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I. INLEIDING

1.1. Opzet van THE KUNix machine

Het "THE I<UNix" projekt is een samem..,erkingsverband tussen de
I<atholieke Universiteit Nijmegen, faculteit der Wiskunde en
Natuurwetenschappen, vakgroep IVV, en de Technische Hogeschool
Eindhoven, afdeling Elektrotechniek, vakgroep EB.
De "THE KUNi}~" computer wordt in pri nci pe ontworpen om te
werken met het UNIX operating system <verder ook weI aangeduid
als het Global Operating System). Uiteraard is men na het maken
van een computer niet gebonden aan een operating system, en zou
men nieuwe besturingsprogrammatuur kunnen ontwerpen. De keuze
vooraf zal bedoeld zijn:
- omdat UNIX zelf veel ontwikkelfaciliteiten biedt.
- Om als denkkader te dienen. Is het machine-ontwerp geschikt
voar UNIX dan zal het ook geschikt zijn voor andere
toepassingen.
De "THE I<UNi;<" machi ne wordt opgebouwd rondom een mul t i-master
bus: de VME bus. Aan de bus kan een variabel aantal kaarten
worden geplugd.
Op een kaart kunnen een of meer zelfstandige processoren met
eigen peripherals en andere resources aanwezig zijn. Zo'n
processor met toebehoren noemen we een module. Meestal is een
kaart een enkele module. Overigens kunnen er ook modules zonder
processor zijn.
Een module met de bijbehorende software noemen we een
subsysteem. Een subsysteem is meestal gespecialiseerd in
bepaalde taken.
De term "kaart" geldt dus eigenlijk voor het materieel niveau,
"module" voor het fysiek niveau en "subsysteem" voor het
logisch niveau. Voor het gemak gebuiken we echter de termen
"kaart" en "module" door elkaar.
Een module met een eigen processor is potentieel een bus
master: hij kan transfers over de VME bus doen. Bus-transfers
zijn het voornaamste middel tot samenwerking tussen de
subsystemen.
Wat betreft de hardware zijn parallelle processoren mogelijk.
Hiermee bedoelen we dan: identieke processoren die taken kunnen
uitwisselen of zelfs samen met EEN programma bezig kunnen zijn.
UNIX is echter geschreven voor EEN master processor. De andere
processoren hebben sfeciale taken en hun eigen omgeving. We
spreken van een gedis~ibueerd systeem.

1.2. De 80186-kaarten

Een aantal kaarten in THE KUNix machine dient voor
gespecialiseerde input- en outputtaken. Zo'n kaart wordt verder
in dit verslag aangeduid als 186-kaart of als I/O computer. In
andere geschriften spreekt men weI van I/O controller. Deze
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naam kan verwarring ge',,'en. Met "controller" bedoelen we vaak
een nog meer gespecialiseerde kaart, bijvDorbeeld een disk
controller kaart, of een enkele chip, b.v. een interrupt
controller.
De 110 computers
Intel. Ze bevatten
dezeIfde interface
VME interface.
Aan de andere kant zal iedere liD module gespecialiseerde
interfaces hebben met de te bedienen devices. In een geval zijn
dit bijvDorbeeld diverse terminals. Bij dit afstudeerprojekt
gaat het om hard disks, bestuurd door een Winchester disk
controller. Deze heeft een SAS Interface met de I/O computer.
In een vervolgprojekt komen er andere disks bij, bestuurd door
dezelfde 110 computer: floppy disks, tape en dergelijke.

1.3. Het disk subsysteem

1.3.1. Opdracht en doel van het afstudeerprojekt

De opdracht voor het afstudeerprojekt was:

"Het schrijven van systeemsoftware voor een disk
subsysteem. Als uitgangspunt zal dienen het UNIX operating
system. Hardware: 80186 familie. Software: ASM 186, C."

Het doel van het afstudeerprojekt is dus de centrale processor
en het Global Operating System te ontlasten van de nodige disk
taken door deze te implementeren op een 186 liD computer.
Overigens zijn bestaande UNIX systemen meestal nog opgebouwd
rondom een enkele processor.

1.3.2. Overwegingen vooraf

Het eerst zal men bij deze omihrijvingen den ken
drivers. Een stap verder is het buffer management
block devices. De buffers daarin zijn 512
overeenkomstig de sectoren op disk.
Een grote stap verder is het file system. Er Z1Jn voorbeelden
in de literatuur waarbij dit geheel op een aparte module is
geimplementeerd.
Er is bij dit project niet van uitgegaan dat dit file system al
kon worden geimplementeerd. Men zal dit namelijk in zijn geheel
moeten doen. Als men het file system slechts gedeeltelijk op de
I/O module plaatst is er veel gemeenschappelijke administratie
nodig tussen UNIX en het disk subsysteem. Geen geschikt doel
dus om trapsgewijze te bereiken.
Besloten is zich eerst te beperken tot de device driver. Het
was nodig tot een goede opzet te komen van de communicatie.
Voorts moest er niet aIleen worden ontworpen, maar moesten
hardware en software worden getest om te Komen tot een echt
werkende disk-kaart. Veel tijd is dan ook besteed aan het
zoeken van fouten, zelfs nog in de bedrading zelf.
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1.3.3. Het verloop van het projekt

In het begin is er natuurlijk veel te bestuderen:

- De 8086 en 80186 processoren. De toepassing van de 186 op de
I/O kaarten, samen met de peripherals: 8259A interrupt
controller, SASI-logica e.d.
- De interface naar de disk controller. Deze controller is een
complete kaart met 180 processor en biedt een uitgebreide
besturing van twee Winchester type hard disks van uiteenlopende
grootten. De besturing is gestandariseerd tot de Shugart
Associates Standard Interface.
- De Local EXecutive (LEX). Dit is een multi-tasking system
voor de 186 kaart, geschreven door de afstudeerder A. Borger.
Teneinde enige feeling te krijgen voor besturingsprogrammatuur
is deze Local EXecutive in detail bestudeerd. De
programmatuur,geschreven in C en UNIX 186 assembler, is goed
leesbaar.
- CP/M 186. De stagiaire H. Peters schreef een BIOS voor de 186
kaart met SAS Interface. Het programma was een geschikte
introductie tot (1)86 assembler. Overigens verschilt de (1)86
assemblertaal ondersteund door UNIX sterk van de hier bedoelde
assembler van Digital Research. Dit blijkt te leiden tot
verwarring en fouten.
De BIOS was verder een goede introductie tot de SAS Interface.
- UNIX. Er moest nog worden onderzocht in hoeverre UNIX zich
leent voor distributie naar verschillende modules.

die parallel
men in een
( bijv. aIle

hier

terwijl
diverse

weinig

UNIX,
door
geeft

De studie van UNIX heeft weinig opgeleverd ondanks dat
veel tijd in aan is besteed. Redenen:
- Er is weinig goede literatuur over de opzet van
de gebruikerskant uitgebreid is beschreven
auteurs. De UNIX documentatie en programmatuur
inzicht in de details.
- De UNIX disk drivers zijn voor heel andere disks dan de door
ons gebruikte ( rk, rm). Van deze disk interfaces was geen
beschrijving beschikbaar.
- De UNIX-programmeerstijl is heel anders dan bijvoorbeeld de
stijl horend bij de LEX. De laatste biedt de bekende semaforen
en mailboxes voor afscherming en synchronisatie. UNIX kent
aIleen maar II set priority level" am kritieke akties af te
schermen en events (" sleep" en " wake up") voor
synchronisatie. Een proces in UNIX is een vrij omvangrijk item
omdat het (door gebruikers of systeembeheerder) kan worden
gecreeerd, opgestart etc.
Men zal dus niet gauw voor allerlei Kleine taken
gebeuren UNIX-processen bestemmen. Eerder zal
sequentieel programma vele zaken tegelijk bedienen
hard disks van een type door 1 driver).
De LEX daarentegen biedt de mogelijkheid am met weinig overhead
allerlei kleine "tasks" te implementeren in nauwe aansluiting
op hardware-acties.
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De ontwikkeling van de disk-software is, mede door toevallige
omstandigheden, in een aantal fasen geschied.
Het werd niet zinvol geacht meteen in het begin buffering van
disk-data te implementeren. Er is begonnen met een driver die 1
opdracht tegelijk aankan om 1 sector te lezen of te schrijven
of een ander SASI command uit te voeren.
Omdat toen nog geen hardware beschikbaar was is doorgegaan met
een twee-proces versie. Er is 1 opdracht tegelijk aanwezig. De
driver kan vele logisch opeenvolgende sectoren lezen/schrijven
in EEN disk-transactie. Deze twee-proces versie is uitgebreid
getest, maar zonder VME interface. Deze was nog in
ontwikkeling.
Een volgende versie sluit aan op de afgesproken
opdrachtstructuur: de General Interface. Naar de disk toe werkt
deze versie nog geheel als de vorige. De programmatuur is meer
gestructureerd en geformaliseerd om te kunnen uitbreiden. Deze
versie behoeft nog wat tests.
Hieruit is globaal een versie ontworpen met "overlapped seeks".
Hierbij zijn diverse opdrachten tegelik in behandeling. Op een
drive kan een SEEK worden uitgezet. Terwijl deze nog wordt
uitgevoerd kan de andere drive weer worden aangesproken.
Al deze versies werken nog met een zeer simpele multitasking
executive in plaats van de LEX. De laatste moest nag worden
getest.
Tenslotte z~Jn wat ideeen geformuleerd wat betreft:

implementatie op de LEX,
bufferen van opdrachten,
sorteren van disk-requests,
behandeling van slechte tracks.

Dit alles is vastgelegd in dit verslag. Veel nu liggende
pogrammatuur heeft nog een voorlopig karakter. Er zal nog veel
verder ontwikkeld moeten worden. Daarom Z1Jn aIle boven
genoemde versies beschreven. Voorts wordt er ondanks dat dit
een software-projekt is, de hardware uitgebreid beschreven. Er
was voordien nag zeer weinig beschreven van THE KUNix machine.
Schrijver dezes heeft dit als hinderlijk ervaren. Hij heeft
daarom de met moeite en in versnipperde vorm verworven
informatie omtrent de hardware vastgelegd en hoopt zo opvolgers
en andere betrokkenen ten dienste te zijn.
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II BESCHIKBARE HARDWARE

I I. 1. De 80186 kaart

aileen een SAS
bovendien Poan

kbyte RAM,

De 80186 proc:essor is een "high integration" Vel"°Sle van de
8086. In de proc:essorc:hip hUlzen onder andere:

- twee DMA kanalen~

- sen programmeerbare interrupt c:ontroller~

- drie tlmers/counters,
- programmeerbare memory c:hip selec:t en peripheral c:hip

select logica.
Er zijn twee prototypes gemaakt. De eerste heeft
Interface naar hard disk. De tweede heeft
standaard VME interfac:e. Seide hebben 128
uitbreidbaar tot 512 kbyte. Ze apereren op 5 Mhz.
In dit hoofdstuk gaat h~t meestal om prototype 2.

11.1.1. De kaart, centraal gedeelte

de 8259A
8274 serial

::ijn
en de

De voornaamste peripherals op de kaart
programmable interrupt c:ontroller (PIC)
c:ontroller.
AIleen de PIC is van belang voor de disk-software. De andere
funkties zijn al ingebouwd in de processor. De PIC werkt nauw
samen met de ingebouwde interrupt controller.
Deze heaft vier interrupt request ingangen die ook twee aan
twee als interrupt request en interrupt acknowledge pennen te
gebruiken zijn. In dat geval zal na een request d.m.v. een
acknowledge een vector gevraagd worden aan de requester. Cit is
de cascade mode.

INTII+------IlNT
TFmri TR'fii

INT'" 82.59"
INn

De 80 (1) 86
vektortabel.
lnstruction
register cs.

gebruikt geheugen locaties op 0 tim 3FFH als
Iedere vektor bestaat uit een offset voar

pointer ip en een base voar het c:odesegment
Seide waarden zijn een woord breed. Zodoende zijn
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er 256 vaktoren op 0, 4, 8. bH enz. tIm! 3fc H.
Bij acknowledge wordt geen adres gevraagd maar een index in
daze array van dubbele woorden:O t/ml ffH. De PIC heeft
daarvoor een 8086/8088 mode. 8ij gebruik met een 8080 processor
zou de PIC eerst een CALL-opcode aan de databu$ geven en na
twee INTA-signalen telkens 8 bit van een adres.
In de 8086/8088 mode geeft de PIC na de eerste INTA niats,en na
de tweede een index ( 0 t/ml ffH) in de vektortabe1.
8ij opstart van de kaart worden ean drietal Initialization
Command Words naar de PIC geschreven. Hiervan geeft ICW2 de
basis van de indices aan, b.v. 248. Ingangssignaal IRQ aan de
PIC heeft tot gevolg dat na INTA- de PIC index f8H (248) op de
databus plaatst. IRI heeft een index f9H tot gevolg. enz tot
IR'7 ffH.
Is een interrupt van de PIC in service in de processor dan zal
een interrupt request van hogere prioriteit weer een INT van de
PIC geven. Normaal zal de ingebouwde 1nterrupt controller deze
niet herkennen omdat INTI al in service is, er is een 1n
service bit gezet.
Hiervoor heeft de ingebouwde controller de Special Fully Nested
Mode. In deze mode wordt de nieuwe interrupt vanaf de PIC wei
herkend. De in-service bit zorgt ervoor dat interrupts van
andere bronnan dan de PIC niet herkend worden tenzij hun
prioriteit hoger is.
De wijze van afhandeling van interrupts door de software heeft
gevolgen veer de trigger-instelling an de End~·Of-Interrupt

behandel:ing. Zie IV.2.
Van de drie timers ziJn timer 0 en 1 geraserveerd om baudrates
te genereren voor sew'i a1 a per i pheral 5 :zoal s de 8274. Ti mer ;t2- is
vrij voor programma's.
De DMA-kanalen zul1en op de 110 computer vrijwe1 konstant
gebruikt worden. Kanaa1 DMAO transporteert data tussen disk
interface en geheugen. Het laatste is 10kaal bereikbaar, of via
de VME bus elders in het systeem. Kanaa1 DMAI is vrij voor
allerlei transporten van geheugen naar geheugen.
De DMA-transfers gebeuren parallel aan die van de processor.
Een OMA bus-cyclus heeft altijd voorrang boven een cyclus v~n

de processor. De laatste zal dus worden opgehoudsn. In geval
van disk-transport zullen we het DMA-kanaal synchroniseren met
de relatief trage disk-interface. De cpu zal tussendoor genoeg
gelegenheid krijgen zijn werk te doen. Anders wordt het bij
intensieve transporten van geheugen naar geheugen.
Hoe de besturingsregisters van 1nterne en externe peripherals
bereikbaar zijn staat in de volgende paragraaf.

II.l.2. Selectie van geheugen en I/O

De processorchip heeft zeven uitgaande Memory Chip Select (MCS
) lijnen. Oe Upper Memory Chip Select lijn UMCS- wordt
geprogrammeerd zodanig dat hat geheugengebied feQOOH tim fffffH
(hat hooqste adras) wordt geselecteerd. Hier zit PROM.
De vier Midrange Memory Chip Select lijnen MMCSx- zijn
geprogrammeerd op een basis van 80000H en interval len van 64
kb.
De processor heeft de 1ijnen SO-~ 81- en S2- die de bus cycle
$t~tU$ aangeven. Willen we eigen select-legica bijmaken dan
moeten we hieruit afleiden of de processor een memory of 110
access wenst. Dit gebeurt voor selectie van RAM. Met de
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bereiken we 0.5 Mb RAM vanaf adres 0 of schoon we nog maar 128
kb hebben. H.=t hel e RAM is "dlH\l ported" l.li tgevoerd. Di t
s1 gnaal ::: al dus" beurten del en" met een eH tern sel ect'-si gnaal
vanaf de VME bus.
MCSO- en MCS1- selecteren 80000H tim 9ffffH in de
geheugenruimte. Oit is het VME-geheug~nvenster. Indian een van
de signalen akti~f is hebben we de specifieke conditie voor
access van de VME-geheugenruimte. Op dit signaal worden de
lokale bussen LO doorverbonden naar de VME bus dat deze een
bepaald afgeleid adres krijgt en er data transfer kan
plaat.svinden.
De VME bus kent ook een 64 kb I/O-ruimte. Deze wordt bereikt
als MCS2- aktief is. Oaartoe moeten we adresseren tussen aOOOOH
en affffH in lokaal geh~ugen.

MCS3- is nog vrij. LMCS- wordt nooit gebruikt en UMeS
sel ekteert ~';~OM.

De VME I/O-ruimte is echter nog anders bereikbaar.

