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Routing tables
Den vej noget tager gennem netværket



Routing tables

 Som en netværksadministrator, er det vigtigt at kende 
routing tabellen i dybden ved fejlfinding 
netværksproblemer.

 Forståelse af struktur og opslags proces i forhold til 
routing tabellen vil hjælpe dig med at diagnosticere 
routing table problemer.

 Viden om hvordan man går gennem opslags processen 
med en destinations IP-adresse til en pakke gør eni 
stand til at afgøre, om pakken bliver sendt som 
forventet, eller hvis og hvorfor pakken bliver sendt et 
andet sted hen, eller om pakken er blevet kasseret.



Routing tables

 Routere eller andre former for IP nodes står for at 
videresende trafik på et IP Internetwork.
 Fordi alle IP noder udføre en form for IP-routinger  routing 

tabeller er ikke eksklusivt til IP-routere. Siden enheden 
foretager en form for videresendelse bruges udtrykket 
routing dog.

 Hver router accepterer datagrammer fra en række 
forskellige kilder, undersøger IP-adressen på 
destinationen og beslutter, hvad det næste hop 
datagrammet skal tage for at få det en smule tættere 
på det endelige bestemmelsessted.
 Hver router opretholder et sæt af oplysninger, der giver 

en mapping mellem forskellige netværks id'er og de 
andre routere, hvortil den er forbundet. Denne 
information er indeholdt i en datastruktur der normalt 
kaldes en routing-tabel.
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 Hver post i tabellen, kaldt en routing entry, giver 
oplysninger om ét netværk (eller subnet eller host).

 Den siger groft "hvis destinationen for datagrammet er i følgende 
netværk er det næste hop, du skal tage, til følgende enhed".

 Hver gang et datagram modtages kontrollerer routeren 
destinations IP-adresse mod routing entries i sin tabel 
for at beslutte, hvor den skal sende datagrammet, og 
derefter sender den det på sit næste hop.
 Fremsendelse eller næste-hop IP-adresse

For en direkte levering er forwarding IP-adressen også 
destinations IP-adresse i IP-pakken. For en indirekte 
levering er forwarding IP-adressen IP-adressen på en 
router.
 Grænsefladen der skal anvendes til fremsendelse

Interfacet identificerer den fysiske eller logiske 
grænseflade, såsom en netværksadapter, der bruges til 
at sende pakken til enten sin destination eller den 
næste router.
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Entry types

En post i IP-routing tabellen indeholder følgende 
oplysninger i den angivne rækkefølge:
1. Network ID. Netværkets ID eller destination svarende til ruten. 

Netværks id kan være klasse-baseret, subnet, eller supernet 
netværks-id, eller en IP-adresse for en værts rute.

2. Network Mask. Den maske, der anvendes til at matche en 
destinations IP-adresse til netværks-id.

3. Next Hop. IP adressen for det næste hop.

4. Interface. En indikation af hvilket netværk grænseflade 
(interface) der bruges til at videresende IP-pakken.

5. Metric. Et nummer, der bruges til at angive prisen på ruten så 
der kan vælges den bedste rute blandt flere mulige ruter til den 
samme destination. En almindelig anvendelse af metric er at 
angive antallet af hop (routere krydset) til netværks-id’en.
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Entry types

Routing table poster kan bruges til at gemme følgende typer ruter:

 Directly Attached Network IDs. Ruter til netværks-id'er, der er 
direkte forbundet. For direkte forbundne netværk kan det næste 
hop feltet være tomt eller indeholde IP-adressen på grænsefladen 
på dette net.

 Remote Network IDs. Ruter til netværks-id'er, der ikke direkte er 
forbundne men er til rådighed på tværs af andre routere.
For fjernnetværk er Next Hop feltet IP-adressen på en lokal router 
mellem fremsendelses node og fjern netværk.

 Host Routes. En rute til en bestemt IP-adresse. Host ruter tillader 
routing at forekomme på en per-IP-adresse basis. For værtsruter er  
netværkets id IP-adressen på den angivne vært og netværkets 
maske er 255.255.255.255.

 Default Route. Standard ruten er designet til at blive brugt, når en 
mere specifik netværks-id eller host ruten, ikke er fundet. Standard 
rute netværks id er 0.0.0.0 med netværks masken 0.0.0.0.
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Valg af rute

For at bestemme hvilken routingtabel post der anvendes til afgørelse 
af videresendelse anvender IP følgende fremgangsmåde:

 For hver angivelse i en routing tabel udføres bit-wise logisk AND 
mellem destinationens IP-adresse og netværks masken. Resultatet 
sammenlignes med netværkets ID for entry’en for et match.

 Listen over matchende ruter er kompileret. Den rute, der har den 
længste match (ruten, der matcher flest bits med destinations IP-
adressen) bliver valgt. Den længste matchende rute er den mest 
specifikke rute til destinations IP-adressen. Hvis flere poster med 
den længste match findes (flere ruter til det samme netværks ID 
for eksempel) bruger routeren den laveste metric til at vælge den 
bedste rute. Hvis der findes flere poster, der har det længste match 
og den laveste metric, kan routeren frit vælge, hvilket routing tabel 
indgang den vil bruge.
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 Slutresultatet af rute bestemmelsesprocessen er valget af en 
enkelt rute i routing tabellen.

 Ruten valgt giver en viderestillings IP-adresse (det næste hop IP-
adresse) og en grænseflade (port).

 Hvis ruten beslutnings processen mislykkes i at finde en rute vil IP 
erklærer en routing fejl.

 For afsendelses værten bliver en IP-routing fejl internt angivet til 
den øvre lags protokol, såsom TCP eller UDP.
For en router bliver en ICMP Destination Unreachable-Host 
Unreachable besked sendt til kilde-værten.
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 Default Route Punktet svarende til default gateway 
konfiguration er netværks destination 0.0.0.0 med en netværks 
maske (netmaske) på 0.0.0.0. Enhver destinations IP-adresse 
joined med 0.0.0.0 af en logisk AND resulterer i 0.0.0.0.
Derfor vil standard rute producerer et match for enhver IP-
adresse. Hvis standard rute vælges, fordi der ikke blev fundet 
bedre ruter, bliver IP-pakken sendt til IP-adressen i Gateway 
kolonnen ved hjælp af interfacet, der svarer til IP-adressen i 
Interface kolonnen.

