan te roepen. De
monitor fmt_do is met dezelfde resource semafoor (fd_hw)
beschermd als fdc_do zodat ook mutual exclusion van fdc_do
en fmt_do gegarandeerd wordt. Nadat een cylinder is
geschreven worden de Koppen met een step commando boven de
volgende cylinder geplaatst. Tenslotte wordt de semafoor
fdc_sem 0 gemaakt. Dit omdat de floppy disk controller een
interrupt genereert als een opdracht uitgevoerd is. Die
interrupts worden vertaald in een V operatie op de semafoor
fdc_sem. In de formatter gebruiken we echter deze interrupt
niet omdat we vanwege de DMA-bug directe I/O gebruiken. De
semafoor moet daarom apart hersteld worden.

Als om welke reden dan ook een fout tijdens het formatteren
optreedt~ keert de formatter met een foutmelding terug en is
de diskette niet goed geformatteerd. Het is (nog) niet
mogelijk om een diskette gedeeltelijk te formatteren. Als
een diskette niet geheel goed geformatteerd kan worden dan
is zij voor het "THE KUNi:<" systeem niet te gebruiken. In de
practijk blijkt formatteren (met 8 sectors per track) altijd
goed te functioneren.

De monitor fmt_do bepaalt het fds-woord en schrijft dit naar
de floppy disk selector. Vervolgens wordt, met maximaal 4
retries~ de assembly language routine asm_w~tr aangeroepen.
Deze routine sthrijft op I/O basis aIle bytes uit het byte
array track naar de controller tot de controller niet meer
busy is (DMA werkt niet).

De timing van asm_w_tr is vrlJ kritisch. De belangrijkste
voorwaarde is dat de cyclustijd voor het schrijven van bytes
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kleiner meet zijn dan 8 maal de bitcel breedte van de floppy
disks. De MFM bitcel breedte van 5 inch floppy disks is 4
microsec~ die van 8 inch 2 microsec. Per byte is dus 32
respectievelijk 16 microsec beschikbaar. Tenzij de
controller zeer snel een datarequest geeft nadat een vorig
byte naar de controller wordt geschreven, heeft een 5 Mhz
80186 hiervoor minimaal 26~6 microsec en een 8 Mhz 80186
minimaal 16,6 microsec voor nodig. Dit betekent dat
moment eel aIleen 5 inch flopPY's gebruikt kunnen worden. Met
een 8 Mhz processor en gebruik makend van timing
eigenschappen van bepaalde 8 inch drives~ is het mogelijk om
ook 8 inch floppy's onder 1/0 besturing te formatteren. We
gaan dan echter uit van specifieke eigenschappen van
bepaalde drives (hoe snel na het schrijven van een vorige
byte kan ik in het statusregister lezen dat een volgend byte
verstuurd mag worden) en kunnen dus niet in het algemeen
stellen dat met iedere 8 inch drive geformatteerd kan
worden.

Andere timings-aspecten I everen geen probleem op: een
maximale wachttijd van 2 seconden tot de controller ready en
not busy is~ een time-out op het schrijven van een track van
ruim twee maal de omwentelingstijd van de diskette~ en
tenslotte een typische controller eigenschap: de minimale
tijd tussen het geven van een commando en het lezen van het
status re9ister is 28 microsec.

8.7.5 Lezen en schrijven van tracks

Voer het lezen van tracks is een van asm w tr afgeleide
assembly routine gemaakt waarmee een track gelezen kan
worden. Deze routine heet asm r tr en is geschikt voer het
lezen van aIle 5 inch floppy disks. De routine wordt
aangeroepen vanuit fdc_rtr die gedeeltelijk is beschermd als
monitor (weer met als resource semafoer fd_hw). De gelezen
track wordt in het byte array track geplaatst, dit is
hetzelfde array als dat wat veor het formatteren gebruikt
wordt. In het message packet wordt voor het lezen van tracks
de gewenste track en side ingevuld.

Voor het schrijven van individuele tracks kan de functie
asm_w_track aangeroepen worden. Dat is op dit moment echter
nog niet geimplementeerd.
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8.7.6 Motor
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De motoren van de floppy diskdrives worden, in tegenstelling
tot die van winchester drives, in- en uitgeschakeld. Een van
de redenen hiervoor is de de relatief grote slijtage van de
mechanisch pover uitgevoerde diskettes. De starttijd van een
floppy disk drivemotor ligt in de orde van grootte van 1

seconde. Dit maakt het wenselijk om de motor niet direct na
gebruik te stoppen, maar enige tijd door te laten draaien.
Als bin~en dezetijd een volgende diskaccess nodig is, hoeft
n~et meer gewacht te worden tot de motor op snelheid is. In
de nu vol gende beschri j vi ng van 'de motor modul e wordt
aangegeven hoe de motor bestuurd wordt.

In hardware is het motor-on signaal van aIle aan te sluiten
drives gecombineerd tot een enkel signaal. Voordeel hiervan
is dat de software hierdoor eenvoudiger zal blijken te zijn.
Er zal namelijk slechts een proces voor aIle drives aan het
systeem toegevoegd hoeven te worden. De snelheid van de
disksoftware is mede afhankelijk van het aantal processen
(overhead van task switching) dus een oplossing met slechts
een proces voor aIle drives maakt de software sneller.
Nadeel is echter dat de voeding stroom moet leveren voor
aIle drive-motoren tegelijk.

De enige plaats in de software waar de motoren van de drives
werkelijk in of uitgeschakeld worden, is in de module MTR
(MoToR). De module is opgezet als een monitor en heeft drie
voor iedere gebruiker (de disk manager processen en daardoor
aangeroepen functies) toegankelijke functies:

mtr_on ()
- mtr_wai t ()
- mtr_off ()

Hiermee kan de gebruiker respectievelijk aangeven dat zij de
motoren aan wenst te zetten, dat zij wil wachten tot de
motoren op snelheid zijn en, tenslotte, dat wat haar betreft
de motoren afgezet mogen worden.

We maken onderscheid tussen de volgende 4 toestanden waarin
de motoren zich kunnen bevinden:

stopped
starting
running
rundown

~n de toestand stopped staan de motoren uit. In de toestand
starting zijn de motoren aangezet maar nag niet op snelheid.
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In de toestand running draaien de motoren op snelheid. In de
toestand rundown tensiotte draaien de motoren op snelheid
maar zijn de drives niet meer in gebruik. Dit om te
voorkomen dat de motor kort na elkaar steeds in en
uitgeschakeid moet worden met aIle wachttijden van dien.

De toestandsovergangen worden geinitieerd door twee soorten
gebeurtenissen:

- aanroep van mtr_on () of mtr_off ()
- timer interrupt

De timer wordt gebruikt om de aanlooptiJd van de motoren (in
de toestand starting) en de tijd dat de drives ongebruikt
draaien (in de toestand rundown) bij te houden. Als een
timer interrupt binnenkomt (bijvoorbeeld omdat de rundown
tijd voorbij is), wordt deze in de interrupt' routine
vertaald in een V-operatie op de semafoor mtr_rdy. mtr_on ()
en mtr _off () moeten echter al t i j d di rect doorl open ~f,Llnnen

worden. Hier kan dus niet met een P-operatie gewacht worden
op de mtr_rdy semafoor. Oat betekent dat een apart process
nodig is om de timer interrupts af te handelen. We noemen
dit het mtr-process ().

mtr_onO
mlr_used.·,
st tmr
molar on

mlr_onO,
mlr_used··

mtr_off0,
mtr_useo--

tmr_lnl
&. mtr_used> 0

mlr_offO &. mlr_used>O
mlr_used--

fig. 34, tOfstinden lotor.

mtr_on 0
mtr_used··

In figuur 34 is het toestandsdiagram voor het gebruik van de
motoren weergegeven. Hierin geeft mtr_used het aantal
gebruikers van de drives aan.
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Opmerking met betrekking tot de tijden waarna een timer
interrupt gegeven wordt: voor de aanlooptijd van de motoren
wordt de tijd gekozen van de traagste van aIle motoren. De
maximale tijd in de toestand rundown kan in de practijk
varieren van enkele seconden tot bijvoorbeeld een minuut.
Ais het mogelijk blijkt om de diskdrive te deselecteren als
deze niet gebruikt wordt (lampje gaat uit en, bij gebruik
van Canon drives, de mechanische beveiliging tegen uitnemen
van een geselecteerde floppy wordt uitgeschakeld) terwijl de
motor blijft draaien~ dan wordt aangeraden om een lange tijd
in te stellen. Dit werkt om onverklaarbare redenen nog niet.
Met de logic analyser werd vastgesteld dat selectie en motor
signalen correct waren maar de drive reageerde hierop niet
goed. Aangeraden wordt om het opnieuw te proberen, maar nu
met Canon drives. Zolang het niet werkt wordt aangeraden de
tijd te beperken tot een seconde of 5 tot 10. De meeste
mensen zullen de floppy disks namelijk ~ls backup medium
gebruiken en vlak voordat zij een sessie beeindigen een
backup maken. Ais zij dan een minuut moeten wachten tot zij
de diskette uit de drive kunnen nemen, kan een mens weI eens
ongeduldig worden ..•

We zien dat aIleen de laatste gebruiker van de drives die
mtr_off () aanroept, de toestand verandert naar rundown. Er
wordt een timer ingesteld die na een tijd MTR_RUNDWN_TIME
een interrupt geeft met als gevolg een V-operatie op de
semafoor mtr_sem. Ais een gebruiker mtr_on () aanroept
terwijl de toestand rundown is, wordt de toestand direct
rLlnning en wordt de motor niet uitgeschakeld. In deze
toestand wordt geen actie ondernomen na de interrupt die we
dan alsnog kunnen verwachten na verstrijken van de
MTR_RUNDWN_TIME.