In de 186 I/O-ruimte bevindt zich het control block vear de
interne peripherals. Bij het opstarten is dit op ffOOH tim
ffffH. Ook aile registers om de select logica te programmeren
bevinden zich hierin. Het control block wordt n1et verplaatst.
Van de processor-chip gaan 7 Peripheral Chip Select liJnen,
PCSO- tIm PCS6- uit naar eHterne peripherals. Zo'n PCS-lijn
wordt aktief wanneer geadresseerd wordt in een specifiek gebied
groat BOH. Vanaf een bepaalde basis is PCSO- aktief van a tIm
79H, PCS1- van SOH tIm ffH enz. tot PCS6- van 300H tim 37fH.
Dit perlpheral control block is geprogrammeerd vanaf feOOH in
de I/O-ruimte. (Hat block kan ook in de geheugenruimte
geprogrammeerd worden.)
Onderin de I/O-ruimte is een stukje gereserveerd door Intel.
We willen graag de onderste 32kb van de VME I/O-ruimte ook
bereiken via de eigen lID ruimte. Oit VME-qebied bevat de
communicatiefaciliteiten tussen de modules. Deze 32 kb willen
we precles centraal in aigen 1/0 habben, dus van 4000H tot aan
cOOO~H. Er is daarvoor geen kant-en-klare select lijn. De
volgende " schakeling"
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woord-georienteerd: we kunnen 16 bit tegelijk
op EVEN adressen. Wei is met behulp van de

8HE- byte access mogeli.1k op even en on even

8

geeft het gewenste select-signaal. Dit signaal, of MCS2-, vormt
de specifieke conditie voor het betreden van VME I/O.
Naast een select-signaal gebruikt men soms nog adreslijnen om
te specificeren in het geselecteerde gebied. Hierbij geldt een
conventie.
Het geheugen is
1ez en Isct,r i jven
li.1nen AO en
adressen.
Hetzelfde geldt voor liD lokaties. De eerder bespr~ken

registers in het control block zi.1n 16 bit breed. Hat control
block kent daarom aileen even offsets. Er ZlJn weI 1/0
instrukties om sen byte lezen/schri.1ven, maar bij een 16 bits
register of poort is dit weinig zinvol.
Voor het gemak is dit principe ook deorgevoerd voer externe
peripherals. Veel van deze chips hebben echter nog 8 bits
registers. Door deze allen een even lokatie te geven kunnen we
ze toch als 16 bits lezen/schrijven. De 8 hoogste bits zijn dan
"don't care". De even adressering gebeurt door een juiste
doorverbinding van adreslijnen. Voorbeeld: d. PiC. Deze kent
twee lokaties. (Door intern omschakelen in de PIC worden op
iedere lokatie diverse registers bareikt, maar dit terzijde.)
De basis van het PCS-block is f800 H in I/O. Adressering van
f880H tim f8ffH geeft een CS- op de PIC. Met de AO pin op de
PIC moet tegeli.1k gekozen worden voor lokatie 0 of 1. De pin
wordt. nu aangestuurd door adreslijn 1. AO wordt "don't care".
Met een adres f880H OF f881H bereiken we lokatie o. Betreft het
aen leesslag dan zal de peripheral data op DO - D7 of op DO 
015 zetten, naar galang zijn aansluiting op de data-bus. (Bi.1
de PIC 8 bits.) Een adres f882 of f883 selekteert lokatie 1.

A' ADIlEsaus

/46 L~
I2S9II

'filii ~

Wat de processor overneemt hangt af van de uitgevoerde
instruktie. Het is de bedoeling dat een IN-word wordt gedaan op
f880 of f882 H. Naar gelang de peripheral is de ingelezen high
order byte don't care, zoals bij de PIC, of nist.
Bij ontbreken van verdere decoderingslogica treedt een
spiegeleffekt op. Locatie 0 is bereikbaar op f880, f884i f888,
f88c, enz. tim f8fcH. Locatie 1 op f882, f886 enz.t/m f8feH.
8ij het tweede prototype is decodering van een aantal
adresli.1nen aanwezig. Het gebied van PCS1- b.v. wordt nu
gedeeld. De 8259A PIC is bereikbaar op t880H en verder, de 8274
serial controller op f890 H en verder.

I
I,
'- -I'CS,. A6. As .1\4
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11.1.3. Veer:ieningen veer VME access

In het vocrgaande ZlJn de specifieke signalsn veer VME access
genoemd. Veor VME memory was dat MCSO- of MCS1-. Daarbij moetsn
we de VME bus een 24 bits adres aanbieden. In het VME
geheugenvenster kunnen we slechts over 128 kbyte, dus 17 bit
specificeren. We vullen dit aan met een Glebal Segment
Register. Cit is bereikbaar in de eigen I/O ruimte.
In dit register plaatsen we de gewenste wearde voor de VME
adreslijnen A23 tim A17. Het VME adres wordt ais Yolgt
samf:ngestel d.

bit nummer

Iekaal adras

23 1<':I" ••• 17 16 1t:j • ... II ••••••• ()

1 () () q" "."a.

genereert MCSO- of 1- (-------------
(VME-geheugenvenster>
over: specificatie blnnen

geh(*l\..lgenYE:~nl;;;ter q •••••••••••••• a

Het GSR .: al nu
- Al7 tim A19 meet en leveren.
- A20 tim A23 meeten leveren.
kleinere adresruimte.

Deze zijn a1 gebruikt.
De 186 heeft immers een veel

GSR-waarde:
q •••••••••• " ••• a

>( •••••••••••••••• III r
+ ,----------,_..__._-_ - ...__.

resultaat: ~': lI.a
is het gewenste VME-geheugenadres.

Bij een vaste GSR-w~arde bestrijken we een VME-gebied van 128
kbyte. Voor overgang naar een ander 128kb gebied meeten we het
GSR veranderen middels software.
De VME bus vraagt ook nog een 6 bits code, de address modifier,
die aangeeft om wat voer soort access het gaat. Daartoe hebben
we twes address medifier registers. Veeraf plaatsen we hierin
de gewenste cede. Op het moment van access geeft het regi.ster
deze door aan de AM-lijnen van de bus.
Bij onze machine gebruiken we 4 address modifiers voer access
met een 24 bits adres. Laten we deze greep samenvatten ender de
naam "st.andard access". Voorts zijn er tw~?e modiflers in
gebrui k voer access met een 16 bits adres, f~ortweg: "short
access" •
De laatste categorie is identiek aan access van VME I/O-ruimte.
Zoals gezegd kan dit op twee manieren. De eerste is door in
eigen geheugen te adresseren in hat VME I/O-venster van aOOaOH
tim affffH.

bi t m.lmmer 19 16 'l5 ".".()

1 0 1 0 p ••••••••••••••••• a

genereert MCS2- <--------------~------
over: specificatie op adreslijnen p .•...•.•.......•. a
Hiermee bestrijken we de hele.VME I/O-ruimte.
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De tweede methode is doer .dress~ren in elgen I/O ruimte tussen
4000H en bfffH. Cit adresgebied wordt gekarakteriseerd doer:

A15 Nor A14 = 1 oftewel:
een lokaal adres waarln A15 en A14 elkaars inverse zijn valt in
het gewenste gebied.

bit nLlmmer 15 14 ••••.•••••.••••••.• (>

lokaal adres 10 0 n .••••.•••.•••••• a
lslechts tot 7fffH)
genereert lSELVME:I0" (--.------.--
specificatie in gebied 0 n •.•••••.••.•••.• a

Bij oplopend lokaal adres wordt deze specificatie 4000H tim
7fffH en vervolgens 3fffH. We moeten dus bit 14 inverteren om
een mooi oplopend VME I/O adres te kunnen aanbleden.
Gewenst VME liD adres: lo .••.••..•••.•...... a
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I 1 • 2 DE VI'1E BUS

met een
worden
worden
buiten

is de backplane: een printed circuit
Hi eraan kLtnnen k<i.'\arten (modul es)
connector is 96 pins. Oit kan

de:e mogelijkheid houden we

De VME bus 1s een pakket specificaties overeengekomen tU5sen
enkele firma's. Het is dus geen kant en klaar produkt. Er is
gestreefd naar een standaard met de nodige flexibiliteit en
uitbreidbaarheid.
De materie!e basis
rij connectorsn.
geplLli~d. Ieder~~

uitgebreid, maar
beschouwing.
Een module kan een master en/of een slave :lJn. Een master is
in staat data transfers te beginnen over de bus met een slave.
De laatste kan dus beantwoorden aan een transfer, maar er geen
beginnen~ WEL kan een slave eventueel een interrupt over de bus
:::enden.

N.B. Oeze indeling moet niet verward worden met een later te
beschrijven onderscheid tussen opdrachtgevers en servers. Oit
is op het niveau van de taakverdeling in het systeem. Een
opdrachtgever moet natuurlijk bus master worden om een opdracht
te verstrekken. Een server kan ook master worden om de service
en terLlgmel di ngen te geven. EEm pLlre sl ave is een hel e II domme II

server. De:::e kan alleen wat interrupts geven. De opdrachtgever
maet helpen door zelf aIle transfers te verrichten.

Uit didaktisch oogpunt worden hier ook de resources op
kaart behandeld die bereikbaar zijn vanaf de bus. Oit
eigenlijk onder 11.1.

de 186
hoart

11.2.1. Fysieke indeling

De bus is onderverdeeld in:
de data transfer bus,

- de priority interrupt bus,
- de arbitragebus,
- de utility bus.

De voornaamste !ijnen in de data transfer bus :ijn:
- datalijnen DO tim 015,
- adreslijnen At tim A23,

6 address modifier lijnen,
- lower en upper data strobe 080- en 081-.

AO is niet echt aanwezig, maar verkapt in de vorm van 080- en
081-. Met deze strobes wordt aangegeven of het een woord-access
op een even adres of een byte access is (zie VME manual).
De VME bus kan dus toch een 24 bit breed adres overbrengen. We
spreken dus gewoon van een adresbit (geen lijn) AO.

11.2.2. Logische indeling

een zeker
de VME
gebied,

Fysiek is er plaats voor 20 a 22 modulesop de backplane.
Logisch gaan we uit van 32 stuks.
Voor "standard access l

' hoort bi j i edere modLll e
adresgebied, in principe 0,5 Mbyte groot, van
geheugenruimte. Geeft een master een adres binnen zo'n
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d~n voelt de biJbehorende module zich aangesproken middels een
"ka~rt sel ect" 5i gnaal • De adres-of f set b i nnen het gab i ed
specifice~rt een geheugenlocatie op de kaart.
Een tweede mogel i j khei dis "sliort access": het geb i ed van (> tim
7fffH in de VME I/O-ruimte. ladera module heeft hierin een
gebiedje van 1 kb.
Bij de 186 module is zo'n gebiedje vanaf zijn basis
onderverdeeld in:

o tim 37fH: het communicatiebuffer,
380H tim 3ffH: dual ported 1/0.

In het laatste zijn maar twee lokaties 1n gebruik:
380H: het semafoorregister,
382H: het wekregister.

11.2.3. Selectie van kaarten vanaf VME

In 11.1.2. is aangegeven hoe we via de lokale adresruimten de
VME-ruimten bereiken. Hoe is de omgekeerde weg?
Eerst vanaf de VME geheugenruimte. Stel een 186 module wordt
benaderd. Deze heeft zijn 0,5 Mb RAM vanaf lokaal adres O. De
bus draagt een 24 bits adres vergezeld van een address modifier
Lli t de groep "standard access". De vol gende 5i gnal en kLlnnen het
RAM selekteren.

Clkh4 hij
's tanc:lq~ qcces,"

peci?iceert

'1' 1:/... 1ffffH
" RRM

dec.

AU-AI.~

1\ Ru_ ) de-c.1119

\ s

~
;Ill

- tr.. oSi i

RMs--
~

A9.A8.A7 = 1. Hieruit leiden we
in de plaats van PCS6- kan

registers zitten in het d.p. I/O

De adressering van de communic:atiefaciliteiten door VME 110 is
iets ingewikkelder. Hat communicatiebuffer 1S een gewoon stuk
RAM vanaf 400H lokaal. De dual ported 1/0 is oak lokaa! een
stuk 1/0, namelijk dat wat geselekteerd wordt door PCS6-.
Bij een VME I/O adres zijn aIleen A15 tim AO geldig. Daarvan
vormt A1q tim AC> een kaartnummer waar we een "kaart select" Llit
afleiden. A9 tim AO vormen de boven genoemde offsets. Geldt

A9. A8. ?,7 = C>
dan is de offset 0 tim 37fH. Uit deze conditie lei den we een
signaal "select comm. buffer" af. Bij de offset moeten we dan
de lokale basis 400H optellen.
Voor dual ported I/O geldt
slgnaal "select dp I/O" af dat
werken. Daar er slechts twee
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gebled kunnen we tussen beide kiezen door AlOof 1 te mak~n.

,.,
- Po, D",05

De tekenlng op de volgende pagin~ toont de paden die we zo
krijgen van en na~r een 186 kaart.

11.2.4. Dual ported RAM en 110

Aile signalen die gemaakt worden om objecten te
selecteren/adresseren op een kaart kunnen we nlet =omaar
aansluiten. De objekten worden namelijk ook van de andere,
lokale, kant a~ngestuurd. We hebben dus een mechanisme nodig
dat er voor zorgt dat steeds maar EEN set signalen toegang
heeft op een bepaald moment. Daarom is onder andere de gehele
RAM op de 186 kaar"t II dLlal ported II Lli tgevoerd. Di t wordt verder
niet gedetailleerd beschreven.



II
Krtlil
rio
"TI
I
I

I

I

t fb <9o J..l
c.OI<tl"'lA.Mic"tie

I resisteJ-$
I

-L

/
t1qqr krt n,

cJ.p. R.qM

I

-L

VME
I/o

r

('fI+ I)¥. J0000 /(
I

~ ,80
001-{

I

"qoltllTle

lion

-

111,80DooH

--------~ (j' "-
'"'.V; <;A

51( ........

-------

RAN

- t·- - - - - .,.~~"CQ Ie
t VI col-fl ---__ 11C\G\r kr) _

VHf #="
ve~ste/""

FFf£!:iL

Twee ~eL~'ke IsG koQrtel1: rnoJ.t..des ttl u\ h,

toe.~~"~5rno~<:L~k~eJeJ1 Vtli1 rn tat H.

VME
If:

¢T

cooot{
I
I

8ooooj.j

PRD/1 II

aooooJ -----
( I

VHf I

r/o I

,e.115ter- I -----
\: -

-L



15

11.2.5. De communicatle

De beida communicatieregisters werken ais voigt.
- Het semafoorregister kan de waarde 0 of 1 bevatten en geeft
aan of het communicatiebuffer vrij is om een boodschap te
ontvangen. 0 betekent "vrij", 1 "bezet". Cit ovel~e.2nkomstig de
IBM-convent i e waar i n de "Test And Se't" operat i e is omsc:hreven,
en net andersom dan de semaforen van Dijkstra.
Vrijgeven gebeurt door een 0 te schrijven naar het register.
Iemand die het buffer wil aanvragen doet een gewone leesslag.
Het register zet zichzelf tegeiijk op 1 ("bezet").
Was de waarde 1 dan blijft het zoo De aanvrager konstateert aan
de ingelezen 1 dat het buffer bezet is. Was het register 0, dan
wordt het na lazen 1. De aanvrager konstateert aan de gele:en 0
dat het buffer vrij was en door hemzelf bezet is gemaakt. Een
andere aanvrager kan niet snel erna een 0 lezen en abusievelijk
II den ken" dat nog ni f=mand anders hald aangevralagd.
- Sc:hr i j verI naar het wekregi ster heef t lokaal een interrupt tot
gavolg. De data bij de schrijfaktie is niet van belang.