 Loopback Network Loopback netværk entry er designet til at 
tage IP-adresser af formen 127.x.y.z og sende dem til den særlige 
loopback adresse 127.0.0.1

 Directly Attached Network Det lokale netværks entry svarer til 
det direkte forbundne netværk. IP-pakker bestemt til det direkte 
forbundne netværk videresendes ikke til en router, men sendes 
direkte til destinationen. Bemærk at Gateway og interface 
kolonner matcher IP-adressen for kundepunktet (node). Dette 
indikerer, at pakken sendes fra netværks adapteren svarende til 
knudepunktets IP-adresse.
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 Local Host Den lokale vært post er en værts rute (netværks 
maske 255.255.255.255) svarende til IP-adressen på værten. Alle IP 
datagrammer til IP-adressen på værten fremsendes til loopback 
adressen.

 Network Broadcast Netværks broadcast entry er en værts rute 
(netværk maske 255.255.255.255) svarende til alle-subnet rettet 
broadcast-adresse (alle subnets klasse B-netværk ID 157.55.0.0). 
Pakker rettet til alle-subnet rettet broadcast sendes fra 
netværkskortet svarende til knudepunktets IP-adresse.

 Multicast Address Den multicast-adresse, med sin klasse D 
netværksmaske, der bruges til at route eventuelle multicast IP-
pakker fra netværkskortet svarende til knudepunktets IP-adresse.

 Limited Broadcast Den begrænsede broadcast-adresse er en 
værts rute (netværk maske 255.255.255.255). Pakker adresseret til 
den begrænsede broadcast sendes fra netværksadapteren 
svarende til knudepunktets IP-adresse.
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 For at se IP routing table I Windows skriv route print I commando 
prompten.

 Ved bestemmelse af viderestilling eller næste-hop IP-adresse fra 
en rute i routing tabellen:

 Hvis gateway-adressen er den samme som grænsefladens adresse, 
er fremsendelse IP-adressen indstillet til destinations IP-adressen for 
IP-pakker.

 Hvis gateway-adressen er ikke den samme som grænsefladens 
adresse er fremsendelses IP-adressen indstillet til gateway adressen.



Routing tables
Opgave
 Jeg antager at I alle kører Windows.

 Find jeres computers routing table.
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Processer

 Et program er en samling af instruktioner, der udfører 
en bestemt opgave. Når vi sammenligner et program 
med en proces er en proces en dynamisk instans af et 
computerprogram.
 En del af et computerprogram, der udfører en 

veldefineret opgave er kendt som en algoritme. En 
samling af computerprogrammer, biblioteker og 
relaterede data omtales som software.

 Vi skriver vores computerprogrammer i en tekstfil, og 
når vi udfører dette program, bliver det en proces, der 
udfører alle de opgaver, der er nævnt i programmet.

 Når et program er indlæst i hukommelsen, og det bliver 
en proces, kan den opdeles i fire sektioner ─ stack, 
heap, text og data.



Processer



Processer
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 Når en proces udfører, 
passerer det gennem 
forskellige stadier 
(states). Disse stadier 
kan variere i forskellige 
operativsystemer, og 
navnene på disse 
tilstande er heller ikke 
standardiseret.

 Generelt kan en proces 
have et af disse fem 
stadier ad gangen.
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Process Control 
Block
 En Process Control 

Block er en 
datastruktur der 
vedligeholdes af 
operativsystemet for 
hver proces.

 PCB er identificeres 
ved en heltals proces-
id (PID).

 PCB indeholder alle 
de nødvendige 
oplysninger til at 
holde styr på en 
proces, hvilket kan 
ses i tabellen til højre 
og på næste slide.
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Scheduling

 Process scheduling (proces planlægning) er aktiviteten 
af processen manageren, der håndterer fjernelsen af 
den kørende proces fra CPU'en og udvælgelsen af en 
anden proces på basis af en bestemt strategi.

 Proces planlægning er en vigtig del af multiprogram 
operativsystemer. Sådanne operativsystemer tillader 
mere end én proces, der skal indlæses i den 
eksekverbare hukommelse ad gangen, og de indlæste 
proces deler CPU gennem time multiplexing.
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Process Scheduling Queues
 OS fastholder alle PCB i Process Scheduling Queues. 

Operativsystemet opretholder en separat kø for hver af 
processens tilstande og PCB af alle processer i samme 
udførelses stadie (execution state) anbringes i samme 
kø. Når tilstanden af en proces er ændret bliver dens 
PCB fjernet fra dens aktuelle kø og flyttet til sin nye 
tilstands kø.
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Process Scheduling Queues
 Operating System fastholder følgende vigtige proces 

planlægnings køer
 Job queue − Denne kø indeholder alle processerne i systemet.
 Ready queue − Denne kø indeholder et sæt af alle processer, der er 

bosiddende i hovedhukommelsen, klare og afventende udførelse. 
En ny proces bliver altid sat i denne kø.

 Device queues − Processerne, der er blokeret på grund af 
manglende tilgængelighed af en I/O-enhed udgør denne kø.
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Process Scheduling Queues
 Operativsystemet kan bruge forskellige politikker til at 

håndtere hver kø (FIFO, Round Robin, Prioritet, etc.).

 OS scheduler bestemmer, hvordan processerne flyttes 
mellem de ready og run køer, der kun kan have én post 
pr processorkerne i systemet; i det tidligere diagram
var det blevet slået sammen med CPU'en.
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Two-State Process Model
 Two-state process model henviser til kørende (running) og ikke-

kørende (non-running) states.
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Schedulers
Schedulers er særlig system software som 

håndterer proces planlægning på forskellige 
måder.

