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Operating System Architectures
– a case study of monolithic and micro kernel

Abstract
Computer technology evolve rapidly, producing new high-
end systems. At the same time, stability and flexibility
become even more important for users. The last decade
extensive research of the micro kernel architecture has been
the focus for the operating system community. Today there
are several products on the market that makes use of this
architecture.
   Monolithic operating systems tend to be less portable and
have been accused for the lack of structure. The solution to
the problems associated with these systems seems to be the
micro kernel approach. Instead of bloating the kernel with
services, only essential primitives are put in kernel space,
comprising a kernel of only a couple of tens of kilobytes.
Traditional services are moved to and executed in user
space.
   Solaris and Linux use a slightly modified monolithic
architecture, where the kernel is separated into layers. This
introduces some structure to the system and enhances the
overall flexibility of the system by allowing linking of
object files to the kernel at runtime.
   Windows NT and Mac OS X are based on the micro
kernel architecture. These two systems implement a
relatively small kernel where some of the traditional
services have been moved to user space. However, due to
performance problems, some services like network and
graphics have been put back into kernel space. As a
consequence of this, critics claim these systems not to
qualify as pure micro kernel.
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Arkitekturer i operativsystem
– en fallstudie av monolitisk och micro kernel

Sammanfattning
Den tekniska utvecklingen driver fram allt mer avancerade
datorsystem. Samtidigt ställs allt större krav på stabilitet
och flexibilitet i de operativsystem som ska användas på
dessa system. De senaste årtiondena har micro kernel
arkitekturen varit föremål för intensiv forskning och det
finns idag ett flertal operativsystem på marknaden som
använder denna arkitektur.
   Traditionella monolitiska operativsystem är relativt
resurskrävande system som ofta anklagats för att sakna
struktur. Micro kernel baserade system är en lösning på
detta problem där man bantat ner kernel till så lite som ett
tiotal kilobyte och flyttar ut tjänster som normalt ligger i
kernel till user space.
   Solaris och Linux bygger på en utveckling av monolitisk
kernel där man byggt operativsystemet i ett antal
sinsemellan beroende lager vilket bidrar till ökad struktur i
systemet. Flexibilitet uppnås i dessa system genom att man
lägger till funktionalitet för att under exekvering länka in
ny kod i kernel.
   Windows NT och Mac OS X är baserade på micro kernel
arkitektur. De använder en relativt liten kernel och flyttar
övriga tjänster till user space. På grund av
prestandaproblem med t.ex. grafik och nätverk har dock
vissa tjänster flyttats tillbaka till kernel space, vilket har lett
till att kritiker hävdar att de inte är rena micro kernel
system.

Sökord: Operativsystem, Mikrokärna, Monolitisk kärna,
Operativsystemsarkitektur
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Dagens datorsystem är mer än någonsin beroende av operativsystem för att klara av de
komplexa uppgifter de ställs inför. Stabilitet och prestanda är två grundläggande krav som
finns på det komplexa mjukvarusystem vilket erbjuder såväl abstraktion som funktionalitet
för dess användare.

De första operativsystemen såg dagens ljus under mitten av 1950-talet. Transistorn kom att
spela en avgörande roll i denna utveckling. Tidigare hade man arbetat direkt i maskinkod,
men med den ökade beräkningskapaciteten som transistor erbjöd kunde man konstruera de
första batchsystemen. Till en början var dessa relativt enkla, men allt eftersom utvecklingen
drevs framåt blev det uppenbart att mer avancerade system behövdes. Operativsystemet hade
fötts.

Grundtanken med operativsystem är att ovanpå hårdvaran placera ett mjukvarusystem med
funktionalitet för att hantera och distribuera systemets resurser. På detta sätt skapas ett
gränssnitt mot användaren som kan utföra operationer utan att besitta kunskap om hur den
underliggande hårdvaran hanterar data. En av de viktigaste funktionerna för operativsystemet
är att gömma hårdvarans komplexitet och förse programmerare med ett mer användarvänligt
gränssnitt.

Dagens operativsystem bygger på dessa tankar, men världsbilden har förändrats radikalt de
senaste 50 åren. Gränsen mellan stordatorsystem och persondatorer har suddats ut och skapat
nya områden för användningen. Struktur och flexibilitet spelar en allt större roll när den
tekniska utvecklingen sker allt snabbare. Operativsystemen måste byggas för att kunna följa
denna snabba utveckling och anpassas till de nya funktioner som dessa system erbjuder.