Een aanvrager moet met leesslagen het semafoorregister net zo
lang testen tot het "vri j" retourneert. Di tis dus akti e·f
wachten (bUSy form of waiting). We moeten oppassen dat bij hoge
busbelasting geen deadlock of individual starvation optreedt.
Zie een intern tussenrapport: Verslag Werkbespreking.
Een request operatie is in principe:

request (server_n)
whi 1 e (read (semreg.,_n) == be::: et)

I*probeer opnieuw*1

Een opdracht wordt als volgt doorgegeven.

wil1ekeLlrigs
I*op wek-interrupt=*1
"ver werk_opdrac:ht"

opdrachtgever

I'Monu is opdrbLlfr_.n vry*!
vul (opdrbLtf r _n) ;
I*met alle parameters

voor opdracht·ltl
write(wekreg_n, X);
!*wek: schrijf iets

naar wekreg*1

server n

I*Op zeker moment:*!
write (own,,_'Semrr.:'g , t);

I*geef eigen opdrbufr vry*1

De opdrachtgever zal de juiste lokaties op de server a priori
maetsn weten.
De server zal nal gewekt te zijn snel de opdracht moetsn
kopieren en het buffer vrijgeven. Hat buffer vasthouden kan
veel busbeiasting geven indien diverse masters requests doen.
TERZIJDE. Bij de eerste implementaties is er nog maar EEN
potentiele opdrachtgever. De server kan dan het opdrachtbuffer
bezet houden tot de opdracht is uitgevoerd, de terugmelding
geven en het buffer vrijgeven. De opdrachtgever weet dat hij



16

geen request hoeft te proberen voordat de terugmelding is
g!?komen.

opdrac:htgever server n

reqLlest (server .._n) ;
vLIl (opdrbLlfr _n);
wrlte(We~l,reg.....n, X); I*op interrupt:*1

c:opyCopdrbufr, opdrquel;
\I("nieLlwe opdrac:ht");----->
I*signaleer ~an verwerker dat

er nieuwe opdracht in de
qLIl:;>ue is*/

wrl te Cown_.semreg, 0);

De terugmelding komt later. Daze dient om te melden
fouten zijn opgetreden. Het protoc:ol van de terugmelding
princ:ipe gelijk a~n dat van de opdrac:ht, zij hat dat
opdracht de juiste lokaties voor de terugmelding kunnen
alsmede de methode van terugmelden.

of er
is in
IN df=
staan

opdrac:htgever server n

requestCopdrgevr);
vul eterugmeldbuffer);
write(wekreg_.opdrgevr, X);

"verwer'k te,"'ugmel dl ng II

write (own_semreg , 0);
I*geef elgen c:emm. buffer vrij*1

De request van het terugmeldbuffer zou ac:hterwege kunnen
blijven. De opdrac:htgever moet dan exc:lusief voer iedere
opdrac:ht een stuk buffer vrijhouden.
In de standaard wek-operatie kunnen we nist spec:ific:eren om
welke terugmelding het gaat. De opdrac:htgever zal na een wek
interrupt al zijn terugmeldbuffers moeten nazeeken. Vindt hij
een gevuld, dan heeft hij dit automatisc:h weer ter besc:hikking.
Ontbeekt het wekregister nog, dan gebeurt het wekken met een
interrupt over de VME interrupt bus. Daarbij kan in beperkte
mate, namelijk door sen keus uit sen aantal besc:hikbare
interrupts, worden aangegeven om welke opdrac:ht het ging.

::ijn eigen c:ommLlnic:atiebu'ffer verdeeld in een
twee terugmeldbuffers, vocr iedere drive een.
we tec:h maar 1 BASI c:ontroller met 2 drives

geen c:ommunicatie-registers en
mogelijkheid de VME-ruimten te

adres en address modifier. Daarom
de cemmunic:atie voerlopig als

hetkanen

Oudere M68000 kaarten hebben
buffer. WEL hebben ze de
betreden met een c:orrect
wordt bij het disk subsysteem
voIgt geimplementeerd.
De 68000 plaatst via VME I/O-ruimte de opdrac:ht zeals beven
aangegeven.
De 186 kaart weet
epdrac:htbuffer en
eVeerlopig zullen
gebr'ui ken. )
De terugmelding wordt zonder request geplaatst in het juiste
gebied. Cit gebeurt dus lekaal.
De 186 wekt terug door middel van een bus-interrupt. Daartoe
sc:hrijft hij een woord " ve ktor_level" naar de lel(aal aanwezige
interrupter. De interrupter vertaalt dit tot een bus-interrupt.
Er is per terugmeldbuffer een interrupt besc:hikbaar. eVektor
127 of 128.)
De 68000 entvangt die spec:ifieke interrupt
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bijbehorende terugmeldbuffer lezen via VME I/O.
We mogen nu maar EEN opdracht per drive tegelijk toelaten op de
186 kaart, anders bestaat het gevaar dat een terugmelding
voortijdig wordt overschreven.

11.3. Disk-controller kaarten met SASI

11.3.1. Over~icht disk-controllers

de

met disk
Interface.
het typm

een tezamen

uitsluitend gewerkt
Associates Standard
hard disks van

een as, afgetast door

Tijdens het afstudeerwerk is
controller kaarten met Shugart
Deze controllers bedienen
Winchester:enkele schijven op
bewegend stel koppen.
De controller-kaart bevat een Z80 processor, buffer-RAM, ROM en
de nodige logica, Er is dus wat intelligentie aanwezig. AIle
commando's voer disk-handelingen kunnen middels hetzelfde SASI
protocol worden gegeven. De controller doet voor ons de
elementaire disk-besturing. Belangrijke moment en in de SASI
transactie worden ons gemeld door bepaalde signaalcombinaties.
Hier wordt het protocol alvast grof geschetst.
1. De host (de I/O computer) selekteert/aktiveert
controller.
2. De controller vraagt 6 keer een command-byte. De host geeft
de 6 bytes en specificeert hierin de gewenste disk-handeling
3. De controller vraagt n keer om een transfer van aen data
byte (indien er datatransport hoort bij de disk-handeling). De
host beantwoordt de transfers.
4. De controller meldt twes keer dat deze een status-byte klaar
heeft. De host leestze daarop in. De bytes gaven aan of er een
fout is opgetreden.

een chip (enkeleuit

schakelaar. Hier is dit
blocks.
bedoeld om allerlei

te sturen. Gedacht kan

bestaanDeze

De sector-grootte is te kiezen met een
altijd 512 byte, overeenkomstig de UNIX
Uiteindelijk is het disk subsysteem
magnetische media naast elkaar aan
worden aan de volgende categorieen:
- Controllers met Small Computer System Interface. Deze is nog
geavanceerder dan de SASI.
- Winchester controllers.
chips).
- Floppy disk controllers. Ook een chip of enkele chips.
- Tape units. UNIX gebruikt net als iadere multi-user systeem
tapes voor backup.
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Niet iedere interface is zo geavanceerd als de SASI. In sommige
gevallen moet wat elementaire disk-besturing worden
geimplementeerd op de 1/0 computer.

II. 3. 2. De toepassing van de SAS Interface

Beschikbaar waren aen SASI controller van Xebec en een van
Western Digital. Hun interfaces zijn vrijwel identiek. Beide
kunnen twee drives besturen, zij het een drive tegelijk.
CUitzondering zie IV.3.10.l De WD controller heeft iets meer
mogelijkheden in de controlfield-byte van het commando. We
behandelen hieronder de zaken aan de hand van de Xebec
controller.

Er kunnen tot acht controllers parallel aan een BASI-bus. Er is
dan altijd maar EEN controller aktief. (Uitzondering: IV.3.10.)
De SASI-bus (de feitelijke flat cable) bestaat wit de lijnen
zoals getekend in onderstaande afbeelding.

,- 
Iout~l.(t- E .

I \ I
/ Dcj> \
\ - D1 I I

I

host -- Vo disk I-(I/O /" U> (Ot} troLler-- ICOMPI.lT£R) -- M:5"C7

::: BUsY
I B-=:: p..Ei$

.....
........... IliCK

5£1.. ~ I

Z I
./ -

ffi

Er =lJn acht bidirektionele datalijnen. De bus doet byte
transfers. Dit is een tekortkoming. De SCSI kent wei word
transfers. De VME-bus is ingericht op word-tranfers.Zo ook de
186 computer en de DMA kanalen. De stagiair R. van Venrooy
bedacht hierop een oplossing.
Dan volgen vijf inputlijnen waarmee de controller zijn toestand
meldt. Om verwarring te voorkomen met de straks volgende
statl.l5bytes noemen we de 5i gnaal combi nat i e "toestand ".
Input en output worden altijd bedoeld volgens de getekende
richtingen. OOK als we onszelf op de diskcontroller den ken en
we bij input feitelijk iets wegsturen.
8USY- is het enige inputsignaal dat continu geldig is. Het
geeft aan dat de controller bezig is met een transactie.

De signalen I-10, C-/D en MSG- gaan vergezeld van het strobe
signaal REQ- (request). Het signaal 1-/0 geeft aan in welke
richting de controller de eerstvolgende transfer verwacht.
Het signaal C-/D betekent: de controller verwacht asn transfer
van "command" (bestl.lringsbytes) of da'l:abytes.
MSG- geeft aan dat de controller met de allerlaatste transfer
van de transaktie bezig is.

Wanneer REQ- aktief wordt moet de host de juiste aktie
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ondernemen, verge:eld van een ACK- (acknowledge).
Oit signalenpaar ver:orgt de transfers d.m.v. handshakes. Het
lijkt op de beschrijving van handshakes door Kemper c.s. ,zij
het dat het in it i a'ti ef steeds Lli tgaat van de controll er. I n hat
boek is dit steeds de bron.
Met SEL- (select) kan de host een controller selekteren indien
BUSY- nog inaktief is.
Tenslotte het signaal RST-. Hiermee kan een aktieve controller
II not busy II worden gemaakt.

De SASI-bus is als voigt op de 110 computer aangesloten. Er
zijn latches (of tri-state poorten> en voorzieningen om het
geheel bidirektioneel te maken. De datalijnen :ijn :0

gecombineerd met de toestandslijnen dat :e gezamelijk op een 16
bits I/O lokatie kunnen worden uitgelezen. De toestandssignalen
worden door deze logica geinverteerd aan de host-databus
aangebeden. De rangschikking op een I/O lekatie is ais voIgt:
bit 0 t.m. 7: SASI data DO t.m. 7,
bitS: [;0-,
bit 9: C/D-,
bit 10: MSG,
bit 11: BUSY,
bit 12: REQ,
bit 13 t. m. 15: don't <: cow e •

De namen sta.n hier conform de invertering; dus MSG hoeg
aktief), BUSY ( hoog aktief) etc. Daar dit de programmatisch
belangrijke vorm is, werden :e verder zo weergegeven alsof de
controller ze zelf :0 aanbiedt.
Door combinateriek in de SASI 10gic8 zijn daarnaast drie
request-lijnen gerealiseerd. Elke lijn wordt aktief bij een
bepaalde combinatie van de toestandslijnen:

DMARQ= REO . IC/D-
CMDINT= REQ . C/D- . 1/0
STATINT= REQ • C/D- • IC/D-

-----
.~~~1.__...,

reI)

I
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De afbeelding geeft een sterk vereenvoudigde weergave.
De SASI-logica wordt aangesproken met esn chip select CS
verbonden aan PCS3- van de processor. Daarbij kan
gespeciticeerd worden met pinnen AO en Ai. Deze zijn verbonden
met respectievelijk A1 A2 van de adresbus volgens de conventie
besproken in ,{ r • 1. 1.
Met deze adreslijnen worden vier lokaties in de SASI-Iogica
onderscheiden. Oit zijn niet vier verschillende registers of
poorten maar licht verschillende comblnaties v~n signalen.
etel CS- wordt aktief bij access van een I/O-gabied vanaf SASI
BASE. Dan kunnen we vier SASI-Iokaties onderscheiden genoemd
als in onderstaande tabel.

poortnaam A2 A1 READ WRITE enereert
+- o,f f set high low high low
._----_.__ .._-- ----- ----_._- ------ -------- ----_._--
S XCl 0 0 0 contr data+ X dat.a+ ACf:~

statLls command

('" CONTROL 2 0 1 contI"" . X X ctlr-nr niets•::1 --,
S ,-SELECT 4 1 0 X X SEL.

S __.RESET 6 1 1 X X RST

X: byte is "don't care"_. deze rec.'Ids hebben geen ·fLlnkt i e.

Access van S._CONTROL akt i veert het acknowl edge-si gnaal n i et. WI~

kunnen hier lezen en schrijven zonder dat het de controller
beinvloedt. Bij schrijven heeft aileen de low order byte
betekenis, de toestandslijnen, gegroepeerd in de high order
byte, zi jn .touter input. De schri Haktie naar S .._CONTROL gebeLlrt
aIleen voor selecteren van een controller. Hiertoe wordt n.l.
een controll er-r1Llmmer geschreven naar S ..J;ONTROL, dLI·'; Z onder aen
begeleidende ACK-. ledere controller heeft vooraf een unieke
identific~tie gekregen door instellen van schakel~~rs. Dit
controllernummer bestaat uit slechts EEN byte hoog: hat eerste
nummer lS 000000018, het tweede 00000010B enz.
SEL- is een strobe bij het nummer. We schrijven dus direkt
daarna iets willekel.lrigs naar S_SELECT. Bij de laatste write is
de hele databus don't care, ma.ar het select-signaal wordt
geactiveerd.
Sij access v~n S 10 wordt een acknowledge gegenereerd. Oit
access mag dus aIleen maar gebeuren nadat de controller REQ
heeft gegeven. Dan wordt de data van de low order byte
ovel""(~edragen: een echte da:t:abyte naar Ivan disk o·f "comm,and II ,

besturingsinformatie tussen host en controller. Bij lazen wordt
tegelijk de sasi-toestand doorgegeven.
NOOT: het is niet aan te r~den de SASI-tcestand
tegelijk met een read met acknowledge. Het is de
toestandssignalen de waarde hebben va.n voor
overdracht. Tijdens de experimenten leek het of dit
prototypes verschillend werkte. Doe dus een aparte
S __CONTROL.



2.1

II.3.3. Het SASI-protocol

Het verloop van sen transaktie lS al besproken in 11.3.1. Aan
de hand van de tekening behandelen wij:
1. de select-fase
2. de command-fase
3. de data-fase Cindien de gewenste disk-handeling data
transporteert)
4. de status-fase.

·~LnI:e.Mupl

~tj<i

---+C~J...

~~m!r

St.t

f- hmer - ~e.Lt - af - Jerl_cLi.:J< _Cra..nSC'-die. - - - - _ -_t~ tyci

Hierbij nemen we aan dat er maar 1 controller is.
2. '-D",.,a.",e:t ..> cLa..1:a... _over d..-a",nl: 2. sta.l:...s

I 5 t.lqJ b~ t: e.:; Ol.L~ '0) I: 2.:;' ,,,

.--.. ,.,'" .... 1 ,....-- ----...., ( • "

I I I I I_'--_--L..:-'-~....:t-.;t!-t-.;t:...;1'....:t_......! [: ~: :
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ad 1. De host test of de controller busy is ( a_CONTROL).
I nd i en blASy dan wordt een reset gegeven ( OLlt S_RESET). Di t
%onodig opnieuw proberen.
Tndi en 1/ not bLISy 1/ dan wordt het controll erm..lmmer gegeven (Ot.lt
S_CONTROL, 1) en een sel ect ( OLlt S_.SELECT, >(). Zonod i 9 opn i euw
proberen tot busy weer aktief is.

ad 2. Korte tiid hierna zal de controller een command-byte
vragen: REQ • C/D- . II/O- , door de SASI-Iogica vertaald tot
CMDINT. We kunnen dus op een interrupt een command-byte
schrijven naar SID. Zijn er geen interrupts beschikbaar dan
kunnen we aktief testen op deze toestand. De controller doet
zes command-requests. In de zes command-bytes geven we op wat
met disk of controller moet gebeuren.
Zie II. 3.4. Niet in de command-fase maar erna zal de
controller melden of hij fouten constateert in het command.

ad 3. 8ij vijf commands hoort READ van data, bij vijf andere
WRITE. De host zal nu moeten klaarstaan om een bepaald aantal
bytes te lazen of te schrijven middels programma of DMA. De
controller geeft aan wanneer deze een data-byte heeft of
verw~cht met de toestand REQ. IC/D-, door de SASI-logica
vert~ald tot CMARO. De host moet daarop een lees/schrijfslag
doen naar de lokatie 8_10. Met deze slag geeft de SASr-logica
aen acknowledge aan de controller.
Worden mear sectoren getransporteerd dan is de overgang naar
een volgende sector geheel onzichtbaar voor de host. Hoogstens
zal de DMARQ iets later opkomen dan bij de andere transfers.
OPMERKING. Een van de hardnekkigste foutan was het feit dat bij
meervoudige WRITES vaak de eerste byte bestemd voor een
vervolgsector verloren ging. Of schoon hiera~n veel tijd is
besteed is de oorzaak niat gevonden.
~d 4. Als terugmelding en afsluiting op de transaktie zal de
controller twee maal de toestand REQ • C/D- • 1/0- geven, in de
SASI-logica vertaald tot STAT1NT. Daarbij heeft de controller
tel kens een zogenaamde status-byte klaarstaan. De eerste
status-byte heeft een bit gezet indien een fout opgetreden is
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tijdens de tr~n$~ktie.