Deres vigtigste opgave er at vælge de jobs, der 
skal indsendes (submittes) til systemet og at 
beslutte, hvilken proces der skal køres.

Der er tre typer schedulers:
 Long-Term Scheduler
 Short-Term Scheduler
 Medium-Term Scheduler
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Schedulers – Long-Term Scheduler
 Kaldes også en job scheduler.
 En long-term scheduler bestemmer hvilke programmer 

der får adgang til systemet til behandling. Den vælger 
processer fra køen og indlæser dem i hukommelsen til 
udførelse. Processer hentes ind i hukommelsen for CPU 
scheduling.
 Det primære formål med job scheduler er at give en 

afbalanceret blanding af jobs, såsom I / O bundne og 
processor bundne. Den styrer også graden af 
multiprogramming. Hvis graden af multiprogramming
er stabil, så er den gennemsnitlige proces skabelse lig 
med den gennemsnitlige afslutning af processer.
 På nogle systemer er long-term scheduler olle

tilgængelig eller minimal. Time-sharing
operativsystemer har ikke nogen langsigtet scheduler. 
Når en proces ændrer status fra ny til klar, så er der 
brug for langsigtet scheduler.
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Schedulers – Short-Term Scheduler
 Kaldes også som CPU scheduler.

 Hovedformålet er at øge systemets ydeevne i overensstemmelse 
med det valgte sæt kriterier. Det er ændringen i ready state til 
running state af processen. CPU scheduler vælger en proces 
blandt de processer, der er klar til udførelse, og tildeler CPU til en 
af dem.

 Short-term schedulers, også kaldet dispatchere, tager 
beslutningen om hvilken proces der skal udføres som den næste.

 Short-term schedulers er hurtigere end long-term schedulers.
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Schedulers – Medium-Term Scheduler
 Medium-term scheduler er en del af swapping.

 Den fjerner processer fra hukommelsen. 

 Den reducerer graden af multiprogramming.

 Medium-Term scheduler står for at håndtere ud-swapping 
processerne.

 En kørende proces kan blive suspenderet, hvis det laver en I / O 
anmodning.

 En suspenderet processer kan ikke gøre nogen fremskridt i retning 
af færdiggørelse.

 I denne tilstand fjernes processen fra hukommelsen og gør plads 
til andre processer, så den suspenderede proces flyttes til 
sekundær lagring.

 Denne proces kaldes swapping, og processen siges at være byttet 
ud (swapped) eller rullet ud.

 Swapping kan være nødvendig for at forbedre proces blandingen.
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Schedulers – Sammenligning af schedulers
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Schedulers – Context Switch
 Et kontekst switch er mekanismen til at gemme og genoprette 

states eller konteksten af en CPU i Process Control Blokken, at en 
proces udførelse kan genoptages fra det samme punkt på et 
senere tidspunkt.

 Ved hjælp af denne teknik lader en kontekst switcher flere 
processer dele en enkelt CPU. Kontekst skift er en vigtig del af et 
multitasking operativsystems funktioner.

 Når scheduleren skifter CPU'en fra udføre en proces til at udføre 
en anden bliver states fra den aktuelt kørende proces lagret i 
proces kontrol blok.
Efter dette bliver state for processen til at køre næste indlæst fra 
sin egen PCB og brugt til at indstille pc'en, registre mv. På det 
tidspunkt, kan den anden proces så eksekveres.
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Schedulers – Context Switch
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Schedulers – Context Switch
 Kontekst switches kræver megen regnekraft da registre og 

hukommelses tilstanden skal gemmes og gendannes.

 For at undgå den mængde kontekst switching tid anvender nogle 
hardware systemer to eller flere sæt processorregistre. Når 
processen er switched bliver følgende information lagres til senere 
brug.

 Program Counter
 Scheduling information
 Base og limit register værdi
 I øjeblikket brugte register
 Ændret state
 I/O status information
 Konto information
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Tråde

 En tråd er et flow af udførelse (execution) gennem 
proces koden, med sin egen program tæller (program 
counter), der holder styr på hvilken instruktion der skal 
udføres næst, system registre, som holder dens 
nuværende arbejds-metode variabler, og en stak, som 
indeholder udførelsens historie.
 En tråd deler nogle få information med dens peer 

tråde, oplysninger som kode segment, data segment 
og åbne filer. Når en tråd ændrer et kode segment 
hukommelses element kan alle andre tråde se det.
 En tråd kaldes også en letvægts proces (lightweight

process). Tråde giver en måde at forbedre 
programmets ydeevne gennem parallelitet. Tråde 
repræsenterer en software tilgang til forbedring af 
operativsystemets ydeevne ved at reducere overhead 
tråden så den svarer til en klassisk proces.
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 Hver tråd hører til nøjagtig en proces og ingen tråd kan 
eksistere uden en proces. Hver tråd udgør et særskilt 
strøm af kontrol.

 Tråde er med succes blevet brugt i implementering af 
netværkstjenester og webservere. De giver også et 
passende fundament for parallel udførelse af 
applikationer på delt hukommelse multiprocessorer.



Tråde



Tråde

Forskelle på proces og tråd
.



Tråde

Fordele ved tråde
 Tråde minimere kontekst switching tid.

 Anvendelse af tråde tilvejebringer samtidighed (concurrency) i en 
proces.

 Effektiv kommunikation.

 Det er mere økonomisk at oprette og kontekst switche tråde.

 Tråde tillader udnyttelse af multiprocessor-arkitekturer i større 
målestok og effektivitet.

Typer af tråde
Tråde implementeres på følgende to måder:

 User Level Threads − Bruger administrerede tråde.

 Kernel Level Threads − Operating System forvaltede tråde der 
handler på kernel, en operativsystem kerne.
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User Level Threads
 Her er thread management kernel ikke bekendt med eksistensen 

af tråden. Tråd bibliotek indeholder kode til at skabe og ødelægge 
tråde, til at videregive beskeder og data mellem tråde, til 
planlægning af tråd udførelse og til at gemme og genoprette tråd 
sammenhænge. Ansøgningen starter med en enkelt tråd.
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User Level Threads
Fordele

 Tråd skift (switching) kræver ikke kernel-mode privilegier.