1.2 Målgrupp
Uppsatsen riktar sig till personer med grundläggande kunskaper inom operativsystem och
systemarkitekturer. Kännedom om generella principer inom operativsystem underlättar
förståelsen men är inte ett krav. Vidare riktar den sig till personer som är intresserade av hur
arkitekturen hos operativsystem påverkar faktorer som portabilitet och flexibilitet hos
operativsystem.

1.3 Syfte
Syftet med studien är att finna belägg för att micro kernel arkitekturen innebär ett effektivare
sätt att bygga operativsystem än den traditionella monolitiska arkitekturen. Ett underliggande
syfte är att skapa en grund för jämförelse av de operativsystem som ingår i fallstudien för att
förstå hur och varför dessa skiljer sig åt.

1.4 Problemformulering och frågeställningar
I och med att kraven på operativsystem avseende prestanda och stabilitet ställs helt nya krav
på struktur. Micro kernel har varit fokus för en intensiv forskning under de senaste årtiondena.
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Följande frågeställningar har funnits relevanta för att uppnå syftet med studien:

•  Vilka fördelar/nackdelar uppnås med micro kernel respektive monolitisk arkitektur?
•  Hur implementeras dessa arkitekturer i operativsystem i produktion?

1.5 Metod
Uppsatsen är uppdelad i två av varandra beroende delar. Den första delen utgörs av ett
teoretiskt kapitel där operativsystemets grundläggande principer tas upp. I detta kapitel
diskuteras även de två arkitekturer som behandlas i den andra delen av uppsatsen. Den andra
delen av uppsatsen utgörs av en fallstudie där fyra operativsystem och de underliggande
designmål och arkitekturer studeras. Fallstudien har gjorts på fyra operativsystem, två av
dessa bygger på monolitisk arkitektur medan de övriga två är baserade på micro kernel
arkitektur. Vid val av operativsystem för fallstudien har vikt lagts vid operativsystemens
användningsområde och spridning.

Teorikapitlet såväl som fallstudien bygger på litteraturstudier. I fallstudien har främst
dokumentation från tillverkarna av operativsystemen, men även ett antal vetenskapliga
artiklar använts. Detta material har sedan använts för att undersöka de parametrar som nedan
ställs upp som intressanta för undersökningen.

1.5.1 Parametrar
Området för denna undersökning rör kernel arkitektur och då särskilt förhållandet mellan
system baserade på monolitisk respektive micro kernel. Med bakgrund av detta har ett antal
parametrar, vilka identifierats intressanta för studien, satts upp. Syftet med dessa är att
undersöka de områden där de två arkitekturerna skiljer sig åt. För att fokusera fallstudien
baseras undersökningen på dessa parametrar.

1.5.1.1 Portabilitet
Portabilitet har framförts som en av de viktigaste fördelarna med micro kernel arkitekturen.
Tanken är att micro kernelns minimala storlek ska underlätta att flytta koden till nya
plattformar. I system vilka tillämpar micro kernel arkitektur är all, eller åtminstone den mesta
processor specifika delen av koden kapslad i micro kernel.1

När det gäller portabilitet har två viktiga parametrar identifierats. Det handlar dels om sättet
på vilket utvecklare kan skapa stöd för nya processor arkitekturer, dels om hur abstraktionen
av hårdvara i systemet sker.

1.5.1.2 Flexibilitet
Flexibilitet är förknippat med operativsystemet och dess livslängd. Medan operativsystem tar
många år på sig att mogna kommer ständigt nya tekniska lösningar. Detta betyder att det
måste finnas möjlighet att anpassa och bygga ut operativsystemet och dess funktionalitet.
Flexibilitet så som det används i detta sammanhang innebär förmåga att anpassa befintliga
system till ny hårdvara och/eller nya applikationer.

Flexibilitet möjliggör anpassning av system även när det är implementerat genom att lägga till
och ta bort tjänster. Vidare ger man användaren möjlighet att själv skräddarsy sitt system så

                                                          
1 Stallings W., Operating Systems: Internals and Design Principles, 2000, s. 175.
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att det passar just dennes behov.2 Ytterligare ett område där flexibilitet är av intresse är
möjligheten för utvecklare att skapa egna APIer. För att detta ska vara möjligt krävs både
tekniska funktioner samt dokumentation om systemets funktion och uppbyggnad. Olika
arkitekturer hanterar detta på olika sätt och med olika grad av framgång. Generellt kan sägas
att det är viktigt att systemet byggs modulärt så att uppgraderingar och tillägg kan läggas till
utan att påverka det befintliga systemet genom några former av sidoeffekter.