Meteen na Lazen van de eerate statusbyte wordt het signaal MSG
hoog (aktief) ten teken dat de volgende in te lazen byte de
laatste aktie is van de hele disk-operatie. De laatste status
byte is O. Meteen na lezen wordt MSG laag, evenals BUSY. De
controller is klaar voor een volgende select.
Bij geheel geprogrammeerde interaktie met aktief testen op de
toestandsovergangen kan MGG belangrijk zijn am te bepalen of de
host goed "meegetel d" heeft met de contrail el'" en ni et
bijvoorbeeld een statusbyte heeft aangezie~ voor data. Bij
statusmelding middels een interrupt is zo'n telfout bijna
uitgesloten. MSG wordt in het latere programmatuur niet maar
getest. De status-fase kan heel goed eerder dan verwacht
optreden. In de eerste plaats direkt na het command bij fouten
hlerin. Maar oak midden in het datatransport wanneer
bijvoorbeeld een slechte track wordt bereikt. De host moet
hierop zijn ingesteld.
Verder moeten we rekening houden met de mogelijkheid dat
controller of disk midden in de transaktie blijft hangen. Oit
kan met time-out detektie. De time-out moet zo lang zijn dat
een normaal voortgaande transaktie, ook als die van zichzelf
wat traag is, nooit wordt onderbroken.
Het commando " dr i ve d i agnost i c " b i jvoorbeel d kost rLll m een
hal ve mi nLlut.

Volgens het Xebec manual MOET na melding van een fout in de
eerste statusbyte een Request Sense Status command worden
Llitgevoerd. Voor zover bekend is dit gewenst omdat
diagnostische informatie in de controller verloren kan gaan bij
aen volgend command, niet omdat het de voortgang zou blokkeren,

II.3.4.

ledere disk-handeling geven we op door middel van een
GASI-command of device control block. Het fermat staat
Yolgende tekening.

6 byte
in de

Git 6 5 3 2 o
Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Byte 5

Cmd class I Gocode

LUN I Hiqh Address

Middle Address

Low Address

Interleave or Block Count

Control Field

8yte 0, command class en opcode, geeft de handeling aan. Deze
byte noemen we verder kortweg: de opcode.
In byte 1 is een veld het Logical Unit Number: drive 0 of 1. De
rest van de byte is samen met byte 2 en 3 het diskadres oftewel
logisch block- of sectornummer. Dit is 21 bit breed, adresseert
dus over 2 Mblock. Bij sectoren van 512 byte kan een drive dus
maximaal 2 M * 0,5 kbyte = 1000 Mbyte zijn. De meeste drives
zijn m~ar 20 ~ 50 Mbyte.
Byte 4 is afhankelijk van de opcode de block count of de
interleave factor. In geval van sector read of write is hat de
block count. We kunnen daarmee opdracht geven een aantal
logisch opeenvolgende sectoren te lezen OF te schrijven (niet
een combinatie). Er kunnen dus maximaal ffH * 512 byte = 127,5
k byte in EEN SASI-transaktie worden geschreven of gelezen.



Neat: neg te proberen of een block count van a 256 blocks
behandel't; •
Bij de format commands is byte 4 de interleave factor. Deze
bepaalt hoeveel tussenruimte wordt genomen bij het logisch
doornummeren van sectoren op een track. De gebruikte SASF drive
heeft 17 sectorsn van 512 byte per track.
8yte 5 van het command is het controlfield. Een aantal bit$
zijn de " step options ". Omdat hiervan niets bekend was bij df?
BASF drive zijn de bits 0, de stappen het langzaamst.
8i t '7 is de "retry opt i on ". Wann£~er de: e 1 is wordt door de
controller NIET opnieuw geprobeerd bij een interne feut. De bit
is I,cjrm..~al o.

[II SOFTWARE FACILITEITEN

111.1. De ontwikkelfaciliteiten

III. 1.1. Plaatselijke faciliteiten

Tet op heden waren we veer het ontwikkelen van software
afhankelijk van sen UNIX systeem in Nijmegen. Op de vakgroep
zijn aIleen enkele CP/M-systemen op Altes. Da.rep was geen C
compiler voer 80(1)86 beschikbaar, aileen een cross-assembler
veor 8086. Voorts (met ZSO processor) minder geschikt om
gegenereerde code te testen in een simulatle-omgeving.
Weliswaar kan men daartoe een C-compiler voer Z80 nemen, maar
dit is bewerkalijk en er kunnen lastige verschillen optreden.
Een personal computer met 8086 of 8088 processor zou geschikter
zijn geweest. De Zenith machine van de vakgreep kon n1st worden
vrijgemaakt. De IBM machines op het rekencentrum THE kW8men te
laat beschikbaar.

111.1.2. De communicatie met UNIX

Om normaal te kunnen werken op UNIX Nijmegen ~lJn een terminal,
een medem en een telefoonverbinding nodig. De snelheid is tot
nu toe 300 baud. Om te kunnen printen kan een teletype parallel
werken met de terminal.
Om vooraf geproduceerde source text te kunnen wegzenden en om
resultaten te ontvangen is koppeling aan een opslagmedium
nodig. Een Altos CP/M systeem kan transparant werden gezet naar
UNIX met het commando tr3 ( uiteraard als .com file aanwezig op
diskette ).
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Dan ver5chijnen de UNIX meldingen voer inloggen.
Om files te ontvangen op diskette geeft men in UNIX het
commando trn [-5 [-cJJ<filen~men).

Met de escape-toets komt men terug in CP/M. Daarin gebruikt met
commando r3 <filenaam>
en het ontvangen begint.
Voor zenden gebruikt men in UNIX

rcv[-s[-cJJ <filenaam>
en in CP/M

t3 <Hlenaam>.

Zenden en ontvangen zijn tijdrovend vanwege de lage baudrate.

111.1.2. Het maken van C-programma's op UNIX

Men kan op een lokaal systeem met vertrouwde editor een
programma typen en daarna overzenden volgens 111.1.1. Voor
kleine wijzigingen daarna gebruikt men dan een UNIX editor.Ook
kan men hiermee meteen het hele programma maken.
Op UNIX zijn er dan de volgende faciliteiten.
- Lint test zo uitgebreid mogelijk de syntax~ Het is wenselijk
zoveel mogelijk aan lint te voldoen en de vrijheden van oudere
C-compilers te vermijden.
- Cc86 is de compiler voor 80(1)86 machines. Deze wordt altijd
gebruikt met de optie -186.
In de fase van code-generatie maakt de compiler assembler
mnemonics. Met de optie -8 wordt er gestept na daze
fase. De mnemonics zijn dan beschikba~r voor code-analyse. De
gemaakte code is zeer kort en direkt, en uitstekend leesbaar.
Hier blijkt de kracht van de 186 processor.
Met de optie -C schakelt de compiler na generatie van de
mnemonics zelf de assembler as86 in. Deze maakt dan relocatable
object modules, type .b. AIle globale begrippen zijn nog
symbolisch.
Met optie -0 doet de compiler een e}(tra "optimize" slag. Dit
gaf bij sommige programma's onbegrijpelijke foutmeldingen die
zonder optimalisatie niet voorkwamen. Daarna is gecompileerd
zender optimizer. De code werd zo'n 5% langer.
Met de juiste opties kan cc86 in een keer executable code
maken. Na assembleren wordt automatisch ld86 ingeschakeld.
Opties die cc86 niet begrijpt worden doorgegeven aan as86 en
Id86. Deze mogelijkheid werdt nlet gebruikt omdat de
programmatuur wordt gemaakt in verschillende delen.
Voor geschreven assembler-programmatuur wordt as86 gebruikt met
opties: -186 Het laatste streepje geeft aan dat alle
ongedefinieerde symbolen als globaal worden behandeld.
De eerder genoemde loader Id86 voegt relocatable object modules
(type .b) samen tot absolute code. Onopgeloste referenties
bewaart Id86 nog in symbolische vorm. Zodoende kan een module
gema~kt door Id86 gecombineerd worden met andere modules door
ze samen nogmaals te bewerken met ld86.
De load~r ma.akt een load-module bestaande uit drie delen:

"teNt", oftewel code,
"bss" , ongei nit i a.l i seerde data,
"data", oftewal geinitialiseerde data.

We noemen de delen verder secties voor het onderscheid met het
volgende.
De processor behandelt programmatuur in segmenten van maximaal
64 kbyte. De basis van zo'n segment wordt bepaald door een
segmentregister. ( Zie literatuL.\r).
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We moeten er voor :orgen de secties en segment en fysiek :0 te
plaatsen dat het programma werkt. Was onze kaart sen
gebruikersmachine dan zou het operating system ruimte aanwijzen
in het geheugen en het programma daar laden. De compiler :ou
aan het begin van de code een C-startup routine bijvoegen
waarin de segmentregisters worden geinitialiseerd. In ons geval
zijn die faciliteiten afwezig. Bovendien hebben we speciale
wensen wat betreft de plaatsing in verband met de hardware
configuratie. Zie verder 11.2.2.
De C-cempiler maakt specifiek gebruik van de segmentregisters.
Globale data worden bereikt met OS. Automatische variabelen en
argumenten bevinden zich op het stack-frame van de funktie en
worden bereikt met 55.
In nieuwere compilers is assignment van hele structures in EEN
statement megelijk, en ook een hele structure als funktie
argument. Hi ervoor worden de "str i ng move" i nstrt.tct i es
gebruikt. De bron van deze moves wordt verondersteld te liggen
In het datasegment, de bestemming in het extra-segment. ES moet
dus gelijk :ijn aan OS. We kunnen echter het beste de
manlpulaties van hele structures vermijden, ook al vanwege een
"bLlg II in de eerate sel~ i es van de 186 procec..;sc)r ( z i e
II bug.L i at II) • lodoende hebben we tenmi nste en i ge vri j hei d
verworven in het gebruik van ES.
Nm86 maakt aen symbolentabel uit de executable file. Deze
hebben we nodig bij de tests.
rhe~86 maakt aen willekeurige string van bytes tot records in
Intel hex format. Zo worden executable files geschikt voor
transport zoals beschreven in 111.1.2. Ook de downloader in
het monitorprogramma van de 186 kaart vraagt input in dit
format.
Voor meer details :ij verwezen naar het Unix manual in Unix
zelf, alamede de files as86man en README.

De programmatuur wcrdt aangemaakt in diverse source files.
Daarom is sen UNIX Makefile gebruikt. Hierin 5t~at w~arvan

ieder tussenresultaat afhankelijk is, en hoe het wordt gemaakt.
Met het commando make <executable file) worden aIle
bewerkingen voer ens uitgevoerd. Indian we slechts 1 source
f i 1e later veranderen weet II make II dat de andere f i 1es nog lJp to
date zijn en niet opnieuw hoeven te worden bewerkt.

III.2. De monitor op de 186 kaart

In PROM op de 186 kaart bevindt zich de monitor, een produkt
van eigen huis. Bij inschakelen van de spanning wordt de
monitor meteen aktief, doet de voornaamste hardware
initialisatie en meldt zich met de prompt:

:;.

Dan kunnen we een klein aantal monitor-commando's intikken. Het
commando h (help) geeft een overzicht.
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gastheer-prompt

het beginadres van
de inhoud tijdelijk
int 3, opcode: ecHo
dan ook, wordt de

wordt de 186 kaart
kan dan werken in het
rechtstreeks daarop is

A>
A> TYPE <file>

De terminal wa~rmee we de monitor bedienen is aangesloten op
serieel kanaal B.
We kunnen geheugeninhoud lazen en rechtstreeks vervangen. We
kunnen geheugenblokken verplaatsen of vullen met een bepaalde
byte- of woordwaarde.
8i j debl.lggi ng wordt gebrui kt het commando "go":
g[(adr>J [-(end>J
8eide argumenten zijn optioneel. <adr> Is
exec:utie, (end) het eindadres. Daar wordt
vervangen door een breakpoint, instructie:
Na stoppen van exec:utie, op welke manier
originele opcode weer hersteld.
Het single-step commando is:
n[{tnt)] [-(end)].
Bij iedere stap voIgt display van aIle registers en flags.
Van belang is voorts de "download" f.aciliteit. Hier-mee kan men
een bitpatroon vanaf een gastheer-systeem rechtstreeks in sen
geheuqengebied plaatsen. Op het gastheer-systeem moet dit
patroon eerst z i jn gecodeerd in" records" van Intel HeN"-f ormat..
Het commando is:
It2: <string>.
Nadat de monitor het commando It2: heeit geinterpreteerd zendt
deze de string uit door sarleel kanaal 8 en wacht op ontvangst
van hex-records door dit kanaal. De string moet voor de
gastheer het juiste commando zijn tot het letterlijk zendan van
de hex-records. In CP/M is dat:

TYPE (naam van file met hex-records).
Terzijde: met monitor-commando t
transparant naar de gastheer. Men
gastheer-systeem alsof de terminal
aangesloten.
Met c:tl-G komt men weer in de monitor.
Afhankelijk van de baudrate gaat het overzenden van de string
van It2 weI eens fout. We kunnen dit als voIgt omzeilen:

:> (in monitor>
> t <RETURN> (naar gastheer,

verschijnt, eventueel na een extra
<RETURN> )

(8i jv. CP/M. Ti ~t. II TYF'EII )
( GEEF HIER GEEN <RETURN>

maar c:tl-G )
(terug in monitor VDDR executie van

"TYPE")
> lt2: <RETURN>

En de downloading vindt plaats tot
versc:hijnt.

de moni tor--prompt

DPMERkING. Geprobeerd is te laden met UNIX als host. De UNIX-
prompt is bijvoorbeeld: $ •

>lt2: cat <file>
of
$ sleep 30; cat <file> (return)
$ ctl-G (terug naar monitor)
>- 1 t 2 : <ret l.t r n ;.

download tot:
>
Van tevoren moeten middels UNIX commando

STTY
de nodige terminal-opties juist worden ingesteld.



hun werk doen en
en mailboxes. Er

elkaar geisoleerde

een local EXecutive (LEX)
creeert een mUlti-proces

Met de 186 in transparant mode kan dan keurig in UNIX worden
gewerkt. De downloading ging echter steeds fout.
Later is een oplossing gevonden: de downloader moet bit 7 van
iedere ontvangen byte ° maken.

111.3. De Local EXecutive

Door de afstudeerder Lex Borger is
ontwikkeld. Deze programm~tuur

omgevlng ep de 186 kaart.
Zeals gezegd zullen 1/0 computers worden ingezet voor
specifieke taken. De software voor zo'n taak wordt een
applicatie genoemd, bijvoorbeeld de disk-applicatie en de
terminal-~pplicatie. Een applicatie kan bestaan uit een aantal
asynchroon verlopende processen.
De LEX maakt het mogelijk dat de processen
onderling communiceren middels semaforen
kunnen in principe verscheidene van
aplicaties draaien op EEN LEX.

III.3.1. De arch i tectLlur

I:'roc:essen zijn "oneindig". Ze zijn bij opstart van de LEX
gecr"eeerd. Ze moeten z i jn geprogra.mmeerd met een" f ol~ever
loop" • LEX kent ze mi ddel seen process-tab 1 e met
processdescriptors. Hierin staa.n geredde waarden va.n
stackpointer en stack-segmentregister.Bovena.an de stack van een
onderbroken proces staa.t de environment nodig om het proces
weer te starten.
Er is een "ready-l i st" va.n processen. Nadat aan een
wi:\chtconditie voldaan is (van elders kwam een v op een
semafoor of een vmail) wordt sen proces hier ingesorteerd naar
gelang zijn prioriteit. Ook het wachten op een semafoor of
mailbox gebeurt met een queue geassocieerd aan de semafoor of
mai 1bm:.
De dispatching, het wisselen va.n aktief proces, gebeurt tel kens
bij beeindiging van een system call of interrupt service. Oat
betekent dat het "runn i ng" proces doorgaat tot het Z !:i?l f een
system call doet en daarin wa.cht OF tot een interrupt handler
een proces met hogere prioritei't:. "ready" heeft gemaakt.

Interrupts ZlJn een apart a.spect in de LEX. De interrupt
serving routines heten handlers. Een handler hoort weI bij een
bepaald proces, deelt daarmee segmenten en globale data, maar
leidt een aigen leven. Ook als het proces wacht komt op een
interrupt de ha.ndler meteen in aktie, aIleen opgehouden door
een andere interrupt van hogere prioriteit.Bij beeindiging
wordt weer een "dispatch" uitgevoerd. Het onderbroken proces,
dat vaak niets te maken heeft met de interrupt, wcrdt op
wachten gezet indien er intussen een proces met hogere
prioriteit "ready" is geworden. Dit kian aIleen bewerkstelligd
zijn door een van de interrupts die intussen zijn opgetreden.
Hierin is bijv. een v(semafoor) uitgevoerd.

