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EVALUATIE AFSTUDEEROPDRACHT.

~en multiprogrammeringssysteem wordt gekenmerkt door paral

lelle executie van processen. Deze processen maken gebruik van

gemeenschappelijke hulpmiddelen (resources). Van groot belang is

de boekhouding van het systeem, die door de processen wordt

hijgehouden. Het is niet toegestaan dat twee of meer processen

tegelijkertijd wijzigingen aanbrengen in de boekhouding.

Probleem 1: Er zullen voor deze mutual exclusion hardware

voorzieningen nodig zijn.

Een multiprogrammeringssysteem kan op ~~n of meerdere micro

processoren worden verwerkt. Dit is afhankelijk van de benodigde

pro c' e S S 0 rca pac i t e it.

l'robleem 2: Hoe kan de hardware. ingeval van meerdere micro

processoren. beter worden ingericht voor de

verwerking van een multiprogrammeringssysteem?

De ontwerper van een multiprogrammeringssysteem dient er voor

te zorgen dat de processen t.o.v. elkaar worden beschermd. In het

hijzonder moe ten foutieve processen kunnen worden afgeschermd.

Probleem 3: Hoe ziet het protectie-mechanisme er uit?
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SAMENVATTING.

In de beginfase van het afstudeerwerk hebben we getracht te

komen tot een zo duidelijk mogelijke probleemstelling. Er is een

ahstract systeemmodel van een multiprogrammeringssysteem gede

finiUerd in termen van "processen" en "resources".

Ter afsluiting van de beginfase heb ik een simpel multipro

grammeringsprobleem ter hand genomen. Oit bestond uit het parallel

Ilitvoeren van een aantal processen op het SYS8000-microcomputer

systeem.

Daarna hebben we ons bezig gehouden met de problematiek rand

de toewijzing van resources aan de processoren. Uitgangspunten

hierbij waren een modulaire opzet en een minimaal aantal schake

laars voar het verbindingsnetwerk in het computersysteem.

Het derde en laatste deelprobleem van mijn afstudeerwerk had

betrekking op het protectie-mechanisme. Oit mechanisme is verant

woordelijk voor de bescherming van de parallelle processen. Elk

proces client niet aileen t.o.v. de andere processen te worden

beschermd, maar moet oak nag met andere processen kunnen samen

werken.

Trefwoorden: Access-controle-lijst, Capability-systeem, Cellulair

verbindingsnetwerk, Clos-netwerk, Oatastructuur,

Interrupt, MCS8080, Monitordata, Multiprogrammerings

systeem, Operating-system, Parallelle processen,

Protectie-mechanisme, Resources.
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I. BESCHOUWINGEN TEN AANZIEN VAN MULTIPROGRAMMERINGS-SYSTEMEN.

1.1. Inleiding.

In de meeste computersystemen kunnen verschillende programma's

"tegelijkertijd" worden verwerkt. Althans dat lijkt zoo De pro

cessor wordt in tijdmultiplex aan de programma's toegewezen. Dit

multiplexen van de processor gebeurt echter zo snel dat de gebrui

ker daar niets van merkt.

Een multiprogrammerings-systeem (M.S.) wordt gekenmerkt door

het feit dat er twee of m~~r onafhankelijke programma's (jobs)

tegelijkertijd in het systeem aktief zijn. Het verschil tussen

sequentiUle en parallelle verwerking van programma's kan het

duidelijkst worden weergegeven aan de hand van het volgende

voorbeeld.

Vb. We, gaan er van uit dat elk programma bestaat uit een drietal

deelopdrachten: leesopdracht, bewerkingsopdracht en print

opdracht. Uit figuur 1 blijkt dat de totale tijd waarin pro

gramma's in een M.S. worden afgewerkt, veel korter is dan de

tijd die nodig is voor verwerking van dezelfde programma's op

een systeem dat sequentiMel programma's verwerkt. Dit be

tekent ook dat de totale tijd waarin de resourceS (bijv. 1/0

apparatuur) in de idle toestand verkeren, in het M.S. aan

ml'rkelijk is verminderd. In een M.S. wordt dus efficil:!nter

gebruik gemaakt van de beschikbare hulpmiddelen.

In de huidige stand van zaken zijn d~ meeste middelgrote

en grotere Operating Systemen (O.S.) te beschouwen als multi

programmeringssystemen. Een M.S. is niet deterministisch van ka

rakter. Oit in tegenstelling tot deterministische systemen, waarin

het verloop van de uitvoering van programma's vast ligt en repro

cluceerbaar is.
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Fig. I.B. Parallelle verwerking van programma's.
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1.2. Systeembeschouwing.

1.2.1. Akties.

Wanneer we in het vervolg spreken over systemen dan bedoelen

we daarmee systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van een computer.

Of een dergelijk systeem bestaat uit een of meer processoren is

voor de hier gegeven beschouwing van weinig belang. Het processor

gedeelte voert akties uit welke volledig door programma's worden

beschreven [2]. Daarnaast vinden er akties plaats die niet op naam

komen van het processorgedeelte. nit soort akties worden uitgevoerd

door de periferie-apparaten. Hiertoe behoren niet aileen de bekende

apparaten zoals kaartlezers en regeldrukkers, maar ook bijvoorbeeld

een "1 open de band" van een of ander produktieproces.

Akties door het processorgedeelte uitgevoerd noemen we interne

akties, terwijl de akties die buiten het processorgedeelte plaats

vinden worden aangeduid als externe akties.

1.2.2. Processen.

COMPLlTERSYSTEEM
6 Intern proces.

PROCESSOR

~---------21----

, ~ .. ......
,. "L-G-E-D-E-E-L-T-E---'

,.
/,.

(j

o Extern proces.

Communicatie op
basis van uit
wisselen van data
en commando's.

Interakties (ge
meenschappelijk
gebruik van de
monitordata) .

Fig.2. Communicatie en interaktie tussen processen.
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Een proces [2] definil!ren wij als een opeenvolging van een

reeks min of meer samenhangende akties. Tengevolge van de indeling

in interne en externe ekties onderscheiden we ook interne en

externe processen. De communicatie tussen de processen (fig. 2.)

bestaat uit:

het onderling uitwisselen van commando's.

- het onderling uitwisselen van data.

In de verdere beschouwingen zullen we onsbeperken tot de

interne processen, tenzij anders vermeld. Het multiprogrammerings

gedeelte wordt gekarakteriseerd door interakties tussen de interne

processen. Voor de uitvoering van interne akties heeft men in het

verleden reeds een aantal procedures [1] geschreven. In 1.3. zullen

we hier dieper op ingaan.

1.2.3. Resources.

In een computersysteem treffen we een aantal hulpmiddelen

aan, die gemeenschappelijk door de processen kunnen worden ge

bruikt. Het zijn de reSources van het computersysteem. De mate

van beschikbaarheid van de resources is bepalend voar de voort

gang van een proces. De karakterisering van een computersysteem

valt op grond van de beschouwing t.a.v. de resources in twee

categoriegn uiteen:

1) Hulpmiddelen binnen het software-gedeelte.

2) Hulpmiddelen buiten het software-gedeelte.

Ad.I. Tot deze categorie resources behoren de zogenaamde data

structuren [4]. Dit zijn bijvoorbeeld de datastructuren

die een beschrijving vormen van de fysische resources, en

de datastructuren die betrekking hebben op de boekhouding

van het systeem. Het voorkomen van problemen die kunnen

ontstaan bij gemeenschappelijk gebruik van datastructuren

zullen we in 1.3.1. bespreken.
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Ad.2. Hulpmiddelen behorende tot deze categorie onderscheiden we in

fysische en logische resources. Tot de groep van fysische

resources behoren de periferie-apparaten zoals: teletypes,

kaartlezers en regeldrukkers. Oak geheugenmodules en een

"lopende band" zijn voorbeelden van fysische resources. Tot

de groep logische resources behoren bijvoorbeeld: interrupts

en berichtjes.

Wnnneer we in het vervolg spreken over resources dan bedoelen

we daar de datastructuren van categorie 1 mee, omdat in werkelijk

heid de resources uit categorie 2 niet'kunnen worden uitgewisseld.

Voor wat betreft het gebruik van de resources maken we

onderscheid tussen "serialy reusable" en "consumable" resources.

Serially reusable resources kunnen door meerdere processen worden

gebruikt, echter maar een tegelijkertijd. Hiertoe behoren de

systeemresources zoals bijvoorbeeld buffers. Tot de categorie

consumable resources behoren berichten of signalen die onderling

door de processen worden uitgewisseld. Een bericht wordt door het

ene proces geproduceerd en door een ander proces geconsumeerd.

Het hier zojuist geschetste onderscheid houdt in dat de

consumable resources zander meer kunnen worden vrijgegeven. De

systeemresources moeten we teruggeven aan het systeem.

Resources, die voor wat de werking betreft identiek zijn,

worden in een bepaalde resourcegroep ingedeeld. Voor de processen

doet het er niet toe welk resource uit zo'n groep hen wordt toege

wezen. Een resourcegroep bestaat dus uit een aantal gelijksoortige

resources.
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1.2.4. Operating System (0.5.).

In de afgelopen jaren hebben vele mensen gedacht en geschreven

over het begrip Operating System (zie o.a. [1], [2], [5J en [6]). Er

zijn velerlei definities te geven afhankelijk van hoe men naar een

0.5. kijkt:

-presentatie aan de gebruiker (batch, time-sharing t

real-timet enz.).

-construe tie van het 0.5. (interessant voor de ontwerper).

Voor ons is aIleen de constructie van het 0.5. van belang t

zodat onze definitie er dan als voIgt uitziet:

a . 5 • De software die nodig is voor het be

sturen van het systeem ten behoeve van

de uitvoering van een of meerdere taken.

Hierin onderscheiden we:

1) Uniprogrammering:

een gebruiker voor het systeem.

2) Multiprogrammering:

meerdere gebruikers gelijktijdig.

Het geval waarin slechts een gebruiker op het systeem kan

worden toegelaten is voor ons niet interessante Het onderzoek richt

zich dan ook op die computersystemen waarop meerdere gebruikers

tegelijkertijd terecht kunnen. Deze systemen worden algemeen aange

dllid met het begrip: "multiprogrammeringssystemen". Het zijn veelal

interrupt-gedreven systemen.

Het O.S. is de besturing van het systeem en zal dus zorg

moeten dragen voor de controle over de processen en het juiste

gebruik van de resources. We kunnen nu een O.S. kortweg defini~ren

als zijnde de proces- en resourcebeheersing.
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Dit houdt in dat wanneer een proces (toestand=running) vraagt

om een bepaald resource dat niet voorhanden blijkt te zijn. dit

proces dient te worden geblokkeerd. De boekhouding moet worden

bijgewerkt. Welke middelen ons hiervoor ter beschikking staan zal

in de volgende paragraaf aan de orde komen.