 Bruger niveau tråde kan køre på alle operativsystemer.

 Scheduling kan være applikations specifik i brugerniveau tråde.

 Bruger niveau tråde er hurtige at oprette og administrere.

Ulemper

 I et typisk operativsystem, er de fleste system opkald blokeret.

 Flertrådede applikationer kan ikke drage fordel af 
multiprocessing.
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Kernel Level Threads
 I dette tilfælde er tråd forvaltning udført af kernen. Der er ingen 

tråd management kode i anvendelsesområdet.

 Kernel tråde understøttes direkte af operativsystemet. Enhver 
ansøgning kan programmeres til at blive flertrådet. Alle trådene i 
en applikation er understøttet i en enkelt proces.

 Kernel fastholder kontekst oplysninger til processen som helhed 
og for den enkelte tråd i processen.

 Scheduling af kernen sker på en tråd basis. Kernen udfører tråd 
skabelse, planlægning og forvaltning i Kernel space.

 Kernel tråde er generelt langsommere til at oprette og 
administrere end brugeren tråde.
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Kernel Level Threads
Fordele

 Kernel kan samtidig schedule flere tråde fra den samme proces på 
flere processer.

 Hvis en tråd i en proces er blokeret, kan Kernel planlægge en 
anden tråd af den samme proces.

 Kernel rutiner kan selv være flertrådede.

Ulemper

 Kernel tråde er generelt langsommere til at oprette og 
administrere end bruger tråde.

 Overførsel af kontrollen fra en tråd til en anden inden for samme 
proces kræver et mode switch til Kernel.
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Multithreading Models
 Nogle operativsystemet mulighed for en kombineret 

brugerniveau tråd og Kernel niveau 
 Solaris er et godt eksempel på denne kombinerede metode.
 Nyere Windows benytter også multithreading

 I et kombineret system kan flere tråde i samme applikation køre 
parallelt på flere processorer og et blokerende systemkald 
behøver ikke blokere hele processen.

 Der er tre typer af multithreading modeller:
 Many to many relationship.
 Many to one relationship.
 One to one relationship.
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Multithreading Models – Many to many
 Mange-til-mange modellen multiplekser et antal bruger tråde på 

et tilsvarende eller mindre antal kernel tråde.

 Følgende diagram viser de mange-til-mange threading modellen, 
hvor 6 brugerniveau tråde multiplexer med 6 kernel niveau tråde.

 I denne model kan udviklere oprette så mange brugergrupper 
tråde som nødvendigt, og de tilsvarende Kernel tråde kan køre 
parallelt på en multiprocessor maskine.

 Denne model giver den bedste nøjagtighed på concurrency, og når 
en tråd udfører en blokeringssystem opkald kan kernen planlægge 
en anden tråd til udførelse.



Tråde
Multithreading

Multithreading Models – Many to many



Tråde
Multithreading

Multithreading Models – Many to one
 Mange-til-én model forbinder lægger mange bruger niveau tråde 

til én Kernel-niveau tråd. 

 Tråd management sker i user space i tråd biblioteket.

 Når tråden foretager et blokerende system opkald vil hele 
processen blive blokeret.

 Kun én tråd kan få adgang til kernen ad gangen, så flere tråde er 
ikke er i stand til at køre parallelt på multiprocessorer.

 Hvis brugere niveau tråd biblioteker er implementeret i 
operativsystemet på en sådan måde at systemet ikke understøtter 
dem vil kernen tråde bruge mange-til-en relationship modes.
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Multithreading Models – Many to one



Tråde
Multithreading

Multithreading Models – One to one
 En-til-en-forholdet er en brugerniveau tråden til en kernel-niveau 

tråd.

 Denne model giver mere concurrency (samtidighed) end mange-
til-én modellen.

 Den lader også en anden tråd at køre, når en tråd løber ind et 
blokerende system kald.

 Den understøtter at flere tråde udføres parallelt på 
mikroprocessorer.

 Ulempen ved denne model er at det at skabe en bruger tråd 
kræver en tilsvarende Kernel tråd.

 OS / 2, Windows NT og Windows 2000 bruger en til en modellen.
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Multithreading Models – Many to one



Tråde
Multithreading

Forskellen på bruger og Kernel tråde
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Hukommelse

 Memory management er funktionaliteten af et 
operativsystem, der håndterer eller forvalter primær 
hukommelse og flytter processer frem og tilbage 
mellem hovedhukommelsen og disk under udførelsen.

 Memory management holder styr på hver eneste 
hukommelsesplacering, uanset om det enten er afsat 
til nogle processer eller om det er tomt.

 Det kontrollerer hvor meget hukommelse der skal 
tildeles processer.

 Det beslutter hvilken proces der vil få hukommelsen på 
hvilket tidspunkt.

 Den sporer, når noget af hukommelsen bliver frigjort 
eller ikke-allokeret og opdaterer tilsvarende status.
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Process Adress Space
 Proces adresse området er det sæt af logiske adresser som en 

proces henviser til i sin kode.
 For eksempel når 32-bit adressering er i brug, kan adresser i området 

fra 0 til 0x7fffffff benyttes; det vil sige, 2 ^ 31 mulige tal, i alt en 
teoretisk størrelse på 2 GB.

 Operativsystemet tager sig af at kortlægge de logiske adresser til 
fysiske adresser på tidspunktet for tildelingen af hukommelse til 
programmet. Der er tre typer af adresser, der bruges i et program 
før og efter allokeres hukommelse:

1. Symbolske adresser
2. Relative adresser
3. Fysiske adresser
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Process Adress Space
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Process Adress Spaces

Process Adress Spaces
 Mængden af alle logiske adresser genereret af et program omtales 

som et logisk adresserum (logical adress space). Mængden af alle 
fysiske adresser svarende til disse logiske adresser omtales som et 
fysisk adresserum (physical adress space).

