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Samenvatting

Dit verslag bevat een beschrijving van een gedistribueerd, object-georienteerd operating

system. Het systeem creeert een object-georienteerde omgeving voor gebruikers, en is zelf ook

object-georienteerd opgebouwd. Er is voor de beschrijving geen gebruik gemaakt van een

object-georienteerde programmeertaal, maar van Pascal.

Er wordt voorzien in locatie-transparantheid van objecten. Er worden classes en een

delegatie mechanisme gebruikt om inheritance te implementeren. Objecten zelf kunnen ook

gedistribueerd zijn over verschillende hosts, de eenheid van distributie is een object-fragment.

Ieder fragment maakt gebruik van een virtue1e machine die wordt gevonnd door een aantal

meta-objecten. Meta-objecten gebruiken ook een virtuele machine, die wordt gevonnd door

een aantal meta-meta-objecten. Het laagst gelegen meta-object in de meta-hierarchie is het

kernel object. Dit object vormt zijn eigen virtuele machine, en is op iedere host aanwezig. De

meta-level architectuur biedt de mogelijkheid tot reflectie, d.w.z. dat een object zijn gedrag

kan veranderen krachtens zijn eigen bewerkingen.

Beschreven objecten zijn: een kernel, een classmanager, een classtemplate en een object

manager. Tevens worden er enige bestaande object-georienteerde operating systems besproken.
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1. Inleiding

De populariteit van object-georienteerd programmeren is de laatste jaren sterk toegenomen.

De mogelijkheid om op een eenvoudige manier bestaande software opnieuw te gebruiken is

een van de belangrijkste eigenschappen van een object-georienteerde programmeeromgeving.

Het hergebruik van software wordt eenvoudig gemaakt door de mogelijkheid van differentieel

programmeren: de verschillen tussen bestaande en nieuw te ontwerpen software hoeven slechts

toegevoegd te worden (en niet tussengevoegd).

In een object-georienteerd systeem kan een gebruiker gebruik maken van objecten door er

messages naar te versturen. Ook objecten communiceren onderling door message passing.

Indien de omgeving alleen bestaat uit objecten is er sprake van een homogene object

georienteerde omgeving.

In dit verslag wordt een gedistribueerd object-georienteerd operating system besproken. Het
systeem bestaat uit een verzameling onderling samenwerkende objecten, en biedt gebruikers

een homogene object-georienteerde omgeving. De entiteiten binnen een conventioneel

operating system zoals processen, resources, files etc. worden in dit system gemodelleerd als
objecten. Objecten zijn zelfstandige entiteiten, ze kunnen dus gemakkelijk gedistribueerd

worden over rneerdere machines die communiceren via een net verbinding. Voor de gebruiker

is het meestal niet van belang waar een object is geplaatst, het operating system moet daarom

locatie-transparantheid bieden.

Er zijn in de literatuur een aantal veelal experimentele systemen gevonden die object

georienteerd zijn opgebouwd en de gebruiker een object-georienteerde omgeving bieden. Zij

worden in hoofdstuk 2 kort besproken. Het ontworpen systeem is gebaseerd op een van deze

systemen. In hoofdstuk 3 wordt de structuur van het systeem besproken. De laagste laag in

het systeem wordt gevormd door een micro-kernel (hoofdstuk 4), die o.a. locatie transparante

toegang geeft tot objecten. In hoofdstuk 5 tim 7 worden een aantal systeem-objecten

besproken voor object en class management. Deze objecten moeten samen met de micro

kernel op iedere host van het systeem aanwezig zijn. In hoofdstuk 8 tenslotte wordt een boot

procedure en een demonstratie van inheritance besproken. Het systeem wordt beschreven
m.b.v. de programmeertaal Pascal.
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2. Object-georienteerde concepten en besturim::ssystemen

In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van object-georienteerd programmeren

besproken. Operating systems kunnen op diverse wijzen gestructureerd worden. Een aantal

structuren wordt besproken. Tenslotte wordt een aantal bestaande object-georienteerde

systemen kort behandeld.

2.1 Object-georienteerde talen en omgevingen

Object-georienteerde programmeertalen hebben aIs aIgemene eigenschap dat ze

voorzieningen hebben om data en code in een abstracte structuur, een object, samen te binden

(encapsulation).In een geheel object-georienteerde programmeeromgeving is een programma

een verzameling van onderling samenwerkende objecten, Lu. het conventionele model waarin

een programma bestaat uit strikt gescheiden procedures en data.

Indien een omgeving mechanismen heeft om te voorzien in encapsulation dan is die

omgeving in een bepaalde mate object-georienteerd. De 'mate' van object-georienteerdheid

is afhankelijk van hoe homogeen het object-model gebruikt wordt. Een object moet gezien

worden als een abstract data-type. De interface naar de buitenwereld is een set van operaties.

De implementatie van deze operaties (methods) bevinden zich in de object-code en zijn niet

zichtbaar voor de buitenwereld. In een homogene object omgeving is ook de object-data niet

zichtbaar voor de buitenwereld. Deze data kan dan aIleen bereikt worden via de

object-operaties. Objecten kunnen geactiveerd worden door er een opdracht in de vonn van

een message naar toe te sturen. In een homogene object-omgeving wordt dat bericht door een

ander object verstuurd; er is dan dus aIleen interactie tussen objecten. Voor het zendende

object doet het er niet toe hoe de aangevraagde actie germplementeerd is; het enige wat van

belang is dat de opdracht uitgevoerd wordt. De methods van het ontvangende object bepalen

hoe er op de message gereageerd wordt. Binnen de methods kan rechtstreeks gebruik gemaakt

worden van object data: de instance variabelen die infonnatie voor dat object opslaan.

Meerdere objecten van hetzelfde type kunnen hun methods delen. Dit hergebruik van code

is in een object-georienteerde omgeving in sterkere mate mogelijk dan in een conventionele

omgeving, omdat objecten gedeeltelijk of geheel opnieuw gebruikt kunnen worden. Er wordt

dan gebruikt gemaakt van een aantal mechanismen die bier kort besproken worden.

2.1.1 Instantiatie

Instantiatie is het aanmaken van een versie van een bepaald object. Objecten kunnen zowel

dynarnisch aIs statisch gernstantieerd worden. Statisch gernstantieerde objecten worden

gealloceerd tijdens compile-time van een programma. In het geval van een operating system

zijn ze gealloceerd zodra het operating system geladen is. Dynamisch gernstantieerde objecten

worden tijdens het lopen van een programma (operating system) gecreeerd, waarbij een
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mechanisme nodig is voor allocatie en, bij verwijdering van het object, expliciete deallocatie

of een vorm van garbage collection. Zodra er een nieuwe instance van een object wordt
gecreeerd, heeft de:ze zijn eigen set van instance variabelen, en deelt hij de methods van de

operaties met de andere instances van zijn class. Fysisch gezien hoeven de object data en code
niet aanwezig te zijn in een aaneengesloten gebied, voor de buitenwereld doet dit er overigens

niet toe omdat de:ze aileen gebruik maakt van het object via zijn operaties.

2.1.2 Object classes

Om een object te definieren wordt gebruik gemaakt van object classes. Ben object class
specificeert een aantal zichtbare operaties, een set van instance variabelen en een set van

methods die de operaties implementeren. De instance variabelen mogen door de methods

direct gelezen of gemodificeerd worden. Door het definieren van object classes kan opnieuw

te gebruiken code in een class library geplaatst De:ze library bevat de blauwdruk voor een of

meerdere klassen van objecten. Ben object is een instance van zijn class. Voor iedere instance

bestaan er aparte instance variabelen. Ben class is ook een object. Er kunnen class methods

en class variabelen worden gedefmieerd.

Ben class kan algemene elementen definieren die nodig zijn in een of meer uit die class
af te leiden subclasses. Op deze manier ontstaat een parent-child hierarchie van klassen.

2.1.3 Inheritance

Inheritance is het overerven van eigenschappen van een bepaalde object class naar een

nieuwe object class (subclass). Er zijn verschillende vormen van inheritance, die hier kort

besproken zullen worden.

Class inheritance laat een nieuwe class eigenschappen van een bestaande class overerven.

Het is mogelijk om bepaalde methods van de parent opnieuw te definieren in de subclass

(overriding methods). Bij single class inheritance erft de subclass instance variabelen en

methods van een enkele parent over, waarbij de subclass :zelf eventueel enige methods en

instance variabelen toevoegt. Een uitbreiding is multiple class inheritance, waarbij een

subclass eigenschappen van verschillende parent classes overerft. Class inheritance is een

statische vorm van inheritance.

Dynamische inheritance is een mechanisme waarbij objecten hun gedrag veranderen tijdens

runtime. Objecten kunnen onderling informatie uitwisselen. Daardoor kan een object zijn

gedrag veranderen door eigenschappen (methods,data) van andere objecten over te nemen; dit

wordt part inheritance genoemd. Ook kan een object zijn gedrag veranderen als gevolg van

de omgeving waar het object zich bevind; dit wordt scope inheritance genoemd.
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2.1.4 Polymorphisme en overloading

Objecten reageren op ontvangen messages. Ben bepaalde message kan in geheel

verschillende acties resulteren indien ze ontvangen worden door objecten van verschillende

classes. Dit fenomeen wordt polymorphisme genoemd. Indien operaties in verschillende object

classes dezelfde naam hebben is er sprake van ad hoc polymorphisme ofwei overloading van

operatienamen. Door polymorphisme of overloading wordt het gebruik van een object

transparanter gemaakt voor de gebruiker.

2.1.5 Binding

Binding is het proces waarbij de verschillende objecten van een programma in een

zodanige structuur geplaatst worden dat bij het ontvangen van een message een bepaalde

method geselecteerd en uitgevoerd wordt. Ben verandering binnen het programma kan

eenvoudig aangebracht worden door een subclass te definieren die gebruik maakt van al

eerder beschreven methods en bepaalde methods anders implementeert. In het geval van static

binding moet het programma opnieuw gecompileerd worden, na compilatie liggen de uit te

voeren methods vast.

Indien er gebruik gemaakt wordt van dynamic binding wordt pas tijdens runtime besloten

welke method-versie van een object wordt uitgevoerd. Dit is het geval bij het gebruik van

virtuele methods. Ben virtuele method wordt ergens in een class gedefmieerd, zonder

implementatie. De virtuele method wordt gebruikt in de instance methods van die class. In

een subclass wordt beschreven wat de virtueIe method moet doen. Omdat er diverse

subclasses kunnen zijn is het tijdens compilatie van de superclass niet bekend welke virtuele

method moet worden uitgevoerd. De uit te voeren method wordt pas tijdens runtime

geselecteerd, wat extra overhead met zich mee brengt.

2.2 Structuren van besturingssystemen

Om een object-georienteerde structuur voor een operating system te kunnen vergelijken met

meer gangbare structuren, worden in de volgende paragrafen een aantal veel gebruikte

structuren voor operating systems besproken.

2.2.1 Gelaagde structuur

Bepaalde besturingssystemen bestaan uit een aantallagen, iedere laag voorziet in een aantal

functies die door de laag erboven mogen worden gebruikt. De functionaliteit van een bepaalde

laag kan volledig worden beschreven in termen van de laag die er direct onder ligt.
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Voorbeelden van dergelijke systemen zijn het THE systeem en Multics. Bet voordeel van

deze structuur is dat het eenvoudig is uit te breiden. Iedere nieuwe laag defmieert een nieuwe

virtuele machine. Bet nadeel is dat het moeilijk is om een complex systeem te implementeren,

omdat er vaak een circulaire atbankelijkheid bestaat tussen verschillende functies.

2.2.2 Hierarchische structuur

In een hierarchische structuur mogen bepaaIde functies deel uitrnaken van meerdere

niveaus in de functionele hierarchie. Functies op een bepaald niveau mogen aIle functies die

onder dat niveau zijn gedefmieerd gebruiken. Deze structuur kan m.b.v. een object

georienteerde taa1 worden opgebouwd. "Choices" bijvoorbeeld (zie bijlage C), gebruikt een

class hierarchie om o.a. het proces management te implementeren. De voordelen van de class

hierarchie komen hier slechts tot uiting binnen het systeem. De gebruiker van "Choices"

daarentegen werkt niet binnen een uniforme object-georienteerde omgeving.

2.2.3 Collectieve kernel structuur

Vele besturingssystemen bestaan uit een verzameling processen. In dat gevaI is het de taak

van de nucleus (micro-kernel) om interactie tussen die processen mogelijk te maken. De

nucleus implementeert mechanismen, processen bepalen de diverse policies. Ben voorbeeld

van zo'n systeem is V-Kernel.

2.2.4 Object-based structuur

In een object-based structuur worden de verschillende functies gelmplementeerd m.b.v. een

verzameling objecten. Objecten zijn in dit gevaI geheugen segmenten die worden beschermd

door capabilities. Bet object heeft een aantal operaties die het segment zelf kunnen

modificeren. De kernel van zo'n systeem verzorgt o.a. het beheer van de capabilities.

Voorbeelden zijn de systemen "Amoeba" en "Clouds" (zie bijlage A en B). Ben systeem is

pas echt object-georienteerd aIs er een class systeem bestaat en inheritance mogelijk is. De

term object-georienteerd wordt vaak ten onrechte gebruikt aIs object-based wordt bedoeld.

2.2.5 0 bject-georienteerde structuur

In een dergelijke structuur werkt de gebruiker in een omgeving van enkel objecten.

Processen en resources worden gevormd door objecten. Door de aanwezigheid van classes en

inheritance is het relatief eenvoudig om nieuwe functies toe te voegen of het gedrag van

bepaaIde objecten te veranderen. Om de functionaIiteit van zo'n systeem dynamisch te kunnen
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WlJZIgen, zal het gedeeltelijk ook intern object-georienteerd gestructureerd moeten zijn.

"MUSE" (zie bijlage D) is een gedistribueerd, object-georienteerd operating system met een

reflectieve architectuur. Het systeem kan geoptimaIiseerd worden voor diverse applicaties.

2.3 Bestaande operatina: systems

De functie van een object-georienteerd operating system is dezelfde aIs die van een proces

georienteerde; het concept is echter anders. De elementen van een proces-georienteerd

operating system zijn processen, data en messages; die van een object-georienteerd operating

systeem aIleen objecten en messages. Om met voordeel gebruik te kunnen maken van

reusability zullen objecten meer versnipperd zijn dan processen.

Door het systeem van message passing doet het er in principe niet toe waar een object

geplaatst is. Ben object maakt aIleen gebruik van zijn eigen instance variabelen. Door deze

abstractie kan een dergelijk systeem ook gedistribueerd worden over meerdere machines, mits

geschikte communicatie faciliteiten aanwezig zijn. Dit zijn gedistribueerde object

georienteerde operating systems. Bij deze systemen moet voor de gebruiker locatie

transparantheid van objecten worden geboden. In de volgende paragrafen worden vier

operating systems kort besproken, die aIlen in een bepaalde mate object-georienteerd zijn.

2.3.1 Amoeba

Amoeba is een gedistribueerd, object-based operating system (zie bijlage A). Objecten in

Amoeba zijn abstracte data-typen zoaIs fIles, directories en processen. Deze objecten worden

beheerd door server processen. De objecten worden beschennd door capabilities. Ben object

capability bevat een verwijzing naar het server proces. Er wordt gebruik gemaakt van

transacties om objecten te activeren. Door de link van het object met zijn server-proces is er

sprake van een vorm van encapsulation van data en code. Het systeem voorziet niet in classes

en inheritance.

2.3.2 Clouds

Ook Clouds is een gedistribueerd, object based operating system (zie bijlage B). De

objecten in Clouds zijn passief, d.w.z. dat ze niet geassocieerd worden met een bepaaId

proces. De actieve entiteiten in het systeem bestaan uit threads, die worden gebruikt om de

object-code te executeren. In Clouds worden database-achtige mechanismen gebruikt om

conflicterende operaties van objecten en deadlocks uit te sluiten. Clouds geeft de gebruiker

de mogelijkheid het gedrag van objecten m.b.v. templates te beschrijven. Deze templates zijn

te vergelijken met classes, met aIs verschil dat er geen inheritance mogelijk is.
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2.3.3 Choices

Choices is een niet gedistribueerd, object-georienteerd operating system (zie bijlage C). Het

was in eerste instantie een experimenteel systeem, ontworpen om te bepalen of een object

georienteerde aanpak voor het structureren van operating systems mogelijk was. De

architectuur bestaat uit een hierarchie van klassen, beschreven in C++. Het systeem biedt de

gebruiker geen object-georienteerde omgeving, en het systeem kan niet dynamisch

geherconfigureerd worden. De class-hierarchie op zich echter geeft een goed beeld hoe een

operating system object-georienteerd op te bouwen is.

2.3.4 Muse

Muse is een gedistribueerd, object-georienteerd operating system met een reflectieve

architectuur (zie bijlage D). Ieder object in Muse executeert op een virtuele machine, deze

wordt gevormd door een meta-object. Meta-objecten hebben op hun beurt ook weer meta

objecten. Meta-objecten kennen de status van hun objecten; de objecten op hun beurt zijn op

de hoogte van de mogelijkheden van het meta-object, en kunnen (evt. op verzoek) naar een

ander meta-object verhuizen. De bewerkingen van een object kunnen bernvloed worden door

het meta-object (reflectie). Het model maakt een duidelijk onderscheid tussen de meta

hierarchie en de class hierarchie. Het biedt de gebruiker een object-georienteerde omgeving.

2.4 Conclusies

Voor wat betreft de structuur van het te ontwerpen systeem wordt gekozen voor de Muse

architectuur. Het is het enige gedistribueerde operating system dat in de literatuur is gevonden

met de volgende eigenschappen:

- Het is zelf object-georienteerd opgebouwd.

- Het biedt gebruikers een object-georienteerde omgeving.

- Het systeem bestaat niet uit een software schil rondom een ander, bestaand operating

system.

- De opbouw is origineel vanwege de reflectieve architectuur.

In de artikelen over Muse wordt niets vermeld over synchronisatie en de vermijding van

deadlocks. Zowel bij Amoeba als bij Clouds wordt gebruik gemaakt van technieken voor

synchronisatie en deadlock-vermijding die afkomstig zijn uit de database-wereld. Deze

technieken zijn niet germplementeerd, maar zouden een uitbreiding kunnen vormen voor het
ontworpen systeem.
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3. Structuur van het ontworpen systeem

3.1 De object-georienteerde omgeving

Er wordt dus gekozen voor een object-georienteerde omgeving gebaseerd op het Muse

systeem [1,2]. In dit gedistribueerde besturingssysteem zijn applicaties, devices (resources)

gedefinieerd als objecten of verzamelingen objecten. De objecten binnen Muse bestaan uit:

- Lokaal geheugen (instance variabelen).

- Methods die daar bewerkingen op uitvoeren.

- Ben of meer virtuele processoren die de uitvoering van de methods mogelijk maken.

De aanwezigheid van virtueIe processoren, een eigenschap waarmee de Muse architectuur zich

onderscheidt van andere object-georienteerde systemen, maakt het mogelijk dat ieder object

zijn bewerkingen kan uitvoeren in een eigen optimale omgeving. De virtuele machine

waarmee een object werkt wordt gevormd door een of meer meta-objecten. Deze meta

objecten vormen de "computational units" die de virtuele processor van het object simuleren.

Ben object in Muse wordt gecreeerd door een meta-object, dus de interne structuur van het
object wordt door zijn meta-object(-en) bepaald. Meta betekent "gaan over" (aboutness) of

beheer. Omdat meta-objecten op de hoogte zijn van de status van hun objecten, kunnen ze

optimaal voorzien in de benodigde selVices die nodig zijn voor de uitvoering van de methods

van die objecten.

Ieder object wordt dus ondersteund door een of meer meta-objecten. Deze meta-objecten

vormen de metaspace voor het object. Een metaspace kan gezien worden als een

gespecialiseerde virtuele machine voor het object, of als een optimaal operating system voor

het object.

De meta-level architectuur voorziet in mogelijkheden voor "reflective computing" [3]. Een

reflectief systeem kan modificaties aanbrengen aan zichzelf krachtens zijn eigen bewerkingen.

Door middel van reflectie is het mogelijk om het gedrag of de bewerkingen van objecten

dynamisch te veranderen. Er is in het ontworpen systeem overigens geen gebruik gemaakt van

de mogelijkheid voor reflectie.

3.2 De mela-hierarchie

Zoals te zien is in figuur 1 bestaat iedere metaspace uit een of meer meta-objecten. De

Muse object architectuur definieert meta-objecten als normale objecten, wat betekent dat ook

meta-objecten weer meta-objecten hebben, die weer een andere metaspace vormen. Op deze

manier wordt door de diverse metaspaces de meta-hierarchie gevormd.
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Sommige objecten kunnen aanwezig zijn in verschillende metaspaces. Hierbij is het ook

nog mogelijk dat de ene metaspace op een ander level in de hierarchie ligt dan de andere

metaspace. Een object heeft verder de mogelijkheid om van metaspace te veranderen, dit is

lokale object migratie.

Omdat een object een meta-object van een ander object kan zijn, en een meta-object weer

door een andere metaspace ondersteund wordt, en omdat een object lokaal kan migreren, is

de relatie tussen een object en zijn meta-objecten relatief. Meta-objecten in Muse kunnen

diverse functies implementeren. Voorbeelden zijn:

- Mailer meta-objecten. Zij dragen zorg voor het versturen van een message naar een
target object.

- Scheduler meta-objecten. Zij schedulen objecten die beheerd worden door de metaspace

waarvan het meta-object deel uit maakt.

META-SPACE

Figuur 1: de meta-level architectuur
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3.3 Classes

Ieder object is een instance van de class waartoe het object behoort. Ben class is op zijn

beurt ook een object met eigen methods en local storage. Naast deze class-methods en class
variabelen bevat het class object de volgende informatie over te creeren instances van die
class:

- De hoeveelheid local storage voor instances.

- De method-code voor instances.
- Een link naar de superclass.

- De namen van de meta-objecten waarvan instances direct na creatie gebruik van zullen

maken (later is evt. nog lokale migratie naar andere meta-objecten mogelijk).

Voor de hand liggende class methods zijn:

- Een "NEW" method: zorgt voor de creatie van een nieuwe instance van de class.
- Ben "DISPOSE" method: verwijdert een instance van de class.

- Een "INIT" method: initialiseert de class variabelen.

Voor de uitvoering van deze methods maakt de class gebruik van zijn metaspace, die ook weI
metaclass genoemd wordt.

Ook een class is een instance van een bepaalde entiteit: het class-template. Ben class

template is ook een object en bepaalt, zoals later zal blijken, een deel van de structuur van
iedere class. Methods van class-template zijn:

- Ben "NEW" method: zorgt voor de creatie van een nieuwe class.

- Ben "DISPOSE" method: verwijdert een class.

De metaspace die door het template gebruikt wordt om deze methods uit te voeren is

wederom de metaclass. De eigenlijke uitvoering van de class-creatie vindt dus plaats in de

metaclass die de class vervolgens zal ondersteunen voor de uitvoering van de class-methods.
Ben en ander wordt nog eens gei1lustreerd in figuur 2. De root van de "instance-van.." link

wordt dus gevormd door het class-template object. Zoals blijkt uit figuur 2 wordt de

metaspace voor classes en het template gevormd door 1 object (een metaclass object).
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L....-_---,> = virtuele machine relatie

= "instance-van" relatie

Figuur 2: Het class systeem

3.4 Objecten en fragmenten

Een class object bevat naast de code voor de methods van instances een beschrijving van

de structuur van de instance variabelen. Een class kan een subclass zijn van een bestaande

class, die ook weer dergelijke informatie bevat over zijn instances. Een subclass erft de

eigenschappen van objecten van de superclass over, en heeft de mogelijkheid om:

- Methods toe te voegen.

- Methods opnieuw te definieren.

- Instance variabelen toe te voegen.

In een niet-gedistribueerde omgeving is de class-hierarchie op een machine aanwezig. Bij

instantiatie van een object worden dan vaak de nieuwe instance variabelen achter de al

bestaande instance variabelen toegevoegd (zie fig. 3). Deze wijze van toevoegen van record

structuren wordt veel gebruikt door C++ compilers. Het is dan mogelijk om de structuren die

in de superclass gedefinieerd worden rechtstreeks te adresseren. In een gedistribueerde

omgeving kan de class-hierarchie verdeeld zijn over meerdere machines. Stel dat class A,B

en C uit figuur 3 op verschillende hosts resideren.
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Indien er een instance van class C gecreeerd moet worden dan zijn er twee mogelijkheden:

1. Verhuis (of kopieer) class A,B en C naar een host, en maak daar het object aan op de

wijze zoals dat in figuur 3 wordt geillustreerd.

2. Laat iedere class een deel van het object creeren op dezelfde host als die van de class,

zodat het object zelf gedistribueerd, wordt.

Class-hi~rarchie

Class A

Class B (subclass van A)

Class C (subclass van B)

Instance van class C:
fysische lay-out
instance storage

record structuur uit A

record structuur uit B

record structuur uit C

Figuur 3: Instance structuren in een niet gedistribueerde omgeving

Uit de artikelen over het Muse systeem maak ik op dat de auteurs gekozen hebben voor

mogelijkheid I (er wordt overigens weinig over het aspect "distributie" vermeld). De eenheid

van distributie in Muse is dus het object. In het ontworpen systeem is mogelijkheid 2

gebruikt. Een object kan dus gedistribueerd over verschillende hosts gecreeerd worden.

Ieder stukje object is een object fragment. Indien de verschillende fragmenten op

verschillende hosts aanwezig zijn is dit globale fragmentatie. Object fragmentatie kan ook

plaats vinden op een host, als het object in strikt gescheiden fragmenten gecreeerd wordt. Dit

is lokale fragmentatie. Combinaties van beiden zijn ook mogelijk. De eenheid van distributie

is het fragment. AIle fragmenten van een object samen vormen een logisch object.

Indien een object deels globaal gefragmenteerd gecreeerd wordt, dan is het niet mogelijk

om instance variabelen die in een superclass gedefinieerd zijn direct te bewerken. Het lezen

en evt. beschrijven van die variabelen is alleen mogelijk als daar in de superclass methods

voor zijn gedefinieerd. Er is dan dus ook een vorm van encapsulation binnen het logische

object Object fragmenten kunnen gebruik maken van verschillende metaspaces op

verschillende hosts (zie figuur 4). Op deze wijze maakt een logisch object gebruik van een

gedistribueerde virtuele machine.
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Figuur 4: Object fragmentatie

Een logisch object wordt geYdentificeerd met een Id dat refereert aan het fragment dat

gecreeerd is door de class waartoe het object behoort Oit fragment is het master-fragment

(fragment C in figuur 4). Het master-fragment bevat een link naar het volgende fragment, wat

gecreeerd is door de superclass. Oit fragment is een super-fragment. Oe gehele link van

master-fragment naar het laatste fragment is de inheritance-link. Ieder fragment van een

logisch object heeft een link naar het masterfragment. Deze link wordt gebruikt bij het zoeken

naar (virtuele) methods die behoren tot het logische object. Er wordt bij het zoeken naar een

object-method altijd gestart in het master-fragment. Omdat er met gedistribueerde fragmenten

wordt gewerkt moet er dus een delegatie mechanisme voor inheritance worden gebruikt [4].

3.5 Mogelijkheden metaspace

Ieder fragment wordt beheerd door en maakt gebruik van zijn metaspace. Ben logisch

object maakt evt. gebruik van meer metaspaces, omdathet uit fragmenten kan bestaan die op

verschillende virtuele machines executeren. Het beheer houdt in:

- Creatie van het fragment

- Verwijdering van het fragment

- Activatie van het fragment:

ontvangst van messages voor het fragment.

schedulen van methods van een fragment
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Bet gebruik van de metaspace houdt in:

- Bet verkrijgen van toegang tot andere objecten.

- Bet versturen van messages naar andere objecten.

- Bet activeren van methods van het logische object zelf.

Omdat een object kan bestaan uit fragmenten, die beheerd kunnen worden door verschillende

metaspaces, verloopt de zelfactivatie van een object via de metaspace.

Meta-objecten kunnen ook weer uit verschillende fragmenten bestaan. Gezien de

taakomschrijving van meta-objecten zullen zij meestal in hun geheel op dezelfde host

aanwezig zijn als de fragmenten die zij beheren. De fragmenten refereren namelijk aan

bepaalde methods die op die host geactiveerd moeten worden, de methods die zorg dragen
voor die activering moeten dus ook op die host aanwezig zijn. Meta-objecten zullen dus i.h.a.
lokaal gefragmenteerd zijn.

In het in de volgende hoofdstukken beschreven systeem wordt er van uit gegaan dat het

master-fragment van een meta-object op dezelfde host aanwezig is als de fragmenten die hij

beheert. Superfragmenten van meta-objecten mogen in principe remote geplaatst zijn.

3.6 Opbouw en Cuncties

Bet systeem heeft na een boot-procedure de structuur volgens fig. 5. De micro-kernel

vormt de laagste laag in het systeem en heeft de volgende taken:

- Low-level scheduling, dispatching, implementatie P en V mechanismen.

- Beheer van object fragmenten.

- Locatie-transparante toegang tot object-fragmenten.

- Netwerk communicatie.

De micro-kernel vangt eventuele fragment migraties op, en voorziet in locatie-transparantheid.

De kernel is een object, en ligt als object het laagst in de meta-hierarchie. Dit object maakt
rechtstreeks gebruik van de functies van de micro-kernel. De functie van de kernel zijn:

- Bet verzenden van mail naar fragmenten.

- Scheduler functies: activeren van methods van fragmenten.

- Memory management: creeren en verwijderen van fragmenten.

- De toegang tot fragmenten mogelijk maken.

- Data transfer: verschaffen van informatie over fragmenten, modificatie fragmenten.

De kernel kent geen onderscheid tussen objecten, classes, templates en implernenteert geen
inheritance.
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KERNEL

-
="Instance van" relatie
= Meta-relatie

Figuur 5: systeem-structuur na boot procedure.

De kernel maakt in zijn methods weI gebruik van locatie-informatie van fragmenten. Naar

buiten toe echter voorziet de kernel in locatie-transparante toegang tot fragmenten.

De pijlen in figuur 5 illustreren de meta-hierarchie. De objecten metaclass en objman

hebben de kernel als meta-object. Het object metaclass vormt een virtuele machine voor

classes, en beheert ook zijn eigen class. De taken van de metaclass zijn:

- Class creatie en verwijdering.

- Mailen van classes of templates.

- Het verkrijgen van toegang tot classes of templates.

- Initieren van instantiatie van classes.

- Metaspace beheer van classes.

Metaclass is ook de metaspace voor het class-template object. Metaclass initieert een vorm

van inheritance die gebaseerd is op het delegatie mechanisme.
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Een ander object dat beheerd wordt door de kernel is de object-manager. De taken van de

object-manager zijn:

- Creatie en verwijdering van logische objecten.

- Mailen van logische objecten.

- Het verkrijgen van toegang tot logische objecten.

De class van de object-manager (omancl) wordt beheerd door de metaclass. De objectmanager

werkt samen met metaclass om classes te instantieren, m.a.w. hij maakt logische objecten aan

en vonnt een virtuele machine voor fragmenten van w'n object. De objectmanager

implementeert inheritance voor gefragmenteerde objecten.

Deze architectuur maakt ook andere vormen van inheritance mogelijk: nieuwe classes

kunnen objecten creeren die een virtuele machine vonnen die logische objecten beheert die

op een andere wijze eigenschappen van hun superclass overerven.

Het systeem is voor zover mogelijk beschreven in standaard Pascal, op sommige plaatsen

is gebruik gemaakt van extensies voor geheugen allocatie en adressering in geheugenblokken

die afkomstig zijn uit Turbo Pascal, op andere plaatsen is gebruik gemaakt van een tekst die

beschrijft wat de machine op dat moment moet doen.
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4. De micro-kernel

De micro-kernel heeft de volgende taken:

- Low-level scheduling, dispatching, implementatie P en V mechanismen.

- Beheer van object fragmenten (creatie, verwijdering).

- Locatie-transparante toegang tot object-fragmenten.
- Netwerk communicatie.

Individuele fragmenten gedragen zich als een object: ze vormen een black-box met daarin

methods en local storage. In dit hoofdstuk worden naast het beheer van die fragmenten de

mechanismen besproken die gebruikt worden om locatie-transparante access tot fragmenten

te verkrijgen.

4.1 Descriptors en referenties

Ieder fragment heeft een naam die bestaat uit een ASCII string. Een fragment houdt zijn

eigen status bij m.b.v. eigen local storage. Een fragment heeft een aantal eigen methods. Deze

methods hebben het type "procedure". Er kunnen via messages parameters worden

meegegeven aan deze procedures.

De micro-kernel houdt informatie over alle fragmenten die op de eigen host aanwezig zijn

bij in een tabel: de hometable. Deze tabel is beschreven als een array, maar zou eventueel ook

als een gelinkte lijst geYmplementeerd kunnen worden. De inhoud van de tabel bestaat uit de

scriptors van "fragmenten at home", gedefinieerd als voIgt:

Type

HomeDesc • Record
Name ObjName;
Claims I Integer;
DSize I Word;
Data I Pointer;
NrEntrys EntryRange;
Entrys I AEntryBlock;
NrMetas I MetaRange;
MetaSpace I AMetaBlock;
Rights,
Check I Integer

end;

(fragment naam)
(# potentiele users)
(hoeveelheid data)
(data pointer)
(# methods)
(dictionary & methods)
(# meta-objecten)
(De meta-objecten)
(Rechten fragment)
(Tabel-protectie)

Var
HomeTable Array [HomeRange] of HomeDesc;
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De BomeTable bevat aileen infonnatie over bestaande fragmenten 00 de eigen host, zodra

een fragment migreert naar een andere host verdwijnt de entry! Bet veld Name bevat de

ASCII naam van het fragment met een lengte niet gelijk aan nul. Indien de lengte nul is, is

die entry in de tabel vrij. In het "Claims" veld wordt bijgehouden hoeveel gebruikers toegang

hebben tot het fragment. DSize bevat de hoeveelheid gereselVeerd geheugen voor de local

storage van het fragment, en Data is een pointer naar dat blok geheugen. NrEntrys bevat de

hoeveelheid methods van het fragment en moet minimaal gelijk zijn aan 1. Entrys is een

pointer naar een blok geheugen dat de "dictionary" met bijbehorende methods van het

fragment beschrijft. Hier wordt later op terug gekomen.

NrMetas bevat het aantal meta-objecten waarvan het fragment gebruik maakt (minimaal

1), en het veld Metaspace is een pointer naar een blok geheugen wat toegang geeft tot de

meta-objecten. Rights bevat de rechten van het object, en Check bevat een encryptie van de

voorgaande velden met een random getal dat aileen bij de kernel bekend is. Dit laatste veld

is aIleen noodzakelijk als de tabel niet door hardware wordt beschennd.

Fragmenten kunnen ook vanuit andere hosts worden geactiveerd. Om een fragment te

kunnen activeren moet het adres van de descriptor bekend zijn. Er wordt hielVoor gebruik

gemaakt van een "Descriptor-Referentie" record met de volgende structuur:

Type

DescRef • Record
Name
Host
DescNr
Claims

end;

I ObjName;
Integer;
HomeRange;
Integer

{Naam van het fragment}
{nummer {adres) van de host}
{index in de home tabel aldaar}
{# gebruikers van dit record}

Var
HomeHost Integer; {nummer eigen host}
RefTable I Array [RefRange] of DescRef; {referentietabel}

Ben referentie record wijst dus naar een descriptor op een bepaalde host, eventueel de

homehost. Bet record is globaal geldig, en kan in het slechtste geval verlopen zijn t.g.v. een

(nog) niet geregistreerde fragment migratie op een andere host. De referenties naar descriptors

worden per host bijgehouden in een tabel, de RefTable. Deze tabel bevat vier typen records:

1) Verwijzingen naar descriptors op diverse hosts, inclusief de home host. Deze

verwijzingen worden gebruikt door de home host.

2) Adreswijzigingen (redirecties) van fragmenten die voorheen op de home host geplaatst

waren maar gemigreerd zijn. Deze wijzigingen worden gebruikt om de locatie

infonnatie in remote referentie records op den duur bij te werken.
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3) Een combinatie van (1) en (2). De referentie is zowel een verwijzing voor de home host

als een adreswijziging voor remote hosts.

4) Verlopen verwijzingen naar descriptors die inmiddels verhuisd zijn.

De relatie tussen de descriptors en referenties wordt gei1lustreerd in figuur 6. De referenties

A,B,C,D,F en G zijn van type 1. Fragment E is verhuisd van host 2 naar host 3. Referentie

E op host 1 is van type 4 (mis-referentie). Iodien fragment E op host 2 niet meer wordt

gebruikt is referentie E op host 2 van type 2 (adreswijziging), indien het ook op host 2 wordt

gebruikt dan is die referentie van type 3 (verwijzing en adreswijziging).
Gebruikers krijgen een Id van een fragment toegewezen met daarin de index van het

fragment in de referentietabel. Dit Id is dus van het type "RefRange" (l..MaxRefs). De situa

tie is nu als voIgt:

- Id's zijn lokaal geldig en wijzen naar entrys in de lokale referentie tabel.

- Referenties zijn globaal geldig en wijzen naar descriptors op diverse hosts.

- Descriptors zijn lokaal geldig en vormen de poort tot het fragment.

Door dit systeem kan een bezitter van een ld toegang tot een fragment krijgen zonder dat hij

de locatie hoeft te kennen. Fragment-migraties zijn onzichtbaar voor de bezitter van een Id.

Het Id. behoudt in dat geval zijn betekenis. Er wordt dus locatie en executie transparantheid
gerealiseerd.

HOST 1 HOST 2 HOST 3

•

hornetable

A ..
hornetable

D ..
hornetable

reftable reftable reftable

Figuur 6: Descriptors en referenties

Ieder fragment heeft minstens 1 meta-object. Het "metaspace" veld in descriptors bevat een

array met Id's van de meta-objecten van het fragment. Meta-objecten zijn op de hoogte van

het bestaan van hun fragmenten en bezitten dus een Id voor die fragmenten. Het bezit van

zo'n Id impliceert het bestaan van een entry in de referentie-tabel voor dat fragment. Dit
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betekent cIat voor iedere fragment-descriptor op host i ook een referentie-record op host i

bestaat, wat dus refereert aan de descriptor. Dus ook aI wordt het fragment aIleen door remote

fragmenten gebruikt, er bestaat aItijd een entry in de referentietabel op de host waar het

fragment geplaatst is.

Ben van de fragmenten van een meta-object houdt bij welke fragmenten hij beheert. Omdat

er met Id' s gewerkt wordt die lokaal geldig zijn moet cIat beherende fragment in ieder gevaI

op dezelfde host aIs het te beheren fragment aanwezig zijn.

4.2 Claims en adreswijzigingen

Omdat het ondoenlijk is om te bepaIen wie een fragment gebruikt, wordt er gebruik

gemaakt van claims in de descriptors. Deze claims geven het aantal potentiele gebruikers van

het fragment aan. Bij beslissingen omtrent fragment migratie of garbage collection kan
gebruik gemaakt worden van deze informatie. Het gevolg van dit systeem is dat gebruikers

fragmenten moeten claimen aIvorens ze te gebruiken. Bij iedere claim wordt het "Claims"

veld in de descriptor met 1 verhoogd. Bij een claim moet de naam van het fragment

opgegeven worden, waarna de gebruiker een Id. krijgt toegewezen. Vervolgens kan het

fragment gebruikt worden. Zodra het fragment niet meer nodig is kan de claim worden

opgeheven (UnClaim), waardoor het "Claims" veld in de descriptor met 1 wordt verlaagd.

Naast de descriptor-claims worden er referentie claims gebruikt In dit veld wordt

bijgehouden hoeveel gebruikers het referentie-record heeft, of hoe vaak de descriptor waar de

referentie naar wijst op de eigen host geclaimd is (zie figuur 7).

HOST 1

Descriptor
Claims = 6

I.!=:==A=A

HOST 2

Referentie Referentie
Claims = 4 Claims = 2
A=A=A=A A A

I I I I I I
0 0 0 0 0 0

(4 Id' s) (2 Id's)

Figuur 7: Descriptor en Referentie claims
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Een fragment (descriptor) kan verhuizen naar een andere host. Omdat niet bekend is wie het

fragment geclaimd heeft kan de verhuizing niet aan de gebruikers bekend worden gemaakt.

Dit zou ook veel overhead teweegbrengen omdat zo'n verhuisbericht over het net verstuurd

zou mooten worden. Verder is het de vraag of ondanks de claims het fragment nog weI

gebruikt wordt.

Het volgende mechanisme wordt gebruikt: Ais een fragment met descriptor verhuist naar

een andere host, dan blijft er een adreswijziging achter op de oorspronkelijke host, in de vorm

van een referentie record. Het "Claims" veld van de referentie (adreswijziging) krijgt nu de

waarde van het "Claims" veld van de descriptor. Als er getracht wordt het gemigreerde object

op de oude host te activeren, dan wordt een adreswijziging teruggestuurd en het "Claims" veld

van de adreswijziging wordt verlaagd met het "Claims" veld van de bijgewerkte referentie op

de andere host. Als aile remote referenties zijn bijgewerkt dan wordt de adreswijziging weer

een gewone referentie, en kan verwijderd worden indien zijn "Claims" veld 0 is. Aldus

ontstaat de volgende invariant:

Bescriptorelaims = ~ (Haar de descriptor wijzende Referenti. Claims)

ReferentieClaims • ~ (Gebruiker8 van d. referenti. op de home host) +
~ (Claims van DOg Diet bijgewerkt. remote referenties)

HOST 1 HOST 2 HOST 3

I•(1 Id)

Figuur 8a: Situatie voor migratie

HOST 1 HOST 2 HOST 3

I•II Id)

Descriptor
Claims = 7.. ..

Referentie
Claims = 7

1111• • • •(4 Id's)

Figuur 8b: Situatie direct na migratie
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HOST 3

I•(lId)

Figuur 8c: Situatie als referenties zijn bijgewerkt

Een en ander wordt nog eens geiUustreerd in figuur 8. Er moet niet van uit gegaan worden

dat gebruikers de claims altijd netjes vrijgeven. Indien een geclaimd fragment zeer lang niet

wordt gebruikt zou het door een garbage collector alsnog verwijderd kunnen worden; deze

garbage collector zou logischerwijs in de metaspace van het fragment geYmplementeerd

moeten worden.

4.3 Method selectie en messages

Fragmenten worden geactiveerd door er een message naar te sturen. Deze message bevat

informatie voor de uit te voeren method. Er kan aan een method gerefereerd worden m.b.v.

een naam (ASCII string). Een method is van het type procedure. Om niet geautoriseerde

gebruikers (objecten) af te schermen van bepaalde methods zijn er rechten nodig om de

method te gebruiken. De structuur is als voIgt:

Type

XethodName
A_Xethod
Selector

EntryBlock

• String[10];
• Procedure;
• Record

Dame I ..ethodName;
RNeeded I Integer;
"ethod A_Xethod

end;
• Array[EntryRange] of Selector;

Het RNeeded (Rights Needed) veld in de selector bevat de benodigde rechten van de zender.

De fragment descriptor bevat een pointer naar een entryblock. De micro-kernel selecteert de

gewenste method aan de hand van de gestuurde message, die de naam van de method bevat.
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De message is als voIgt opgebouwd:

Type

Message • Record
Ca.e Integer of
01 (Choice 1 Kethodname;

P_Len 1 O•• KaxParmLen;
PaDIUJ 1 Array [ParmRange] of Byte);

11 (R Len 1 -2 •• KaxParmLen;
RDat 1 Array [ParmRange] of Byte)

end;

De structuur is tweeledig. In het geval van een request wordt er een keuze voor de method

in Choice gezet, en parameters met lengte "P_Len" in het "Parms" array. De lengte is beperkt

tot 128 bytes omdat er bij grotere arrays stack-overllows optreden tijdens het testen van het

programma. Dit is dus een implementatie restrictie.

De structuur wordt ook gebruikt voor replies met de lengte van de reply in "R_Len" en de

data in het "RDat" array. De waarden -1 en -2 voor de lengte van een reply zijn resp. om aan

te geven dat een method niet gevonden is of om aan te geven dat iemand te weinig rechten

heeft om een method te activeren.

4.4 Low level scheduling, dispatching

In de Pascal beschrijving van de micro-kernel is een (gedeeltelijk fictieve) beschrijving

gegeven van deze laag van de kernel. Er worden mechanismen voor scheduling, dispatching

en synchronisatie (P & V) gedefinieerd voor een fictieve machine met "NrCPU" processoren.

De processoren hebben de beschikking over shared memory waarbinnen de code voor de

micro-kernel aanwezig is. De status van de processor (registers) wordt hier gedefinieerd als

een record met drie registers: de program counter (PC), een pointer naar de data van het

huidige fragment (CrData), en de hoeveelheid data (CrDSize). Het laatste register kan gezien

worden als een Limit register. Een status record wordt beschreven als een fragment preempted

wordt. Als er een message naar een fragment verstuurd wordt hoeft het fragment niet direct

geactiveerd te worden, het kan nodig zijn de actie uit te stellen en informatie over de

uitvoering op te slaan in een queue, evt. in een bepaalde volgorde met een strategie die de

prioriteit bepaalt. De informatie wordt hier een "Scheduler Element" genoemd.
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De volgende definities worden gebruikt:

Type
Proce••orStatu. • Record

PC
CrData
CrDSize

end;

I A_Xethod;
I Pointer;
I Word

(Program counter)
(ptr naar frag data)
(# byte. data )

SchedElement • Record
Self
Statu.
Caller
RepPt
H.g
OCount

end;

I HomeRange ;
I Proce••orStatu.;
I De.cRef;
I "Xe••age;

He••age;
I Longlnt

(w!e)

(proce••or)
(zender)
(reply adre.)
(me••age)
(unieke count waarde)

Het veld Self is het nummer van het te schedulen object in de home-tabel. Status is de
processor-status (volatile environment). Caller refereert aan de descriptor van het object dat

de activatie wenste, in de vonn van een referentie record, wat globaal geldig is. De caller kan

dus een remote object zijn. Het veld "RepPt" is het adres waar de reply naar toe moet in het

geval dat de caller op dezelfde host aanwezig is. Indien deze pointer de waarde NIL heeft
wordt het reply niet verstuurd. In het geval dat de caller een remote object is wordt het

"RepPt" veld niet gebruikt. "Msg" is de door de zender verstuurde message, en "UCount" is

een unieke counter waarde die gebruikt wordt voor selectie van scheduler-elementen bij

replies over het net (zie later).

Queues met scheduler elementen worden germplementeerd als een gelinkte lijst met een

kop en een staart, en worden gebruikt in semaforen en in de ready-to-run lijst:

.. Record
Item I SchedElement;
Prey I Sch_NodePt

end;

Semaphore

• Record
Head, Tail
KutEx

end;

• Record
W
Blocked

end;

Sch_NodePt;
I Boolean

Integer;
Sch_NodeLi.t



Var
RTR_Liat
RTR_Size
Running
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1 SCh_Nodept, ( Ready To Run lij.t )
1 Integer, ( Lengte RTR lij.t )
I Array [Proce••orRange] of SchedBlement1

De gelinkte lijsten zijn van het type Sch_NodeList, en hebben een eigen veld voor mutual

exclusion op gebruik van deze lijsten (MutEx). Op deze wijze kunnen meerdere lijsten
tegelijkertijd bewerkt worden, bijv. in P en V procedures. Er is een fictieve Lock procedure

beschreven, die met een Test And Set assembler instructie een ondeelbare operatie uitvoert

met een mutex variabele (boolean), om mutual exclusion te bewerkstelligen. Een unlock

procedure zet de mutex variabele weer op false.

De lijsten worden gebruikt in semaforen om geblokkeerde processen bij te houden en in

de ready-to-run lijst. RTR_Size houdt de lengte van de ready-to-run lijst bij.