1.3. Proces- en resourcebeheersing.

1.3.1. Mutual exclusion.

De proces- en resourcebeheersing is te realiseren met behulp

van operaties (procedures) op gemeenschappelijke data. De gemeen

schappelijke data is de boekhouding van het systeem. ook weI aan

geduid als monitordata. In de monitordata wordt de toestand van het

systeem door de processen bijgehouden. Het is niet toegestaan dat

twee. of meer process en tegelijkertijd wijzigingen aanbrengen in de

boekhouding. De gemeenschappelijke data die mutual exclusive ge

bruikt mag worden duiden we aan als "critical section" (C.S.) [6].

De software die zorg draagt voor de proces- en resourcebe

heersing dient aan een drietal eisen te voldoen:

1) Maximaal een proces mag in de C.S. zijn.

2) Wanneer een proces zich bevindt buiten de C.S .•

mogen er geen restricties zijn opgelegd aan de

andere parallelle processen.

3) Het besluit van welk proces als eerste de C.S.

mag binnentreden. mag niet tot in eeuwigheid

worden uitgesteld.

Een mogelijkheid om aan deze eisen te voldoen is de door

E.W. Dijkstra [3] voorgestelde software-oplossing. gebruikmakend

van P- en V-operaties op semaphoren.
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1.3.2. Monitor-data.

De voortgang van de processen wordt bepaald door het al dan

niet voorhanden zijn van de benodigde hulpmiddelen (resources). De

toestand van het systeem wordt door de processen bijgehouden met

behulp van monitoroperaties op de monitordata. De monitordata

bestaat uit een aantal descriptors. Wij onderscheiden twee soorten

descriptors (1]

1) Proces-descriptors.

2) Resource-descriptors.

De procesdescriptors bevatten informatie over de toestand van

de processen. De toestand van een proces kan zijn:

-running: Dit betekent dat het proces door een processor in

executie is genomen. 1ngeval het systeem OVer

meerdere processoren beschikt dient te worden

aangegeven op welke processor het proces draait.

-ready-to-run: Het proces is "ready to run" maar wacht nog op

toewijzing van een processor.

-blocked: Het proces kan niet logisch worden vervolgd, omdat

een bepaald resource niet beschikbaar is. Daarnaast

dient aangegeven te worden op welk resource het

proces is geblokkeerd.

De procesdescriptors bevatten tevens informatie over de

reSOurces die elk proces in zijn bezit heeft en na afloop weer

aan het systeem moet teruggeven.
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De resourcedescriptors bevatten informatie over resourcegroe

pen. Per resourcegroep bestaat deze informatie o.a. uit:

- het soort resources (serially reusable of consumable).

- een inventarislijst van nog beschikbare typen uit de groep.

- een wachtlijst van geblokkeerde processen.

Gelijksoortige resources worden ingedeeld in een bepaalde

resourcegroep, en hebben binnen zo'n groep elk een eigen type

aanduiding en een eigen identiteit. De resources die niet aan een

proces zijn toegewezen staan op de inventarislijst. AIle processen

die zijn geblokkeerd op resources uit een bepaalde resourcegroep,

zijn in de wachtlijst van de betreffende resourcegroep opgenomen.

De toewijzingsprocedure ALLOCATOR zorgt voor de toewijzing van de

resources aan de processen.

T.3.3. Monitor-operaties.

De boekhouding wordt bijgehouden door de processen. Deze

processen kunnen door middel van monitor-operaties [1] "mutual

exclusive" wijzigingen aanbrengen in de monitordata.

Proces-controle-operaties:

CREATEPROCES; Een vader-proces kan een of meer kinds

processen cre~ren. Ret nieuw gecre~erde

proces wordt door het systeem voorzien van

een unieke naam (identificatie).
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Met behulp van deze procedure wordt een

proces gestart. Daartoe wordt het proces,

nadat de toestand "ready-to-run" is geworden,

op de ready-to-run-lijst geplaatst, waar het

wacht op toewijzing van een processor.

Resource-controle-operaties.

CREATERESOURCE;

REQUEST;

RELEASE;

Deze procedure cre~ert een bepaalde resource

groep. Hierbij wordt de initi~le vulling van

de inventarislijst opgegeven.

Door middel van deze procedure maakt een

proces melding van een verzoek om een be

paald resource. lndien het gevraagde resource

beschikbaar is, wordt deze door ALLOCATOR

aan het proces toegewezen. Het toegewezen

resource wordt van de inventarislijst ver

wijderd, en de toestand van het proces aan

gepast: "blocked" wordt "ready-to-run".

Met behulp van deze procedure wordt een

resource weer aan het systeem teruggegeven.

Daartoe wordt het op de inventarislijst inge

vuld. lndien er nog processen in de wacht

lijst voorkomen, wordt het vrijgekomen re

source door ALLOCATOR toegewezen en weer van

de inventarislijst verwijderd.

Bovenstaande operaties maken gebruik van hulpprocedures. Naast

de reeds eerdere ter sprake gekomen ALLOCATOR, die er voor zorgt

dat de processen de gevraagde resources krijgen toegewezen, bestaat

er ook de procedure SCHEDULER. Deze wijst de processor(en) toe aan

de "ready-to-run"-processen.
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1.3.4. Een simpel multiprogrammeringssysteem.

Teneinde enige ervaring op te kunnen doen hebben We de in

1.3.3. genoemde procedures germplementeerd op de SYS8QOO-micro

computer. Het voornamelijk in PASCAL [7] geschreven multiprogramme

ringssysteem hebben we getest aan de hand van een eenvoudig pro

bleem, dat in fig. 3. is weergegeven.

MULT1
PROGRAMMERINGS

SYSTEEM

Fig. 3. Communicatie tussen twee terminals op interruptbasis.

Twee gebruikers wisselen over en weer met elkaar berichten uit

d.m.v. twee terminals. 1eder van hen produceert een bericht voor de

ander. Daarnaast worden de terminals ook gebruikt voor het uittypen

van een bericht. Er wordt dan een bericht geconsumeerd.

We maken onderscheid tussen twee soorten processen:

1) processen die berichten produceren (producer-proces).

2) processen die berichten consumeren (consumer-proces).



/*proces-beschrijving*/

/*proces-beschrijving*/

1 7

Een producer-proces heeft voor het produceren van een bericht

een t~rminal nodig. Bovendien een buffer om het te verzenden be

richt in op te slaan. Wanneer een bericht klaar is (of de buffer

vol) kan het worden verzonden. Dit betekent dat het buffer aan een

consumer-proces moet worden doorgegeven.

PRODUCER: REQUEST(BUFFER);

REQUEST(TERMINAL);

produceer op interruptbasis;

RELEASE(TERMINAL);

RELEASE(BERICHT); /*doorgeven gebufferd*/

/*bericht*/

Een consumer-proces wordt pas aktief nadat er een bericht is

geproduceerd. Het bericht moet worden uitgetypt op die terminal

waarvoor het bericht is bestemd.

CONSUMER: REQUEST(BERICHT);

REQUEST(TERMINAL);

consumeer op interruptbasis;

RELEASE(TERMINAL);

RELEASE(BUFFER); /*systeemresource aan*/

/*systeem teruggeven*/

In de bijlage vindt U het Pascal-programma waarin deze proce

dures staan beschreven. Zowel het produceren als het consumer en
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verloopt op interruptbasis. Mede daardoor moest de Pascal-beschrij

ving worden uitgebreid met een stukje handcodering (assembler),

welke we niet in dit verslag hebben opgenomen. We beperken ons hier

echter tot de volgende beschrijvingen:

produceren: {wacht op interrupt "input ready"};

{haal karakter op en plaats deze in buffer};

{wacht op nieuwe "input ready"-interrupt};

{haal karakter op enz. enz .... };

consumeren: {haal karakter uit buffer en zet deze op de

output};

{wacht op interrupt "output ready"};

{haal het volgende karakter uit de buffer en

zet deze op de output};

{wacht op "output ready"-interrupt enz. enz .... };
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II. DE INTERNE COMMUNICATIESTRUCTUUR.

11.1. Inleiding.

Een computersysteem bestaat uit hardware-modules waartussen

communicatie mogelijk moet zijn. De interne communicatie staat

onder supervisie van het Operat'ing ..e.ystem (O.S.=besturing van het

computersysteem).

Voor wat betreft de communicatiestructuur binnen een computer

systeem onderscheiden we:

I) Losjes gekoppelde computers welke tesamen een

0.5. vormen.

II) Star gekoppelde computers waarin de resour

ces naar behoefte rond de processoren kunnen

worden gerangschikt.

Voorbeelden van computersystemen van het "losjes gekoppelde"

type zijn de zogenaamde hypercube-computersystemen. De interne

communicatie van deze systemen verloopt op I/O-basis, gebruik

makend van een of meer data-bussen of Pierce-rings. In de litera

tuur worden dit soort systemen ook aangeduid als: megabit-computer

systemen, mega-micro-computersystemen [8] of multi-micro-processor

systemen [9].

De bezwaren die aan dit soort systemen kleven zijn:

1) De architectuur van losjes gekoppelde computers

is veelal ad hoc.

2) De besturing (controle) is traag, omdat op 1/0

basis wordt gecommuniceerd.
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In onz~ benadering omtrent computersystemen gaan we uit van

e~n blok-gestructureerde opbouw van het software-systeem. Dit

betekent concreet dat:

- de processen volgens een boom kunnen worden gerangschikt.

- de toegang tot de monitordata en de monitorprocedures

volgens de procesboom verloopt; dit houdt in dat ook h~t

uitwissel~n van de resources volgens de procesboom verloopt.

E~n blok-gestructureerd software-systeem legt dus de logisch~

communicatiestructuur vast.

D~ b~sturing in star-gekoppelde computers is snel. Dit is de

voornaamste reden dat wij in het vervolg van dit soort systemen uit

zullen gaan. Van het totale probleem van het rangschikken van de

resources rond de processoren, heb ik slechts een deelprobleem

ond~rzocht.

D~ e 1 pro b 1 e em: " Hoe k u nne n gel i j k wa a r dig eresou r c e s over de

processoren worden verdeeld?"

11.2. Verbindingsnetwerk tUBBen proceBBoren en resources.

We gaan uit van N processoren. Elke processor heeft zijn

"eigen" r~source: bijv. een geheugenmodule. Aile N resources zijn

Id~nti~k. Hierond~r wordt verstaan dat het er in principe niet toe

doet van welk(e) resource(s) een bepaalde processor zich bedient.