Hier volgen de voornaamste system calls
gebrLli ken.

die we ZLlll en

p (sem, mod e) .
Een proces doet p(sem, WAIT). De LEX test hierop de semafoor
teller. Is die 0, dan plaa.tst de LEX het aanroepend proces in
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de sem~foor-queue. Is de teller groter, dan wordt deze met 1
~fgeteld. Het aanroepend proces mag doorgaan tenziJ een ander
"ready" proces voorrang heeft.
Bi j P (sem, NO._WAI T) z al het proces n i et gaan wachten in de
semafoor-queue. P retournee~t indien de teller 0 was een
constante "NO-UNITS". We moeten bi jvoorbeel d progr<'Jlmmeren:

if (p (sem, NO-WA IT) == NO ....UN I TS)
1* do some other work before trying again*1

Verder te gebruiken:
v (sem) •

r(sem,valLle). Init.i~lisatie van de semafoor-·teller met "value".
Oit is bijvoorbeeld nodig aan het begin van een interakt.ie. Het
kan voorkomen dat meer dan een partij een v doet. Een proces
regelt de voorgang, terwijl een ander met zijn v-oper~tie die
voortgang juist afbreekt. Bij vooraan beginnen moet de sem.foor
dan weer op 0 worden gezet. lie bijvoorbeeld IV.3.2.

pmail (mbox, msg, medal;
vmail (mbox, msg, mode);
rm~i 1 (mbo:.:) ;
Voor "mode" geldt hetzelfde als bij
zich realiseren dat een proces OOK
vmail omdat de mailbox vol is.

pC). De programmeur moet
kan gaan wachten op een

getseg(seg, si:);
dispseg(seg);
Oit kan nuttig worden bij toekomstige buffering van disk-data.
LEX houdt dan de geheugenbezetting bij.

attach(vect, addr, mode);
detachCvect);
enable(vect);
disableCvect);
De interrupt vektor tabel staat op fysiek 0 tim 3ffH. Oit is
het datasegment van LEX. Een aantal vektoren worden bij opstart
van LEX geinitialiseerd. Een aantal interrupts horen echter
strikt bij een applicatie.
Het is slordig een applicatie zomaar tot de vektoren en de
interrupt-besturingsregisters toe te laten. Oit doen we dus
middels system calls.

intend(vect);
intret(vect);
Deze zijn noodzakelijk om de interrupt controllers een "end of
i ntel"'rl.lpt" te geven. Vol gens de beschl"'i j vi ng moet d it gebeuren
op het einde van de interrupt handler. Het zou echter handig
zijn als de EOr ook in een ander programmadeel kan pla~tsvinden

(lie IV.2.
i ntv (sem) ;
intds(vect); Het laatste is nodig als de handler globale data
van het bijbehol"'ende proces gebruikt.
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111.2.2. Gebruik van segment en

In de definitieve opzet lzie tussenrapport R. Deliege) krijgen
de LEX en alle applicatie load-modules eigen segmenten. Toegang
tot elkaars data is dan moeilijk.
Schrijven we enkele nauw samenwerkende processen met gedeelde
variabelen dan kan dat door in EEN load-module verscheidene
funkties proc(argLEX) onder te brengen. De combine utility kan
van elke proc een apart proces in de LEX maken. Globale data
ZlJn voor allen beschikbaar, evenals subroutines. In hetzelfde
fysieke datasegment =lJn oak de diverse proces-stacks
gedefinieerd. Nadeel: het geheel kan niet groter dan twee maal
64 kbyte worden.
Weliswaar is enige ruimtewinst mogelijk door stacksegmenten
niet meer gelijk te maken aan het datasegment. C creeert zijn
funktie-frames gehesl in het stack-segment. 8ij aanroep
ontstaat zo'n stack-frame middels pushes en een enter
instructie. Referentie aan een automatische variabele gebeurt
met register bp. 8ijv. bij:
<: tnt i1;
il = 1;

wordt de assigment vertaald tot:
mov *d(bp), *1. :d = displacement van il t.o.v. bp

Zo'n adressering midd~ls bp GE8EURT TEN OPZICHTE VAN SSw AIleen
wanneer we een pointer naar een stack-variabele gebruiken wordt
het risk.ant.
{ in til, *p i ;

pi = adl;
*p i = 1;.,

"

Veer de laatste assignment is eerst de waarde van pi in
register bx gestopt. De assignment gebeurt door:

mov (bx), * 1

en deze adresser'ing is ten opzichte van DS. Voor "normaal"
gebruik moeten ds en ss dus gelijk zijn.
Oit is hier nogmaals genoemd omdat het veel verwarring heeft
gegeven. Regel is dus dat geen pointer naar auto of argument
mag gebrLlikt worden indien de segmenten niet Dvereenkomen.
Zo heeft de LEX een speciale stack voor interrupt handlers,
gescheiden van het datasegment van het bijbehorende preces.
De LEX gebruikt deze mogeliJkheid om stack -en datasegm~nt uit
elkaar te halen.

Hier worden drie methoden veor data-sharing tussen processen
geschetst.

1. De eerste sluit aan op bovenstaande. Met een kortstondige
wi ssel i ng van ds-w,;l.arcje kan een "vreemd II datasegment worden
bereikt. Met kennis van de programmatische structuur kan dan
worden gekopieerd na~r stack en andersom.
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/

cl.d'lSe~ ",tile proc.-, 2..

(./ /1

CJ ... .J

~fLlftP

c.te .."

SS1...

De figuur toont de uitgangssitu~tie van twes processen. Ze
hebben ieder een apart data/stacksegment.

1* globale d~ta in proces 1*1
i nt i 1 ;
cha.r <:1;

I*proces 2 kent ook de namen *1
i nt i 1;
char <:1;

echt gebruikt. Proces 2
data.segment. Daze zijn
c 1. in proc:es 1-

in de programma. '5. We

8ij proces 2 worden i1 en cl hier niet
kent de na.men en dus hun offsets in het
precies gelijk aan de offsets van i1 en
NOOT. Oit vereist verstandig definieren
gaan niet in op dit detail.
Proces 2 kent de waarde DSl en kan daarom
bereiken met een funktie newdsIOS1).

i1 en <:1 in proces 1

proces 2:

int itemp;
char ctemp;
unsigned stod.;
I*automatische variabelen,

referentie middels 882. NIET 082*1
stods = newds «ds van pro<:es 1»;

1* ds-register is nu OSl. Aile referenties naar globale
variabelen geb~uren in het datasegment van proces 1. Cat mag
natuurlijk aileen met corresponderende offsets. Dude ds-waarde
in stods.*1

itemp == i1;
c:temp = c 1 ;
I*waarden van proces 1 worden geplaatst in de auto-variabelen

van proc:es 2* I

newds (stods);
J* gebruik de opgehaalde waarden*1

Tussen de twee newds-aanroepen =ijn twee dingen verboden:
- referentie a~n een eigen globale variabele,
- gebruik van een pointer naar een automatische variabele.

Voor de~e methode moeten samenwerkende processen elkaars ds
waarde kennen. Oit kan als voIgt. Proces 1 stopt in het begin
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:lJ" eigen ds-waarde in een mailbox met een vmail. Proces 2 kan
de waarde ophalen met een pmail.

2. De tweede methode is aan het begin
omschreven: doe aile samenwerkende
segmentenset.

van deze paragraaf al
processen in EEN

3. Een derde methode ligt tussen deze twee in. De linker/loader
Id86 heeft de optie -R om voor de secties text, bss en data aen
basis aan te geven in de fysieke segmenten. Gebruiken we bijv.

Ld86 -R O/800/aOO <obect modules>
dan zal bss worden geadresseerd beginnend op BOOH in het
datasegment. Data zal beginnen op aOOH in het datasegment. Text
begint op 0 in het codesegment.Veronderstel dat bS5 en data op
elkaar aansluiten. dan wordt het fysieke datasegment als voigt:

(>

~M-
/Istr,"cl (
/1 sha.,.od (

/;-/-//7' 7/-;;
Ii

pro,ro",mQ
H da.tc

procuq

/////////~
re.I: fyslek /
jtljC/;9 ...,.~t// ~
prO<)- datq

p,.oc~:; b
// / / / / 1//1/ /

Coo

DS __

offsr.b
op DoS 80D

Het eerste stu~( is veor het proces "gr i j s" , er kan n i et san
worden gerefereerd met namen, echter wei met pointers. We
kunnen een pointer naar een structure declareren en deze een
afgesproken waarde geven.Structure en pointer-konstante kunnen
in een "inclLlde file" gedeclareerd zijn die door twee processen
gebruikt wordt. Verder moeten beide processen hetzelfde
datasegment gebrLliken. De cedesegmenten mogen verschillen. Bij
hat tweede proces moeten middels

Id86 -R ••••.•
de programmadata in een ander "gr i j s" stu~( gep I aatst z i jn. De
combine utility, onlangs voltoeid door R.Deliege, kan deze
mogelijkheid (nog) niet aan.
Om het gemakkelijk te maken kan een der processen geheel worden
geschreven met louter ongeinitialiseerde data. Zo ontstaat
aileen een bss- sectie en geen datasectie. Nu hoeft de combiner
enkel nog de twes datasegmentwaarden san elkaar gelijk te
maken.

II 1.4-. De Integrated Multitasking eXecutive

Een grote handicap was dat de LEX tot voor kort niet was getest
in zijn eigen omgeving: de I/O computer. De voltooiing van de
hardware kostte veel extra tijd. Het was bovendien de bedoeling
snel daarna een simpel disk subsysteem operationeel te krijgen.
Daarom werd besloten de LEX tijdelijk te vervangen door de IMX,
een produkt van eigen huis.
De Integrated Multitasking eXecutive (IMX) is in wezen niet
meer dan een verzameling C funkties en een enkel assembler
deel. Oit alles moet gewoon samen met de applicatie worden



gelinkt. De keu~e veer IMX bleek gelukkig.
Met herschrijven van het assemblerdeal is het geheel

"portable" gemaakt voor simLllatie op een zeo machj,n.:.
- De structuur van de applicatie blijft praktisch hetzelfde als
die bij de LEX. Later overzetten op de LEX zal weinig problemen
geven.

III.4.1. Gebruikte faciliteiten

opgehoogd. Hat
al s de rOLlnd
wordt.

van optreden

proc:3
p(s1);

proc:2
p (s2) ;

IMX ondersteunt:
p- en v-operatie op semaforen,
pmail en vmail op mailboxes,
een "timer-task" met of zonder hardware-timer.
wat specifieke zaken voor seriele communicatie.

AIleen P,v, en de timer zijn gebruikt.
Centraal staat de imx-dispatcher: de assemblerroutine
"proceed". I 1'1 X kent per proces een stac k , eventuef:ll gewoon
gedeclareerd als een array. IMX heeft een array
tsk_sp [NR_OF.,.,PROCESSES J en een i nde):: CLtrrent. Wanneer E'en
proces direkt of in een p-call proceed aanroept zal deze de
stackpointer redden in tSk_spCcurrentJ, current ophogen, en sp
vullen uit de Yolgende tsk_spCcurrentJ. Ais current
NR"_OF',,....PROCESSES is ge~"eest z.al hi j 0 warde.'n. Zo ontstaat een
round robin met aile processen. Een process-switch gebeurt in
ieder geval wanneer een proces een proceed doet of moet wachten
naar aanleiding van een p(semafoor). Verder zou een interrupt
handler een proceed kunnen doen, met name aen periodieke clock
interrupt. We behandelen de werking zonder periodieke
"proceed"van een clock, zoals het ook toegepast is.
Het s~mafoor-mechanisme is wat anders dan bij de LEX. Bij de
laatste heeft een v(sem) direkt tot gevolg dat een proces
wachtend op sem wordt bevrijd.
Bij IMX wordt op v(sem) aIleen de semafoorteller
wachtende proces (nummer n) wordt pas bevrijd
rob in weer b i j n i 5> gekomen, dLIS als "CLtrren't" n
Een konsekwentie is dat v's niet in volgorde
effekt hebben.

procl
v(s1);
v (s2) ;
proceed ( ) ;

Hier begint proc2 het eerst omdat het eerstvolgend in de round
robiri is. Een "preempting clock" ZOLI misschieri net een proceed
hebben veroorzaakt tussen beide vs. Dan was proces 3 het eerst
aan de beLlr-t.
Bij enkele processen die nauw samenhangen met een hardware
gebeLlren is mogelijh; een "natuurlijke" volgorde vast te stellen
zodat het bezwaar niet zwaar weegt.
De timer bestaat uit:

- enige timer-structures die middels timset() worden gevuld.
Variabelen hierin: count, mode en pointer naar semafcor.

- een routine tick-i () die de structures sen voor een test. Is
de mode nist "OFF" dan wordt de "count" ml-,t 1 afgeteld. Wordt
de "COLlnt" 0 dan doet tick-i () een v naar de semafoor.
Het bests is natuurlijk dat tick-i gebeurt op een periodieke
klok-interrupt. De delays worden dan real-time. Tick-i () kan
desgewenst nog een proceed uitvoeren zoals hierboven geopperd.
Indien we geen hardware clock hebben is er nog een
mogelijkheid.
We maken de imx-opstart zelf tot proces o. Is dit gebeurd dan
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wordt in een onei nd i ge loop tic k-i (met proceed) gedaan.

procO
i m>: _i nit ( ) ;
for) ; ; )
{

tic k _,i ( ) ;
]0

procl
initl();
for ( ; ; )
.-
'\0 " .......

p (. • ) ;

proc2
init2() ;
for ( ; ; )
{ ..... "

p (. • ) ;

j.

De tijdsduur van een tik is nu afhankeliJk van de duur van een
ronde door aIle processen. Wanneer nu alle processen in een p()
bIijven hangen telt tick-i in een redeIijk snel en regelmatig
tempo af. Cit maakt de timer geschikt voor time-out detectie
indien aIle processen hangen.



IV. HET DISK SUBSYSTEEM

Oit dee! behandelt de eigenlijke werkzaamheden en resultaten
van het afstudeerprojekt.
In aanvang was het de bedoeling eerst een zeer simpel
subsysteem operationeel te maken. Door vertragingen in de
hardware-ontwikke!ing kon dit niet. In afwachting hiervan is
het simpele programma tel kens wat veranderd en uitgebreid. Het
ontwerpen van een "groot" disk sLlbsysteem kwam daarb i j wat in
het gedrang. Toch blijken de keuzes tel kens goed geweest te
ZlJn. De nu liggende programmatuur is gemakkelijk uit te
breiden zoals geschetst in IV.4.

I V. 1 • Specificatie van het 5ubsysteem

Onderstaande figuur geeft de grondvorm van het subsysteem.

ho.ni6.~s~
SAsL con.trolle.v{s)

SA5
I/o (OM PUTE. \\ ,In.te..rFa..u,;

n
I
1

I

VME.

''''frI \ a.pplccO-be-(s]

1

VME
OU.S

I
Ir---l,i__:'

LJ
"':'_;/
<z~~..J;. a.nd.UlL ~l'\.tl;Yta.c.t. S

De VME-interface is de standaard zoals beschreven in 11.1.3. en
.4 alsmede 11.2. Het ontvangen van opdrachten gebeurt volgens
het beschreven protocol. Vooralsnog zal het subsysteem aileen
opdrachten aannemen en terugmeldingen :enden. Terugmelding
gebeurt op afwijkende wijze. De oude M68000 kaarten hebben geen
geen dual ported 110, geen semafoor- en wekregister. Aileen via
VME-geheugenruimte kunnen we de 68000 bereiken, d.w.z. het
globaal geheugen. Oaarvoor heeft de 186 het Global Segment
Register nodig, wet ook gebruikt wordt bij datatranspert.
Oaarom doen we de communicatie anders (zie 11.2.5.).
Het terugmeldbuffer blijft voorlopig op de 1/0 computer zelf.
Terugwekken gebeurt met interrupts over de VME-bus. de
opdrachtgever moet dan zelf de nodige resources aanwenden om de
terugmelding te lezen over de bus. Ons eigen GSR blijft
exclusief veor het transport van disk-data met OMA.
Oe mUltitasking executive wordt de LEX, maar is voorlopig nog
IMX. O+schoon de executive lokale zaken bedient en de
interfaces overlaat aan de applicatie is het denkbaar dat de
LEX tech iets van de communicatie (opdracht/terugmelding)
regelt
Het communicatiebuffer is namelijk vanaf 400H in RAM. Cit zal
dus midden in het LEX-datasegment vallen omdat LEX de
vectortabel vanaf 0 beheert. De applicatie zou data met de LEX
kunen delen volgens een van de methodes in III.2.2.
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1\.'.1.1. De Gf:meral Interface

(GeneralEr is een a1gemene opdracht/terugme1dingsstructuur
Interface) antwarpen.
Van belang is hierbij de plaatsing van bytes, words en
words daor de verschillende pracessoren. Sij de 80186 ZlJn
locaties bytes. De pracessor kent wardt transfers, a1 af
gesplitst in twee bytes. Een word wordt altijd geplaatst
',/01 gorde:

long
aIle
niet

in de

bit nr.

adr
adr+1

·7 ••••••• 1I.()

L.a. byte
h.o. byte

anders gerangschikt:

7 () 7 ()

Een M68000 kent woord-Iokaties. Een wacrd wordt geplaatst
vclgens de nummers van de bits. De low arder byte dus in bit
7 .... 0, de hig~, order byte in bit 15 .... 8.