Scheduler elementen worden door de procedure "LowLeveIScheduler" aangehaakt aan de

kop van een lijst, en worden door de dispatcher ook afgehaakt aan de kop. Er wordt dus

LCFS scheduling gebruikt, een stackmechanisme met stalVation gevaar! Er is gekozen voor

deze beschrijving omdat bij calls naar Pascal procedures return adressen op de stack worden
opgeslagen. Dit is een implementatie restrictie.

De dispatcher kijkt eerst of er weI processen in de ready-to-run lijst staan, zonee, dan
wacht hij tot dit weI zo is. Zodra er iets te doen is wordt het scheduler element aan de kop

van de ready-to-run lijst weggehaald, en in de entry van het "Running" array gezet die hoort
bij de huidige CPU. Vervolgens worden de registers van de fictieve processor geladen met

het "status" veld van het door te starten scheduler element.

Er zijn P en V procedures beschreven, de V procedure is preemptief. Een P operatie is

overigens altijd preemptief. Er is nog een tweede, selectieve, V operatie beschreven:

Procedure Selective_V(Var S, Semaphore1 It.Count: Longlnt)1

Deze procedure haalt dat proces uit de blocked list dat een count-veld heeft volgens ItsCount.

Ret wordt gebruikt als processen een message over het net verstuurden en moeten wachten

op een reply. Deze replies zullen niet altijd in dezelfde volgorde binnenkomen als de requests,

zodat het door te starten proces geselecteerd moet worden uit de blocked list van een

semafoor. In zo'n reply zit ook een count-veld waarop geselecteerd kan worden. Zo'n count

veld moet uniek zijn, hiervoor wordt de functie "UniqueCount" gebruikt.
De functie "MachineLoad", de laatste uit deze laag van de micro-kernel, retourneert een

getal wat een maat is voor de bezetting van de machine op dat moment. Dit getal wordt

verkregen door de lengte van de ready-to-run lijst te delen door het aantal processoren. Ret

wordt gebruikt bij beslissingen als andere hosts gebruik willen maken van objecten op de

eigen host. Ret getal zou overigens betrouwbaarder zijn indien het telkens over een periode
gemiddeld wordt.
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Tenslotte: indien de op een semafoor geblokkeerde processen niet vrijkomen in de om
gekeerde volgorde als die waarin zij geblokkeerd werden door een P operatie, dan ontstaan

er alsnog problemen met de stack. M.a.w. ook de P en V calls moeten volgens een stack

mechanisme verlopen, iets wat uiteraard niet gegarandeerd kan worden. Ook het gebruik van

de selectieve V operatie gooit wat dat betreft roet in het eten. Verder levert het gebruik van
de stack met meerdere processoren problemen op, 66k als iedere processor zijn eigen stack

heeft. Ook dit is een gevolg van de implementatie in Pascal.

De beschrijving van deze laag van de micro-kernel dient echter ter illustratie van de te
gebruiken structuren voor scheduling en synchronisatie.

4.5 Debeer van tabellen

In deze laag zijn een aantal procedures geschreven om nieuwe descriptors te creeren, te

zoeken naar descriptors (op naam), en procedures om ze weer te verwijderen. Dergelijke

procedures zijn ook voor de referentietabel geschreven. Modificaties in de tabellen vormen

soms kritieke secties, er zijn daarvoor twee semaforen gedefinieerd: HomeTableSema en

ReITableSema

Een nieuwe descriptor wordt gecreeerd met de procedure "NewHomeDesc(Name:

ObjName)" (zie listing): er wordt gezocht naar een vrije entry in de hometable; een entry is

vrij als de naam een nullstring is. De gevonden entry krijgt de naam "Name". Om aan te

geven dat de descriptor verder nog geen betekenis heeft krijgt het claims veld de waarde -1.

Een descriptor wordt verwijderd door een procedure die de naam van de descriptor leeg

maakt Verder kan er gezocht worden naar descriptors op naam.

Voor de referentietabel is ook een creatie-procedure geschreven die op een identieke wijze

werkt als bij de hometabel, ook het "claims" veld is na afloop gelijk aan -1. Verwijdering van

en zoeken naar een referentie-record verloopt zoals in de hometable procedures.

Tenslotte zijn er procedures geschreven die geheugen reserveren en weer vrijmaken voor

data, methods, en metaspace. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de Turbo Pascal getmem
en freemem procedures, om niet meer te alloceren dan nodig is. Het gereserveerde geheugen

voor descriptor-data wordt gevuld met nullen.
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4.6 De netwerk laag

De functie van de netwerk-laag in de micro-kernel is het betrouwbaar verzenden van

messages naar andere hosts, routing, en het verwerken van binnenkomende messages.

4.6.1 Net-message structuur

Objecten communiceren onderling door het versturen van messages en het terugsturen van

replies. Gebeurd dit over het net, dan moet aan de ontvangst-kant het target-object en het

zendende object (source-object) bekend zijn. Dit wordt bewerkstelligd door een referentie

record, wat globaal geldig is, van source en target object over het net te verzenden. De net

messages hebben de volgende structuur:

Type
NetMsg • Record

MType
S_Ref,
T_Ref
Data
UCount
KLoad

end;

TypeOfMag;

I DeacRef;
I Meaaage;

Longlnt;
Real

(type net meaaage )
(aource deacriptor referentie)
(target deacriptorreferentie)
{data (meaaage»)
(unieke count toen opdracht wegging)
(Machine-load van zender)

S_Ref en T_Ref zijn de referentie-records naar de source en target descriptors. Data is de

te verzenden message of het reply. UCount is een unieke counter waarde, verkregen op het

tijdstip waarop een opdracht verzonden werd, en MLoad heeft de waarde van de machine-load

van de zender, verkregen met de MachineLoad functie. Met betrekking tot load balancing kan

hier het volgende over opgemerkt worden: bij bepaalde netwerk-topologieen komen net

messages langs iedere host, en kan iedere host dus informatie lezen over de machine-load van

andere hosts, zonder dat om die informatie gevraagd werd. Deze informatie kan gebruikt

worden bij beslissingen omtrent object migraties. Er worden verschillende typen messages

over het net verstuurd, de typen messages (MType) zijn:

Type
TypeOfMsg • (RNail,

NRMail,
PRMail,
PNRMail,
Repl,
Pound,
Mig,
Claim,
B_Claim,
t7nClaim,
Loat) ;

{ Obj mail met reply (caller wacht I»)
( Obj mail zonder reply ) )
{ Prag mail met reply (caller wacht I»)
( Prag mail zonder reply )
( Reply meaaage )
( Qevonden • geclatmd )
( Migratie meaaage )
( Claim meaaage )
( Extra claim meaaage )
( t7nClaim meaaage )
( Pragment weg meaaage )
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Ben mail versturen naar een object houdt in dat het mailer meta-object van het target object

de message ontvangt, en het object de opdracht te zijner tijd laat uitvoeren. Ben mailer draagt

dus tevens zorg voor de scheduling van het object Als er over het net een message wordt

verstuurd naar een logisch object waarbij gewacht wordt op een reply, is de net-message van

het type RMail; de "R" staat voor reply. Indien er geen reply verwacht wordt kan de caller

in principe verder gaan met zijn executie, en is de net-message van het type NRMail; de

"NR" staat voor No Reply.

Individuele fragmenten worden op een soortgelijke wijze gemailed, met als type net

message FRMail en FNRMail; de "P" staat voor fragment Replies tenslotte zijn van het type

Repl.

Als er naar een object op een andere host gezocht moet worden wordt er getracht dat

object op die host te claimen. Er wordt een "Oaim <ObjName>" net-message naar die host

verstuurd. Er wordt op de andere host gezocht naar het object, en als het gevonden wordt en

het gebruik ervan wordt geaccepteerd wordt het object aldaar 1 keer extra geclaimd, en wordt

er een "Found" netmessage teruggestuurd. Verder kan er een extra claim op een inmiddels

geclaimd remote object gezet worden, dit wordt gedaan met een "E_Claim" net-message.

Extra claims zijn nodig als meer gebruikers toegang krijgen tot een specifiek object. Een

claim wordt opgeheven met een "UnClaim" netmessage. Indien een object verdwenen is en

de nieuwe locatie is niet meer te achterhalen, of het object bestaat niet meer, dan wordt er een

"Lost" netmessage verstuurd.

Om een net-message te verzenden wordt de message gekopieerd in een outputbuffer

(NecOut_Buffer), vervolgens wordt de procedure NET_Send aangeroepen. Deze procedure

zet de huidige waarde voor de machine-load in de buffer en draagt zorg voor betrouwbare

verzending van het record over het net. De buffer wordt uiteraard verzonden naar de host van

het target-object. Aldaar treedt een ontvangst-interrupt op, deze interrupt leest en verwerkt een

net input-buffer (NET_Inp_Buffer). Deze buffer werd gevuld door (bijvoorbeeld) een driver.

4.6.2 Zend-procedures

Om messages naar remote objecten te versturen wordt gebruik gemaakt van de volgende

recordstructuur:

Type

Hail • Record
Target RefRAnge;
HsgPt I AHessage

end;

Het target-object is al geclaimd en op de host waar gezonden wordt staat dus een referentie

record van het object in de referentie-tabel. Er wordt een pointer gebruikt om aan de te
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versturen message te refereren omdat, zoals later za1 blijken, de mail structuur moet passen

in het parameter veld van een message.

Om messages naar logische objecten of individuele fragmenten te sturen worden de

volgende procedures gebruikt:

Procedure RET_lU!ai1 (The_Haile Hail) I

Procedure RET_HRHai1 (The_Hailt Hail) I

Bij aanroep van de procedure NET_RMail heeft het "Msg.Choice" veld in het Run

ning[CrCPU] scheduler element de waarde 'RMAIL' of 'FRMAIL', om resp. een logisch

object dan weI een fragment te mailen. Er wordt bij deze procedure een reply verwacht. Bij

de NET_NRMail procedure heeft het "Choice" veld de waarde 'NRMAIL' of 'FNRMAIL',
waarbij geen reply wordt ontvangen.

In deze procedures wordt de net output buffer gevuld: het type net-message is m.b.v. het

"Choice" veld te vinden, de source en target referenties worden gezet. De source referentie

is het op dat moment lopende object, dit is hier altijd de kernel. In het data veld van de net

message wordt de message voor het object (of fragment) gezet. Tenslotte krijgt de tijd in de

outputbuffer de "UniqueTime" waarde, en wordt de buffer met NET_Send verzonden.

Bij de procedure NET_RMail wordt er een reply verwacht; het huidige proces kan dus niet

verder tot dat reply ontvangen is. Bet kan even duren tot het reply binnen is; er wordt een P

operatie uitgevoerd op een semafoor (RSendSema) om niet actief op het reply te hoeven

wachten. Zodra het reply is ontvangen wordt de ontvangst-interrupt geactiveerd, deze zorgt
voor een "wake-up" van het geblokkeerde proces. De reply-message is aanwezig in

NecInp_Buffer.Data, en wOrdt gekopieerd in Running[CrCPU].RepPtI\.

Bij de NET_NRMail procedure komt geen reply terug, er wordt dus geen P operatie

uitgevoerd; de procedure is voltooid na uitvoering van NET_Send.

Om een reply te geven aan een remote object wordt gebruik gemaakt van de volgende
procedure:

Procedure RET_Rep1y(Rep1ye Kessage);

Bij de opmaak van de output-buffer is de target-descriptor te achterhalen met Running

[CrCPUl.Caller, en het count-veld in de buffer wordt gezet volgens Running[CICPU].UCount.

Dit count-veld komt overeen met het count-veld van het geblokkeerde proces op de host waar

gewacht wordt op het reply (zie fig. 9 en interrupt routine beschrijving). Bij ontvangst van

het reply wordt in de interrupt routine met een Selective_V procedure het geblokkeerde proces
op de ready-to-run lijst geplaatst.

Om een remote object of fragment te claimen wordt gebruik gemaakt van de volgende
procedure:

Procedure RET_C1atmobj(Name: ObjName; Var Pound: DescRef);
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Send & Sleep
SendCount = C

I

Receive intr
Schedule-Count=C

I

Execute
Running.Count=C

I

Reply
SendCount=C

I

Wake-Up
SelectCount=C

home host

remote

remote

remote

home host

Figuur 9: Zenden en replies over het net

Het object met naam "Name" zou gezocht kunnen worden m.b.v. een net broadcast operatie.

Er ontstaat daarbij echter een probleem: de claim zou op meerdere hosts geaccepteerd kunnen

worden zodat er meerdere "Found" messages ontvangen worden.Het is niet bekend hoeveel

van die messages er binnenkomen en hoe lang dat duurt. Een claim over het net kost ook tijd,

die nuttig besteedt kan worden indien de constructie met een P operatie en een selective_V

operatie gebruikt wordt. Omdat niet bekend is hoeveel replies er binnenkomen is deze

constructie niet mogelijk.

In plaats van een broadcast worden er claim messages verstuurd naar individuele hosts.

Deze hosts worden een voor een geselecteerd. Eventueel kunnen bij de selectie nog factoren

zoals de kosten van de net-communicatie, en kennis over de machine-load van andere hosts

meegenomen worden.

In de claim procedure wordt een "Claim" net-message opgemaakt en naar de geselecteerde

host verstuurd. Van het target referentie-record wordt alleen het naam-veld gezet. Na het

zenden wordt weer een P operatie op de RSend semafoor uitgevoerd. Aan de ontvangst zijde

wordt altijd een reply teruggestuurd, dus ook als het object niet gevonden is of als het gebruik

ervan niet is toegestaan. Er vindt dus altijd een wake-up plaats. Indien het object niet is

geclaimd wordt een "Found" net-message ontvangen, met als naam van het zendende object

een null-string. Is het object weI geclaimd, dan bevat het source-object het gehele referentie

record van het geclaimde object Het claims-veld is dan gelijk aan het claims-veld van de

remote object-ctescriptor. Het is dan dus bekend hoe vaak het object geclaimd is, dit is een

maat voor 'hoe intensief het object wordt gebruikt'. Op basis van deze waarde kan besloten

worden de claim op het object op te heffen en verder te zoeken. Dit wordt hier overigens niet

gedaan. Het gevonden referentie-record wordt tenslotte gekopieerd in de Found variabele.
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Om de claims van een inmiddels geclaimd object te veranderen wordt gebruikt:

Procedure NET_ChangeClaim(RI RefRange; Extra I Boolean) 1

De parameter "Extra" geeft aan of de claim verhoogd dan weI verlaagd moet worden. De net
message wordt opgemaakt met als type een E_Claim of een UnClaim Ret target object is het

object waarvan de claim veranderd moet worden. Er komt in dit geval geen reply terug,
omdat het object al geclaimd was. Na verzending is de procedure dus voltooid.

4.6.3 Ontvangst interrupt routine

De procedure "NET_Receivelnterrupt" wordt geactiveerd als er net-messages ontvangen
zijn en de inputbuffer is gevuld. Afbankelijk van het type message worden er diverse acties
ondemomen.

Bij aIle vormen van mail en bij veranderingen van claims heeft de message betrekking op

een bepaald object; er moet iets naar verzonden worden, of de claim status wordt veranderd.

Ret bedoelde object moet dus bestaan. Iodien objecten t.g.v. een load-balancing policy
verhuizen blijft er een verhuisbericht achter in de vorm van een referentie-record, referenties
op andere hosts zijn direct na de verhuizing niet meer geldig (zie 4.2). Er moet dus in de
interrupt routine getest worden of het bedoelde object nog aanwezig is; indien dat niet het

geval is moet er actie ondemomen worden.

Dit wordt gedaan met de functie "Desc_Exists", die aIs resultaat een boolean heeft. Er
wordt gekeken of het referentie-record van het target object (fragment) inderdaad wijst naar
een descriptor op die host, met dezelfde naam. Iodien dat het geval is wordt het functie
resultaat True. Iodien de target-referentie niet meer klopt wordt gezocht naar het
verhuisbericht in de referentie-tabel. Indien dit niet bestaat wordt er een "Lost" net-message
naar de zendende host gestuurd.

Als het verhuisbericht weI bestaat wordt het volgende gedaan:

- De claims op het verhuisbericht (referentie-record) worden verminderd met de waanle

van het "claims" veld van het target-referentie record. Iodien dit veld in het
verhuisbericht nul is, dan is de verhuizing aan aIle gebruikers doorgegeven en mag het
verhuisbericht verwijderd worden.

- Vervolgens wordt er een migratie ("Mig") net-message verstuurd naar de host die de

message in eerste instantie verzond. Ret "source" referentie record in de net-message
bevat het verhuisbericht.
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- Tenslotte wordt de oorspronkelijk verzonden message doorgestuurd naar de host waar
het fragment naar verhuisd is. Het "source" referentie record in de net-message wijst
naar de descriptor van de oorspronkelijke zender. Op deze wijze worden eventuele
replies rechtstreeks naar de zendende host terug gestuurd.

Inelien na redirectie blijkt dat het fragment nog eens verhuisd is, werkt elit systeem nog
steeds. De zendende host zal in dat geval meerdere verhuisberichten na elkaar ontvangen. Bij
ontvangst van een migratiebericht wordt de referentie-tabel door de interrupt routine bij
gewerkt. De reactie op ontvangst van een "fragment lost" bericht is niet geiinplementeerd. Het
is een gevolg van ofweI volstrekt incorrecte adressering of van verwijdering van een object
waarvan verondersteld werd dat het Diet meer gebruikt zou worden (garbage collection). Ben
mogelijke reactie is het afbreken van de executie van het zendende object.

Als de net-message een mail opdracht is (hieronder valt object mail en fragment mail,

zowel met als zonder reply) dan wordt allereerst de functie "Desc_Exists" aangeroepen. Inelien

de descriptor bestaat wordt het volgende gedaan:

- Er wordt een "interrupt mail" record gernitialiseerd (CMail). Dezemail heeft als type

HomeMail, en heeft dezelfde structuur als het type Mail. Het target fragment wijst
echter niet naar een referentie-record, maar rechtstreeks naar de target descriptor. De
message-pointer wordt met een "New" operatie geiilitialiseerd, vervolgens wordt de data
uit de netmessage hierin gekopieerd. Het hiervoor gebruikte geheugen wordt later weer
vrijgemaakt door het kernel object.

- Er wordt een scheduler element opgemaakt. Het object dat gescheduled wordt is de

kernel, elit is per defmitie object nummer 1 in de hometable. Het "Choice" veld in de

message in het scheduler element krijgt een waarde afhankelijk van het type

netmessage, en de parameters bestaan uit het CMail record. De program-counter van

het scheduler-element wordt het adres van de uit te voeren kernel-method, dit is
K_RMail of K_NRMail, die fragmenten of objecten met of zonder reply mailen. Indien

er geen reply gegeven moet worden wordt de reply-pointer NIL, anders krijgt hij een
dummy-waarde die Diet gelijk aan NIL is. Het "Caller" veld in het scheduler-element

wordt volgens de source referentie in de netmessage gezet. Dit zal bij mail altijd de
kernel zijn op een andere host.

- Het element wordt door de lowlevelscheduler op de ready-to-run lijst gezet, met als

count-veld de count waarde in de input buffer van de netwerk laag. Dit veld wordt bij
replies ook weer teruggestuurd!
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Bij ontvangst van een "reply" of een "found" net-message wordt een Selective_V operatie

op de RSendSema uitgevoerd, waardoor het bijbehorende geblokkeerde fragment op de ready
to-run lijst wordt geplaatst.

Bij ontvangst van een "Claim" net-message wordt gezocht in de hometable naar het
fragment. Iodien het fragment bestaat wordt het gebruik ervan geaccepteerd als de machine
load kleiner is dan een bepaalde limiet (MaxLoad). Oit criterium heeft dus alleen betrekking

op de resource processor, en bijvoorbeeld niet op de bezetting van andere hardware-resources
die gebruikt zouden kunnen worden tg.v. de claim! Oit is geen beperking, omdat het
accepteren van de claim niet wi! zeggen dat het geclaimde object, of zijn vinuele machine,
het gebruik van alle methods toestaat. Als de machine-load inderdaad kleiner is dan de limiet
dan wordt de kernel-method K_ChangeClaim direct geactiveerd. Deze method zorgt ervoor

dat het object (= groep fragmenten) een extra claim krijgt Deze method wordt in 5.4

uitgebreid beschreven. Belangrijk is hier het volgende: er wordt een fragment of een groep

fragmenten geclaimd, die deel uitmaken van een inheritance-link. Stel dat er een logisch

object geclaimd wordt dat gedistribueerd is over 3 hosts (zie fig. to).

HOST 1 HOST 2 HOST 3

ter-If--:~ Isupfrag 1 ~~ 1supfrag 2~~ Isupfrag 3 ~~ 1supfrag 41

Figuur 10: Claimen van een gedistribueerd object

De fragmenten zijn aan elkaar gelinkt, en omdat fragmenten kunnen verhuizen wordt deze

link gemaakt met een index in de referentie-tabel. Als het object een extra claim krijgt dan
krijgen aIle descriptors een extra claim Het masterfragment bezit een claim op super-fragment

1, er bestaat op host 1 dus een entry in de referentie-tabel die wijst naar super-fragment 1.
Op host 2 bestaat per definitie ook een entry t.b.v. de vinuele machine waar super-fragment

1 mee werkt. Iodien super-fragment 1 een extra claim krijgt dan krijgt het referentie-record
op host 1 dat ook, het referentie-record op host 2 blijft echter identiek, anders klopt de
invariant m.b.t. de claims niet meer. De E_Claim routine van de kernel houdt hier echter

geen rekening mee en legt extra claims op de descriptors en op de referenties van het
fragment op die host Oit gaat dus fout zodra de machine-grenzen bij een claim worden
overschreden. Vandaar dat in de interrupt routine het claims-veld van het referentie-record met
1 wordt verlaagd.

lndien er een net-message voor een claimverandering (E_Claim, UnClaim) van een object

wordt ontvangen, wordt ook eerst weer getest of de descriptor nog bestaat Indien dat het
geval is wordt wederom de kernel-method K_ChangeClaim geactiveerd.
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4.7 Method activatie

Het veld "Entrys" in de fragment descriptor wijst naar een array met daarin de dictionary

van het fragment. Om een method te activeren moet er eerst op naam gezocht worden naar

de method. Dit kan relatief snel indien methods gesorteerd zijn op naam. Hen vereiste voor
rut systeem is dan ook dat methodblocks van aIle fragmenten gesorteerd zijn 0D naam. Er

wordt naar methods gezocht met behulp van een binary search procedure. Om een method te
activeren wordt gebruikt:

Function HomellethodDon.(Whol HomeRang.; X: X••••g.;
V.r a.ply: X••••g.): Bool.an;

Deze functie tracht een method te activeren van fragment nummer "Who" in de hometable,

de message voor het fragment is M. De functie is "True" als de uit te voeren method bestaat

en is uitgevoerd. Allereerst wordt het Running[CrCPU] scheduler element op de stack

bewaard. Vervolgens wordt een nieuw Running element opgemaakt; het caller fragment wordt

gezet volgens het huidige fragment, dit is fragment nummer "Self', op de homehost.

Vervolgens wordt "Self" gelijk aan "Who", het te activeren fragment dus. Er wordt via een

binaire zoekprocedure naar de method gezocht. Indien de method wordt gevonden wordt
getest of de caller genoeg rechten heeft om de method te activeren. Het criterium hierbij is:

het rights-veld van de caller moet groter of gelijk zijn aan de benodigde rechten om de

method te gebruiken. Indien de caller genoeg rechten heeft wordt de processor-status gezet:

- CrData register := de data pointer in de descriptor.
- CrDSize register := volgens DSize in de descriptor.
- Program-counter := de gevonden method, via een call.

Bij terugkeer uit de method wordt het "Running" scheduler element weer hersteld. Indien de

caller te weinig rechten had dan wordt de lengte van het reply op -2 gezet en het functie

resultaat is false. Indien de method niet gevonden is dan wordt de lengte van het reply -1, met

eveneens false als functie-resultaat.

4.8 Meta-interface

Methods van fragmenten worden beschreven als Pascal procedures, zonder enige

parameters. In deze methods mogen lokale variabelen op de stack gedefinieerd worden, en

er mogen bewerkingen met deze variabelen worden uitgevoerd. Bij iedere method hoort local

storage; dit is door de method te adresseren met" Running[CrCPU].Status.CrDatA It. Met
behulp van Turbo Pascal type-easting kan deze data bewerkt worden.
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De meta-interface voor fragmenten wordt gevormd door de volgende procedure, die door
iedere method gebruikt mag worden:

Procedure HetaReq(HetaNr. HetaRange; H: He••age; Var Reply. He••age);

Oeze procedure zorgt ervoor dat het meta-object dat op plaats MetaNr in het MetaSpace array

van het fragment staat, geactiveerd wordt door een message M; het reply wordt gevormd door

"Reply". Er worden dus meta-requests gedaan aan het Ie meta-object; het 2e meta-object etc..

In het ontworpen systeem heeft ieder fragment een meta-object, die de virtuele machine

voor het object vormt. leder metarequest luidt dus: "MetaReq(I,Msg,Reply)". Oeze meta

objecten hebben taken zoals mailen, creeren/verwijderen, claimen. Oeze taken zouden in

aparte meta-objecten ondergebracht kunnen worden waarbij bepaalde afspraken worden
gemaakt, zoals: het eerste meta-object is een mailer. Het is dan relatief eenvoudig om aIleen

de mail functie te modificeren: er vindt lokale migratie plaats naar een ander mailer meta

object Meta-objecten worden op hun beurt weer geactiveerd door hun meta-object Indien de
kernel het meta-object is van een object waamaar een meta-request gedaan wordt (zie fig. 11),

dan wordt het meta-object direct geactiveerd door de "MetaReq" procedure.

Caller Fragment
doet een Meta-Request

A.

KERNEL

A. Call naar MetaReq procedure

B. Kernel/microkernel mag activeren

c. Meta-object wordt geactiveerd

Figuur 11: MetaRequest, directe activering.
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Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de HomeMethodDone functie. Het meta-object wordt

dus geactiveerd door zijn meta-object, de "MetaReq" procedure hoon bij de (micro-)kernel

die in dit geval direct activeen.
Momenteel gaat de meta-hierarchie niet dieper dan gei1lustreerd wordt in figuur 11. De

"MetaReq" procedure houdt echter weI rekening met deze mogelijkheid (zie fig. 12). In deze

figuur wordt een meta-request gedaan naar een object dat niet door de kernel beheerd wordt.
In zo 'n gevaI moet vanuit de kernel het path naar het bedoelde meta-object worden

samengesteld. Dit is mogelijk omdat de kernel kennis heeft over aIle meta-relaties. Er wordt

gebruik gemaakt van de volgende procedure:

Procedure HetaupReq(Who: RefRange; HetaNrs HetaRange, Ksg: Hessage),

Deze procedure wordt gestart met Who aIs het uiteindelijk te activeren meta-object, MetaNr

is de bijbehorende index in het metaspace array van het fragment In de procedure wordt een

Mail record samengesteld voor het object Who. Dit record bevat dus het target object en de
voor hem bestemde message.

Caller Fragment
I====-n

doet een Meta-Request

KERNEL

A. Call naar MetaReq procedure
B. Deze procedure zoekt het meta

path.
C. Meta-up mail naar

"tussenliggend" meta-object
D. Deze activeert bedoelde obj.

Figuur 12: MetaRequest, indirecte activering.
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Dezemail wordt in een message gezet die als method-keuze 'META_UP' heeft. Deze

message moet uiteindelijk terecht komen bij het meta-object van het bedoelde meta-object.
Indien dat object de kernel als meta-object heeft, zoals in figuur 12, dan wordt dat object

geactiveerd met een meta-up message. Indien dat object de kernel niet als meta-object heeft,
en de meta-hierarchie dus nog dieper gaat dan in figuur 12, dan wordt er staart-recursie
toegepast in de procedure "MetaUpRequest" om een meta-object te kunnen activeren wat weI
door de kernel wordt beheerd. Door deze recursie ontstaat een gelinkte lijst van messages
zoals in figuur 13. Iedere message heeft een mail record in zijn parameter-veld, zodat ieder

meta-object weet voor wie de mail bestemd is. Ieder meta-object in de meta-hierarchie uit fig.
13 moet dus een MetaUp method hebben, behalve het meta-object waar de message
uiteindelijk terecht komt. Dit laatste object moet weten wie het meta-request geactiveerd had;
dit is in dit geval niet Running[CrCPU].Caller. Dit kan opgevangen worden door in iedere

MetaUp method een statement Self := Caller op te nemen.

Meta-hierarchie

Figuur 13: Message link bij meta-up requests

META-UP LINK MET
MESSAGES EN MAIL
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5. Het kernel object

Het kernel object maakt rechtstreeks gebruik van de functies en de structuren van de
micro-kernel. Het object bestaat uit 1 fragment, en wordt gevonnd door de eerste home

descriptor in de hometable, met als referentie-record de eerste entry in de referentie-tabel. Het

kernel-object heeft geen class; het is dus niet mogelijk om het gedrag van de kernel te

gebruiken of te modificeren m.b.v. subclasses. De kernel wordt als meta-object gebruikt door

boven de kernel gelegen objecten zoals metaelass en de object-manager; activatie vindt plaats

door meta-requests. Het is in principe ook mogelijk de kernel rechtstreeks te gebruiken door

hem te claimen en er messages naar te zenden.
De kernel behandelt iedere entiteit als een fragment, en kent dus geen classes of logische

objecten. Omdat de kernel toegang heeft tot de fragment-tabellen is hij op de hoogte van aIle
meta-relaties op zijn host. Deze tabellen zijn alleen voor de (micro-) kernel toegankelijk! De

functies van de kernel zijn in 4 groepen te verdelen:

- Mail functies: verzenden van mail naar fragmenten.

- Scheduler functies: activeren van methods van fragmenten.

- Memory management: creeren en verwijderen van fragmenten.

- Claim functies: de toegang tot fragmenten mogelijk maken.

- Data transfer: verschaffen van infonnatie over fragmenten, modificatie fragmenten.

5.1 Mail functies

Een mail method krijgt via een message een record structuur van het type "Mail"
aangeboden, met daarin het Id van het target object of fragment, en een pointer naar de voor

die entiteit bestemde message. De kernel initieert slechts de verzending van de mail. Iedere
entiteit krijgt zijn messages aangeboden door zijn eerste meta-object, dit meta-object heeft dus

een mail functie. Dat meta-object heeft ook weer een meta-object met mailer functies, etc. De
kernel bepaalt de route voor de mail-bezorging en stuurt de mail met een route-beschrijving

naar een meta-object dat de kernel als mailer heeft.
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De kernel heeft vier verschillendemail functies:

- Mailen van een logisch object, met reply of zonder reply, method-namen resp 'RMAIL'

en 'NRMAn.....

- Mailen van een fragment, met reply of zonder reply, method-namen resp. 'F_RMAn....

en 'F_NRMAll...'

Deze functies zijn ondergebracht in twee methods, een method voor mail met reply en een

method voor mail zonder reply. Of de mail bestemd is voor een fragment of een logisch

object hangt af van het "choice" veld (de methodnaam) in de aangeboden message.

5.1.1 MaileD met reply

De method voor mailen van fragmenten of van logische objecten is hetzelfde: de procedure

K_RMail. Op het niveau van de kernel zijn er dus geen verschillen. De verschillen komen pas

tot uiting in mail methods van hoger gelegen meta-objecten.

De procedure kijkt waar het target-object en de caller (running[crcpu].caller) geplaatst zijn.

De verschillende situaties worden als voIgt afgehandeld:

1. Target en caller at home: Er wordt een procedure opgestart die de route voor de mail

opmaakt en verzendt naar een meta-object dat de kernel als mailer heeft. Deze

procedure heet Do_HomeRMail (zie verderop).

2. Target at home, caller remote: deze situatie ontstaat als er een mail opdracht vanuit een

andere host binnen komt. De ontvangst-interrupt routine heeft in dat geval de method

K_RMail gescheduled. Fragment en object mail met reply zijn in dit geval mogelijk. De

reply-pointer wijst naar een dummy waarde die niet gelijk aan NIL is (zie ook interrupt

routine). Het is overigens mogelijk dat de reply-pointer weI gelijk aan NIL is, omdat

de dadelijk te beschrijven "No Reply" mail procedure deze method ook gebruikt!

Na de waarde van de reply-pointer getest te hebben wordt deze zodanig gezet dat hij

naar een message op de stack wijst. Wederom wordt de procedure Do_HomeRMail

aangeroepen. Na afloop wordt, indien er een reply nodig was, het reply via de

NET_Reply procedure teruggestuurd. In de interrupt routine was geheugen gereserveerd

voor de message in de hier ontvangen mail. Dit wordt nu pas vrijgemaakt.

3. Target remote: de NET_RMail procedure wordt aangeroepen, ongeacht de plaats van

de caller. Remote-objecten kunnen hun mail dus in principe op een andere host laten

versturen (de vraag is echter of dit zin heeft).
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De procedure die de mail uiteindelijk uitvoert luidt:

Procedure Do_HomeRKail (Parma I Hail) 1

en heeft overeenkomsten met de "MetaUpRequest" procedure. De bestemming voor de mail

zit in de (value) parameters van de procedure. Iodien de bestemming een meta-object heeft

dat door de kernel wordt beheerd, en dus de kernel als meta-object heeft. dan wordt dat meta

object direct geactiveerd; het krijgt de mail opdrachttoegezondenm.b.v.de

"RomeMethodDone" functie. Deze functie selecteert een mail method die overeen komt met

de oorspronkelijke message. Ret gevonden meta-object draagt verder zorg voor een correcte

versturing van de message naar het target object. Indien de bestemming een meta-object heeft

dat niet door de kernel wordt beheerd, wordt staart-recursie toegepast om uiteindelijk weI een

mailer te vinden die door de kernel wordt beheerd. Op deze wijze wordt weer een lijst van

messages gecreeerd zoals bij MetaUpRequests.

Ret kernel object heeft zichzelf als meta-object. Iodien de mailer van het target-object de

kernel zelf is dan vindt ook directe activatie van het target object plaats, anders zou de kernel

zichzelf blijven mailen!

5.1.2 Mailen zonder reply

De K_NRMail method implementeert de mail zonder reply; de caller hoeft in zo'n geval

dus niet te wachten op een reply, en kan doorgaan met zijn executie. Er zijn weer een aanta!

mogelijkheden:

L Target en caller at home: de K_RMail method wordt gescheduled met de reply-pointer

op NIL.

2. Target at home, caller remote: de K_RMail method werd gescheduled door de ontvangst

interrupt routine, met een fragment of object mail opdracht zonder reply. De reply

pointer staat dus al op NIL. De K_RMail method wordt direct aangeroepen. Er wordt

niet eerst gescheduled omdat deze method al door de interrupt routine was gescheduled!

(anders zou de opdracht 2 keer in een wachtrij worden geplaatst).

3. Target remote: de NET_NRMail procedure wordt aangeroepen. De caller mag ook hier

evt. remote zijn.
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5.2 Scheduling functies

Deze functies hebben alleen betrekking op fragmenten op de eigen host Er zijn twee

methods beschreven, een voor het schedulen van een method met reply en een voor het

schedulen van een method zonder reply. Beide methods krijgen als parameters een "Mail"
record aangeboden.

De method voor activering van fragmenten met reply is de procedure K_DirectHomeCall,
de method-naam is 'RSEND'. Deze method gebruikt de "HomeMethodDone" functie voor

directe activering van de fragment-method.

Activering van fragmenten zonder reply wordt gedaan door de procedure K_NRHomeCalI,

de method-naam is 'NRSEND'. Er wordt een nieuw mail record gernitieerd, waarbij geheugen

voor zijn message pointer wordt gealloceerd; het mail record is NewMail. De aangeboden

mail wordt hierin gekopieerd. Vervolgens wordt een scheduler-element opgemaakt met als

message keuze 'RSEND' en als parameters het NewMail record. De procedure NR_CalI wordt

gescheduled waama de executie van deze method eindigt

In de procedure NR_Call wordt de reply-pointer een dummy-reply op de stack waama

K_DirectHomeCall wordt aangeroopen; vervolgens wordt het gealloceerde geheugen voor de

message-pointer van het mail record weer vrijgemaakt. Een en ander wordt nog eens

gei1lustreerd in figuur 14.

K_NRHomeCall messag

MeSS~ge X I

essage in scheduler-element
newrna i l-..-------l

ICOpy van ~, op heap I

Figuur 14: Schedulen van een home call zonder reply

In deze figuur kan message X ergens op de stack staan en verdwenen zijn als de te

activeren method start, vandaar dat de constructie met een extra procedure wordt gebruikt, die

het gereserveerde geheugen voor de kopie van de oorspronkelijke message weer vrij maakt.

De method kan loch fout lopen als er in de message X "pass by reference" parameters staan.
Omdat er in een object-georienteerde omgeving wordt gewerkt zal in het geval van "pass by

reference" niet naar globale variabelen verwezen worden omdat die er simpelweg niet zijn.

Verwijzingen naar instance variabelen kunnen ook beter vermeden worden, blijft over:

adressen van tijdel.ijke variabelen op de stack, zoals gebruikt wordt bij het opbouwen van de

mail-lijsten in de mailer-methods van de kernel. In een dergelijke situatie moot opgelet
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worden met het gebruik van deze method! Ook bij het gebruik van de no-reply-mailer

methods kunnen dergelijke problemen ontstaan.

De beschreven methods worden gebruikt door meta-objecten die de kernel als meta-object

hebben, om de fragmenten die zij beheren te activeren.

5.3 Memory management

5.3.1 Creatie van een fragment

Om een fragment te creeren is o.a. informatie nodig over de hooveelheid local storage van

het fragment, de methods en de meta-objecten van het fragment Om een te creeren fragment

te beschrijven wordt de volgende structuur gebruikt:

Type

K_New_Parms • Record
Name
DSize
NrEntrys
Entrys
NrMetas
lIetaSpace
PRights,
NrUsers

end;

I ObjName;
I Word;
I EntryRange;
I AEntryBlock;

lIetaRange;
AlietaBlock;

Integer

{naam}
{I local storage}
{I methods}
{de methods}
{I meta's}
{metaspace}
{rechten fragment}
{I gebruikers}

Uitgangspunt is dus dat de methods al ergens in het geheugen zijn geplaatst, en dat de meta

objecten bestaan en geclaimd zijn. De structuur past in het parameter-veld van een message,

en wordt aangeboden aan de procedure K_NewHomeFrag van de kernel; deze method heeft
de naam 'NEW'.

Allereerst wordt mb.v. micro-kernel procedures gezocht naar lege entrys in de hometabel

en de referentietabel. Stel dat er nog plaats is, dan krijgen beide entrys de naam volgens

"Name" in de aangeboden parameters, en een claims veld van -1. Deze situatie betekent dat

de entrys worden gebruikt, maar het fragment kan nog niet gebruikt worden. Er wordt voor

het descriptor-record geheugen gealloceerd voor data, methods en metaspace, vervolgens

wordt de inhoud van de overeenkomende velden in de aangeboden parameters hierin

gekopieerd.

Het fragment moot vervolgens gebonden worden aan zijn metaspace. De metaspace op zijn

beurt moot op de hoogte zijn van het bestaan van het fragment. In het geval van 1 meta-object

wordt dit gei1lustreerd door figuur 15. De pijl van fragment naar meta-object is de kennis van

het fragment over zijn meta-object, de pijl van meta-object naar fragment is de kennis van

het meta-object over 'zijn' fragment. Als een pijl naar een bepaalde entiteit wijst, dan krijgt

die entiteit een extra claim in zijn descriptor.
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[Oii,agment I
&=:::;==:::!J

rr========Y===,.
Meta-Object

Figuur 15: Link tussen fragment en zijn meta-object.

De descriptor van het fragment krijgt naast de claims t.g.v. de metaspace ook een aantal

claims t.g.v. het "NrUsers" veld in de parameters voor de method. Het aantal claims voor de

descriptor wordt dus NrUsers + NrMetas. De afspraak was dat het master-fragment van het

meta-object op dezelfde host geplaatst was aIs de fragmenten die hij beheert, dat moest ook

het gevaI zijn voor dat deel van het meta-object dat bij houdt welke fragmenten door hem

beheerd worden. In een dergelijke administratie wordt gewerkt met Id's van fragmenten;

indexen in de referentie-tabel dus. Dit betekent dat het aantal claims in de nieuwe entry in

de referentie-tabel minimaaI gelijk moet worden aan NrMetas, t.b.v de metaspace van het

fragment dus. Over de overige gebruikers is niets bekend; aIleen het aantal (NrUsers).

Om de metaspace te laten weten dat er een te beheren fragment bijkomt, worden aIle meta

objecten gemailed met een 'ACCEPT' message, met aIs parameter het Id van het fragment.

De kernel doet een meta-request naar zichzelf om de mail te laten uitvoeren. In een accept

method van meta-objecten wordt in ieder gevaI het volgende gedaan: het Id wordt toegevoegd

aan de lijst van te beheren fragmenten, en het meta-object claimt zichzelf een keer extra. De

beide pijlen in figuur 15 zijn nu geinitiaIiseerd. Er wordt overigens van uit gegaan dat het

meta-object het fragment aItijd accepteert.

Indien de gebruikers (NrUsers) van het fragment om de home-host geplaatst zijn, kunnen

de claims van referentie-record in de ReITable gelijk gesteld worden aan NrMetas + NrUsers.

De locatie van de gebruikers is echter niet bekend, daarom wordt in het reply een referentie

record opgenomen met "NrUsers" claims. Het referentie-record in de reftable krijgt NrMetas

claims. Het reply is volgens:

Type

K_New_Rep • Record
Id & O••KaxRets;
RetRec & oescRet (locatie into)

end;

Het Id wijst naar de entry in de referentie-tabel op de host waar het fragment is gecreeerd,

en is 0 aIs er geen tabel-ruimte meer beschikbaar is. Het Id heeft voor remote gebruikers geen

betekenis. Het referentie-record is globaaI geldig en heeft dus aItijd betekenis. De aIdus

gecreeerde situatie wordt nog eens geiUustreerd in figuur 16, voor de situatie met een meta-
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object Het referentie-record in het reply is een 'zwevende referentie', waannee bedoeld wordt

dat het record niet ergens in een referentie-tabel is geplaatst. De invariant m.b.t. de claims

blijft geldig, want er is niet geeist dat de referenties naar descriptors in een referentie-tabel

moeten staan.

· reply' .

Jj===!::=:::·===;1
Meta-Obj • • ••

· INrUsers claims•• ••.---. .-.---.---.
RefTable: I 11 claiml I I

• • • • •
Figuur 16: Zwevend referentie record

lndien degene die de NEW method activeerde het fragment wi! gebruiken moet het

referentie-record op zijn host in de referentie-tabel worden geplaatst. Oit wordt gedaan met

de kernel method K_StoreRef, met als methodnaam 'STORE'. De parameters voor deze

method bestaan uit het reply van de NEW method. De STORE method slaat het referentie

record op in de RefTable van zijn host, met een claim. De method test eerst of er al een entry

bestaat met die naam, indien dat het geval is dan worden de claims van die entry met 1

verhoogt; indien die entry nog niet bestaat wonit er een nieuwe entry toegevoegd met een

claim. In dit laatste geval is de NEW method dus op een andere host uitgevoerd. Degene die

het reply van de NEW method ontvangt moet er voor zorgen dat de referentie niet vaker dan

'NrUsers keer' gestored wordt. Indien het nieuwe fragment naar een andere host verhuist op

een moment dat de zwevende referentie nog niet volledig 'gestored' is, ontstaan er geen

problemen, omdat het totale aantal claims via de descriptor bekend is! Indien de zwevende

referentie nooit volledig 'gestored' wordt zal het verhuisbericht voor het fragment permanent

blijven staan indien er geen garbage-collector is.

Ook de kernel heeft een ACCEPT method: de procedure K_Accept In deze procedure

wordt alleen een extra claim op het kernel-object gezet (rowel in de referentie-tabel als in de

hometabel dus). Omdat de kernel toegang heeft tot de hometabel zijn de door de kernel

beheerde objecten bij het kernel-object bekend; het bijhouden van een aparte administratie is
dus niet nodig.
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5.3.2 Verwijderen van een fragment

Een fragment wordt verwijderd met de procedure K_Disp_HomeFrag, met als methodnaam
'DISPOSE'. De meegegeven parameter is het Id van het te verwijderen fragment. Allereerst
worden aIle meta-objecten van het fragment gemailedmeteen.RELEASE.message.de

meegegeven parameter is wederom het Id van het fragment. Op deze wijze wordt de meta

objecten duidelijk gemaakt dat het fragment niet meer door hen beheerd hoeft te worden. In

zo'n RELEASE method wordt in ieder geval het volgende gedaan: het fragment wordt uit de
adrninistratie van te beheren fragmenten verwijderd, en het meta-object verlaagt zijn eigen

claims met 1. Ook de kernel heeft een RELEASE method, waarin de claims op de kernel met

een verlaagd worden.

Nu mogen de descriptor en de entry in de referentie-tabel verwijderd worden, dit wordt

ongeacht het aantal claims uitgevoerd. Het is mogelijk dat er op andere hosts nog referenties

naar het fragment bestaan. Deze kunnen op die host verwijderd worden met de K_RestoreRef

procedure, de method naam is 'RESTORE', en de parameter is een Id. Deze method verlaagt

de claims van referentie nummer Id. in de referentie-tabel, en geeft als reply het Id. + het

referentie-record. Indien het claims veld nul is, wordt de tabel-entry verwijderd.

De correcte procedure voor creatie en verwijdering van een fragment wordt nog eens

samengevat in tabel 1. De method is nogal rigoureus: indien de gebruikers van het fragment

over meerdere hosts verdeeld zijn ontstaan er problemen als een gebruiker het fragment wi!

verwijderen. Het is veiliger om gebruik te maken van het claim/unclaim-systeem.

Tabel 1: fragment creatie en verwijdering door de kernel

method parameters reply

NEW < K_New_Parms > < Id + RefRec >
STORE < K_New_Parms > < Id >

RESTORE < Id > < Id + RefRec >
DISPOSE < Id > -

5.4 Claim functies

Door een object of een fragment te claimen weet de kernel dat er mogelijke gebruikers van

de entiteit· bestaan. Het claim-systeem zal in ieder geval bij garbage collection worden

gebruikt: indien een descriptor niet meer geclaimd wordt mag hij in principe verwijderd

worden. Verder wordt het gebruikt bij de verhuisberichten bij fragment-migraties.

De kernel implementeert 5 claim methods (zie tabel 2). Het veranderen van claims van een
fragment of een logisch object wordt gedaan met de procedure K_ChangeClaim, de
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methodnamen zijn E_CLAIM en UNCLAIM; 'E' staat voor extra. De entiteit waarvan de

claims worden veranderd mag overa! gesitueerd zijn. De method weet niets van logische

objecten, maar initieert slechts de uitvoering van de claim verandering.

Tabel 2: Kernel claim functies

Method naam Procedure Parameters Reply

'CLAIM' K_Clairn < Naam > < Id >

'E_CLAIM' lCChangeClairn < Id > -
'UNCLAIM' K_ChangeClairn < Id > -
'E_FCLAIM' K_IncFragClairn < Id > -
'UNFCLAIM' K_DecFragClairn < Id > -

Allereerst wordt gekeken of de entiteit zich at home of remote bevindt. Stel de plaats is at

home. Indien de kernel nu het meta-object is van de entiteit, dan wordt die entiteit verder

behandeld als een individueel fragment, en worden de claims op de descriptor en de entry in

de referentietabel met 1 verhoogt dan weI verlaagt, afbankelijk van de method keuze. Iodien

de entiteit niet door de kernel wordt beheerd, wordt het meta-object van het fragment

gemailed met de message die deze method net ontving. Dat meta-object weet evt ook nog

iets van de fragment-groepen van een object, en handelt de claimverandering verder af.

Indien de entiteit zich op een andere host bevindt, wordt de NET_ChangeClaim procedure

aangeroepen. Deze procedure zendt de opdracht via het net naar de host waar de entiteit zich

bevindt. De ontvangst-interrupt routine aldaar activeert de method K_ChangeClaim op die

host weer (zie figuur 17).