 Runtime kortlægning fra virtuel til fysisk adresse er udført af 
hukommelses management unit (MMU), som er en 
hardwareenhed. MMU bruger følgende mekanisme til at 
konvertere virtuel adresse til fysisk adresse.

 Værdien i base registeret bliver føjet til alle adresser genereret af en 
bruger proces, der behandles som offset på tidspunktet den sendes 
til hukommelsen. For eksempel, hvis base registeret indeholder 
værdien 10000, så et forsøg fra brugeren på at anvende adresse 
placering 100 vil blive dynamisk omfordelt til placering 10100.

 Brugeren programmet beskæftiger sig med virtuelle adresser; det 
ser aldrig de reelle fysiske adresser.
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Statisk mod Dynamisk Loading
 Valget mellem Statisk eller Dynamisk Loading skal ske på 

tidspunktet hvor programmet udvikles.

 Hvis man vil indlæse ens program statisk, så på det tidspunkt, 
kompilering, vil det komplette program compiles og linkes uden at 
efterlade nogen eksterne program eller modul afhængigheder. 
Linkeren kombinerer objekt programmet og andre nødvendige 
objektmoduler til et absolut program, som også omfatter logiske 
adresser.

 Hvis man skriver et dynamisk indlæst program, så vil ens compiler 
kompilere programmet, og for alle de moduler, som man vil 
medtage dynamisk, vil kun referencer gives og resten af arbejdet 
vil blive udført på tidspunktet for udførelsen af programmet.

 På tidspunktet for indlæsning med statisk loading bliver det 
absolutte program (og data) indlæst i hukommelsen, for at 
udførelse kan starte.

 Hvis man bruger dynamisk loading vil dynamiske rutiner af 
biblioteket være gemt på en disk i flytbar form, og indlæses i 
hukommelsen, når de er nødvendige for programmet.
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Statisk mod Dynamisk Linking
 Som nævnt vil linkeren, når der anvendes statisk linkning, 

kombinere alle andre moduler krævet af et program til et enkelt 
eksekverbart program for at undgå enhver runtime afhængighed.

 Når der anvendes dynamisk linking er det ikke nødvendigt at 
forbinde det aktuelle modul eller bibliotek med programmet, 
snarere bliver en henvisning til det dynamiske modul leveret på 
tidspunktet for compilering og linking.

 Dynamic Link Libraries (DLL) i Windows og Shared Objects i Unix 
er gode eksempler på dynamiske biblioteker.
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Swapping
 Swapping er en mekanisme, hvor en proces kan byttes 

midlertidigt ud af hovedhukommelsen (eller flyttes) til sekundær 
lagring (disk), og gøre denne hukommelse til rådighed for andre 
processer. På et senere tidspunkt swapper systemet processen 
tilbage fra sekundær lagring til hovedhukommelsen.

 Selvom ydeevne er normalt påvirket af bytte proces hjælper det 
med at køre flere og store processer parallelt, og det er grunden til 
at swapping er også kendt som en teknik til hukommelses 
komprimering.
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Swapping
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Swapping
 Det samlede tidsforbrug ved at swappe en proces omfatter den tid 

det tager at flytte hele processen til en sekundær disk og derefter 
kopiere processen tilbage til hukommelsen, samt den tid 
processen tager at genvinde hovedhukommelsen.

 Lad os antage, at  bruger processen er 2048KB og en standard 
harddisk, hvor swapping vil finde sted har en dataoverførsels-
hastighed på omkring 1 MB per sekund. Den egentlige overførsel af 
1000K processen til eller fra hukommelsen vil tage

2048KB / 1024KB per sekund
= 2 sekunder
= 2000 millisekunder

Når vi overvejer ind og ud tid vil det tage samlet 4000 millisekunder 
plus andet overhead hvor processen konkurrerer om at genvinde 
hovedhukommelsen.
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Hukommelses allokering
 Hoved hukommelsen har normalt to partitioner

 Low Memory − Operativ systemet ligger i denne hukommelse.
 High Memory − Bruger processer ligger i high memory.

 Operating systemer burger følgende allokerings mekanisme
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Fragmentering
 Som processer indlæses og fjernes fra hukommelsen bliver den 

frie hukommelsesplads brækket i små stykker

 Det sker nogle gange, at processerne ikke kan allokeres til 
hukommelsesblokke på grund af deres lille størrelse og 
hukommelse blokke forbliver uudnyttet. Dette problem er kendt 
som fragmentering.

 Fragmentering findes i to typer
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Fragmentering
 Følgende diagram viser, hvordan fragmentering kan forårsage spild 

af hukommelse og en komprimering teknik der kan bruges til at 
skabe mere ledig hukommelse ud af fragmenteret hukommelse.
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Fragmentering
 Ekstern fragmentering kan reduceres ved komprimering eller ved 

at shuffle hukommelsens indhold for at placere alle fri hukommelse 
sammen i én stor blok. For at gøre komprimering mulig bør flytning 
være dynamisk.

 Den interne fragmentering kan reduceres ved effektivt at tildele 
den mindste partition men stor nok til processen.
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Paging
 En computer kan håndtere mere hukommelse end den mængde 

der er fysisk installeret i systemet.

 Denne ekstra hukommelse kaldes virtuel hukommelse, og det er 
plads på en disk, der er sat op til at emulere computerens RAM. 
Paging teknik spiller en vigtig rolle i gennemførelsen af virtuel 
hukommelse.

 Paging er en memory management teknik, hvor proces 
adresseområde er opdelt i blokke af samme størrelse kaldet sider
(pages) 

 Størrelsen i potens 2, mellem 512 bytes og 8192 bytes.

 Størrelsen på processen måles i antallet af sider.
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Paging
 Tilsvarende er hovedhukommelsen opdelt i små fast størrelse 

blokke af (fysiske) hukommelse kaldet frames, og størrelsen af en 
ramme holdes den samme som for en page at have en optimal 
udnyttelse af hovedhukommelsen og undgå ekstern 
fragmentering.
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Paging – Adresse oversættelse

 Page adresser kaldes logiske adresser og repræsenteres af sidetal 
og offset.