Omdat er meerdere gebruikers van de (motoren van de)
diskdrives zijn, dient bijvoorbeeld mtr _off () de motor niet
uit te schakelen als een andere gebruiker nog gebruik maakt
van een van de drives. In de software wordt dit opgelost
door bij te houden hoeveel gebruikers van de drives gebruik
maken.

Voor de besturing van de hardware,
de functies fds_mon en fds_moff
motoren in- en uitschakelen.

wordt gebruik gemaakt van
die respectievelijk de
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8.8 Debugging faciliteiten
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Bij het testen van de software bestond een grote behoefte om
de disksoftware te kunnen tracen. Daartoe wordt gebruik
gemaakt van een terminal aan poort B van de diskkaart. Om
naar deze poort te kunnen schrijven, werden printfuncties
gemaakt waarmee het mogelijk is tekst en de inhoud van
variabelen naar de terminal te sturen. Tevens werd een
functie toegevoegd die aIle numerieke foutcodes vertaalt in
een korte omschrijving en deze op de terminal weer kan
geven.

8.8.1 Print functies

De printfuncties zijn opgenomen in de module PRT. Een
assembly language routine om een karakter naar de terminal
poort te sturen, is terug te vinden in de module PRTA.

Drie soorten printfuncties. worden onderscheiden: print text,
print unsigned variable en print long variable. In aIle
gevallen wordt een parameter meegegeven waarin een print
type opgegeven kan worden. Hiermee is het mogelijk om
verschillende niveau's van debugging informatie op de
terminal weer te geven. De volgende print typen worden
onderscheiden:

F'R_Gl
PR_G2
F'R_G3
PR_El
F'R_E2
PR_E3
PR_Tl
PR_T2
PR_T3

general, command start, ready
general, main command display
general, progress information
errors, command not succeeded
errors, retries
errors, currently unused
trace, module entry
trace, main module points
trace, detail information

In een print enable word kan opgegeven worden welk soort
informatie op de terminal mag verschijnen. Dit woord kan in
een options command in een message packet aan de
disksoftware opgegeven worden. Daarin kan tevens opgegeven
worden of de waarde van variabelen decimaal of hexadecimaal
weergegeven moet worden en of de bell gebruikt mag worden.
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De bits in het print enable word zijn als voIgt gedefinieerd
(zie ook de headerfile PRT.HJ:

bit 0 .. 1
bit 2
bit 3 .• 4
bit 5
bit 6 •• 7
bit 8

general, level
general, bell enable
errors, level
errors, bell enable
trace, level
hex display mode

Willen we bijvoorbeeld aIle algemene meldingen zonder bell
op niveau PR_G1, aIle foutmeldingen met bell enable op de
niveau's F'R_E1 en F'R_E2 en geen trace informatie zien, en
aIle getallen hexadecimaal weergeven dan moet een print
enable word van Ox132 opgegeven worden.

8.8.2 error print functie

In de module ERR is de functie err-prt
parameters krijgt zij een error code en een
De error codes zijn opgenomen in appendix
typen werden besproken in paragraaf 8.8.1.
wordt tevens als returnwaarde teruggegeven.

opgenomen. Als
print type mee.
III. De print

De error code

Als de error code aangeeft dat er geen fout is (ERR_NONE)
dan keert de functie direct terug. In aIle andere gevallen
wordt de error code vertaald in een korte omschrijving
afgedrukt op de terminal (mits het print enable word dit
toestaatJ.
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9 Testen

De voornaamste reden om testsoftware in de disksoftware op
te nemen, is om de disksoftware locaal te kunnen testen.
Blocks in een bepaalde range kunnen worden geschreven en
teruggelezen van disk. Door te vergelijken kan vastgesteld
worden of lezen en schrijven probleemloos verlopen.

9.1 Test so~tware

De testsoftware genereert op . dezel fde Wl J ze opdrachten al s
een externe host (bijvoorbeeld UNIX). Zij is geimplementeerd
als een proces dat parallel aan de andere processen draait
(zie figuur 35). Daardoor is het mogelijk om, terwijl een
drive getest wordt, via de VME bus opdrachten aan andere
disks te geven. Met de test software kan slechts een drive
tegelijk getest worden.

fig. 35, test softMare.

ReqLlest message packets worden rechtstreeks in de drv_mb;·:
van het disk manager process van de te testen drive
geplaatst. De response message packets worden in een local
response mailbox opgevangen in plaats van in de normaal
gebruikte response mailbox (naar VME). Dit onderscheid wordt
gemaakt op grond van het response type in het general
interface field van het message packet (local response) in
het disk manager process.

D:I. _1c_04 _ ....r-. vetar- h._ .. THE ICUN:I. ... •• -V-_.._
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In een request message p~cket met test control field
aangeboden door een host, kan opgegeven worden dat de
testsoftware gestart kan worden, welke drive getest moet
worden en welke blocks (eerste en laatste van range) getest
moeten worden. Hieraan kan later een keuze van soort test
toegevoegd worden. Evenzo is het mogelijk om de testsoftware
te stoppen en om de status (aantal fouten en momentaan
blocknummer) op te vragen.

Het test process doorloopt continu een cyclus waarin eerst
getest wordt of het de test uitgevoerd mag worden. Dit wordt
aangegeven in een beschermde variabele test_run. Deze
variable kan in de functie tst_start (die aangeroepen kan
woden vanuit een disk manager process) TRUE gemaakt woden.
Met de fLlnctie tst_stop kan zij, ook weer vanuit een disk
manager process, FALSE gemaakt woden. Als test_run TRUE is
dan mag de test lopeno Is zij FALSE dan wordt proceed
aangeroepen om een ander proces door te laten gaan.

In eerste instantie bestaat de test wit het vullen van een
schrijfbuffer met testdata en het schrijven van dit block
naar disk. Als hierbij geen fout optreedt dan wordt het
block teruggelezen in een leesbuffer zodat geschreven en
gelezen data vergeleken kunnen worden. Om te voorkomen dat
data uit een buffer van het buffermanagement gelezen wordt,
wordt eerst het laatste goed gelezen block opnieuw gelezen
en vervolgens het laatst geschreven block. Dit is voldoende
om het primitieve buffermanagement te misleiden maar het is
natuurlijk een tijdelijk lapmiddel. Hier hoort gebruik
gemaakt te worden van de bfm_clr functie om het buffer
schoon te maken. Als een verbeterde versie van het
bUffermanagement gebruikt wordt, werkt deze tijdelijke
oplossing niet eens meer. Met het eenvoudige
buffermanagement is het niet mogelijk om blockbuffers aan te
vragen voor eigen gebruik.' Door dat weI mogelijk te maken in
een verbeterde versie, hoeven geen lokale lees- en
schrijfbuffers speciaal ten behoeve van de testsoftware meer
aangehouden te worden. En tenslotte (zelfkritiek kent 50ms
geen grenzen) hoort de hele feitelijke test van een block in
een aparte functie opgenomen te zijn. In het process mag een
switch staan waarmee een keuze uit een aantal tests gemaakt
mag worden. Op grond daarvan kan ondermeer bovengenoemde
blocktest uitgevoerd worden. Maar er kunnen allerlei andere
tests aan toegevoegd worden, bijvoorbeeld aIleen lezen van
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blocks (voor non-destructieve test) of een test waarbij de
koppenmotor getest wordt, etc.

Tijdens de test kan op de terminal gevolgd worden welk block
getest wordt, de hoeveelste keer het block getest wordt en
of een fout (en zo ja, welke) is opgetreden. Bij optreden
van een fout wordt de teller "errors" verhoogd.