Het meta-object dat de verandering van de claim uitvoert moet er in ieder geval voor

zorgen dat de claims-velden in de descriptor(s) en referentie(s) van de entiteit veranderen.

Omdat hij deze velden niet rechtstreeks mag modificeren stelt de kernel hier twee methods

voor ter beschikking: E_FCLAIM en UNFCLAIM. Deze methods hebben betrekking op

individuele fragmenten, en veranderen de claim op het referentie-record in de reftable en de

claim van de descriptor. Indien de claimverandering vanuit een andere host werd geactiveerd,

moet het referentie-record alleen op de andere host veranderen. E_FCLAIM en UNFCLAIM

houden daar geen rekening mee, vandaar dat de interrupt-routine de invariant weer moest

herstellen (zie 4.6.3).
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Host 2

K_ChangeClaim

/ ..
RefTable

~ B.

NET_ChangeClaim

D.

RECEIVE INTR

C.

A. Kijk in ref table waar de entiteit is.
B. Blijkt remote te zijn, actie via net.
C. Message via net naar host 2.
D. Aldaar treedt ontvangst interrupt op.
E. K_ChangeClaim mailt metaobject van de

entiteit met de message.

Figuur 17: Claim verandering van een remote entiteit

De CLAIM method implementeert een zoek-functie. Er wordt allereerst gezocht naar de
naam van het fragment in de referentie-tabel. lodien het daar gevonden wordt kan het remote
of at home aanwezig zijn. Ongeacht de locatie wordt vervolgens de method K_ChangeClaim
aangeroepen om een extra claim te bewerkstelligen. Iodien het fragment niet gevonden wordt
dan wordt de procedure NET_ClaimObj aangeroepen. Er wordt door die procedure gezocht
naar het fragment op diverse hosts tot het is gevonden en het gebruik aldaar is toegestaan (zie
4.6.3). Indien het gebruik is toegestaan heeft de entiteit al een extra claim gekregen waarvoor
op die host wederom de K_ChangeClaim procedure is gebruikt (zie fig. 18).
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Host 2

RefTable, Load OK

U
RECEIVE INTR

C.

A. Entiteit staat niet in ref table.
B. Start zoek actie via net op.
c. Message via net naar host 2.
D. Succes: gevonden en geaccepteerd.
E. K_ChangeClaim method wordt op host

2 gevraagd extra claim te initieren.

Figuur 18: Claimen van een remote entiteit

In de K_Claim method wordt dus de volgende policy gebruikt:

- Indien er al een referentie naar de entiteit bestaat, wordt hij nog eens geclaimd,

ongeacht de locatie en machine-load aldaar. Gebruik wordt altijd geaccepteerd.

- Indien er geen referentie naar de entiteit bestaat, wordt hij gezocht. Indien de entiteit

op een andere host wordt gevonden en die host niet te zwaar bezet is wordt dat object
geclaimd en gebruikt. Dit betekent dat als iemand eenmaal een Id van een object bezit,
de kernel hem toestaat het object ongelimiteerd te claimen.
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5.5 Data transfer

De fragment-tabellen zijn niet toegankelijk voor hoven de kernel gelegen objecten. Deze

objecten zuBen soms infonnatie nodig hebben over de objecten die zij beheren en doen

daarvoor meta-requests bij de kernel. Deze methods hebben dus alleen betrekking op

fragmenten die op de eigen host geplaatst zijn.

Voor deze methods worden de volgende type-defmities gebruikt:

• Record
Target
Dat
Offset,
Size

end;

I RefRange;
I Pointer;

Word

{target fragment}
{data pointer}
{offset in local storage}
{# bytes}

• Record
Who
NrNetas
Netas

end;

I RefRange; {welk fragment}
I NetaRange; {# meta-objs}

NetaBlock {metaspace}

De methods en hun namen zijn te vinden in tabel 3. K_DaCPanns worden gebruikt voor het

kopieren van blokken data van en naar de local storage van fragmenten. De methods zijn

GET_DAT en PUT_DAT en geven meta-objecten de mogelijkheid local storage van de

fragmenten die zij beheren te lezen of te beschrijven. Met deze methods is het niet mogelijk

buiten het toegewezen data-block van die fragmenten te lezen of te schrijven. Bij beide

methods wordt het adres van een geheugenblok van de caller meegegeven; bij PucDat wordt

daar data in gekopieerd (een soort reply). Het aantal werkelijk gekopieerde bytes wordt

geretoumeerd. M.b.v. de method GET_DATSIZE kan de grootte van de local storage voor

een fragment opgevraagd worden. Door deze methods is de plaats waar de kernel data van

fragmenten opslaat niet van belang.

Tabel 3: Kernel data transfer methods

Method naam Procedure Parameters Reply

'GET_DAT' K_Get_Dat < Id > < • bytes >

'PUT_DAT' K_Put_Dat < Id > < • bytes >

'GET_DATSIZE' K_Get_Dat_Size < Id > < • bytes >

'GET_ID' K_Get_Id < Self > < Id >

'GET_NAME' K_Get_Name < Id > < ObjName >

'GET_METASP' K_Get_MetaSpace < Id > < K_ME_Parms >

, SET_METASP' K_Set_MetaSpace < K_ME_Parms > -
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De method GET_ill retourneert het Id van de caller; "Self' is van het type HomeRange,

de method zoekt er het Id bij. GET_NAME retourneert de naam van een fragment.

De method GET_METASP retourneert de metaspace van een fragment. SET_METASP
verandert de metaspace van een fragment.

5.6 Installatie van de kernel

Met de procedure "InstaICKernel" wordt het kernel object geinitialiseerd. Het object wordt
in zijn geheel gevormd door het eerste fragment in de hometable en reftable. De object-creatie

wordt uitgevoerd door de NEW method van de kernel. De methods in de parameters voor
NEW moeten op naam gesorteerd zijn. De kernel heeft na installatie drie claims (zie figuur

19). Het object is zijn eigen meta-object; het is daarvan op de hoogte en het meta-object is

op de hoogte van 'zijn' object Verder is er een claim tb.v. de boot procedure, in totaal drie

claims dus. In de beschrijving wordt de local storage van de kernel niet gebruikt zoals dat bij

andere fragmenten weI gedaan wordt. Bij activatie van kernel methods wordt de data-pointer

in de processorstatus weI gezet volgens de local storage van de kernel, maar er is geen

geheugen voor gereserveerd. De tabellen en semaforen van de kernel worden rechtstreeks

geadresseerd. Dit is o.a. gedaan om de programmatekst enigzins leesbaar te houden.

Boot

Figuur 19: Kernel claims na installatie
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6. Class beheer

Een class beschrijft de structuur en het gedrag van zijn instances. Classes kunnen

dynamisch als object aan het systeem worden toegevoegd. De structuur en het gedrag van een

class wordt gedeeltelijk bepaald door de class van een class, dit is het class-template.

6.1 Bet class-template

De taak van het template is o.a. het interpreteren van een van buiten af ingevoerde class

beschrijving. Zo'n beschrijving zou bijv. een C++ class kunnen zijn, of een class die in een

andere evt. object-georienteerde taal is geschreven. Een template zou meerdere typen class

beschrijvingen kunnen interpreteren, ook zijn er in principe verschillende templates mogelijk.

De gelezen class-beschrijving wordt door het template omgezet naar een structuur die door

een metaclass gelnterpreteerd kan worden; deze structuur wordt naar de metaclass gezonden,

die de class uiteindelijk creeert. Omdat de metaclass tevens de virtuele machine van het

template is, wordt de metaclass voor de nieuwe class door het template bepaald. De metaclass

bepaalt op zijn beurt het gedrag en de structuur van het class object. Om een class te

beschrijven wordt gebruik gemaakt van de volgende structuur:

Type

MetaCHames • Array[MetaRange] of ObjHame;

ClassPormat • Record
C_Hame
C_DSize
C_HrEntrys
C_Bntrys
I_DSize
I_HrEntrys
I_Entrys
Rights
SuperclHame
HrMetas
lIetas

end;

I ObjHame;
I Word;

EntryRange;
EntryBlock;
Word;
EntryRange;

I EntryBlock;
I Integer;

ObjHame;
I lIetaRange;
I lIetaCHames

(Haam class)
(# ClauData)
{# Class methods}
(ClassMethods)
(# Inst. Data)
(# Inst. methods)
{Inst. methods}
(rechten)
(Super class naam)
(# lIetas v. inst.)
(lieta-objs inst.)

Een record volgens ClassFormat bevat dus informatie over de data structuren en methods van

de class en van instances van de class. De metaspace velden hebben betrekking op de

metaspace van instances. De metaspace van de class wordt bepaald door het template. Er is

een class-template beschreven, deze heeft twee methods, t.w. NEW en DISPOSE, om resp.

een nieuwe class te creeren en om een bestaande class te verwijderen. De NEW method wordt

gevormd door de procedure TMP_NewClass. Deze method krijgt als parameter een pointer

naar een "ClassBlock". Zo'n classblock komt 'ergens' vandaan en staat inmiddels in het

geheugen. Het heeft de structuur volgens figuur 20.



-58-

Naarn class

# Class data

# Class entrys

Class entry's

"\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
./\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/'

# Instance data

# Instance entrys

Instance entrys

.,
"

Rechten

Naarn superclass

# Meta-objs instances

Narnen meta-objs instances

.\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\'
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

Figuur 20: Structuur van een classblock

Omdat het aantal class-methods en instance-methods kan varieren is de structuur in drie delen

getekend. Ook het laatste veld met de namen van meta-objecten heeft geen vaste grootte. De

volgorde van de velden is identiek aan de volgorde bij het ClassFormat type; sommige velden

hebben echter geen vaste grootte. Dit is gedaan om een van de functies van het template te

demonstreren, n1. het interpreteren van een "externe" beschrijving. De methods in het

classblock hoeven niet op naam gesorteerd te zijn.

De procedure TMP_NewClass leest een aangeboden classblock en zet dit in een

ClassFormat structuur. Vervolgens worden de methods van zowel de class als zijn instances

met een quicksort procedure gesorteerd op naam (dat was een vereiste voor dit systeem).

Tenslotte stuurt de procedure het class-format via een meta-request naar de metaclass, die

zorgt draagt voor de class-creatie (zie 6.2). Uiteindelijk wordt het reply gevormd door het Id

van de nieuwe class.

Ben template moet zijn instances ook kunnen verwijderen, de DISPOSE method wordt

gevormd door de procedure TMP_DispClass, met als parameter het Id van de class. In deze

procedure wordt de opdracht direct gedelegeerd naar de metaclass, via een meta-request

De installatie-procedure van het template (lnstall_ClassTemplate) wordt aangeroepen

tijdens de boot-procedure. Het object wordt gecreeerd door de kernel, en krijgt het metaclass

Ql?j~~ ~i~indelijk als meta-object. Ook in deze installatie-procedure worden methods

gesorteerd op naam ingevoerd.
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6.2 De metaclass

Het gedrag van de metaclass wordt beschreven door de class van metaclass, dit object heeft

de naam METACL_CLASS. Na de boot procedure beheert metaclass zijn eigen class. De

functies van de metaclass zijn:

- Class creatie en verwijdering.

- Mailen van classes of template.

- Claimen van classes of template.
- Initieren van instantiatie.

- Metaspace beheer van classes.

Na de boot procedure is er een instance van METACL_CLASS, met de naam METACLASS.

De class variabelen van METACL_CLASS hebben de volgende structuur:

Type
MCC_Data • Record

Reserved I Word;
Nrcreated I O•• KaxHomePrags {# instances}

end;

Het "Reserved" veld wordt beheerd door de metaclass van de class, dus in dit geval door een
instance van de class zelf! In het NrCreated veld wordt bijgehouden hoeveel metaclass

objecten er zijn gecreeerd, na de boot procedure is dit een metaclass. Hiennee wordt het

gebruik van class variabelen gedemonstreerd. Metaclass objecten houden een administratie bij

van classes die zij beheren. Hiervoor wordt een set van Id's gebruikt. Ieder metaclass object

heeft een initialisatie method (INI1), die deze set leeg maakt. De instance variabelen van de
metaclass hebben de volgende structuur:

Type
MCC_InstData • Record

Reserved
IIyClasses

end;

I Word;
I Set of RefRange

Het "Reserved" veld wordt wederom beheerd door het meta-object van de instance. In
"MyClasses" worden de door de metaclass beheerde classes bijgehouden. Na de boot
procedure is het meta-object van METACLASS de kernel, die niets doet met het 'Reserved'
veld. Iodien metaclass onder de object-manager zou executeren zou het veld weI gebruikt
worden.
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6.2.1 Class administratie, creatie en verwijdering.

Na creatie van een metaclass object moet er eerst een INIT message naar verstuurd worden

om de instance variabelen te initialiseren (zie tabel 4). Om een te beheren class toe te voegen

wordt er een ACCEPT message naar de metaclass gestuurd. In deze method wordt het Id van

de class aan de set toegevoegd en claimt de metaclass zichzelf 66n keer extra. In de
RELEASE method wordt het Id. weer uit de set verwijderd en wordt de claim ongedaan

gemaakt. Het veranderen van de claims gaat aIs voIgt:

- De metaclass vraagt via een meta-request zijn eigen Id op.
- Via een meta-request wordt de claim-verandering van het object met dat Id uitgevoerd.

Indien het "metaclass object" eigenlijk een fragment is wat deel uitmaakt van een logisch
object, is het mogeIijk dat het Id. niet geIijk is aan de entry van het fragment in de referentie

tabel, vandaar dat het opgevraagd moet worden.

Tabel 4: Methods t.b.v. class administratie, creatie en verwijdering

Method naam Procedure Parameters Reply

'INIT' MC_Init - -

'ACCEPT' MC_AcceptClass < Id > -

'RELEASE' MC_ReleaseClass < Id > -

'NEW' MC_NewClass < "ClassForrnat > < Id >

'DISPOSE' MC_DispClass < Id > -

De NEW method van de metaclass wordt geactiveerd door het class-template en krijgt een
"ClassFormat" record aangeboden. De method verloopt aIs voIgt:

1. Het Id van het metaclass object wordt opgevraagd via een meta-request.

2. De metaspace van instances van de te creeren class krijgt een extra claim. Deze

metaspace wordt nog niet gebruikt, maar wordt weI geclaimd t.b.v. toekomstig gebruik.

3. Via een meta-request aan in dit geval de kernel wordt een nieuw fragment gecreeerd,

met 66n gebruiker, dat is degene die de nieuwe class wiI gebruiken. De entry's van het

fragment zijn overeenkomstig de class methods, en de metaspace van het fragment
wordt gevormd door het in (1) opgevraagde Id. De kernel maakt het fragment dus
uiteindeIijk aan; daardoor krijgt de metaclass een ACCEPT opdracht. Na de fragment

creatie is de metaclass dus ~n keer extra geclaimd, 6n zit het fragment in de set van
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te beheren fragmenten. De hoeveelheid local storage van het class fragment moet groter

zijn dan alleen de roimte voor class variabelen, omdat er informatie over instances en

de superclass in wordt opgeslagen (zie fig. 21). De velden die in deze figuur cursief

gedrukt zijn hebben geen vaste lengte. Het "Reserved" veld is een offset binnen de local
storage van een class, en wijst naar informatie die door de metaclass van de class wordt

beheerd.

De rechten van instances zijn gelijk aan de rechten van de class. De inheritance

diepte is gelijk aan het aantal classes die hoven de nieuwe class in de class-hierarchie

aanwezig zijn. Indien er geen superclass is wordt dit veld nul.

Reserved

Class variabelen

# Instance data

# Instance entrys

# Instance meta-objecten

Rechten

Inst4lJce entrys

Instance metaspace

SuperClass Id

Inheritance diepte

Figuur 21: Lay-out local storage van een class object

4. Het reply van het meta-request (NEW) wordt gestored. Dit mag omdat in deze

beschrijving een class-creatie alleen uitgevoerd kan worden op de host waar de opdracht

gegeven werd. De opdracht werd gegeven aan het template, met als uitgangspunt dat

het classblock al ergens in het geheugen was geplaatst. Het reply van de metaclass

NEW method is het reply van het meta-request STORE (een Id).

5. De naam van de superclass is te vinden in het ontvangen classformat. De super-class

wordt geclaimd. Deze claim loopt via de metaclass van de superclass. Vervolgens wordt

de superclass gemailed met de opdracht zijn inheritance-diepte op te geven (= aantal

hoven hem gelegen classes in de hierarchie). Dezemail verloopt via de metaclass van

de superclass. De inheritance-diepte van het zojuist gecreeerde class-object wordt een

groter dan de inheritance-diepte van de superclass.
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6. AIle infonnatie die in de local storage van de class moet staan is nu bekend. De velden
worden nu gevuld. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van PUT_DAT meta-requests.

7. De nieuwe class wonit gernitialiseerd door er een INIT message naar te verzenden.

Omdat de nieuwe class beheerd wordt door een object waar de huidige method deel van

uitmaakt. mag de class-method INIT direct geactiveerd worden (er hoeft dus niet
gemailed te worden). Deze activering wordt uitgevoerd m.b.v. een RSEND meta

request. Een class bestaat dus uit een fragment, met een link naar het superclass

fragment.

De DISPOSE method van metaclass objecten verwijdert een class. Ook deze method wordt

geactiveerd door het template. In de method worden de claims op de superclass en op de

metaspace van instances opgeheven. De Id's van deze objecten worden uit de local storage

van de te verwijderen class gehaald, m.b.v. GET_DAT meta-requests. Vervolgens wordt een

DISPOSE meta-request gedaan, waardoor de metaclass een RELEASE opdracht krijgt. Ook

deze DISPOSE method test niet of de class nog gebruikt wordt (door subclasses of instances

van de class). Het gebruik van het claim systeem voor classes is veiliger.

Classes hebben een method die hun inheritance-diepte retourneert. Dit getal staat in de

local storage van de class. De class-method heeft echter geen toegang tot dat deel van de local

storage. De class kan het getal opvragen bij zijn metaclass, waarvoor de INH_DEPTH method

van de metaclass wordt gebruikt. Deze method leest het veld in de local storage van de caller
(= de class).

6.2.2 Mail

Er is een method voor mail met reply voor classes en templates beschreven, de procedure

MC_RMaiCA_Class_Or_Template, met als method-naam 'RMAIL'. De parameter voor de

method is een Mail record. De method kan in twee richtingen gebruikt worden:

1. Een class of template krijgt zijn mail via deze method aan geboden.

2. Een class of template kan zijn mail versturen via deze method.

Allereerst wordt getest of de target class (of template) beheerd wordt door het object

waartoe de mail method behoort. Indien dat zo is, wordt het object geactiveerd via een

RSEND meta-request Indien het object niet in de administratie voorkomt, wordt de mail
opdracht via een meta-request gedelegeerd naar de metaspace. De opdracht zal bij de kernel

terecht komen, die de mail via de juiste route naar het target object verstuurd.
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6.2.3 Claims

De claim methods van de metaclass zijn te vinden in tabel 5. De CLAIM method delegeert

de opdracht direct naar het eerste meta-object van de metaclass (kernel). Deze method kan

gebruikt worden door class-methods om bepaalde objecten te claimen.

Tabel 5: Claim methods voor classbeheer.

Method naam Procedure Parameters Reply

'CLAIM' MC_ClairnClass < ObjName > < Id >

'E_CLAIM' MC_ChangeClairn < Id > -

'UNCLAIM' MC_ChangeClairn < Id > -

De MC_ChangeClaim method kan vanuit twee kanten geactiveerd worden:

1. Vanuit classmethods om de claims op een object te veranderen.

2. Vanuit de metaspace van de metaclass (kernel), om de claims op een class te veranderen.

Indien de claims op een class veranderen, is het in principe voldoende om alleen de claims

op het class-fragment te veranderen. De class heeft al een link naar de superclass, die is dus

al geclaimd. Ben claim wordt Lh.a. gevolgd door extra gebruik, en mogelijk ook extra gebruik

van de superclass. In deze beschrijving wordt extra gebruik altijd toegestaan. Stel dat dit nog

veranderd wordt, dan is het mogelijk dat een extra claim niet gehonoreerd wordt. Ook de

superclass-beheerder moet dan kunnen beslissen of die extra claim geaccepteerd wordt; voor

die beslissing moet het aantal claims t.g.v. subclasses weI bekend zijn. Daarom wordt bij een

claimverandering van een class de claim op de gehele inheritance-link van classes veranderd.

De werking van de MC_ChangeClaim method kan in pseudo-Pascal als volg beschreven

worden:

While (The_Id in Administratie) do
begin

wE_CLAIM of UNCLAIM message . _ E_FCLAIM of UNFCLAIM message W

W Stuur die message naar mijn eerste meta-object (=kernel) W

W Haal superclass Id uit het class-object W

W The_Id := superclass Id W

end;
if (The_Id <> 0) then
WDelegeer claimverandering op The_Id naar mijn eerste meta-object, met E_CLAIM
of UNCLAIM message W
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In de "While" loop worden dus claims veranderd van de class-fragmenten die door metaclass

worden beheerd. Van de classes in de inheritance-link die door andere metaclasses worden

beheerd, worden de claims veranderd via die andere metaclasses. Met deze method kunnen

ook claimveranderingen van andere entiteiten worden uitgevoerd.

6.2.4 Methods voor instantiatie, verwijdering

Om een class te instantieren wordt er een NEW message naar gestuurd, waarna een nieuwe

instance wordt gecreeerd. Om die instance weer te verwijderen wordt er een DISPOSE

message naar de class gestuurd. De class maakt gebruik van zijn metaclass om de creatie en

verwijdering uit laten voeren. De methods die hiervoor in de metaclass zijn beschreven zijn

te vinden in tabel 6. De NEW en DISPOSE methods van een class delegeren de opdracht naar

de metaclass, waarbij aileen de method namen veranderen (NEW := INST, DISPOSE :=

DE_INST). De metaclass heeft namelijk aI NEW en DISPOSE methods voor class creatie en

verwijdering.

Tabel 6: Metaclass methods voor instantiatie en verwijdering.

Method naam Procedure Parameters Reply

'INST' MC_Arrange_Instantiation < ObjName > < Id >

'DE_INST' MC_Arrange_Delnstantiation < Id > -

De INST method van de metaclass wordt geactiveerd via een meta-request van een van zijn

classes. De class die het request deed wordt gevonden m.b.v. een "GET_ill <caller>" meta

request. Met behulp van informatie die te vinden is in de local storage van de caller wordt

een instantiatie record opgemaakt Dit record heeft de volgende structuur:

Type

InstPa~ • Record
NewPa~ I ICNew_Parms;
Super I O•• KaxRets;
Inher_Depth I Integer;
Class I RetRange

end;

Dit record wordt met d.m.v. een mail naar het eerste meta-object van instances van de class

gestuurd. Dit meta-object kan de kernel zijn maar ook een object manager. Indien het de

kernel is wordt alleen het "NewParms" veld gebruikt. De kernel creeert dan een nieuw

fragment. De object-manager gebruikt ook de andere velden. "Super" is de superclass,
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"Inher_Depth" is gelijk aan het aantal classes hoven de class in de class-hierarchie, en "Class"

is de class zelf. De DE_INST method mailt het eerste meta-object van instances van de class

met een "DISPOSE <Id>" message.

De beide metaclass methods zorgen er dus voor dat de creatie of verwijdering wordt

uitgevoerd; de eigenlijke uitvoering wordt gedaan door de metaspace van de instances.

6.2.5 Metaspace methods

Er zijn twee methods beschreven om de metaspace van entiteiten te veranderen (zie tabel

7). De eerste, CHG_METASP, verhuist een class naar een nieuwe metaspace. In dit systeem

heeft een class slechts een meta-object (de metaclass), dus de class krijgt dan een andere

metaclass. Dit is een lokale object migratie. De tweede method verandert de metaspace voor

nieuwe instances van een class. Het effect van deze operatie komt dus pas tot uiting aIs er

een nieuwe instance van de class wordt gecreeerd.

Tabel 7: Metaspace methods voor classbeheer.

Method naam Procedure Parameters Reply

•CHG_METASP' MC_ChangeMetaClassSpace K_ME- Parms -

'CHG- IMSP' MC_Change_Ms_For_Next_Instances K_ME_Parms -

De CHG_METASP method ontvangt informatie over de nieuwe metaspace van een class

die hij beheert. Allereerst wordt de huidige metaspace van de class opgevraagd, m.b.v. een

meta-request (de mogelijkheid dat er meer meta-objecten zijn wordt dus niet uitgesloten). Die

metaspace wordt ontkoppeld van de class door ieder meta-object met een RELEASE message

te mailen. Ook het lopende object (metaclass) krijgt dus zo'n message toegezonden.

Vervolgens wordt de metaspace van de class veranderd, en worden aIle meta-objecten

gemailed met een ACCEPT message.

De CHG_IMSP method werkt bijna op dezelfde wijze, alleen worden de oude en nieuwe

metaspaces niet gemailed met RELEASE en ACCEPT messages, maar wordt er resp. een

UNCLAIM en een E_CLAIM operatie mee uitgevoerd. De metaspace van instances was

namelijk voor wat betreft het class object aileen maar geclaimd, zonder beherende functie dus.

Bij beide methods wordt er overigens van uit gegaan dat het aantal meta-objecten niet
verandert.
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6.2.6 Class methods en classblock

De class metaclass heeft een aantal class-methods (zie tabel 8). Deze methods zullen bij alle
classes die door de metaclass of een daarvan afgeleid object beheerd worden gedefinieerd

moeten zijn. Deze class zal uiteindelijk beheerd worden door een instance van de class zelf,

of door een instance van een daarvan afgeleide class.

De INIT method zet de aantal gecreeerde instances (NrCreated) op nul. De NEW method

delegeert de opdracht naar de metaclass, evenals de DISPOSE method. Tevens wordt het

"NrCreated" veld bijgesteld. De INH_DEP1H method tenslotte delegeert ook naar de

metaclass.

De procedure Load_MetaCl_Class tenslotte initialiseert het classblock voor

METACL_CLASS. Hij wordt in de boot procedure aangeroepen.

Tabel 8: Class methods van de class van metaclass.

Method naam Procedure Parameters Reply

'INIT' MCC_Init_Thisclass - -

'NEW' MCC_New_MetaClass < ObjName > < K_New_Rep >

'DISPOSE' MCC_Disp_MetaClass < Id > -

'INH_DEPTH' MCC_GetInheritanceDepth - < Inh. Depth >
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7. Object beheer

Een object bestaat uit een verzameling fragmenten, die mogelijk gedistribueerd zijn over

verschillende hosts. Ieder fragment is op dezelfde host geplaatst als de class waartoe dat

fragment behoort. AIle fragmenten hebben een link naar hun super-fragment en naar het

master-fragment van het logische object waartoe het fragment behoort. Deze laatste link is
nodig voor het gebruik van virtuele methods. Het object beheer is in handen van het object

OBJMAN, de class van dit object is O_MAN_CLASS. De taken van de object manager zijn:

- Creatie en verwijdering van logische objecten.
- MaBen van logische objecten

- Claimen van logische objecten

Na de boot procedure is er een instance van O_MAN_CLASS, het object OBJMAN. De class

zelf executeert onder het metaclass object. De class varlabelen van O_MAN_CLASS hebben

de volgende structuur:

Type
OKC_Data • Record

Reserved Word;
Nrcreated O••KaxHomePrags {# instances}

end;

Het "Reserved" veld wordt beheerd door de metaclass. Het "NrCreated" veld houdt bij

hoeveel object managers er zijn gecreeerd. Ook object-managers houden d.m.v. een set bij

welke fragmenten zij beheren. De instance varlabelen van een object-manager hebben de

volgende structuur:

Type
MCC_InstData • Record

Reserved
KyPrags

end;

Word;
I O••MaxHomePrags

Het "Reserved" veld wordt gebruikt indien object-managers ook weer onder een object

manager executeren. Dit is momenteel niet het geval: object-managers hebben de kernel als

meta-object.

7.1 Object administratie, creatie en verwijdering.

De methods die betrekking hebben op administratie, creatie en verwijdering zijn te vinden

in tabel 9. Na creatie van de object manager (door de kernel) moet er eerst een INIT message

naar verstuurd worden om de instance varlabelen te initialiseren. Om een te beheren fragment
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toe te voegen wordt er een ACCEPT message naar de manager gestuurd. Deze method doet
hetzeIfde als de ACCEPT method uit de metaclass, dat geldt ook voor de RELEASE method.

Tabel 9: Object management methods

Method naam Procedure Parameters Reply

'INIT' OM_Init - -

'ACCEPT' OM_AcceptFrag < Id > -

'RELEASE' OM_ReleaseFrag < Id > -

'NEW' OM_Instantiate_A_Class < InstParms > < K_New_Parms >

'DISPOSE' OM_Dispose_An_Obj < Id > -

De NEW method van een object manager wordt geactiveerd door de metaclass, die er
instantiatie parameters naar toe zendt. In de method wordt onderscheid gemaakt tossen het
master-fragment en super-fragmenten. Iodien de naam van een fragment begint met een

apestaart ('@ '), dan is het een super-fragment, anders is het een master-fragment. Indien het

een super-fragment is, wordt de apestaart gevoIgd door de naam van het master-fragment en

Iocatie informatie van het master-fragment. De locatie-informatie kan beschouwd worden als

een zwevende referentie naar het master-fragment. De naam van alle super-fragmenten is nu

hetzelfde, wat problemen kan opleveren: door de interrupt-routine wordt namelijk
gecontroleerd of de naam van een fragment overeenkomt met het target fragment. Indien er

fragmenten met identieke namen in het systeem aanwezig zijn die op een gegeven moment

gaan migreren, is er een kans dat fragmenten door elkaar gehaald worden. De naam van

super-fragmenten moet dus ook uniek zijn. Door nu ook nog de inheritance-diepte in de naam

op te nemen is de naam weI uniek (zie figuur 22). Met deze inheritance diepte wordt nu

bedoeld: het aantal superfragmenten hoven het fragment. De naam blijft uniek tijdens de

creatie, indien na creatie een migratie plaats vindt dan is het weI mogelijk dat er problemen
optreden met fragment namen (wat dus opgevangen moet worden door het migratie
mechanisme).

'@' Naam master-fragment '-' ASCII host waar gecre~erd '-' ASCII DescNr aldaar '-' ASCII Inher. Depth

Figuur 22: De naam van een super-fragment

Een mogelijke naam voor een super-fragment is dus '@TEST-I-3-2'. Het master-fragment
van het object heeft de naam 'TEST', en is gecreeerd op host 1, met descriptor nummer 3.
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Het super-fragment heeft op zijn beurt weer 2 super-fragmenten. Deze wijze van benoeming

van super-fragmenten legt beperkingen op aan de lengte van de naam van master-fragmenten,

hier moet dus rekening mee gehouden worden.

Stel de metaclass stuurt een NEW message naar de object-manager, met instantiatie

parameters, om een logisch object te creeren. De NEW method doet het volgende:

1. De naam in de instantiatie-parameters zal deze eerste slag niet beginnen met '@', er

moet dus een master-fragment gecreeerd worden. Zo'n master-fragment krijgt in ieder

geval een gebruiker, n1. degene die de creatie opdracht gaf. Daarnaast krijgt ieder super

fragment een Id. voor het masterfragment toegewezen. Het aantal te creeren super

fragmenten is te vinden in het "InhecDepth" veld in de instantiatie parameters. Het
master-fragment wordt gecreeerd via een meta-request naar de kernel, met InhecDepth
+ 1 gebruikers. Indien de naam van het te creeren fragment weI met een '@' begint,

wordt er gecreeerd met slechts een gebruiker. Deze gebruiker is het sub-fragment van

het super-fragment. Door de fragment-creatie krijgt de object-manager een ACCEPT
message opgestuurd.

De local storage van ieder fragment dat deel uitmaakt van een logisch object bevat

meer dan alleen de instance variabelen die door de bijbehorende class gedefinieerd zijn
(zie figuur 23).

Reserved

Instance variabelen

Id van superfragment

Id van de class

Id van de superclass

Id van masterfragment

Figuur 23: Lay-out van de local storage van een object fragment

Het Id van het superfragment is nodig voor de instandhouding van de inheritance-link.
Het Id van de bijbehorende class wordt nog niet gebruikt, maar er zijn situaties

denkbaar dat de object-manager dit Id nodig heeft. Het Id van de superclass wordt

gebruikt bij de verwijdering van het object, en het Id van het master-fragment wordt

gebruikt bij zoek-acties naar en activatie van (virtuele) methods.

Het reply van deze NEW method is het Id en de locatie-infonnatie van het zojuist

gecreeerde fragment, dit reply moet dus nog opgeslagen worden op de host waar de

NEW message naar de class is gezonden (met een STORE operatie).
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2. lndien er een superclass is wordt de naam voor het super-fragment bepaaId. Indien het
zojuist gecreeerde fragment een super-fragment is, dan hoeft alleen de inheritance-diepte

in de naam veranderd te worden. Indien het zojuist gecreeerde fragment een master

fragment is, moet de naam van het super-fragment worden opgemaakt volgens figuur

1. Vervolgens wordt de super-class, die bekend is, gemailed met een "NEW
<superfragname>" message. In de huidige implementatie is er slechts een object
manager, wat betekent dat de NEW method van de object-manager wederom door

superclass mail geactiveerd wordt. Ret reply op de superclass mail wordt gestored, t.b.v.

de link naar het superfragment. Overigens: indien er geen superclass bleek te zijn, krijgt
het superclass Id de waarde O.

3. fudien er in (1) een superfragment gecreeerd was, wordt het referentie-record voor het

master-fragment uit de naam van het super-fragment gehaald, en opgeslagen (STORE).

leder super-fragment stored dus een referentie naar het master-fragment. Oit is de enige

situatie waarin de locatie-informatie die in de naam van het super-fragment aanwezig

is wordt gebruikt! Als aile referenties naar het master-fragment zijn gestored heeft deze

locatie-informatie overigens geen betekenis meer (de naam van het fragment wordt dus

gebruikt voor de overdracht van een referentie-record).

4. Nu zijn aile super-fragmenten van het in (1) gecreeerde fragment of super-fragment

gecreeerd en geYnitiaIiseerd. De vier Id's uit figuur 2 worden in de locaI storage van het
fragment gezet, en er wordt een INIT message naar toe gestuurd. Deze message wordt

via een RSEND meta-request verstuurd, omdat de manager waartoe deze NEW method
behoort het fragment beheert. De twee class id's in figuur 2 zijn verkregen via de meta

class. Zij kunnen nu gebruikt worden door de object-manager, en er zou daarom een

extra claim op kunnen worden gezet. Oit wordt hier overigens niet gedaan.

Het verloop van een creatie wordt nog eens geillustreerd in figuur 24, waar we te maken

hebben met een te creeren object van drie fragmenten. Class 1 is de laatste class in de class

hierarchie. Omdat er maar een metaclass en een object-manager is beschrijft deze figuur de

creatie van een logisch object dat gedistribueerd is over drie verschillende hosts. Indien het

gehele object op 1 host zou worden geplaatst, zijn de drie metaclass objecten hetzelfde object,

dit geldt ook voor de object-manager objecten.

Het verwijderen van een object verloopt omgekeerd: eerst wordt het "laagste" fragment in

de inheritance-link verwijderd, dan het fragment daarboven, en aIs laatste het master-fragment.

Oit wordt zo gedaan omdat ieder super-fragment een Id voor het master-fragment in zijn local
storage heeft. Stel dat een super-fragment op dezelfde host aanwezig is aIs het master

fragment, dan kan de referentie die bij het master-Id hoort niet worden gerestored als het
master-fragment aI verwijderd is.
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(1) Creatie master-fragment.
3 zwevende referenties

(2) Creatie super fragment 1

F;cliJ F;ill] F;illJ F;cl1J F;ill] F;CDJ
~£iJ4 ~£iJ4 ~£i]4 ~£iJ4 ~~4 ~£i]4

1 I
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(3) Creatie super fragment 2 (4) Initialisatie super-fragment 2

F;cl1J
~~iiJ4

Gas~fr~
A-A-.

I

(5) Initia1isatie super-fragment 1

Figuur 24: Object creatie

(6) Initia1isatie master-fragment & reply

In de DISPOSE method wordt de recursieve procedure Dispose_Link aangeroepen. Deze kan

in pseudo-Pascal als voIgt beschreven worden:

Procedure Dispose_Link(The_Frag: RefRange);
begin

if (The_Frag in Administratie) then
begin

if SuperFrag Exists then Restore(SuperFrag);
Restore(MasterFrag);
if SuperFrag Exists then Dispose_Link(SuperFrag);
Dispose (The_Frag)

end
else
Mail (SuperClass,DISPOSE <TheFrag»

end;
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Deze procedure krijgt in eerste instantie het master-fragment als parameter. In de eerste slag

zal dat fragment dus in de administratie zitten (de metaclass biedt deze garantie). D.m.v.

recursie worden aIle referenties die in het bezit zijn van de object-manager gerestored, daarna

wordt pas gestart met de verwijdering van de fragmenten.

7.2 Mail

De methods die betrekking hebben op het mailen van objecten zijn te vinden in tabel 10.

De method om een logisch object te mailen, met reply, is RMAIL. Deze method kan vanuit

twee kanten worden geactiveerd:

- Door onder de manager lopende fragmenten, om zichzelf of een ander object te mailen.

- T.g.v. meta-requests van andere objecten, om mail van die objecten door te sturen naar

objecten die door de manager worden beheerd.

TabellO: Object management mail methods

Method naam Procedure Parameters Reply

'RMAIL' OM_RMailjln_Obj < Mail > < obj reply >

'F_RMAIL' OM_RMail_A_Fragment < Mail > < frag reply/next frag >

'SUPER' OM_Call_Super < "Message > < super reply >

'GET_ID' OM_Getld < Self > < Id >

De method test eerst of het target object (een fragment Id) wordt beheerd door de manager.

Indien dat niet het geval is wordt de mail opdracht via een meta-request gedelegeerd naar in

dit geval de kernel. Indien het target fragment weI door de manager wordt beheerd, worden

de volgende acties ondernomen:

1. De naam van het target fragment wordt opgevraagd. Daarmee wordt gecontroleerd of

de RMAIL method werd geactiveerd door een super-fragment wat door deze manager

wordt beheerd. Zo'n fragment activeert het object waarvan hij deel uitmaakt door een

mail naar zichzelf te versturen. "Zelr' kan hij echter een super-fragment zijn. Indien

target een super-fragment is wordt het Id van het master-fragment nit de local-storage

van het fragment gehaald, en in het target Id gezet. "Target" is nu dus het master

fragment, het is overigens mogelijk dat dit fragment niet door deze manager beheerd

wordt.
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2. Er wordt gezocht naar de method door vanaf het master-fragment ieder fragment

individueel te mailen met de message. Zo'n individuele mail method heet F_RMAIL,

deze manager heeft ook zo'n method. Als de method niet in een fragment aanwezig is,

wordt het reply van F_RMAIL gevormd door het volgende (super-)fragment, en is de

reply-Iengte -1. Indien de method weI is gevonden en is uitgevoerd, is de reply-Iengte

groter of gelijk aan nul.

Dit is dus de wijze waarop virtuele methods zijn germplementeerd; indien een object

zichzelf activeen dan wordt altijd in het master-fragment gestart met zoeken naar methods.

Deze wijze van zoeken naar methods vanuit de laatst toegevoegde gedragsbeschrijving wordt

ook gebruikt bij SmallTalk.

De RMAIL method mailt de individuele fragmenten via een meta-request naar de kernel,

zodat uiteindelijk de bijbehorende fragment-mailer wordt geactiveerd. De F_RMAIL method

heeft deze functie voor de object manager. De method tracht het target-fragment te activeren

d.m.v. een RSEND meta-request. Indien de method van het target-fragment is uitgevoerd is

de reply-Iengte groter of gelijk aan nul. Indien de reply-Iengte -1 is, wordt het super-fragment

uit de local storage van het fragment gehaald en als reply teruggestuurd.

Er zijn situaties denkbaar dat ergens in een fragment van een logisch object een method

nodig is die in de superclass of nog dieper in de class-hierarchie is gedefinieerd. Bijvoorbeeld:

in de herdefmitie van een method die iets toevoegt aan de oude method met dezelfde naam,

moet ook die oude method geactiveerd kunnen worden. In dat geval wordt er naar de method

gezocht vanuit het eerste super-fragment; er wordt gebruik gemaakt van het metarequest

'SUPER'. Deze method heeft als enige verschil met de RMAIL method van de object

manager dat er niet gestart wordt met mailen van het master-fragment.

De GET_ill method is een hulpmiddel voor methods die zichzelf willen mailen met

RMAIL. De method delegeen de opdracht direct naar de kernel.

7.3 Claims

Ook bij claims van logische objecten wordt de claim over de gehele inheritance-link gezet.

De CLAIM method van de object-manager (zie tabel 11) delegeen de opdracht naar zijn

meta-object, dit is de kernel. Claim veranderingen worden aangebracht door de procedure

OM_ChangeClaim. Ook deze procedure kan zowel door te beheren fragmenten als door de
kernel worden geactiveerd.

De procedure werkt hetzelfde als de method voor claimverandering in de metaclass. Er wordt

gestart met claim-veranderingen van fragmenten die door de manager worden beheerd, indien

er daama nog fragmenten over zijn wordt de claimverandering op die fragmenten gedelegeerd
naar de kernel.
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Tabel 11: Object management claim methods

Method naam Procedure Parameters Reply

'CLAIM' OM_Claim < ObjName > < Id >

'UNCLAIM' OM_changeClaim < Id > -

'E_CLAIM; OM_changeClaim < Id > -

7.4 Class methods en c1assblock

De class-methods van de objectmanager zijn te vinden in tabel 12. en komen qua
implementatie overeen met de class-methods van de class van metaclass.

De procedure Load_O_Man_Class tenslotte initialiseert bet classblock. en wordt in de boot
procedure aangeroepen.

Tabel 12: Object management class methods

Method naam Procedure Parameters Reply

'INIT' OM_Init_This_Class - -

'NEW' OM_New_Man < ObjName > < K_New_Parms >

'DISPOSE' OM_Disp_Man < Id > -

'INH_DEPTH' OM_Get InheritanceDepth - < Inh. Depth >
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8. Boot procedure en inheritance test

8.1 Initialisatie

Allereerst moeten de globale variabelen van de (micro-) kernel geinitialiseerd worden. De
referentietabel en de hometabel worden beiden met nullen gevuld, en de ready-to-run lijst

wordt leeg gemaakt. Vervolgens krijgen de semaforen voor de beide tabellen de waarde 1 (er

kan dus slechts een processor tegelijkertijd gebruik van maken). De semafoor die gebruikt

wordt bij het wachten op replies via het net krijgt de waarde nul. Vervolgens wordt de

procedure "Boot" aangeroepen.

8.2 Opbouw van de omgeving

In de boot procedure wordt na iedere stap een procedure "PS" aangeroepen (Print Status),

die alle bestaande fragmenten op het scherm afdrukt, met hun meta-objecten en claims. Het

eerste object dat gecreeerd wordt is de kernel, met de inmiddels beschreven procedure In

stall_Kernel. De kernel heeft op dit punt drie claims. Vervolgens wordt er een object

gecreeerd met aan aantal methods voor class beheer. Deze methods worden overgenomen uit

de classbeschrijving van metaclass. Het object heet "SMALL_METACL", en kan classes

creeren, instantieren, en migreren. Het is een tijdelijk object zonder class, en heeft de kernel
als meta-object. Het class-template wordt nu geinstalleerd, met SMALL_METACL als meta
object

Het classblock van de class van metaclass wordt geinitialiseerd, waarna een NEW message

naar het template verzonden wordt, met het classblock als parameter. De class van metaclass

heeft nu SMALL_METACL als meta-object. Er wordt een metaclass object gecreeerd door

een NEW message naar de class te sturen, het meta-object van dit nieuwe object is de kernel.

De class van metaclass en het template worden nu gemigreerd naar het metaclass object,

waarna SMALL_METACL verwijderd wordt. De migratie wordt uitgevoerd door de migratie

method die door SMALL_METACL werd "geleend" van de class van metaclass. Tenslotte

wordt de class van de object-manager geladen en geiilstantieerd. De verschillende stappen

worden gei1lustreerd in figuur 25. De stippellijnen in deze figuren staan voor een "instance

van" relatie, de pijlen voor een "metaobject van" relatie. In figuur 26 is de uitvoer van de

PrintStatus procedure te vinden.
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Figuur 25: Boot procedure

8.3 Demonstratie inheritance

Om het object en class management te testen, zijn er drie class beschrijvingen gemaakt.
De eerste class beschrijft een punt in een twee dimensionale ruimte (x,y), x en y zijn beide

bytes. De positie van een punt instance kan m.b.v. methods gelezen (GET) en beschreven

(SET) worden, er is een WRITE method die de positie van een instance op het scherm zet,

en een IDENTIFY method die het object identificeert, deze method activeert de WRITE
method van het logische object.

De tweede class beschrijft 17 bit integers; het is een subclass van de punt class. Aan de
16 bits in een punt wordt een sign bit toegevoegd. De GET, SET en WRITE methods worden

opnieuw gedefmieerd. De IDENTIFY method activeert nu de nieuwe WRITE method
("virtueel"). Tenslotte is er een derde class die eIft van de 17-bits integer class. Deze nieuwe

class herdefinieert de WRITE method: er wordt een bitmap van het 17 bit integer op het

scherm gezet. In bijlage G zijn de verschillende situaties tijdens de test en de uitvoer van de
methods te vinden.



(1) Installatie kernel

I FRAG 1 I KERNEL I 3 claims I HETAS: KERNEL

(2) Installatie smallmetaclass

KERNEL
SHALL....HETACL

KERNEL
SHALLJlETACL
CLASS_TEMPLATE

(4) creatie class van metaclass

HETAS: KERNEL
HETAS: KERNEL

HETAS: KERNEL
HETAS: KERNEL
HETAS: SHALL....HETACL
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(7) Higratie metaclcl naar metaclass

FRAG 1 KERNEL 6 Claims HETAS KERNEL
FRAG 2 SHALL_HETACL 2 Claims HETAS KERNEL
FRAG 3 CLASS_TEMPLATE 2 Claims HETAS HETACLASS
FRAG 4 HETAC~CLASS 2 claims HETAS HETACLASS
FRAG 5 HETACLASS 4 Claims HETAS KERNEL

(8) smallmetaclass mag nu weg

FRAG 1 KERNEL 5 Claims HETAS KERNEL
FRAG 3 CLASS_TEMPLATE 2 Claims HETAS HETACLASS
FRAG 4 HETACL_CLASS 2 Claims HETAS HETACLASS
FRAG 5 HETACLASS 4 Claims HETAS KERNEL

(9) Crestie van class van object manager

FRAG 1 KERNEL 5 Claims HETAS: KERNEL
FRAG 2 SHALL....HETACL 4 Claims HETAS: KERNEL
FRAG 3 CLASS_TEllPLATE 2 Claims HETAS: SHALL....HETACL
FRAG 4 HETACL_CLASS 2 Claims HETAS: SHALL....HETACL

(5) Hetaclcl wordt gelnstantieerd

FRAG 1 KERNEL 6 Claims HETAS: KERNEL
FRAG 2 SHALL....HETACL 4 Claims HETAS: KERNEL
FRAG 3 CLASS_TEllPLATE 2 Claims HETAS: SHALL....HETACL
FRAG 4 HETACL_CLASS 2 Claims HETAS: SHALL....HETACL
FRAG 5 HETACLASS 2 Claims HETAS: KERNEL

(6) Mlgratle template naar metaclsss

FRAG 1 KERNEL 6 Claims HETAS: KERNEL
FRAG 2 SHALL_HETACL 3 Claims HETAS: KERNEL
FRAG 3 CLASS_TEMPLATE 2 Claims HETAS: HETACLASS
FRAG 4 HETACL_CLASS 2 Claims HETAS: SHALLJlETACL
FRAG 5 HETACLASS 3 Claims HETAS: KERNEL

Figuur 26: Status tijdens boot procedure

FRAG 1 KERNEL 6 Claims HETAS KERNEL
FRAG 2 OJlAtCCLASS 2 Claims HETAS HETACLASS
FRAG 3 CLASS_TEMPLATE 2 Claims HETAS HETACLASS
FRAG 4 HETACL_CLASS 2 Claims HETAS HETACLASS
FRAG 5 HETACLASS 5 Claims HETAS KERNEL

(10) Instantiatie van de object manager

FRAG 1 KERNEL 7 Claims HETAS KERNEL
FRAG 2 O_llAtCCLASS 2 Claims HETAS HETACLASS
FRAG 3 CLASS_TEllPLATE 2 Claims HETAS HETACLASS
FRAG 4 HETACL_CLASS 2 Claims HETAS HETACLASS
FRAG 5 HETACLASS 5 Claims HETAS KERNEL
FRAG 6 OIlJHAN 2 Claims HETAS KERNEL
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9. Conclusies en aanbevelin2en

Met de huidige beschrijving is het mogelijk om functies aan het systeem toe te voegen

m.b.v. classes. Er moet dan opnieuw gecompileerd worden. Omdat de enige link tussen het

systeem en de toegevoegde class-code bestaat uit meta-requests, is het niet gecompliceerd om

classes tijdens runtime aan het systeem toe te voegen.