Dit b~tek~nt dat wanneer processor A aan zijn eigen resource niet

voldoende zou hebben, terwijl processor B zijn resourc~ niet nodig

heeft, via een eventuele herverdeling van de resources, processor A

gebruik kan maken van het vrije resource van B. Het (her)verdelen

van de r~sources zouden wij graag willen realiseren met een ver

bindingsnetwerk, dat zo weinig mogelijk schakelaars bevat.
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(PROCESSOR l'-.1 V V V V V

(PROCESSOR 2\ _.
-~

'l V ", V V V

·····
(PROCESSOR N'"'j ", V V "" /"

(RESOURCE 1) (RESOURCE 3) (. .... ) (RESOURCE N

(RESOURCE 2 ( .... ~ (RESOURCE N-l)

Fig.l. Verbindingsnetwerk tussen processoren en resources.

Het meest voor de hand liggende netwerk is weergegeven in

figuur 1. Hiermee zijn we in staat elke processor met willekeurig

een of meer resources te verbinden. Dit netwerk heeft boven

dien de eigenschap dat de resources non-blocking aan de processoren

kunnen worden toegewezen. Dit betekent dat wanneer er een wille

keurig resource vrij iS t dit resource met elke processor kan worden

verbonden zonder dat daarbij de reeds bestaande verbindingen moeten

worden gewijzigd. Moeten bestaande verbindingen echter w~l worden

gewijzigd dan noemt men een dergelijk netwerk "rearrangeable". Het

herverdelen van de verbindingswegen is ingeval van elektronische

schakelaars geen probleem t zodat wij de eis van "non-blocking"

kunnen laten vervallen.

Het netwerk van fig.l bevat helaas een te groot aantal schake

laars in vergelijking tot het aantal resources. Een verdubbeling

van het aantal resources betekent een verviervoudiging van het

aantal schakelaars.
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11.3. Zoeken naar een optimaal verbindingsnetwerk.

11.3.1. Theoretische bepaling van het minimum aantal schakelaars.

Ter bepaling van het minimaal benodigde aantal schakelaars

gaan we uit van het volgende:

1 wenstprocessor

" z "

in

"

totaal n
1

resources,

" n
2

resources,

processor N wenst in totaal n
N

resources, en

er blijven tenslotte nog n N+ 1 resources over.

Dit geven we weer door middel van een verdelingsvektor

V=(n1'nZ, •••••• ,nN'nN+1). Bij het zoeken naar een realisatie voor

V zal steeds moeten gelden:

O<n.<N
= 1.=

(1<i<N+1 )
= =

N+1
en: ~n.=N.

i= 1 1.

Vanwege de gelijkwaardigheid van de resources doet het er niet

toe welke van de N resources met processor i worden verbonden, als

als het er maar n
i

zijn.

Opdat we aIle f(N) (nog te bepalen) verschillende verdelings

vektoren V kunnen realiseren met behulp van binaire schakelaars,

zal voor het benodigde aantal 5 moeten gelden:

2
5 > f(N).

=
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Ter bepaling van de numerieke waarde van f(N) geven we de

verdelingsvektor op een andere manier weer [10). Daarbij schrijven

we eerst een reeks van n
1

kruisjes, gevolgd door een reeks van

n
2

kruisjes. De beide reeksen kruisjes worden van elkaar ge

scheiden door middel van een nulletje. Dit zetten we zo voort voor

n
3

tim n
N

+
1

• Indien nu ni=O (=geen kruisje) dan worden de reeksen

n
i

_
1

en n
i

+
1

van elkaar gescheiden door twee nullen. Aldus krijgen

we voor een bepaalde V het volgende:

x X X O,X X X X X.O
~ v r -_J

• • X
._~

n
i

_
1

n,=O
1.

.0 X X
" ....

In totaal dus: N kruisjes, oftewel het aantal

resources, en

N nulletjes, oftewel het aantal

onderscheidingstekens voor de

de N+1 reeksen.

Ben bepaalde reeks van kruisjes en nulletjes stelt een bepaal

de verdelingsvektor voor. Ter bepaling van f(N) is het nu de vraag

or hoeveel mogelijke manieren we de N kruisjes (of in plaats

hiervan de N nulletjes) over de 2N beschikbare plaatsen kunnen

verde len?

vrije plaatsen neerzetten,Kruisje 1 kunnen we op 2N

" 2 " " " 2N-1 " " "

Kruisje N " " " 2N-(N-1) " " "

In totaal ( 2N) !
2N(2N-1) ....•...... (N+1)= N! mogelijkheden,

gelet op de volgorde van de kruisjes.
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Veronderstel dat we nu gekregen hebben:

X3 Xl Xs 0 Xl X
4 0 0 0 0 (N=S)

Daarentegen had ook de volgende reeks kunnen ontstaan:

X
2 Xl X

3
0 X

4
Xs 0 0 0 0

Beide reeksen stellen echter dezelfde verdelingsvektor

V=(3.2.0.0.0.0) voor. Het is immers niet van belang of n
l

bestaat

uit de resources 1. 2 en 3 of uit de resources 2. 3 en S. Dit houdt

in dat bovenstaande formule nog niet de gezochte is voor f(N).

Nu geldt echter dat aIle permutaties van de kruisjes steeds

weer dezelfde verdelingsvektor opleveren. Aangezien nu elke V be

staat uit een constant aantal kruisjes (N). geldt ook dat elke V

kan worden weergegeven door N! (= aantal permutaties) verschillende

reeksen van kruisjes en nulletjes. gelet op de volgorde van de

kruisjes. Hiermede bepalen we tenslotte voor f(N):

f(N).N! == (2N)!
N !

behulp van de Stirling-formule:Met

oftewel: f(N) = (2N)!
(N! ) 2

M -Mn;:>:}
M! = M e V.c.TTL·L. die al

redelijk nauwkeurig is voor M~S. vinden we dan:

Voor het minimaal benodigde aantal schakelaars geldt dus:

hieruit voIgt: S > 2N ~ O.S 2 log N - O.S 2log~
=
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Hiermee hebben we nu voor het benodigde aantal schakelaars

een ondergrens gevonden, die evenredig is met het aantal resources

N en gelijk is aan 2N. Tijdens mijn afstuderen heb ik gezocht naar

een verbindingsnetwerk, waarvoor het benodigde aantal schakelaars

zo dicht mogelijk bij de ondergrens ligt. (Fig.2.)

o=bovengrens
uit fig.!.

x=theoretische
ondergrens

i 1 7
16

AANTAL 15
SCHAKE- 14
LAARS. 13

12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0 1 2 3 4 5 6 7 8

AANTAL RESOURCES

Fig. 2. Onder- en bovengrens voor het benodigde
aantal schakelaars.



26

11.3.2. Het Clos-netwerk.

In analogie met de door Clos [11] uitgewerkte oplossing voor

een drietraps-telefonie-netwerk, stellen wij een verbindingsnetwerk

voor zoals in figuur 3 is weergegeven. Dit netwerk is opgebouwd uit

X processorschakelnetwerken, X resources-schakelnetwerken en uit
N
i=m tussenschakelnetwerken. Deze schakelnetwerken zijn netwerken

waarbij elke input met elke output kan worden verbonden. De rea

lisatie hiervan is weergegeven in fig. 4. De schakelaars bevinden

zich in de kruispunten, zodat een schakelmatrix met p inputs en

q outputs, p.q schakelaars telt.

N processor
aansluitingen

~

N resource
aansluitingen

~
1
m

m

1
m

1
m

1
m

[N=m.x I

1
m

PROCESSOR
SCHAKELNETWERKEN

TUSSEN
SCHAKELNETWERKEN

RESOURCE
SCHAKELNETWERKEN

Fig. 3. Processor-resource-verbindingsnetwerk.
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We zullen aantonen dat met behulp van het in figuuur 3

geschetste netwerk elke gewenste verbinding tussen processoren en

resource(s) gerealiseerd kan worden. Onder gewenste verbindingen

verstaan we die verbindingen welke uit de verdelingsvektor

V=(n1'n2' ••••••• ,nN'nN+1) als volgt zijn afgeleid:

1 verbinden metProcessor

" 2 " "
R l' ••••••••••••••••••

R n +1' .
1

,R
n 1

,R
n

1
+n 2

Processor N verbinden met R l'
n 1+n 2+····+nN_ 1+

,R
n 1+•••. n

N

INPUTS: 1
2
3

p

I
V V

V

V

I

123 ......... q OUTPUTS.

Fig. 4. Rechthoekig schakelnetwerk met p.q schakelaars.
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Processor p wordt via zijn processor-schakelnetwerk (PSN), een

tussen-schakelnetwerk (TSN) en tenslotte een resource-schakelnet

werk (RSN) verbonden met het eerste resource uit de reeks:

R l'n 1+···· .n
p

_ 1+

via hetzelfde RSN met p doorverbonden door deze met het laatst

aangeschakelde resource te verbinden. Zijn aIle mogelijkheden van

deze RSN uitgeput dan verbinden we de rest weer via het eerstvol

gende RSN, die op zich wordt aangeschakeld via het reeds in gebruik

zijnde TSN. Iedere processor maakt weI steeds van hetzelfde TSN

gebruik. Door op deze manier het netwerk van figuur 3 te gebruiken

kunnen we elke "gewenste verbinding" tot stand brengen.

Het benodigde aantal TSN'en is als voIgt bepaald. Elk PSN (zie

fig. 3) heeft slechts een verbinding met elk der TSN'en, zodat

voor de aan een bepaald PSN aangesloten processoren er slechts een

via bijv. TSN keen verbinding met een of meer resources kan maken.

Dit ene TSN is voor een bepaalde processor p al voldoende om met de

gewenste resources te worden verbonden. Omdat er m processoren per

PSN aanwezig zijn, hebben we ook minstens m TSN'en nodig. De keuze

voor een TSN wordt bepaald door de eerste nog vrije output van het

PSN, waaraan processor p is verbonden.

Veronderstel dat de gewenste verbindingen voor het Ie tim i
e

PSN (dus voor de processoren PI tim p. ) reeds zijn gerealiseerd.
1.m

Laten we aannnemen dat daarbij aIle resources tim het je RSN reeds

zijn aangeschakeld (figuur 5). Het eerstvolgende met p. +1 te ver
1.m

binden resource is dan R. ol' met l<oc<m.
J.m+ . = =

Indien n i • m+ 110 dan wordt de verbinding voor P i • m+ 1 opge

bouwd via TSN 1 • Geldt daarentegen n
i

•
m

+ 1=O dan wordt TSN
1

gebruikt door de eerstvolgende processor waarvoor geldt n. ~ FO
1.m+;;)

(l<fi~m). Deze redenering kunnen we zo voortzetten voor de nog

resterende processoren van PSN i +1 • In het ongunstigste· geval (aIle

processoren P i . m+ 1 tim P i . m+m- 1 hebben een of meer resources
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1
m

I.JljjjJJ. n i e t me e r
te gebrui
ken inputs
of outputs
van TSN'en

--~E]=J= 1- - 1 I
I m

,
I

I
I

I
I

I,
\

\
\

--~f0: ~
, ,~
' ..... .!.._------------

j+1
i+1

,~---- ...