15. II " • .. lit " .. 8 '7.. II • • • II .. ()

word

De rangschikking binnen het woord is dus hetzelfde in beide
processoren. Daarbij kunnen we het beste aile woordlokaties
even houden. Er zijn misschien "bus-deelnemers" die daaraan
gebonden ::lJn.
Nemen we nu een longword. Samenstelling:

byte3_ byte2_ bytel_ by teO
Intel verwisselt beide helften zodat het hele waord als voIgt
in geheugen staat .

adr
adr+l
adr+2
adr+.3

7. .. . 0
byteO
byte1
byt.~?2

byte:3

of: adr.+l
adl~+:3

7 •.•• 0 '7 •• .0
byte1 byteO
byte3 byte2

adr
adr+2

Motorala plaatst echter het meest significante woard het eerst.
15 •• 8 7 ••• 0

adr byte3 byte2
adr+1 byte! by teO

De plaatsing van longwords is verschillend. De hele
communicatie maet dus op woordbasis. Byte-parameters worden
samengepakt of per StLlk "ward eNtended", met de 8 hoogste bits
dan't care. Stilzwijgend geldt bij langward parameters de
rangschikking van Motarala. De 186 maet dit behande1en als twee
waarden, bijvoorbeeld:
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unsigned hmsgld;
Llnsigned Imsgid;
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68000
[unsigned] long msgid;

/*message identificatie, volgnummer*1

Overigens kent de SASI parameters van twee of drie bytes met
ook steeds de meest significante het eerst. Ook aan die kant
moet de 186 het nodige omzetten.
De 81 is verdeeld in hieran::hisc:he niveaLl's, zo,",15 de "layers",
bekend in datacomunicetie.
Een packet heeft een header en aen of maer messages. Een
message bevat een opdracht of terugmelding en bestaat uit:
aen message header
aen controlfield,
een optioneel datafield.
De message-header bevat alle applicatie-onafhankelijke
informatie. Bijvoorbeeld: identiteit van de logische partners,
velgnummer van de message, gewenste respons, grootte van
controlfield en dat~field.

Het controlfield bevat aIle feitelijke parameters vear de disk
handeling. Zoals nu gepregrammeerd zijn er vier soorten
controlfields: een read/write opdracht, (UNIX-stijl),

een BASI-type opdracht,
een terugmelding op R/W type,
een terugmelding op SASI type opdracht.

Daar deze zijn samengepakt in een C-unian is veor het disk
subsysteem het controlfield altijd 10 woorden.
In het datafield staan eventueel zaken die in het SASI-protocol
ook gelden als data. Zie IV.3.8.
Het dataveld heeft nog geen standaard-lengte. Daarom kunnen we
een aantal messages in een packet niet declareren als een array
van message-structures, maar moeten we met pOinters werken.
J. Feenstra declareert packet-header en msg-header in een
geheel. Hi j zal dLlS steeds 1 message per packet verstrekken. rn
het disk subsysteem is WEL rekening gehouden met meer messages
per packet. Dit schept de mogelijkheid twee disk-opdrachten
tegelijk aa.n te bieden. Met name bij testen van een "overla.pped
seek" implementatie is dit handig.

IV.2. Programmatische structuur

Het subsysteem krijgt van diverse kanten interrupts op een vaak
onvoorspelbaar tijdstip. De BASI geeft bijvoorbeeld 6
opeenvolgende interrupts en verwacht dan dat er tel kens een
command byte wordt geschreven.
We kunnen dit natuurlijk direkt in de interrupt handler doen.
De handler betreedt dan een datastructuur met command bytes,
die (hopelijk) op tijd is geprepareerd op proces-niveau. Verder
is op dat proces-niveau in het betreffende programmadeel niet
z i chtbaar dat i ntussen "van all es" gebeLlrt.
De gebruikte opzet mist deze nadelen. De interrupt-handler doet
slechts een v op een semafoor en eindigt meteen.
Op procesniveau beheren we de data.



proc:es:
I*prepare SASI c:ommand*1

37

ha.ndler:
{ v (command ,...semaphore) ;
}

sel,_cntlr(); 1* select cont.roller *1

for ("neNt= 0 tlml 5")
{ P (command_!semaphore) ;

write(SASIc:ommand[nextJ);
}

De volgorde van gebeurtenissen en hat gebruik van parameters
blijft zic:htbaar op proc:esniveau. Het is gemakkelijk iets
~pecia.a.ls tussen te voegen voor een van de zes writes of het
geheel te wijzigen, bijvoorbeeld drive char~cteristic:s

sc:hrijven VOOR de eigenlijke disk-handeling.
i 'f ( d r i ve ....c: h em 9 e s )

sel_cntlr ();
p (c:omm.and,_sem) ;
write<IDC); I*init, drive c:hars*1
for (II ~5 times II )

{p (c(::lmmand._,sem);
} wr i te (DONT.._CARE); l'll-other command bytes are*1

1* eigenlijke disk-aktie: als boven *1
Stel nu dat de handler de command-byte aanbiedt. Dezelfde
handler wordt dan zes keer doorlopen. Willen we iets spec:iaals
met de derde command byte dan moet de handler een teller
bijhouden. Bovendien gebruikt de handler steeds dezelfde
structuur met command-bytes, waarvan we de inhoud veelvuldig
moeten wisselen.
Er zijn ook nadelen. De SASI bijvoorbeeld geeft een command
interrupt en verwac:ht niet aIleen servic:e da.arvan maar ook een
daadwerkelijke respons: een comm.and byte. Zolang die niet is
gegeven blijft het interruptsignaal aktief. Het proc:es is
missc:hien nog met .andere zaken bezig en doet de pC) en de write
" Op zijn tijd".

handler:

v (command,_sem) ;

interrupt
controller

ZET LS. 8IT

interrupt
bron

GEEFT INTR. SIGNAAL

end_of_intr(vec:t);
------->RESET I.S.BIT

------->ec:hter:
interrupt signaal

proc:es: staat nog
I*enige tijd later*1 uit tot
p(c:ommand,_sem); .••••.•
wri tel (SAS r ,_command Cnex t J) ; ------------- >HI ER

Op beeindiging van de h.andler is een end-of-interrupt gegeven.
Bij de LEX is dat een verplic:hte system call. Bij de gebruikte
IMX gebeurt dit standaard in de assembler-interface voor het
beeindigen van een handler. Is de interrupt-controller nu level
triggered, dan zal dezelfde interrupt meteen weer geserviced
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;.

command._hand I er ( )
I*called 6 times*1
{ wr itt: (command._byte [n J ) ;
}-

status._hand 1er C)
( resultCn] = readCSTATUS);

if (n == 2)
v (k 1 aar) ;

p (k I aar) ;

prepare_responseC);
i*maak alvast het device
onafhankelijke deel van
de terugmelding*1

worden. Edge triggered instelling is dus nodig.
Wanneer het eigenlijke werk wordt gedaan in een interrupt
handler kan het proces alvast vooruitwerken in de tijd dat de
handler even niet bezig is. De afwikkeling wordt zo snel, de
processor optimaal benut.

proces:

Prepare_response() maakt alvast het device-onafhankelijke deel
van de terugmelding. Zoals hier geprogrammeerd gebeurt dit
tussen aile SASI-toestanden door.
Willen we dit oak 1n de geko~en opzet dan ~al het moeten
gebeuren in sen ANDER proces dan dat wat het disk-gebeuren
begeleidt..

procest
sel ....cntlr();
prepare_response();

proc£~s2

for ( .. )
~ !'

{

for (next := 0 tim 5)
{p (command_sem) ;

wr i te (SAS I ._,=ommand Cnex t J ) ;
)-

I*verdere disk-transaktie*1
p(gadoor);

p(gadoor);

p(klaar);

v (k I aar) ;
;.

Proces2 moet de hoogste prioriteit krijgen. De dis~-aktie gaat
dan onbelemmerd door. Op wachtmomenten daarin kan procesl even
i ets doen met prepare._response.

Er is dus gekozen voor een multi-proces opzet. Hardware
eenheden hebben asynchroon t.o.v. elkaar hun gebeurtenissen in
de tijd. Deze gebeurtenissen worden begeleid door een proces
dat gelijke tred houdt. De processen worden waar nodig
gesynchroniseerd door een semafoor of mailbox.
Niet aIleen de BASI-controller doet zijn eigen zaken in zijn
eigen tempo, ook de twee drives leiden zo nu en dan een eigen
leven: de aen is in transactie met de controller, de ander doet
een seek.
In deze filosofie zal aileen de controller maar oak iedere
drive worden begeleid door een eigen proces. Zie IV.3.10.
Door de verregaande opsplitsing moet vee I data worden gedeeld.
Voorlopig zal dit goed kunnen met aIle processen in EEN
segmentenset (methode 2. in 111.3.2.).



IV.3. lmplementatie van het subsysteem

Oit hoefdstuk beschrijft de eigenlijke resultaten. Omdat stap
veer stap nieuwe versies zijn ontstaan zit er een stuk historie
in verweven alsmede teekomstige uitbreidingen op de korte
termijn.
We zullen veortaan het woerd PROCES gebruiken voor de reeds
veelbesproken programmatische eenheid met eneindige loop,
beheerd door het multitasking system. Er zijn nog andere zaken
di~ lpseudo-) parallel en asynchroon verlopen zeals een OM A
kana.l dat wordt opgestart, parallel aan de processor
transporteert en zich gereed meldt. Of een timer/counter die
wordt gestart met de opdracht een bepaalde tijd af te tellen en
sen bepaalde gereedmelding te geven. Oit noemen we sen TASK.
De opstartende/afbrekende subroutines en de interrupt-handlers
maken deel uit van de TASK.
Een belii:'\ngrijke task is ~jok "disk". Deze omvat de di'sk, de
SASI-controller, de SASI-Iogica op de 186 keart, interrupt
handlers en een routine select-controllerl).

IV.3.!. Enkel-proces versie

Strevend naar snelle implementatie van een simpel
subsysteem werd een versie gemaakt met 1 preces,
wandeling "uitvoerder" genaamd, en nog een timer--task.

clisk
in de

Een extern proces vraagt het opdrachtbuffer via het semafoor
register.
Na een aantal pogingen verwerft het het buffer, schrijft daarin
een opdracht en wekt de uitvoerder. Er wordt namelijk
geschreven naar het semafoorregister die op zijn beurt een
lokale interrupt genereert. De interrupt handler doet een v()
naar de startsemaf OOY" "voerl.li til.
De data worden altijd direkt over de VME-bus gestuurd. Daarbij
meet en we opletten of ergens in de transaktie het VME-geheugen
venster wordt verlaten lzie IV.3.2.). Uitvoerder checkt dit,
vertaalt een deel van de opdracht tot SASI-command. Dan doet
uitvoerder een select naar de disk-task en wacht op een
voertgangs-semafoor. Disk zal met een vlgadoor) zes maal een
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command byte vragen. Deze worden verstrekt zoals geschetst in
rV.2.
Indlen er datatransport mee gemoeld 15 wordt hat OMA-kanaal
"op scl,erp ge:::et". Zol ang we all eem opdnac:hten accepteren
waarb1j de DMA 1n EEN keer kan Czie volgende paragraaf) hoeven
we aileen maar te wachten op de eerste status-interrupt oftewel
een VI) van disk op de voortgangssemafoor.
Er IS voorzien in de mogel1jkhe1d dat het dlSk gebeuren ergens
vastloopt wegens fouten. VOOR de select wordt een timer-task
opgestart dle een Cruim.bemeten) tijd aftelt. Verstrijkt dle
tijd dan geeft die timer een vlgadoorl. Uitvoerder za! na
doorgang van pCgadoorl moeten testen of de tlmer-c:cunt nulls.
Dan duurt de disk-transaktie te lang en wordt ongaldig
verklaard. D1t wordt gemeld 1n de terugmeldlng tar grootte van
.1 ~"oord.

We stappen over diverse deta1ls heen. Dlt programma wordt noolt
maer gebruikt en 15 slechts een 1ntroductle op wAt voigt.

!V.·3.2. De DMA-task

In het bovenste
opdracht. Velor
met:

was vcor:ien 1n transport van 1 block data per
grote hoe0eelheden moeten we rekenlng houden

256

het VI'1E.·-
kbyte. Het
::o'n geble(j
is t -feO(JH

.- de "GSR-qrf."~nzenJl,

- de maximale DMA-transakt1e,
- de max1male SASI-transaktie,
- disk-fouten optredend ergens in de DMA-transakt1e~

en ulteraard het deer ens gewenste maxImum. Tet nu tee 15 de
BAS:; Inter.f .... c:F.' de "bottleneck". We ~(\.mnen dLIS ma>:imaal
blocks o~ 128 kbyte in 1 cpdrac::ht behandelen.
Zeals geschetst in 11.1.3. bereiken we door
geheugenvenster een VME-geMeugengebied van 128
venster bestriJkt naar gelang de waarde van het GSR
beglnnend ep N*20000H. Stel de gewenste transaktie
bytes, beglnnend op VME-adres lteOOH.
De flguur laat :len In welke stukken we het hele transport
moeten opdelen. Ieder stuk wordt een aparte DMA-transaktie. BiJ
~tuk 1. 1S de GSR-grans lof grens van VME-qeheugenvensterl de
beperking. De:::e transakt1e wordt O~5 kb lang. Stuk 2. wordt
bepaald door de grootst mogelijke DMA-transaktie en is dus 64
kb lang. Stuk 3. lS het restant lang tcOOH.

VI1E_~ + betekelli" "el:"LL."Of-j.
I I

J .(c",,! 1~
L~",~ Ljl1stul<:

1I I.

3. I
wordi; I 1" fl~

i~ vH~ ftl."!.,, I
I {ok"l.

1. I ad....-
t ,,<!~ GSJ.-

8oooo...l I~ I b i. \oI"QQ ..de
.,<Do I. 2•
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Deze berekeningen ziJn geprogrammeerd In sen iteratief
algoritme: onderhoud_~ma(). De OMA-beeindigingsinterrupt wordt
telkens gesignaleerd in p(gadoor). Indien het algoritme :::iet
dat de laatste slag wordt begonnen, wordt eerst de interrupt
gemaskeerd: disable(10). Zo is de DMA een aparte task geworden
die op ge:::ette tijden moet worden gesynchroniseerd met de
softw.:lre.
Doen we lees- en schrijfakties van vele (logisch aaneen
gesloten) disk-sectoren dan bestaat de mogelijkheid dat
middenin tets misgaat, bijvoorbeeld een slechte track wordt
bereikt. De SASI meldt dit met een status-interrupt. We moeten
bij iedere DMA-slag testen of de:::e OOK is opgetreden.

start .....dma ( •. ) ;
p (gadoor);
if (cause L STATUSINT)
{ "stop.__dma "; return;}

N.B. Indien we een SAS Interface hebben die wocrden in plaats
van bytes vraagt en geeft zouden we psr DMA-slag 64kword kunnen
transportersn: precles de omvang van het VME-geheugenvenster.

1\"'.3.3. De twee-proces versie

8ij het algoritme in de vorige paragraaf is het ook mogeliJk
dat er een fout optreedt die geen status-interrupt tot gevolg
heeft maar het DMA-Disk gebeuren doet vastlopen.
N.B. Oit gebeurde in de praktijk met multiple sector writes. De
eerste byte in een vervolgsector ging vaak veriorsn. Gevolg:
het DMA-kanaal is tot 0 afgeteld en acht zich klaar, de SASI is
nog niet afgeteld en verwacht nog enkele bytes. Daar die niet
worden verstrekt komt de status-interrupt nooit meer. Om dit te
detekteren moet de timer-task OOk een v(gadoor) geven en aen
bit zetten in "c"'i\L\Se". Nu mOE"t er na ieder€~ p(gado(::lr) in hat
programma een meervoudige test worden gedaan. Zeker wanneer de
pC) een of twee niveau's diep zit in een subroutine is dit
lastig: na terugkeer van een aanroep moet weer werden getest op
de gedetekteerde oorzaak om het juiste vervolg te weten.
Vandaar de twee-proces versie. Werktitels: opzichter en maatje.
Opzichter start een timer en doet sen "select" n,:lar disk. Deze
zal met v(klaar) waarschuwen wanneer de deadline is bereikt.
Het Maed:je-Disk gebeuren wordt dan "ongeldi(;j" verklClard.
Gaat alles op normale snelheid dan zal maatje zich ruim tevoren
"kla.ar" melden ~m zet op:::ichter de timer af.
Deze ver~ie is uitgebreid getest in de echte omgeving. Daarom
wordt de werking uitgebreid toegelicht in diagrammen.