Het delegatie mechanisme voor de implementatie van inheritance werkt. Er is sprake van

"late binding": pas tijdens de executie worden de oit te voeren methods geselecteerd. Method

selectie bij aanzienlijk gefragmenteerde objecten kan traag zijn, omdat alle methods in

principe virtueel zijn. Om dit op te vangen kan de object manager worden uitgebreid. Er zou

dan locatie informatie van object methods in een cache kunnen worden bijgehouden.

Indien een object alleen lokaal gefragmenteerd is kan het object in een fragment worden

geplaatst. Dit is een andere vorm van inheritance, die door de meta-level hierarchie naast de

huidige vorm van inheritance geYmplementeerd kan worden.

Als de class-eode van de metaclass of de object manager wordt gemodificeerd, moet er op

gelet worden dat virtuele methods in dat fragment niet mogelijk zijn, omdat de kernel, die de

virtuele machine vormt voor die fragmenten, geen inheritance ondersteunt. Dus als zo'n

fragment het object waartoe hij behoon activeert, wordt een method van het fragment zelf

geactiveerd. Eventuele subfragmenten van object of class managers executeren weer onder

meta-objecten die weI inheritance ondersteunen. Mogelijke uitbreidingen of modificaties van

het systeem zijn:

- Exceptie management. Er moet een mogelijkheid zijn om bepaalde objecten te activeren

t.g.v. een exceptie.

- Een implementatie van virtueel geheugen. Hiervoor is overigens een exceptie manager

nodig (page swapping). Virtueel geheugen kan weer gecombineerd worden met garbage

collection.

- Een meta-object voor protectie, zodat niet iedereen alle objecten kan gebruiken. Er

bestaat nu slechts een mechanisme om method gebruik te verbieden, maar geen policy!

Ook voor protectie is exceptie management nodig.

- Er zal bepaald moeten worden wanneer objecten public worden, in combinatie met

version management. Er moet onderscheid zijn tussen een public en een private domain,
omdat de omgeving anders snel onoverzichtelijk zal worden.

- Een meta-object voor synchronisatie. Er zijn namelijk nog geen meta-requests voor P

en V operaties.
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- Transactie management Om deadlocks te vennijden in een omgeving met veel objecten

zijn database-achtige constructies nodig.

- Stack management. Bij preemptie van een object-method moet een deel van de stack

bewaard worden. Het gebruik van een stack per object zou een oplossing zijn (cactus

stack).

Tenslotte is het nodig dat de fictieve beschrijvingen van de dispatcher en de low-level

scheduler germplementeerd worden met bijv. assembler code.
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Bi.jIage AI: Amoeba

Amoeba is een research project waarin een gedistribueerd object-based operating system

wordt ontwikkeld en getest [5]. Op iedere machine loopt een kernel met dezelfde

functionaIiteit Deze kernel heeft aIs belangrijkste taak het afhandelen van communicatie
tussen objecten.

AI.I Objecten

Objecten in Amoeba zijn abstracte data typen zoaIs fIles, directories, processen. Objecten

worden beheerd door server processen. Een client proces voert operaties uit op een object

door een request message naar het server proces te sturen die het object beheert Terwijl de
client geblokkeerd is, wordt de aangevraagde operatie door de server uitgevoerd, en wordt bij

voltooiing een reply teruggestuurd naar de client, die hierdoor weer geactiveerd wordt
(blocking RPC). Deze request/reply uitwisseling wordt in het AMOEBA jargon een transactie
genoemd.

Objecten worden dus beheerd door een proces dat door message passing geactiveerd wordt.

Dit proces bevat methods om object-data te manipuleren.

Objecten hebben een naarn en worden beschermd door capabilities. De combinatie van

capabilities en transacties vormt een uniforme interface naar aIle objecten in het systeem. Een

capability is 128 bits groot en bestaat uit vier velden:

1) Server port: een 48-bit sparse adres wat het server proces identificeert. Dit proces

beheert het object.

2) Object nummer: een 24-bit identifier die de server vertelt welke van zijn objecten

bedoeld wordt.

3) Rights field: 8 bits die aangeven welke operaties op het object toegestaan zijn voor de

eigenaar van de capability Oet weI: operaties worden door server uitgevoerd).

4) Check field: 48-bits woord dat de capability beschermd tegen ongeoorloofde
modificaties.

Als een server gevraagd wordt om een object te creeren, kiest hij een vrij slot in een eigen

interne tabel. In deze tabel wordt een 48-bits random woord gezet samen met bepaalde
informatie over het object De index van het gekozen slot wordt gebruikt aIs object nummer

in de capability. Het rights field in de capability wordt beschermd door het te encrypten met

het random getal; het resultaat van deze encryptie wordt in het check field gezet. Een
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capability wordt dus getest op integrlteit door de encryptie uil te voeren met bet random

woord in de server-tabel. en bet resultaat te vergelijken met bet cbeck field (zie fig. AI).

Amoeba OBJECT
(file,dir,perif. etc)

CAPABILITY

~ object nurnmers

SERVER ROUTINE Service port~

(diverse methods
verdeeld in threads) Object nurnmer

I Rights field
object table

Check field
0 info rnd word

1 .. . . . . . ....
2 .. . . . . . ....

Figuur AI: Object en server structuur

Capabilities kunnen opgeslagen worden in directories die bebeerd worden door een

directory service. Een directory is een set van <ASCII string, capability> parent en tevens een

object Directory entrys mogen dus ook capabilities van andere directories bevatten; op deze

manier kan een graph van directories opgebouwd worden. Directory operaties (methods) zijn

onder meer bet zoeken naar een capability die bij een gegeven naam boon; toevoegen en
verwijderen van entries en bet listen van een directory.

AI.2 Communicatie en threads

In Amoeba 3.0 verloopt alle comrnunicatie. zowel intra-machine als inter-machine door

middel van transacties. De interface is als voIgt:

getreq(header,buffer,length);
putrep(header,buffer,length);
trans(hdrl,bufl,lenl,hdr2,buf2,len2);
new_thread(procedure);
thread_exit();
sleep(event)
wakeup (event)

Servers (kernel tasks/user process) roepen getreq om een message af te wacbten. en roepen

putrep aan om een reply terug te zenden. Een client proces roept trans (transaction) aan om
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een request in hdrl en bufl te verzenden, wacht vervolgens op een reply, welke in hdr2 en
buf2 gezet za.l worden.

De header bevat een capability die de service en het object identificeert, en 20 bytes "out

of band" data met de opdracht + evt parameters voor de server. De buffer, met een lengte

van maximaal 30 KByte, bevat de bij de opdracht betrokken data.
De hierboven beschreven calls zijn blokkerend, waardoor parallel computing niet mogelijk

is. Om parallel computing mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van kleine

subprocessen die threads genoemd worden. Binnen een proces kan er slechts een thread

tegelijkertijd lopen; een andere thread mag slechts dan gescheduled worden als een lopende

thread inactief wordt door een blocking call of door het wachten op een request of reply. Een
server die meerdere clients tegelijkertijd wil serven heeft verschillende identieke threads die

gecreeerd zijn met new_thread. Er worden dus duplicaten van ldeine subprocessen gecreeerd

om meerdere clients tegelijkertijd van dienst te zijn (op verschillende processoren!). Het

dupliceren van een geheel proces veroorzaakt waarschijnlijk te veel balast indien er veeI

processen parallel verlopen.

Threads binnen een proces kunnen onderling synchroniseren m.b.v. sleep en wakeup
routines. Een thread die wil wachten op een event roept sleep aan; een thread die andere

threads die wachten op een event de draad weer op willaten pikken roept de wakeup routine

aan. Threads worden uitgevoerd tot zij zichzelf blokkeren (non-preemptieve scheduling van

threads). Een client wordt geserved door een proces, en voor iedere lopende service loopt er

sIechts een thread. Er treedt dus geen parallellisme op binnen een service proces, waardoor

er geen gevaar is voor races.

De kernel is ook een proces met threads (tasks) om de diverse randapparaten te besturen.

De onderste laag van de kernel bevat een thread scheduler, en een transactie manager (incl.

communicatie over het netwerk). Hardware interrupts worden in een wachtrij geplaatst, de

bijbehorende routines worden pas geactiveerd op tijdstippen tussen thread switches in.

De fysische lokaties van ports, ofweI de servers en objecten, worden per (netwerk) station

bijgehouden in een cache. Iodien een locatie niet meer geldig of onbekend is, wordt er een

speciale broadcast locate message weggestuurd, waarna de cache bijgewerkt kan worden.

1.3 Conclusies

Amoeba voorziet in een bepaalde vorm van encapsulation van een server met zijn objecten,

waarbij het object slechts data bevat De ontwerpers noemen het object-georienteerd, maar het

geheellijkt meer op een object-based structuur dan op een object-georienteerde structuur. Er

is geen class systeem en geen inheritance. AIleen het protectie-systeem m.b.v. capabilities is

interessant.
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Bijlage Bl: Clouds

Clouds is een gedistribueerd object-based operating system [6]. Iedere instance van een
service, programma's en data, is bevat in een object Clouds loopt op een set van general

purpose computers (uni- of multiprocessoren) die onderling verbonden zijn via een LAN. De

belangrijkste ontwerp eisen van Clouds waren:

- Integratie van resources door cooperatie tussen verschillende hosts en locatie-transparantheid.

- Suppon van diverse vormen van atomicity, inclusief transactie processing, en fault tolerance.

- Efficient ontwerp en irnplementatie.

- Eenvoudige en uniforme interfaces voor distributed processing.

In Clouds is gekozen voor het object/thread model. Een object in Clouds is een abstractie

voor opslag van data; threads worden gebruikt om objecten te executeren d.m.v. procedure

calls. Clouds (v.2) heeft een minimale kernel ("Ra"). Deze kernel irnplementeen de

belangrijkste systeem functie: locatie onafbankelijke object invocatie. Het operating system

is op deze kernel gebouwd, er worden system level objecten gebruikt die voorzien in system

services.

B1.1 Objecten in Clouds

Data, programma's, devices, resources in Clouds zijn gepacked aIs objecten. Een Clouds

object is een vinuele adresruimte met een naam I.tt. vinuele adresruirnten in conventionele
operating systems, is een Clouds object niet gebonden aan een proces en is het niet vluchtig.

Een Clouds object is persistent, tenzij het expliciet wordt verwijderd.

Objecten in Clouds zijn heavy-weight, hiervoor is gekozen omdat de invocatie en opslag

van objecten gepaard gaan met veel overhead. Ieder object heeft een naam, die ook weI

capability wordt genoemd. Deze naam is uniek over het gehele systeem, maar bevat geen

locatie informatie over het object. Het capability-based object systeem van Clouds zorgt voor

een uniforme naam-ruimte voor objecten, en staat object migratie toe. Omdat objecten geen

proces bevatten zijn ze passief, zij worden dus niet direct geassocieerd met een server proces.

Threads zijn de actieve entiteiten in het systeem en worden gebruikt om de code in een

object te executeren. Een thread gebruikt een object door Un of meerdere entrys aan te

spreken; na afloop van executie verlaat de thread het object. Meerdere threads kunnen Un

object simultaan benaderen en concurrent of parallel (multiprocessor) uitgevoerd worden.

Objecten bevatten minimaal een code segment en een data segment Threads die een object

binnengaan executeren in het code segment Toegang tot het data segment is aIleen mogelijk

door de code in het bij dat object behorende code segment.
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Objecten kunnen door de gebruiker en door het systeem gedefinieerd worden. De meeste

objecten zijn user-defined. System-defined objecten zijn bijv. device drivers, name-service

handlers, communicatiesystemen, system software, utilities etc. De kernel is geen object, het

is een entiteit die de object invocatie mogelijk maakt. Ben compleet Clouds object bevat:

- User defined data & code.

- System defined data & code voor synchronisatie, recovery en commitment

- Ben vluchtige heap voor tijdelijke geheugen allocatie en een permamente heap.

- Locks en capabilities naar andere objecten.

Clouds ondersteunt instantiatie mechanismen. Ben object in Clouds lean een instance van zijn

template zijn. Ben object van een bepaald type wordt gecreeerd m.b.v. een create operatie op

het template van dat type. Ieder template wordt gecreeerd mb.v. een create operatie op een

single-template template. Met dat template kan ieder template gecreeerd worden, met als

argumenten code en data definities. Templates, template-template en al de instances daarvan

zijn Clouds objecten. Er bestaat geen inheritance in Clouds. Ben Clouds-template kan

vergeleken worden met een class zonder superclass.

B1.2 Threads

Threads zijn de enige vorm van activiteit in Clouds. Threads zijn germplementeerd als

light-weight processen met een proces control block en een stack. Machine begrenzingen zijn

onzichtbaar voor threads, ze kunnen zonder zich daar bewust van te zijn builen de machine

treden. Ben thread kan een grotere ruimte opspannen dan een machine als hij

gei"mplementeerd is op verschillende hosts.

Een thread start in een object entry (object invocation). De code in het object kan weer een

ander object aanroepen (nested invocation). Object invocations kunnen parameter overdracht

met zich mee brengen, in Clouds wordt er gebruik gemaakt van de copy-in-copy-out methode.

Bl.3 Object.thread paradigma

In Qouds zijn inter-object interfaces procedureel. Object invocaties zijn equivalent aan

procedure calls op modules die geen globale data delen. De procedure calls gaan over de

machine grenzen heen. RPC's zijn transparant voor de geb11likers. In het object-thread

systeem wordt er geen gebruik gemaakt van expticiete message passing. Bet systeem ziet eruit

als een wereld van adresruimten met een naam (objecten). Op gebruikers niveau is er geen

concept voor disk I/O, weI van persistente objecten.
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B1.4 Atomicity

Threads die aborten kunnen consistency problemen veroorzaken. Een lopende thread
verandert de state van diverse objecten, wat bij een fout-eonditie hersteld moet worden

(rollback). Om dit te realiseren worth er gebruik gemaakt van atomicity op systeem niveau.

Atomicity wi! zeggen dat cen bepaalde actie in zijn geheel plaats vindt of geheel niet Zo'n

actie wordt ook weI atomic action of transaction genoemd; zij lopen geisoleerd tot ze klaar
zijn (commit) of teruggedraaid worden (abort).

Om atomicity op systeem niveau te realiseren zijn er in Oouds twee typen threads: de cp
thread (consistency preserving) en de s-thread (standard). De s-threads hebben cen "best

effort" executie schema en zijn niet voorzien van system-level locking of recovery. De cp

threads daarentegen zijn vanuit Clouds weI voorzien van deze features. Tijdens de executie

van een cp-thread wordt op aIle pages die gelezen worden een read-lock gezet en alle pages

die updated worden, worden voorzien van een write-lock. Het updaten van pages gaat volgens

een 2-phase commit mechanisme [7], dit gebeurt pas aIs de cp-thread klaar is.

AIle data-segmenten in het systeem hebben een momentane en een stabiele versie. Indien

er geneste threads worden gebruikt is er een stack van versies, waarbij de TOS de momentane

versie is. Data die door een cp-thread beschreven wordt, wordt gecommit aIs de cp-thread

klaar is; bij een s-thead gebeurt dit "eventueel", maar niet noodzakelijkerwijs op het moment

dat de thread klaar is.

Iedere thread is na creatie een s-thread. De methods van objecten in Clouds hebben een

consistency label, waarmee aangegeven wordt of de thread consistency moet behouden. Een

s-thread die zo'n object gebruikt, wordt een cp-thread, en er wordt pas gecommit zodra het

object verlaten wordt. Indien er genest gebruik gemaakt wordt van objecten, erven deze

objecten een eventuele consistency preservation over.

B1.5 Conclusies

Omdat Oouds meer entiteiten kent dan het object, en geen inheritance ondersteunt, is het

operating system niet object-georienteerd. De mechanismen voor atomic actions, consistency

preservation, en state recovery zouden ook gebruikt kunnen worden bij een object

georienteerd systeem.
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Bijlage Ct: Choices

De architeetuur van het operating system Choices [8,9,10,11,12] is georganiseerd als een

hierarchie van classes. Choices staat voor 'Class Hierarchical Open Interfaces for Custom

Embedded Systems'. Het systeem is ontwikkeld voor applicaties zoals embedded flight
control, numerieke berekeningen en high speed networks. Het systeem loopt op een

multiprocessor (Encore Multimax) en is gemakkelijk uit te breiden. De ontwerper van het

systeem kan componenten kiezen en evt specialiseren om het systeem naar wens te
configureren.

Choices ondersteunt virtuele geheugen teehnieken, en gebruikt dit o.a. voor efficiente

interproces communicatie via shared memory. Het virtuele geheugen is uit te breiden over een

netwerk van multiprocessoren. In de class hierarchie is ook een process class gedefinieerd,

een proces worth dus gemodelleerd als een object. De implementatie is zodanig dat proces

context-switching met een minimum aan overhead te realiseren is.

Doel van het onderzoek was om te bepalen of een class-hierarchische aanpak, met

inheritance, voor het ontwerpen van complete operating systems mogelijk was. Er is gebruik

gemaakt van C++ voor de implementatie, omdat deze taal, na compilatie, een minimale

hoeveelheid aan runtime overhead teweeg brengt. Op sommige plaatsen is de source

aangevuld met assembler code, omdat bepaalde handelingen gewoonweg niet in C++ te

programmeren zijn.

Ct.t Het structureren met een class hierarchie

In Choices wordt gebruik gemaakt van object-georienteerde programmeertechnieken en

inheritance voor het ontwerpen van een kernel die bestaat uit lagen. Zo'n laag is een

verzameling objecten. Een proces in een laag mag gebruik maken van objecten in een andere

laag. Door middel van inheritance en differentieel programmeren is het mogelijk de referenties

op een gestructureerde manier te maken.

Door de class hierarchische benadering is hergebuik van code in een laag, tussen lagen,

en tussen systemen mogelijk. Verder kunnen er generieke classes gebruikt worden:

gedeeltelijk beschreven classes, waarvan deJen geparameteriseerd zijn die later in meer

gespecialiseerde subclasses ingevuld worden. Machine afhankelijke functies, mechanismen

(bv. page table management), policies (bv. schedulers) en ontwerp beslissingen, zijn aanwezig

in classes. Ontwerp beslissingen bestaan uit een potentiele set van subclasses (abstract,

generiek). Vit zo'n ontwerp beslissing wordt later een concrete class afgeleid.
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Ct.2. De Choices class hierarchie

Volgens de semantiek van C++ ligt de (kale) class 'Object' aan de basis van de class

hierarchie. In Choices zijn de eerste daaruit afgeleide classes MemoryRange, Process,
ProcessContainer en Exception. De class MemoryRange is de basis voor geheugen beheer in

Choices. Instances van de class Process zijn de basis eenheden voor executie. Ben proces

object bestaat uit de noodzakelijke informatie om het proces uit te voeren. Oit is de processor

status informatie (machine registers), en informatie over het virtuele geheugen waarbinnen het

proces zich afspeelt. Processen worden gescheduled en uitgevoerd door ze toe te voegen en

te verwijderen uit ProcessContainer objecten. De class Exception is de basis voor exception

handling (traps en interrupts). Bij het optreden van een exceptie wordt meestal een bepaald

proces verplaatst tussen processcontainer objecten.
Objecten zijn gegroepeerd in lagen, ter wille van de portabiliteit. De laagste laag heet

"Germ", die de hardware afhankelijke objecten bevat. Deze laag voorziet in de mechanismen
om de fysische resources te beheren. Objecten in Germ zijn instances van subclasses van

generieke classes. De generieke classes geven een functionele beschrijving, de subclasses

hiervan een bepaalde hardware afhankelijke implementatie, zoals hardware geheugen beheer,

hardware exceptions, en fysieke CPU mechanismen. Tussenliggende lagen in het systeem
bevatten objecten voor geheugen beheer, exception beheer, scheduling en naming. De kernel

is de hoogste laag in het systeem, en defmieert de interface voor applicatie objecten. Deze
applicaties kunnen de class hierarchie verder uitbreiden.

C2. Processen

Choices ondersteunt parallel processing. Ben applicatie kan gebruik maken van

communicatie faciliteiten voor een correcte toepassing van concurrency en parallellisme. Ben

light-weight proces is een instance van de Process class, en representeert een onafhankelijk

proces.

C2.t Geheugen beheer

De class MemoryRange is de root van de geheugen beheer class hierarchie. De classes in

deze hierarchie ondersteunen virtueel geheugen, sharing, en geheugen proteetie. Ben instance

van de klasse MemoryRange representeert een ononderbroken adresruimte. Subclasses hiervan
representeren de verschillende typen geheugen in het systeem, en zijn dus meer

gespecialiseerd. Bet belangrijkste voorbeeld hiervan is de class Space, een virtuele

geheugenroimte, ad.resseerbaar door een proces. De class SpaceList is een verzameling van
Spaces. Ben subclass van SpaceList is Domain, die al de virtuele geheugen ruimten waarvan
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een proces gebruik maakt representeert. Het Domain wordt gebruikt bij beslissingen van het

geheugenbeheer. Indien processen gebruik willen maken van shared memory is dit mogelijk

via verschillende domains met gemeenschappelijke spaces, of gewoon via gemeenschappelijke
domains.

C2.2 Proces implementatie en context switching

Ieder Choices proces maakt gebruik van een Domain dat zijn virtuele geheugenruimte

voorstelt (zie fig. Cl). De door het proces uit te voeren code, (on-) geiilitialiseerde data en

een stack zijn spaces in dit domain. De constructor voor een proces wordt geparameteriseerd
door een initieel Domain, een initiele processor status (bv. program counter, stack pointer).

De methods voor processen kunnen domains veranderen, scheduling parameters manipuleren

en preemption/dispatching uitvoeren.

De status van een proces wordt opgeslagen door de processor status en zijn registers op

te slaan in een proces object. Ieder proces object heeft een kleine supervisor stack om

preemption af te handelen. De dispatch method van de proces class wordt gebruikt door de

"proces switch" code van Choices om CPU registers te laden met de opgeslagen waarden in

een ander proces object. De overhead voor context switching is minimaal bij processen die

in hetzelfde domain lopen, omdat er bij dispatching geen memory-context switching nodig is.

Proces
I I

,...--- Domain ----I
Code Space =Methods:
Data Space
Stack Space
SupervStack Space