/
/

\

•
\
\

\
\

i + 1r-----=:::::l

- - - - - - - - --
1
m

/" ...----.,11'
/

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
, I

~ : Ii }---,/

Fig. 5. Het maken van de gewenste verbindingen.

moeten we tenslotte een verbinding kunnen leggen
e

en het m tussen-schakelnetwerk. Een totaal

aangeschakeld)

tussen P.
l..m+m

van m TSN'en is dus voldoende.

Aan de hand van figuur 5 kunnen we dezelfde redenering nog

eens houden voor PSN. 2 en RSN (q>j). Dit kunnen we net zo
1+ q

lang voortzetten totdat of wei het laatste PSN danwel het laatste

RSN aan de beurt is geweest.

Hiermee is aangetoond dat met behulp van het in figuur 3 ge

schetste verbindingsnetwerk elke verdelingsvektor V gerealiseerd

kan worden.
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11.3.3. Benodigd aantal schakelaars voor het Clos-netwerk.

Voor het benodigde aantal schakelaars van het in figuur 3

geschetste verbindingsnetwerk bepalen we:

X PSN'en met elk N schakelaars m.Nm.x
2NIx TSN'en met elk X.X schakelaars m.X

X RSN'en elk
N

schakelaars m.Nmet m.x
TOTAAL: m(2N+X 2 )

========

2 N2
S=m(2N+X )=m(2N+-Z)=2.m.N +

m
m

Hieruit blijkt dat het benodigde aantal schakelaars niet

alleen een funktie is van het aantal resources maar ook van het

aantal inputs per PSN. Aangezien m omgekeerd evenredig is met N

vragen wij ons af welke configuratie van het geschetste verbin

dingsnetwerk optimaal is in de zin van zo weinig mogelijk scha

kelaars? Voor het optimum zal moeten gelden:

dS
= 0dm

dS
2N

N
2

0dm
= - 2m

oftewel: m =Vffi.

Het absolute minimum: S = 2V2'N
3/2

Voor grote N (N)8) is dit netwerk al een duidelijke verbete

ring voor wat betreft het aantal schakelaars. Helaas is dit aantal,

als funktie het aantal resources, nog ver verwijderd van het theo

retisch minimum.
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11.3.4. Het cellulaire verbindingsnetwerk.

In dit type verbindingsnetwerk maken we gebruik van het in

fig. 6.A. weergegeven schakelnetwerk. We gaan uit van twee verbin

dingspatronen (fig. 6.B.). Het volgende is ontleend aan de arti-

Inputs Outputs
1 ....-+-----1--41

If If

2 0-+-----+.... 2
Inputs 1

2

1 2 Outputs

1

2

1

2

Fig. 6.A. Opzet van een cel. Fig. 6.B. Verbindingspatronen.

kelen [12] en [13]. De realisatie van het cellulaire verbindings

netwerk berust op het principe van ruimtelijke verdeling (fig. 7~

Uigaande van een netwerk met N inputs en N outputs kunnen de sub

netwerken A en B op identieke wijze worden gerealiseerd; echter

voor maar N/2 inputs en N/2 outputs. In [12] bewijst men dat door

het alternerende gebruik van de subnetwerken A en Balle mogelijke

verbindingen tussen ~~n input en een output gerealiseerd kunnen

worden. Hierin vindt U tevens een uitdrukking voor het benodigde
raantal schakelcellen. Indien geldt: N=2 t kan eenvoudig worden

afgeleid dat het benodigde aantal cellen ( SN(N) ) voor het in

figuur 7 geschetste verbindingsnetwerk gelijk is aan:

2
SN(N)=N logN - N + 1.
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N

N-2
N-1

subnetwerk
B

N 2

1 _1 1
.) 2

2
3 subnetwerk 3
4 A

4
5

N-1
N

Fig. 7. Het cellulaire verbindingsnetwerk.

We zullen hier dankbaar gebruik van maken om aan te kunnen

tonen dat met een eenvoudige uitbreiding van het netwerk van

fig. 7, elke verdelingsvektor V gerealiseerd kan worden. De

toewijzingsstrategie van de resources aan de processoren is

hetzelfde als voor het Clos-netwerk:

processor 1 verbinden met resources R1tR2t •••••••••••••••• tRn1

processor N verbinden met resources

l-fet het netwerk van Fig. 7. kunnen we elke processor p

(input=processoraansluiting) verbinden met het eerste resource

+ +1 uit zijn reeks (output=resourceaansluiting),
• • • n 1p-
is immers aangetoond dat aIle mogelijke verbindingen tussen
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een input en een output gerealiseerd kunnen worden. Teneinde

de overige resources van de verschillende reeksen met de overeen

komstige processoren te verbinden, breiden we het netwerk uit met

een aantal cellen zoals fig. 8. weergeeft. Het hiervoor benodigde

aantal extra cellen is N/2, zodat voor het in fig. 8 geschetste

netwerk geldt:
2

SN(N)=N logN - N/2 + 1.

Net zoals in het Clos-netwerk verbinden we elke processor met

het eerste resource uit de reeks. In onderstaand verbindingsnetwerk

betekent dit dat processor p wordt verbonden ~et output n
1

+n
2

•••

••• +n 1+1. Via het schakelnetwerk van cel 0 wordt het overeen-
p- x

OUTPUTS OUTPUTS'=
resourceaansluitingen

1
2

3
4

5

N- 3
N-2

N-l
N

t
I
I
I
1

1 I
0'

- ? 1
0

1
3

_.~ I 0'-- 4 I 2

°2
5 I

I 0'
3 --

.' - -.

- -
I

0~/2_1N-21

°N/2-1 N-ll
"-

N I 0~/2
I

/
/

/

Netwerk-gedeelte
uit fig. 7.

Uitbreiding.

Fig. 8. Verbindingsnetwerk tussen processoren en resources.
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komstige resource aangeschakeid. Het per processor aaneenschakelen

van de reeks resources verioopt als voIgt:

dan wordt

overeen-

is,

het

Indien n
1
+n

2
+ .••.•• +n 1+0( (l~o<'<n ) oneven

p- - p
n

1
+ .••••• n

p
_

1
+tX+1 doorverbonden via

komstige netwerk 0'.

2) Geldt daarentegen dat n
1

+ ....•• +n p _ 1+o( even is, dan

wordt het eerstvolgende resource via het daarmee overeen-

1 )

stemmende netwerk 0 aangeschakeid.

De hier ontstane verbindingspatronen wijken af van hetgeen

werd geschetst in figuur 6.B. De verbindingspatronen van de

ceIIen 0 en 0' zien er uit zoais onderstaande figuur weergeeft.

Inputs Outputs
1 -+------ll- 1

Inputs Outputs
1-+---........-+-- 1

2 -+--------jl- 2 2 2

Fig. 9. Verbindingspatronen van de outputcellen 0 en 0'

Hiermee is nu aangetoond dat met behuip van het in fig. 8 ge

~chetste verbindirigsnetwerk eike verdelingsvektor V=(n
1

, ... ,n
N

+
1

)

gerealiseerd kan worden. Het benodigde aantal schakelaars is nu:

s 4 SN (N)
2

4 N logN - 2N + 4
==================
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11.4. Conclusie.

In het voorgaande hebben we twee typen netwerken besproken

die konden voldoen aan: "de resources rangschikken rond de pro

cessoren". Uitgangspunt hierbij was om een verbindingsnetwerk te

construeren dat een minimale hoeveelheid schakelaars nodig zou

hebben. Hierin zijn wij slechts ten dele geslaagd. Genoemde

netwerken betekenden wei een reduktie van het aantal schakelaars,

maar we zijn nag ver verwijderd van het theoretische minimum.

In onderstaande tabel worden de resultaten nog eens in cijfers

uitgedrukt. Het Clos-netwerk biedt pas voordelen t.o.v. het kwadra

tische netwerk indien N>8. Het cellulaire verbindingsnetwerk wordt

pas interessant voor N>128 .

.-_._-_ ..__._--- .......-.... "-"-,'-'"

N 2 4 8 16 32 64 128 256

S=N 2 (max.) 4 16 64 256 1024 4096 16384 65536

8=2 2 N3 / 2
8 16y12 64 128\.1"'2 512 1024fi 4096 8192fi

S==4N
2 (Clos)

8 28 84 228 580 1412 4132 7684iogN-2N+4
(cell.)

S==2N (theor. 4 8 16 32 64 128 256 512
min. )

rabei 1. Vergelijking van de verschillende typen netwerken.

Voordat een verbindingsnetwerk met een minimum (theoretisch)

aantai schakelaars gerealiseerd kan worden, zal nog het nodige

onderzocht moeten worden. Het blijft echter de vraag of er inder

daad zo'n realisatie mogelijk is. Dns lijkt het althans niet uitge

sloten dat er in de nabije toekomst nog netwerken gevonden worden

die dichter bij het theoretische minimum zullen liggen, dan wij tot

nu toe hebben gevonden.
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III. HET PROTECTIE-MECHANISME.

111.1. Inleiding.

In een multiprogrammeringssysteem dienen de processen t.o.v.

elkaar te worden beschermd terwijl ze ook met elkaar moeten kunnen

samenwerken. Soms gebruikt men verschillende protectie-mechanismen

voor verschillende delen van het computersysteem. Het MULTICS

systeem [16] is een voorbeeld van een uitgewerkt protectie-mecha

nisme. Het nadeel van dit systeem is de gecompliceerdheid en de

onnatuurlijke interface naar de gebruiker. Het CAL systeem [15]

biedt ons inziens meer perspektieven.

Voor de implementatie van een protectiemechanisme zullen we in

het vervolg gebruik maken van een aantal begrippen, zoals:

Object iets (bijv. een geheugengebied) in een compu

tersysteem dat beschermt dient te worden.

Access de toegang tot een object.

Principal = een naam waaraan access kan worden verleend.

Capability = de sleutel die aan een principal kan worden

meegegeven, waardoor deze toegang krijgt

tot een bepaald object.

Access

controle

lijst.

lijst waarop per object staat vermeld aan

welke principals access is verleend.
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Volgens onze voorstelling van zaken liggen objecten binnen

adresruimten. De bescherming van de objecten kan als voIgt ge

beuren [2]: bouw rond de adresruimte een muur die is voorzien van

poorten (gates). De bewakers van de poorten (gate-keepers) contro

leren de toegang tot de adresruimten. Er wordt aIleen toegang ver

leend indien men daartoe gemachtigd is. De enige manier om toegang

tot een adresruimte te krijgen is via de gate, gecontroleerd door

de gate~keeper. De muur is ondoordringbaar.