1) Opdracht aannemen/verwerken
Een ewtern proces doet een request naar het opdrachtbuffer. Als
het semafoorregister op "vrij" staat wordt. het toegewez~'?n. Het
proces plaatst de opdracht met alle parameters in het buffer en
wekt opzichter: v(voeruit). Deze vertaalt de opdracht tot een
SASI-comma.nd in de daarvoor vast beschikbare structure. Een
variabele rw wordt gezet op READ,WRITE of geen data-fase.
De globale variabele "succescode" is doorlopend beschikbaar om
optredende fouten in aan te geven.
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2) disk/maatje aktiveren

Opzichter zal nu eerst de timer-task starten:
timset( .•.• "DEADLII\lE", M::laar).De timer-task is nog Llitgevoerd
zonder hardware timer (111.4.1.) en werkt dus aileen als aile
prccessen vastzitten.
Opzichter a~ctiv.?ert disk middels sel_,cntlr(). Mocht dit nlet
lLtkken dar1 sc:hrijft hij "CANTSELec:t" in succ::escode en doet de
terLlgmel di ng: PLlt,_Tesul t () •
fli j suc:ces gaat Opz i c:hter wachten: p (~<k 1 aar) . Di sk komt in
aktie en vraagt zes maal een command-byte: v(&c:md_sem). Maatje
stond te wachten op de command-semafoor en besc:hikt over de
structure sa5i-command om de bytes een veor een te verstrekken.
{ndien er geen datafase is (rw==O) wordt doorgevallen naar 4.

3) data-overdracht
Maatje brengt nu de DMA-task op gang. Zie IV.3.2. Er volgt n
maal start.,.,dma ( ) • n Maal wordt gewac:ht: p (&gadoor) en wordt
getest of er soms OOK een vervroegde status-interrupt is
geweej;t.



4) einde transaktie
Maatje start de laatste DMA-sI~g. Nu wordt geen DMA-interrupt
gegenereerd. De volgende v(&gadoor) komt altijd van Disk: de
eerste statl.,ls-i nterrLlpt. Lees,_statLls () handel t deze ,f ase af.
Als de status OK is wordt met v(&klaar) Opzichter geactiveerd.
Maatje gaat wachten op een nieuwe transaktie: p (8~cmd_$em).

Opzichter test of v(&klaar) misschien (ook) van Timer kwam.
Oit wordt gemeld: succescode = TimeOutTRansactie.
Disk wordt gereset: io_.write(S._RESET,~();

evenals maatje: res_.maatjeC);.

5) terLlgmelding
De terugmelding :al mettertijd gebeuren volgens het standaard
protocol (11.2.5.). Hier is het nog geimplementeerd met behulp
van een (lokaal) terugmeldbuffer en een interrupt ever de bus.
Het terugmeldbuffer achten we vriJ, namelijk exclusief bestemd
voer deze opdracht.

d~8
/
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Foutendetektie en herstel

In het voorgaande is behandeling van enkele fouten besproken,
maar niet het geval dat een SASI-transaktie eindigt en in de
status een error geeft. Zoals wordt aanbevolen (Xebec Manual)
vraagt ma,atje met een speciaal commal1do "ReqLlest Sense St.-atus"
een diagnose van de controller. We noemen dit een impliciete
RSS. De controller zal in de datafase de vier sense-bytes geven
lzie afbeelding). De eerste geeft een error code. Indien hier1n
ook een ".adres valid" bj,t is gezet gelden de drie andere bytes
als het diskadres waarbij de fout is cpgetreden.
De sense bytes worden bewaard. Na terugkomst in opzichter zal
deze in dit geval v1jf maal opnieuw de hele transaktie
proberen. Na de laatste maal wordt sense-byte[OJ in de
succescode gestopt en wordt teruggemeld.
Stel de status was Not Ok na de gevraagde disk-aktie en evenmin
na de 1mpliciete RSS. In dit geval wordt ConTrolleR_SICk?
gemeld in succescode en wordt geeindigd.

IV.3.5. Opmerkingen bij twee-proces versie

Er is maximaal EEN opdracht aanwezig in de I/O computer. Het
opdrachtbuffer wordt pas op het einde weer vrijgegeven.
Enerzijds betekent dit busbelasting: opdrachtgevers testen het
semafoorregister herhaaldelijk maar dit blijft lang op bezet
staan. Wanneer er maar EEN opdrachtgever kan zijn hoeft die
eigenlijk niet te testen: het buffer is na een terugmelding
automatisch vrij.
Het opdrachtbuffer wordt in alle fasen van de transactie
gelezen. Dit kan natuurlijk niet 20 blijven. Er i. zo
gem.::m i pLI.L eerd dat een structure "opdracht" b 1 j dO~-.ln load i ng
precies over het opdrachtbuffer valt. Cit is met ld86 lastig te
verwezenlijken. Daarom zal later het opdrachtbuffer vallen in
een "gr i j s" stLlk datasegment en worden ben.:aderd mi ddel s
pointer-~onstanten 1111.3.2.).
Er is een eenvoudige mogelijkheid rechtstreeks een BASI-opcode
te geven 1n de variabele "flags" in de opdracht. Daar dit nag
niet korrekt werkt voor elk SASI-command wordt dit niet
behandeld. De volgende versie heeft een volledige oplossing.
In deze versie test lees-status() of de laatste statusbyte
lsteeds O} gepaard gaat met het signaal MaG aktief. Zo niet dan
lopen we niet in de pas met de SASI en is bijvoorbeeld de
eerste status-byte als data ingelezen. Daar de SASI-logica
duidelijk markeert met de status-interrupts is dit in de
volgende versies overbodig geacht.

IV.3.6. De General Interface versie

Deze versie ontvangt zijn opdrachten en doet zijn
terugmeldingen in de standaard-opmaak lIV.l.l.).
Ook inwendig zijn structuren geformaliseerd ten behoeve van
verdere uitbreiding.
De versi e behandel t opdrachten van " READ,_WR I TE TYPE", dLIS de
gewone service aan het globale operating systeem (UNIX).
Daarnaast behandel t dez e "SAS I _TYF'E II opdrachten, dus
letterlijke SASI-commands. Naar UNIX~jargon noemen we een SASI
TYPE opdracht wel een "io-control call". Het is mogelijk
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gemaakt ieder BASI-command te gevsn v_nsf h~t Global Oparatlng
System. In 11.3.4. is aangestipt dat na konstatersn van een
fout in de eerste statusbyte metesn een Request Sense Status
mast ~\lor·d€'i!rl ged,aan. In geva.l v;an een +out doet de:.:: a V(?rS1 e de
RSS autamati.sch, en slaat de dla<;:jnclse op. De:;::e wardt vel~strekt

indien expliclet de Sense Staus wordt gevraagd in aen io
cont.rol call.
Er lS dUB sen virtuele SAS Interface gecreeerd voar hat globale
operating syst.em. De enige beperking is dat per drive slechts 1
user tegelijk met de virtuele interface bezig mag =ijn.
Voorts kan de versie op 1 controller twes verschillende drlves
bedienen. Zonodig werden voar iedere disk-aktie d~ jui~te

"drive C:hiM'·at:t.el~jstics" clpni"':'l,IW geinit,i.'i:1.11Seel~d. De Xebe<:
Controller cnthoudt namelijk maar EEN set charactEri~ticB en
gebruikt. die veer beide disks.

IV.3.7. Werking van d8 Gl versie

De basis is weer het opzichter-proces. Dez. heeft middels
pOlnter-kcnstanten toegang tot hat opdrachtbuffe r op 400H en
twee terugmeldbuffers op 500H en 580H. let zijn domein horen
verder twae SASI Request Blacks (BRBI aIle parameters voer SAS[
en DMA.
E~r is een ~"c.'lord "<;;, .....<lrn ll • De la~\lDrdP.l~ bytf.~ is d('~ i::Iddr'?5'5
modifier. In bit 15 geeft de opdrachtgever aan of hat
d ... tatransport globaal (over de V1"'1 E bLIS) of lok:,;,;:,'d rnoet
gebeuren. In bit 14 en 13 wordt ontheuden of data moet werden
geschreven naar, of gele::en van disk. Oit wcrdt aIleen intern
gebezigd.
Op'zichter heeft per drive een set II dl~ive-ch<::\ri::"Icteri.s.;ticsil die
na (~en SASI-opdract,t lIinit.ii:llize drive characteristics ll var,
drive (> of 1) permanent ter beschikking is.
j=.'er dr i. ve 1 S er neg een array "stol~e_.sensell.

Ook aIle retourwaarden kamen in hat BRB: een statusbyte en
eventueel vier sense-bytes.
Bij opstart doet opzichter de nodige initialisaties en wacht:
p(voeruitl.

1) opdracht 8annemen
Op een vlvceruit) kijkt Opzichter van welk type de opdracht is.
Ingeval van RDWR ..,TYF'E w<::lrdt deze IIvertaald": de p.::\raml'Jters VOOI~

het SRB werden ingevuld.
In geval van SASI_TYPE worden wat speciale handelingen verricht
(Zje IV.3.8.) en worden de SASI- en DMA-p~ra.meters

II oVl'!:!rge<:>chrr"ven oj in hf?t SRE~.
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De status-byte wordt in het 5RB geplaatst. Bij enkele commands
kamEn oak enkele data-byt~s in het SR8 (IV.3.Bl. Maatje meldt
'::lc.h klt'.'i\C\r.
5. Op=ichter preparaert eerst Met device-onafhankelijke deel
Vian de terl.lgmi,;)] d 1 nq: prep.J'e?sponse ( ). Hl:'?t terlotgmel dbuf f er is
vriJ omdat er maar l opdracht tegelijk wordt behandeld.
prep_response() kan later parallel gebeuren. Zie IV.2.
Bij een RDWR-epdracht wordt de Juiste device-terugmelding
i ngevll1 d: eer. G I ......RT ~;t.ruc:ture. All ES wordt berekend ui t het
GRB, de corspronkelijke message 1& niet meer nOdig.

1bthandlltb 'v
~ klQar

urr Ii]

Zo ook blj een SASr-opdrac:ht. Hier worden bovendien de sense
bytes "ont.houdr.m" ( Zie rV.:3.6).
De opdr8chtgevEI'" wordt gewekt met sen interrupt, vektor 127 of
1:28.

IV.3.8. Transport van disk-data

Als el'" bij een transaktie data tEl'" graotte van een
bloc:ks (sec:torsn) v8rplaatst worden gebeurt
rEchtstreeks tussen SASI en VME bus. De opdracht
aangeven of het tU5sen BASI en lokaal geheugen meet
Er =ijn echter nog geen opdrac:hten geimplementeerd om
VME-bus en dit lokaa! geheugen te transporteren.
Kleine hoeveelheden data kunnen met de cpdl"'acht
meegegeven in het dataveld.
Cit is verplicht bij:
- InitializE Drive Charactel"'istlcs (8 byte drive par~meter.)

- Format Alternate Track (3 byte met altsrnatief tracknummer).
Gelezen data kunnen met de terugmelding worden meegegeven.
Cit wordt standaard gedaan bij:
- Request Sense Status (4 byte diagnose) ,
- Read ECC Burst Error Length (1 byte).
Enkele parameters in de opdracht worden daarmee don t care": de
address e:·~ tensi on ss am en het "address e>: ternal dii\ta" S5 addr.
Opzic::hter copieert d;ze "kleine data" naar/van het BRB -zodat



het samenspel behandel-Maatje-Disk cnafhankelij~ VBn de
oorspronkeli jke message 15. De SASI krijgt/vraagt de kleine
data in bytes. In de communicatiebu+fers wordt zo'n byte in een
woord qeplaatst met de high order byte "don 't r.~GH"e".

IV.3.9. SASI-type opdrachten en foutenbehandellng

Meldt de status een fout, dan meeten we meteen middels een RSS
command de diagnose opvragen. Anders wordt deze mogelijk
overschreven in de disk controller. We noemen dit een impliciet
RSS-command.
Bij een RDWR-opdracht wordt deze meegegeven in de terugmelding,
deels verwerkt tot een error-block-number en een residual byte
count.
Bij een SASI-opdracht meeten we de sense-bytes bewaren en
verstrekken ap een velgende RSS-opdracht. We noemen dit laatste
een "VOOF:l3EBAI<}':EN" RSS-opdr<'':l.cht. Het kan ook gebeuren d<::'It een
RSS-opdracht komt en er van tevoren helemaal geen impliciete
RSS is geweest. De array store-senseeJ is gemerkt: Sense Not
VAlid. Er wordt dan een ACTUEEL RSS-command uitgevoerd.
Het algoritme voor behandeling van opdrachten staat op de
volgende pagina's.
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De: "overlapp!?(j seeks" versie

Deze versie is gedeeltelijk ontwikkeld. In IV.2. is al
aangestipt dat de SASI controller in beperkte mate twee drives
parallel kan Laten werken. De meeste tijd gaat verleren bij het
verplaatsen van de koppen voor het bereiken van de juiste
c:y.L i nder.
Geven we de controller een expliciet SEEK-command, dan zal deze
worden gestart op de drive. De controller begint onmiddellijk
de status-fase terwijl de SEEK nog bezig is.
De controller kan nu meteen een nieuw command ontvangen. Is dit
bestemd veer dezelfde drive. dan wordt het commando even
gebufferd tot de nog lopende seek voltooid is. Wil men deze
ongecontroleerde vertraging voorkomen, dan moet men eerst
testen met het command " l est Dr i ve Rec.'\dy". Oi t commando w.:lcht
niet maar heeft onmiddellijk een statusmelding tot gevolg. Deze
j,5 "01<" wanneer de seek wEH-kelijk voltooid is.
We kunnen echter E'en willekeurig command geven voor de andere
drive die vermoedelik vrij is (tenzij deze OOk een seek
uitvoertl. Zo kunnen we afwisselend beide drives vooruit Laten
werken.
Hoe implementeren we de overlapped seeks?
Bij de vorige versies was er steeds EEN opdracht in het
subsysteem. Deze versie heeft plaats voor verscheidene
opdrachten. Dit is ook noodzakelijk. Anders valt er niets te
combi nere?n. L~l'.? hebben een "I oket" proces nod i 9 dat na wek ken
snel de messages kopieert, eventueel voorscrteert, naar 10kale
message-buffers. Loket kan oak gemakkelijk meer messages in een
packet onderscheiden en uitsplitsen. Gedacht is over de
volgende algoritmes.
N.B. Een opdracht of SASI Request waarbij een seek nodig is,
dus waarbij een significant disk-adres wordt opgegeven noemen
we "geadresseerd" of "addressed".

8ij het ontwerp doen zich twee mogelijkheden voor. We kunnen
gaan werken met queue's of we werken met (geschattel seek
ti jden.
Het laatste is gedaan. Opzichter telt die tijd af en geeft
i ntLlssen "i em,'i\nd .... nders" de k .... ns om een SASI ·-requ.est in te
dienen. We hebben nu geen wachtrij(en) nodig.
We hebben een Opzichter(dl per drive. 8eide processen hebben
een message-buffer, een SASI Request Block, sen array met
drive-characteristics, semaforen voeruit, bufvrij en klaar, te
onderscheiden door een index: Cd]

rV.3.11. De werking van de "overliapped seeks" versie.

1. Het extern proces aktiveert na plaatsen van een packet in
het opdrachtbLI-f f er het proc.es "Loket" mi ddel s sema'fool~

"neemaan". Loket bepaalt uit de "destination socket idOl het
drivenlllnmer d, en wacht op semafoor "bLvfvrijCdJ". 8ij ontbreken
van wachtrijen geeft deze tevens de beschikbaarheid van
Opzichter[dJ aan. Na passeren van p(&bu+vrij[dJI kopieert loket
de eerste message In het packet naar message_.bufferEd)'
Loket test nog "ne~·: t_msg" in de eerste me~;sage. Di tis ~~en

offset naar de volgende message in rlet packet. (Bij offset 0 is
er geen v01gendel. De kopieer-cyclu5 wordt herhaald. Tenzij het
nu een andere drive betreft zal Loket zeker moeten wachten tot
de vorige message is afgehandeld.
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ext. w, ,Li \
~~ 1Sl,..-----, f7l

L::..J bupj[4J. h'!s9- ~
I'leelllaan b<.e Fcd] vo~r-tli t [d]

=f:F

2. (Jp::ic:hter" (d) c.1oet "ve-rtaa! o,f sc:hrijf"..over" n.",aw SF(DCdJ.
Indie'1 de SAS1-reqL\est "geadresseer(j" is vrc~g~n we ee·n "sf'?elk-
ahead". We onthouden de opc:ede en vervangen hem doer sen SEEK
c.,peede. We hebbt'!n nll een s~matoQr "ma",t_,vr-ij" nodlg WC\11t
mcgelijk 15 sen andere opzic:hter nog bezig met maatje.
Proc:edure "behcmdel (d)" begi nt het bel::ende d i sk-gebE;wreli :: cal s
in IV.3.7. Als enig versc:hil doet Maatje na beeindigilig ean
v (maat,_".vri j) •

.5RB[d]

I'~~K'I

:3. F'roC:e~dure behandel (d) kf:'?ert terug. (8i j ·f:outme!ding in
s,_st a t wordt. doorgev.all en naar het J. ab(~l "af tel"" _d i sk" • )
De SASI-opc:ode wordt hersteid. Opzic:hter :et zichzelf op non
aktief gedurende een gesehatte SEEK-tijd. Een andere opzichter
kan nu (missc:hien versc:heidene) disk-akties ondernemen.