Figuur Cl: Proces object

Dispatch }
~~~~~~~~~~ evt. Inherited

Interrupt en real-time processing vereisen een snelle context-switching. Een lopend proces

maakt gebruik van zijn code, data, en stack spaces, die dus deel uitmaken van virtueel

geheugen dat bij context-switching gedeeltelijk of geheel naar disk geschreven zou kunnen

worden, wat veel tijd kOSl Dit lean voorkomen worden door op het space geheugen een

'resident' lock te setten, waardoor de status van de space bevroren wordt. Hierdoor blijven

de virtuele adressen (disk) van de space geldig, en het fysische geheugen blijft gealloceerd.

Deze lock is ook zinnig als een space adresseerbaar moet zijn voor aile processen.
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Locking kan de perfonnance van interrupt handlers en real-time processen verbeteren.
Dergelijke processen kunnen ondanks dat ze resident zijn toch afgeschennd worden van
applicatie objecten door in de privileged mode van de processor te executeren of deel uit te

maken van een block beschennd geheugen. De Kernel en Genn van Choices zijn voorbeelden
van dergelijke spaces.

C2.3 ProcessContainers

Primitieven voor scheduling, blocking en dispatching van processen in Choices zijn te

gebruiken via instances van de class ProcessContainer en zijn subclasses. Scheduling en

dispatching algoritrnen verplaatsen processen tussen verschillende processcontainers. In tabel
Cl zijn voorbeelden van classes te vinden die processen en containers implementeren.

Tabel Cl: Process en ProcessContainer basis classes

Class Methods

Object - - - -
'Process elIbpatch chaDgeell-.ill getlChecliuler%llfo ..tlChe4uler%llfo

'ProcessContainer aellell
r__

b.-pty -
"SingleProcessContainer add remove isempty -
'''CPU add remove • -
"FIFOScheduler add remove isempty -
"'RoundRobinScheduler • remove • -

• = SUbclass of inherited
=ongedefinieerde method

..th04 = definitie van method
method = redefinitie van method

Subclasses van processcontainers verzorgen de queueing van de container processen,

bijvoorbeeld 'running queues' en 'ready queues'. Sommigen classes bevatten slechts een
proces. De ProcessContainer class is abstract en defmieert de operaties add, remove en

isempty. Subclasses kunnen deze methods opnieuw defmieren, bijvoorbeeld om processen in
FIFO of LIFO toe te voegen en te verwijderen.

C2.4 Exception handling

Low level excepties worden in Choices gerepresenteerd door de abstracte class Exception

en worden gespecialiseerd door subclasses hiervan (zie tabel C2). De Exception class

definieert de method raise om de exceptie conditie af te vangen en te corrigeren. Subclasses



C-5

zijn de Hardware- en de SoftwareException. De raise method van de hardware-exceptie wordt

direct actief in geval van een hardware trap of interrupt De raise method van de software

exceptie wordt expticiet door een proces aangeroepen (bijv. suspend). In de methods van

excepties vindt de proces verplaatsing plaats tussen de processcontainers.

Tabel C2: Exceptie handling basis classes

Class Methods

Object - -
'Exception rai.. -

1"HardwareException • -
"'InterruptException raise a".it

"'Trap raise -
····AbortTrap raise fU:l'ault

•••• IllegallnstructionTrap raise -
••••DivideByZeroTrap raise -
"'TimeSlicelnterrupt raise clock'l'iclt

"SoftwareException raise baJl41ar

"'SemaphoreException • handler

= SUbclass of inherited
= ongedefinieerde method

..th04 = definitie van method
method = redefinitie van method

C2.5 De CPU ProcessContainer subclass

Een speciale subclass van ProcessContainer, CPU, representeert een fysische processor.

Multiprocessing past in dit model omciat in het systeem meerdere instances van de CPU class

aanwezig kunnen zijn. De CPU class heeft een herdefmitie van de add method om processen

te dispatehen en uit te voeren op de bijbehorende processor. De remove method van de CPU

class wordt door excepties gebruikt voor CPU preemption. De method retourneert het proces

waarvoor de CPU het meest recent de context opgeslagen heeft

Zodra er een exceptie optreedt, wordt de context van het lopende proces op zijn

supervisory-stack (space, per proces) opgeslagen. Zodra dit gebeurt is, roept de raise method

van de exceptie de exceptie handler aan. Deze handler wordt uitgevoerd ongeacht de status

van processen, er wordt een per-processor supervisory stack gebruikt. Zo'n stack wordt

gecreeerd door de CPU class tijdens zijn initialisatie (constructor). Verder heeft de CPU class

methods om Exception objecten te installeren als de handlers van hardware excepties.
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C2.6 Hardware Excepties

De HardwareException class heeft diverse su1x:lasses. De Trap class voorziet in een

mechanisme voor trap handling als direct resultaat van een instructie binnen een proces, zoals

divide-by-zero, proteetie fouten etc. Andere interrupts treden asynchroon op, en hebben niets

te maken met het lopende proces.

De InterruptException su1x:lass van HardwareException heeft een Await method die door

een proces gebruikt lean worden om te wachten op een bepaalde interrupt, zodra deze optreedt

gaat het proces weer verder. Oit is de enige manier voor een proces om een bepaalde interrupt

niet te missen. De Await method slaat de context van het proces dat hem activeerde op, en

houdt het proces intern vast Zodra de interrupt optreedt, wordt in de raise method de context

van het lopende proces opgeslagen, en in de Ready Queue opgeslagen (een procescontainer),

vervolgens wordt het wachtende proces weer geactiveerd.

Choices exception objecten kunnen ook asynchrone interrupts verwerken, zoals een time

slice interrupt. Zodra deze interrupt optreedt wordt het lopende proces preempted, van de CPU

weggenomen, en op het Ready Queue object geplaatst. Een ander proces wordt uit de queue

gehaald en geactiveerd.

C3. Semaforen

Semaforen in Choices zijn gedefinieerd door een semafoor class en zijn methods Pen V.

De class heeft een constructor om een initiele waarde van de semafoor te geven. Omdat er

hier een multiprocessor wordt gebruikt, moet er gebruik gemaakt worden van atomic operaties

zoals TestAndSet voor de semafoor operaties. Deze operatie moet voorafgegaan worden aan

een interrupt-disable omdat het proces dat de lock 'bezit' niet onderbroken mag worden door

bijv. een timeslice interrupt.

Ieder semafoor object heeft een queue van op die semafoor geblokkeerde processen. Er

moeten mechanismen zijn om een proces vanuit de CPU naar deze queue brengen (p

operatie), en om een proces vanuit deze queue naar de CPU te brengen (V operatie). Oit

wordt gedaan door een su1x:lass van SoftwareException, de SemaphoreException. Een instance

van SemaphoreQass bevat een instance van SemaphoreException, een ProcessContainer (de

queue) en een integer count variabele met implementaties van Pen V. De P en V operaties

gebruiken raise methods van de semafoor exceptie om processen te verplaatsen tossen CPU

en container.



C-7

C4. Schedulers

Subclasses van ProcessContainer implementeren diverse typen schedulers. Ben eventuele

nieuwe scheduler herdefinieert de add en remove methods van de container. Ben scheduler

is gekoppeld aan minstens ~~n CPU. Deze toewijzing kan dynamisch veranderd worden. Ieder

proces heeft een private instance van de SchedulerInformation class, die exclusief beheerd

wordt door zijn scheduler methods.

In het geval van timeslice scheduling krijgt ieder proces een tijd quantum

(SchedulerInformation) die zodra hij verbruikt is een TimeSlice-Interrupt veroorzaakt. Ben

proces dat van de CPU verwijderd wordt hoeft dat quantum niet per~ helemaal verbruikt te

hebben, de eventuele resterende tijd wordt door de scheduler gebruikt voor latere

toewijzingen.

Huidige Choices schedulers zijn een FlFOscheduler voor run-to-completion scheduling en

een RoundRobinScheduler die voorziet in timeslicing.

CS. Conclusies

De besproken lagen van Choices zijn object-georienteerd geprogrammeerd in C++. Deze

taal implementeert geen dynamische inheritance, dus het systeem is niet dynamisch te

herconfigureren.

De class hierarchie op zich echter geeft een goed beeld van hoe je een operating system

object-georienteerd kunt opbouwen. Applicaties kunnen na compilatie gebruik maken van

Choices class libraries. Gebruikers werken echter niet binnen een homogene object

georienteerde omgeving, ze kunnen weI gebruik maken van bestaande classes van het systeem.
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Bijlage Dl: Muse

Muse [1,2] is een gedistribueerd object-georienteerd operating system met een reflectieve

architectuur. Bij het ontwerp van dit systeem werd uitgegaan van de volgende eisen:

- Het systeem biedt gebruikers een uniform perspectief. In bestaande systemen bestaan

meerdere entiteiten, zeals processen, threads, objecten. In Muse bestaan aIleen maar

objecten. Interactie tussen objecten geschiedt door message passing. Er wordt geen

onderscheid gemaakt tussen Bctieve en passieve objecten.

- Het systeem is self-advancing, d.w.z. dat het systeem in staat is zichzelf dynamisch aan

te passen aan een applicatie, om de performance van het systeem op dat moment te

verbeteren.

- Het systeem moet voorzien in building-blocks voor eventuele toekomstige uitbreidingen

van het operating systeem zelf.

- Het systeem moet multilingual zijn, d.w.z. dat het systeem meerdere programmeertalen

moet ondersteunen.

D2. Met Muse object model

D2.1 Muse objecten

Ben object wordt beschouwd als een kleine computer met lokaal geheugen. Het is mogelijk

objecten dynamisch te creeren en te verwijderen. Objecten kunnen onderling informatie

uitwisselen. In deze mogelijkheden wordt voorzien door meta-objecten. Ben meta-object kan

gezien worden als een klein operating system of een virtuele machine, en voorziet in een

omgeving waarin een object kan executeren. Ben meta-object kan meerdere objecten van zo'n

omgeving voorzien, indien de objecten compatible zijn.

Ben meta-object is ook een object, en is gedefmieerd door een meta-meta-object, die weer

voorziet in een omgeving voor het meta-object. De hierarchie stopt voor wat betreft Muse bij

het meta-meta-object (zie fig. 01). Objecten op het meta-meta level voorzien in een schil

rondom de hardware waardoor voor de meta-objecten een hardware onafhankelijk platform

gecreeerd wordt.

Ben object wordt gecreeerd door een meta-object als er een request wordt gestuurd naar

de class. De volgende expressie wordt gebruikt:

AnObject <--- AClass new
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Ben new request wordt naar de class AClass gestuurd. AClass zend een request with:self (met
mij) naar het meta-object dat voIgt uit het veld "meta:" van AClass. Het nieuwe object wordt

vervolgens toegewezen aan de variabele AnObject Ben meta-object wordt op dezelfde wijze

gecreeerd door een meta-meta-object. Ben meta-object heeft de volgende eigenschappen:

- Executie van een method is conceptueel gedefinieerd in het meta-object.
- De semantiek voor communicatie is gedefinieerd in het meta-object.
- Het meta-object voorziet het object van local storage met een bepaalde functionaliteit

(bijv. atomic modification).

m!:bt:!__ .lot::!__ !oble::! ~j:::! __~bject level
•• • •

meta-object
level

meta-meta
-object level

Figuur Dl: meta-hierarchie

In een gedistribueerde omgeving kunnen objecten verdeeld worden over verschillende hosts.

Er wordt uitgegaan van een transparante naam ruimte: een object heeft een naam en kan
onafhankelijk van de locatie bereikt worden. Als een object wil migreren naar een andere

host, dan za1 het bijbehorende meta-object ofwel mee moeten migreren, of zichzelf moeten

ldonen op de nieuwe host. Indien dat om de een of andere reden niet mogelijk is, wordt de

object migratie door het meta-object verboden. De beslissing wat te doen bij een object

migratie is de verantwoordelijk.heid van het meta-object.

D2.2 Muse classes

De redenen voor de Muse ontwerpers om classes in te voeren zijn de volgende:

- De code van de in de class gedefinieerde methods kan geshared worden door objecten.

- Een class kan gezien worden als een template dat gebruikt wordt als een 'hint' als een
nieuw object gecreeerd moet worden. In geval van object migratie zorgt de class er voor

dat de object representatie zodanig gemodificeerd wordt dat hij geschikt is voor de

target host.
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- Ben class is een statische en niet modificeerbare entiteit, zodat het gemakkelijk is om

hem te dupliceren in een gedistribueerde omgeving.

- Differentieel programmeren is mogelijk door de superclass-subclass relatie.

Ben class kan gedefinieerd zijn aIs een subclass van andere classes, zowel door single aIs

door multiple inheritance. De class-hierarchie is onafbankelijk van de meta-hierarchie. Ben

class wordt gecreeerd op object-level, en vormt een statisch object. Ben class kan tijdens

class-compiletijd eigenschappen van superclasses overerven, dit is een statische

aangelegenheid. Om dynamisch eigenschappen over te erven wordt gebruik gemaakt van

delegatie [4]. Delegatie is een runtime faciliteit om functies van andere objecten te gebruiken.

Om het modulaire karakter van een object te behouden is het delegatie-mechanisme beperkt:

de toegang tot lokale variabelen door een method is beperkt tot de lokale variabelen van het

object waamaar de message gedelegeerd wordt (volgens encapsulation regels dus).

r::P:-. !te]
~~mplate

____n~

obj
level

meta-object meta-
~---. obj

level

meta
meta
obj
level

Figuur D2: Object relaties in Muse

.---- instance van.==== meta-object van
•..... subclass van

Ben class is een object dat gecreeerd wordt door het meta-object MetaClass (zie fig. D2).

Het meta-object MetaClass definieert bewerkingen (computation) van aIle classes: een class

wordt gecreeerd door MetaClass aIs er een request wordt gestuurd naar ClassTemplate. De

class van iedere class is ClassTemplate, zodat ClassTemplate de root is van de 'instance-of'

link. Samengevat: Ben meta-object creeert een object, m.b.v. de class die de object definitie

bevat, metaclass creeert een class, m.b.v. het template dat de class definitie bevat.
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D2.3 Renectieve architectuur

Indien het systeem macroscopisch bezien wordt bestaan er objecten en meta-objecten,
microscopisch bezien echter bevat ieder object een meta-object. Deze relatie kan verwezenlijkt

worden door een reflectieve architectuur. In zo'n architectuur wordt een object geinterpreteerd

door het meta-object en bewerkingen van het meta-object kunnen beYnvloedt worden door het

object Objecten en meta-objecten moeten op de hoogte zijn van elkaars bestaan (via namen
of descriptors).

De reflectieve bewerking van een object door het meta-object kan zowel impliciet aIs

expliciet gebeuren. Inter-object communicatie en paging faciliteiten zijn voorbeelden van

irnpliciete reflectie, terwijl het zenden van een message naar het meta-object (= system call)
een voorbeeld is van expliciete reflectie. Bewerking van een object door een meta-object kan
op de verschillende manieren:

- Omdat het meta-object de status van zijn objecten kent, kan hij zijn eigen gedrag

aanpassen om de objecten effectief te beheren.
- Het meta-object kan een meta-object met andere functies aanroepen om requests te

delegeren.

- Een object kan migreren naar een ander meta-object dat compatible is met het oude.

Objecten zijn om protectie redenen niet op ieder moment op de hoogte van de status van hun

meta-object; een object moet een request indienen om de status op te vragen, wat eventueel

gehonoreerd wordt.

De relatie tussen objecten en een server in bijv. Amoeba is te vergelijken met de relatie

tussen objecten en meta-objecten in Muse. Er zijn echter een aantal verschillen:

- Een object in Muse is een actieve entiteit in die zin dat er op ieder moment een

bepaalde activiteit mee is geassocieerd.

- Objecten en hun meta-objecten zijn causaal met elkaar verbonden, objecten en servers

zijn dat niet Een meta-object kan de bewerkingen van objecten impliciet beYnvloeden.

- Omdat objecten aIleen door servers bereikt kunnen worden, moeten applicaties de
servers expliciet verzoeken om toegang. Applicaties in Muse kunnen de mogelijkheden

van meta objecten irnpliciet (zonder verzoek) sharen.
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D3. De structuur van het Muse operatine system

D3.1 Primitieven

Er zijn twee aItematieven om een reflectieve architeetuur te implementeren:

1. Definieer een meta-object als een virtuele machine. Een object executeert op een meta
objecl Bewerking van een object is zodanig gedefinieerd dat het meta-object

"intennediaire" codes simuleert (byteeodes). Het meta-object haalt codes op uit het
object en simuleen ze (interpretatie).

2. Een meta-object is een implementatie van low-level functies zoals aIlocatie van local

storage en het aanspreken van exteme devices. Deze functies zijn uitgebreider dan de

implementatie van de intermediaire codes uit 1. Objecten geven requests om bepaalde
functies uit te voeren.

Er wonh voor de tweede mogelijkheid gekozen. omdat in het object-georienteerde computing

model bewerkingen samenhangen met het uitwisselen van messages tussen objecten.

Er worden drie primitieve inter-object communicatie-methods gedefinieerd die gebaseerd

zijn op het zenden van synchrone en asynchrone requests met impliciete request ontvangst:

1. Het aanroepen van een method van een objecl Een caller object zendt een request naar

een ander object en wacht op resultaat. Het ontvangende object begint met de executie

van een method indien hij inactief was. anders wordt het request in een queue van het

ontvangende object bewaard. Zodra de method uitgevoerd is wordt een resultaat naar

de caller terug gestuurd.

2. Het zenden van een requesl Een caller object zend een request naar een ander object

en gaat verder met zijn eigen executie. Het ontvangende object voen het request direct
of uiteindelijk uit zoals in 1. Indien de caller een resultaat aangeboden krijgt wordt dat

genegeerd.

3. Het zenden van een resultaat door een aangeroepen object naar het caller object. Het

aangeroepen object kan en verder gaan.
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D3.2 De meta-hierarchie

D3.2.1 Object level

Het object-level kan vergeleken worden met het user-level in conventionele systemen.

Applicaties zijn verzamelingen van objecten op object-level. De objecten worden
gernterpreteerd door meta-objecten.

D3.2.2 Meta-object level

Het meta-object level voorziet in een virtuele machine omgeving voor objecten op het

object-level. Vanuit het object-level bezien simuleert een meta-object ~n virtuele machine.
Omdat een meta-object eigenschappen kan krijgen door delegatie. bestaat zo'n virtuele

machine eigenlijk uit meerdere meta-objecten. Objecten op het object-level kunnen zelfs

nieuwe virtuele machines definieren door bestaande meta-objecten te modificeren of door

nieuwe meta-objecten toe te voegen.

Op dit level bestaan er twee typen meta-objecten. Het ene type interpreteert de executie

van objecten op het object-level, het andere type voorziet in diverse functies voor andere

meta-objecten d.m.v. delegatie. Voorbeelden van dit laatste type zijn een default scheduler.
een default pager, communicatie protocol handlers. transactie processing etc. Een default
scheduler implementeert dus een scheduling faciliteit voor meta-objecten die er zelf geen
hebben.

D3.2.3 Meta-meta-object level

Het meta-meta-object level is een memory-resident gedeelte van het Muse operating
system. Per CPU bestaat er ~n meta-meta-object level, het is te vergelijken met een kernel

in conventionele systemen. Ze voorzien in een uniform platform voor meta-objecten en

verbergen de hardware. Ze zijn onderverdeeld in twee typen: machine afhankelijke en

machine onafhankelijke objecten. De machine afhankelijke hebben de volgende functies:

- MMU manipulatie, zoals het lezen en beschrijven van page table entrys.

- Device management en drivers, bijv. het activeren en deactiveren van devices en het
afhandelen van hardware interrupts.
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Het operating system werlct op verschillende machines met als enige verschil in implementatie

de hardware afbankelijke objecten. De hardware onafbankelijke objecten hebben de volgende

taken:

- De communicatie-primitieven zoals beschreven in paragraaf 4.1.

- Trap handling, zoals page fault traps etc.

D3.3 Class systeem

Een class is een statische en niet-modificeerbare entiteit in Muse. Een class bevat de

volgende infonnatie:

- Name: naam van een gespecificeerde class.

- Superclasses: lijst van superclasses.

- Meta: naam van meta-object of naam van de class van het meta-object. Dit veld wordt

gebruikt als een aanwijzing om te bepalen welle meta-object verantwoordelijk is voor

een te creeren object.

- Template: Een template voor het object. Wordt ook gebruikt bij migratie om een format

geschikt te maken voor een andere machine.

- Virtual ccxle: Intermediaire ccxles vanuit de source-compiler. Wordt gebruikt bij migratie

van een object voor translatie.

- Binary ccxle: hardware afbankelijke ccxles (methcxls) gecompileerd vanuit de source.

Methcxls worden 'gemapped' in de local storage van het object.

- Source ccxle: Source text van methcxls wordt hier opgeslagen. Niet noodzakelijk.

Er zijn twee representaties van een class: onafhankelijke en gebonden. In de onatbankelijke

representatie heeft iedere class zijn eigen template en methcxls. Als een superclass van die

class veranderd wordt, dan hoeven subclasses niet opnieuw gecompileerd te worden!

In de gebonden presentatie zijn al de templates en de methcxls van de superclasses

aanwezig in de class; methcxls zijn per stuk aanwezig, en templates zijn gecombineerd. Zodra

inheritance en delegatie dan beiden mogelijk zouden zijn, heeft inheritance voorrang omdat

dit in dit geval sneller gaat dan delegeren naar de superclass. Subclasses moeten weI opnieuw

gecompileerd worden als een superclass veranderd.

D3.4 Inter-object communicatie

Objecten op het object-level kunnen met elkaar communiceren ongeacht de locatie van het

object Of het communicatie request lokaal of remote is wordt bepaald door het meta-object

van een bepaald object.
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D3.4.1 Locale communicatie

Het is mogelijk high-level communicatie methods te implementeren m.b.v. de primitieven
heschreven in paragraaf 4.1. Voorbeelden zijn message passing, rpc's, streams. Er zijn

verschillende mogelijkheden:

(1) Communicatie tussen een object en een meta-object van dat object De caller start
een primitieve inter-object communicatie method op, welke uitgevoerd wordt door

het meta-meta-object, die het request weer naar het meta-object zendt.

(2) Communicatie tussen objecten met hetzelfde meta-object Het meta-object

ontvangt het request van de caller zoals in (1). Hij ziet dat het request voor een

van zijn objecten is en zendt het request naar het target object.

(3) Communicatie tussen objecten met verschillende meta-objecten. Het meta-object

van de caller ontvangt een request van de caller zoals in (I), ziet dat het request

voor een object met een ander meta-object is, en zendt het request naar dat meta

object Ret meta-object van het target object zendt het request naar het target

object zelf.

D3.4.2 Remote communicatie

Als het meta-object ziet dat het target object op een andere host aanwezig is, dan wordt

er gebruik gemaakt van netwerk communicatie. Er zijn twee mogelijkheden:

(4) Communicatie tussen objecten met verschillende meta-objecten en meta-meta

objecten. Een meta-object ontvangt een request van de caller, en zendt het request

naar het andere meta-object (via meta-meta-objecten), die het weer doorzendt naar

het target object.

(5) Communicatie tussen een object en een niet eigen meta-object die heiden op

verschillende meta-meta-objecten werken. Communicatie loopt weer via meta

object naar meta-meta-object en vice versa.

Deze communicatie is te vergelijken met communicatie tussen de verschillende netwerk

layers in het OSI model, waar ook onderscheid wordt gemaakt tussen peer-to-peer

communicatie, dus communicatie op hetzelfde niveau, en werkelijke communicatie, die altijd

via de laagst gelegen layer verloopt.
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D3.S Scheduling van objecten

Muse voorziet in twee levels voor scheduling: object scheduling en meta-object scheduling.

Object scheduling. Objecten worden gescheduled door 'hun' meta-object De scheduling van

objecten op hetzelfde meta-object is onafhankelijk van andere meta-objecten. Scheduling

faciliteiten worden overgeerft van andere classes tijdens compile-tijd of verkregen van andere
meta-objecten door delegatie. Gebruikers kunnen een scheduling strategie dynamisch wijzigen
door scheduling objecten te verwisselen of te wijzigen, of eventueel via het delegatie

mechanisme.

Meta-object scheduling. Executie van al de meta-objecten op dezelfde host wordt

gescheduled door het meta-meta-object Een meta-meta-object wijst een tijdquantum toe aan

zijn meta-object. Een meta-object geeft de CPU vrij zodra het tijdquantum verbruikt is, als
het object wacht op een event, of als de executie van het object preempted wordt.

D3.6 Geheugen beheer

De belangrijkste eis die aan het geheugen beheer wordt gesteld is een efficiente

implementatie van fine-grained objecten.

Beheer van object storage. Oit wordt gedaan door meta-objecten. Zij definieren de

eigenschappen van de geheugenruimte van het object, zoals private of shareable, protected of

unprotected. Virtuele adresruimten worden ook door meta-objecten beheerd. Paging strategieen

kunnen overgeerfd worden van andere objecten of via delegatie verkregen worden.

Beheer van meta-Object storage. Oit wordt gedaan door meta-meta-objecten. De diverse

functies zoals page-swapping etc. zijn hardware-afhankelijk.

D4. Implementatie laatste Muse versie

In [2] wordt de meest recente versie van het Muse operating systeem beschreven. De

virtuele machine voor een object wordt gevonnd door een groep (1 of meer) van meta

objecten, i.p.v. ~n meta-object Zo'n groep wordt metaspace genoemd. Ieder meta-object

heeft als virtuele machine weer een meta-meta-space etc. Sommige meta-objecten worden

gedeeld door meerdere metaspaces. Een object kan veranderen van metaspace, zodat de relatie
tussen een object en zijn metaspace relatief is. Ook de metaclass bestaat hier uit een groep

van objecten. De class-hierarchie is nog steeds onafhankelijk van de meta-hierarchie.
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DS. Conclusies

Het model maalct een duidelijk onderscheid tussen de meta-hierarchie en de class
hierarchie. De meta-hierarchie is die van de interpretatie (virtuele machines). De class

hierarchie wordt gebruikt bij het programmeren en compileren, en maakt differentieel

programmeren en het hergebruik van code mogelijk.

Het model voorziet in een reflectieve architectuur, zodat het mogelijk is een virtuele
machine dynamisch te veranderen. Het operating system heeft intern een object-georienteerde

structuur, en creeert een object-georienteerde omgeving, waarbij statische inheritance en
dynarnische inheritance, in de vorm van delegatie, ondersteund worden. De ontwerpers van

Muse claimen dat dit het eerste systeem is met een reflectieve, object-georienteerde structuur.
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Bijlage El: Globale scheduling

Er zou voor wat betreft globale scheduling niet gekozen moeten worden voor load sharing

omdat hiermee slechts cen beperkt aantal hosts een betere performance krijgen. Load sharing

werkt niet meer als alle hosts gebruikt worden. Load balancing daarentegen streeft naar een

gelijke verdeling van de werklast van de verschillende hosts in het systeem. Deze teehniek

wordt toegepast bij resource allocatie in proces-georienteerde gedistribueerde systemen, en

kan afgebeeld worden op de globale scheduling van objecten.

El.l Keuzen bij load balancing

Bij de implementatie van cen load-balancing policy spelen de volgende vragen een rol:

- Wanneer worden objecten verplaatst om de workload te equaliseren ?

- Hoe worden workloads van de verschillende hosts vergeleken ?

- Welk object moet verplaatst worden?

- Welke host is de optimaIe bestemming voor dat object?
- Welke host wordt betrokken bij het zoeken naar een optimale bestemming ?

- Welke parameters spelen een rol bij de beslissingen ?

- Wat moet gedaan worden indien workload informatie niet meer klopt ?

- Moet de workload informatie centraal of gedistribueerd aanwezig zijn ?

- Moeten hosts samenwerken in hun beslissingen of niet ?

- Wat is de verhouding tussen de performance en de overhead ?

Een hierarchische classificatie van load-balancing algoritmen is te vinden in figuur El.

[13]. Bij statische load balancing (task placement) wordt voordat gestart wordt met de

executie van een method cen locatie voor dat object gekozen. Het object blijft op die locatie

tot het verwijderd wordt. Deze methode is niet geschikt omdat het gebruik maakt van een

schatting van het toekomstige gedrag van cen object. Zo'n schatting is moeilijk te maken,

zodat de workload van hosts afbankelijk is van een onbetrouwbare plaatsings-strategie. Een

globale, dynamische load balancing policy heeft dus de voorkeur.

El.2 Globale dynamische load balancing algoritmen

Deze algoritmen trachten de system load gelijk te houden door objecten te migreren naar

andere hosts bij de start van een method of bij het herstarten van methods t.g.v. de lokale

scheduling. Het vinden van een dynamische oplossing is moeilijker dan het vinden van een

statische, omdat er infonnatie over de status van het systeem bijgehouden moet worden.
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Figuur El: Hierarchische classificatie van load balancing algoritmen

Het onderscheid tussen gedistribueerde en niet-gedistribueerde algoritmen heeft betrekking

op de plaats waar de status van het systeem bijgehouden wordt Indien dit een centrale host

is, is het algoritme niet gedistribueerd. Ondanks de eenvoud van deze keuze heeft dit niet de
voorkeur, omdat het onbetrouwbaar is. Een gedistribueerd algoritme is dus betrouwbaarder.

lndien de gedistribueerde componenten van het algoritme samenwerken hebben we te
maken met een cooperatief algoritme, indien ze dat niet doen dan heeft het algoritme alleen
lokaal effect (non-cooperatief).

Ben cooperatief algoritme kan alleen een optimale beslissing nemen als de status van het
gehele systeem bekend is, wat bij grote systemen met een gedistribueerd algoritme te veel tijd

.kost. Er zou dus gekozen kunnen worden voor een gedistribueerd. cooperatief. sub-optimaal

algoritme.

Algoritmen lrunnen nog meer eigenschappen hebben die niet direct in een hierarchische
classificatie thuishoren. Hier voIgt een korte bespreking.

Een algoritme is adaptief als ook het gedrag uit het verleden wordt gebruikt voor

beslissingen.
Ben bidding algoritme is gebaseerd op onderhandelen tussen verschillende hosts, een host

.kan manager of contractor zijn (of evt beide). Er worden dan mogelijkheden aangeboden

waar gemteresseerden op in kunnen gaan.

Het initiatief voor een balancing-actie kan genomen worden door een host die zaken kwijt
wH, we hebben dan te maken met een source-initiative algoritme. Initiatieven worden dan
genomen bij de aan.komst van een opdracht. Het is echter ook mogelijk dat hosts die weinig
of niets te doen hebben zo'n initiatief nemen; dit is een server-initiative algoritme.
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Initiatieven worden dan genomen bij beeindiging van een taak. Vit onderzoek [14] blijkt dat
source-initiative algoritrnen geschikter zijn bij systemen met een lichte tot gemiddelde load,
en dat server-initiative algoritrnen geschikter zijn voor systemen met een lage load.

Vervolgens is er nog een classificatie mogelijk, gebaseerd op de mate van iniormatie
afbankelijkheid van het algoritrne. Er bestaan blinde algoriunen die geen infonnatie nodig
hebben voor hun beslissingen. Het andere uiterste is global FCFS of global sm. Er tussen
in liggen "join the shortest queue" (JSQ), "serve the longest queue" (SLQ), partitie algoritrnen
etc. Algoritrnen die veel infonnatie nodig hebben veroorzaken hoge communicatie kosten, en
vanwege de grotere complexiteit een hogere computation overhead. De info-afbankelijkheid
classificatie hangt dus samen met de complexiteit. Qua complexiteit kan de volgende
verdeling gemaakt worden:

(1) Random - Objecten worden verplaatst naar hosts zonder iets van die hosts te
weten.

(2) Threshold - Een host wordt random geselecteerd, en er wordt getest of zijn load
na ontvangst van een object de "threshold" niet overschrijdt.

(3) Shortest - Het verzamelt meer infonnatie dan in (2) en maakt daannee de "beste"
keuze. Hosts worden ook random geselecteerd. Een object verhuist naar de host
met de kortste queue indien de threshold niet wordt overschreden, anders vindt er
geen verhuizing plaats.

(4) Focused - Er wordt meer infonnatie verzameld dan in (3). Random geselecteerde
hosts worden ook getest op hun resource overschotten. De host met het grootste
overschot wordt, indien hij het aan kan, geselecteerd voor de migratie. Deze keuze
impliceert dus een periodieke berekening van het resource overschot.

Er is geexperimenteerd met dergelijke algoritrnen [14,15]. Deze experimenten lieten zien dat:

- Zeer eenvoudige scheduling policies, die een kleine hoeveelheid state infonnatie op een
eenvoudige manier gebruiken, brengen een extreme perfonnance verbetering teweeg
vergeleken met de situatie zonder load balancing.

- De perfonnance van deze eenvoudige policies ligt dicht bij de perfonnance van zeer
complexe policies, die zeer veel infonnatie verzamelen.

- Effectieve load balancing lean bereikt worden zonder al te veel state infonnatie. State
infonnatie daarnaast ook nog eens duur.

- Deze resultaten zijn vrij algemeen geldig.
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De laatste classificatie die hier besproken wordt is preemptive versus de non-preemptive

global scheduling. Bij preemtive load balancing kan een object tijdens zijn executie
onderbroken worden om verplaatst te worden. Uit experimenten [16] is gebleken er geen

condities zijn waarbij preemptive load balancing een veel betere performance teweeg kan

brengen dan bij non-preemptive load balancing. De verbetering die non-preemptive load

balancing geeft to.v. geen load balancing is voldoende.
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BULAGE F: Systeem listing

Het systeern is beschreven als 6en Turbo Pascal programma.
De verschillende files zijn:

Pg.

F-2
F-13
F-21
F-23
F-31
F-37
F-38

F-42
F-42
F-42
F-43
F-44
F-45
F-47

MKERNEL. PAS
KERNEL. PAS
TEMPLATE. PAS
METACLCL.PAS
OMANCL.PAS
SMMETACL. PAS
OODOS.PAS

ERROR. PAS
MTATOOLS.PAS
SETTOOLS . PAS
STATUS. PAS
POINTCL.PAS
INTCLASS . PAS
BITCLASS. PAS

MicroKernel.
Kernel object definities & installatie.
Template object definities & installatie.
De class van metaclass, definities.
De class van de objectmanager, definities.
Installatie kleine metaclass.
HoofdProgramma (Object Oriented Distributed Operating System).

Procedure voor foutmelding gevolgd door HALT.
Procedures voor veel voorkomende metarequests (macro's).
Procedures voor message opmaak.
Dump status procedure voor tests.
Point class
Integer class
Bit class
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{ MICRO ltBRNBL }

{-------------------------------------------------}
{ Beschrijving van de micro-kernel voor OOoos ... }
{LEGENDA: , ..... , = nog in te vullen acties }
{ Nucleus & deel van fragmentbeheer }
{-------------------------------------------------}
Const

MaxHomeFrags
MaxMetas
MaxRefs
MaxEntrys
MaxParmLen

200; max • fragment en at horne }
5;

= 100; max • verschillende referenties naar fragmenten }
25; max • entry's per method block}

= 128; max • bytes in parameters message }

= 1 ..MaxHomeFrags;
= 1 . .MaxRefs ;

1 ..MaxParmLen;
1 ..MaxMetas ;

ObjName;
Integer;
Integer;
HomeRange

MethodName;
A_Method;
Integer;

rzype
HomeRange
RefRange
ParmRange
MetaRange

ObjName

DescRef

MethodName

Selector

String[20];

Record
Name
Claims
Host
DescNr

end;

String[10] ;

Procedure;

Record
MName
Method
RNeeded

end;

Range van grootte van ~~n metaspace }

Voor gebruikers, om object te benoemen

Referentie naar descriptor }
Naam }
• gebruikers van dit record }
At home of ergens anders }
Waar in home tabel aldaar }
GLOBAAL GELDIG, EN KAN VERLOPEN
ZIJN t.g.v. MIGRATIES

Voor gebruikers, om method te indentificeren}
Identificatie ook met integers mogelijk }

Een method }

Method informatie record }
Naam }
De method }
Rights needed to activate

{ Range van methods per descriptor }EntryRange

EntryBlock

MetaBlock

1. .MaxEnt rys ;

Array [EntryRange] of Selector;

Array [MetaRangej of RefRange;

block met selectors

Meta space (all at horne)

HomeDesc Record
Name
Claims
DSize
Data
NrEntrys
Entrys
NrMetas
MetaSpace
Rights,
Check

end;

ObjName;
Integer;
word;
pointer;
EntryRange;
AEntryBlock;
MetaRange;
AMetaBlock;

Integer

Protected fragment descriptor
voor ·at home· fragment en

Naam }
• gebruikers }
Grootte data}
DataPointer }
• Methods }
Methods }
• meta-objecten }
Metaspace pointer }
Rechten van het fragment
Protector }

Parmrzype Array [ParmRange] of Byte; { Message parameters

{ Message structuurMessage Record
Case Integer
0: (Choice

P_Len
Parms

1: (R_Len
RDat

end;

of
Methodname;
O.. MaxParmLen;
Parmrzype) ;
-2 ..MaxParmLen;
Parmrzype) ;

method & parms

-1 = no method found! }
-2 = te weinig rechten }

Var
HomeTable
RefTable
HomeHost

Array [HomeRange] of HomeDesc;
Array [RefRange] of DescRef;
Integer;

home descriptor tabel }
referentie tabel }
Nummer van deze host }

{** •••• **** •••••• ***.** •• *********** ••• ****** •• **.** •• ***** ••*}
{************ Low level scheduler & dispatcher ************}
{************ & Implementatie P en V mechanismen ************}
{************ Deel fictief, deel simulatie ************}
{*******.************************************************* ••**}

Const
NrCPU
CrCPU

1;
1 ;

Fictief aantal processoren
Current CPU (uniprocessor)
moet bij multiprocessor te
achterhalen zijn.

rzype
ProcessorRange 1 ..NrCpu; { Processor nummering
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ProcessorStatus Record
PC
CrData
CrDSize

end:

A_Method:
Pointer:
Word

Fictieve processor )
Program counter (= adres) )
Adres data huidig fragment )
Grootte huidige data block )

schedElement = Record
Self
Status
Caller
RepPt
Msg
Ucount

end:

{Te schedulen fragment )
HomeRange: {welk frag in hometabel)
ProcessorStatus: {processor)
DescRef: {referentie aan zender)
"Message; {adres voor reply)
Message: {Opdracht)
LongInt {Unieke counter waarde)

{ Deze elementen staan in prioriteits
{ volgorde in lijsten, deze volgorde
{ veranderd niet in de tijd 11

schedElement;
Sch_NodePt

Integer:
Sch_NodeList {queue met blocked fragmenten)

Sch_NodePt
Sch.-Node

Semaphore

"sch_Node:
Record

Item
Prey

end:
= Record

Head,Tail
MutEx

end:

Record
W
Blocked

end;

Sch_NodePt:
Boolean

Pointer naar scheduler node )
Een node met info voor )
de scheduler en dispatcher )

lijst met scheduler node
kop & staart lijst (stack).
MutEx voor gebruik lijst:
dit kan niet met semafoor
omdat dit deel uitmaakt van
iedere semafoor III
Semafoor definitie )

Var
Running Array [ProcessorRange] of SchedElement:

{ Heeft betrekking op het momenteel lopende fragment op de
{ huidige processor, en wordt bevroren zodra de kernel
{ actief wordt. Momenteel is het nog een abstractie, die
{ echter te implementeren is.

RTR_List
RTR_Size

Sch_NodeList;
Integer;

{ ReadyToRun lijst )
{ • items op rtr-list

Procedure InitSchList(Var List: Sch_NodeList):
( Initieert een scheduler lijst )
begin

List.Head := NIL:
List.Tail := NIL;
List.MutEx := False

end; (*InitSchList*)

Procedure InitSema(Var S: Semaphore: Value: Integer):
( Initieert een semafoor op waarde 'Value' )
begin

S.W := Value;
InitSchList(S.Blocked)

end; {*InitSema*)

Procedure NewHeadNode(Var List: Sch NodeList):
{ Hangt een nieuwe node aan de kop van een scheduler lijst )
Var

NewNode : sch_NodePt:
begin

With List do
begin

{ initeer nieuw element (node)
New (NewNode) ;
NewNode".Prev := Head;
{ laat kop ernaar wijzen )
Head := NewNode:
{ evt. initiatie staart )
if (Tail = NIL) then Tail := NewNode

end
end; {*NewHeaCNode*)

Procedure DispHeadNode(Var List: Sch_NodeList; Var Element: SchedElement):
{ Copieert kop lijst in 'Element', en haalt de kop weg. Samen met)
{ de vorige procedure vormt dit een push/pop stack principe 11 )
Var

OldHead : Sch_NodePt;
begin

With List do
begin

{ copieer het element uit de kop )
Element := Head".Item;
{ haal kop uit lijst )
OldHead := Head:
Head := Head".Prev;
{ verwijder hem )
Dispose(OldHead);
{ evt. herstel staart: als dit regelmatig gebeurd dan
{ vindt er geen starvation plaats, weI benadeling II
if (Head = NIL) then Tail := NIL

end
end; {*DispHeadNode*)
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Procedure Lock(Var MutEx: Boolean);
{ Sets lock voor mutual exclusion }
begin

{% ------------- Assembler -------------%}

{% xl: TAS MutEx ;test and set pvlock %}
{% JNZ xl ;als niet 0 dan retry %}

{% ------------------------------------ %}
end; {*Lock*}

Procedure UnLock(Var MutEx: Boolean);
{ Release van lock }
begin

MutEx := False
end; {*unLock*}

Function Uniquecount: LongInt;
begin

1% Vraag de hardware de counter waarde %}
end; {*Uniquecount*}

Procedure LowLevelScheduler(ToSchedule: SchedElement);
I LCFS stack principe, weI starvation gevaar , }
begin

{ push nieuw element op rtr lijst }
Lock (RTR_List .MutEx);
NewHeadNode(RTR_List);
RTR_List.HeadA.Item := ToSchedule;
UnLock(RTR_List.MutEx);
{* update lengte rtr-list bij *}
Inc (RTR_Size)

end; I*LowLevelscheduler*}

Procedure Dispatcher;
{---------------------------------------------------}
{ Komt in actie als status van een proces veranderd }
{ voorlopig aIleen door P of V. Start kop van rtr }
{ lijst door op huidige processor. Deze procedure }
I is hier reentrant. Er zijn twee mogelijkheden: }
I (1) Start het fragment aan de kop van van rtr door}
{ (2) Niets te doen, wacht tot dit weI zo is. }
{---------------------------------------------------}
Var

ToRun : SchedElement;
begin

I test of er weer werk is }
Repeat until (RTR_List.Head <> NIL);
{ indien er geen werk was, is dit ontstaan door een V operatie }
I pop element van rtr stack }
Lock(RTR_List.MutEx);
DispHeadNode(RTR_List,ToRun);
UnLock(RTR_List.MutEx);
( stel lengte rtr-list bij
Dec(RTR_Size);
{ set running array }
Running [CrCPU] := ToRun;
{% Fysieke processor := Running.Status %}

end; {*Dispatcher*}

Procedure P(Var S: Semaphore);
{ Semafoor P operatie, van nature preemptieve operatie }
Var

NewBlockedNode : sch_NodePt;
begin

Lock(S.Blocked.MutEx);
Dec (S .W);
if S.W < 0 then
begin

{ initieer nieuwe node }
NewHeadNode(S.Blocked);
S.Blocked.HeadA.Item := Running[CrCPU];
{ semafoor klopt weer, unlock}
UnLock(S.Blocked.MutEx);
( Deze processor is nu vrij, call dispatcher
Dispatcher