Aan de hand van het voorgaande maken we onderscheiden tussen:

1) List-oriented gate-keepers.

2) Ticket-oriented gate-keepers.

Ad.l. Elke gate-keeper heeft een lijst van principals die toegang

hebben tot de beschermde adresruimte.

Ad.2. Elke principal heeft een kaartje (ticket) voor de adres

ruimte waarbinnen het object zich bevindt.

proces 1 GEHEUGEN_._,_., ... .-,

1 base bound -~

prog~amm:J
2 base bound -
3 . . . . . . . . .

~ programma I\ B

descriptor-
registers. gemeen-

/ schappelijke
proces 2 routine

I

r

1 base bound ...
2 base bound
~- J I3 base bound programma

I 4 . .. . . . . . . c

I II programma
S

Fig. 1. Het gebruik van descriptor-registers.
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De toegang tot de adresruimten wordt door de hardware gecon

troleerd met behulp van de descriptor-registers [14]. Hierin zijn

o.a. aangegeven de boven- en ondergrens van de adresruimten.

Elk proces maakt gebruik van een of meer descriptor-registers

(fig. 1.).

De descriptor-registers mogen niet door een willekeurig pro

gramma worden ingevuld (protectie!). Deze verantwoordelijkheid

ligt bij het supervisor-programma S.

111.2. Het Access-Controle-Lijst systeem.

111.2.1. Beschrijving ACL-systeem.

In een ACL-systeem verwijzen de descriptor-registers naar een

access-controle-lijst (list-oriented). Per object is er een ACL.

De ACL bestaat uit principals die toegang hebben tot het object.

proces 1 GEHEUGEN

POINTER-REGISTERS ACL voor )1 object X OBJ ECT
2 X

~
3

lijst met
principals

PRINCIPAL-REGISTER

)I I ACL voor
object y OBJECT

'- y

1 ij s t met
principals

Fig. 2. Opzet van een ACL-systeem.
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Daarnaast worden in de ACL ook de access-rechten van elk~

principal vermeld. Bijvoorbeeld read en write [14]. Het ver

krijgen van toegang tot een bepaald object verloopt hierbij

als voIgt (zie figuur 2):

1) Door middel van bijvoorbeeld pointer-register 2 wordt ver

wezen naar de ACL van het object waarvoor access wordt

verlangd.

2) De principal is vermeld in het principal-register.

Dit is door de supervisor ingevuld. De supervisor heeft

de legitimiteit van de principal gecontroleerd; bijv.

m.b.v. een pass-word. Het systeem controleert of de

principal voorkomt in de ACL van het object waarvoor

toegang wordt verlangd.

3) Is dit het geval dan krijgt het proces toegang tot

object X met de bijbehorende access-rechten.

Taak van de supervisor:

1) Invullen van de descriptor-registers.

2) Invullen van de access-controle-lijsten.

3) Controleren van de legitimiteit van de principal

en het invullen van het principal-register.

111.2.2. Nadelen van het ACL-systeem.

Het protectie-mechanisme volgens het ACL-systeem kent een aan

tal nadelen, die het gebruik van dit mechanisme voor ons M.S. in de

weg staan:

1) Er is extra hardware nodig om de toegang te

versnellen.

2) 1mplementatie van de access-controle kan pro

blemen geven.

3) De gebruiker kan zelf moeilijk wijzigingen aan

brengen in de access-controle, en de controle op

de legitimiteit van de principals.
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Ad.1. Om te voorkomen dat bij een volgende access voor object X

weer de hele ACL moet worden afegezocht, maakt men gebruik

van schaduw-registers. Deze verwijzen direkt naar het

betreffende object.

Ad.2. De access-controle-lijst kan in lengte vari~ren.

Ad.3. Access-controle en controle op de legitimiteit van de

principals wordt door de supervisor uitgevoerd. In

het algemeen kan de gebruiker hier weinig invloed

op uitoefenen.

111.2.3. Voordelen van het ACL-systeem.

Naast genoemde nadelen zijn er toch ook een aantal voordelen:

1) Ret veranderen van de access-controle-lijst is

steeds mogelijk.

2) Er kan voortdurend worden gecontroleerd wie

er toegang heeft tot het beschermde object.

Dit in tegenstelling tot een capability systeem.

111.3. Ret Capability systeem.

111.3.1. Beschrijving Capability systeem.

In een capability systeem staat in een descriptorregister een

capability. Men krijgt access tot een object wanneer men beschikt

over de capability die bij het object hoort [17l.
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GEHEUGEN

OBJECT ~
1 capability obi . X X OBJECT
2 capability obj.Z

,
P

3 .. .. . . . . . . . .. . .. ~ OBJECT- , Y

~scriPtor- capability obj • P ~II'

(egisters. OBJECT
OBJECT Q

proces 2 Z

• cRpability obj.Y ~

1 capability obj.X ./ capability obj.Q I---' OBJECT
2 capability obj.R R
3 .. . . . . . . . . .. . . ..

Fig. 3. Een eenvoudig capability systeem.

Door middel van tag-bits wordt aangegeven dat er sprake is van

een capability. De operaties op capabilities zijn "privileged"

operaties, die aIleen door de supervisor uitgevoerd kunnen worden.

Proces 1 uit bovenstaande figuur heeft via descriptor

registers 1 en 2 toegang tot de objecten X en Z. Object Z bevat

twee capabilities waardoor proces 1 ook nog toegang kan krijgen tot

de objecten Q en Y. Om dit laatste te realiseren moeten de betref

fende capabilities in de descriptor-registers worden ingevuld.

Een capability bevat bits waarmee de accessrechten worden aan

gegeven [14] (bijv. read-bit, write-bit enz.).

Uit het voorgaande blijkt dat er voor proces 1 geen enkele

weg bestaat waardoor toegang tot object R kan worden verkregen.

20 is het voor bijvoorbeeld proces 2 onmogelijk om toegang te

krijgen tot object P.
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Taak van de supervisor:

1) Invullen van descriptor-registers.

2) Uitgeven en cre~ren van capabilities.

3) Uitvoeren van overige operaties

op capabilities.

111.3.2. Nadelen Capability systeem.

Een aantal specifieke nadelen van het capability systeem zijn:

1) Het herroepen van verleende toegang

(uitgegeven capabilities) aan anderen

is niet mogelijk.

2) Er bestaat geen enkele garantie dat de

ander, jouw informatie niet nog verder

doorgeeft aan derden.

3) Het is niet mogelijk om na te gaan aan

wie de capabilities zijn uitgegeven.

4) In de computer moet een tag-structuur

aanwezig zijn.

111.3.3. Voordelen Capability systeem.

1) Het systeem is eenvoudig.

2) De toegang tot de objecten kan snel worden

gecontroleerd omdat er geen lijst afgezocht

hoeft te worden.
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111.4. Voorstel van een protectie-mechanisme.

Zowel de Access-Controle-Lijst- als de Capability-systemen

hebben de moeilijkheid dat de gebruikers niet of nauwelijks

een eigen protectie-mechanisme kunnen defini~ren. Om hieraan

tegemoet te komen stellen wij voor een protectie-mechanisme met

higrarchische access-controle.

Het is bekend dat een dergelijk protectie-mechanisme een

voudig is op te zetten [15]. Dit Cal-systeem heeft de volgende

eigenschappen:

- Het systeem bestaat uit een aantal beschermde lagen. Elke

laag wordt door een voorgaande laag beschermd (boomstruc

tuur) .

Elke gebruiker is in staat am protectie-Iagen toe te voegen.

Aan de hand hiervan kunnen we het principe van hi~rarchische

access-controle als voIgt implementeren:

1) Ordening in de higrarchie d.m.v. protectie-levels.

Vb. pl_i verzorgt de toegankelijkheiden voor pl_i_l.

Bij overgang van pI . naar pI . 1 dient voor het proces
-1. -1.-

op pl_i_1 aangegeven te worden welke toegankelijkheden er

bestaan.

3) Overgangen van een lager naar een hager protectie-Ievel

verlopen door middel van traps.

Op plO bevindt zich het initialisatie-proces. Dit proces

cregert de toegankelijkheden voor protectie-Ievels op laag -1. Door

processen op pl_1 worden de toegankelijkheden voor protectie-Ievels

op laag -2 gecregerd, enz. enz.
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laag 1

laag 2
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SYSTEEM

INITIALISATIE

Fig. 4. Hi~rarchische ordening van protectie-levels.

In bovenstaande figuur is de hiMrarchie van de protectie

levels weergegeven. Een dergelijke structuur vormt een onderdeel

van de statische beschrijving van het systeem. Ret dynamisch

gebruik van de protectie-levels kan per proces in de stack worden

geregistreerd.

Ieder "running" proces bevindt zich op een bepaald protectie

level. De descriptor-registers bevatten informatie over de toegan

kelijkheden op het betreffende protectie-level. Naarmate een proces

vardert kan het zich zowel op een hoger als op een lager gelegen

protect ie-level bevinden.



",-. pl=-i

descriPt~r-fr:e:g:3i~s~t~e~r~s========~~::~~: ~ O__B_~_E_C__T~

3

PROCESSOR ("running" proces)

protectie-level-register
1 - i I
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- pl=-i
/ OBJECT

A

pl=-i-l
OBJECT

C

pointer-register

\

11 j st met toe
gankelijkheden

pl=-i
toegankelijkheden
voor pl_i_l

pl=-i+l
toegankelijkheden
voor pI .

-1

pl=-i+2
toegankelijkheden

(
voor pl_i+l

, !---'I--~----'

'"i>

pl=-i *
toegankelijkheden
voor pI . 1

-1-

Fig. 5. lmplementatie van het voorgestelde protectie-mechanisme.

Vb. Een proces bevindt zich op een bepaald moment op pl_i en heeft

toegang tot de objecten A en B (zie fig. 5.). Wanneer dit

proces een kindsproces cre~ert zal het ook de toegan

kelijkheden voor het kindsproces, gelegen op een lager

protectie-Ievel, vast moeten leggen. IndLen de processor

wordt overgeschakeld naar het kindsproces, moeten de door

het vaderproces gedefinieerde toegankelijkheden in de
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descriptor-registers worden ingevuld. Een ander vaderproces

op hetzelfde protectielevel pI . defini~ert voor zijn
. -1

kindsprocessen op pl_i_l weer andere toegankelijkheden. In

fig. 5. is dit aangegeven door middel van een *..