De testdata die naar ieder block geschreven wordt, bestaat
uit drie velden. Eerst wordt het blocknummer geschreven,
vervolgens een reeks oplopende getallen van 1 tot 123 en
tenslotte een zwaar testpatroon bestaande uit een repetitie
van de bytes Ox6db. Dit patroon is bij gebruik van MFM een
zwaar testpatroon omdat de flux niet uitmiddelt naar O. Dat
is als voIgt te zien (zie ook figuur 36): bij MFM wordt de
c:loc:k en de data pul ..n I I I I I I I
gecombi neerd om de. bits 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0

bitdensity zo groot
flul(

mogelijk te maken.
Een 1 wordt al t i j d fig. 36, /IF/! teltpatrDDn.

gesc:hreven als een puIs in het midden van een bitcel. Een 0
geeft geen puIs in het midden van een bitc:el. Om bij lange
reeksen O-en niet zonder clock te raken, wordt tussen twee
O-en een puIs gegeven. De minimale pulsafstand is dus 1
(tussen twee 1-en) en de maximale pulsafstand is 2 (tussen
een 1, een 0 en een 1). Door een bitpatroon
••• 0110110110110110 ••• te sc:hrijven, krijgen we achtereen
vol gens pulsafstanden met de breedte van een bitc:el en
pulsafstanden met de breedte van twee bitcellen. Bij iedere
puIs wordt de stroom door de lees/schrijfkop omgedraait.
Daardoor krijgen we 2/3 deel van de tijd een positieve flux
en 1/3 deel van de tijd een negatieve flux (of andersom>.
Het gemiddelde van de flux is dus niet 0 en de kans op het
verI oren gaan van de bits is groter dan als de flux (al is
het maar over een langer stuk) weI ui~middelt naar O.

D:l.Ic••"'~......._ ..,..... h_~ "THE I<UN:l ... •• .v.~-- ... J.P. Dubb_1 ....n
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De testsoftware werd gebruikt om problemen tijdens de
ontwikkeling van de disksoftware op te lossen. Dankzij de
testsoftware bleek bijvoorbeeld dat van de gebruikte
Winchester disk drive een van de 3 platen niet
functioneerde. Daardoor was slechts 2/3 van de capaciteit
van de schijf beschikbaar. Verder werd geconstateerd dat de
drive af en toe gedurende enkele minuten niet geselecteerd
kon worden. Nadat aanvankelijk disksoftware en later
hardware verdacht werden, bleek het vervangen van de
Winchester drive door een andere de oplossing te bieden. Ook
floppy disks werden met de testsoftware aan de tand gevoeld.
Hierpij bleek dat als geformatteerd werd met 9 sectoren per
track de laatste sector problemen opleverde. Daarom wordt
tijdelijk gewerkt met 8 sectoren per track. Het oplossen van
dit probleem kan echter alleen een kwestie van tijd zijn,
het moet gewoon kunnen.
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De disksoftware kan op verschillende punten uitgebreid
worden. In de eerste plaats wordt op dit moment een
eenvoudige e:·:ecutie omgeving, IMX, gebruikt. Het is
wenselijk om over te stappen op de meer uitgebreide LEX. Dit
wordt besproken in paragraaf 10.1. Verder is de huidige
definitie van de message packets niet bijzonder fraai omdat
het enigzins een breiwerkje is geworden. Een voorstel tot
een meer gestroomlijnde definitie wordt gedaan in paragraaf
10.2. De performance van de winchester disks 15 van groot
belang voor de performance van het complete "THE KUNix"
systeem. Zij kan verhoogd worden door de kopbeweging te
optimaliseren. Hiervoor is een scheduler nodig. In paragraaf
10.3 wordt aangegeven waar een scheduler ingebouwd kan
worden in de disksoftware en worden enige punten aangestipt
waaraan gedacht moet worden bij de implementatie hiervan.
Bad block handling kan overgelaten worden aan een operating
system dat gebruik maakt van de faciliteiten van de
disksoftware, bijvoorbeeld UNIX. Het is echter ook mogelijk
om in de disksoftware rekening te houden met defecte blocks.
In paragraaf 10.4 wordt aangegeven welke problemen daarbij
te verwachten zijn. De huidige implementatie van het
buffermanagement is minimaal. Een voorstel voor een sterk
verbeterde versie wordt gedaan in paragraaf 10.5. Hierin is
met een schuin oog gekeken naar een implementatie van het
UNIX buffer management. In paragraaf 10.6 tenslotte wordt
aandacht besteed aan aspecten van multiple
sector read / write en een variant hierop: track read ahead.

DI._"'_a"~",.",_ ....._ ... ..._~ "THK KUNI. .... _y_~__... ~.P. Dubb_1 ....n
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10.1 Vervanging van IMX door LEX
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Speciaal ten behoeve van de 186-kaarten (disk-kaart~ serie
I/O-kaart etc.) werd het Local EXecutive "LEX" ontwikkeld
(zie [3J). Hieraan zal gerefereerd worden als "de LEX". De
LEX biedt uitgebreide mogelijkheden voor mUltitasking. Zoals
in paragraaf 7.2 reeds werd opgemerkt~ biedt zij veel
voordelen boven het eenvoudige IMX.

Welke extra mogelijkheden zijn er om de disksoftware te
verbeteren door gebruik te maken van de faciliteiten van de
LEX? Een aantal voorbeelden:

Het buffermanagement kan een proces bevatten dat blocks
die weI in een buffer staan maar nog niet op disk
staan~ naar disk geschreven worden. Bij gebruik van de
LEX kan dit process normaal met een lage prioriteit
draaien en eens in de zoveel tijd een hoge prioriteit
krijgen tot aIle nog niet uitgeschreven blocks naar
disk gecopieerd zijn. Daarmee is het mogelijk om
tijdens lage belasting van de processor tussendoor al
een aantal blocks weg te schrijven. Met IMX hebben we
deze mogelijkheid niet.

Gebruik makend van de LEX kunnen we eenvoudig stukken
geheugenruimte claimen en vrijgeven, ook buiten het
gebruikte datasegment. Dit is zeer goed bruikbaar bij
een ruimer opgezet buffermanagement~ om complete tracks
tijdelijk te bufferen of bij implementatie van
bijvoorbeeld een RAM-disk.

- De winchester disks worden veel meer gebruikt dan de
floppy disks. Door de disk manager processen voor de
winchester drives een hogere prioriteit te geven dan
die van de floppy disk drives~ zullen de floppy
diskdrives behandeld worden in de tijd dat de processor
laag belast wordt.
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10.2 Nieuwe messages

A message packet consists of three parts:
general interface field

- control field
- data field
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The general interface field contains information regarding
the transfer of packets. This field has a fixed length of 14
words.

The control field contains a command of some type. At this
moment 5 types are being used:

read-write
sasi
floppy
test

- options
The control field has variable ~ength.

The data field contains additional
control field. It is used to separate
specific implementation details. The
variable length field.

information to the
general commands from
data field also is a

Minor device numbers, as used in this section~ only contain
information concerning one particular drive. (Original minol~

device number modulo 8).

GENERAL INTERFACE FIELD

gi_smid
gi_ssid
gi_dmid
gi_dsid
gi_midh
gi_midl
gi_cntrl
gi_sz
qi _csz
gi_dsz
gi_class
gi_msgtp
gi_rsptp
gi_inttp

source module identification
source socket identification
destination module identification
destination socket identification
message identification high
message identification low
transport control
packet size
control size
data size
class (char / block)
message type
response type
interrupt type (level & vector)
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CONTROL FIELD I DATA FIELD
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READ WRITE REQUEST (sz = 25, csz = 11, dsz = 0)

CONTROL FIELD

rq_cmdtp
rq_none
rq_mnr
rq_am
rq_hadr
rq_Iadr
rq_cmd
rq_hblknr
rq_lblknr
rq_hbytcnt
rq_Ibytcnt

command type, read/write
not in use
minor device number
address modifier
high address external data
low address external data
read write command (1 = write, 2 = read)
high block number on disk
low block number on disk <SASI max 21 bits)
byte transfer count
(take care of max SASI block count !)