end
else
UnLock (S.Blocked.MutEx)

end; {*P*}

Procedure V(Var S: semaphore);
( Preemptieve semafoor V operatie
Var

OldNode : SCh_NodePt;
RTR : SchedElement;

begin
Lock(S.Blocked.MutEx);
Inc(S.W) ;
if S.W <= 0 then
{ er is nog iets geblokkeerd op S }
begin

( haal item van kop blocked lijst
DispHeadNode(S.Blocked,RTR) ;
( semafoor klopt weer, unlock
UnLock (S.Blocked.MutEx) ;



( pt1 loopt 'voor' )
{ pt2 loopt er 1 achter
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( omdat LCFS wordt RTR doorgestart
LowLeveIScheduler(RTR);
Dispatcher

end
else
UnLock(S.Blocked.MutEx)

end; (*V*)

Procedure Selective_V(Var S: semaphore; ItsCount: LongInt);
{ Preemptieve semafoor V operatie; selects
( blocked item met Ucount = Itscount I
Var

Pt1,Pt2 : SCh_NodePt;
RTR : SchedElement;

begin
Lock(S.Blocked.MutEx);
InC(S.W) ;
{* s.W is gegarandeerd neg <= 0, er is nog iets geblocked *J
Pt1 := S.Blocked.Head;
Pt2 := Pt1;
While (Pt1~.Item.UCount <> ItsCount) do
begin

Pt2 := Pt1;
Pt1 := Pt1~.Prev

end;
(* Pt1 wijst nu naar node met count = ItsCount. Pt2 wijst *)
{* naar de node ervoor (of beiden zijn gelijk aan head) *)
{* haal pt1~ uit de lijst *J
if (Pt2 <> S.Blocked.Head) then
Pt2~.Prev := Pt1~.Prev

else
S.Blocked.Head := S.Blocked.Head~.Prev;

(* Gebruik semafoor mag weer *)
UnLock(S.Blocked.MutEx);
(* zet pt1~ op rtr lijst, dispose hem en dispatch (lcfs) *J
LowLeveIScheduler(Ptl~.Item);

Dispose(Ptl) ;
Dispatcher

end; (*Selective_V*)

Function MachineLoad: Real;
{* Retourneert een getal dat een maat is *J
{* voor de machine-load van deze host. *J
begin

MachineLoad := RTR Size / NrCPU
end; {*MachineLoad*J -

{+++++++ Verzameling kleine tools voor setups records ++++++++++J
{SI SETTOOLSJ
{+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++J

{ •••••• ** •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *}
{************** Management tabellen ***************J
{ •••••••••••••••••••• ** •••••••••••••••••••••••••• ** ••••••••••• }

Var
HomeTableSema,
RefTableSema semaphore;

Semaforen voor mutual exclusion van
wijzigingen in de descriptor lijsten

Function NewHomeDesc(Name: ObjName): Integer;
{ Reserveert een entry in de hometabel. benoemt hem
( met 'Name', en retourneert de index van de entry.
Var

I : HomeRange;
begin

P(HomeTableSema);
I := 1;
While (I < MaxHomeFrags) And (HomeTable[I] .Name <> "j do Inc(I);
if HomeTable[I] .Name = " then
begin

HomeTable[I].Name := Name;
( Loc deze entry voorlopig
HomeTable[I] .Claims := -1;
NewHomeDesc := I

end
else
NewHomeDesc := 0;
V(HomeTableSema)

end; (*NewHomeDesc*J

Procedure DeIHomeDesc(Index: HomeRange);
( Vernietigt entry 'Index' in home descriptor tabel J
begin

P(HomeTableSema);
HomeTable[Index] .Name ._ ";
V(HomeTableSema)

end; (*DeIHomeDesc*)

Function FoundHomeDescNr(Name: ObjName): Integer;
{* Zoekt index van descriptor van fragment 'Name' in de hometable *J
(* 'Claims' van het fragment in de tabel mag niet gelijk -1 zijn. *J
Var

Index Integer;
begin

P(HomeTableSema);
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Index := 1;
While (Index < MaxHomeFrags) And (HomeTable[Index] .Name <> Name) do
Inc (Index) ;
if (HomeTable[Index] .Name = Name) And (HomeTable[Index].Claims <> -1) then
FoundHomeDescNr : = Index
else
FoundHomeDescNr := 0;
V(HomeTableSema)

end; {*FoundHomeDesc*}

Function NewRef(Name: ObjName): Integer;
{ Reserveert een entry in de remotetabel, benoemt hem }
{ met 'Name', en retourneert de index van de entry. }
Var

I : RefRange;
begin

P (RefTableSema) ;
I := 1;
While (I < MaxRefs) And (RefTable[I] .Name <> ") do Inc(I);
if RefTable[I].Name = .. then
begin

RefTable[I] .Name 1= Name;
( Lec deze entry voorlopig
RefTable[I].Claims := -1;
NewRef ._ I

end
else
NewRef ._ 0;
V(RefTableSema)

end; {*NewRef*}

Procedure DelRef(Index: RefRange);
{ Vernietigt entry 'Index' in remote descriptor tabel }
begin

P(RefTableSema);
RefTable [Indexl .Name ._ ";
V(RefTableSema)

end; {*DelRef*}

Function FoundRefNr(Name: ObjName): Integer;
{* Zoekt index van descriptor van fragment 'Name' in de referentietabel *}
{* 'Claims' van het fragment in de tabel mag niet gelijk -1 zijn. *}
Var

Index : RefRange;
begin

P (RefTableSema) ;
Index := 1;
While (Index < MaxRefs) And (RefTable [Index] .Name <> Name) do
Inc (Index) ;
if (RefTable[Index}.Name = Name) And (RefTable [Index] .Claims <> -1) then
FoundRefNr := Index
else
FoundRefNr := 0;
V(RefTableSema)

end; {*FoundRefNr*}

Procedure NeWDatBlock(Index: HomeRange; Size: Word);
{ Alloceert data voor een fragment; gehele block wordt met nullen gevuld }
begin

With HomeTable[Index] do
begin

DSize := Size;
GetMem(Data,Size);
FillChar(DataA,Size,O)

end
end; {*NewDatBlock*}

Procedure DispDatBlock(Index: HomeRange);
{ Verwijderd datablock van een fragment }
begin

With HomeTable[Index] do
begin

FreeMem(Data,DSize);
DSize := 0

end
end; {*DispDatBlock*}

Procedure NewMethodBlock(Index: HomeRange; HowMany: EntryRange);
{ Alloceert geheugen voor de entrys van }
{ een home fragment met descriptor 'Desc' }
begin

With HomeTable[Index] do
begin

NrEntrys := HOwMany;
GetMem(Entrys,HowMany * SizeOf(Selector)

end
end; {*NewMethodBlock*}

Procedure DispMethodBlock(Index: HomeRange);
{ Maakt gealloceerde geheugen voor de entrys
( van fragment met descriptor 'Desc' weer vrij
begin

With HomeTable[Index] do
begin

FreeMem(Entrys,NrEntrys * SizeOf(Selector));
Entrys := NIL



end
end; {*DispHethodBlock*}

Procedure NewMetaBlock(Index: HomeRange; HowMany: HetaRange);
{ Alloceert geheugen voor de meta-space verwijzing }
begin

With HomeTable[Index] do
begin

NrHetas := HowMany;
GetHem(HetaSpace,HowMany * SizeOf(HomeRange))

end
end; {*NewMetaBlock*}

Procedure DispHetaBlock(Index: HomeRange);
{ Verwijderd geheugen voor de meta-space verwijzing
begin

With HomeTable[Index] do
begin

FreeHem(HetaSpace,NrHetas * SizeOf(HomeRange));
HetaSpace := NIL

end
end; {*DispHetaBlock*}

{*************************************************************}
{******* NETWERK LAAG ********}
{*************************************************************}

TYpe
TYpeOfHsg = (RHail,

NRMail,
FRHail,
FNRMail,
Repl,
Found,
Hig,
Claim,
E_Claim,
UnClaim,
Lost) ;

Obj mail met reply (caller wacht I) }
Obj mail zonder reply,caller gaat verder,ign reply
Frag mail met reply (caller wacht I) }
Frag mail zonder reply,caller gaat verder,ign repl
Reply message }
Gevonden & geclaimed }
Higratie message }
Claim message }
Extra claim message }
UnClaim message }
Fragment weg message }

NetHsg

Mail

HomeMail

Record
HType
S_Ref,
T_Ref
Data
UCount
HLoad

end;

Record
Target
HsgPt

end;
Record

Target
HsgPt

end;

TYpeOfMsg;

DescRef;
Hessage;
LongInt;
Real

RefRange;
"Message

HomeRange;
"Hessage

Fictieve structuur zoals die in en
uit de communicatie kaart loopt.
type net message }
source descriptor referentie
target descriptor referentie
data (message) }
unieke counter toen opdracht wegging
Machine-load van zender }
reply's hebben "opdracht weg" count!

Parameter struct. voor globalemail }

{ parameter struct. voor athomemail }

Var
Net_Inp_Buffer,
Net_Out_Buffer
RSendSema

NetMsg;
Semaphore;

Hier wordt binnenkomende data opgeslagen }
Vanuit hier wordt uitgaande data weggezonden
Semafoor voor wachten op 'n net-reply }

Integer;
Boolean;

{$F+}
Procedure K_RHail; FORWARD;
Procedure K_NRMail; FORWARD;
Procedure K_ChangeClaim; FORWARD;
Function HomeHethodDone(Who: HomeRange; H: Hessage;

Var Reply: Hessage) : Boolean; FORWARD;

{* Deze forwards zijn voor de receive interrupt *}
{$F-}

Procedure NET_Send;
{ Reliable send operatie door I/O apparatuur }
begin

{* Hachine-Ioad wordt altijd meegezonden *}
{* zowel bij opdrachten als bij reply's. *}
Net_Out_Buffer.HLoad := HachineLoad;
{% zend Net_Out_Buffer via communicatie kaart naar TargetHost %}

end; {*NET_Send*}

Procedure NET_Receivelnterrupt;
{ Routine die door de hardware wordt geactiveerd
{ NET_INP_BUFFER door I/O processor gevuld.

Function DescExists: Boolean;
{ Deze functie heeft het bestaan van de target descriptor
{ als resultaat. indien deze niet bestaat wordt de redirectie
{ of het verlies van de adreswijziging afgehandeld.
Var

I
OK

begin
With Net_Inp_Buffer do
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begin
{ Kijk of descriptor er is }
OK := (HomeTable[T_Ref.DescNr] .Name = T_Ref.Name);
if Not OK then
{ descriptor is er niet I }
begin

I := FoundRefNr(T_Ref.Name);
if (I <> 0) then
{ Verhuisbericht bestaat }
begin

{ Verrninder de claims op het verhuisbericht met }
{ de claims die zender op de descriptor heeft I }
Dec(RefTable[I].Claims,T_Ref.Claims);
{ verwijder verhuisbericht als het niet meer nodig is }
if (RefTable[I] .Claims = 0) then DelRef(I);
{ Zend verhuisbericht terug }
{ Doe alsof deze vanuit de }
{ nieuwe host verzonden wordt }
Net_Out_Buffer.MType := Mig;
Net_Out_Buffer.S_Ref := RefTable[I];
{ aIleen de host is van belang }
Net_Out_Buffer.T_Ref.Host ._ S_Ref.Host;
NET_Send;
{ Redirect het bericht,
{ doe alsof gezonden door }
{ oorspronkelijke zender I}
Net_Out_Buffer := Net_Inp_Buffer;
Net_Out_Buffer.T_Ref := RefTable[I];
NET_send

end
else
{ Zend Lost message
begin

Net_Out_Buffer.MType ._ Lost;
Net_Out_Buffer.T_Ref ._ S_Ref;
Net_Out_Buffer.S_Ref ._ T_Ref;
NET_send

end
end

end;
DescExists := OK

end; {*DescExists*}

SchedElement;
Integer;
HomeMail;
Real;
Boolean;
Message;

NRMail

FNRMail

FRMail

if DescExists then
{* target fragment exists (at home) *}
{* setup een schedelement *}
begin

{* Reserveer geheugen voor een message *}
New(I_Mail.MsgPt);
{* Copy netmessage daarin *}
I_Mail.MsgPt~ := Data;
{* Opmaak scheduler element *}
With ToSchedule do
begin

{ set te activeren object (= kernel)
Self := 1;
{ Set target frag voor mail }
I~ail.Target := T_Ref.DescNr;
{ Set message; dat de opdracht v.e. remote site
{ komt is later te zien d.m.v. caller.host, dit
( is o.a. nodig voor freemem van msgpt II
SetMsg(Msg, ",I_Mail,SizeOf(I_Mail»;
{ set de later te dispatchen processorstatus, aIleen
{ de method, omdat de kernel eigen data gebruikt I
( Set tevens de reply pointer
Case MType of

RMail begin
Status.PC := K_RMail;
Msg.Choice := 'RMAIL';
RepPt := Addr(Msg) {don't care<>NIL! }

end;
begin

Status.PC := K_NRMail;
Mag.Choice := 'NRMAIL';
RepPt := NIL

end;
begin

Status.PC := K_RMail;
Msg.Choice := 'F_RMAIL';
RepPt := Addr(Msg) {don't care<>NIL! }

end;
begin

Status.PC := K_NRMail;
Msg.Choice := 'F_NRMAIL';
RepPt :" NIL

Var
ToSchedule
I
I_Mail
MaxLoad
Dummy
M,Reply

begin
With Net_Inp_Buffer do
Case MType of
RMail, NRMai I,
FRMa i 1, FNRMa il :



ik *}
*}
*}

Repl,Found

Claim

UnClaim,
E_Claim

Mig

Lost
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end;
end; {case}
{ set caller informatie
Caller := S_Ref

end;
{* Set count op tijdstip van aanzet tot de opdracht *}
ToSchedule.UCount := Net_Inp_Buffer.UCount;
{* schedule de actie en resumeer (IRET) *}
LowLeveIScheduler(ToSchedule)
{* De mail routine die later geactiveerd wordt *}
{* ziet dat de activatie vanuit remote site komt *}
{* en geeft dan een netreply met 't aanroepende, *}
{* nu geschedulde countveld. Op die manier wordt *}
{* het juiste proces wakker gemaakt I *}

end;
Selective_V(RSendSema,Net_Inp_Buffer.UCount) ;
{* wake-up NET_RMail of NET_ClaimObj operatie *}
{* Deze V selecteert bijbehorende opdracht I *}
begin

I := FoundHomeDescNr(Net_Inp_Buffer.T_Ref.Name);
if (I <> 0) And (MachineLoad < MaxLoad) then
{ Descriptor is hier aanwezig & ik accepteer }
begin

{* Leg een extra claim op 't object. Oit laat
{* direct doen omdat indien ik deze opdracht
{* schedule het geven v.e. reply lastig is
I := FoundRefNr(Net_Inp_Buffer.T_Ref.Name);
{* I is gegarandeerd <> 0 ; leg extra claim op I *}
SetMsg(M,'E_CLAIM',I,SizeOf(I));
Dummy := HomeMethodDone(l,M,Reply);
{* Het referentierecord I heeft nu ook een *}
{* extra claim gekregen; hef deze op omdat *}
{* het refrec op de aanroepende host die *}
{* claim al op zich genomen heeft I *}
Oec(RefTable[I].Claims);
(* Maak bericht voor de vondst op *)
Net_Out_Buffer.MType := Found;
Net_Out_Buffer.S_Ref.Name := HomeTable[I] .Name;
Net_Out_Buffer.S_Ref.Host := HomeHost;
Net_Out_Buffer.S_Ref.oescNr := I;
{* claims zouden ook interresant voor claimer *}
{* kunnen zijn, i.v.m. al of niet accepteren. *}
Net_Out_Buffer.S_Ref.Claims := HomeTable[I] .Claims;
Net_Out_Buffer.T_Ref := Net_Inp_Buffer.s_Ref;
{* Set unique count & Send *}
Net_Out_Buffer.UCount := Net_Inp_Buffer.UCount;
NET_Send

end
else
{* Ik accepteer niet of object is niet aanwezig *}
{* Zendt null-string terug (= gevonden object) *}
begin

Net_Out_Buffer.MType := Found;
Net_Out_Buffer.S_Ref.Name := ";
Net_Out_Buffer.S_Ref.Host := HomeHost;
Net_out_Buffer.T_Ref := Net_Inp_Buffer.S_Ref;
Net_Out_Buffer.UCount := Net_Inp_Buffer.UCount;
NET_Send

end
end;

if OescExists then
{* Verander de claim direct. e.e.a. is relatief snel *}
begin

{* zoek refrec hier op omdat method met refrng werkt *}
I := FoundRefNr(Net_Inp_Buffer.T_Ref.Name);
if (MType = E_Claim) then
SetMsg(M, 'E_CLAIM',I,sizeOf(I))
else
SetMsg(M,'UNCLAIM',I,SizeOf(I»;
Dummy := HomeMethodDone(l,M,Reply);
{* Stel entry I in ref table weer bij om- *)
{* dat die niet veranderd hoeft te worden *}
if MType = E_Claim then
Dec(RefTable[I].Claims)
else
Inc(RefTable[I}.Claims)

end;
begin {* verwerk migratie *}

{ zoek referentie naar s_ref.name en werk bij }
With RefTable[FoundRefNr(S_Ref.Name)] do
begin

Host := S_Ref.Host;
DescNr := S_Ref.DescNr

end
end;
begin

{ Probleem; ontstaat als garbage collection }
end

end
end; {*NET_ReceiveInterrupt*}

Procedure NET_RMail(The_Mail: Mail);
{ Stuurt Msg naar target object of frag, de procedure
{ termineert als een vorm van reply of bevestiging bin
{ nen is via de receive intr. Migraties worden verwerkt
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begin
{ opmaak net message }
With Net_Out_Buffer do
begin

if (Running [CrCPU) .Msg.Choice 'RMAIL') then
MType : = RMail
else
MType := FRMail:
S_Ref.Name := HomeTable[Running[CrCPU) .Self) .Name:
S_Ref.DescNr := Running[CrCPU).Self:
S_Ref.Host := HomeHost:
T_Ref := RefTable[The_Mail.Target);
Data := The_Mail.MsgPt A

:

UCount := UniqueCount
end:

NET_Send:

I Doe iets anders tot reply ontvangen is }

P(RSendSema) :

{ HIER is reply ontvangen: receive interrupt trad op I
{ Copy in reply }
Running [CrCPU] .RepPt A := Net_Inp_Buffer.Data

end: {*NET_RMail*}

Procedure NET_NRMail(The_Mail: Mail):
{* Idem aan vorige, maar nu zonder reply (concurrency) *}
begin

{ opmaak net message }
With Net_Out_Buffer do
begin

if (Running [CrCPU] .Msg.Choice = 'FRMAIL') then
MType := FRMail
else
MType := FNRMail:
S_Ref.Name := HomeTable[Running[CrCPU] .Self] .Name;
S_Ref.DescNr := Running{CrCPU).Self:
S_Ref.Host := HomeHost;
T_Ref := RefTable[The_Mail.Target]:
Data := The_Mail.MsgPt A

:

UCount ._ uniquecount
end;

obLrmail }

frag_rmail }
source name }
index }
host }
target Id }
message }
set ucount }

obLnrmail }

frag_nrmail }
source name }
index }
host }
target ref }
message }
set unique count }
used bij lost ! }

kernel }

reply }
source name
index }
host }
target Id }
reply }
set count waarop
de aanzet tot }
actie ontstond }

( zend weg & return, replys worden niet verstuurd )

NET_Send

end; {*NET_NRMail*}

Procedure NET_Reply (Reply: Message);
{* Zendt een reply terug naar de aanroepende host. *}
(* SourceRef is altijd de kernel als deze procedure *)
{* aIleen in de kernel "rmail" gebruikt wordt. *}
begin

{ Opmaak net message (reply)
With Net_Out_Buffer do
begin

MType : = Repl:
S_Ref.Name := HomeTable[Running[CrCPU] .self] .Name:
S_Ref.DescNr := Running{CrCPU).Self;
S_Ref.Host := HomeHost;
T_Ref := Running[CrCPU).Caller:
Data := Reply;
UCount := Running[CrCPU).uCount

end;
{ Zend weg }
NET_Send

end; {*NET_Reply*}

Procedure NET_Changeclaim(R: RefRange: Extra: Boolean);
{* Verandert de claims op een remote object waar *}
(* reftable(r) aan refereert. De claims op die *}
{* referentie worden ook bijgesteld (afh. extra) *}
begin

With Net_Out_Buffer do
begin

( Set message type & verander claims op refrec hier )
if Extra then
begin

MType := E_Claim; Inc (RefTable{R) .Claims)
end
else
begin

MType := UNClaim; Dec (RefTable[R] .Claims)
end;
{ Wie geeft de opdracht }
S_Ref.Name := HomeTable{Running{CrCPU) .Self) .Name;
S_Ref.Host := HomeHost:
S_Ref.DescNr := Running{CrCPU).Self:
{ Target object }
T_Ref := RefTable{R);
Ucount := UniqueCount;
NET_Send
{* EXIT; (geen P operatie, gaat fout als lost) *}
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end
end; {*NET_ChangeClaim*}

Procedure NET_ClaimObj(Name: ObjName; Var Found: DescRef);
{* Claimt een renote object met naam 'Name'; zoekt *}
{* een host die het object heeft en het gebruik ervan *}
{* accepteert. *}

Function NextHost: Integer;
{* Selects een host waar gezocht wordt naar 'n object *}
begin

{'select next host'}
end; {*NextHost*}

begin
{ opmaak net message }
With Net_Out_Buffer do
begin

{ Message type }
MType := Claim;
{ Wie zoekt }
S_Ref.Name := HomeTable[Running[CrCPU).Selfj.Name; = kernel}
S_Ref.Host := HomeHost;
S_Ref.DescNr := Running[CrCPUj.self;
{ Naam van te zoeken object }
T_Ref.Name := Name;
Repeat

{ Selecteer volgende host
T_Ref.Host := NextHost;
{set count op moment waarop deze opdracht weggaat voor juiste wake-up}
UCount : = UniqueCount;
NET_Send;
P(RSendSema)
{ hier wake-up ; als name in s_ref zit dan
{ wordt het gebruik van het remote object
{ door die host geaccepteerd en ligt er een
{ extra claim op de descriptor aldaar I Ik
{ ken de load van die machine nu, en als ik
{ niet tevreden ben kan ik weer unclaimen }
{ en verder zoeken (wat ik nu dus niet doe).}

Until (Net_Inp_Buffer.S_Ref.Name = Name)
end;
{ Copy resultaat }
Found := Net_Inp_Buffer.S_Ref

end; {*NET_ClaimObj*}

{* ••• **** ••••••••••• *******•••••••••••••••••••••• *************)
{************** Method search & activatie *****************}
{** •••• ** •• ******.** •• ** •• *** ••********** •• *** •••••••• ********}

Function HomeMethodDone{Who: HomeRange; M: Message;
Var Reply: Message) : Boolean;

{* Directe activatie van een home fragment, als message herkend *}
{* wordt. Reply.R_Len = -1 als er ~rgens in de executie van *}
{* methods een method niet gevonden werd, en deze error aldaar *}
{* niet werd hersteld door de caller van de onbekende method. *}
{* Functie=true als de eerste (I) method is uitgevoerd. *}
Var

RunningLoc : SchedElement;
I : O.. MaxEntrys;

Function BinSearchMethod(MN : MethodName): Integer;
{* Binair zoeken naar method *}
Var

High,Low,Mid : Integer;
begin

Low := 1;
High := HomeTable[Whoj .NrEntrys;
While High >= Low do
begin

Mid := (High + Low) Div 2;
With HomeTable[Whoj .EntrysA!Midj do
if (MN > MName) then Low := Succ{Mid)
else
if (MN < MName) then High := Pred(Mid)
else
High := -1

end;
if High = -1 then BinSearchMethod .- Mid
else
BinSearchMethod := 0

end; {*BinSearchMethod*}

begin
{ save running element (processor status) }
RunningLoc := Running[CrCPUj;
With Running[CrCPUj do
begin

{ set caller (= huidige fragmentl) }
Caller.Name := HomeTable[Selfj .Name;
Caller.Host := HomeHost;
Caller.DescNr := Self;
{ set reply adres }
Reppt := Addr(Reply);
{ maak reply inhoudsloos voor 't geval dat de method niets antwoord !}
Reply.R_Len := 0;
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{ Set message
Msg := M;
{ Set actieve fragment
Self := Who;
{ Zoek method }
I := BinSearchMethod(Msg.Choice);
if (I <> 0) then
{ gevonden, activeer }
begin

{* Check rechten; criterium: rechten caller >= benodigde rechten *}
If (HomeTable[Caller.DescNr) .Rights >=

HomeTable[Selfj.EntrysA[I] .RNeeded) then
begin

{* set processor status: *}
{ data veld voor method }
Running[CrcPUj.Status.crData := HomeTable[Self] .Data;
{ geheugen protectie veld voor method }
Running [CrCPU] .Status.CrDSize := HomeTable[Selfj .DSize;
{ simuleer call }
Running[CrCPU].Status.Pc := HomeTable[Self].EntrysA[I].Method;
Running [CrCPU] .Status.PC;
HomeMethodDone := True

end
else
begin

WriteLn('RECHTEN TEKORT"7);
Reply.R_Len := -2;
HomeMethodDone := False

end
end
else
begin

Reply.R_Len .- -1;
HomeMethodDone ._ False

end
end;
{ herstel processor status }
Running [crcPU] := RunningLoc

end; {*HomeMethodDone*}

}
}
}
}

RefRange; MetaNr: MetaRange; Msg: Message);

{*** ••••••••••••• ** •••• ** ••• ** ••••••••••••••••••••••••••••••• *}
{*.*.* ••••*.*** META-INTERFACE ••••••••• *** ••• }
{******************.**•••• *** •• ****.** ••• ** •• ** •••••••• *.* •••• }
(++ error procedure ('n halt) +++}
{$I ERROR}
{++++++++++++++++++++++++++++++++}
Procedure MetaReq(MetaNr: MetaRange; M: Message; Var Reply: Message);
{ Activatie vanuit object level. Zend een message M naar een meta-object
{ (at home) met nummer 'MetaNr' in de eigen meta-lijst. Het gevolg is
{ een meta-procedure call. Deze procedure is voor objecten de interface
{ naar hun meta-space !

Procedure MetaUpRequest(Who:
Var

The_Mail: Mail;
NewMsg : Message;

begin
(* Activeer het target meta-object via een 'meta-up' request *}
{* Een dergelijke meta-up method is te vergelijken met een *}
{* mailer, maar het caller veld in de huidige CPU moet gelijk *}
{* blijven aan de originele caller. Dit moet in zo'n method *}
{* gedaan worden door het statement: *}
{* Running [crcPU] .Self := Running[CrCPU].Caller.DescNr *}
The_Mail.MsgPt := Addr(Msg);
The_Mail.Target := HomeTable(RefTable[Who] .DescNr] .MetaSpaceA[MetaNr];
SetMsg(NewMsg, 'META_UP',The_Mail,SizeOf(The_Mail));
if (HomeTable [RefTable [HomeTable [RefTable [Who] .DescNr] .

MetaspaceA[MetaNr]] .DescNr] .MetaSpaceA[1] <> 1) then
{* De kernel is de meta-up activator van het meta-object niet *}
{* Ga recursief het path naar beneden af tot dat wel zo is, *}
{* doe dit via Ie meta-objecten omdat die meta-up's hebben. *}
MetaUpRequest(HomeTable[RefTable[Who] .DescNr] .MetaSpaceA[I],I,NewMsg)
else
{* Ik ben de meta-requestor nu wel, activeer *}
if Not HomeMethodDone(RefTable[HomeTable[RefTable[Who].DescNr].

MetaSpaceA[I]] .DescNr,NewMsg,Reply)
then
With RefTable[HomeTable[RefTable[Who}.DescNr] .MetaSpaceA[I]] do
Error (Name+, gets unknown meta-request ('+NewMsg.Choice+')')

end; {*MetaUpRequest*}
begin

if (HomeTable[RefTable[HomeTable[Running[CrCPU].Self].
MetaSpaceA[MetaNr]].DescNr] .MetaSpaceA[l] = 1) then

{* De kernel is het meta-object van het meta-object waarnaar een *}
{* een meta-request wordt gedaan; de method wordt direct geactiveerd *}
begin

if Not HomeMethodDone (RefTable [HomeTable [Running [CrCPU) .Self] .
MetaSpaceA[MetaNr]].DescNr,M,Reply)

then
With HomeTable[
RefTable [HomeTable [Running [CrCPU] .Self] .MetaSpaceA[MetaNr]] .DescNr] do
Error (Name+' gets unknown meta-request ('+M.Choice+')')

end
else
MetaUpRequest(HomeTable[Running[CrCPU] .Self] .MetaSpaceA[MetaNr],MetaNr,M)

end; {*MetaReq*}
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{*******•• ***********••***************************************}
{********** KERNEL META-OBJECT ***********}
{ ••***********************************************************}
{ Definitie en instantiatie kernel meta-meta object }
{ Dient om een nette meta-interface te verkrijgen I }
{ Kernel heeft momenteel nog vaste data (dus niet) }
{ als object data pointer; kan evt. nog anders I )
{$F+)
'JYpe

!CNew_Parms = Record Parameter structuur voor 'NEW' message )
Name ObjName;
DSize Word;
NrEntrys EntryRange;
Entrys "EntryBlock;
NrMetas MetaRange;
MetaSpace "MetaBlock;
FRights,
NrUsers Integer Aantal claims op refrec dat )

end; dat je krijgt na creatie I )

!CNew_Rep = Record Kernel antwoord op een new }
Id O.. MaxRefs; message; Id is index in )
RefRec DescRef ref table I Dit reply kan )

end; direct naar STORE method }

ICME_Parms Record Parameter structuur meta methods )
Who RefRange;
NrMetas MetaRange;
Metas MetaBlock

end;

K_Dat_Parms " Record Parameter structuur voor 'put&getdat' methods }
Target RefRange;
Dat Pointer;
OffSet,
Size Word

end;

($1 MTATOOLS) {+++ Verzameling kleine macro's voor metarequests ++++}

Procedure K_DirectHomeCall;
(* Zendt een message naar een home-fragment, directe activatie *)
(* In feite directe (LCFS) scheduling & dispatching. Zie verder *)
(* de beschrijving van de homemethoddone functie voor fouten. *)
(* Msg in: Mail; Reply: het reply van een method. *}
Var

Received: Mail;
Dummy : Boolean;

begin
GetParms(Received,SizeOf(Received»;
if (RefTable[Received.Targetj .Host " HomeHost) then
Dummy := HomeMethodDone(RefTable[Received.Target].DescNr,Received.MsgPt A

,

Running [CrCPU] .RepPt A
)

else
Error ( 'FOUT: KERNEL DIRECT HOME CALL NAAR REMOTE FRAGMENT')

end; {*K_DirectHomeCall*)

Procedure NR_Call;
{* Deze procedure wordt door K_NRHomeCall gescheduled en *}
{* roept de K_DirectHomeCall procedure aan met een dummy *}
{* reply pointer. Geheugen voor mail.msgpt wordt disposed *}
(* Msg in: mail; reply: niets II *}
Var

DummyReply : Message;
Received : Mail;

begin
{* Set dummy reply *}
Running[CrCPU].RepPt := Addr(DummyReply);
{* Doe directe home call *)
!CDirectHomeCall;
{* Dispose mail.msgpt die in K_NRHomeCall is aangemaakt *)
GetParms(Received,SizeOf(Received»;
Dispose (Received.MsgPt)

end; {*NR_Call*)

Procedure K_NRHomeCall;
{* Idem aan directe,maar het object wordt aIleen gescheduled *)
{* en er komt geen reply als uiteindelijke executie mogelijk *}
{* is. Msg in: Mail; Reply: niets lOok geen foutmelding als *)
{* de method niet bestaat of er te weinig rechten zijn !!!II *)
(* Dit is overigens het geval bij aIle NR_ .. methods II *)
Var

Received,
NewMail: Mail;
ToSched : SchedElement;

begin
GetParms(Received,SizeOf(Received) );
if (RefTable[Received.Target].Host <> HomeHost) then
Error ( , FOUT: KERNEL NR HOME CALL NAAR REMOTE FRAGMENT' )
else
(* Schedule NR_Call, en niet K_Di rectHomeCa I I , omdat bij return uit *}
(* deze procedure message in mail kan verdwijnen. NR_Call krijgt nu *)
(* een nieuw mail record waarvan hij na afloop msgpt dispose'd. *}
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Hessage;
Hail:
Boolean;

Hail:
Hessage:
Boolean;

begin
{* Setup nieuwemail *}
New(NewMail.HsgPt);
NewMail.HsgPt~ := Received.HsgPt~;

NewMail.Target := Received.Target;
{* Copy running element *}
ToSched := Running[CrCPU]:
{* Stel op enkele plaatsen bij *}
TOSched.Status.PC := NR_Call;
SetHsg(ToSched.Hsg,'RSEND',NewMail,SizeOf(NewMail));
LowLevelScheduler(ToSched)

end
end; {*K_NRHomeCall*}

Procedure ~RHail:

{* Hail object of frag via zijn mailer: zoekt meta- *}
{* path. Als target remote dan via net. Caller kan *}
{* pas verder na reply (R staat voor ·with reply·). *}
{* Hsg in: Hail of IntrHail; Reply: obj reply *}
{* Er moeten weI rmailers zijn richting target obj I *}

Procedure Oo_HomeRHail(Parms: Hail):
Var

Hsg
NextParms :
Dummy

begin
{* Set een mail message voor een meta *}
{* met de bestemming & msgpt als parms *}
SetHsg (Hsg, Running [CrCPU] .Hsg.Choice,Parms,SizeOf(Parms)):
With Parms do
With HomeTable[RefTable[Target].DescNr] do
if (RefTable[HomeTable[RefTable[HetaSpace~[l]].DescNr].

HetaSpace~[l]j.DescNr =
Running (CrCPUj .Self) then

{* Als de bestemming een meta-object heeft dat door mij beheerd wordt *}
{* dan activeer dat meta-object vanuit hier. Dat object verstuurt de *}
(* post langs de door recursie ontstane route omhoog, die route voIgt *)
{* de meta-hierarchie voor het oorspronkelijke target object I *}
begin

if (RefTable[HetaSpace~[ljj.DescNr<> Running[CrCPUj.Self) then
{* Ik ben de mailer niet, activeer de mailer die ik beheer *}
begin

if Not HomeHethodDone(RefTable[HetaSpace~[ljl.DescNr.
Hsg,Running[CrCPUj.RepPt~) then

Error('ERROR: NO '+Running[CrCPUj .Hsg.Choice+
, HETHOD IN META-OBJECT '+
HomeTable[RefTable[HetaSpace~[ljj.DescNrj .Name)

end
else
{* Ik ben demailerwel.mail het target object. *}
{* Als dit niet gedaan zou worden zou de kernel *}
{* zichzelf blijven mailen (stack overflow!). *}
Dummy ._ HomeHethodDone(RefTable[Targetj .DescNr,Parms.HsgPt~,

Running[CrCPUj.RepPt~)

end
else
{* Ga recursief langs de meta-hierarchie naar beneden tot *}
(* er een object dat door mij beheerd wordt gevonden is. *)
{* Staart recursie: om lijst op te bouwen. . . *}
begin

NextParms.Target := HetaSpace~[lj;

NextParms.HsgPt := Addr(Hsg);
Oo_HomeRHail(NextParms)

end
end; {*Oo_HomeRHail*}

Var
Received
DummyReply
ReplyNeeded

begin
{* Haal target-object & messagepointer op *}
GetParms(Received,SizeOf(Received»);
With RefTable[Received.Targetj do
if (Host =HomeHost) then
{----------------}
{ TARGET AT HOME }
{----------------}
begin

if (Running [CrCPUj .Caller.Host = HomeHost) then
{-----------------------------------}
(* activatie vanuit 'n home object *)
{-----------------------------------}
begin

{* De opdracht voor deze procedure kan uit *}
{* ~NRHail komen, neem dan dummy reply adr *}
with Running[CrCPUj do
if (Reppt = NIL) then RepPt := Addr{DummyReply):
{* Voer de mail uit (recursieve procedure) *}
Oo_HomeRHail{Received)

end
else
{------------------------------------------------------------}
{* opdracht is afkomstig van de ontvangst interrupt routine *}
(------------------------------------------------------------)
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begin
{* Kijk of reply nodig is *}
ReplyNeeded := (Running [CrCPU] . RepPt <> NIL);
{* Zet een reply adres; intr routine zette dit op msg of nil *}
Running[CrCPU).RepPt := Addr(DummyReply);
{* Received is nu conform het "home-mail" type I *}
{* Zoek de bijbehorende referentie erbij, want *}
{* dat is niet in de interrupt routine gedaan. *}
Received.Target := FoundRefNr(HomeTable[Received.Target] .Name);
Do_HomeRHail(Received);
{* Zendt reply terug via het net als dat nodig is *}
if ReplyNeeded then NET_Reply(DummyReply);
{* Maak het in de interrupt routine gereserveerde *}
{* geheugen voor de message pointer vrij. *}
Dispose(Received.MsgPt)

end
end
else
{ TARGET REMOTE }
NET_RHail(Received)

end; {*~RHail*}

Procedure K_NRMail;
{* Idem aan vorige, maar nu zonder reply en caller kan *}
{* verder. De mail opdracht wordt gescheduled en eens *}
{* uitgevoerd. Er moeten weI nrmailers zijn richting *}
{* target obj I Msg in: mail; Reply: niets I *}
Var

Received : Mai~;

ToSched : SchedElement;
begin

GetParms(Received,SizeOf(Received»;
With RefTable[Received.Target) do
if (Host = HomeHost) then
{* Call vanuit home *}
begin

if (Running [CrCPU] .Caller.Host = HomeHost) then
{* Caller ook at home; setup sched. element & schedule *}
With ToSched do
begin

{ set nummer van mezelf (= kernel)
self := 1;
{ set caller info }
Caller := Running [CrCPU) .Caller;
{ copy message, tevens legen buffer
Msg := Running[CrCPU].Msg;
{ Ignore reply's !! }
RepPt : = NIL;
{ Setup de processorstatus: de "mail with reply" op
{ dracht. CrData en DSize doet er niet toe omdat de
{ kernel eigen data heeft.Indien deze opdracht af-
{ komstig is uit de intr dan is msg.choice = ", en
{ wordt msgpt disposed in "mail with reply" routine.
Status.PC := K_RHai1;
{ Schedule de opdracht en ga terug }
LowLevelScheduler(ToSched)

end
else
{* Caller remote, deze proc. geactiveerd via intr routine *}
{* De intr routine had deze actie al geschedu1ed !1 *}
K_RHail

end
else
NET_NRMai1(Received)

end; {*K_NRMail*}

Procedure K_Accept;
{* Accepteert een object om te beheren Msg in: RefRange; Reply: niets *}
Var Received : RefRange;
begin

GetParms(Received.SizeOf(Received»;
if (RefTable[Received].Host = HomeHost) then
begin

Inc(RefTable[l].Claims);
Inc(HomeTable[l].Claims)

end
else
Error ( •FOOT: KERNEL ACCEPTATIE VAN REMOTE OBJECT KAN NIET' )

end; {*K_Accept*}

Procedure K_Release;
{* Laat een object dat ik beheer los *}
{* Msg in: RefRange; Reply: niets *}
Var

Received : RefRange;
begin

GetParms(Received,SizeOf(Received);
if (RefTable [Received] .Host = HomeHost) then
begin

Dec (RefTable[l] .Claims);
Dec (HomeTable[l] .Claims)

end
else
Error('FOOT: KERNEL RELEASE VAN REMOTE OBJECT KAN NIET')

end; {*K_Release*}
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Procedure K_IncFragClaim;
(* Legt extra claim op fragment *)
{* ref entry & descriptor. *}
(* Msg in: refrange; reply: - *)
Var

Received : RefRange;
begin

GetParms(Received,SizeOf(Received»;
With RefTable (Receiveq] do
if (Host = HomeHost) then
begin

Inc(Claims);
Inc (HomeTable(DescNr] .Claims)

end
else
Error('FOUT: KERNEL REMOTE INC_FRAGCLAIM KAN NIET')

end; (*K-ExtraFragClaim*)

Procedure K_DecFragClaim;
{* Decrements claim op fragment *}
(* ref entry & descriptor. *)
{* Msg in: refrange; reply: - *}
Var

Received : RefRange;
begin

GetParms(Received,SizeOf(Received}};
With RefTable [Received] do
if (Host = HomeHost) then
begin

Dec (Claims) ;
Dec(HomeTable[DescNr).Claims)

end
else
Error('FOUT: KERNEL REMOTE DEC_FRAGCLAIM KAN NIET')

end; (*K_DecFragClaim*)

Procedure K_ChangeClaim;
(* Legt een extra claim op een bestaand object *)
(* of verlaagt de claim op een bestaand object *)
(* afhankelijk van msg.choice = unclaim/e_claim *)
(* Msg in: RefRange v.h. obj; Reply: niets *)
Var

Received RefRange;
Reply,
MetaMsg Message;
FClaimMeth MethodName;

begin
GetParms(Received,SizeOf(Received);
With RefTable [Receivedj do
if (Host = HomeHost) then
begin

if (RefTable[HomeTable[RefTable[Received).DescNr).
MetaSpace~[1)).DescNr=
Running [CrCPUl .Self) then

(* ik (kernel) ben de claim-setter voor het object *)
begin

FClaimMeth := Running [CrCPU] .Msg.Choice;
Insert('F' ,FClaimMeth,3);
SetMsg(MetaMsg,FClaimMeth,Received,SizeOf(Received)) ;
{* Call myself (UNFClaim of E_FClaim) *)
MetaReq(1,MetaMsg,Reply)

end
else
(* Mail claimsetter met x_claim message *)
begin

SetMsg(MetaMsg,Running[CrCPU).Msg.Choice,Received,SizeOf(Received»;
DoMail(HomeTable(DescNr] .MetaSpaceA [1] ,MetaMsg, Reply) ;
if (Reply.R_Len = -1) then
Error('ERROR: NO '+MetaMsg.Choice(1]+'_CLAIMER IN META-OBJECT '+

HomeTable(RefTable(HomeTable[DescNr) .
MetaSpace A (1)] .DescNr] .Name)

end
end
else
NET_ChangeClaim(Received, (Running[CrCPU).Msg.Choice[1]

end; {*K_ChangeClaim*}
'E' ) }

Procedure K-Claim;
{* Claimt een object (indien het gevonden wordt). Of het object at *}
(* home of remote geclaimed wordt is afhankelijk van een een be- *)
{* paalde policy die afhankelijk is van de machine-load hier (rtr- *)
(* list lengte), hoeveel er met het te claimen obj gecommuniceerd *)
(* gaat worden,of er hier al 'n ref bestaat,en remote machine load.*)
{* Msg in: naam object, Reply: RefRange als gevonden, anders 0 *}
(* Als naam leeg is dan is het reply ook 0 I De claim wordt niet *)
{* in deze method gezet, maar verloopt via het 1e meta-object van *}
(* het te claimen object. Deze ontvangt een 'extraclaim' mail. *)
(* Beschrijving zeer eenvoudige policy functie : *)
(* Als obj at home bestaat dan neem die, anders *)
(* neem dat remote exemplaar waarvan ik al een *)
{* referentie heb, bestaat die niet dan zoek het *}
(* object d.m.v. een broadcast of multicast. *)



-Listing kernel obj- F-17

{ gebruik mag nu }

ObjName;
O..MaxRefs;
DescRef;

Var
Received
R
RefRec

begin
GetParms(Received,SizeOf(Received»;
if (Received = ") then R := 0
else
begin

R := FoundRefNr(Received);
if (R <> 0) then
{* Descriptor exists at home of remote; kies deze (= 'n policy) *}
begin

{* De ref entry R is hier gegarandeerd <> 0 *}
SetMsg(Running[CrCPU].Msg, 'E_CLAIM',R,SizeOf(R);
K_ChangeClaim

end
else
{* Zoek het object op een andere host; keuze *}
{* policy zit in net_claimobj procedure. *}
begin

NET_ClaimObj(Received,RefRec);
if (RefRec.Name <> ") then
{* Er is een exemplaar gevonden *}
begin

R := NewRef(Received);
With RefTable[R] do
begin

Host := RefRec.Host;
DescNr .- RefRec.DescNr;
Claims := 1

end
end
else
{* Obj niet gevonden *}
R := 0

end
end;
SetReply(R,SizeOf(R»)

end; {*K_Claim*}

Message;
K_New_Rep;

K_New_Parms;
O..MaxHomeFrags;
O.. MaxRefs;
MetaRange;

Procedure K-NewHomeFrag;
(* Maakt home-object (fragment) aan met NrUsers + NrMetas *)
{* Claims. NrMeta's claims ten behoeve van pijlen van meta *}
{* objecten naar het nieuwe fragment, NrUsers claims voor *}
{* degene die de NEW opdracht gaf. ReferentieRec in Ref- *}
{* Table heeft NrMetas claims, verder wordt er een refer- *}
{* entie-record vrijgegeven met NrUsers claims. Deze kan *}
{* op diverse hosts gestored worden. Msg in: K_New_Parms *}
{* (some Pass By Ref); Reply:K_New_Rep (" name & Id 0 als *)
(* tabel vol). PBR velden (meta-space & entrys) worden *}
{* gelezen. MetaSpace wordt gevraagd het object (frag) te *}
{* accepteren: wordt gemailed met accept message. *}
Var

R
DNr
RNr
I
MetaMsg,
Reply
Created

begin
{ 'haal message op' }
GetParms(R,SizeOf(R);
With R do
begin

{* alloceer geheugen voor object *}
DNr := NewHomeDesc(Name);
RNr := NewRef(Name);
if (DNr <> 0) And (RNr <> 0) then
{ er is nog plaats }
begin

NewDatBlock(DNr,DSize);
{* Alloceer method & meta spaces *}
NewMethodBlock(DNr,NrEntrys);
NewMetaBlock(DNr,NrMetas);
{* Set entrys& meta space *}
Move (EntrysA ,HomeTable[DNr] .EntrysA,NrEntrys*(SizeOf(Selector»);
Move(MetaSpaceA,HomeTable[DNr}.MetaSpaceA,NrMetas*SizeOf(RefRange»;
{* setup rest descriptor *}
With HomeTable[DNr] do
begin

Rights := FRights;
Check := 0

end;
{* Gebruik mag als object OK 77 init 7 *}
HomeTable[DNr].Claims := NrUsers + NrMetas;
RefTable [RNr] .DescNr := DNr;
RefTable(RNr).Host := HomeHost;
RefTable [RNr] .Claims := NrMetas

end;
{* Vraag de metaspace om acceptatie van het object (fragment) *}
{* Doe hier geen claim omdat i.p.v. acceptatie ook een delegatie *}
{* of een verhuizing door zo'n metaobject geinitieerd kan worden! *}
{* Dit gaat ook goed bij de instantiatie van mezelf omdat op dit *}
{* punt de methods als gezet zijn ! *}



-Listing kernel obj- F-18

for I := 1 to NrMetas do
begin

{* Mail aIle meta's met accept message *}
SetMsg(MetaHsg, 'ACCEPT',RNr,SizeOf(RNr»;
DoMail(MetaSpace~[ll,MetaHsg,Reply)

{* = Call myself *}
end

end;
{* geef reply *1
if (RNr <> 0) then
begin

Created.Id .= RNr;
Created.RefRec := RefTable[RNrl;
Created.RefRec.Claims := R.NrUsers

end
else
begin

Created.Id := 0;
Created.RefRec.Name := "

end;
SetReply(Created,SizeOf(Created»

end; {*K_NewHomeFrag*}

Message;

RefRange;
MetaRange;

Procedure K-Disp_HomeFrag;
{* Verwijdert object (frag) direct; meta-space wordt gemailed met *1
{* release message. Msg in: RefRange object; Reply: niets *}
Var

Received
I
MetaHsg,
Reply

begin
Getparms(Received,SizeOf(Received»);
With HomeTable [RefTable [Received] .DescNr] do
begin

{* Laat metaspace object 'loslaten' *}
for I := 1 to NrMetas do
begin

{* Mail aIle meta'met accept message *}
SetMsg(MetaHsg, 'RELEASE',Received,SizeOf(Received»;
DoMail(MetaSpace~[ll,MetaHsg,Reply)

{* = Call myself *}
end;
(* Nu pas verwijdering descriptor *1
DelHomeDesc(RefTable[Received] .DescNr);
{ Maak geheugen vrij }
DispMetaBlock(RefTable[Received] .DescNr);
DispMethodBlock (RefTable [Received] .DescNr);
DispDatBlock(RefTable[Received] .DescNr);
{* verwijder ref entry *}
RefTable [Received] .Name := ";
{ Verwijder: null name is voldoende 1 1
Name := "

end
end; {*K_Disp_HomeFrag*l

Procedure K_StoreRef;
{* Slaat door NEW message verkregen refrec op in reftable *1
{* Er wordt slechts 1 claim van gebruikt II *}
{* Msg in: K_New_Rep; Reply: RefRange (= Id v.h. fragment) *1
{* Als tabel vol dan is reply O! Deze method wordt mo- *1
{* menteel gebruikt door object-management om bij creatie *}
{* voor ieder fragment het master-fragment en het super- *}
{* fragment op te slaan. *}
Var

Received : K_New_Rep;
I : O.. MaxRefs;

begin
GetParms(Received,SizeOf(Received);
WIth Received do
begin

I := FoundRefNr(RefRec.Name);
{* Als entry al bestaat: set extra claim 6p refrec *}
if (I <> 0) then 1nc(RefTable[I] .Claims)
else
{* Haak nieuwe aan; hij wijst naar een remote fragment *}
begin

I := NeWRef(RefRec.Name);

if (I <> 0) then
begin

RefTable[I] := RefRec;
RefTable[11.Claims := 1

end
end

end;
SetReply(I,SizeOf(I»

end; {*K_StoreRef*}

*}
*}
*1

object *}
referen- *}
creaties *}

Procedure K-RestoreRef;
{* verlaagt de claim op een entry in de referentie-tabel
{* en verwijderd indien claims = O. Verschaft tevens
{* locatie-informatie overigens. Msg in: RefRange;
{* Reply: K-New_Rep; Wordt momenteel gebruikt voor
{* management om master-fragment en super-fragment
{* tie te verwijderen. Deze referenties worden bij
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{* slechts 1 keer gestored, dus 1x restore is voldoendel *}
Var

Reply : ~ew_Rep;

begin
With Reply do
begin

GetParms(Id,SizeOf(Id»;
RefRec := RefTable[Id);
RefRec.Claims := 1;
Dec(RefTable[Id).Claims);
if (RefTable[Id).Claims =0) then DelRef(Id)

end;
SetReply(Reply,Sizeof(Reply»)

end; {*~RestoreRef*}

Procedure ~Get_Dat_Size;

{* Vraagt grootte van object-storage op *}
{* Msg in: RefRange obj; Reply: dsize (word) *}
Var

Received : RefRange;
begin

GetParms(Received.SizeOf(Received»;
With RefTable [Received] do
SetReply(HomeTable[DescNr].DSize,SizeOf(HomeTable[DescNr).DSize»

end; {*~Get_Dat_Size*}

Procedure ~Put_Dat;

{* BlockMove geheugen naar datablock van object. *}
{* Msg in: ~Dat_Parms; Reply: niets. Methode van *}
{* kernel-opslag doet er dus niet toe (onzichtbaar) *}
{* Er kan NIET buiten datablock geschreven worden I *}
{* Dit wordt door deze method gecontroleerd. *}
{* Msg in: ~t_Parms; Reply: I verwerkte bytes *}
Var

Received : ~Dat_Parms;

Pt : Pointer;
begin

GetParms(Received,SizeOf(Received»;
With Received do
With RefTable[Target) do
begin

With HomeTable[DescNr] do if DSize < Size then Size .- DSize;
Move (DatA,

Ptr(Seg(HomeTable[DescNr) .Data A),
Ofs(HomeTable[DescNr].DataA) + OffSet)A,

Size);
SetReply(Size,SizeOf(Size»

end;
end; {*K_Put_Dat*}

Procedure K_Get_Dat;
{* Blockmove geheugen uit dataveld van object naar *}
{* opgegeven adres in message (DUS NIET IN REPLYI) *}
{* Msg in: K_Dat_Parms; Reply: I gelezen bytes. *}
{* De manier waarop de kernel opslaat is weer on- *}
{* zichtbaar. Buiten datablock lezen kan niet II *}
Var

Received : K_Dat_Parms;
begin

GetParms(Received,sizeOf(Received»;
With Received do
With RefTable [Target] do
begin

With HomeTable[DescNr] do if DSize < Size then Size .- DSize;
Move (Ptr (Seg(HomeTable[DescNr] .DataA).

Ofs(HomeTable[DescNr].DataA) + OffSet)A,
DatA,
Size) ;

SetReply(Size,SizeOf(Size»
end

end; {*~Get_Dat*}

Procedure K_Get~etaSpace;

{* Gets de metaspace van een object *}
{* Msg in: RefRange; Reply: K_ME_Parms *}
Var

Received : RefRange;
TheReply : ~ME_Parms;

begin
GetParms(Received,SizeOf(Received»;
With RefTable [Received] do
if (Host = HomeHost) then
With HomeTable[DescNr] do
begin

TheReply.Who := Received;
TheReply.NrMetas := NrMetas;
Move(MetaSpaceA,TheReply.Metas,NrMetas * SizeOf(RefRange));
SetReply(TheReply,SizeOf(TheReply»

end
else
begin
end

end; {*K_Get_MetaSpace*}



Procedure R_Set_MetaSpace;
{- Veranderd de ~etaspace van een object. *}
{* deze space wordt niet geclaimed I *}
{* Msg in: K-ME_Parms; Reply: niets *}
Var

Received : R"..ME_Parms;
I : MetaRange;

begin
GetParms(Received.SizeOf(Received));
With RefTable [Received.WhoJ do
if (Host =Ho~eHost) then
With HomeTable[DescNr] do
Move(Received.Metas.MetaSpace~.NrMetas*SizeOfIRefRange))

else
begin
end

end; {*X-Set_MetaSpace*)

Procedure R"..Get_Id;
{* Retourneert het id van een object (= hier self) *)
{* Pure dummy procedure voor co~atibiliteit met *)
{* fragmenten. waar self <> het logische id. *}
{* M8g in: HomeRange {'n self); Reply: id (RefRange) *)
Var

Who : HomeRange:
Ref : RefRange;

begin
GetParms(Who.SizeOf(Who»;
Ref := FoundRefNr(HomeTable[Who] .Name);
SetReply(Ref.SizeOf(Ref»

end; (*K_Get_Id*)

Procedure K_Get_Name;
{* Retourneert de naam van een object.Msg in: RefRange van het object;Reply: naam *}
Var

Received : RefRange;
begin