Opm. De descriptor-registers worden aIleen door de supervisor

irgevuld. Een programmeur kan niet over deze registers

beschikken.

Uit het voorbeeld blijkt dat het protectie-Ievel van een

kindsproces altijd een niveau lager ligt dan het protectie

level van het vaderproces. Een proces kan toegang krijgen tot een

object met een hoger gelegen protectie-Ievel d.m.v. een trap.

(Dit is bijvoorbeeld te realiseren met een interrupt-mechanisme).

Ten behoeve van de uitvoering van traps is de processor van

fig. 5. uitgebreid met een extra pointer-register, dat verwijst

naar een lijst met toegankelijkheden voor de protectie-Ievels.

(Opm. Een lijst met toegankelijkheden voor pl_j is opgeborgen

op pl_j+l)'

De hier ge!ntroduceerde toegankelijkheden worden door de

supervisor ingevuld in de descriptor-registers (trap). De toe

gankelijkheden zijn als voIgt opgebouwd:

KEY LOCATION ACCESSBITS GATEKEEPER-PROCEDURE
----- . ........ ....L- -.,j

KEY: Hieronder wordt verstaan de unieke protect ie-key

voor een bepaald object. Tijdens het cre~ren van

de toegankelijkheden worden de key's voor het beno

digde object door de supervisor uitgegeven. Toegang

tot het object verkrijgt men via key-controle.
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Specificatie van de plaats van het beschermde

geheugen-object.

Geven aan welke accessrechten er voor het object

bestaan. Een toegankelijkheid bevat bijvoorbeeld

read- en write-bits.

Dit is een verwijzing naar een gatekeeper

procedure die zorg moet dragen voor de bewaking

van het object. Deze procedure kan door de gebruiker

zelf worden gedefinieerd!

111.5. Conclusie.

In het kader van mijn afstudeerwerk hebben wij ons voor wat

betreft het protectie-mechanisme, beperkt tot het vergelijken van

bestaande mechanismen en het voorstellen van een nieuw protectie

mechanisme. Dit voorstel is vooralsnog een theoretisch ontwerp dat

nog niet tot in aile details is uitgewerkt. Dit laatste lijkt ons

echter wei zinvol omdat er een aantal voordelen genoemd kunnen

worden, die in het ACL-systeem en/of Capability-systeem niet als

voordelen konden worden aangemerkt:

1 ) De gebruiker

2 ) De gebruiker

produceren.

3) De benodigde

kan zelf een protectie-mechanisme defini~ren.

kan zelf op een bepaald level een gatekeeper
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L.ABEl 1i

CONST "AXPHR~3' 1* HAXIHUH AANTAl PROCESSEH *1

"AXSPl-2 1* MAXI"UH AANTAL SE"APHORES *1

MAY.RGR~3 I*HAXIMUH AANTAL RESOURCEGROEPEH*I

MAXRCOOE-2; 1* "AXIMUM AANTAL TYPEH 81HHEH RESOURCEGPOEP *1

"AXAORES"6S535;

1'1 D" 1 :

I.RESOURCEGROEPAANOUIDIHGH*I

BUFFER"'1 ;

TERPlIHAl=2J

BERICHT-3J

BFRnTE=100; I"'"AXI"ALE BUFFERGROOTTE*I

1tPF PROCES=O .. "AXPHR; 1* PROCESHU""ER *1

8S=0 .. "AXSPL; /* O-SCHEDULED, 1 .. "AXSP=RAHGHR'S SEMAPHOREH ./

RGROUPTVP::tl .. "AXRCR;

RCODEcO .. PlAXRCODE' ~. RESOURCECOOE GEEFT OHDERSCHEID BIHNEH RESOUR*

CfGI?OEP *1

PDRES=O. PlAXADRES; I. 2 BYTES GETAL *1

POLO-RECORD

HEXT:I)PDLO;

NAHE:PROCES;

BLOORZlO:SS;

PSA:ADRES

EN D;

SED-RECORD

rOUHT: INTECER;

INSPOINT:9PDlO;

RE"POIHTI~P()LO

END;

PSTATUS-(RDVTORUN,BLOCKEO,SUSPENDEO,BLSUS,DEAO») I. PROCESSTATUS: •

READV TO RUN,BLOCKED-SUSPENDED .1

JHTERRPT .. (TTVLTTV2,TTVtfLTTV2R); I*IHTERRUPTS 'lOOP ZENOEH EN ONTVA*
",r.f~· ..

~HT"'OOR[)·RECO'D

ARTIKELI ReOOE} /* TERUGKEER PARA"ETERS YAH REQUEST ~I
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AHSW: IHTEGER

EHO I

PAHTWOOROa'AHTWOORD;

WELE"-RECORD
HEXT: (HIELEPI ;

SOORT:RCODE'

POIHTER:'AHTWOOROi

WACHTEHl>E:PROCES

EHOi

(ElE"-RECORO

HEXT:'tELEPI'
RESOURCE:RCOI>EJ

DATA: INTECER

END;

PIElEl'la'IELE",

RElE .. -RECORO

MEXT:tRELEPlJ

RGROUPIRGROUPTVP;

RESOURCE:RCOI>EJ

DATA: I HTEGER

ENOi

POll-RECORD
STATUSLl :PSTATUSJ

BLOORZLl !RECORO
RC:RCROUPT't'P:

WEliWELEPI

EHO:

SRLSTliRELE"

EHO'
IHTHA~ER£C.RECORO

RCRP:RCROUPTYP:

RESOURCE:RCOOE

EHOi

IHTHAI'IE1AB-ARRAY( .1 .. P1AXRCOOE. ) OF 'IHTHAI1EREC'

RGO"RECORO

IHTHA"E:tHTHA"ETABJ

WACHTLST:RECORI>

IHSPOIHTI'WELE"J
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RE"POINTI@YELE"

EN D;

IHYLST:RECORD

IHSPOIHT1IIELEI1;

REI'IPOIHT:9IELE"

EHD

E NO;

YAR RUHHIHGPROCES: PROCES:

SCHE~ULEFLAG: BOOLEAN:

H~LOlRECORD /* "OHITORDATA LEYEL 0 • SE"APHOORDATA */

PROCDESCRO: ARRAV(. PROCES.) OF 'PIHO;

SEI'IPHDESCRIARRAY( .1 .. "AXSPL.) OF 9SED:

RRLST:9PDLO

EHD :

I1DL 1: RECORD

PROCDESCR t: ARRAV( . PROCES.) OF IPDL t;

RSGRDESCR: ARRAY( . RGROUPTVP.) OF 9RCD;

FRREULST:@RELEI'I;

FRWLST :IH.ELE";

FRIHYLSTI'tELEI'I

END:

CO",eUFFER:ARRAV( .1 .. I1AXRCODE,O .. BFR"TE.) OF IHTEGER:

1*20WEL ZEHD ALS OHTVAHGBUFFER*I

I*PROCEDURE DECLARATION PART./

P~OCEDURE IHITPROCESSORSTATUStYAR SP:A~RESl PCIADRES);

LABEL I:

BEGIN GOTO 1:
1: EN I) ;

P~OCEDURf REDPROCESSORSTATUS;

LABEL 1:

BEGIN COTO I:

1: EHO;

PROCEDURE HERSTELPROCESSORSTATUSI

LABEL 1;

3
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BEG 1M COTO \ I

1: EHI>;

p~otf[)URf INTERRUPTEHA8L£:

LCIBEL 1;

PoEGIH COlO l'

I: END;

PROCEDURE IHTERRUPTDISABLE;

LABEL l'

BEGIH COlO 1)

II ENDJ

PR~CEDURE LOCKKEYBORD(HAA":RCODE),

LABEL 1;

B£GIH COTO I:

I' EH[)i

P~OCEDUR£ UNlOCKKEVSORD(HAA":RCODE>:

LABEL l'

BECIH G010 II

]: EH [) ;

PROCEDURE SELEC1IHTERRUPT(HAA"IIHTERRPT);

LABEL 1;

BECIN COTO II

1: EN D;

PPOCEDURE INPUT<YAR KARIIHTEGERI HAA":RCODE);

LABEL 1:

BEGIH GOTO 1;

J; EN D :

PROr:FDURE OUTPUHYAR KAR: INTEGER; NAA":RCODE);

LABEL I:

BECIH COTO I:

l' ENOJ

PROCEDURE SCHAKElOYER(PIPROCES)1

LABEL 1;

BECIH COTO l'

1: END;

P~OCEOURE OISABlE92141

LABEL 1;

BECIN COTO 1;

I: EHOI

4
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PROCEDURE EHABLE8214;

LABEL 1J

BEGIN GOTO II

1: EH D i

PROCEDURE SCHEDULER)

YAP P: PROCES;

BEGIN

IF (SCHEDULEFLAC-TRUE> OR (RUHHIHGPROCES=O)

THEN BEGIN SCHEDUlEFLAG:=FALSEi

P:=MDLO.RRLSTi.HA"Ei

"DLO.RRLST:=I'lDLO.RRLSTI.HEXT;

SCHAKELOYER( P)

EHI>

ELSE INTERRUPTEHABLE

E NI) ;

PROCEDURE WAITFORIHTERRUPHNAA": IHTERRPT);

BEGIH SELECTIHTERP,UPT(HAAI'l)1

SCHEDULEfLAG:=TRUEi

SCHEDULER

END:

PROCEDURE CREATEPO (HAAI'l:PROCESI STPOIHTER,PCCOUHTER: AI>RES);

,,~p. F'ROSCRO: IHDLO:

SP:AI>RES;

BEGIN SP:s STPOIHTER;

IHITPROCESSORSTATUS <SP,PCCOUHTEP,»)

IF "DlO.PROCDESCRO( .HAA". )=HIL

THEN BEGIN

HEW( PRDSCRO);

"OLO.PROCDESCRO( .HAA". ):=PRDSCRO
EHO;

WITH "DlO.PROCDESCRO( .HAA".)9 1>0

BEGIH NAME:= HAA"i

•
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BLOORZLOI·OJ

PSAl=SP

END

EHO:

PROCEDURE STARTOCNAA",PROCES>;

BEGIN INTERRUPTOl9ABLEJ

WITH "OLO .PROCOESCRO(. HARtl.)' DO

IF BLOORZLO-O

THEN

BEGIH

IF HAAI1=O

THEN HEXT: - "OLO. PROCOESCRO( . NAA". )

ELSE HEXT:= "OLO.RRLST;

"DLO .RRLS T: e"OLO. PROCDESCRO( . HAIHI. )

END;

INTERRUPTEHABLE

END; /*STARTO*/

PROCEDURE CREATES(SEI'tPH: SSJ lHIT: INTEGER>,

VAP SDSCR: 9SEDI

BE GI H

IF "I)LO. SEI1PHOESCR( . SEI1PH. )·HI L

THEN BEGIN

HEW(SOSCR>;

"OLD. SE"PHDESCR( . SEPIPH. ): IISOSCR

END;

WITH "OLO.SE"PHOESCRCSEI1PH.)@ DO

BEGIH

COUHT:aIHITJ

INSPOIHTI=HIL;

REI1POINTIIIHIL

EHO ;

EHOI
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PROCf.OURE P(SE"PH:SS);

BEGIN

IHTERRUP1DISABlEJ

WITH ttDlO 1>0

WITH SE"PHDESCR( ,SEPtPH,)@ DO

IF COU HT > 0

THEN BEGIN COUHTI-COUNT-l; IHTERRUPTEHABLE EHD

E,L SE

BEGIN

WITH PROCDESCRO( ,RUHHIHGPROCES )@ 00

BEGIH NEXT:cHIL; 8LOORZLOl~SEPtPH END;

IF REI1POINT=HIl

THEN RE"POIHTI=PROCDESCRO( RUHHIHGPROCES)

ELSE IHSPOIHT9 .NEXT I=PROCOfSCRO(. RUHHIHGPROCES.»)

