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Rosn¹ce wymagania w†sto-
sunku do wydajnoúci wspÛ³-
czesnych komputerÛw nie-
ustannie stymuluj¹ badania
nad nowymi standardami in-
terfejsÛw, ktÛre mog¹ im
sprostaÊ. Jednym z†nowszych
opracowaÒ, dobrze juø uloko-
wanych na rynku, jest inter-
fejs PCI, a†w³aúciwie jego
podstawowa 32-bitowa wers-
ja, powszechnie stosowana
w†komputerach PC. Popular-
noúÊ tego standardu moøna
³atwo wyt³umaczyÊ jego duø¹
przepustowoúci¹ (do 132MB/
s), moøliwoúci¹ samoczynne-
go konfigurowania modu³Ûw
peryferyjnych wchodz¹cych
w†sk³ad systemu komputero-
wego (plug & play) i†³atwoú-
ci¹ dynamicznego dostosowa-
nia przepustowoúci wirtualne-
go kana³u komunikacyjnego
do chwilowych wymagaÒ pe-
ryferiÛw do³¹czonych do ma-
gistrali. Nie bez znaczenia s¹
takøe: moøliwoúÊ wspÛ³pracy
w†jednym systemie wielu ste-
rownikÛw typu Master, moø-
liwoúÊ przesy³ania danych
paczkami o†ìszerokoúciî do-
stosowanej do wymagaÒ apli-
kacji, a†takøe wbudowane me-
chanizmy arbitraøu, ktÛre op-
tymalizuj¹ procesy wymiany
danych poprzez magistralÍ.

Kolejnym atutem interfejsu
PCI jest jego dostÍpnoúÊ i†nis-
ka cena rÛønego rodzaju kart
komputerowych, spowodowa-
na ich masow¹ produkcj¹.
Wykorzystanie interfejsu

PCI w†jednostkowych lub
niskonak³adowych urz¹dze-
niach wi¹øe siÍ z†szeregiem
k³opotÛw, wúrÛd ktÛrych
najpowaøniejszymi s¹: ko-
niecznoúÊ stosowania bufo-
rÛw I/O o†specyf icznych
charakterystykach, a†takøe
skomplikowany przebieg uz-
godnieÒ komunikacyjnych.

OminiÍcie tych problemÛw
jest moøliwe przez zastoso-
wanie mostkÛw PCI wykona-
nych w†technologii FPGA/
CPLD lub w†masowo pro-
dukowanych, specjalizowa-
nych uk³adach interfejso-
wych. Ze wzglÍdÛw ekono-
micznych drugie z†wymie-
nionych rozwi¹zaÒ wydaje
siÍ byÊ lepszym do stosowa-
nia w†urz¹dzeniach prototy-
powych i†niskonak³adowych.

Rola mostka PCI
w kanale wymiany
danych
Na rys. 1 przedstawiono

strukturÍ typowego kana³u
przekazywania danych miÍdzy
aplikacj¹ uøytkownika a†modu-
³ami peryferyjnymi zamonto-
wanymi na karcie PCI. Po³oøe-
nie mostka PCI jednoznacznie
okreúla jego rolÍ - odpowiada
on za obs³ugÍ sygna³Ûw magis-
trali PCI i†dwukierunkowe

Karty z†interfejsem PCI ca³kowicie zadomowi³y

siÍ we wspÛ³czesnych komputerach, praktycznie

eliminuj¹c karty z wczeúniejszymi interfejsami.

Skomplikowane mechanizmy wymiany danych

w†PCI spowodowa³y doúÊ szybkie

wyeliminowanie z†rynku tych producentÛw kart,

ktÛrzy nie poradzili sobie z†opracowaniem

uk³adÛw potrafi¹cych ìdogadaÊ siÍî w†systemie

PCI. SytuacjÍ uratowali producenci

specjalizowanych, scalonych mostkÛw PCI, ktÛre

przejmuj¹ na siebie wszystkie k³opoty zwi¹zane

z†obs³ug¹ transmisji, zapewniaj¹c uøytkownikowi

ìprzezroczystyî dostÍp do PCI.

Przyk³adowe rozwi¹zanie, wykorzystuj¹ce uk³ad

PCI9050 firmy PLX, przedstawiamy w†artykule.