GetParms(Received.SizeOf(Received»;
SetReply(RefTable[Received].Name,SizeOfIRefTable[Receivedl.Name»

end; (*K_Get_Name*)
{$F-}

metas = 1 }
De meta-space van de kernel is hij zelf }
circulair dus Ill}

EntryBlock;
K_New_Parms;
Message;
K_New_Rep;

Procedure Install_Kernel;
(* Installeert eerste meta-object: KERNEL *)
Var

K_Entrys
ToSend
Reply
K_Ref

begin
{*. Set kernel methods. LET OP: GESORTEERD OP NAAM !! II
SetSelector(K_Entrys[OlJ. ·ACCEPT',K_Accept.O);
SetSelector (K_Entrys [02) , 'CLAIM'.K_Claim.O);
SetSelector(K_Entrys[031. ·DISPOSE·.K_Disp_HomeFrag.O);
SetSelector(R_Entrys[041. ·E_CLAIM·.K_ChangeClaim,O);
SetSelector(K_Entrys[051.'E_FCLAIM·.K_IncFragClaim.0);
SetSelector(K_Entrys[061,'F_NRMAIL'.K_NRMail.O);
SetSelector(K_Entrys[071.·F_RMAIL'.K_RMail,O);
SetSelector(K_Entrys[08J.·GET_DAT·.K_Get_Dat.O);
SetSelector(K_Entrys[091.·GET_DATSIZE·,K_Get_Dat_Size,O);
SetSelector (R_Entrys [101 , ·GET_ID'.K_Get_Id.O);
setSelector(K_Entrys[111.·GET_METASP·.K_Get_MetaSpace,0);
SetSelector(K_Entrys[12}. ·GET_NAME·,K_Get_Name.O);
SetSelector(K_Entrys[131. ·NEW·,R_NewHomeFrag.O);
SetSelectorlK-Entrys[141. 'NRMAIL·,K_NRMail.O);
SetSelector(K_Entrys[151,'NRSEND',K_NRHomeCall,0);
SetSelectorIK_Entrys[161.·PUT_DAT',K-Put_Dat.0);
SetSelector(K_Entrys[17]. 'RELEASE·,K_Release.O);
SetSelector(K_Entrys[lBj. ·RESTORE',K-RestoreRef.O);
SetSelector(K_Entrys[19) , ·RMAIL·.K_RMail.O);
SetSelector(K_Entrys[201.·RSEND·.R"..DirectHomeCall,0);
SetSelector(K-Entrys[21). 'SET_METASP·.K_Set_MetaSpace.O);
SetSelector(K_Entrys[22). 'STORE',K-StoreRef,O);
SetSelector(X-Entrys[23J.·UNCLAIM·.K-ChangeClaim,0) ;
SetSelector(R"..Entrys[24J.·UNFCLAIM·,K_DecFragClaim.0);
{* Setup ~essage *}
With ToSend do
begin

Name := 'KERNEL';
DSize := 0; NrMetas := 1;
MetaSpace := Addr(NrMetas);
FRights := 0;
NrEntrys l= 24;
Entrys := Addr(K-Entrys); NrUsers := 1

end;
{ Instantieer jezelf )
SetMsgIRunning[CrCPUj.Msg.'NEW',ToSend,SizeOf(ToSend}) ;
Running [CrCPUJ .Reppt l= Addr(Reply);
K-NewHomeFrag;
GetReply(Reply.K-Ref,SizeOf(K_Ref»;
SetMsg(Runnlng[CrCPU1.Msg, 'STORE·,K_Ref.sizeOf(K_Ref»;
K_StoreRef

end; (*Install_Kernel*)

*.}
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( TEMPLATE)

{------------------------------------------------------------------}
{* ClassTemplate; de class van class, beschrijving & installatie *}
{------------------------------------------------------------------}

ObjName;
Word;
Ent ryRange ;
EntryBlock;
Word;
Ent ryRange ;
EntryBlock;
Integer;
ObjName;
MetaRange;
MetaCNames

Type
HetaCNames = Array[HetaRange) of ObjName;

ClassForrnat = Record
C_Name
C_DSize
C~rEntrys

C_Entrys
I_DSize
I_NrEntrys
I_Entrys
Rights
SuperClName
NrHetas
Hetas

end;

{$F+}

Naam class }
• Data v.d. class
• Class methods }
Methodblock v.d. class
• Data v.e. instance}
• Methods v.e. instance}
Method block v.e. instance
Rechten v.e. instance }
Super class van de class }
• Meta objs v.e. instance }
Heta-objecten v.e. instance}
of class van meta-objs, afh. }
v. meta-obj dat dit verwerkt }

Pointer;
Message;
ClassForrnat;

Procedure TMP_NewClass;
{* Dit template 'interpreteert' het block van de class beschrijving *}
{* (Received~). Met extract procedure wordt alles eruit gehaald. De *}
{* volgorde etc. typeert dit template obj. Zie dit object o.a. als *}
{* een vertaler ..... Template vorrnt de class-structuur, een eigen- *}
{* schap is dat class & instance methods zijn gesorteerd op de naam *}
{* van de method. Eigenlijke creatie in een metacl (manager). *}
{* Dit is in de huidige implementatie het enige template. Mogelijke *}
{* uitbreiding van dit template: selecteer optimale metaclass voor *}
{* de in te voeren class (evt. op basis info in classblock). *}
{* Msg in: pointer naar een class block; *}
{* Reply: refrange van gecreeerde class *}
Var

Pt,
Received
Msg, Reply
TemplData

Procedure Extract (Var Item; Size: Word);
begin

Move(Received~,Item,Size);

Received := Ptr(Seg(Received·),Ofs(Received~)+Size)

end; {*Extract*}

Procedure SortEntrys(Var Entrys: EntryBlock; NrEntrys: EntryRange);
{* Sorteert entry's op naam *}

Procedure QuickSort (Left,Right : Integer);
{* Quick-sort algoritme *}
Var

I,J : Integer;
Spil : MethodName;

Procedure ExChange(El,E2 : EntryRange);
{* Verwisselt entry El & E2 *}
Var

Buffer : Selector;
begin

Buffer := Entrys[El);
Entrys[El) := Entrys[E2);
Entrys[E2j := Buffer

end; {*ExChange*}

begin
if Left < Right then
begin

I := Left;
J := Right;
Spil := Entrys[J).HName;
Repeat

While (I < J) And (Entrys[I] .HName <= Spill do Inc(I);
While (J > I) And (Entrys[J).HName >= Spil) do Dec(J);
if (I < J) then ExChange(I,J)

Until (I >= Jl;
ExChange(I,Right);
if «I - Left) < (Right - III then
begin

QuickSort(Left,Pred(I);
QuickSort (Succ(I) ,Right)

end
else
begin

QuickSort(Succ(I),Right);
QuickSort(Left,Pred(I)

end
end

end; {*QuickSort*}
begin

QuickSort (l,NrEntrys)
end; {*SortEntrys*}
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K_New_Parms;
EntryBlock;

Message;
Mail;
RefRange;
ObjName;
K_New_Rep;

begin
GetParms(Received,sizeof(Received»;
With TemplData do
begin

Extract (C_Name,SizeOf(C_Name) + SizeOf(C_DSize) + SizeOf(C_NrEntrys»;
Extract(C_Entrys,C~rEntrys*SizeOf(Selector));

Extract (I_DSize,SizeOf(I_DSize) + SizeOf(I_NrEntrys»);
Extract(I_Entrys,I_NrEntrys*sizeOf(Selector));
Extract(Rights,SizeOf(Rights) + SizeOf(SuperCIName) + Sizeof(NrMetas»);
Extract(Metas,NrMetas*Sizeof(ObjName»);
{* Ik zelf bevat nu de informatie van de te creeren class. *}
{* Sorteer de method-blocks voor de class & voor de instances *}
SortEntrys(C_Entrys,C~rEntrys);

SortEntrys(I_Entrys,I~rEntrys)

end;
Pt := Addr(Temploata);
SetMsg(Msg, 'NEW',Pt,SizeOf(Pt);
{* laat meta-object de rest afhandelen (= een class beheerder) *}
{* ofwe I with: me (my structure) do make a new class; 'ME' is *}
{* het verzonden adres van het classformat. De meta-class zou *}
{* zO'n format evt. kunnen lezen uit mijn eigen data, maar dan *}
{* meet ik gelocked worden tot die cyclus voltooid is I *}

MetaReq(l,Msg,Running[CrCPU].RepPt A
)

end; {*TMP_NewClass*}

Procedure TMP_DispClass;
{* Verwijderd een class; zO'n verwijdering verloopt via template omdat *}
{* hij de class van iedere class is. Msg in: RefRange; Reply: niets *}
begin

{* Directe delegatie naar metaclass *}
MetaReq(l,Running[CrCPU] .Msg,Running[CrCPU] .RepPt A

)

end; {*TMP_DispClass*}
{$F-}

Procedure Install_ClassTemplate(Var Ref: RefRange);
(* Installeert classtemplate *)
Var

ToSend
The_Entrys
MetaMsg,
Msg,Reply
Parms
Meta
MetaName
TMP_Ref

begin
{** Setup methods. LET OP: GESORTEERD OP NAAM I! **}
SetSelector(The_Entrys[l],'DISPOSE',TMP_DispClass,O);
SetSelector(The_Entrys[21, 'NEW',TMP_NewClass,O);
{ Set meta object (= smallmetaclass) }
Meta := 2;
{ Setup message voor kernel om te creeren ! }
With ToSend do
begin

Name := 'CLASS TEMPLATE';
DSize := 0; -
NrEntrys : = 2;
Entrys := Addr(The_Entrys);
NrMetas := 1;
MetaSpace := Addr(Meta);
FRights := 0;
NrUsers := 1

end;
SetMsg(Msg, 'NEW',ToSend,SizeOf(ToSend));
MetaReq(l,Msg,Reply);
{ haal reply op }
GetReply(ReplY,TMP_Ref,SizeOf(TMP_Ref);
{ Store resultaat }
SetMsg(Msg, 'STORE',TMP_Ref,SizeOf(TMP_Ref»);
MetaReq(l,Msg,Reply);
GetReply(Reply,Ref,SizeOf(Ref)

end; {*Install_ClassTemplate*}
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{ CLASS VAN MBTACLASS }

{--------------------------------------------------------------------}( Class van class manager(s) die op meta-level (III) liggen. Aantal }
{ methods van deze class worden tijdens de bootfase door de kleine }
{ metaclass gebruikt. Deze class wordt gecreeerd door zijn eigen NEW }
{ method I }

{--------------------------------------------------------------------}
Var

{ Opbouw volgens een structuur die template object kan interpreteren
( Een beschrijvend block kan b.v. afkomstig zijn van een disk.

Record
C.-Name
C_DSize
C.-NrEntrys
C_Entrys
I_DSize
I.-NrEntrys
I_Entrys
Rights
Super
NrMetas
MetaName

end;

ObjName;
Word;
Ent ryRange ;
Array[I .. 4) of selector;
Word;
EntryRange;
Array[I .. 14) of Selector;
Integer;
ObjName;
MetaRange;
ObjName

Naam class }
class data size
I Class methods
cl. methods}
inst. data size
I inst. methods
inst. methods}
rechten }
Super class naam}
I Meta objs }
Meta-obj }

{==================================================================}
{ IMPLEMENTATIE }
{==================================================================}
Type { data structuur van classvariabelen }

{ Ie veld wordt beheerd door meta-object I }

= Record
Reserved
NrCreated

end;

word; { Management }
O..MaxHomeFrags (I class managers I ?) }

{ data structuur van classmanager meta-object

Record
Reserved
MyClasses

end;

Word; { Management }
Set of RefRange

{$F+}

{==================================================================}
{ CLASS METHODS }
{==================================================================}
Procedure MCC_Init_This_Class;
begin

MCC_Data(Running[CrCPU).Status.CrDataA).NrCreated .- 0
end; {*MCC_Init_This_Class*}

Procedure MCC_New_MetaClass;
{* Instantiatie van een class manager, ik gebruik mijn metaclass. *}
{* Dit is initieel de smallmetaclass, later wordt dit een instance *}
{* van mezelf (metaclass). Mijn metaclass zendt mijn interne struc- *}
{* tuur door naar het (Ie) meta-object van mijn instances, dit is *}
{* voorlopig de kernel. Deze implementeert geen inheritance, maar ik *}
{* heb ook geen superclass, dus dat is geen probleem. Msg in: Naam *}
{* Reply: K_NewRep I *}
begin

With Running[CrCPU) do
begin

{* Mijn metaclass handelt dit verder af *}
Msg.Choice := 'INST';
MetaReq(I,Msg,RepPt A);
{* Adminstreer extra class *}
Inc(MCC_Data(Status.CrDataA).NrCreated)

end
end; {*MCC.-New_MetaClass*}

Procedure MCC_Disp~etaClass;

{* Verwijdering van een class manager meta-object (frag) *}
{* Msg in: refrange; Reply: niets *}
begin

( Administreer de verwijdering
With Running[CrCPU) do
begin

Msg.Choice := 'DE_INST';
{* Delegeer naar mijn metaclass *}
MetaReq(I,Msg,RepPt A);
{* Administreer *}
DeC(MCC_Data(Status.CrDataA).NrCreated)

end
end; {*MCC_Disp_MetaClass*}
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Procedure MCC_GetInheritanceDepth;
{* Retourneert lengte class list die aan deze class hangt *)
{* Laat dit mijn metaclass opknappen omdat ik dynamisch *)
{* van superclass veranderd kan zijn I *)
begin

MetaReq(l, Running [CrCPUj .Msg, Running [CrCPUj .Reppt A)
end; {*MCC_GetInheritanceDepth*)

{==================================================================)
{ INSTANCE METHODS }
(==================================================================)
Procedure MC_Init;
{* Initieert object data (= beheers lijst) *)
begin

MCC_InstData(Running[CrCPU] .Status.CrDataA).MyClasses := []
end; (*MC_Init*)

O•• MaxRefs :
Integer {Diepte inherit (0 als geen super) )

informatie over te creeeren (New-)class )
offset van instance info in class data )
id (at home) van de nieuwe class )
Ontvangen reply na creatie )

{ instance info van class }
Word; ( DSize )
EntryRange: (I entrys )
MetaRange; {I metas )
Integer { Rechten instances

( De metaclass van de te creeeren class (mezelf) )

Message:
Mail;
RefRange;
MetaRange;

AClassFormat;
Word;
RefRange;
K_New_Rep;
Record

I_DSize
I_NrEntrys
I_NrMetas
I_Rights

end:
MetaBlock;
EntryBlock;
Record

Super
Inher_Depth

end;
Word;
K_New_Parms;
Word:

I_Metas
I_Entrys
SuperInfo

Reserved
NewParms
PutOh
InitMsg,
Msg,Reply
InitParms
My_Id
I

begin
{---------------------)
(* Haal classinfo op *)
(---------------------)
GetParms(NeWCIInfo,SizeOf(NewCIInfo);

Procedure MC_NewClass;
{* Creeert nieuwe class (CLASSFORMAT ---> CLASS); Home inheritance *)
(* wordt ondersteund. Zendt 'INIT' message naar class. *)
(* Msg in: AClassFormat; *)
{* Reply: RefRange van class; het heeft geen zin om refrec te geven *)
(* omdat deze method als geactiveerd vanuit remote site onzin oplevert.*)
Var

NewClInfo
I_InfOfs
ClassHomeRef:
NewClassRep
I_Data

(-------------------------------------------------------------*)
(* Ik hoef mezelf niet nog eens te claimen omdat dat in mijn *}
(* accept method gebeurd I WeI moet ik m'n id ophalen, omdat *)
(* dat niet perse gelijk is aan self, als ik een fragment ben *)
{-------------------------------------------------------------*)
SetMsg(Msg,'GET_ID',Running[CrCPUj.Self,SizeOf(Running[CrCPUj.Self));
MetaReq(l,Msg,Reply) ;
GetReply(ReplY,My_Id,SizeOf(My_Id));

(-----------------------------------)
{* Setup Informatie voor instances *)
{-----------------------------------)
{* 1. Claim de meta-space van instances ten behoeve van het class object *)

for I := 1 to NewCIInfoA.NrMetas do
begin

SetMsg(Msg, 'CLAIM',NewCIInfoA.Metas[Ij,SizeOf(NewCIInfoA.Metas[Ij»);
MetaReq(l,Msg,Reply);
GetReply(ReplY,I-Hetas[Ij,SizeOf(I_Metas[I]»

end;

{* 2. Setup rest velden *}

I_Data.I_NrMetas := NewcIInfoA.NrMetas;
I_Data.I_DSize := NeWCIInfoA.I_DSize;
I_Data.IjlrEntrys := NewCIInfoA.IjlrEntrys:
I_Data.I_Rights := NeWCIInfoA.Rights:
I_Entrys := NewCIInfoA.I_Entrys;

{---------------------------------------------}
{ Mijn meta-object creeert het object (class) }
{---------------------------------------------)
(* maak message op *)
With NewCIInfoA do
begin

NewParms.Name := C_Name:
NewParms.DSize := C_DSize +

SizeOf(I_Data) +
class vars )
deel instance info )
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(I~rEntrys*sizeOf(selector»

NrMetas*sizeOf(RefRange) +
SizeOf(SuperInfo);

NewParms .NrEntrys : = C_NrEntrys;
NewParms.Entrys := Addr(C_Entrys);
NewParms.NrMetas := 1;
NewParms.MetaSpace := Addr(My_Id);
NewParms.FRights := Rights;
NewParms.NrUsers := 1

end;
{* Maak class object aan *}

SetMsg(Msg, 'NEW',NewParms,SizeOf(NewParms»;
MetaReQ(l,Msg,Reply);
GetReply(Reply,NewClassRep,SizeOf(NewClassRep»;

F-25

+ { instance entrys }
{ instance metas }
{ Super class info }

{* Store refrec at home *}
SetMsg(Msg,'STORE',NewClassRep,SizeOf(NewClassRep»;
MetaReQ(l,Msg,Reply};
GetReply(ReplY,ClassHomeRef,SizeOf(ClassHomeRef»;

{------------------------------------------}
{* Setup het "RESERVED" veld van de class *}
{------------------------------------------}
{ 1. Setup offset instance data}
{-------------------------------}

{--------------------------------------------------------}
{ 2. Claim de superclass (gaat via meta-class van super) }
{--------------------------------------------------------}
SetMsg(Msg,'CLAIM',NeWClInfo~.SuperClName,SizeOf(NeWClInfo~.SuperClName»;

MetaReQ(l,Msg,Reply);
GetReply(ReplY,SuperInfo.Super,SizeOf(SuperInfo.Super));

{--------------------------------------------------------}
{ 3. Vraag de superclass om zijn inheritance diepte }
{--------------------------------------------------------}
if SuperInfo.Super <> 0 then
begin

Msg.Choice := 'INH_DEPTH';
DoMail(SuperInfo.Super,Msg,Reply);
GetReply(Reply,SuperInfo.Inher_Depth,SizeOf(SuperInfo.Inher_Depth»;
{* ~~n erbij II *}
Inc (SuperInfo. Inher_Depth)

end
else
SuperInfo.Inher_Depth := 0;

{-----------------------------------------}
{ Initieer het data-block van de class: }
{ Eerst ReservedDat aan het begin zetten }
{-----------------------------------------}
PutOfs := 0;

PutData(ClassHomeRef,PutOfs,Reserved,SizeOf(Reserved),PutOfs);

{------------------------------------}
{ I_Data achter (I) classvars zetten }
{------------------------------------}
PutOfs := Reserved;
PutData(ClassHomeRef,PutOfs,I_Data,SizeOf(I_Data),PutOfs) ;

{---------------------------}
{ Instance entrys toevoegen }
{---------------------------}
PutData (ClassHomeRef, PutOfs,

I_Entrys,I_Data.I_NrEntrys * Sizeof(Selector),PutOfs);

{--------------------------}
{ Instance metas toevoegen }
{--------------------------}
PutData(ClassHomeRef,PutOfs,I_Metas,

I_Data.I~rMetas * SizeOf(RefRange),PutOfs);

{----------------------}
{ SuperClass toevoegen }
{----------------------}
PutData(ClassHomeRef,PutOfs,SuperInfo,SizeOf(SuperInfo),PutOfs);

{--------------------------------------------------}
{* Zendt nu een 'INIT' message naar de class; Ik *}
{* beheer de class, dus ik kan de class activeren *}
{--------------------------------------------------}
InitMsg.Choice := 'INIT';
InitParms.Target := ClassHomeRef;
InitParms.MsgPt := Addr(InitMsg);
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SetMsg(Msg,'RSEND',InitParms,SizeOf(InitParms);
MetaReq(l,Msg,Reply);

(--------------)
(* Geef reply *)
(--------------)
SetReplY(ClassHomeRef,SizeOf(ClassHomeRef»

end; (*MC-Newclass*)

Word;
RefRange;

: Record instance info van class )
I_DSize : Word; { DSize }
I_NrEntrys : EntryRange; (, entrys )
I-NrMetas : MetaRange; {, metas }

I_Rights : Integer { Rechten instances }

Procedure MC_DispClass;
{* verwijdert class object; er wordt niet gechecked of er instances zijn *)
{* of evt. nog lopende claims op de class. Msg in: RefRange; Reply: niets *)
(* om een class te verwijderen wordt er, net zoals bij objecten, een dispose *)
{* message naar de class van class gestuurd: dit is classtemplate, deze meth.*)
{* wordt dus geactiveerd vanuit classtemplate I *)
Var

Reserved,
GetOfs
Received
I_Data

MetaBlock;
EntryBlock;
MetaBlock;
RefRange;
Message;
MetaRange;

end;
I_Meta
I_Entrys
I_Metas
SuperCl
Msg,Reply
I

begin
GetParms(Received,SizeOf(Received»;

{------------------------------------------------}
{* Lees instance info van class + de superclass *}
{------------------------------------------------}
GetData(Received,O,Reserved,SizeOf(Reserved),GetOfs);
GetOfs := Reserved;
GetData(Received.O.Reserved.sizeOf(Reserved),GetOfs);
GetOfs := Reserved;
GetData{Received.GetOfs,I_Data,SizeOf(I_Data),GetOfs);
GetData(Received,GetOfs,I_Entrys,I_Data.I_NrEntrys*SizeOf(Selector) ,GetOfs);
GetData(Received.GetOfs,I_Metas,I_Data,I_NrMetas*SizeOf(RefRange),GetOfs);
GetData(Received,GetOfs,SuperCl.SizeOf(SuperCl),GetOfs);

if (SuperCl <> 0) then
begin

{-------------------------)
(* UnClaim de superclass *)
{-------------------------}
SetMsg(Msg. 'UNCLAIM',Supercl,SizeOf(SuperCl»);
MetaReq(l,Msg,Reply)

end;

{-------------------------------------------------}
{* unClaim de voor instances geclaimde metaspace *}
{-------------------------------------------------}
With I_Data do
for I := 1 to I_NrMetas do
begin

SetMsg(Msg, 'UNCLAIM' ,I_Metas[I] ,SizeOf(I_Metas[I])) ;
MetaReq(l,Msg,Reply)

end;

(* Laat mijn meta het class-object verwijderen; ik krijg *}
(* hierdoor automatisch een release message gemailed *}

MetaReq(l,Running[CrCPU] .Msg, Running [CrCPU] .RepPt A
)

end; (*MC_DispClass*}

Procedure MC_AcceptClass;
{* Maakt dit object kenbaar dat hij *}
{* er een te beheren class bij krijgt. *}
{* Msg in: RefRange; reply: niets *}
var

Received RefRange;
Msg,Reply : Message;
MyNr : RefRange;

begin
GetParms(Received,SizeOf(Received)) ;
(* Werk mijn instance data bij *)
With MCC_InstData(Running[crcpU] ,Status.CrData A

) do
MyClasses := MyClasses + [Received);
{* Regel een extra claim op mijzelf; omdat ik een fragment kan *}
{* zijn is °mijn nummerO anders dan self, vraag mijn meta-object *}
{* allereerst om mijn nummer. *}
SetMsg(Msg,'GET_ID',Running[CrCPU].self,SizeOf(Running[CrCPU] .Self});
MetaReq(l,Msg,Reply);
GetReply(Reply,MyNr,SizeOf(MyNr) ;
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tot dit object *}
*}

(* Zet een extra claim op het object met dat nummer; aIle
(* behorende fragment en worden nu automatisch geclaimed I
SetHsg(Hsg, 'E_CLAIH',HyNr,sizeOf(HyNr));
HetaReq(l,Hsg,Reply)

end; {*HC_AcceptClass*}

Procedure HC_ReleaseClass;
{* Haakt dit object kenbaar dat hij een class verliest. *}
{* Hsg in: RefRange; reply: niets *}
Var

Received : RefRange;
Hsg,Reply : Hessage;
MyNr : RefRange;

begin
GetParms(Received,SizeOf(Received»;
{* Werk mijn instance data bij *}
With HCC_InstData(Running[CrCPU).Status.CrData A

) do
MyClasses := MyClasses - [Received];
{* Vraag mijn meta om mij lx te unclaimen. *}
{* Dezelfde procedure als bij accept *}
SetHsg(Hsg,'GET_ID',Running[CrCPU].self,SizeOf(Running[CrCPU] .self»);
HetaReq(l,Hsg,Reply);
GetReply(Reply,MyNr,SizeOf(MyNr));
SetHsg(Hsg,'UNCLAIH',MyNr,SizeOf(MyNr);
HetaReq(l,Hsg,Reply)

end; {*HC_ReleaseClass*}

'mij' gecreeerd werd. *}
*}

O•• HaxRefs;
Integer

O•• HaxRefs;
Record

Super
Inher_Depth

end;
HethodName;
RefRange;
Hessage;
Word;

FClaimHeth
HetaCl
Hsg,Reply
DSize,Dummy

begin
{* Haal nr op van de class die een andere claim moet krijgen *}
GetParms(The_Class,SizeOf(The_Class));

Procedure HC_ChangeClaim;
{* Verhoogt of verlaagt claims van class, die door
{* Hsg in: RefRange; Reply: RefRange + Inher_Depth
Var

The_Class
SuperInfo

While The_Class in HCC_InstData(Running[CrCPU] .Status.CrData A
) .HyClasses do

begin
{* Set met het fragment uit te voeren opdracht *}
FClaimHeth := Running[CrCPU).Hsg.Choice;
Insert('F',FClaimHeth,3);

{* Set message voor claimverandering van ~~n van mijn classes *}

SetHsg(Hsg,FClaimHeth,The_Class,SizeOf(The_Class));

{* Geef dat fragment (I) een e/d claim (deleg. naar mijn meta) *}
HetaReq(l,Hsg, Running [crCPU] .RepPt A

);

{-------------------------------------------------------------}
{* Achterhaal nr van super-class (staat aan eind class-data) *}
{-------------------------------------------------------------}
SetHsg(Hsg,'GET_DATSIZE',The_Class,SizeOf(The_Class));
HetaReq(l,Hsg,Reply);
GetReply(Reply,DSize,SizeOf(DSize));
GetData(The_Class,DSize - SizeOf(SuperInfo),SuperInfo.

SizeOf(SuperInfo),Dummy);
The_Class := SuperInfo.Super
{* Herhaal dit tot de superclass niet door mij beheerd wordt *}

end;

if (The_Class <> 0) then
{-------------------------------------------------------------}
{ Verander claim op een class die niet door mij beheerd wordt }
(-------------------------------------------------------------)
begin

SetHsg(Hsg,Running[CrCPU).Hsg.Choice,The_Class,SizeOf(The_Class));
HetaReq(l,Hsg,Reply)

end
end; (*HC_ChangeClaim*)

Procedure HC_ClaimClass;
{* Claimt een class, Hsg in: Naam class *}
begin

{* Directe delegatie naar mijn meta-object voor claim van de class *}
HetaReq(l,Running[CrCPU) .Hsg, Running [crcPU] .RepPt A

)

end; {*HC_ClaimClass*}

Procedure HC_RHail_A_Class_Or_Template;
{* Zendt een message naar een class of template *}
{* Hsg in: Hail; Reply: classreply *}
Var

Received,
ToSend Hail;
Hsg Hessage;
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begin
GetParms(Received,SizeOf(Receivedll:
if
(Received.Target in MCC_InstData(Running[CrCPUj.Status.CrDataA) .MyClasses)
then
{* Als target ~~n van mijn objecten is dan zendt msgpt A door naar hem *}
{* Hier zou dus ook een modificatie van msgpt A kunnen plaatsvinden om *}
{* de zaak geschikt te maken voor het type object dat ik beheer... *}
begin

SetMsg(Msg. 'RSEND·.Received,SizeOf(Receivedl);
MetaReq(l,Msg, Running [CrCPUj .RepPtAI

end
else
{* Het target object valt niet onder mij; vraag mijn *}
{* virtuele machine om de mail af te handelen. *}
MetaReq(I,Running[CrCPUj .Msg,Running[CrCPUj.RepPt A)

end: {*MC_RMail_~Class_Or_Template*}

SuperClass }
Diepte inheritance
De class zeU }

!\....New_Parms:
O..MaxRefs:
Integer:
RefRange

{* Gegarandeerd at horne !! *}

Word:
EntryBlock:
MetaBlock:

Record
NewParms
Super
Inher_Depth
Class

end:

: Message;
: RefRange:

GetOfs.
Reserved
I_Entrys
I_Metas
Msg,
InstHsg.
Reply
Caller

begin
{* Haal refnr van caller (= a class) op *}
SetMsg(Hsg,'GET_ID',Running[CrCPU] .Caller.DescNr.SizeOf(HomeRange)I;
MetaReq(I.Hsg.Reply);
GetReply(Reply.Caller.SizeOf(Callerll;
With InstParms do
With NewParms do
begin

{* Get naarn van nieuwe object *}

Procedure MC_Arrange_Instantiation;
(* Handelt de instantiatie van een class (als object) af. *}
(* Hordt geactiveerd door een door mij beheerde class. *)
{* Msg in: naarn object; reply: RefRecord object. Moet nog *}
(* gestored worden III *)
{* Instantiatie zelf (d.w.z.1 fragmentering, plaatsing *)
{* en initialisatie wordt aan Ie meta van instances over *}
{* gelaten. *}
Var

InstParms :

GetParms(Narne.SizeOf(Name));

(* Verkrijg instance data offset *)

GetOfs := 0;
GetData(Caller.GetOfs.Reserved.SizeOf(Reservedl.GetOfsI;

{* Verkrijg DSize & NrEntrys *}

GetOfs := Reserved;
GetData(Caller.GetOfs.DSize.SizeOf(DSize) + SizeOf(NrEntrysl,GetOfs);

{* Verkrijg NrMetas & rechten *}

GetData(Caller,GetOfs.NrHetas.SizeOf(NrHetas).GetOfs);
GetData(Caller.GetOfs.FRights.SizeOf(FRights).GetOfsl;

{* Verkrijg entrys *}

GetData(caller.GetOfs, I_Entrys, NrEntrys * Sizeof(Selector).GetOfsl;

{* Verkrijg metas *}

GetData(Caller,GetOfs.I_Metas.NrHetas * SizeOf(RefRange).GetOfs);

{* Verkrijg superclass + inheritance diepte *}

GetData (Caller.GetOfs. Super. SizeOf (Super) + SizeOf(Inher_Depth).GetOfs);

{* Maak instance record af *}

Class := Caller:
Entrys := Addr(I_Entrys);
MetaSpace := Addr(I_Metas);
NrUsers := I

end;
{* Vraag het eerste meta-object van het te creeeren object *}
{* om met deze structuur de class te instantieren. Hijn *}
{* meta-object wordt gevraagd om het instantiatierecord *}
{* naar de creator te zenden via een mail opdracht. *}

SetHsg(InstMsg. ·NEW·.InstParms.SizeOf(InstParms));
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(* Verstuur; bij boot wordt deze creatie door de kernel gedaan, die *}
(* geen inheritance implementeert. De object-manager kan hiermee geen *}
(* problemen krijgen omdat methods van dit object of evt. fragment *}
(* door de kernel worden beheerd (geactiveerd I). *}

DoMail(InstParms.NewParms.MetaSpaceA[I),InstMsg,Running[CrCPU) .RepPt A)

end; (*MC_Arrange_Instantiation*}

Message;
RefRange; (* gegarandeerd at home *}

objecten te laten verwijderen *}
object; Reply: niets *}

Word;
Ent ryRange;
MetaRange;
Integer

Word;
Record

DSize
NrEntrys
NrMetas
Rights

end;
EntryBlock;
MetaBlock;

I_Entrys
I~etas

MetaMsg,
Reply
Caller

begin
(* Haal refnr van caller (= a class) op *}
SetMsg(MetaMsg,'GET_ID',Running[CrCPU).Caller.DescNr,SizeOf(HomeRange));
MetaReq(I,MetaMsg,Reply);
GetReply(ReplY,Caller,SizeOf(Caller»;
(* Haal metaspace van instances uit aanroepende class *}
GetOfs := 0;
GetData(Caller,GetOfs,Reserved,SizeOf(Reserved),GetOfs);
GetOfs := Reserved;
GetData(Caller,GetOfs,Info,SizeOf(Info),GetOfs);
GetData(Caller,GetOfs,I_Entrys,Info.NrEntrys * SizeOf(Selector),GetOfs);
GetData(Caller,GetOfs,I_Metas,Info.NrMetas * SizeOf(RefRange),GetOfs);
(* Mail Ie meta met dispose message (ik gebruik mijn meta) *}
MetaMsg := Running[CrCPU).Msg;
SetMsg(MetaMsg, 'DISPOSE',Running[CrCPU).Msg.Parms,SizeOf(RefRange»;
DoMail(I_Metas[l) ,MetaMsg, Reply)

end; (*MC_Arrange_DeInstantiation*}

Procedure MC_Arrange_DeInstantiation;
(* Service voor class objecten, om hun
(* Msg in: RefRange van te verwijderen
Var

Reserved,
GetOfs
Info

: Message;
: MetaRange;

Procedure MC_ChangeMetaClassSpace;
{* Migreert een eigen class naar een andere metaspace *}
{* Msg in: K_ME_Parms; Reply: Niets. AIleen de class *}
{* zelf migreert, zijn superclasses niet ! Deze *}
(* method kan ook een template verhuizen. *}
Var

Received,
OldInfo
Msg,
MetaMsg,
Reply
I

begin
Getparms(Received,SizeOf(Received);
{* Vraag de meta-space van de te migreren class op *}
SetMsg(Msg. 'GET_METASP',Received.Who,SizeOf(Received.Who»;
MetaReq(I,Msg,Reply);
GetReply(Reply,oldInfo,SizeOf(OldInfo»;
(* Ontkoppel die meta-space van de class *}
for I := I to oldInfo.NrMetas do (* Mail iedere meta met een release message *}
begin

SetMsg(MetaMsg,'RELEASE',Received.Who,SizeOf(Received.WhoI);
DoMail(OldInfo.Metas[I) ,MetaMsg, Reply)

end;
(* Koppel de class aan de nieuwe meta-space *}
(* Dit wordt door mijn meta-object gedaan. *}
SetMsg(Msg, 'SET_METASP',Received,SizeOf(Received»;
MetaReq(I,Msg,Reply);
(* Laat ieder van die meta-objecten de class accepteren *}
for I := I to Received.NrMetas do (* Mail iedere meta met een accept message *}
begin

SetMsg(MetaMsg, 'ACCEPT',Received.Who,SizeOf(Received.Who»;
DoMail(Received.Metas[I) ,MetaMsg, Reply)

end
end; (*MC_ChangeMetaClassSpace*}

Word;
Ent ryRange ;
MetaRange;
Integer

Word;
Record

DSize
NrEntrys
NrMetas
Rights

end;

Procedure MC_Change_MS_For_Next_Instances;
(* Verandert de metaspace van nieuwe (I) instances van een class *}
{* die ik beheer. Zie dit als een 'future' migratie. Als ik deze *}
{* beslissing zelf neem ben ik reflectief bezig ! *}
(* Msg in: K_ME_Parms; Reply: niets *}
Var

Received
Dummy,
Reserved,
GetOfs
Info
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EntryBlock;
MetaBlock;
Message;
MetaRange;

I_Entrys
I_Metas
Msg,Reply
I

begin
GetParms(Received,SizeOf(Received»;
{* Ga er van uit dat ·who· onder mijn beheer is *}
{* Haal de metaspace voor instances van ·who· op *}
GetOfs := 0;
GetData(Received.Who,GetOfs,Reserved,Sizeof(Reserved),GetOfs);
GetOfs := Reserved;
GetData(Received.Who,GetOfs,Info,SizeOf(Info),GetOfs);
GetData(Received.Who,GetOfs,I_Entrys,

Info.NrEntrys * SizeOf(Selector),GetOfs);
GetData(Received.Who,GetOfs,I_Metas,

Info.NrMetas * Sizeof(RefRange),GetOfs);

{* unclaim die metaspace lx , deze werd nl. door *}
{* class geclaimed. (aIleen instances acceptedl) *}

for I := 1 to Info.NrHetas do
begin

{* Setup unclaim message; I~etas zijn allen master-fragmenten I *}
SetMsg(Meg, 'UNCLAIM',I_Hetas[I),SizeOf(I_Metae[I»);
{* Vraag mijn meta-object dit uit te voeren *}
HetaReq(l, Msg,Reply)

end;

{* extra claim nieuwe metaspace voor instances *}
{* let weI: een claim; geen accept message I *}
{* de nieuwe meta-space weet dus nog van niets *}

for I := 1 to Received.NrMetas do
begin

SetMsg(Msg, 'E_CLAIM',Received.Metas[I),SizeOf(Received.Metas[Il»);
MetaReq(l,Msg,Reply)

end;

{* Zet de nieuwe metaspace in het class object ·who· *}
{* Er wordt van uit gegaan dat metaspace even groot bleef J *}
PutData(Received.Who,GetOfs - (Received.NrMetas * SizeOf(RefRange»,

Received.Metas,Received.NrMetas * SizeOf(RefRange) ,Dummy)

end; {*MC_Change_MS_For_Next_Instances*}

O..MaxRefs;
Integer

Word;

RefRange;
Record

Super
Inher_Depth

end;
Message;Msg,Reply

Dummy,
DSize

begin
{* Haal refnr van caller (= class van mij) op *}
SetMsg(Msg,'GET_ID',Running[CrCPUj.Caller.DescNr,sizeOf(HomeRange»);
MetaReq(l,Msg,Reply);
GetReply(Reply,caller,SizeOf(Caller»);
{* Haal de info op en geef reply *}
SetMeg(Msg, 'GET_DATSIZE',Caller,Sizeof(caller);
MetaReq(l,Msg,Reply);
GetReply(Reply,DSize,SizeOf(DSize));
GetData(Caller,DSize-SizeOf(superInfo),SuperInfo,SizeOf(SuperInfo) ,Dummy);
SetReply(SuperInfo. Inher_Depth,SizeOf(SuperInfo. Inher_Depth)

end; {*MC_GetInheritanceDepth*}
{SF-}

Procedure MC_GetInheritanceDepth;
{* Retourneert de inheritance diepte van een *}
{* class die door mij beheert wordt. *}
{* Msg in: RefRange; Reply: Integer, deze *}
{* method mag aIleen door classes die ik be- *}
{* heer via een metareq worden aangeroepen ! *}
Var

Caller
SuperInfo

{==================================================================}
{ BESCHRIJVEND BLOCK: INITIALISATIE }
{==================================================================}
Procedure Loa~MetaCI_Class;

begin
With MCC_Block do
begin

C_Name := 'METACL_CLASS';
C_Dsize := SizeOf(MCC_Data);
C_NrEntrys := 4;
SetSelector(C_Entrys[ll, 'NEW',MCC_New_MetaClaes,O);
SetSelector(C_Entrys[2),'DISPOSE',MCC_Diep_MetaClass,O) ;
SetSelector (C_Entrys (3) , 'INIT',MCC_Init_This_Class,O);
SetSelector(C_Entrys[4),'INH_DEPTH',HCC_GetInheritanceDepth,0);
I_DSize := sizeOf(MCC_InstData);
I~rEntrys := 14;
Rights := 0;
SetSelector(I_Entrys[Ol),'INIT',MC_Init,O);
SetSelector (I_Entrys (02) , 'NEW',MC_NeWClass,O);
SetSelector(I_Entrys[031, 'DISPOSE',MC_DispClass,O);
SetSelector(I_Entrys[04},'RMAIL',MC_RMail_~Class_Or_Template,O);
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Creeert en Hailt mijn instances;
Hijn meta-class creeert en mailt mij
Ik wordt o.d.d. mijn eigen meta-class.

SetSelector(I_Entrys[OSl,'CLAIH',HC_ClaimClass,O);
SetSelector(I_Entrys[06l,'E_CLAIH',HC_ChangeClaim,O);
SetSelector(I_Entrys[07l,'UNCLAIH',Hc_changeClaim,O);
SetSelector(I_Entrys[08l,'INST',HC_Arrange_Instantiation,0);
SetSelector(I_Entrys[09l,'DE_INST',HC_Arrange_DeInstantiation,O);
SetSelector(I_Entrys[10l,'ACCEPT',HC_AcceptClass,O);
SetSelector(I_Entrys[lll,'RELEASE',HC_ReleaseClass,O);
SetSelector(I_Entrys[12j,'CHG_METASP',HC_ChangeHetaClassSpace,O);
SetSelector(I_Entrys[13j,'CHG_IHSP',HC_Change-"S_For_Next_Instances,O);
SetSelector(I_Entrys[14l,'INH_DEPTH',HC_GetInheritanceDepth,0);
Super := ";
NrHetas := 1;
HetaName : = ' KERNEL'

end
end; (*Load_HetaCl_Class*)

{ CLASS VAN OBJECT MANAGER }

(--------------------------------------------------)
( Class van object manager die op meta-level ligt. )
(--------------------------------------------------)

of Selector;

naam)
)
)

Naam class )
class data size
I Class methods
cl. methods)
inst. data size
I inst. methods
inst. methods)
rechten )
Super class
I Heta objs
Heta-object

object kan interpreteren
zijn van een disk.

of Selector;

ObjName;
Word;
EntryRange;
Array[l .. 4 j
Word;
Ent ryRange ;
Array [1. • 12 j
Integer;
ObjName;
HetaRange;
ObjName

Record
C_Name
C_DSize
C_NrEntrys
C_Entrys
I_DSize
I_NrEntrys
I_Entrys
Rights
Super
NrHetas
HetaName

end;

{ Opbouw volgens een structuur die template
( Een beschrijvend block kan b.v. afkomstig

Var
OHC_Block

(==================================================================)
( IHPLEHENTATIE )
(==================================================================)
Type ( data structuur van classvariabelen )

( 1e veld wordt beheerd door meta-object )
( dit meta-object is een class-manager )

Record
Reserved
NrCreated

end;

Word; ( Management )
O.. HaxHomeFrags (I obj managers 1 7) )

Hanagement )
Fragmenten onder beheer )

Word;
Set of RefRange

{ data structuur van objmanager meta-objecten

Record
Reserved
HyFrags

end;
($F+)

(==================================================================)
( CLASS METHODS )
(==================================================================)
Procedure OH_Init_This_Class;
(* Initieert deze class *)
begin

OMC_Data(Running[CrCPUj .Status.CrDataA).NrCreated ._ 0
end; (*O~Init_This_Class*)

Procedure OH_New_Han;
{* Instantiatie van een object manager (door een metaclass) *)
begin

With Running [CrCPUj do
begin

(* Laat mijn meta-class dit afhandelen *)
Hsg.Choice := 'INST';
MetaReq(l,Msg,RepPt A);
(* Administratie *)
Inc(OHC_Data(Status.CrData A) .NrCreated)

end
end; (*OH_New_Han*)

Procedure OH_Disp_Han;
(* Verwijdering van een object manager meta-object *)
(* Msg in: RefRange; Reply: niets *)
begin

With Running [CrCPUj do
begin

Hsg.Choice := 'DE_INST';
(* Delegeer naar mijn metaclass *)
HetaReq(l,Msg,RepPt A);
(* Administreer de verwijdering *)
Dec (OHC_Data (Status.CrDataA) .NrCreated)

end
end; (*OH_Disp_Han*)
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Procedure OM_GetInheritanceDepth;
{* Retourneert lengte class list die aan deze class hangt *}
{* Laat dit mijn metaclass opknappen omdat ik dynamisch *}
{* van superclass veranderd kan zijn J *}
begin

MetaReq(l,Running[CrCPU] .Msg, Running [CrCPU] ,RepPt A
)

end; {*OMLGetInheritanceDepth*}

{==================================================================}
{ INSTANCE METHODS }
{==================================================================}
Procedure OM_Init;
{* Initieert een object manager *}
begin

oMC_InstData(Running[CrCPU] .Status.CrData A
) ,MyFrags := []

end; {*oMLInit*}

Procedure OM_Accept Frag;
{* Maakt dit object kenbaar dat hij er *}
{* een te beheren fragment bij krijgt. *}
{* Msg in: RefRange; reply: niets *}
Var

Received RefRange;
Msg,Reply : Message;
MyNr : RefRange;

begin
GetParms(Received,SizeOf(Received»;
{* Werk mijn instance data bij *}
With OMC_InstData(Running[CrCPU] ,Status,CrDataA

) do
MyFrags := MyFrags + [Received);
{* Regel een extra claim op mijzelf; omdat ik een fragment kan *}
{* zijn is °mijn nummerO andere dan self, vraag mijn meta-object*}
{* allereerst om mijn nummer, *}
SetMsg(Msg, 'GET_ID',Running[CrCPU] ,Self,sizeOf(Running[crCPU] ,Self»;
MetaReq(l,Msg,Reply);
GetReply(Reply,MyNr,SizeOf(MyNr»;
{* Zet een extra claim op het object met dat nummer; aIle tot dit object *}
{* behorende fragmenten worden nu automatisch geclaimed I Als ik onder *}
{* de kernel loop dan frag = obj, en gaat de claim ook OK ! *}
SetMsg(Msg,'E_CLAIM',MyNr,SizeOf(MyNr»;
MetaReq(l,Msg,Reply)

end; {*OM_AcceptFrag*}

Procedure OM_ReleaseFrag;
{* Maakt dit object kenbaar dat hij een fragment verliest. *}
{* Msg in: RefRange; reply: niets *}
Var

Received RefRange;
Msg,Reply : Message;
MyNr : RefRange;

begin
Getparms(Received,SizeOf(Received» ;
{* Werk mijn instance data bij *}
With OMC_InstData(Running[CrCPU],Status.CrData A

) do
MyFrags := MyFrags - (Received];
{* Vraag mijn meta om mij Ix te unclaimen. *}
{* Dezelfde procedure als bij accept *}
SetMsg(Msg, 'GET_ID',Running[CrCPUj.Self,SizeOf(Running[CrCPU] ,Self») ;
MetaReq(I,Msg,Reply);
GetReply(Reply,MyNr,SizeOf(MyNr» ;
SetMsg(Msg, 'UNCLAIM',MyNr,SizeOf(MyNr»;
MetaReq(l,Msg,Reply)

end; {*OM_ReleaseFrag*}

*}
*}
*}
*}
*}
*}
*}

over *}
plaatse*}

*}

K_New_parms;
0, .MaxRefs;
Integer;
RefRange

Message;
Record

NewParms
superCI
Inher_Depth
Class

end;
ObjName;
Word;

ICNew_Rep;

O•• MaxRefs;
ObjName;
Integer;

SuperFragName
Reserved,PutOfs
MasterFragRef,
SuperFragRef,
New_Rep
MasterFragId,
SuperFragId
S
OK

Procedure OM_Instantiate_A_Class;
{* Instantieert class.
{* De procedure lijkt omslachtig, maar illustreert de
{* black box die kernel heet, m.a.w. het doet er niet
{* toe hoe en waar de kernel de data opslaat I Deze
{* manager verwerkt data aangeboden door een metaclass.
{* Msg in: naam object; Reply: K_New_Rep; dit moet nog
{* op een host gestored worden II
{* Indien naam object met i begint dan voIgt info
{* refrec van de master in de naam I Dit moet ter
{* gestored worden II
Var

MetaMsg,
InitMsg,
SuperMail,
Msg,Reply
Received
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I MetaRange;
M Mail;

begin
(* Haal parms op *)
GetParms(Received,SizeOf(Received»);

With Received do
With NewParms do
begin

(* Set offset van super-object id. in object data block *)
Reserved := DSize;

(* maak plaats voor Id van super-object (fragment) + *)
(* het id van de bijbehorende class + supercl + Id *)
(* van masterfragment; ook als dat gemaakt meet worden *)

Inc(DSize,SizeOf(SuperFragld) + SizeOf(Class) +
SizeOf(SuperCl) + SizeOf(MasterFragld);

(* Creeer het fragment zelf, en set het reply alvast *)
(* Door de creatie krijg ik en de andere meta's een *)
{* accept message toegestuurd I (o.a. extra claim I) *)
(* Het I gebruikers wordt gelijk aan inher_depth + 1 *)
(* als dit een master-fragment moet worden, anders is *)
(* het aantal gebruikers gelijk aan 1 (requestor) *)

if Received.NewParms.Name[l] <> 'Q' then
Received.NewParms.Nrusers ._ Succ(Received.lnher_Depth)
else
Received.NewParms.NrUsers ._ 1;

(* Creeer nu *)

SetMsg(Msg,'NEW',Received,SizeOf(Received»);
MetaReq(I,Msg,Reply);
GetReply(Reply.New_Rep,SizeOf(New_Rep»);
SetReply(New_Rep,SizeOf(New_Rep»;

(* Super object exists? *)
if (SuperCl <> 0) then
(* Creeer super-object (fragment); supercl id. van superclass ... *)
begin

(* Benoem super-fragment *)
if (Name[l] <> 'e') then
(* Ik creerde net een master *)
begin

(* Setup de naam van superfragment *)
(* Uniek omdat inher_depth erin I *)
(* LET OP VOOR LENGTE ! 1 *)
SuperFragName := 'Q' + Name;
Str(New_Rep.RefRec.Host,S);
SuperFragName := SuperFragName + ' , + S;
Str(New_Rep.RefRec.DescNr.S);
SuperFragName := SuperFragName + '-' + S;
Str(Inher_Depth,S);
SuperFragName := superFragName + '-' + S

end
else
(* Ik creerde net een super-fragment, verander alleen inh_depth *)
(* in de naam van het nu te creeeren super-fragment. *)
begin

SuperFragName := Name;
While (SuperFragName[Length(SuperFragName)] <> '-') do
Dec(SuperFragName[O]);
Str(Inher_Depth,S);
SuperFragName := SuperFragName + S

end;
{* Mail superclass met new message (gaat via zijn Ie meta) *)
SetMsg(SuperMail, 'NEW',SuperFragName,SizeOf(SuperFragName»;
DoMail(SuperCl,SuperMail,Reply);
(* Store het refrec *)
GetReply(Reply,SuperFragRef,SizeOf(SuperFragRef));
SetMsg(Msg,'STORE',SuperFragRef,SizeOf(SuperFragRef»);
MetaReq(I,Msg,Reply);
{* Get Id *}
GetReply(ReplY,SuperFragld,SizeOf(SuperFragld)

end
else
SuperFragld := 0;

(* Achterhaal MasterFragld *)

if Name[l] = 'e' then
(* Ik heb net een superfrag gecreeerd, haal masterfrag uit *}
(* de naam en store het referentierecord op deze host. *)
begin

S := Name;
MasterFragRef.RefRec.Name := Copy(S,2,Pos('-',S)-2);
Delete(S,I,Pos('-',S»;
Val(Copy(S,I,Pred(Pos('-',S)),MasterFragRef.RefRec.Host.OK);
Delete(S,I.Pos('-',S»);
Val(Copy(S.I,Pred(Pos('-',S))),MasterFragRef.RefRec.DescNr,OK);
MasterFragRef.RefRec.Claims := 1; (niet echt nodig overigens )
(* Store de referentie op deze host *)
SetMsg(Msg.'STORE',MasterFragRef,sizeOf(MasterFragRef»;
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MetaReq(1,Msg,Reply);
GetReply(Reply,MasterFragId,sizeOf(MasterFragId))

end
else
{* Ik heb net het masterfrag op deze host gecreeerd *}
MasterFragId := New_Rep.Id;

{* Set reserved aan begin object data *}
PutData(New_Rep.Id,O,Reserved,sizeOf(Reserved),PutOfs);

{* Zet super-frag id. + class id + supercl id + *}
{* master id aan eind object data *}

PutOfs := Reserved;
PutData(New_Rep. Id,PutOfs, SuperFragId,SizeOf(SuperFragId ),PutOfs);
PutData(New~ep.ld,PutOfs,Class,SizeOf(Class),PutOfs);

PutData(New_Rep.Id,putOfs,SuperCl,SizeOf(SuperCl),PutOfs);
PutData(New_Rep.ld,PutOfs,MasterFragld,SizeOf(MasterFragId),PutOfs);

{* Initialiseer het object (fragment); aIle super-fragmenten *}
{* zijn op dit punt al geinitialiseerd I De initialisatie *}
{* kan rechtstreeks, omdat ik het fragment beheer. *}

InitMsg.Choice := 'INIT';
M.MsgPt := Addr(InitMsg);
M.Target := New_Rep.Id;
SetMsg(Msg, 'RSEND',M,SizeOf(M»;
MetaReq(1,Msg,Reply)

end
end; {*OM_Instantiate_A_Class*}

O..MaxRefs;
RefRange;
O..MaxRefs;
RefRange

aIle fragmenten *}
niets *}

Message;

Word;
Record

superFrag
Class
SuperCl
MasterFrag

end;
Procedure Dispose_Link (The_Frag: RefRange);
{* Verwijderd gehele object, maakt gebruik van recursie *}
{* om in omgekeerde volgorde te verwijderen als die *}
{* waarin gecreeerd is; wordt zo gedaan omdat fragmenten *}
{* een Id voor de master behouden, dit levert problemen *}
{* op als de master al weg is en getracht wordt op de- *}
{* zelfde host het referent ie-record te restoren !I *}
begin

if (The_Frag in OMC_InstData(Running[CrCPU).Status.crData A
) .MyFrags) then

begin
{* Haal info uit fragment *}
GetData(The_Frag,O,Reserved,SizeOf(Reserved),GetOfs);
GetOfs := Reserved;
GetData(The_Frag,GetOfs,Info,sizeOf(Info),GetOfs) ;
{------------------------------------------------}
{* Restore Id's van superfrag en van masterfrag *}
{* Dit hoeft slechts ~~n keer gedaan te worden *}
{* omdat bij creatie ook maar ~~n keer wordt *}
{* gestored. Het heeft eigenlijk aIleen zin bij *}
{* referenties naar remote fragmenten, omdat *}
{* bij verwijdering van de refs + descs op de *}
{* host waar fragmenten gesitueerd zijn geheel *}
{* worden verwijderd ! *}
{------------------------------------------------}
if (Info.SuperFrag <> 0) then
begin

SetMsg(Msg, 'RESTORE',Info.SuperFrag,sizeOf(Info.superFrag));
MetaReq (1, Msg, Reply) .

end;
SetMsg(Msg,'RESTORE',Info.MasterFrag,SizeOf{Info.MasterFrag);
MetaReq(1,Msg,Reply) ;
{-----------------------------------------------------}
{* Recursie om in omgekeerde volgorde te verwijderen *}
{* Master-fragment gaat dus als laatste weg I *}
{-----------------------------------------------------}
if (Info.SuperFrag <> 0) then Dispose_Link(Info.SuperFrag);
{----------------------}
{* Verwijder fragment *}
{----------------------}
SetMsg(Msg, 'DISPOSE',The_Frag,SizeOf(The_Frag));