I I'l SPOI H T : '" Ppoe () ESC RO ( . RUHH J H G~' ROC ES );

SCHEOULEFLAGl~TRUE;

SCHEOULER

END

EHD; "III P III/

PROCEDURE Y(SE"PH:SS);

'JAR HULP:iPOLO;

BEGIN

IHTERRUPTDISABLE;

WITH MOLD 00

WITH SE"PHOESCR(SEf1PH.)' DO

IF RE"POIHT=Hll

THEN COUHTI=COUHT+l

EL SE

BECIN /. HAAl YAN WACHTlIJST SEMAPHOREH EN PLAATS IN RfADYTO

RUN lIJST */

HUlP:-REt1POINT;

WITH HULP' DO

BECIH

REt1POIHT:=NE)(T;

HE:H: "'RRLST)

BlOQRZLO:",O
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EHO J

RRlSTlltHULP

END;

SCHEDULER

END; /. V */

PPOCEOURE ALLOCATOR<RGPI RCRDUPTVP>;

VAR FOUND: BOOLEAN;

IP,OLOIPIIIELE",

WP,OLDWP:QWELE",

TVP:RCOOEI

RP: eRELE";

HArtE I PROCES'

BEGIH

FOUHD: "FALSE;

/. lOEK WACHTLIJST EN IHYEHTARISLIJST AF ./

WITH "'OLl 00

WI TH RSGRDESCR(. RGP. >@ 00

BEGIN

IP:a IHYLST.RE",POIHTl OLOIPf. HIL;

WHILE (FOUHD::FALSE> AHD (IP=HIL> DO

BEGIN

WPIS WACHTLST.RE"POIHT; OLOWP:= HILl

WHILE <FOUND-FALSE) AND (WP· NIL) DO

BEGIN

IF WP@.SOORT-O

THEH FOUND:-TRUE

ELSE

IF WP@.SOORTsIPt.RESOURCE

THEN FOUHOI=TRUEJ

IF FOUND"" FALSE

THEN BEGIN OLDWPlltWP; WP:lt WP~.NEXT EHO

END;

IF FOUND .. FALSE

THEN BEGIN OlDIP: .. IPJ IP:- IP9.HEXT EHD

EHOI
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IF FOUND = TRUE
lHEH 1* V£RWIJDER DE RECORDS UIT DE LIJSTEH ./

BEGIN
IF IP z IHYLST.REHPOIHT

THEN IHYLST.REI'IPOIHT:a IP@,NEXT

ELSE OLDIP' NEXT:- {pe.HEXT;

IF IP .. INVLST,IHSPOIHT

THEN INYlST, IHSPOINT:-OLDIP;

IF WP • WACHTlST ,REHPOIHT
THEH WACHTLST,REI'IPOIHT:= WPi.HEXT

ELSE OLDWP'.HEXTI- Wpe,NEXT:

IF WP D WACHTLST.IHSPOIHT
THEN WACHTLST, INSPOIHT :-OLl)WP;

TYP:=IP9.RESOURCE;

WITH UP@ POINTER' ~O

BEGIN ARTIKEL:= TYP; AHSY:= IPt.DATA EHDJ

NAME := WP@.WACHTEHDE;

WITH PROCOESCR1( .HAI1E.)@ DO

BEGIN /* WERK DE STATUS BIJ */

IF STATUSLl = BLOCKED

THEN

BEGIN
STATUSL11 "'RDVTORUN:

IF NA"E • RUNNINCPROCES
THEN /* INSERT IH READY TO RUH LIST *1

STARTO<NA"E>

END
ELSE STATUSLll-SUSPEHDED;

TYP'. IPI.RESOURCE;
IF IHTNAI'IE(.TYP,):aNIl

THEN /* YUl DE INTERHE HAAH IN OP DE SRLST *;

BEGIN /- PAK EEN YRIJ REUSELEMENT */

RP:= FRREUlST:

FRREULST:= FRREULST@HEXT;

/* VUl I1£T IW ./

WITH RP8 00

9EGIN
NEXT:aSRLST:
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RGROUP:- INTHA"E( .TVP. )I.RGRP;

R£SOURCE:= IHTHA"E( TYP.)9 R£SOURCE.:

DATA: = IPI.DATA

END;
/* YOEG HET TOE AAH DE SRLST */

SRLST: .. RP

END

END: I.WITH PROCOESCRI (.HA"E. )@./

/* GEEF IP EN WP YRIJ */

IP@.HEXT:m FRIHYLST:

FRIHYLST:=IP;

WP@.NEXTl- FRYlST;

FRWLST:ItWP

END 1* FOUHD It TRUE */

END /. RSGRDESCR( .RGP. >9 */

EHI> I /* ALLOCATOR .1

PROCEDURE CREATEP(HAA"~ PROCES;STPOIHTER.PROGRA"COUHTER: AORES)J

\.'I'IR PRDSCRII "PDLl;

BEGIN

CREATEPO< HAAH,STPOIHTER.PROGRAHCOUHTER)J

IF "OLl.PROCOESCR1<.HAA" )=NIL

THEH BEGIN

NEW< PRDSCRI »)
HDLl.PROCDESCR1( .HAA". ):=PRDSCRI

END;

WITH "I>Ll PROCDESCR1C .HAA".)f 00

BEGIN STATUSLll- SUSPENDED; SRLST:= NIL EHO)

ENDJ /* CREATEP ./

PROCEDURE STARTCHAA"l PROCES»)

BEGIN

POfD)J

WITH t1DLIPROCDESCR1<HAA".)f 00

IF STATUSL1~BLSUS

THEH STATUSLl:=8LOCKED
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ELSE

BEeIH

STATUSll:-RDVTORUH;

STAR10(ItfAA")
EHI);

\,(Pll»

EHO I /. START ./

PPOCFDURE CREATER<SUPEPR: RGROUPTYPI VAR POIHTERTABEl: IHTHAPlETA8; IPOIH.

TE'R, RPO INTER :PIELEPl):

i. CREATE RESOURC£GROUP ./

VAR I: IHTEGER;RGDSCR~ IRGO;

BEGIH

IF PlDL1.RSGRDESCR( .SUPERR. )-HIl

THEN BEGIN

HEwe RGl>SCR);

PlDLl. RSGRDESCR(. SUPERR.) l-RGDSCR

EHDI

"ITH "DLI RSGRI>ESCIH. SUPERR.)@ DO

BEGIN FOR 1/-1 TO "AXRCODE DO

BEGHI IHTHAt1E(. I.): '" POINTERTAB£U . I. );

EHD;

WACHTlST INSPOIHT:- NIL;

WACHTlST.REMPOINT:a HILi

IHVlST. IHSPOIHT:~ IPOINTERi

IHVLST.REPlPOIHTla RPOIHTER

EHD

EHO;

PROCEDURE REQUEST( SUPERR: RCROUPTYP; RES: ReODE, YAR DATA: PAHTWOORI»;

YAR "PI iWElEt'l;

8F. G HI

PC"!»~;

1* HOTEER DE RAH~RA~G */

WP:e"DLl.FRWLSTI /. PAK EEN FRWLST-ELEPlEHT .1

PlDL1.FRWLST:= WP@ HEXT;
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WITH WP9 DO /* YUl HET IN ./

BEGIN

NEXT::: NIL;

SOORT'·RESJ

POIHTER:-DATA;

WACHTEHOE:-RUHHIHGPROCES

END;

WITH "DLI. PROCDESCRI( .RUHHIHGPROCES.)9 DO

BEGtN

STATUSLl:-SLOCKED;

BLOORZL1.RG:=SUPERRI

BLOORZll.WEla UP
EHD;

WI TH "Dll. RSGROESCR( . SUPERR. >@ DO

BEGIN

IF WACHTLST.RE"POIHT • HIL
THEN WACHTLST.RE"POIHT:= UP

ELSE WACHTLST.IHSPOIHT@.HEl<Tla WP;

WACHTlST.IHSPOIHT:- UP

EHO:

/. EVT TOEWIJZIHG */

ALLOCATOR<SUPERR)J

IF "Oll. PROCDESCRI <. RUNNI HCPROCES.)'. STATUSU-BlOCKEO

THEH

BEGIN

IHTERRUPTDISABLE;
SCHEDULEFLAG:-TRUE

ENDJ

\,("D)

END: /. REQUEST ./

PROCEOURE RElEASE<SUPERR: RCROUPTVP; RES: ReoDE; ROATA: INTEGER);

VAR IHTCHAME: RCROUPTVP;

INTRCODE: ReODE:

RP,OLDRP:9RElE";

IP:@!ELOtJ

BEGIN

1 ;
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P(ftO)1

WITH "DLt 00 /. NOTEER DE AFCIFTE ./

BEGIN
IF RSCRDESCR( SUPIIR. >I. INTHA"E( . RES.) • HI L

THEN /. YERWIJDER UIT SRLST ./
WITH PROCDESCR1(.RUNNINCPROCES.). DO

BECIN
IHTCNA"E :-RSCRDESCR(. SUPERR.)' .1HTHA"E< RES.)9 .RGRF;

IHTRCODE laRSCRDEseRC . SUPERI. ),. lHTHA"EC. RES.)(f RESOURCE:

RPI-SILST; OLDRPla HIL)
WHILE IP- HIL DO /. ZOEK SRLST AF ./

BECIN
WITH RP.DO

IF RCROUP - IHTCNA"!
THEN

IF RESOURCE • INTRCOOE
TMEH

IF DATA Ii RDATA
TNEN /. YERWJJOER UIT SRLST */

BECIN

IF OLDIP • HIL
THEN SRLSTI-HE~T

ELSE OLORPI.HE~TlaNE~T;