READ WRITE RETURN (sz = 25/29, csz = 11, dsz = 0/4)

CONTROL FIELD

rt_f I ag
rt_err
rt_mnr
rt_am
rt_hadr
rt_l adr
rt_cmd
rt_hbl knr
rt_l bl knr
rt_hresid
rt_l resi d

return flag, command type
error word
minor device number
address modifier
high address external data
low address external data
read write command (1 = write, 2 = read)
high block number on disk
low block number on disk (SASI max 21 bits)
remaining bytes high
remaining bytes low

DATA FIELD (i n case of SASI error only)

rt _rssO request sense statl.lS 0
rt _rssl request sense status 1
rt- rss2 request $ense status 2
rt _rss3 request sense status 3

DA _Ic__ t .....r-. ....DDr- h.t NTHK I<UNA .. •• _v_t••",
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SASI REQUEST (sz = 26, csz = 6, dsz = 6)

CONTROL FIELD
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sq_cmdtp
sq_none
sq_mnr
sq_am
sq_hadr
sq_Iadr

command type, SASI
not in use
minor device number
address modifier
high addres$ external data
low .ddress external data

DATA FIELD

sq_cmd
sq_Iun
sq_msa
sq_Isa
sq_bl kcnt
sq_cntrl

SASI command class plus opcode
logical unit number / high sector address
middle sector address
low sector address
block count, interleave factor
control byte

SASI RETURN (sz = 26, csz = 6, dsz = 6)

CONTROL FIELD

st_f I ag
st_err
st_mnr
st_am
st_hadr
st_Iadr

st_cmd
st_Iun
st_msa
st_Isa
~t_blkcnt
st_cntrl

return flag, command type
error word
minor device number
addres9 modifier
high address external data
low address external data

DATA FIELD

SASI command class plus opcode
logical unit number / high sector address
middle sector address
low sector address
block count, interleave factor
control byte
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FLOPPY REQUEST (sz = 33, csz ~ 6, dsz = 13)

fq_cmdtp
fq_none
fq_mnr
fq_am
fq_hadr
f q_l adr

CONTROL FIELD

command type, floppy
not in use
minor device number
address modifier
high address external data
low address external data

DATA FIELD

fq_cmd
fq_stat_r
fq_trk_r
fq_sect_r
f q_data_r
fq_side
f q_int
fq_dtrack
fq_ddens
fq_nrbyt
f q_spt
f q_i 1 f
f q_track

command (fcb)
status register (fcb)
track register (fcb)
sector register (fcb)
data register (fcb)
side (fcb)
interrupt code (feb)
0: 48 TF'I, 1: 96 TF'I (f cb )
(l: FM, 1: MFM (f cb)
number of bytes (feb)
sectors per track (fcb)
interleave factor (fer write track)
track (for read track, read address)

FLOPPY RETURN (sz = 33, csz = 6, dsz = 13)

CONTROL FIELD

ft_f 1ag
ft_err
ft_mnr
ft_am
ft_hadr
ft_ladr

ft_cmd
ft_stat r
ft_trk_r
ft_sect_r
ft_data_r
ft_si.de
ft_i nt
ft_dtrack
ft_ddens
ft_nrbyt
ft_spt
ft_i 1f
ft_track

return flag, command type
error word
minor device number
a.ddress modifier
high address external data
low address external data

DATA FIELD

command (fcb)
status register (fcb)
track register (fcb)
sector register (fcb)
data register (fcb)
side (fcb)
interrupt code (fcb)
0: 48 TF'I, 1: 96 TF'I (fcb)
0: FM, 11 MFM (fcb)
number of bytes (fcb)
sectors per track (fcb)
interleave factor (fer write track)
track (for read track, read address)

D" _"'_co4~..._I'". VCOCOI'" "'.~ "TW&: I<UN..... •• -v-_....
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TEST REQUEST (sz = 25, csz = 6, dsz = 5)

tq_cmdtp
tq_none
tq_mnr
tq_am
tq_hadr
tq_l adr

tq_cmd
tq_hfi rst
tq_lfirst
tq_hlast
tq_llast

CONTROL FIELD

command type, test
not in use
minor device number
.ddress modifier
high address external data
low address external data

DATA FIELD

o start, 1 stop, 2 st.tus
first block to test high

last block to test high

TEST RETURN (sz = 25, csz = 6, dsz = 5)

CONTROL FIELD

tt_flag
tt_err
tt_mnr
tt_am
tt_hadr
tt_l adr

tt_cmd
tt_curh
tt_curl
tt_errh
tt_errl

flag, command type
error word
minor device number
address modifier
high address external d.ta
low address external data

DATA FIELD

o start, 1 stop, 2 status
current block

number of errors
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OPTIONS REQUEST (sz = 28, csz = 4, dsz = 10)

CONTROL FIELD

oq_cmdtp
oq_none
oq_mnr
oq_cmd

oqJ)arO
oqJ)arl
oqJ)ar2
oqJ)ar3
oqJ)ar4
oqJ)ar5
oqJ)ar6
oqJ)ar7
oqJ)ar8
oqJ)ar9

command type, options
not in use
minor device number
command

DATA FIELD

parameter I)

OPTIONS RETURN (SZ Ie 28, csz .. 4, dsz = 10)

CONTROL FIELD

ot_flag
ot_err
ot_mnr
ot_cmd

otJ)arO
otJ)arl
otJ)ar2
otJ)ar3
otJ)ar4
otJ)ar5
otJ)ar6
otJ)ar7
otJ)arB
otJ)ar9

return flag, command type
error word
minor device number
command

DATA FIELD

return p.rameter 0
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REQUEST MESSAGES

CONTROL FIELDS

READI SASI FLDPPY TEST IPTIDNS
IIRITE

rq_cldtp sq_cldtp fq_cldtp tq_cldtp oq_cldtp
rq_nDne sq_none fq_none tq_nane aq_nane
rq_lnr sq_lnr fq_lnr tq_lnr oq_lnr
rq_al Sq_il fq_il tq_al aq_cld
rq_hadr sq_hadr fq_hadr tq_hadr
rq)adr sq)adr fq)adr tqJadr
rq_cld
rq_hblknr
rqJblknr
rq_hbytcnt
rqJbytcnt

DATA FIELDS

READI SASI FLOPPY TEST OPTIONS
IIRITE

sq_cld fq_cld tq_cld aq.JIirO
sqJun fq_ltat_r tq_hfirst aq.JIirl
sq_lsa fq_trk_r tqJfirst oqJir2
sqJsa fq_slct_r tq_hlist aq.JIir3
sq_blkcnt fq_ditaJ tqJlist oq.JIir4
sq_cntrl fq_side oq.JIuS

fqJnt aq.JIir6
fq_dtrack aq.JIir7
fq_ddens aq..JIir'
fq_nrbyt aq.JIar9
fq_spt
fqJlf
fq_tract
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RESPONSE MESSAGES

CONTROL FIELDS

READI SASI FLOPPY TEST OPTIDNS
IIRITE

rtjhg st_fhg ft)Iag tt)lag at)lag
rt_err It_err ft_err tt_Irr at_err
rt_Inr st_Inr ft_Inr tt_Inr at_II"
rt_aI st_aI ft_aI tt_aI at_Cld
rt_hadr It_hadr ft_hadr tt_hadr
rt)adr It)adr ft)adr tt)adr
rt_cld
rt_hbllcnr
rtJblknr
rt_hrtsid
rt)resid

DATA FIELDS

READI SASI FLOPPY TEST OPTIOIIS
IIRITE

rtJssO It_cld ft_cld tt_Cld atjlarO
rt_rssl It)un ft_stat_r tt_curh otjlarl
rt1ss2 St_lsa ft_trlcJ tt_curl Dtjlar2
rt1ss3 stJsa ft_sectJ tt_errh otjlar3

st_bllccnt ft)ata_r tt_errl atjlar4
st_cntrl ft_sidl atjlarS

ft)nt otjlar6
ftJtraclc otjlar7
ft)dens atjlar'
ft_nrbyt otjlar9
ft_spt
ft)lf
ft)rack
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10.3 Scheduling

- lOB -

monitor
apart

De systeem performance van het "THE KUNix" systeem kan
verhoogd worden door de kopbeweging van de winchester disks
te optimaliseren. Daartoe moet afgestapt worden van het
momenteel gebruikte FIFO scheduling. Iedere drive wordt
uitgerust met een mear geavanceerde scheduler. Omdat de
floppy disks in feite aIleen als backup medium gebruikt
worden en bovendien bij voorkeur direct naar floppy disk
geschreven wordt in plaats van gebruik te maken van een
buffer schrijf proces~ worden accessen naar floppy disks als
vanouds FIFO gescheduled.