Logisk Adresse = Sidetal + side offset

 Frame adresse kaldes fysisk adresse og repræsenteres af et 
rammenummer og offset.

Fysisk Adresse = Frame nummer + side offset
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Paging – Adresse oversættelse
 En datastruktur kaldet page map table anvendes til at holde styr på 

forholdet mellem en side af en proces til en ramme i fysisk 
hukommelse.
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Paging – Adresse oversættelse
 Når systemet tildeler en ramme til en side oversætter det denne 

logiske adresse til en fysisk adresse og laver en entry i page table
der skal anvendes under hele programmets gennemførelse.

 Når en proces bliver udført bliver dens tilsvarende sider indlæst i 
alle tilgængelige hukommelses rammer.

 Antag at du har et program for 8Kb men din hukommelse kan kun 
rumme 5 kb på et givet tidspunkt, så paging konceptet vil komme ind 
i billedet. Når en computer løber tør for RAM vil operativsystemet 
(OS) flytte idle eller uønskede sider i hukommelsen til sekundær 
hukommelse for at frigøre RAM til andre processer og bringe dem 
tilbage, når det er nødvendigt fo4 programmet.

 Denne proces fortsætter under hele gennemførelsen af 
programmet, hvor OS bliver ved med at fjerne idle sider fra 
hovedhukommelsen og skrive dem til den sekundære hukommelse 
og bringe dem tilbage, når det kræves af programmet.
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Fordele ved paging
 Paging reducerer ekstern fragmentering.

 Paging er enkel at implementere og antogs som en effektiv 
memory management teknik.

 På grund af samme størrelse af siderne og rammer er de meget 
lette bytte.

Ulemper ved paging
 Pages table kræver ekstra hukommelse, så det er ikke 

nødvendigvis ideelt for et system med lidt RAM.
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Segmentering

 Segmentering er en hukommelsesstyrings teknik, hvor 
hvert job er opdelt i flere segmenter af forskellige 
størrelser, en for hvert modul, som indeholder stykker, 
der udfører beslægtede funktioner. Hvert segment er 
faktisk et andet logisk adresserum af programmet.

 Når en proces udføres bliver dens tilsvarende 
segmentering indlæst i ikke-sammenhængende 
hukommelse omend hvert segment bliver indlæst i en 
sammenhængende blok af hukommelsen.

 Segmenterings hukommelse management arbejder 
meget lig paging, men her er segmenterne af variabel 
længde, hvor sider i paging er af fast størrelse.
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Segmentering

 Et program segment indeholder programmets main
funktion, nyttefunktioner, datastrukturer og så videre.

 Operativsystemet opretholder et segment kort tabel 
for hver proces, og en liste over fri hukommelsesblokke 
sammen med segment numre, deres størrelse og 
tilsvarende hukommelsespladser i hoved-
hukommelsen.

 For hvert segment lagrer tabellen startadressen af 
segmentet og længden af segmentet.

 En henvisning til en hukommelsesplacering indeholder 
en værdi, der identificerer et segment og en 
forskydning.
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Input til computeren



I/O

 Et af de vigtige jobs af operativsystemet er at styre 
forskellige I/O-enheder, herunder mus, tastaturer, 
touch pad, diskdrev, display adaptere, USB-enheder, 
skærm, tænd / sluk, netværksforbindelser, audio I/O, 
printere etc.
 Et I/O-system tager en applikations I/O anmodning og 

sender den til den fysiske enhed, tager imod det svar 
der kommer tilbage fra enheden og sender det til 
applikationen.
 I / O-enheder kan opdeles i to kategorier

 Blok enheder - En blok-enhed er en enhed som driveren 
kommunikerer med ved at sende hele blokke af data.
For eksempel harddiske, USB-kameraer etc.
 Karakter enheder - En karakter enhed er en som 

driveren kommunikerer med ved at sende og modtage 
enkelte tegn (bytes, oktetter).
For eksempel, serielle porte, parallel porte, lydkort osv.



I/O

Device Controllers
 Enhedsdrivere er software moduler, der kan sættes i et OS til at 

håndtere en bestemt enhed. Operativsystemet får hjælp fra 
enhedsdrivere til at håndtere alle I/O-enheder.

 Device Controller fungerer som en grænseflade mellem en enhed 
og en enhedsdriver. I/O-enheder (tastatur, mus, printer, osv) 
består typisk af en mekanisk komponent og en elektronisk 
komponent, hvor elektronisk komponent kaldes enhedens 
controller.

 Der er altid en device controller og en driver til hver enhed til at 
kommunikere med operativsystemer. En device controller kan 
være i stand til at håndtere flere enheder. Som en grænseflade er 
dens vigtigste opgave er at konvertere en seriel bitstrøm til blokke 
af bytes og udføre fejlkorrektion hvis nødvendigt.
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Device Controllers
 Alle enheder tilsluttet computeren er forbundet med et plug og en 

socket, og socket er tilsluttet en enheds controller.

 Her er en model for tilslutning af CPU, hukommelse, controllere, 
og I/O-enheder, hvor CPU og enhedens controllere alle bruger en 
fælles bus til kommunikation.
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Kommunikation til I/O enheder
 CPU'en skal have en måde at videregive information til og fra en 

I/O-enhed. Der er tre metoder til rådighed til at kommunikere med 
CPU og enhed.

 Special Instruction I/O
 Memory-mapped I/O
 Direct memory access (DMA)

Special Instruction I/O
 Dette bruger CPU instruktioner, der er specielt lavet til at styre 

I/O-enheder. Disse instruktioner sørger typisk for at data blive 
sendt til en I/O-enhed eller læses fra en I / O-enhed.
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Kommunikation til I/O enheder
Memory-Mapped I/O
 Ved brug af memory mapped I/O deles samme adresse rum af 

hukommelse og I/O-enheder. Enheden er tilsluttet direkte til 
bestemte main hukommelsespladser, så I/O-enheden kan 
overføre blokke af data til/fra hukommelsen uden at gå gennem 
CPU.
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Kommunikation til I/O enheder
Memory-Mapped I/O
 Når man benytter memory-mapped I/O allokerer OS buffer i 

hukommelsen og informerer I/O-enhed om at bruge denne buffer 
til at sende data til CPU'en. I/O-enheden opererer asynkront med 
CPU, afbryder (interrupts) CPU når den er færdig.