HE"TI-FRREULSY)
FRREULST'-RP)
IPI- NIL

EHD)
IF RPaHIL

THEN BECIN OLDRPI-.P; RPI-RPI.NEXT END
END

END'
IP:-FRINYlSTJ /. PAk EEN YRIJ INYLST RECORD ./
rRINYLSTI-IP'.HEXTJ
WITH lP. 00

BEeIN
NEXT:- NIL:
~ESOURCElaRESJ

DATAI-RDATA

1 :
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[HO;

WITH RSGRDESCR<. SUPERR. )'.INYLST 1>0

BECIN

IF RE"POIHT • Hll

THEN RE"POIHT:= IP

ELSE INSPOINT'.HEXTI-IP;

IHSPOIHTlslP

END

END; /. HOTEER DE AFGIFTE */

AllOCATOR<SUPERR);

Y<"D)
EHDI /. RELEASE ./

PROCEOURE CREATESYSTE";

CONST SPPR1=32~12; PCPRl-7'3S1 /*PRODUCEBER RP1./

SPPR2 c 32256J PCPR2 a 7'3S; /*PRODUCEBER RP2 */

SPPR3=32000; PCPR3=8622; /*PRODUCEBER RP3./

SPPRO-32767; PCPRO=8711; /.CEHElE PASCALPROGRA""A*;

YAR I I IHTEGER;

INTHAA"'9IHTHA"EREC;

IHTHTAB I INTHA"ETAB;

IEl"NT:ltIElE";

WEL"HTlIWELE";

REL"NT:eRELE"1

IPOIHTER,RPOIHfERltIELE",

PROCEOURE IHIT"DLOJ

YAR II1HTEGER;

BEGIN FOR 11-0 TO "AXPHR DO

"OLO .PROCDESCRO< . I. )1 =HIL:

FOR 1:-1 TO "AXSPL DO

"OLO .SE"PHDESCR(. I.): =HIU

END; I*IHIT"OLO*I

PROCEDURE INIT"OLIJ

/*POIHTER AR~AYiS */

/*VOOR PDlO-RECOFDS/*1

1* EN SED-RECORDS./
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'JAR IIIHTEGER;

BECIN FOR IlaO TO I1AXPHR DO

PlOll.PROCDESCRl<.I. )l-HJU

FOR I: "11 TO fIIAXRGR DO

"Dll RSGRDESCR(. 1. ): "HI L J

END; 1*IHIT"oLl*1

I.POIHTER ARRAY'S.I

I*YOOR PDLl- EH*I

I.RGD-RECORDS-I

1 :3

I*CREEER PlDL1-RECORDS*1

I*NIEUW PDLO- EN POLl-RECORDS.!

BEGIN I-PROCES 0 YOERT CREATESYSTEI1 UIT EN DRAAIT-I

I*OOK ALS ER GEEN ANDERE PROCESSEH READY TO RUH *1

IHITfU)LO;

CREATES<ld);

INITI10Ll;

CREATEP(O,SPPRO,PCPRO)I

CREAT£P( I,SPPR1,PCPRl);

CREATEP(2,SPPR2,PCPR2);

CREATEP(3,SPPR3,PCPR»;

HEW<lELI1NT); HEW( IHTHAAIO; I*IELEM-RECORDS RGRP 1*1

RPOINTER:=IELf1NTi

IPOINTER:-IELI1HT;

FOR I:al TO I1AXRCOoE DO I*CREATIE VAN RESOURCETYPEH*/

BEGIH IfLMHT~.RESOURCE:·I;

IELI1HT@. DATA 1=1;

INTHAAPl@.RGRP:=BUFFERi

IHTHAA"@.RESOURCE:=I;

IHTHTAB<.I. ):=IHTNAAl1i

IF I=f1AXRCOOE THEN

BEGIN NEW<IELI1HT); HEW(IHTHAAPl);

IPOIHTERI.NEXTI·IEL"NT;

IPOIHTER:-IEL"HT

END;

END;

IPOIHTERt.HEXT:·HIl,

f.REATER( BUFFER, IHTNTAB, IPOINTER, RPOIHTER); I*YUL FGD-PEe 1... 1

NfW<IEUIHT); HEW( INTHAAI1); IJlrIELEf1-RECORDS RGRP 2.1

RPOIHTER:=IELMHT;

IPOIHTER:=IELMHT;

FOR I :-1 TO f1AXRCODE 00 I*CREATIE YAH RESOURCETvPEH*1

BEGIN IEL"NTI.RESOURCE:-I,
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IEL"NT'.I>ATA:-I;

IHTNAA"@.RGRP:-TER"IHAl;

IHTHAA"'.RESOURCE:=ll

INTHTA8( .1 . ): -I HTHAA'H

IF I-"AXRCODE THEN

BEGIN HEW<IEL"NT») HEIHIHTHAAtO)

IPOIHTER9HEXT:=lEL"HT;

IPOIHTER:"IELttHT

EHD;

EHD;

IPOIHTER9.HEXT:=HIL;

CREATER( TERftlHAL, IHTHTAB, IPOINTER,RPOIHTER);

FOR I: =1 TO I'IAXRCODE DO I HTHTAB( . I. ): =NI L ;

IPOIHTERI=HIL J RPOtHT~R:=HIL;

CREATER(BERICHT.IHTNTAB,IPOIHTER,RPOIHTER);

HEW(REL"NT)1 I*CREATIE YAH FRREULST*I

REL"HT@.HEXT:=NllJ

MDL1.FRREULST:sREL"HT;

FOR I :=] TO 1000

BEGIN NEWCREL"HT)J

RELftHT@.HEXT:a"DL1.FRREULSTi

"Dll FRREUlST:=REL"HT
END:

HEW(WEL"HT)l I*CREATIE YAH FRWLST.I

WEl"HT'.HEXT:=HIL;

"DL1.F~WLST:-WEL"HTl

FOR I :=1 TO 10 00

BEGIN HEW(WEL"NT)J

WEL"HTI.HEXT:=1'I0LI.FRWLST;

"DLl .FRWLST: .WELMHT

END;

HEW(IElI'INT») I.CREATIE YAH FRIHYlST./

IEL"HTi HE~T:=NIl;

M[)L 1. FR I HVLST:" lEL"NT;

FOR I ::1 TO 10 DO

BEGIN HEWC IEl"HT)l

I ElMNT@.NEXT: -"Oll. FR I HilLS T:

"OLt .FRIHYlST:=IELftHT
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ENOl

ENDJ /*CREATESVSTE"*/

PROCEOURE PRODUCEBERi

VAR DESTIH,BUFNR,CRTH,RP.IHDEX: INTEGERi

ITRP: IHTERRPT J

AHT.AHTW:'AHTWOORI>; ;*AHT TBV BUFFER./

/.ANTW TBY TERI1IHAl*1

PROCEDURE PRODUCEER;

BEGIN IF RP·l

THEN BEGIN DESTIH:a2J ITRP~=TTYl EHD

ELSE BEGIN DESTIN:-l' ITRP:~TTY2 EHDJ

WH ILE (INDEX(BFR"TE) AND (CRTH=l4l)

DO BEGIH IHTERRUPTDISABLEi

WAITFORIHTERRUPT< ITRP);

INPUT< CRTN, RP)i

CO"BUFFER( .BUFHR. INDEX. ):aCRTH:

IHDEXI=INDEX+l

EHD J

EHD; I*PRODUCEER*/

BECIH NEW(ANT); NEW(ANTY);

REPEAT REQUEST(BUFFER,O,ANT);

BUFHR:=AHTI.ARTIKEL;

IHO£X:=2; CRTH:aO;

REQUEST(TER"IHAL,O,AHTW)1

RP:=AHTW'.ARTIKELJ I*AAHDUIDIHG TOEGEW.TERM *!

UHLOCKKEVBORI)(RP);

PRODUCEER;

LOCKKEY80RD( RP);

RELEASE(TER"IHAL.RP.ANTWt,AHSW):

COPlSUFFER< .8UFHR,O. ):=IHDEX-l;

CO"BUFFER( .BUFHILI. ):zOESTIHI

WITH I1DLl 00 /*IHTHA"E BUFFER DOORGEVEH*/

WITH RSGRDESCR( .BERtCHT )@ DO /"-TBV SRLST*I

IHTHAME( BUFHR. ):"~SGRDESCR( .BUFFER. )@.IHTHAI1E(.BUFHR.):

RELEASE(BERICHT,BUFHR.AHT'.AHSW)
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UHTIl TRUE~FAlSE)

EHD; /.PROOUCEBElhl

PROCEDURE COHSU"EBER;

YAR DESTIH,BUFHR,IHDE~,BUFCR,CRTH,RP: INTEGER;

HEXTCHAR:INTERRPT;

ANT,AHTWltAHTWOOROJ I.AHT TBY BERICHT EN AHTW TBV TERMINAL.;

PROCEDURE COHSU"EER)

BEGIN IF DESTIN-I

THEN HEXTCHAR:-TTYIR

ELSE HEXTCHAR:-TTY2R;

FOR IHDEX:-2 TO BUFGR DO

BEGIN CRTH:-CO"BUFFER( .BUFHR,JHOEl<.»

OUTPUT<CRTH,RP );

IHTERRUPTDISABLEJ

WAITFORIHTERRUPT<HEXTCHAR)

EHD;

EHDJ /*COHSUMEER*/

BEGIN HE.,CANT); NEWCANT.,);

REPEAT REQUEST(BERICHT,O,AHT);

BUFNRI-AHT9.AHSW; /*CEBRUIKTE BUFFER.I

BUFGR: -CO"BUFFER( . BUFNR, 0.); /*HOEVER CEYULc.*/

OE5T I HI-COl1BUFFER( . BIJFHR, 1. );

REQUEST(TER"IHAl,DESTIN,AHTW);

RP'-AHTW@.ARTIKElJ

COHSU"EER;

RELEASE(TER"IHAl,OESTIH,AHTW'.AHSW»

WITH "DLI DO I*BERJCHT GECOHSU"EERO*/

RSCRDESCR< .BERICHT )@.IHTHAI'fE( BUfHR. ):"'N1Li

RELEASE<BUFFER,BUFHR,AHT9.ANSW)

UNTIL TRUE-FALSE)

EHD; I.CONSU"EBER*/

BECIN DISABLE8214:

RUNHIHCPROCES:-OJ

1 q
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CREATESYSTE"J
START<O)j /.PROCESSEN 0,1,2 EN J -/

START< 1); /.OP RRLST GEPLAATST*/

START(2);

SlART(3);

ENABLE8214;

11 GOlO II
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