Ten gevolge van niet-FIFO scheduling wordt de volgorde
waarin blokken geschreven of gelezen worden~ veranderd. Dit
heeft verschillende consequenties:

in een aparte administratie moet bijgehouden worden of
een opdracht compleet is uitgevoerd. Dit omdat in een
request message packet opdracht gegeven kan worden om
meerdere blocks te lezen of schrijven. Pas als aile
blocks getransporteerd zijn kan een return message
packet naar de aanvrager teruggestuurd worden.
verwisseling van schrijfopdrachten of schrijf- en
leesopdrachten kan gevaarlijk zijn. Leesopdrachten
kunnen zonder meer verwisseld worden als tussendoor
geen schrijfopdrachten uitgevoerd worden. We komen
hierop terug in paragraaf 10.3.2.
De werking van de scheduler mag niet negatief beinvloed
worden door buffer management en bad block handling. De
plaats van de scheduler in de disksoftware wordt
hierdoor bepaald.
Om snelheidswinst te kunnen behalen moet de
voor de besturing van SASI hardware als een
proces uitgevoerd worden.
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10.3.1 lezen en schrijven met scheduler
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Gebruik makend van buffer management, bad block handling en
scheduling gaat lezen van blocks als voIgt (zie figulJr 37):

l1Jst VAn

g.l.zWl blacks

fig. 37, scheduler en badblock handler.

eerst wordt door het disk manager process de in de
opdracht opgegeven hoeveelheid te lezen bytes verdeeld
over blocks. Ieder block wordt in een lijst genoteerd.
vervolgens wordt nagegaan of het block al in een buffer
voorkomt. Is dat het geval dan kan het block naar de
host gestuurd worden en in de lijst afgemeld worden.
komt het block niet in het buffer voor, dan wordt
nagegaan of het voorkomt in een lijst van bad blocks
(zie paragraaf 10.4). Is dat het geval dan wordt het
blocknummer vervangen door dat van het in deze lijst
opgegeven vervangende blocknummer.
nu blijven aIleen opdrachten voor fysiek lezen van
blocks over. Deze worden met een scheduling algorithme
gescheduled. Na enig voorbereidend werk in functies als
sas_ctl (zie paragrC\C\f 8.6.2) kan de monitor voor
beheer van de hardware (sas_do) aangeroepen worden. De
synchronisatie tussen de verschillende diskmanager
processen enerzijds en de monitor anderzijds kan
opgelost worden door de monitor als proces uit te

D:I._Ic_o"~",_,-_ v .....- h_~ "THK JeUN:l.oc" -v-~-_..
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voeren dat opdrachten via een (speciaal soort) mailbox
aangeb~den krijgt.
nadat de monitor het block (naar een buffer) heeft
gelezen, copieert zij het zelf naar de host en meldt
het af in de lijst van gelezen blokken. Fout gelezen
blocks (eventueel na retry) worden afgemeld met een
fOLltmel di ng.
de diskmanager wacht tot aIle blocks zijn afgemeld en
stuurt vervolgens een return message packet naar de
host.

Het schrijven van blocks gaat analoog:
eerst wordt door het disk manager process de in de
opdracht opgegeven hoeveelheid te schrijven bytes
verdeeld over blocks. Ieder block wordt weer in een
lijst genoteerd.
vervolgens zijn er twee mogelijkheden: Als de blocks
gebufferd magen worden, dan worden aIle blocks
achtereenvolgens naar het buffer geschreven. Het disk
manager process kan hierna direct een return message
naar de host sturen. Het buffer management is
verantwoordelijk voer het wegschrijven naar disk. Een
speciaal buffer write proces schrijft regelmatig aIle
nog niet geschreven blocks naar disk. Er wordt geen
gebruik gemaakt van de lijst van blocks, eventuele
fouten bij schrijven worden niet aan de host gemeld. De
tweede mogelijkheid is dat het block direct geschreven
moet worden. Het disk manager process mag pas een
return message naar de host sturen als ieder block in
de lijst is afgemeld.
Een opdracht komt binnen of wei van het disk manager
process of wei van het buffer write process om een block
te schrijven. Ten behoeve van bad block handling worden
de blocknummers eventueel geconverteerd.
evenals bij het lezen van blocks wordt gescheduled.
de monitor meldt de geschreven blocks af in de lijst.
Fout geschreven blocks worden afgemeld met een
foutmelding.
als de diskmanager de blocks rechtstreeks moet
schrijven dan wacht zij tot aIle blocks zijn afgemeld
alvorens een return message packet naar de host terug
te sturen.

Het toevoegen van een scheduler heeft dus consequenties voor
de diskmanager en voor de monitor voor het beheer van de
SASI hardware. Het disk manager process moet gebruik kunnen
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maken van lijsten van blocks en~ bijvoorbeeld gebruik makend
van tellende semaforen, kunnen wachten tot aIle blocks
verwerkt zijn. De snelheidswinst kan zelfs nog iets groter
worden als de monitor verantwoordelijk gemaakt kan worden om
een return message packet te verzenden. Door het disk
manager process van deze taak te ontlasten kan zij
voortdurend nieuwe opdrachten aannemen en uitwerken. De
monitor voor het beheer van de SASI hardware zal als proces
uitgevoerd moeten worden. Via een (soort) mailbox
communiceert zij met bovenliggende software. Bad block
handling en scheduling kunnen als reentrant routines
uitgevoerd worden.

Parameters voor scheduling zijn: het blocknummer en nadere
informatie over de gebruikte diskdrive.

10.3.2 scheduling algorithmen

Met betrekki ng tot s.chedul i ng beperk i k me tot enl<el e
opmerkingen.

als aIleen gelezen wordt, is volgorde wijziging
absoluut ongevaarlijk.
als door elkaar gelezen en geschreven wordt, dan moeten
iedere keer als een schrijfopdracht komt aIle lezers
wachten tot de schrijfopdracht is afgehandeld.
Vervolgens mogen aIle lezers weer (in willekeurige
volgorde) lezen tot er weer geschreven moet worden. Een
veilige methode is misschien om de prioriteit van
schrijvers altijd hoger te maken dan die van lezers. In
dat geval wordt steeds de nieuwste data gelezen. Nadeel
kan zijn dat de lezers nauwelijks aan de beart komen
als veel geschreven wordt.
schrijven dient op FIFO basis te gebeuren.
pas op voor individual starvation. Mogelijke kandidaten
hiervoor zijn de binnenste en buitenste tracks maar
ook, afhankelijk van het gebruikte algorithme, blocks
op willekeurige andere tracks.
het probleem van file- of record locking wordt niet in
de scheduler opgelost; het global operating system
(bijvoorbeeld UNIX) is hiervoor verantwoordelijk.
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10.4 Bad block handling
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Het optreden van slechte blocks op disks is vrij
gebruikelijk. Voer winchester disk drives Hordt meestal
zelfs een verwachting van het aantal defecte blocks
opgegeven. Fabrikanten van deze drives garanderen mee9tal
aIleen tracks op de eerste cylinder zodat een systeem altijd
te booten is. Het is dus aan de gebruiker om bij te houden
welke blocks defect zijn. De verantwoordelijkheid hiervoor
kan liggen bij de disksoftware of bij het global operating
system. In het geval van UNIX, wat we in eerste instantie
zullen gebruiken, is reeds veorzien in badblock handling.
Echter niet ieder operating system voorziet hierin. Willen
we een dergelijk operating system draaien in het "THE I<UNix"
systeem dan moet de disksoftware uitgebreid worden met
badblock handling.

Wat in feite gebeurt bij bad block handling
bijgehouden wordt van slechte blocks. In
bij ieder slecht block een vervangend block

is dat een lijst
deze lijst Hordt
gegeven.

Iedere keer dat een block geschreven of gelezen moet worden,
wordt het blocknummer vergeleken met de nummers van defecte
blocks. Indien het block voorkomt in de lijst van defecte
blocks dan wordt het blocknummer vervangen door dat van het
vervangende block. Het vervangende block wordt dan gebruikt.
Een en ander gebeurt volkomen transparant voor de gebruiker.

In paragraaf 10.3, figuur 37, is de plaats van badblock
handling binnen de disksoftware aangegeven. Hierin is te
zien dat badblock handling het schedulen niet door de war
stLlurt.

Omdat voor ieder block dat gelezen of geschreven -wordt.
nagezocht moet worden in de liJst van badblocks, moet het
zoekalgorithme hiervoor zeer snel zijn. Gebruik van hashing
bij grote winchester drives verdient de voorkeur.
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Badblock handling kan op twee manieren: dynamisch of
statisch. In het eerste geval wordt iedere keer als een fout
gevonden wordt de lijst van badblocks aangepast en een nieuw
block uit een lijst van reserve blocks geclaimed om het
defecte te vervangen. De tweede mogelijkheid is eenvoudiger.
Daarbij worden diskblocks die tijdens formatteren defect
bleken te zlJn, opgenomen in de lijst van defecte blocks.
Deze lijst is niet te updaten als andere defecte blocks
later geconstateerd worden.

De lijst van badblocks dient opgeslagen te zijn op disk
zodat na booten de lijst in te lezen is. We hebben dus twee
area's op disk nodig:

- een aantal reserve blocks om defecte blocks te vervangen
- lijst van defecte blocks.

De reserve blocks kunnen bijvoorbeeld op de binnenste tracks
van een disk gedefinieerd worden. Defecte blocks kunnen met
de SASI controller bij formatteren afgedekt worden met een
bad track. Zie hiervoor [7, blz. 32J.
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De hui~ige implementatie van het buffer management is
minimaal. Bij schrijven wordt naar buffer en naar disk
geschreven en bij lezen wordt gekeken of het gewenste block
al in het buffer stond. Dit kan aIleen bij lezen tijdwinst
opleveren. Het buffermanagement behoeft daarom uitbreiding.