 Fordelen ved denne metode er, at hver instruktion, som kan få 
adgang til hukommelsen, kan anvendes til at manipulere en I/O-
enhed. Memory-mapped I/O bruges til de fleste high-speed I/O-
enheder som diske og kommunikations interfaces.
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Kommunikation til I/O enheder
Direct Memory Access
 Langsomme enheder som tastaturer vil generere et interrupt til 

main CPU efter hver byte overføres. Hvis en hurtig enhed, såsom 
en disk genererer en interrupt for hver byte, vil operativsystemet 
bruger det meste af sin tid på at håndtere disse interrupts. Så en 
typisk computer bruger direkte access memory (DMA) hardware 
at reducere denne overhead.

 Direct Memory Access (DMA) betyder CPU giver I/O-modul 
myndighed til at læse fra eller skrive til hukommelsen uden 
involvering.

 DMA modulet selv styrer udvekslingen af data mellem 
hovedhukommelsen og I/O-enhed. CPU er kun involveret i 
begyndelsen og slutningen af overførslen og kun interrupeted
efter at hele blokken er blevet overført.
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Kommunikation til I/O 
enheder
Direct Memory Access
 Direct Memory Access har brug 

for en speciel hardware kaldet en 
DMA-controller (DMAC), der 
administrerer dataoverførsler og 
administrerer adgang til system 
bussen. 

 Controllerne er programmeret 
med kilde og destination pointers 
(hvor de skal læse/skrive data), 
tællere til at spore antallet af 
overførte bytes og indstillinger, 
som omfatter I / O og 
hukommelses typer, interrupts og 
states for CPU-cyklusser.
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Kommunikation til I/O enheder
Direct Memory Access
 Operativsystemet benytter DMA hardware således:



I/O
Interrupts

 En computer skal have en måde at bemærke ankomsten af enhver 
form for input. Der er to måder at dette kan ske, kendt som polling
og interrupts. Begge disse teknikker gør det muligt for 
processoren at håndtere begivenheder, der kan ske når som helst, 
og som ikke er relateret til den proces, det kører i øjeblikket.

Polling I/O
 Polling er den enkleste måde for en I/O-enhed at kommunikere 

med processoren på. Processen med periodisk kontrol status af 
enheden for at se, om det er tid til den næste I/O operation, kaldes 
polling. I/O-enhed blot sætter oplysningerne i et status register og 
processoren skal komme for at få de oplysninger.

 Det meste af tiden, vil enheder ikke kræve opmærksomhed, og 
når en gør det må den vente, indtil næste forhør af polling-
programmet.

 Dette er en ineffektiv metode, og meget af processor tiden er 
spildt på unødvendige polls.
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Interrupts I/O
 En interrupt er et signal til mikroprocessoren fra en enhed, der 

kræver opmærksomhed.

 En enhed controller sætter et interrupt signal på bussen når den 
har brug for CPU opmærksomhed, når CPU modtager en 
interrupt,
Den gemmer den aktuelle tilstand og påberåber sig en passende 
interrupt handler ved hjælp af interrupt vektor (adresser på OS 
rutiner til at håndtere forskellige begivenheder).
Når  enheden der interrupter er blevet behandlet fortsætter CPU 
med sin oprindelige opgave, som om den aldrig var blevet afbrudt.



I/O

 I/O-software er ofte organiseret i følgende lag –
 Bruger Level Biblioteker – Et simpelt interface til bruger 

programmet til at udføre input og output. F.eks er stdio et 
bibliotek fra C og C ++ programmeringssprogene.

 Kernel Level Moduler - Enhedsdrivere til at interagere med 
enhedernes controllere og enheds uafhængige I/O-moduler, 
der anvendes af enhedsdrivere.

 Hardware - Dette lag indeholder faktisk hardware og 
hardware-controllere, der interagerer med enhedsdrivere og 
gør hardwaren levende.

 Et centralt begreb i udformningen af I/O-software er, at 
det skal være enheds uafhængigt. Det skal være muligt 
at skrive programmer, der kan få adgang enhver I/O-
enhed uden at skulle angive enheden på forhånd. For 
eksempel bør et program, der læser en fil som input, 
kunne læse en fil på en diskette, på en harddisk, eller 
på en DVD uden at skulle ændre programmet for hver 
ny enhed.
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Device Drivers
 Enhedsdrivere er software moduler, der kan sættes i et 

OS til at håndtere en bestemt enhed.

 Operativsystem får hjælp fra enhedsdrivere til at 
håndtere alle I/O-enheder.

 Styreprogrammer indkapsle enhedsafhængig kode og 
implementere et standard interface på en sådan måde, 
at koden indeholder enhedsspecifikke register reads / 
writes.
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Device Drivers
 En enhedsdriver udfører følgende job

 Accepterer anmodninger fra enheds uafhængige 
software over den.
 Interagerer med enhedens controller om at tage og give 

I/O og udfører nødvendig fejlhåndtering.
 Sikrer, at anmodningen udføres med succes.

 Hvordan en enhedsdriver håndterer en anmodning kan 
illustreres med følgende: Antag en anmodning kommer 
om at læse blok N. Hvis driveren er inaktiv på det 
tidspunkt en anmodning ankommer begynder den 
straks at udføre anmodningen. Ellers hvis driveren  
allerede har travlt med nogle andre anmodninger vil 
den placerer den ny anmodning i køen af ventende 
anmodninger.
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Interrupt Handlers
 En interrupt handler, også kendt som en interrupt service rutine 

eller ISR, er et stykke software eller mere specifikt en callback
funktion i et operativsystem eller mere specifikt i en enhedsdriver, 
hvis udførelse udløses ved modtagelse af et interrupt.