Zestaw ewaluacyjny PCI9050SDK
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przesy³anie danych pomiÍdzy
modu³ami peryferyjnymi karty
i†innymi elementami wchodz¹-
cymi w†sk³ad systemu, np.
g³Ûwnym procesorem wykonu-
j¹cym program aplikacyjny
uøytkownika. Zadaniem most-
ka jest takøe generacja i†obs³u-
ga sygna³Ûw steruj¹cych zarÛ-
wno od strony magistrali PCI,
jak i†magistrali lokalnej. Na
rys. 2 przedstawiono grupy
najwaøniejszych sygna³Ûw ste-
ruj¹cych oraz magistral adreso-

wych i†danych, ktÛre s¹ nie-
zbÍdne do prawid³owej wy-
miany danych miÍdzy interfej-
sem PCI i†modu³ami do³¹czo-
nymi do lokalnej magistrali
danych.
Wszystkie elementy peryfe-

ryjne wchodz¹ce w†sk³ad ty-
powej karty PCI s¹ do³¹czone
do lokalnej magistrali danych,
ktÛr¹ moøna skonfigurowaÊ
jako 8-, 16- lub 32-bitow¹.
Uk³ady PCI9050 pracuj¹ w†try-
bie slave PCI i†jednoczeúnie

s¹ masterami magistrali lokal-
nej. Z†tego powodu mostki
ìzawiaduj¹î wszystkimi lokal-
nymi sygna³ami steruj¹cymi,
odpowiadaj¹ takøe za przeka-
zywanie i†potwierdzanie ob-
s³ugi lokalnych przerwaÒ do
interfejsu PCI.
Ze wzglÍdu na zastosowa-

ne w†PCI rozwi¹zania, trans-
misja danych pomiÍdzy mo-
du³em master szyny a†szyn¹
lokaln¹ jest asynchroniczna.
Poniewaø lokalne procesy
transmisyjne s¹ synchronizo-
wane sygna³ami zegarowymi,
w†úcieøce wymiany danych
s¹ stosowane poúrednicz¹ce
pamiÍci typu FIFO o†pojem-
noúci 64B i†32B, odpowiednio
dla zapisu i†odczytu danych.
Do osobnej, 4-liniowej ma-

gistrali danych jest do³¹czo-
na szeregowa pamiÍÊ nieulot-
na EEPROM, w†ktÛrej prze-
chowywane s¹ informacje
o†wynegocjowanej w†arbitraøu
PCI bieø¹cej konfiguracji mos-
tka. Konfiguracja uk³adu jest
zapisana w 100 bajtach, two-
rz¹cych 16-bitowe s³owa. Do-
stÍp do tej pamiÍci ma we-

wnÍtrzny kontroler szerego-
wy. Zapisy w†rejestrach kon-
figuracyjnych mostka moøe
takøe modyfikowaÊ procesor
(master) szyny PCI. Uk³ady
PCI9050/52 mog¹ pracowaÊ
takøe bez pamiÍci EEPROM,
co powoduje automatyczne
zapisanie do rejestrÛw konfi-
guracji wartoúci domyúlnych.
SprzÍtowe mostki PCI s¹

ulokowane stosunkowo nisko
w†warstwowej hierarchii wy-
miany danych we wspÛ³czes-
nych systemach operacyjnych
(rys. 1). Z†tego powodu za-
pewnienie dostÍpu aplikacji
uøytkownika do sprzÍtu wy-
maga przygotowania odpo-
wiednich sterownikÛw pro-
gramowych SYS/VXD, ktÛre
obs³uguj¹ warstwy: sprzÍtow¹
(kernel) i†API (user).

Duøa rzecz: sterownik
Przygotowanie sterownikÛw

za pomoc¹ klasycznych na-
rzÍdzi wymaga niezwykle
szczegÛ³owej wiedzy na temat
mechanizmÛw wspÛ³pracy
poszczegÛlnych warstw syste-
mu operacyjnego. Znacznie
prostszymi w†stosowaniu na-
rzÍdziami s¹ programowe pa-
kiety kreatorÛw sterownikÛw,
jak na przyk³ad DriverWizard
firmy Jungo (kiedyú KRF
Tech.). Jest to bardzo proste
w†obs³udze narzÍdzie, za po-
moc¹ ktÛrego moøna przygo-
towaÊ wydajne sterowniki dla
wszelkiego typu urz¹dzeÒ
z†interfejsem PCI, USB, itp.
Program DriverWizard sa-

moczynnie wykrywa zainsta-
lowane w†systemie karty PCI
(rys. 3) i†umoøliwia wstÍpn¹
edycjÍ ich zasobÛw (rys. 4).