Niet in aIle gevallen is het bufferen van data gewenst.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het gebruik van
swap area's door UNIX. Het moet daarom ook mogelijk zijn om
blocks te lezen en schrijven buiten het buffer management
om. In dat geval wordt data rechtstreeks met DMA van disk
naar VME of omgekeert getransporteerd. Bij gebruik van UNIX
kunnen we er in principe van uitgaan dat als een opdracht
gegeven wordt om een enkel block te schrijven of te lezen~

dat dan gebufferd moet worden. Ais meerdere opeenvolgende
blocks gelezen of geschreven moeten worden dan gaat dit
buiten het buffer management om. Hiermee wordt voorkomen dat
buffers vol raken met data die relatief snel adresseerbaar
is op disk. Het is wellicht ook de moeite waard om het
buffer management helemaal te kunnen omzeilen (bijvoorbeeld
voor testdoeleinden of om snel te copieren). Dit zou in een
message packet in een options control field opgegeven kunnen
worden. Maar als blocks weI gebufferd mogen worden, hoe
wensen we dan dat het buffer management werkt ? In principe
kan dit als voIgt:

lezen: vraag of het betreffende block voor de betreffende
drive in een buffer staat. Ais dat het geval is en het block
is correct dan hoeft niet van disk gelezen te worden maar
kan de inhoud van het buffer direct gecopieerd worden naar
de aanvrager via de VME bus. Wordt het block echter niet
gevonden dan wordt dit gemeld en wordt bovendien een pointer
naar een beschikbaar buffer teruggegeven. De data kan
vervolgens vanaf disk in het buffer gelezen worden. Vanuit
het buffer kan het vervolgens gecopieerd worden naar de
aanvrager via de VME bus.

schrijven: Eerst wordt nagegaan of het betreffende block
voor de betreffende drive al voorkomt in het buffer. Is dat
het geval dan wordt een pointer naar dat buffer
teruggegeven. Komt het block niet voor in het buffer dan
wordt een pointer teruggegeven naar een buffer waarin
geschreven mag worden. Vervolgens wordt data geschreven naar
het buffer. Het buffermanagement heeft nu de
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verantwoordelijkheid om van hieruit de data te copieren naar
disk.

Het schrijven van blocks uit het buffer naar de disk kan
volkomen asynchroon met aile andere processen gebeuren.
Daarom wordt hiervoor een apart process gedefinieerd: het
bfm_write_process. Dit proces moet bij voorkeur gebruik
maken van de momenten waarop de processor het. niet druk
heeft. Om te kunnen waarborgen dat de data 9P disk niet veel
ouder is dan die in de buffers, moeten regelmatig,
bijvoorbeeld twee maal per minuut, aile nog niet
uitgeschreven blocks naar disk geschreven worden. Hieruit
voigt dat het proces bij voorkeur normaaleen lagere
prioriteit moet hebben dan de andere processen en twee maal
per minuut een hogere prioriteit tot aile nog niet
uitgeschreven blocks naar disk geschreven zijn. Dit is
mogelijk als ~ebruik gemaakt wordt van de LEX. Bij gebruik
van IMX kunnen we ons behelpen door twee maal per minuut het
proces de kans te geven nog niet weggeschreven blocks weg te
schrijven. Hierbij wordt niet optimaal gebruik gemaakt van
beschikbare processor capaciteit.

De administratie van gebufferde blocks kan op veel manieren
gebeuren. Uitgangspunt moet echter zijn dat het zoeken in de
administratie vrij snel moet gaan omdat voor ieder te
schrijven of te lezen block nagegaan moet worden of het
reeds voorkomt in de administratie. Bij een versie van UNIX
werd nagegaan op welke wijze dit geimplementeerd was. Hier
bleek gebruik gemaakt te worden van dubbel gelinkte lijsten
waarin gezocht wordt. Voor iedere drive is er zo'n lijst. Al
deze lijsten worden bovendien door een tweede dubbel
gelinkte lijst verbonden. Door in deze lijst te kijken, kan
nagegaan worden of er nog vrije buffers zijn en welk block
het minst recent is. Deze methode is geschikt als het aantal
buffers beperkt is (bijvoorbeeld in een PDP 11). Wordt
echter een groot aantal buffers gebruikt, dan kan beter
gebruik gemaakt worden van snellere zoekmethoden
(bijvoorbeeld hashing).

In ieder geval moet er een bufferlijst zijn waarin gegevens
over gebufferde blocks terug te vinden zijn. In deze lijst
vinden we ondermeer:

- blocknummer
drive nummer
adres van buffer
status flags



10 Toekomstioe uitbreidinoen - 116 -

Afhankelijk van de
bijvoorbeeld pointers
toegevoegd worden.

wijze van
voor dubbel

zoeken kunnen hieraan
gelinkte lijsten etc aan

In de status flags kunnen bits zijn opgenomen voor:
buffer leeg
buffer momenteel in gebruik
inhoud van buffer is een copie van de inhoud van de
disk
data in buffer is nog niet gecopieerd naar de disk
data in buffer bevat mogelijkerwijs een fout
inhoud van het buffer kan niet worden gecopieerd naar
de disk

In het buffermanagement komen de volgende functies voor:
bfm_getbl

- bfm_rwb
bfm_rtnbl
bfm_sync
bfm_clr

De functies bfm_getbl en bfm_rtnbl vormen een haakjespaar.
Met bfm_oetbl kan een block gezocht worden in de
bufferlijst. Vervolgens kan met bfm_rwb een block naar het
buffer geschreven of uit het buffer gelezen worden en
tenslotte kan het buffer weer vrijgegeven worden met
bfm_rtnbl. Als de inhoud van de buffers direct naar disk
geschreven moet worden~ kan bfm_sync aangeroepen worden
(bijvoorbeeld direct voor het systeem uitgeschakeld wordt).
Als de inhoud van de buffers van een bepaalde drive ongeldig
verklaart moet worden dan kan bfm_clr aangeroepen worden
(bijvoorbeeld bij het unmounten of formatteren van een
floppy disk).

De implementatie van de
afhankelijk van de gekozen
Een implementatie op basis
ver gevorderd stadium.

verschillende functies is
zoekmethode in de bufferlijst.
van gelinkte lijsten is in een
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Ais data op een disk niet al te zeer verspreid staat over
een hele disk en we over een royaal aantal buffers
beschikken, kan het zinvol zijn am in plaats van aIleen een
opgevraagde sector (= block) tegelijk een complete track of
de rest van de sectoren van de track te lezen. Deze methode
noemen we track read ahead. Track read ahead kan zinvol zijn
omdat tijdens het lezen van een track de kop niet verplaatst
hoeft te worden. Ais tussendoor opdrachten komen om andere
blocks te lezen moet de kop heen en weer~ dit kost relatief
veel tijd. Met track read 9head worden aIle blocks van de
track gebufferd door het buffer management en als de host
vervolgens een volgend block vraagt wat (min of meer
toevallig) op dezelfde track ligt, dan kan het block direct
uit een buffer gelezen worden.

Voordeel van track read ahead:
- wachttijd kan verkort worden als data niet teveel over

de disk verspreid staat
Nadelen van track read ahead:

het buffer wordt gevuld met een aantal blocks die nooit
gebruikt zullen worden
als data weI over de disk verspreid staat kost track
read ahead aIleen extra tijd

Bij de floppy disk controller kan track read ahead
geimplementeerd worden door gebruik te maken van de multiple
sector read/write faciliteit. Bij de SASI controller moet
uitgerekend worden van welk blocknummer tot welk blocknummer
gelezen moet worden om een complete track te lezen.
Vervolgens kan in een enkel SASI commando aIle gewenste
blocks gelezen worden. Track read ahead kan toegevoegd
worden aan het buffer management in de module BFM.

Daarnaast kan het zeer zinvol zijn om
die rechtstreeks van disk naar host
gebruik te maken van multiple
faciliteiten.

bij data transporten
of omgekeerd gaan,
sector read/write

Ook is het mogelijk om partities op de schijf te gebruiken
die groter zijn dan de sector grootte. In dat geval wordt
voor iedere pBrtitie een aantal sectoren gereserveerd. Zij
kunnen met multiple sector read/write snel gelezen en
geschreven worden. Om een goed resultaat te verkrijgen moet
dit samengaan met een ander block allocatie mechanisme.
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11 Conclusies en aanbevelingen

De eerste versie van de disksoftware functioneert naar
behoren. Het is mogelijk om UNIX te draaien gebruik makende
van deze software. Enkele uitbreidingen zijn echter
wenselijk:

De software draait momenteel onder een vrij eenvoudige
multitasking executive (IMX). Speciaal ten behoeve van
de input/output kaarten werd eerder een uitgebreide
multitasking executive (LEX) gemaakt. Zodra deze
foutvrij is, kan hiervan gebruik gemaakt worden.