 Når interrupt sker gør interrupt procedure hvad den skal, for at 
håndtere interrupt, opdaterer datastrukturer og vækker en 
proces, der ventede på at en interrupt skulle ske.

 Interrupt mekanismen accepterer en adresse ─ et tal, der vælger 
en specifik interrupt håndterings rutine / funktion fra et lille sæt.
I de fleste arkitekturer er denne adresse et offset lagret i en tabel 
kaldet interrupt vektor tabellen. Denne vektor indeholder 
hukommelses adresser på specialiserede interrupt handlere.
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Kernel I/O Subsystem
 Kernel I/O Subsystem er ansvarlig for mange tjenester i 

forbindelse med I/O. Følgende er nogle af de leverede 
ydelser.
 Scheduling − Kernel tidsplaner et sæt af I/O-forespørgsler til 

at bestemme en god rækkefølge at udføre dem i. Når et 
program udsteder et blokerende I/O-system opkald bliver 
anmodningen placeret i kø til den pågældende enhed. Kernel
I/O scheduler omarrangerer rækkefølgen i køen for at 
forbedre den samlede system effektivitet og den 
gennemsnitlige svartid oplevet af applikationerne.

 Buffering − Kernel I/O Subsystemet opretholder et 
hukommelse område kendt som buffer, der gemmer data, 
mens de overføres mellem to enheder eller mellem en enhed 
med en applikations handling. Bufferen er lavet for at klare et 
hastigheds misforhold mellem producent og forbruger af en 
datastrøm eller tilpasse mellem enheder, der har forskellige 
dataoverførsels størrelser.
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Kernel I/O Subsystem
 Caching − Kernel vedligeholder en cache-hukommelse, der er 

et område i main hukommelsen, der holder kopier af data. 
Adgang til den cachelagrede kopi er mere effektiv end 
adgang til originalen.

 Spooling and Device Reservation − En spool er en buffer, der 
holder output i en anordning, såsom en printer, som ikke kan 
acceptere en interleaved datastrøm. Spooling systemet 
kopierer de i kø stillede spool filer til printeren én ad gangen.
I nogle styresystemer bliver køen forvaltet af et system 
daemon proces. I andre operativsystemer håndteres den af 
en in kernel tråd.

 Error Handling − Et operativsystem, der bruger beskyttet 
hukommelse, kan beskytte sig mod mange former for 
hardware og applikationsfejl.
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Linux

 Et Linux operativsystem består primært af tre 
komponenter
 Kernel - Kernel er kerne delen af Linux. Den er ansvarlig 

for alle større aktiviteter i dette operativsystem^.
Den består af forskellige moduler og den interagerer 
direkte med den underliggende hardware. Kernel giver 
den nødvendige abstraktion til at skjule low level
hardware detaljer for systemet eller programmene.
 System Bibliotek - System biblioteker er specielle 

funktioner eller programmer ved hvis hjælp 
programmer eller systemværktøjer får adgang til Kernel
funktioner. Disse biblioteker gennemfører de fleste af 
funktionerne i operativsystemet og kræver ikke kernel
modulets kode adgangs rettigheder.
 System Utility - System Utility programmer er 

ansvarlige for at udføre specialiserede, individuelle 
opgaver.



Linux
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Modes

Kernel Mode mod User Mode
 Kernel komponent kode udføres i en særlig privilegeret 

tilstand kaldes kernel-mode med fuld adgang til alle 
ressourcer. Denne kode repræsenterer en enkelt proces 
udført i enkelt adresse plads og kræver ikke nogen kontekst 
switch og er dermed er meget effektiv og hurtig.
Kernel kører hver proces og giver systemtjenester til 
processer, giver beskyttet adgang til hardware til processer.

 Support kode, som ikke er påkrævet kørers i kernel mode, er 
i System Library. Bruger programmer og andre 
systemprogrammer arbejder i User Mode, der ikke har 
adgang til systemets hardware og kerne kode. Egne 
programmer / hjælpeprogrammer bruger System biblioteker 
til at få adgang til Kernel funktioner til at tilgå systemets 
opgaver på lavt niveau.
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Arkitektur



Linux
Arkitektur

Arkitektur
 Arkitekturen i en Linux System består af følgende lag 

 Hardware lag - Hardware består af alle ydre enheder 
(RAM / HDD / CPU osv.).
 Kernel - Det er det vigtigste element i operativ-

systemet, den interagerer direkte med hardware, 
leverer tjenesteydelser på lavt niveau til øvre lag 
komponenter.
 Shell - En grænseflade til kernen, den skjuler 

kompleksiteten af kernel funktioner fra brugerne.
Shell tager imod kommandoer fra brugeren og udfører 
kernels funktioner.
 Hjælpeprogrammer - Utility programmer der giver 

brugeren de fleste af funktionerne i et operativ-system.
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En seriøs Linux distribution
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Materiale benyttet i denne lektion
Noget af det er udover pensum-listen!
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Routing tables
 http://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=2180210&seqNum=12

 http://www.tcpipguide.com/free/t_IPRoutesandRoutingTables.htm

 https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc958823.aspx

Processer
 https://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_processes.htm

 https://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_process_scheduling.htm

Tråde
 https://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_processes.htm

 https://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_process_scheduling.htm

 https://youtu.be/hsERPf9k54U

http://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=2180210&seqNum=12
http://www.tcpipguide.com/free/t_IPRoutesandRoutingTables.htm
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc958823.aspx
https://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_processes.htm
https://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_process_scheduling.htm
https://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_processes.htm
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Kilder

Hukommelse
 https://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_memory_managem

ent.htm

 https://youtu.be/qdkxXygc3rE

I/O
 https://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_io_hardware.htm

 https://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_io_software.htm

Linux
 https://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_linux.htm

https://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_memory_management.htm
https://youtu.be/qdkxXygc3rE
https://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_io_hardware.htm
https://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_io_software.htm
https://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_linux.htm
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