Rys. 2.

Rys. 3.

Rys. 1.
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Po okreúleniu wszystkich na-
staw interfejsu, DriveWizard
generuje projekt sterownika w
postaci ürÛd³owej w†jÍzyku
C++ lub Pascal (Delphi).
W†zaleønoúci od wymagaÒ
uøytkownika, przygotowywa-
ny jest plik g³Ûwny projektu
dla wybranego úrodowiska
programistycznego (np. MS
Developer Studio, Linux/Sola-
ris Make, Borland C++ Buil-
der). Z†poziomu DriverWizar-
da moøna takøe przeprowa-
dziÊ prosty debugging przygo-
towywanego drivera.

PLX Monitor 2000
Producent uk³adÛw PCI9050

przygotowa³ do monitorowania
swoich uk³adÛw specjalny pro-
gram narzÍdziowy Monitor
2000, za pomoc¹ ktÛrego moø-
na odczytaÊ oraz modyfikowaÊ
zawartoúci wewnÍtrznych re-
jestrÛw. Program ten automa-
tycznie opisuje edytowane re-
jestry nazwami okreúlaj¹cymi
spe³niane przez nich funkcje,
dziÍki czemu korzystanie z†te-
go narzÍdzia jest bardzo ³atwe.

Rys. 5.

Rys. 6.

Na rys. 5 przedstawiono
okno konfiguracji rejestrÛw
steruj¹cych kana³ami DMA,
a†na rys. 6 okno, w ktÛrym
moøna modyfikowaÊ nastawy
przechowywane w†pamiÍci
konfiguracji EEPROM.

Zestaw
uruchomieniowy
Firma PLX opracowa³a

prosty zestaw uruchomienio-
wy PCI9050SDK (fot. 1), za
pomoc¹ ktÛrego moøna poz-
naÊ sposÛb obs³ugi i†progra-
mowania mostkÛw PCI9050
oraz przetestowaÊ dzia³anie
samodzielnie wykonanego
urz¹dzenia (na uniwersalnej
czÍúci p³ytki drukowanej). Po-
niewaø uk³ad PCI9050 opraco-
wano z†myúl¹ o†wykorzystaniu
go jako mostka poúrednicz¹-
cego miÍdzy magistral¹ PCI
a†kartami ISA, modu³ dostar-
czony w†zestawie moøna wy-
korzystaÊ takøe jako konwer-
ter PCI<->ISA. Otrzymany
przez nas zestaw zawiera po-
nadto kartÍ modemow¹ z
interfejsem ISA, ktÛra moøe

Rys. 4.

s³uøyÊ do przeprowadzania
testÛw pracy konwertera. Atu-
tem rozwi¹zania zapropono-
wanego przez PLX jest bogate
wyposaøenie karty w†peryfe-
ria, w†tym szybk¹ pamiÍÊ
RAM oraz bufory separuj¹ce
interfejs ISA od magistrali lo-
kalnej mostka PCI9050.
Zestaw PCI9050SDK zawie-

ra takøe zestaw uproszczonej
dokumentacji drukowanej oraz
szczegÛ³ow¹ dokumentacjÍ
w†postaci cyfrowej, dostarcza-
n¹ na p³ycie CD-ROM.
Piotr Zbysiñski, AVT

SzczegÛ³owe informacje
o†mostkach PCI firmy PLX s¹
dostÍpne w†Internecie pod ad-
resem: http://www.plxtech.com/
home/frameset.htm.

Doda tkowe in fo rmac j e
o†WinDriverze moøna znaleüÊ
pod adresem: http://www.jun-
go.com/windriver.html.

Prezentowany w†artykule ze-
staw oraz prÛbki uk³adÛw
PCI9050 udostÍpni³a redakcji
firma ELFA Polska, tel. (0-22)
652-38-80, www.elfa.se.