Het buffermanagement is momenteel
sterk verbeterde versie is in
stadium.

zeer eenvoudig; een
een ver gevorderd

De disksoftware bevat momenteel nog geen scheduler em
de kopbeweging van de disks te optimaliseren.

De SASI controller (voar de besturing van winchester
drives) staat toe dat terwijl op een drive gelezen of
geschreven wordt~ op een andere drive een seek
uitgevoerd wordt om de kop alvast te positioneren. Dit
wordt nog niet ondersteund vanuit de software.

disk controller kan meerdere sectoren in een
of schrijven. Ook dit wordt nog niet

De floppy
keer I ezen
ondersteund.

De floppy disks worden
sectoren per track. Het
verhogen naar 9 sectoren
disk 720 Kbyte opgeslagen

momenteel geformatteerd
moet mogelijk zijn om
per track waardoor per
kan worden.

met 8
dit te
floppy

vanuit UNIX opdrachten
disksoftware kunnen veel
Daarvoor wordt in dit

De message packets waarmee
gegeven kunnen worden aan de
strakker gedefinieerd worden.
verslag een voorstel gedaan.

Tenslotte is het op dit moment nog niet mogel~jk om de
floppy disk controller vanuit UNIX te bes~uren: er zijn
aIleen opdrachten om te lezen en schrijven en om floppy
disks te formatteren.

Ook aan hardware zijde zijn verbeteringen of uitbreidingen
mogelijk of al op komst.

D:I _1c_Cl~~"'_"'_ ......... h_~ "THK ICUNt. N" _"._~__...
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kanaal
i edere

In prototype 3 van de disk-kaart kan ieder DMA
onder software besturing gekoppeld worden aan
mogelijke DMA request.

Misschien wordt het interessant om op langere termijn 3
inch floppy's te gebruiken. Deze floppy's zijn
steviger, sneller en compacter dan 5 inch floppy's
terwijl de capaciteit even groot is. Bovendien kunnen
de floppy's aIleen onder softwarebesturing uit de
drives genomen worden; daarmee kan het probleem van het
op een verkeerd moment uitnemen van een diskette
voorkomen worden.

Het is mogelijk om de gebruikte SASI controllers te
vervangen door winchester disk controller IC's op de
186-kaart. In eerste instantie kan dit de prlJs
drukken, verder worden de besturingsmogelijkheden dan
Lli tgebrei d.

Momenteel is zeer veel bruikbare software voor MS-DOS
machines en in het bijzonder voor de IBM PC beschikbaar.
Hiervan werd gebruik gemaakt bij de complete ontwikkeling
van de disksoftware. Om deze software te kunnen gebruiken,
is het enerzijds zinvol om in de vakgroep een of meer IBM
PC's aan te schaffen en anderzijds een eigen MS-DOS
implementatie op een 186-kaart te maken. Op de IBM-PC's kan
dan software gedraait worden die afhankelijk is van de
hardware van deze PC (vaak de meest interessante software)
en op de 186-kaart kan de standaard MS-DOS software
(bijvoorbeeld compilers, assemblers, linkers etc) draaien.

Op het "THE
ontstaan aan
is misschien
tegenwoordig
is.

I<UNi:<" systeem zal di rect een grote behoe'fte
verschillende utilities. Een van de voornaamste

weI "KERMIT", een communicatie programma dat
op veel mini en micro computers geimplementeerd

Tenslotte kan, als daaraan behoefte blijkt te bestaan, op
een 186-kaart een ram disk geimplementeerd worden.
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assembler
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DMA kcmalen
dma_start
dma_stop
Drive Characteristics Table

emp_mb~:

enter
error behandeling
error code
error print functie
executie omgeving

FeB
fdc ctl
fdc_do
fds_moff
fds_mon
fds_reset
fds_setp
fds-woord
flag mode
floppy disk
Floppy disk Control Block
floppy disk controller
floppy disk selector
floppy software
f lp_rws
flp_seek
fmt_do
fmt_f I op
formatter
foutmeldingen
functie

geheLlgen
general interface field
Global Segment Register

hardware semafoor
header file
hexadecimaal getal

i/o map 186-kaart
IMX
interprocessor communicatie
interrupt controller
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interrupt mode
interrupt request register
interrupt semafoor

Kermit

leave
LEX
local response mailbox
long word

macro assembler
mai 1 bo~·:·

master kaart
memory map 186-kaart
message identification number
message packet
message type
minor device numbers
mnr_rwb
modulariteit
monitor
motor
motor process
MS-DOS machine
mtr_off
mtr _on
mtr""process
mtr _wait
multiple sector read/write

ontwikkel omgeving
options control field

packet buffer
partities disk
peripheral chip select lijnen
Peripheral Control Block
print enable word
print functie
print type
priority interrupt VME
proceed
proces

RAM buffer
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sas_cmd
sas_ctl
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sas_reset
SASI commando's
SASI controller
SASI interface
SASI selectie
SASI- software
SASI protocol
scheduler
selectie logica
semafoor
semafoor register
SEMPH
serial i/o
shared resources
slave kaart
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test control field
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test process
test software
THE KUNix system
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timc:lr
timset
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general in~erface message
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gi_sz
gi_dmid

gi _cntrl
gi _nxt
gi _dsi d
gi_smid
gi_ssid
gi _csz
gi _dsz
gi _mi dh
gi_midl
gi _msgtp
gi_rsptp

Ox400 packet size (not used)
Ox402 destination module identification (not

used)
Ox404 transport control (net used)
Ox406 offset in com_bfr to next msg (not used)
Ox408 destination socke~ identification (0 .. 7)
Ox40a source module identification
Ox40c source socket identification
Ox40e control size (not used)
Ox410 data size (not used)
Ox412 message identification high
Ox414 message identification low
Ox416 message type (not used)
0:<418 response type (WAKE_RESP 0:<0000

ROY_RESP 0:<2000
INTR_RESP Ox4000
LOC_RESP Ox8000

in case of INTR_RESF': or with vector
field at OxOff and or with level field
at Ox0700.)

Ox41a command type (one of the following types
of control fields following:
1 RDWR_CMD read / write command
2 SASI_CMD SASI command
3 FLPY_CMD floppy disk command
4 TEST_CMD command for testsoftware
5 OPT_CMO instellen van opties)

All response message flag words can be or-ed with an ERR_FLG
bi t (0):0004) and or a ROY _FLG bi t (0:-:8000). The second word
always contains an errorcode.

.2.P. 00.&.....1_""
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read write request control field
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rq_fl ag
rq_am
rq_hadr
rq_Iadr
rq_Llnit
rq_hblknr
rq_Iblknr
rq_hbytcnt
rq_Ibytcnt

Ox41c read write flag (l=write 2=read)
Ox41e address modifier (local: Oxl00)
Ox420 high address external data
Ox422 low address external data
Ox424 drive nLlmber (minor)
Ox426 high block number on disk
Ox428 low block number on disk (max 21 bits)
Ox42a byte transfer count
(~42c take care of max SASI block cOLlnt !

read write response control field

rt_f I ag Ox61c return flag
rt - errO Ox61e error word 0
rt - errl 0>:620 error word 1 (not L1sed)
rt - err2 Ox622 error word 2 (not L1sed)
rt _Llnit 0)(624 drive nLlmber (minor)
rt _hblknr Ox626 high block nLlmber on disk
rt - lblknr 0:·:628 low block nLlmber on disk (ma): 21 bits)
rt _hresid 0:<62a bytes remaining
rt lresid Ox62c take care of maN SASI block count !-
SASI request control field

sq_cid
sq_am
sq_hadr
sq_Iadr
sq_cmd
sq_ILln
sq_msa
sq_Isa
sq_blkcnt
sq_cntrl

Ox41c controller id
Ox41e address modifier
Ox420 high address external data
Ox422 low address external data
(~424 SASI command class plus opcode
Ox426 logical Llnit number I high sector addr
Ox428 middle sector address
Ox42a low sector address
Ox42c block count, interleave f.ctor
Ox42e control byte

SASI response control field

st_flag
st_errO'

Ox61c return flag
Ox61e error word 0
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floppy request control field
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fq_cmd
fq_type
f q_uni t
f q_i If

f q_si de
fq_track

0:·: 41 c command
Ox41e not used yet
Ox420 drive number (minor)
Ox422 interleave factor

0: default to system optimum
>0: set your own ilf

Ox424 side (for read track command)
Ox426 track (for read track command)

floppy response control field

ft_f I ag
ft_errO

Ox6lc return flag
Ox61e error word 0

test request control field

tq_cid
tq_type
tq_mode
tq_hfirst
tq_Ifirst
tq_hlast
tq_Ilast

Ox41c controller id (minor)
Ox41e test type, not u$ed yet
Ox420 0 start, 1 stop, 2 status
Ox422 first block to test high
0>:424
Ox426 last block to test high
0:<428

test response control field

tt_f I ag
tt_errO
tt_mode
tt_curh
tt_curl
tt_errh
tt_errl

Ox61c flag, bit 14: error bit, bit 15 ready
Ox61e error word 0
Ox620 0 running, 1 stopped
Ox622 current block
Ox624
Ox626 number of errors
Ox628
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options request control field
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oq_type
oq-parO
oq-parl
oq-p a r2
oq-par3
oq-p ar4
oq-p ar5
oq-par6
oq-par7

Ox4lc command: OxOl set print ~nable word
Ox02 view print enable word
OxlO clear buffers of given

drive
Ox4le type (not used)
Ox420 parameter 0 (print enable word / drive)

Ox42e

options response control field

ot_f I ag
ot_errO
ot-parO
ot-parl
ot-par2
ot-par3
ot-pa r4
ot-pa r5
ot-par 6
ot-par7

Ox6lc return flag
Ox6le error word 0
Ox620 return parameter 0 (print enable word)

Ox62e
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Bijlaae II, Gebruik van FDC vanuit message packet

Hierin wordt aangegeven welke handelingen verricht moeten
worden om de floppy disk controller een commando correct uit
te laten voeren. Hierin wordt de in C9J aangehouden
onderverdeling van de commando's gehanteerd.