MetaReq(l,Msg,Reply)

end
else
{* Indien er nog 'n fragment is: mail superclass met dispose message *}
if (The_Frag <> 0) then
begin

SetMsg(Msg. 'OISPOSE',The_Frag,SizeOf(The_Frag»;
DoMail(Info.SuperCl,Msg,Reply)

end
end; {*Dispose_Link*}

Procedure OM_Dispose_An_Obj;
{* Verwijdert 'n object incl
{* Msg in: RefRange; Reply:
Var

Msg,Reply
GetOfs,
Reserved
Info



Word;

Mail;
Message;
ObjName;
Integer;
Boolean;
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Var
Received_Frag : O..MaxRefs;

begin
GetParms(Received_Frag,SizeOf(Received_Frag»);
Dispose_Link (Received_Frag)

end; {*OM_Dispose_An_Obj*}

Procedure OM_RMail_~Fragment;

{* Mailt een object fragment. Indien de method in het fragment niet *}
(* werd uitgevoerd wordt het nummer van het volgende fragment gere- *)
(* tourneerd, met r_Ien = -1 I Msg in: Mail; *)
(* Reply: reply van fragment of next fragment met r_Ien = -1 *)
{* Het moet verboden worden deze method te activeren vanuit een van *}
{* mijn objecten; het request komt vanuit een mail method , *}
Var

Received Mail;
Dummy,
Reserved Word;

begin
GetParms(Received,SizeOf(Received));
if (Received.Target in OMC_InstData(Running[CrCPU].Status.CrData A

) .MyFrags)
{* target is een van mijn fragmenten; set een activatie message *}
then
begin

Running [CrCPU] .Msg.Choice := 'RSEND';
MetaReq(l,Running[CrCPU].Msg,Running[CrCPU] .RepPt A

);

With Running [CrCPU] .RepPt A do
if (R_Len = -1) then
{* Niets gedaan, retourneer next fragment *}
begin

GetData(Received.Target,O,Reserved,SizeOf(Reserved) ,Dummy );
GetData(Received. Target , Reserved,Received.Target,

SizeOf(Received.Target),Dummy);
Move(Received.Target,RDat,SizeOf(Received.Target»

end
end
else
{* Draag de mail over aan het meta-object van target *}
MetaReq(l, Running [CrCPU] .Msg,Running[CrCPU] .RepPt A

)

end; {*OM_RMail_A_Fragment*}

Procedure OM_RMail_An_Obj;
{* Mailt een object; procedure checked of object door mij beheerd wordt. *}
{* Indien dat niet het geval is wordt het object gemailed via z'n eigen *}
(* mailer. Als dat weI het geval is wordt er gestart met zoeken naar de *)
{* method in het 'master' (laagste) fragment van het object; iedere method *}
{* is dus virtueel. Het proberen van methods loopt via een frag. mail. *}
{* Msg in: Mail; Reply: reply van het object; Indien de method *}
{* niet bestaat is reply.r_len gelijk aan -1 (error value). *}
Var

Received
Msg, Reply
TrgName
OK
Done
DSize,
Durmny

begin
{* Haal de mail binnen *}
GetParms(Received,SizeOf(Received»;
if (Received.Target in OMC_InstData{Running[CrCPU].Status.CrData A

) .MyFrags)
then
{ Target is een van mijn objecten }
begin

{* Verkrijg de naam van het target-object *}
SetMsg(Msg,'GET_NAME',Received,SizeOf(Received»;
MetaReq(l,Msg,Reply);
GetReply(ReplY,TrgNarne,SizeOf(TrgNarne));
if (TrgName[l] = '@') then
{* Het metarequest voor deze method is afkomstig vanuit *}
{* een object-fragment wat zichzelf een opdracht geeft. *}
{* Start met zoeken in de master (laagste fragment) van *)
(* het object. Het Id. van de master is te halen uit de *)
{* storage data van het fragment I *}
begin

{* Haal data size op *}
SetMsg(Msg,'GET_DATSIZE',Received.Target,SizeOf(Received.Target»;
MetaReq(l,Msg,Reply);
GetReply(ReplY,DSize,SizeOf(DSize»;
{* Aan eind staat master frag id; haal op *}
GetData(Received.Target,DSize - SizeOf(Received.Target) ,

Received.Target,SizeOf(Received.Target),Durmny);
Move (Received,Running[CrCPU] .Msg.Parms,SizeOf(Received))

end;
{* Set fragment mail message *}
Running [CrCPU] .Msg.Choice := 'F_RMAIL';
Repeat

{* Probeer de method: Probeer object fragment te mailen *}
MetaReq(l,Running[CrCPU] .Msg,Running[CrCPU].Reppt A

);

Done := (Running[CrCPU].RepPtA.R_Len <> -I);
if Not Done then
{* Als niets gedaan dan wordt super-fragment geretourneerd *}
GetReply(Running[CrCPU] .RepPt A ,Running [CrCPU] .Msg.Parms,

SizeOf(RefRange»
Until (Rece'ved.Target = 0) Or Done

end



Word:
O..MaxRefs;
RefRange:
~Message;

Message:
Mail:
Boolean:

Word;
MethodName;

O..MaxRefs;
RefRange;
Message;
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else
{* Draag de mail over aan het meta-object van target *}
MetaReq(I,Running[CrCPU].Msg,Running[CrCPUj .RepPt~)

end: {*O~RHail_An_Obj*}

Procedure O~Call_Super;

{* Deze method wordt geactiveerd door een object dat °mijO als meta-object *}
{* heeft. Er wordt vanuit de aanroepende method van zo'n object ~~n fragment *}
{* omhoog gesprongen en vanuit daar wordt er naar een method gezocht. *}
{* Msg in: ~Message: Reply: object-reply als method gedaan, anders errorrepl.*}
Var

Reserved,Dummy
SuperFrag
Caller
Mail_For_Super
Msg,Reply
MetaMsg
Done

begin
{* Haal ref van aanroepende home-object (fragment) op *}
SetMsg{Msg,'GET_ID',Running[CrCPU] .Caller.DescNr,SizeOf{HomeRange»:
MetaReq(I,Msg,Reply):
GetReply(ReplY,Caller,SizeOf(Caller):
{* Verkrijg de aan de mailer van super-fragment te verzenden message *}
GetParms(Mail_For_Super,SizeOf(Mail_For_Super»:
{* Verkrijg offset manager data *}
GetData(Caller,O,Reserved,SizeOf(Reserved),Dummy):
{* Haal super-fragment eruit: deze *}
{* acties zijn voor mij, omdat ik *}
{* dit fragment beheer. *}
GetData(Caller,Reserved,SuperFrag,SizeOf(SuperFrag) ,Dummy ):
Repeat

if (SuperFrag <> 0) then
begin

{* Set te activeren fragment *}
MetaMsg.Target := SuperFrag:
{* Set message voor dat fragment *}
Move(Running[CrCPU].Msg.Parms,MetaMsg.Msgpt,SizeOf(MetaMsg.MsgPt»):
SetMsg(Msg, 'F_RMAIL',MetaMsg,SizeOf(MetaMsg)):
{* Vraag mijn meta dat fragment met die message te mailen *}
{* Die fmail verloopt via de meta van dat fragment (evt. ik) *}
MetaReq(I,Msg,Running[CrCPU] .RepPt~);

Done := (Running[CrCPUj.RepPt~.R_Len<> -1)
end;
{* Als niet uitgevoerd dan wordt next fragment geretoureerd *}
if Not Done then
GetReply (Running [CrCPU) .RepPt~,SuperFrag,sizeOf(SuperFrag))

Until (SuperFrag = 0) Or Done
end; {*OM_Call_Super*}

Procedure OM-ChangeClaim;
(* Verhoogt of verlaagt claims van object wat door 'mij' gecreeerd werd *)
{* Er moet gestart worden in een master I *}
(* Msg in: RefRange van het object; Reply: niets. Dezelfde gang van *)
(* zaken als de claim verandering in de metaclass I *)
Var

The_Frag
MetaObj
Msg,Reply
Reserved,
DSize,Dummy
FClaimMeth

begin
(* Haal nr op van het fragment dat een andere claim moet krijgen *)
GetParms(The_Frag,SizeOf(The_Frag)):

While The_Frag in OMC_InstData(Running[CrCPU].Status.CrData~).MyFrags do
begin

(* Set met het fragment uit te voeren opdracht *)
FClaimMeth := Running[CrCPU].Msg.Choice;
Insert('F',FClaimMeth,3):

{* Set message voor claimverandering van e~n van mijn fragmenten *}

SetMsg(Msg,FClaimMeth,The_Frag,SizeOf(The_Frag»:

{* Geef frag een extra/mindere claim (deleg. naar mijn meta) *}
MetaReq(1 ,Msg, Running [CrCPU) .RepPt~):

{---------------------------------}
{* Achterhaal nr van super-frag *}
{---------------------------------}
GetData(The_Frag,O,Reserved,SizeOf(Reserved) ,Dummy) :
GetData (The_Frag, Reserved,The_Frag, SizeOf (The_Frag) ,Dummy)
{* Herhaal dit tot fragment niet door mij beheerd wordt *}

end:

if (The_Frag <> 0) then
{-----------------------------------------------------------------}
{* Verander claim op een fragment dat niet door mij beheerd wordt }
{-----------------------------------------------------------------}
begin

SetMsg(Msg,Running[CrCPU).Msg.Choice,The_Frag,SizeOf(The_Frag»);
MetaReq(I,Msg,Reply)

end
end; (*OM_ChangeClaim*)



K_New_Parms;
EntryBlock;

Message;
HomeRange;
Mail;
K_New_Rep;
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Procedure OM_Claim;
{* Claimt een object, Msg in: Naam obj; Reply: RefRange obj *}
begin

{* Delegeer direct naar mijn meta *}
MetaReq(I,Running[CrCPUJ.Msg,Running[CrCPUj.RepPt A

)

end; {*O~Claim*}

Procedure O~Get_Id;

begin
{* Oelegeer direct naar mijn meta *}
MetaReq(l,Running[CrCPU].Msg,Running[CrCPU].RepPt A

}

end; {*OM_Get_Id*}
{$F-}

{==================================================================}
{ BESCHRIJVEND BLOCK: INITIALISATIE }
{==================================================================}
Procedure Loa~O-Man_Class;

begin
With OMC_Block do
begin

C Name := '0 MAN CLASS"
C:DSize := sIzeof(oMC_~ta);
C_NrEntrys := 4.;
SetSelector(C_Entrys[11,'NEW',OM_New_Man,O);
SetSelector(C_Entrys[21,'OISPOSE',OM_Oisp_Man,O);
SetSelector(C_Entrys[31, 'INIT',OM_Init_This_Class,O);
SetSelector(C_EntrysI4J,'INH_OEPTH',O~GetlnheritanceDepth,O);

I_OSize := SizeOf(OMC_InstData);
I_NrEntrys := 12;
Rights := 0;
SetSelector(I_Entrys[011, 'INIT' ,OM_Init,O);
SetSelector(I_Entrys[02],'NEW',O~Instantiate_A_Class,O);

SetSelector(I_Entrys[031,'DISPOSE',OM_Dispose_An_Obj,O);
SetSelector(I_Entrys[041,'RMAIL',OM_RMail_An_Obj,O);
SetSelector(I_Entrys[OSl,'F_RMAIL',OM_RMail_A_Fragment,O);
SetSelector(I_Entrys[061,'SUPER',OM_Call_Super,O);
SetSelector(I_Entrys[071,'CLAIM',OM_Claim,O);
SetSelector(I_Entrys[OB1,'UNCLAIM',OM_ChangeClaim,O);
SetSelector(I_Entrys[091,'E_CLAIM',OM_ChangeClaim,O);
SetSelector(I_Entrys[101,'ACCEPT',OM_AcceptFrag,O);
SetSelector(I_Entrys[111,'RELEASE',OM_ReleaseFrag,O);
SetSelector(I_Entrys[12l,'GET_IO',OM_Get_Id,O);
Super := ";
NrMetas := I;
MetaName := 'KERNEL'

end
end; {*Load_O_Man_Class*}

{ SMALL META CLASS }

{* Beschrijving van installatie van small-meta-class object, wat tijdens *}
{* boot procedure gebruikt wordt. Gebruikt enige methods uit metaclcl I *}
Procedure Install_Small_MetaCl(Var Ref: RefRange);
{* Installeert small meta-class *}
Var

ToSend
The_Entrys
MetaMsg,
Msg,Reply
MetaMeta
InitMail
SMC_Ref

begin
{** Setup methods. LET OP: GESORTEERO OP NAAM II **}
SetSelector(The_Entrys[11,'ACCEPT',MC_AcceptClass,O);
SetSelector(The_Entrys[21,'CHG_METASP',MC_ChangeMetaClassSpace,O);
SetSelector(The_Entrys[31, 'INIT',MC_Init,O);
SetSelector(The_Entrys[41,'INST',MC_Arrange_Instantiation,0);
SetSelector(The_Entrys[Sl,'NEW',MC_NewClass,O);
SetSelector(The_Entrys[61,'RELEASE',MC_ReleaseClass,O);
SetSelector(The_Entrys[71,'RMAIL',MC_RMail_A_Class_Or_Template,O);
MetaMeta := 1; {Set meta-object (= kernel) }
{ Setup message }
With ToSend do
begin

Name : = 'SMALLJmTACL';
DSize := SizeOf(MCC_InstData); {* Oit wordt °geleendo I *}
NrEntrys := 7;
Entrys := Addr(The_Entrys);
NrMetas : = 1;
MetaSpace := Addr(MetaMeta);
FRights := 0;
NrUsers := 1

end;
SetMsg(Msg, 'NEW',ToSend,SizeOf(ToSend));
MetaReq(I,Msg,Reply);
GetReply(Reply,SMC_Ref,SizeOf(SMC_Ref)) ;
{* Kernel doet geen init, dit is ook niet nodig omdat de *}
{* met nullen gevulde data volstaat ter initialisatie I *}
{* Store referent ie-record *}
SetMsg(Msg, 'STORE',SMC_Ref,SizeOf(SMC_Ref));
MetaReq(I,Msg,Reply);
GetReply(Reply,Ref,SizeOf(Ref))

end; {*Install_Small_MetaCl*}
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{ OODOS, HOOFD PROGRAMMA }
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{$A-,B-,D+,E-,F-,I+,L+,N-,O-,R+,S+,V+}
{$M 35000,0,655360}

{$I MKERNEL}
{$I KERNEL}
{$I TEMPLATE}
{$I METACLCL}
{$I OMANCL}
{$ I SMMETACL}
{$I BITCLASS}
{$I INTCLASS}
lSI POINTCL}
{$I STATUS}

Procedure Boot;
Var

MS9, Reply
MeMail
Pt
MCNewRep,
OMNewRep
SMC, SOM, THP,
MCC,MC, OMC, OM,
OM2
Name
CHG_Meta_Parms

Message;
Mail;
Pointer;

RefRange;
ObjName;
K_ME_Parms;

RefRange;
ObjName;
Record

X,Y : Byte
end;
Integer;
Mail;

class *}

Procedure Demo;
Var

PNTNewRep,
IntNewRep,
BitNewRep : ~New_Rep;

PNTCL,PNT,
INTCL,INT,
BITCL,
BIT
Name
P

I
OManMail

begin
{* instantieer point

Load_Point_Class;
Pt := Addr(PNTC_Block);
SetMsg(Msg, 'NEW' ,Pt,SizeOf(Pt));
DoMail(TMP,Msg,Reply);
GetReply(Reply,PNTCL,SizeOf(PNTCL»);

PS('INVOER POINT CLASS');

{* maak een point object aan *}

Name : = 'POINT';
SetMsg(Msg, 'NEW',Name,SizeOf(Name»);
DoMail(PNTCL,Hsg,Reply);
GetReply(Reply,PntNewRep,SizeOf(PntNewRep));
SetHsg(Hsg,'STORE',PntNewRep,SizeOf(PntNewRep»);
HetaReq(l,Hsg,Reply);
GetReply(Reply,PNT,SizeOf(PNT));

PS ( , INSTANTIEER ALS POINT');

{* test point object: *}

{1. write method}
HS9.Choice := 'WRITE';
DoHail(PNT,Hsg,Reply);
{2. Set}
P.X := 10; P.Y := 100; SetHsg(Hsg, 'SET',p,SizeOf(P);
DoHail(PNT,Hsg,Reply);
{3. write }
Hsg.Choice := 'WRITE'; DoHail(PNT,Hsg,Reply);
{4. Get}
Hsg.Choice := 'GET'; DoHail(PNT,Hsg,Reply);
P.X := 0; P.Y := 0; GetReply(Reply,p,SizeOf(p»);
{5. Identify}
Hsg.Choice := 'IDENTIFY'; DoMail(PNT,Hsg,Reply);

{* instantieer intclass *}

Load_Int_Class;
Pt := Addr(INTCBlock);
SetHsg(Hsg, 'NEW',Pt,SizeOf(Pt));
DoHail(THP,Hsg,Reply);
GetReply(Reply,INTCL,SizeOf(INTCL)) ;

PS('INVOER INTCLASS');
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{* maak een int object aan *}

Name := 'INT';
SetMsg(Msg, 'NEW',Name,SizeOf(Name»;
DoMail(INTCL,Msg,Reply);
GetReply(ReplY,IntNewRep,SizeOf(IntNewRep)) ;
SetMsg(Msg, 'STORE',IntNewRep,SizeOf(IntNewRep));
MetaReq(l,Msg,Reply) ;
GetReply(ReplY,INT,SizeOf(INT));

PS ( 'INT OBJECT WORD'!' AANGEMAAKT' ) ;

{* test int object: *}

{l. write}
Msg.Choice := 'WRITE';DoMail(INT,Msg,Reply);
{2. Set }
I := -10000; SetMsg(Msg, 'SET',I,SizeOf(I));
DoMail(INT,Msg,Reply);
{J. write}
Msg.Choice := 'WRlTE';DoMail(INT,Msg,Reply);
{4. Get}
Msg.Choice := 'GET'; DoMail(INT,Msg,Reply);
I := 0; GetReply(ReplY,I,SizeOf(I));
{5. Identify}
Msg.Choice := 'IDENTIFY'; DoMail(INT,Msg,Reply);

Load_Bit_Class;
Pt := Addr(BITCBlock);
SetMsg(Msg,'NEW',Pt,SizeOf(Pt));
DoMail(TMP,Msg,Reply);
GetReply(Reply,BITCL,SizeOf(BITCL));

PS ( 'INVOER BITMAPCLASS');

{* maak een bitmap object aan *}

Name := 'BITMAP';
SetMsg(Msg,'NEW',Name,SizeOf(Name)) ;
DoMail(BITCL,Msg,Reply);
GetReply(Rep1Y,BitNewRep,SizeOf(BitNewRep);
SetMsg(Msg,'STORE',BitNewRep,SizeOf(BitNewRep));
MetaReq(l,Msg,Reply);
GetReply(Reply,BIT,SizeOf(BIT));

PS('BITMAP OBJECT WORDT AANGEMAAKT');

I := -10000; SetMsg(Msg,'SET',I,SizeOf(I));
DoMail(BIT,Msg,Reply);
Msg.Choice := 'IDENTIFY';
DoMail(BIT,Msg,Reply);

(--------------------)
(* CLASS CLAIM TEST *)

(--------------------)
( Claim bit_class )

Name := 'BIT_CLASS';
SetMsg(Msg,'CLAIM',Name,SizeOf(Name));
MetaReq(l,Msg,Reply);

PS('CLAIM TEST: CLAIM BITCLASS');

{---------------------}
{* OBJECT CLAIM TEST *}

{---------------------}
Name := 'BITMAP';
SetMsg(Msg,'CLAIM',Name,SizeOf(Name));
MetaReq(l,Msg,Reply);

PS('CLAIM TEST: CLAIM BIT OBJECT');

{----------------------}
{* CLASS UNCLAIM TEST *}

{----------------------}
{ UnClaim bit_class }

SetMsg(Msg,'UNCLAIM',BitCl,SizeOf(BitCl));
MetaReq(l,Msg,Reply);

PS ( 'UNCLAIM TEST: UNCLAIM BITCLASS');

(-----------------------)
(* OBJECT UNCLAIM TEST *)

(-----------------------)
SetMsg(Msg, 'UNCLAIM',Bit,SizeOf(Bit»);
MetaReq(l,Msg,Reply);

PS('UNCLAIM TEST: UNCLAIM BIT OBJECT');

{-------------------------------}
{* VERWIJDER INT " POINT " BIT *}
{-------------------------------}

F-39
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SetMsg(Msg, 'DISPOSE',Int,SizeOf(Int»;
DoMail(IntCI,Msg,Reply);
SetMsg(Msg, 'DISPOSE',Pnt,SizeOf(Pnt»;
DoMail(PntCI,Msg,Reply);
SetMsg(Msg, 'DISPOSE',Bit,SizeOf(Bit»;
DoMail(PntCI,Msg,Reply);

PS('VERWIJDERINGEN TEST: VERWIJDER INT & POINT & BIT');

(----------------------------------------------)
(* VERWIJDER INTCLASS & POINTCLASS & BITCLASS *)
(----------------------------------------------)

F-40

SetMsg(Msg, 'DISPOSE',BitCI,SizeOf(BitCI»;
DoMail(Tmp,Msg,Reply);
SetMsg(Msg, 'DISPOSE',IntCI,SizeOf(IntCI»;
DoMail(Tmp,Msg,Reply);
SetMsg(Msg,'DISPOSE',PntCI,SizeOf(pntCI»;
DoMail(Tmp,Msg,Reply);

PS('VERWIJDERINGEN TEST: VERWIJDER BITCLASS & INTCLASS & POINTCLASS');

end; (*Demo*)

begin

(* Doe alsof kernel actief *)

Running [CrCPUj ,Self := 1;

(* Installeer kernel object := home object nummer 1 I *)

Insta ll_Kernel;

PS('INSTALLATIE KERNEL');

(- Eerste meta-object: small_metacl, kan class aanmaken *)

PS('SMALLMETACLASS BINNEN');

{* ClassTemplate in het systeem (object, public als TMP) *)

Install_ClassTemplate(TMP) ;

PS('TEMPLATE BINNEN');

{* Simuleer het laden van de class van het meta-object cl_man *}

{* Instantieer template (new class) als cl_man_class *)
(* Zendt het MCC_Block naar het class_template als voIgt: *)
(* Mijn meta-obj (=kernel) wordt gevraagd am het template *)
(* te mailen. Deze mail verloopt via het meta-object van *)
(* het template, momenteel de small_class_manager. *)

Pt := Addr(MCC_Block);
SetMsg(Msg, 'NEW' ,Pt,SizeOf(Pt»;
DoMail(TMP,Msg,Reply);
GetReply(Reply,MCC,SizeOf(MCC» ;

PSI 'METACLCL BINNEN');

(* Instantieer de definitieve classmanager. Vraag mijn meta (kernel) *)
{* am metaclcl te mailen via zijn mailer (nu nag smallmetaclass) met *)
(* een 'NEW' message. Metaclcl vraagt zijn meta dan am hem te instant- *)
(* ieren, dit wordt gedaan door het Ie meta-object van instances van *)
{* de metaclcl (= voorlopig kernel), *)

Name := 'METACLASS';
SetMsg(Msg, 'NEW',Name,SizeOf(Name»;
DoMail(MCC,Msg,Reply);
GetReply(Reply,MCNewRep,SizeOf(MCNewRep» ;
SetMsg(Msg, 'STORE',MCNewRep,SizeOf(MCNewRep»;
MetaReq(l,Msg,Reply);
GetReply(Reply,MC,Sizeof(MC»;

PS('METACLCL WORDT GEINSTANTIEERD');

(* Link class-template & cl_man_cl aan de 'echte' class manager *)
{* Dit zijn locale migraties (change meta-space) *)

( Migreer template van smallmetaclass naar metaclass )

Chg_Meta_Parms.Who := 1MP;
Chg_Meta_Parms,NrMetas := 1;
Chg_Meta_Parms.Metas[lj := MC;
SetMsg(Msg, 'CHG_METASP',Chg_Meta_Parms,SizeOf(Chg_Meta_Parms»;
{* Mail small metaclass met de changemetaspace opdracht *}
DoMail(SMC,Msg,Reply);

PS('MIGREER TEMPLATE NAAR METACLASS');
{ Change meta-space metaclcl; zijn instance beheert dus de class !!
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Chg_Meta_Parms.Who := MCC;
Chg_Meta_Parms.NrMetas := 1;
Chg_Meta_Parms.Metas[l) := MC;
SetMsg(Msg,'CHG_METASP',Chg_Meta_Parms,SizeOf(Chg~eta_Parms));

{* Mail small metaclass met de changemetaspace opdracht *}
DoMail(SMC,Msg,Reply);

{* Small meta-class mag nu weg *}

PS('MIGREER METACLCL NAAR METACLASS');

SetMsg(Msg, 'DISPOSE',SMC,SizeOf(SMC));
MetaReq(l,Msg,Reply);

{* Haal object-manager class binnen (inheritance implementor) *}

PS (' SMALLMETACLASS MAG NU WEG');

Load_O_Man_Class;
Pt := Addr(OMC_Block);
SetMsg(Msg, 'NEW',Pt,SizeOf(Pt));
DoMail(THP,Msg,Reply);
GetReply(Reply,OMC,SizeOf(OMC));

PS('OMANCL KOMT BINNEN');

{* Instantieer de object-manager class *}

Name : = •OBJMAN' ;
SetMsg(Msg, 'NEW',Name.SizeOf(Name));
DoMail(OMC,Msg,Reply);
GetReply(Reply,OMNewRep.SizeOf(OMNewRep));
SetMsg(Msg,'STORE',OMNewRep,SizeOf(OMNewRep));
MetaReq(l,Msg,Reply);
GetReply(Reply,OM,SizeOf(OM));

PS('OMANCL WORDT GEINSTANTIEERD ALS O_MAN ONDER KERNEL');

Demo

end; {*Boot *}

BEGIN
{ Initialisatie, wordt gedaan door een processor
{ Vervolgens kunnen meerdere processoren meedoen

FillChar(HomeTable,SizeOf(HomeTable) ,0);
FillChar (RefTable, SizeOf(RefTable) ,0);
RTR_Size ;= 0;
InitSchList(RTR_List) ;
InitSema(HomeTableSema.l);
InitSema(RefTableSema,l) ;
InitSema(RSendSema,O);
{ fictieve homehost }
HomeHost := 0;

Boot
END.
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{ BRROR PROCBDURB }

{------------------------}
{ ERROR PROC; EEN HALT 1 }
{------------------------}
Procedure Error(ErrStr: String);
begin

WriteLn(ErrStr);
HALT

end; {*Error*}

{ METARBQ TOOLS (MACRO'S) }

{---------------------}
{ Data transfer tools }
{---------------------}
Procedure GetData(FromWho: RefRange; Where: Word; Var Data;

Siz: Word; Var Count: Word);
{* Haalt data uit een object *}
Var

DatParms : ICDat_Parms;
Msg,Reply : Message;

begin
With DatParms do
begin

Target := FromWho:
Dat := Addr{Data);
Size := Siz;
offSet := Where

end;
SetMsg(Msg, 'GET_DAT',Datparms,SizeOf(Datparms»;
MetaReq(l,Msg,Reply) :
Inc(Count,Siz)

end; {*GetData*}

Procedure PutData(FromWho: RefRange; Where: word; Var Data;
Siz: Word; Var Count: Word);

{' Zet data in een object *}
Var

DatParms : K_Dat_Parms;
Msg,Reply : Message;

begin
With DatParms do
begin

Target := FromWho;
Dat := Addr(Data);
Size := Siz;
OffSet := Where

end;
SetMsg(Msg, 'PUT_DAT',DatParms,SizeOf(DatParms):
MetaReq(l,Msg,Reply);
Inc(Count,Siz)

end; {*GetData*}

{-------------}
{* MAIL tool *}
(-------------}

Procedure DoMail(Target: RefRange: M: Message: var Reply: Message);
Var

ToSend : Mail;
Msg : Message;

begin
ToSend,Target := Target:
ToSend,MsgPt := Addr(M);
SetMsg(Msg, 'RMAIL',ToSend,SizeOf(ToSend));
MetaReq(l,Msg,Reply)

end; {*DoMail *}

{ MESSAGB SBTUP TOOLS }

{---------------}
{ MESSAGE TOOLS )
{---------------}
Procedure SetMsg(Var Msg: Message; Choice: MethodNarne:

Var ToAdd; Size: ParrnRange);
{* Setup een message met choice & paramaters *}
begin

Msg,Choice := Choice;
Msg.P_Len := Size;
Move (ToAdd,Msg,Parms,Size)

end; {*Setparms*}

Procedure GetParms(Var Item; Size: Word);
begin

Move (Running (crCPU] ,Msg,Parms,Item,Size)
end; {*GetParms*)
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Procedure AddToReply(Var ToAdd; Size: ParmRange);
begin

With Running(CrCPU).RepPt A do
begin

Move(ToAdd,RDat(Succ(R_Len)),Size);
Inc (R_Len,Size)

end
end; (*AddToReply*}

Procedure SetReply(Var ToAdd; Size: ParmRange);
begin

Running[CrCPU].RepPtA.R_Len := 0;
AddToReply(ToAdd,Size)

end; (*SetReply*}

Procedure GetReply(Reply: Message; Var Item; Size: Word);
begin

Move(Reply.RDat,Item,Size)
end; (*GetReply*}

{-------------------}
{ METHOD SETUP TOOL }
{-------------------}
Procedure SetSelector(Var Entry: Selector;

Name: MethodName;
The_Method: A_Method;
RightsNeeded: Integer);

begin
With Entry do
begin

MName : = Name;
Method := The_Method;
RNeeded := RightsNeeded;

end
end; {*Setselector*)

{ PRINT STATUS PROCEDURE }

Procedure PS(PrevAction: String);
(* Prints status *)
Var

I,J : HomeRange;
K : RefRange;

begin
WriteLn('ACTIE: ',PrevAction);
WriteLn('-----------------------------------------------------------------');
for I := 1 to MaxHomeFrags do
With HomeTable[I) do
if Name <> " then
begin

K := 1;
While (K < MaxRefs ) And (RefTable[Kj .Name<>HomeTable[I).Name) do Inc(K);
if (RefTable[Kj .Name <> HomeTable[Ij.Name) then
begin

WriteLn('GEEN REFERENTIE VOOR ',HomeTable[I).Name);
HALT

end;
if (RefTable[K).Claims <> HomeTable[I).Claims) then
begin

WriteLn('CLAIMS KLOPPEN NIET: ',HomeTable[I] .Name);
HALT

end;
Write('OBJ',I:3,'1 ',Name:14, 'I ',Claims:2,' Claims 1METAS: ');
for J := 1 to NrMetas do
Write(HomeTable[MetaSpaceA[J)).Name,

, ':(14-Length(HomeTable[MetaSpaceA[J)).Name)),'I ');
WriteLn

end;
WriteLn('-----------------------------------------------------------------')

end; (*PS*}
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{ POINT CLASS }

of Selector;

of Selector;

ObjName;
Word;
EntryRange;
Array [1 .. 4]
Word;
Ent ryRange;
Array [1. .5]
Integer;
ObjName;
MetaRange;
ObjName

naam}
}
}

Naam class }
class data size
t Class methods
cl. methods}
inst. data size
t inst. methods
inst. methods}
rechten }
Super class
t Meta objs
Meta-object

object kan interpreteren }
zijn van een disk. }

{-------------------------------}
{ INHERITANCE DEMO: Point class}
{-------------------------------}
Var

{ Opbouw volgens een structuur die template
{ Een beschrijvend block kan b.v. afkomstig
PNTC_Block Record

C_Name
C_DSize
C_NrEntrys
C_Entrys
I_DSize
I_NrEntrys
I_Entrys
Rights
Super
NrMetas
MetaName

end;

{•••••••••••••••••••••• IMPLEMENTATIE ••••••••••••••••••••••••••••• }

Type
PNTCData

data structuur van classvariabelen }
Record { Ie veld wordt beheerd door meta-object

Reserved : Word;
NrCreated : O•. MaxHomeFrags { I point objecten

end;

Word;
Record

X,Y Byte
end

PNT_InstData

{ data structuur van een point object }

Record
Reserved
Coord

end;

{$F+}
{•• CLASS METHODS •• }
Procedure New_Pnt_Obj;
Var

InstanceName : ObjName;
Msg : Message;

begin
Getparms(InstanceName,SizeOf(InstanceName));
SetMsg(Msg, 'INST',InstanceName,SizeOf(InstanceName));
MetaReq(l,Msg,Running[CrCPUJ .RepPt A

);

Inc (PNTCData (Running [CrCPU] .Status.CrData A
) .NrCreated)

end; {*New_Pnt_Obj*}

Procedure Disp_Pnt_Obj;
begin

Running [CrCPU) .Msg.Choice := 'DE_INST';
MetaReq(l, Running [CrCPUj .Msg, Running [CrCPU) .RepPt A

);

Dec (PNTCData (Running [CrCPU) .Status.CrData A
) .NrCreated)

end; {*Disp_Pnt_Obj*}

Procedure Init_Point_Cl;
begin

PNTCData(Running[CrCPU] .Status.CrData A
) .NrCreated ._ 0

end; {*Init_Point_Cl*}

Procedure PNTC_GetInheritanceDepth;
{* Retourneert lengte class list die aan deze class hangt *}
{* Laat dit mijn metaclass opknappen omdat ik dynamisch *}
{* van superclass veranderd kan zijn ! *}
begin

MetaReq(1 ,Running [CrCPU] .Msg, Running [CrCPU) .RepPt A
)

end; {*pNTC_GetInheritanceDepth*}

{•••••• INSTANCE METHODS (van point objecten) ••••••• }
Procedure Init_Point;
begin

WriteLn('Initialisatie van een point (fragment) ');
With PNT_InstData(Running[CrCPU] .Status.CrData A

) do
begin

Coord.X := 0;
Coord. Y := 0

end
end; {*Init_Point*}

Procedure Set_Point;
Var

Received Record
XX, IT : Byte

end;
begin

GetParms(Received,SizeOf(Received));
With PNT_InstData(Running[CrCPU].Status.CrData A

) do
begin

Coord.X := Received.XX;
Coord.Y := Received.IT

end
end; {*setPoint*}
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Procedure Get_Point;
begin

SetReply(PNT_InstData (Running [CrCPUl .Status.CrData~) .Coord,2)
end; (*Get_Point*}

Procedure Write_Point;
begin

With PNT_InstData(Running[CrCPUI.Status.CrData~).Coorddo
WriteLn('WRITE METHOD: I AM A POINT AT (·.X.·.·.Y.·) I')

end; (*WritePoint*}

Procedure Point_Identification;
Var

ToSend Mail;
MetaMsg,
Msg,Reply Message;

begin
Write('IDENTIFICATIE (VIRTUAL DEMO): ');
SetMsg(Msg.·GET_ID'.Running[CrCPUl.Self.SizeOf(Running[CrCPUI .Self);
MetaReq(l.Msg,Reply);
GetReply(Reply.ToSend.Target.SizeOf(ToSend.Target)) ;
Msg.Choice := 'WRITE'; ( message voor mezelf }
ToSend.MsgPt := Addr(Msg);
SetMsg(MetaMsg.·RMAIL·.ToSend,SizeOf(ToSend));
MetaReq(l,MetaMsg, Reply) (mail mezelf via m'n eigen meta-object

end; (*Point_Identification*)

Procedure Load_Point_Class;
begin

With PNTC_Block do
begin

C_Name := 'POINT_CLASS';
C_DSize := SizeOf(PNTCData);
C_NrEntrys := 4;
SetSelector(C_Entrys[ll. 'NEW',New_Pnt_Obj,O);
SetSelector(C_Entrys[2l, 'DISPOSE',Disp_Pnt_Obj,O);
SetSelector(C_Entrys[3l, 'INIT',Init_point_CI,O);
SetSelector(C_Entrys[4l, 'INH_DEPTH',PNTC_GetInheritanceDepth,O);
I_DSize := SizeOf(PNT_InstData);
I_NrEntrys := 5;
Rights := 0;
SetSelector(I_Entrys[ll, 'INIT',Init_Point,O);
SetSelector(I_Entrys[2l, 'SET',Set_Point,O);
SetSelector(I_Entrys[3I, 'GET',Get_Point,O);
SetSelector(I_EntrysI4J, 'WRITE' ,Write_Point,O);
SetSelector(I_Entrys[5l, 'IDENTIFY'.Point_Identification,O);
Super := ";
NrMetas := 1;
MetaNarne := 'OBJMAN'

end
end; (*Load_Point_Class*}

{ INTEGER CLASS }

(--------------------------------------------------------------------)
( INHERITANCE DEMO: INTEGER class, erft van point (16 bits) en voegt }
( sign bit toe. )
(--------------------------------------------------------------------)
Var

( Opbouw volgens een structuur die template object kan interpreteren
( Een beschrijvend block kan b.v. afkomstig zijn van een disk.

INTCBlock Record
C_Name
C_DSize
C_NrEntrys
C_Entrys
I_DSize
I-ftrEntrys
I_Entrys
Rights
Super
NrMetas
MetaName

end;

ObjName;
Word;
EntryRange;
Array[l .. 4l of Selector;
Word;
EntryRange;
Array[l .. 4l of Selector;
Integer;
ObjName;
MetaRange;
ObjName

Naam class )
class data size
I Class methods
cl. methods}
inst. data size
I inst. methods
inst. methods}
rechten }
Super class naam}
I Meta objs }
Meta-object }

(•••••••••••••••••••••• IMPLEMENTATIE ••••••••••••••••••••••••••••• }

Type
INTCData

data structuur van classvariabelen }
Record ( Ie veld wordt beheerd door meta-object J )

Reserved Word;
NrCreated: O..MaxHomeFrags (I int objecten

end;

extra data structuur van een int object

INT_InstData = Record
Reserved
Sign

end;

Word;
(Pos,Neg)



-Listing integer class- F-46

{SF+}

{•• CLASS METHODS •• }

Procedure New_Int_Obj;
Var

InstanceName : ObjName;
Hsg : Hessage;

begin
GetParms(InstanceName,SizeOf(InstanceName)) ;
SetHsg(Hsg, 'INST',InstanceName,SizeOf(InstanceName));
HetaReq(l,Hsg,Running[CrCPUj .RepPt~);
Inc (INTCData (Running [CrCPUj .Status.CrData~) ,NrCreated)

end; {*New_Int_Obj*}

Procedure Disp_Int_Obj;
begin

Running [CrCPUl ,Hsg.Choice := 'DE_INST';
HetaReq(l ,Running [CrCPUl ,Hsg,RunninglCrCPUl .RepPt~);
Dec(INTCData(Running[CrCPUj.Status.CrData~).NrCreated)

end; {*Disp_Int_Obj*}

Procedure Init_Int_Class;
begin

INTCData(Running[CrCPUj.Status,CrData~).NrCreated._ 0
end; {*Init_Int_Class*}

Procedure IntC_GetInheritanceDepth;
(* Retourneert lengte class list die aan deze class hangt *j
(* Laat dit mijn metaclass opknappen omdat ik dynamisch *}
(* van superclass veranderd kan zijn I *}
begin

MetaReq(l,Running[CrCPUj.Hsg,Running[CrCPUl ,RepPt~)
end; {*IntC_GetInheritanceDepth*j

{•••••• INSTANCE METHODS (van int objecten) ••••••• }

Procedure Init_Int;
{* AIleen instance vars van dit fragment, aIle superfrags *}
{* zijn al geinitialiseerd II *}
begin

WriteLn('Initialisatie van een integer fragment');
INT_InstData(Running[CrCPUj.Status,CrData~).Sign._ Pos

end; {*Init_Int*}

Procedure SetInt;
Var

R Integer;
MetaMsg,
Msg,Reply Message;
Pt ~Message;

begin
GetParms(R,SizeOf(R));
if (R >= 0) then
INT_InstData(Running[CrCPUj ,Status.CrData~).Sign ,- Pos
else
INT_InstData(Running[CrCPUj.Status.CrData~).Sign,_ Neg;
R := Abs(R);
SetMsg(Msg,'SET',R,SizeOf(R));
Pt := Addr(Msg);
SetMsg(MetaMsg, 'SUPER',Pt,SizeOf(Pt)); {* Call super-method via meta *}
MetaReq(l,MetaMsg,Reply)

end; {*Setlnt*j

.- -R;Neg then R

Message;
~Message;

Integer;
Word;

Procedure GetInt;
Var

Msg,Reply,
HetaMsg
Pt
R
W

begin
Hsg.Choice := 'GET';
Pt := Addr(Msgj;
SetHsg(MetaMsg, 'SUPER',pt,SizeOf(Pt)); {* Call super-method via meta *}
HetaReq(l,MetaMsg,Reply) ;
GetReply(Reply,W,SizeOf(W));
R := W;
if INT_InstData(Running[CrCPUj,Status.CrDataA).Sign
SetReply(R,sizeOf(R))

end; {*GetInt*}

Pos) then

Message;
~Message;

Word;

Procedure Write_Int;
Var

Msg,MetaMsg, Reply
Pt
W

begin
Write('WRITE METHOD, A 17 BIT INTEGER: 'I;
if (INT_InstData(Running[CrCPUj ,Status.CrData~).Sign
Write('+')
else
Wr i t e ( , - , ) ;
Hsg.Choice := 'GET';
Pt : = Addr (Msg) ;
SetMsg(MetaMsg, 'SUPER',pt,SizeOf(Pt); {* Call super-method via meta *}
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MetaReq(l,MetaMsg,Reply);
GetReply(ReplY,W,SizeOf(W»);
WriteLn(W)

end; (*Write_Int*)

Procedure Load_Int_Class;
begin

With INTCBlock do
begin

C-..Narne : = 'INT_CLASS';
C_DSize := SizeOf(INTCData);
C_NrEntrys := 4;
SetSelector(C_Entrys[lj,'NEW',New_Int_Obj,O);
SetSelector(C_Entrys[2l,'DISPOSE',Disp_Int_Obj,O);
SetSelector(C_Entrys[3j,'INIT',Init_Int_Class,O);
SetSelector(C_Entrys[4j,'INH_DEPTH',IntC_GetInheritanceDepth,O);
I-PSize := SizeOf(INT_InstData);
I-..NrEntrys := 4;
Rights := 0;
SetSelector(I_Entrys[ll, 'INIT',Init_Int,O);
SetSelector(I_Entrys[2l, 'SET',SetInt,O);
SetSelector(I_Entrys[3l,'GET',GetInt,O);
SetSelector(I_Entrys[4j,'WRITE',Write_Int,O);
Super := 'POINT_CLASS';
NrMetas := 1;
MetaNarne := 'OBJHAN'

end
end; (*Load_Int_Class*)

{ BIT CLASS }

(--------------------------------------------------------------------)
( INHERITANCE DEMO: TEST class, erft van integer en representeert )
( zichzelf als bitmap )
(--------------------------------------------------------------------)
Var

BITCBlock Record
C_Name
C_DSize
C_NrEntrys
C_Entrys
I_DSize
I_NrEntrys
I_Entrys
Rights
Super
NrMetas
MetaName

end;

ObjNarne;
Word;
EntryRange;
Array[l .. 4j of Selector;
Word;
EntryRange;
Array[1 .. 2j of Selector;
Integer;
ObjName;
MetaRange;
ObjName

Naam class )
class data size
I Class methods
cl. methods)
inst. data size
I inst. methods
inst. methods)
rechten )
Super class naam)
I Meta objs )
Meta-object )

( •••••••••••••••••••••• IMPLEMENTATIE ••••••••••••••••••••••••••••• )

Type
BITCData

($F+ )

data structuur van classvariabelen )
Record { le veld wordt beheerd door meta-object

Reserved Word;
NrCreated : O..MaxHomeFrags {I bit objecten

end;

extra data structuur van een int object

Record
Reserved : Word

end;

( •• CLASS METHODS •• )

Procedure New_Bit_Obj;
Var

InstanceName : ObjNarne;
Msg : Message;

begin
GetParms(InstanceNarne,SizeOf(InstanceName));
SetMsg(Msg,'INST',InstanceNarne,SizeOf(InstanceName));
MetaReq(1,Msg,Running[CrCPUj .RepPt A);
Inc(BITCData(Running[CrCPUj.Status.CrDataA).NrCreated)

end; (*New_Bit_Obj*l

Procedure Disp_Bit_Obj;
begin

Running [CrCPUj .Msg.Choice := 'DE_INST';
HetaReq(l,Running(CrCPUj.Msg,Running[CrCPUj.RepPt A

);

Dec (BITCData(Running [CrCPUj .Status.CrDataA).NrCreated)
end; {*Disp_Bit_Obj*}

Procedure Init_Bit_Class;
begin

BITCData(Running[CrCPUj.Status.CrData A) .NrCreated .- 0
end; (*Init_Bit_Class*)
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Message;
~Message;

Word;
Byte;

Procedure BitC_GetInheritanceDepth;
{* Retourneert lengte class list die aan deze class hangt *}
{* Laat dit mijn metaclass opknappen omdat ik dynamisch *}
{* van superclass veranderd kan zijn I *}
begin

MetaReq(l,Running[CrCPU}.Msg,Running[CrCPUJ .RepPt~)

end; {*BitC_GetInheritanceDepth*}

{•••••• INSTANCE METHODS (van bit objecten) ••••••• }

Procedure Init_BitMap;
{* AIleen instance vars van dit fragment, aIle superfrags *)
{* zijn al geinitialiseerd II *}
begin

WriteLn('Initialisatie van een bit fragment')
end; {*Init_BitMap*}

Procedure Write_BitMap;
Var

Msg,MetaMsg, Reply
Pt
W
i

begin
Write('WRITE METHOD: 'J;
Write('16 BITS MET BITMAP: 'J;
Hsg.Choice := 'GET';
Pt := Addr(Msg);
SetMsg(MetaMsg,'SUPER',Pt,SizeOf(Pt»); {* Call super-method via meta *}
HetaReq(l,MetaMsg,Reply) ;
GetReply(Reply,W,sizeOf(W»;
for i := 1 to 16 do
begin

if Odd(W) then Write('l') else Write('O'):
W := (W And $FFFE) shr 1

end
end; {*write_BitMap*}

Procedure Load_Bit_Class;
begin

With BITCBlock do
begin

C_Name := 'BIT_CLASS';
C_DSize := SizeOf(BITCData);
C_NrEntrys := 4;
SetSelector(C_Entrys[ll, 'NEW',New_Bit_Obj,O);
SetSelector(C_Entrys[2J, 'DISPOSE',Disp_Bit_Obj,O);
SetSelector(C_Entrys[31, 'INIT' ,Init_Bit_Class,O);
SetSelector(C_Entrys[4J, 'INH_DEPTH',BitC_GetInheritanceDepth,O);
I_DSize := SizeOf(BIT_InstData);
I_NrEntrys := 2;
Rights := 0;
SetSelector(I_Entrys[ll, 'INIT' ,Init_BitMap,O);
SetSelector(I_Entrys[21, 'WRITE',Write_BitMap,O):
Super := 'INT_CLASS';
NrMetas : = 1;
MetaNarne := 'OBJMAN'

end
end; {*Load_Bit_Class*}
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BULAGE G: UITVOER PROGRAMMA

ACTIE: INSTALLATIE KERNEL ACTIE : INVOER POINT CLASS

ACTIE: SMALLKETACLASS BINNEN
------------------------------------------------------
FRAG 11 XERNELI 4 ClaimslMETAS: KERNEL
FRAG 2 SMALL_METACL 2 Claims METAS: XERNEL

FRAG 11 XERNELI 3 ClaimslMETAS: KERNEL FRAG 1 KERNEL 7 Claims METAS: KERNEL
FRAG 2 O_NAN_CLASS 2 Claims METAS: METACLASS
FRAG 3 CLASS_TEMPLATE 2 Claims METAS: METACLASS
FRAG 4 METACL_CLASS 2 Claims METAS: METACLASS
FRAG 5 METACLASS 6 Claims METAS: KERNEL
FRAG 6 OBJMAN 3 Claims METAS: KERNEL
FRAG 7 POINT_CLASS 2 Claims METAS: METACLASS
------------------------------------------------------

ACTIE: TEMPLATE BINNEN Initialisatie van een point (fragment)

ACTIE: INSTANTIEER ALS POINTFRAG 11 XERNELI4 ClaimslMETAS: XERNEL
FRAG 2 SMALL_METACL 3 Claims METAS: KERNEL
FRAG 3 CLASS_TEMPLATE 2 Claims METAS: SMALL_METACL

ACTIE: METACLCL BINNEN

FRAG 11 KERNELI 5 ClaimsIMETAS: XERNELFRAG 2 SMALL METACL 4 Claims METAS: KERNEL
FRAG 3 CLASS_TEMPLATE 2 Claims METAS: SMALL_METACL
FRAG 4 METACL_CLASS 2 Claims METAS: SMALL_METACL

FRAG 1
FRAG 2
FRAG 3
FRAG 4
FRAG 5
FRAG 6
FRAG 7
FRAG 8

KERNEL
O_NAN_CLASS

CLASS_TEMPLATE
METACL_CLASS

METACLASS
OBJMAN

POINT_CLASS
POINT

7 Claims
2 Claims
2 Claims
2 Claims
6 Claims
4 Claims
2 Claims
2 Claims

METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:

KERNEL
METACLASS
METACLASS
METACLASS
KERNEL
KERNEL
METACLASS
OBJMAN

ACTIE: METACLCL WORDT GEINSTANTIEERD

ACTIE: MIGREER TEMPLATE NAAR METACLASS

FRAG 1 KERNEL
FRAG 2 SMALL_METACL
FRAG 3 CLASS_TEMPLATE
FRAG 4 METACL_CLASS
FRAG 5 METACLASS

FRAG 1 KERNEL
FRAG 2 SMALL_METACL
FRAG 3 CLASS_TEMPLATE
FRAG 4 METACL_CLASS
FRAG 5 METACLASS

6 Claims METAS: KERNEL
4 Claims METAS: KERNEL
2 Claims METAS: SMALL_METACL
2 Claims METAS: SMALL_METACL
2 Claims METAS: KERNEL

6 Claims METAS: KERNEL
3 Claims METAS: KERNEL
2 Claims METAS: METACLASS
2 Claims METAS: SMALL_METACL
3 Claims METAS: KERNEL

WRITE METHOD: I AM A POINT AT (0,0) !
WRITE METHOD: I AM A POINT AT (10,100) !
IDENTIFICATIE (VIRTUAL DEMO) : WRITE METHOD: I AM A POINT AT
(10,100) !

ACTIE: INVOER INTCLASS

FRAG 1 KERNEL 7 Claims METAS: KERNEL
FRAG 2 O_MAN_CLASS 2 Claims METAS: METACLASS
FRAG 3 CLASS_TEMPLATE 2 Claims METAS: METACLASS
FRAG 4 METACL_CLASS 2 Claims METAS: METACLASS
FRAG 5 METACLASS 7 Claims METAS: KERNEL
FRAG 6 OBJMAN 5 Claims METAS: KERNEL
FRAG 7 POINT_CLASS 3 Claims METAS: METACLASS
FRAG 8 POINT 2 Claims METAS: OBJMAN
FRAG 9 INT_CLASS 2 Claims METAS: METACLASS

ACTIE: MIGREER METACLCL NAAR METACLASS
Initialisatie van een point (fragment)
Initialisatie van een integer fragment

ACTIE: SMALLMETACLASS MAG NU WEG

FRAG 11 KERNELI 5 ClaimslMETAS: KERNELFRAG 3 CLASS TEMPLATE 2 Claims METAS: METACLASS
FRAG 4 METACL_CLASS 2 Claims METAS: METACLASS
FRAG 5 METACLASS 4 Claims METAS: KERNEL

ACTIE: INT OBJECT WORDT AANGEMAAKTFRAG 1 KERNEL
FRAG 2 SMALL_METACL
FRAG 3 CLASS_TEMPLATE
FRAG 4 METACL_CLASS
FRAG 5 METACLASS

6 Claims METAS: KERNEL
2 Claims METAS: KERNEL
2 Claims METAS: METACLASS
2 Claims METAS: METACLASS
4 Claims METAS: KERNEL

FRAG 1
FRAG 2
FRAG 3
FRAG 4
FRAG 5
FRAG 6
FRAG 7
FRAG 8
FRAG 9
FRAGI0
FRAGll

KERNEL
O_NAN_CLASS

CLASS_TEMPLATE
METACL_CLASS

METACLASS
OBJMAN

POINT_CLASS
POINT

INT_CLASS
INT

IINT-0-I0-l

7 Claims METAS:
2 Claims METAS:
2 Claims METAS:
2 Claims METAS:
7 Claims METAS:
7 Claims METAS:
3 Claims METAS:
2 Claims METAS:
2 Claims METAS:
3 Claims METAS:
2 Claims METAS:

KERNEL
METACLASS
METACLASS
METACLASS
KERNEL
KERNEL
METACLASS
OBJNAN
METACLASS
OBJMAN
OBJMAN

ACTIE: OMANCL KOMT BINNEN

ACTIE: OMANCL WORDT GEINSTANTIEERD ALS O_NAN ONDER KERNEL

FRAG 1 KERNEL
FRAG 2 O_MAN_CLASS
FRAG 3 CLASS_TEMPLATE
FRAG 4 METACL_CLASS
FRAG 5 METACLASS

6 Claims METAS: KERNEL
2 Claims METAS: METACLASS
2 Claims METAS: METACLASS
2 Claims METAS: METACLASS
5 Claims METAS: KERNEL

ACTIE: INVOER BITKAPCLASS
------------------------------------------------------
FRAG 1 KERNEL 7 Claims METAS: KERNEL
FRAG 2 O_NAN_CLASS 2 Claims METAS: METACLASS
FRAG 3 CLASS_TEMPLATE 2 Claims METAS: METACLASS
FRAG 4 METACL_CLASS 2 Claims METAS: METACLASS
FRAG 5 METACLASS 8 Claims METAS: KERNEL
FRAG 6 OBJMAN 8 Claims METAS: KERNEL
FRAG 7 POINT_CLASS 4 Claims METAS: METACLASS
FRAG 8 POINT 2 Claims METAS: OBJMAN
FRAG 9 INT_CLASS 3 Claims METAS: METACLASS
FRAGI0 INT 3 Claims METAS: OBJMAN
FRAGll IINT-0-I0-l 2 Claims METAS: OBJMAN
FRAG12 BIT_CLASS 2 Claims METAS: METACLASS
------------------------------------------------------

WRITE METHOD, A 17 BIT INTEGER: +0
WRITE METHOD, A 17 BIT INTEGER: -10000
IIENTIFICATIE (VIR'IUAL DDlO) : WRITI:: ME'nlOD, A 17 BIT IN'IEGER:
-10000

KERNEL
METACLASS
METACLASS
METACLASS
KERNEL
KERNEL

METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:

7 Claims
2 Claims
2 Claims
2 Claims
5 Claims
2 Claims

KERNEL
O_MAN_CLASS

CLASS_TEMPLATE
METACL_CLASS

METACLASS
OBJMAN

FRAG 1
FRAG 2
FRAG 3
FRAG 4
FRAG 5
FRAG 6
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7DENTIFICATIE (VIRTUAL DEMO): WRITE METHOD: 16 BITS MET
~ITKAP: 0000111100011011

7nitialisatie van een point (fragment)
Initialisatie van &en integer fragment
InitiAlisatie van &en bit fragment

ACTIE: CLAIM TEST, CLAIM BI'I'CLASS

ACTIE: BITMAP OBJECT WORD'!' AANGEKAAKT

KERNEL
METACLASS
METACLASS
METACLASS
KERNEL
KERNEL

KERNEL
METACLASS
METACLASS
METACLASS
KERNEL
KERNEL
METACLASS
METACLASS
METACLASS

METAS:
METAS:
METAS:
NETAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
NETAS:

7 Claims METAS:
2 Claims METAS:
2 Claims METAS:
2 Claims METAS:
5 Claims METAS:
2 Claims METAS:

7 Claims
2 Claims
2 Claims
2 Claims
8 Claims
5 Claims
4 Claims
3 Claims
2 Claims

KERNEL
O_HAN_CLASS

CLASS_TEMPLATE
METACL_CLASS

METACLASS
OBJMAN

KERNEL
O_HAN_CLASS

CLASS_TEMPLATE
METACL_CLASS

METACLASS
OBJMAN

POINT_CLASS
INT_CLASS
BIT_CLASS

ACTIE: UNCLAIM TEST: UNCLAIM BIT OBJECT
------------------------------.-----------------------
FRAG 1 KERNEL 7 Claims METAS: KERNEL
FRAG 2 O_MAN_CLASS 2 Claims METAS: METACLASS
FRAG 3 CLASS_TEMPLATE 2 Claims METAS: METACLASS
FRAG 4 METACL_CLASS 2 Claims NETAS: METACLASS
FRAG 5 METACLASS 8 Claims METAS: KERNEL
FRAG 6 OBJMAN 11 Claims METAS: KERNEL
FRAG 7 POINT_CLASS 4 Claims METAS: METACLASS
FRAG 8 POINT 2 Claims METAS: OBJMAN
FRAG 9 INT_CLASS 3 Claims METAS: METACLASS
FRAGI0 INT 3 Claims METAS: OBJMAN
FRAGll IINT-0-I0-l 2 Claims METAS: OBJMAN
FRAG12 BIT_CLASS 2 Claims METAS: METACLASS
FRAG13 BITMAP 4 Claims METAS: OBJMAN
FRAG14 @BITMAP-0-13-2 2 Claims METAS: OBJMAN
FRAGIS @BITMAP-0-13-1 2 Claims METAS: OBJMAN

ACTIE: VERWIJDERINGEN TEST: VERWIJDER INT , POINT' BI

ACTIE: VERWIJDERINGEN 'IEST: VERWI.JDER BITCLASS' INTCLASS
POINTCLASS

FRAG 1
FRAG 2
FRAG 3
FRAG 4
!'RAG 5
FRAG 6

FRAG 1
FRAG2
FRAG 3
FRAG 4
FRAG 5
FRAG 6
FRAG 7
FRAG 9
FRAG12

KERNEL
METACLASS
METACLASS
METACLASS
KERNEL
KERNEL
METACLASS
OBJMAN
METACLASS
OBJMAN
OBJlolAN
METACLASS
OBJMAN
OBJMAN
OBJMAN

KERNEL
METACLASS
METACLASS
METACLASS
KERNEL
KERNEL
METACLASS
OBJMAN
METACLASS
OBJMAN
OBJMAN
METACLASS
OBJMAN
OBJMAN
OBJMAN

METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:

METAS:
METAS:
METAS:
METAS,
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:
METAS:

7 Claims
2 Claims
2 Claims
2 Claims
8 Claims

11 Claims
4 Claims
2 Claims
3 Claims
3 Claims
2 Claims
2 Claims
4 Claims
2 Claims
2 Claims

7 Claims
2 Claims
2 claims
2 Claims
8 Claims

11 Claims
5 Claims
2 Claims
4 Claims
3 Claims
2 Claims
3 Claims
4 Claims
2 Claims
2 Claims

KERNEL
O_HAN_CLASS

CLASS_TEMPLATE
METACL_CLASS

METACLASS
OBJMAN

POINT_CLASS
POINT

INT_CLASS
INT

IiINT-O-lO-l
BIT_CLASS

BITMAP
@BITMAP-0-13-2
iBITMAP-O-13-1

KERNEL
O_HAN_CLASS

CLASS_TEMPLATE
METACL_CLASS

METACLASS
OBJMAN

POINT_CLASS
POINT

INT_CLASS
Di'I'

QINT-0-I0-1
BIT_CLASS

BITMAP
@BITMAP-0-13-2
IiIBITMAP-0-13-1

FRAG 1
FRAG 2
FRAG 3
FRAG 4
FRAGS
FRAG6
FRAG 7
FRAG 8
FRAG 9
FRAGIO
FRAGII
TRAG12
FRAG13
FRAG14
FRAGlS

FRAG 1
rRAG 2
rRAG 3
FRAG 4
FRAG S
rRAG 6
FRAG 7
FRAG 8
FRAG 9
FRAGIO
FRAG11
FRAG12
FRAGl3
FRAG14
FRAGlS

AcnE: CLAIM TEST: CLAIM BIT OBJECT

FRAG 1
FRAG 2
FRAG 3
FRAG 4
FRAG 5
FRAG 6
FRAG 7
FRAG 8
FRAG 9
FRAGIO
FRAGll
FRAG12
FRAG13
FRAG14
FRAG15

KERNEL
O_MAN_CLASS

CLASS_TEMPLATE
METACL_CLASS

METACLASS
OBJMAN

POINT_CLASS
POINT

INT_CLASS
INT

UNT-O-lO-l
BIT_CLASS

BITMAP
@BITMAP-0-13-2
iBITMAP-O-l3-1

7 Claims METAS:
2 Claims METAS:
2 Claims METAS:
2 Claims METAS:
8 Claims METAS:

11 Claims METAS:
5 Claims METAS:
2 Claims METAS:
4 Claims METAS:
3 Claims METAS:
2 Claims METAS:
3 Claims METAS:
S Claims METAS:
3 Claims METAS:
3 Claims METAS:

KERNEL
METACLASS
METACLASS
METACLASS
KERNEL
KERNEL
METACLASS
OBJMAN
METACLASS
OBJlolAN
OBJMAN
METACLASS
OBJMAN
OBJlolAN
OBJlolAN

ACTIE: UNCLAIM TEST: UNCLAIM BITCLASS

FRAG 1
FRAG 2
FRAG 3
FRAG 4
FRAG 5
FRAG 6
FRAG 7
FRAG 8
FRAG 9
FRAGIO
FRAGII
FRAG12
FRAG13
FRAG14
FRAGlS

KERNEL
O_HAN_CLASS

CLASS_TEMPLATE
METACL_CLASS

METACLASS
OBJMAN

POINT_CLASS
POINT

INT_CLASS
INT

UNT-O-lO-l
BIT_CLASS

BITMAP
@BITMAP-0-13-2
iBITMAP-0-13-1

7 Claims METAS:
2 Claims METAS:
2 Claims METAS:
2 Claims METAS:
8 Claims METAS:

11 Claims METAS:
4 Claims METAS:
2 Claims METAS:
3 Claims METAS:
3 Claims METAS:
2 Claims METAS:
2 claims METAS:
5 Claims METAS:
3 Claims METAS:
3 Claims METAS:

KERNEL
METACLASS
METACLASS
METACLASS
KERNEL
KERNEL
METACLASS
OBJMAN
METACLASS
OBJMAN
OBJMAN
METACLASS
OBJMAN
OBJMAN
OBJMAN
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