4. Na wachten doet Opzichter de eigenlijke request. Maatje/Disk
handelt dit af op de bekende manier en geeft v(maat_vrij).
De response wordt geprepareerd. Hierbij wordt het .E
terugme.ldbuffer van drive d vrij geac:ht. ( Zie IV.:3.12.) De
afhandeling is zoals bij de G1 versie.
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lndieli de S{·~~31-\~,,"'qLle~~t "gea(jl~!?s<:.;em-(j" 15 vr- ••gen we €lE-en "Sf1(~!k""

~head". We enthouden de cpccde on ver-vangen hem doer- eRn SEEK
c.lpc.oc1e. ilJe hebben nll ~?en s!?m,,"l+oC\l~ "m.:u:.t .._.vr-i j" n<:ld:l 9 w.ant
mcgelijk 15 een ander-e apzichter neg bezig met maat..1e.
F'r-ocedur's "beli"mdel (d)" b!?<;:jint het i:le.'J::~?nds d:LSk-gf.-lI:H?Uren :::ocl1s
in IV.3.7. Als en1g var-schi! deet Maatje ne baeindiging een
v (maat....vr· i j ) •

3. Procedure bahands! (d) ~eert terug. (81..1 foutmelding in
s .._.!-:;tat wor-dt doorg€:\'vallen na.·.. I~ het l •• b[·:;l "aftel~ __disktl.)
De SASI-cpccde wcrdt herstaid. Opzlchter zet zich:::elf cp ncn
Cl.kt i. eof gedl..lrelide een qeSSc.li ,;,l.t te SEEi<·-t i j d. E.en andere opz i cht er
kan nu ~misschien verscheidsn€ll disk-akties ondernsmen.

5P..Bfd]

~
PCode

r

4. Na wachten deet Op:::ichter ds eigenlijke request. Maatje/Disk
hiilndelt dit i:!lf op de bekende m"mier en geeft v(miil<:",t._vl~ij).

De response wor-dt geprepareer-d. Hier-bij wcr-dt het .E
tf':n.lgm!:~ldbL\ffer v<'''l.n drive d vrij gei:!lc:ht. ( Zie IV.:3:.12.) De
afhandeling is zoals bij de 81 ver-sie.
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terugmeldbuf'fer van driv€1 d vrij ge~cht. ( lie :[\,J.:~;.12.) De
afhandelin9 is zoals bij de OI versie.

IV.3.12. Opmerkingen bij de implementatie

De geschatte seek-tijd is in de nu Jiggende cQncepten nog
i ngevLII d al seen con5it.ante "SEEf:::_.TIME". De waarde is een
gera~md gemlddelde. We moeten dit nauwkeuriger maken. Wannesr
Opzichter(dl begint staat in het SRB nog het oude disk-adres.
Schatten we de seek-tijd rF..'cht evenredig met de afstand die de
koppen moeten afleggen:

f::llNSTANTE "* Cinieuw .....diskadres - c1Lld_di~3~::adrf,?si)

dan moeten we KONSTANTE neg bepalen.
Overigens 15 met een kleine wijziging in de programmatuur
tijd gemakkelijk te meten. Opzichtsr/behandel start steeds
timer em beg i nt de d i sk·-transakt i e met "sel ec:t .._cont 1"'011 f?r" .
v(klaarCdJ) wordt de timer gestopt. De waarde

DEADLINE - timclrCdl
is de verstreken tijd in "ticks". Een "t.i.ck" i.s het
tijdsintErval tussen de timer-interrupts. Zo ken voor iedere
drive een kromme worden opgenomen. Deze kunnen we missc:hien
asymptotisch benaderen in het programma.
Waarschijnlijk is dit teveel moeite.
Hoe we O(:lk b(~naderen. het is zaak dat de seH,'?k-tijd "kr,~p"

geschat. Als Opzichter(dl langeI'" wacht dan de wErkelijke
tiJd kan een andere Opzichter voortijdig de beurt nemen.
d is weer even werkloos, terwijl er wei degelijk
klaarstaat. Mogelijk ontstaan er "onf:'?erlijke" sitLlaties.

Er moet eem
menteerd. De
onbrui ~(baar.

timer-task met hardware-timer worden
software-oplossing van 111.4.1.

geimple
i ~s hi 1:1'"

eenvoudig. De terugmeldruimte is opgesplitst:
response_buffer[dJ. Er is steeds maar 1 proces

sen response_buffer Cd] bsnut. We kunnen in een
een code "VRIJ/BEZET" bezigen. Opzichter test

Daar F.!r nu v8rscheidene opdrachten tegelijk in het subsysteem
zijn moet he~ terugmeldbuffsr worden beveiligd. We kunnen de
cpdrachtgever (mits er maar 1 is) weI gelasten pel'" drive pas
een opdracht ts verstrekken na terugmelding van de vorige. Veor
goed benutten van OVL seeks moeten opdri.'lchten echter "zo snel
mogc:?l i j k" worden aangemel d. Wanneer dus wat traag gereageerd
wordt op de terugwek-interrupt, wordt een terugmelding
misschien overschreven door een snells transaktie op dezelfde
drlVI?
De oplossing is
pel'" drive een
Opz i chtf~r (d) dat
geheugenlokatie
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met gewone lees en schrijfslaqen:
while lnepsem[dJ == BEZET); I*doe niets*/
nepsem = BEZET;

De opdrachtgever plaatst na lezen van een terugmelding de
waarde VRIJ via de VME bus 1n nepsemCdJ.
Er is nu wat J'busy form of wai t i ng II , hopei i j k beper kt door een
snelle reaktie op de terugwek-interrupt.

IV. :3.13. SLlggest i es '.,1001"" II seek sort"

Zoals gezegd kosten de seeks, de bewegingen van de koppen, veel
tijd. Bij de overlapped seek versie proberen we niet die tijd
te beperken maar deze nuttig te besteden met andere disk
akties. Er moeten vrij veel drives parallel aangesloten zijn
d1e ook tegelijk werk te doen krijgen, wil dit effekt sorter-en.
UNIX gaat echter vaak uit van 1 hard disk. Deze wcrdt door UNIX
in partities verdeeld die ook fysiek EEN geheel ziJn,
bijvoorbeeld de incde table en de swap area.
Disks die extra war-den toegevoegd bevatten meestal een apart
file system met een eigen inode table. Het file system wo~dt

mi ddel seen II mOLlnt II verbonden aan dat van de eercst.e dr i '.,Ie. Er
is dan een "onder'-boom" bi jgekomen in de oorspr·onkel i j ke boom
van directories en gewone files.
Zo laat t1et zich aanzien dat drives "ongelijk" ~vorden gebrl.likt.
De oor'spronkel i J ke dr i '.,Ie wordt mi ssch i !?n .::waarder. meer "en
bloc" be.Last.
Deze overwegingen leiden tot het idee van "seek sorts'!.
Het systeem doet vele requests tegelijk nasI"" een bepaalde
drive. Daze requests sorteren we ZO dat de koppen zo weinig
mogelijk hoeven te " spr ingen" over de disk.
Op welk getal sorteren we? Tot nu toe werken we met disk
adressen. De SASI-controller vertaalt zo'n adres tot kopnummer,
cylindernummer en sectornummer vol gens:

logical dis~(adres =
(cy 1 ,_.nr * heads,-P ....cy 1 + headnr) * sects_.P ......trac k

+ log. sect_nr

Gewoon sorteren naar disk-adres heeft het volgende nadeel. Stel
we hebben de volgende wachtrij met requests '.,1001"" sektoren op
cylinder c. Er- komt net een request binnen '.,1001"" sektor 2.

sect.nr. 1 3 5 20 .....••. (bijv. tot maximaal 1(2)

:2 komt binnen, 5 in behandeling

De nieuwe request wordt ingesorteerd tussen 1 en 3 maar niet
meer behandeld. Na deze rij gaan we door met cylinder c + 1.
Er is echter aile gelegenheid am 2 nog te behandelen: de koppen
staan in de juiste positie.

We moeten dus '.,1001"" aile requests het cylindernummer bepalen en
per cylinder op een drive een First In First Out queue
aanleggen. De queue's vormen weer een FIFO-queue, bijYoorbeeld
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een array van pOlnters. Het cylindernummer is dan een
het arrClY.

p L S~8 H SkB j-------E==:JI C

¢ L S~B 1f---E====:J C ~ /

p """---E===:JI c. +- 1..

i ndEn: 1 n

Een mClllbeH bestClat uit een FIFO-queue vCln dCltastructuren (of
pointers daar naartoeJ en een semafoor. We moeten echter
concluderen dat mailboxes ongeschikt zijn veor deze
sorteeropzet. Stel de sorteerlijst is 1eeg. Opzichter wacht op
een request block in een willekeurlge FIFO-queue. Met een pmail
wordt echter gewacht ep EEN specifieke FIFO-queue.
We zullen dus cnze eigen synchrcnlsatie en afscherming meet en
ontwerpen, en ook de algoritmen veer Clan- en afhaken in de
serteerlijst alsmede het doorzoeken van de lijst.
Dnderstaande oj: i gLILlr toont een en ander. De semaf oor "voerui t."
gee+t het aantal aanwezige requests aan. "lijst ...yrij" is veor
wederzijdse uitsluiting.

Loket

- ~ 1----,
I , ~
1 '

r - - - - - - - -,
I
I

I
I

~ --

/- ..... /
/' "-! \

\

I
I

/-
De Opzichters concurreren neg steeds om de disk middels
semafeclr "maat .....vri j". Een Opz i chter doet nLI all een f:en seek
ahead wanneer op een volgende cylinder (= index 1n de pointer
array> wordt overgegaan.
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Over:etten van prcgrammatuur ep de LEX

Zeals gezeqd is alles nog ontwikk~ld onder IMX (111.41.
Overzetten op de LEX zal weinig preblemen geven. De
initialisatle van sen proces wcrdt anders. De system calls
hsbben een wat ander uiterlijk. pl&voeruitl bijvoorbeeld wordt
p(voeruit, ~AIT). Reset van een semafoor was een gewone
assignment; nu wordt het r(sem, value).
Hiervoor zij verwezen naar de verslagen over de LEX van Alex
Borger en Rene Deliege.
EEN IMX system call missen we in de LEX. Indien de disk
transsktie wordt onderbroken door een vlklaar) van de timer
task meet Opziehter de controller resetten EN maatje weer
vooraan laten beginnen.

Dpzichter:

v ( k 1aar ) ;
if l t. i me 1 r (d) == 0)

{ i °"...wr it e (S._F\ESET ,
res._maat.jE~ ();

(I) •,

Een LEX-proces kunnen we niet resetten. Een andere methode is
dat Opzichter met een v(gadoor) Maatje naar zijn beginpositie
leidt.

Op:.: i (:hter:

v I k 1 aar ) ;
i f (t i me:: 1 r l) == t)

-( io ...writ.eISoo_RESET,
cal.ISS = TIMoo.JJLJT;
v (g.:."door·) ;

I*en doe de juiste
terLlgmeJ. C'Ji ng*1

0) •,

Maatje:
f Ol~ ( ; ; )

0( for ( "6 times II )

( p(cmd_!sem);
"write command byte"

}

I*voeg bij iedere*1
plgadoor);
I*het volgende toe*1
H (c: ause a( T I Moo_OUT>

continue;l*forever*1

.........

N.B. Wl':o' r"ekenen niet erop dat l'1aatjr~ al blijft "hangen" in de
commandofase. In dat geval zijn er weI erg grate fouten in de
hardware of software.

Resterende onderwerpen

Over enkele onderwerpen is nog gedacht tijdens het projekt:
1. behandeling van slechte tracks of blocks op disk,
2. prioriteiten in disk-requests,
3. "flLISh" of "sync" viOln Llit!'3t.aande disk-reqwS'sts.

1. Na konstateren van een 51 echte trac k kLlnnen we sen "Format
Al ternate Track II commando dl::Jen. Daarb i j geven we een ~,byte

disk-adres mee als data. Alleen het tracknummer daarin is
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5i gr1 i·f i cant.
D~arna zal de controller bij sen request near de slechte track
de~e automatisch (voar ons onzichtbaar) vervangen door de
a.1. ternat 1 eve.
Deze methode strookt niet met het "seek sort" mechianisme. I"let
name al5 we sen bepaalde disk-partitie reserveren als
alternatieve tracks, bijvoorbeeld boven in de disk-adresruimte,
zullen er ongezien TaCH lange seeks plaatsvinden. We kunnen dit
bezwear verkleinen door gelijkelijk verdeeld over de disk een
santal tracks in reserve te houden. De methode blijft echter
minder geslaagd.
Bestaande UN [X'-systemen hebben ef:m f i1 e gf:naamd 1/ bad" . All/.?
slechte blocks maken daarvan deel uit. De file wordt nooit
bet.redan.
We ~cuden op zo n manier de slechte blocks kunnen bijhouden cp
de I/O computer zelf. Het Global Operating System krijgt zo een
l' s d10ne ll d i sk-rui mte aangeboden. 8i j konstater i ng van n i euwe
slechte blocks moeten we de liD computer dit niet op eigen
initiatief laten verwerken. Dan zouden grote gebreken aan de
disk te lang verborgen blijven. Het bijboeken van slechta
blocks is dus een zaak van het G05 en de systeembeheerder. Veel
systemen bieden bij Met o~starten de gelegenheid tot checken
van de disk en file-system.

2. Bij een UNIX-systeem valt te denken aan verschillende
prioriteiten biJ access van

- de sl'lap area.
- de inode-table,
- een directory,
- een gewone file.

Een prioriteitsnummer kan bijvoorbeeld worden meegegeven in
enkel e bi ts van de vari abel e "message type l

' van de "Gener-al
Interface" structLlre.
De bovenstaande klassen onderscheiden zich ook geografisch:
swap-area en inode table zijn bepaald~ partities in de disk
adresruimte. Directories en files staan samen 1n een derde
partitie. In de sorteerlijst van vorige paragraaf zullen de
requests voor de verschillende klassen ook bij elkaar staan. We
zouden dus op bepaalde indicaties Cbijv: er zijn :us of zoveel
requests veor een partitie) het corresponderende deel van de
sorteerlijst met voorrang kunnen behandelen. We moeten oppassen
vC'Jor "ophoping" van reqLlests van lagere prioriteiten.

3. Oit laatste onderwerp is nauwelijks bestudeerd. Het gaat
erom op gezette t.ijC'Jen het disk'-SLlbsysteem /I1 eeg /l te maken, dus
aIle wachtende requests te behandelen en intu$sen geen nieuwe
aan te nemen.
Oit is in principe mogelijk doordat het disk-subsysteem
periodiek het opdrachtbuffer blokkeert Cd.m.v. het semafoor
register) tot het 5ubsysteem leeg is.

V. CONCLUSIES

8ij de implementatie van de disk-software is gekozen veer een
sterk modulsire aanpak: een aantal kleine processen werken nauw
samen. In principe wordt ieder stuk hardware dat ze nu en dan
een /I e igen leven leidt" begeleid door een apart preces.



58

Dez~ op:et blijkt levensvatbaar te zijn. Overgang van de ene
verSl. cp sen andere is eenvcUdig en elegant te verw.=enlij~en,

oak als daze mcdificatie nist vooraf is uitgestippeld.

Hat is moellijk de UNIX-code zelf te distribueren over
verscMillende modules. De UNIX-documentatie schiet daarvocr
tekort. Verder had L. Borger al gekozen voor de LEX-opzet die
bewust anders is dan UNIX. Met name de communicatie en
syncMronisatie tussen precessen versch11t. De keuze van ds LEX
was een reden te meer om Met subsysteem geheel opnieuw te
~chrijven naar eigen inzicht.
Er ~al nog veel moeten worden ~eegevaegd, wll len we de 186
kaart ten volle benutten als disk-subsysteem. Gezien de
ervarinqen zal Met mogeLijk :ljn stap veor ~tap nlsuwe zaken te
Implementeren.
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