Niet ieder van deze commando's hoeft te worden ondersteund.
AIleen die commando's die zinvol vanuit een global operating
system gegeven kunnen worden (bijvoorbeeld UNIX) moeten
ondersteund worden. Voor de volledigheid wordt het gebruik
van aIle commando's hier beschreven.

Bij "doe" wordt aangegeven wat gedaan moet worden. Bij
"resultaat" wordt aangegeven welke bits in het status
register interessant zijn. Bij "opmerking" wordt aangegeven
welke waarden voor de verschillende parameters in de
commando's gekozen worden. Een vraagteken hierin geeft aan
dat de waarde afhankelijk is van bijvoorbeeld drive
specificaties (zoals stepping rate) of gewenste vorm van
commando.

I restore
doe: geef commando
resultaat: track 0, seek error bit
opmerking: h = 1, V = 0, R = ?

I seek
doe:

resultaat:
opmerking:

schrijf current track in ~rack register
schrijf gewenste track in data regis~er

geef commando
seek error, not ready
h = 1, V = 1, R = ?

I step (step in I step aut)
doe: geef commando
resultaat: seek error, not ready
opmerking~ h = 1, V = 0, R = ?, T = ?
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II read sector
doe:

resultaat:

opmerking:

plaats gewenste sectornr in sector register
geef commando waarin U is aangepast aan de
gewenste side
lees sector met DMA
record type, record not found, CRC error,
lost data, not ready
m = ?, E = 7, L = 1, U = side

II write sector
doe: plaats gewenste sectornr in sector register

geef commando waarin U is aangepast aan de
gewenste side, schrijf sector met DMA

resultaat: write protect, record not found, CRC error,
lost data, not ready

opmerking: m = ?, E = 1, L = 1, U = side, -0 = 0

III read address
doe: geef commando waarin U is aangepast aan de

gewenste side, lees 6 bytes met DMA
resultaat: CRC error, lost data, not ready
opmerking: E = 0, U = side

III read track
dCle:

resultaat:
opmerking:

III write track
doe:

resultaat:
opmerking:

geef commando waarin U is aangepast aan de
gewenste side
lees track met DMA (of geprogrammeerde i/o)
lost data, not ready
E = 0, U = side

zet data yoor track klaar
geef commando waarin U is aangepast aan de
gewenste side
schrijf track met DMA (of geprogrammeerde
i/o)
write protect, lost data, not ready
E = 0, U = side

IV force interrupt
doe: geef commando waarin 1 0 , 1 1 , 1 2 en 1 3 zijn

aangepast aan de interrupt conditie
resultaat: write protect, head loaded, track 0,

not ready
opmerking: wacht 8 (16) microsec yoor Yolgende

commando
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Bijlage III, Foutmeldingeu

no error
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OxOO no error

sasi errors

ERR_SINDX 0:·: 0 1
ERR- SNSI<C I)x02
ERR_SWRIT Ox03
ERR_SNRDY OH04
ERR_SNTRO 0>:06
ERR_SRDID 0)0( 10
ERR-SUDAT ON 11
ERR_SAMNF (lH 12
ERR_STSNF Ox 14
ERR_SSEEK Ox15
ERR- SCDAT Ox 18
ERR-SBADT Ox 19
ERR- SFRMT OH 1a
ERR- SICMD 0:-:20

ERR_SIDAC ():< 21

ERR_SRAMD 0:·:30
ERR_SPRGM Ox31
ERR_SECCD ON32
ERR_SNLSC OH3b
ERR_SUSAS 0:{3c
ERR_SNRSS Ox3d
ERR_STIME 0:<3e
ERR_SSSEL O:<3f

no index detected from dis~drive

no seek complete from diskdrive
write fault from disk drive
drive not ready after it was selected
track 00 not. found
id field read error
uncorrectable data error
address mark not found
target sector not found
seek error
correctable data error
bad track flag detected
format error
invalid command
illegal disk access
ram diagnostic failure
program memory checksum error
ECC diagnostic failure
non local sasi command
unknown sasi error
request sense status unsuccessfull
SASI, sasi time out error
sasi select error

floppy disk errors

ERR_FNRDY 01<50
ERR_F _RNF 01<51
ERR_F _CRC 0>:52
ERR_FLDAT Ox53
ERR-FSEEI< Ox54
ERR_FWRF'R Ox55
ERR_FICMD Ox56
ERR_FRINV 0:<57
ERR_FTIME OH58

FDC not ready
record not f oLtnd
CRC error
lost data
seek error
write protected
invalid FDC command
copies of FDC-regs invalid
time out FDC
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ERR _FWDRV 0:-: 59
ERR-FNADR Ox5a
ERR_FFDN8 Ox5b
ERR_FDONS O:·:5c
ERR_FSIOE Ox5d
ERR_FFMTL Ox5e
ERR_FDDEF Ox5f

wrong drive number floppy
drive not available
floppy disk density error
drive density error
side error, 88 drive, OS flop
formatting ran out of bytes for track
drive defect, restore does not work

VME errors

VME time out

timer errors

no timers available

DI'IA errors

DMA channel not existent

buffer manager errors

(lNaO not used yet

test errors

ERR_TDBLK
ERR_TRUN2

O:-:bO
0:-: b 1

defect blocks
test is already running

general operation errors

ERR_GleMD
ERR_GWCMD
ERR_GNDRV
ERR_GBLl<N

0:< eO
ONe1

Oxe2
0:-:e3

invalid command
command not available for drive type
non existent drive
blocknumber too high

unknown error

unknown error
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5 Uitgangspunten bii software ontwerp

Bij het software ontwerp worden conventies aangehouden die
enerzijds het lezen van de software vereenvoudigen (en
daardoor de kans op het maken van fouten verkleinen) en
anderzijds de logische opbouw van de software vergroten. In
paragraaf 5.1 worden een aantal conventies beschreven. Het
doornemen van deze paragraaf voordat de disksoftware
bestudeerd of uitgebreid wordt~ is sterk aan te bevelen.

Met betrekking tot het uitbreiden van de disksoftware: De
software is sterk functioneel gemoduleerd opgezet. Dit maakt
het vrij eenvoudig snel te zoeken naar functies of om
complete modules te vervangen door nieuwe modules. In
paragraaf 5.2 wordt hierop nader ingegaan.

5.1 Conventies

allerlei:
door de

80186 en
denken en

uit van de

In deze paragraaf wordt een bonte mengeling van
conventies gegeven. Deze kunnen opgelegd worden
hardware (bijvoorbeeld bij communicatie tussen
68000 processoren) of op grond van logisch
practische ervaring vastgesteld zijn. We gaan
volgende conventies:

AIle constanten worden in C met hoofdletters
aIle variabelen met kleine letters.

geschreven~

Hexadecimale getallen worden aangegeven door voor de waarde
Ox te plaatsen. Voorbeeld: Ox1a.

Communica~ie tussen de Intel 80186 en de Motorola 68000
processor vindt plaats op woordbasis (16 bit). Dit omdat de
80186 de twee words waaruit een long wo~d (32 bit) bestaat,
precies andersem over een 16 bits' databus verstuurt
vergeleken met de 68000. Dit betekent dat lonQ words
gecenverteerd moeten worden naar 2 words. Hierbij wordt de
Motorola definitie (eerst high word, dan low word)
aangehouden. Ook bytes worden door de 68000 verwisseld.
By~es worden afgebeeld op words met de meest significante
bits van het word don't care.

Words kunnen
worden (geldt

het best op even adressen in memory geplaatst
aIleen veor de 80186; de 68000 kan niet
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