1.5.1.3 Pålitlighet
Pålitlighet kan i denna kontext jämställas med stabilitet. Kraven på att stabilitet hos
operativsystemet är högt ställda då ett fel kan innebära att användare förlorar viktiga data.
Samtidigt som systemet ska vara stabilt bör det även kunna återhämta sig från interna fel, det
måste finnas någon form av undantagshantering i systemet. Här är det även viktigt att beakta
processers rättigheter och skyldigheter. En användarprocess ska inte kunna generera ett så
allvarligt fel att hela systemet påverkas. Inte heller ska en användare kunna manipulera andra
användares processer.   

1.5.1.4 Distribution
Distribution av datorkraft är ett växande område och de flesta av dagens operativsystem
tillåter någon form av funktion för att köra distribuerat. Två områden som ingår i fallstudien
utgörs av multiprocessing och klustrering. Det område som i denna studie anses av största
vikt är möjligheten till multiprocessing och då specifikt symmetrisk multiprocessing (SMP).
Prestanda beror uteslutande på hur detta implementerats.

1.6 Avgränsningar
Uppsatsen behandlar de två vanligaste arkitekturerna för kernel inom operativsystem, micro
och monolitisk kernel. Undersökningen kommer inte att behandla hela
operativsystemsarkitekturen, utan endast de delar där kernel interagerar med övriga
komponenter i operativsystemet.

1.7 Definitioner
Termen operativsystem, så som det används i denna undersökning ansluter sig till
Tanenbaums definition av operativsystem: "The operating system is that portion of the
software that runs in kernel mode or supervisor mode"3. I praktiken innebär detta att termen
operativsystem i denna kontext refererar till själva kernel. Den definition som gjorts ovan är
nödvändig för att reda ut den begreppsförvirring som lätt uppstår när man diskuterar
operativsystem.

                                                          
2 Liedtke J., Toward Real Micro Kernels, ACM 1996/vol 39, nr 9, s. 71.
3 Tanenbaum A., Operating Systems: Design and Implementation, 1987, s. 27.
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2 Operativsystem
Allt sedan datorns uppkomst under 1950-talet har operativsystemet kommit att spela en allt
mer avgörande roll för att under de senaste decennierna bli den kanske viktigaste länken i
varje dator. Dagens operativsystem är kolosser som tar lång tid att utveckla och mogna.
Behovet av strukturer och arkitekturer har ökat och detta har avspeglats framförallt inom
forskningen där man de senaste årtiondena har lagt ner stor möda på att undersöka möjliga
arkitekturer. I detta kapitel kommer vi att diskutera de två största arkitekturerna. Den äldsta
och mest spridda av de två är den monolitiska medan micro kernel är relativt ny inom
produktionsoperativsystem.

2.1 Operativsystemet
Operativsystemet kan sägas ha två olika funktioner beroende på vem man frågar. Den första
synen på operativsystemet är som en utökad maskin.4 I detta synsätt utgår man från att datorer
är uppbyggda av ett antal komponenter vilka tillsammans bildar ett komplext system.
Användningen och programmeringen underlättas av att man istället för att arbeta direkt mot
hårdvaran arbetar mot den utökade eller virtuella maskinen vilken döljer den underliggande
komplexiteten hos hårdvaran. Detta gör systemet lättare att förstå och använda samtidigt som
man inte behöver hantera enheter som grafik och I/O direkt mot hårdvaran. Abstraktionen
underlättar för såväl användare som programmerare.

Det andra synsättet utgörs av att man ser på operativsystemet som resurshanterare. 5 Tanken är
att operativsystemet ska hantera de resurser som finns i systemet, t.ex. att I/O mot enheter inte
kan ske direkt utan måste koordineras på något sätt. Handlar det om ett multi user system ska
dessutom operativsystemet kunna skydda processer och filer så att användare inte kan
manipulera andra användares data. Dessutom ökar kraven på att delade resurser som systemet
tillhandahåller på rätt sätt för att inga konflikter mellan användarnas processer ska uppstå.

Operativsystem kan delas upp i grupper beroende på användningsområde och tillämpningar.
Man skiljer på multi user och single user system därför att tillämpningsområdet skiljer sig
relativt från varandra. I multi user system krävs någon form av autenticering av användaren
för att identifiera vem som får tillgång till systemet. Väl inne måste operativsystemet kunna
hantera tillgång till resurser för just denna användare, det kan t.ex. handla om tillgång till
nätverk, skrivare och disk. Unix är ett exempel på multi user system. I single user system
finns inte samma problem med tillgång till resurser. Endast en användare åt gången kan
använda systemet vilket betyder att många av de funktioner som återfinns i multi user system
som Unix inte behövs. Eftersom endast en användare finns har man inte samma problem med
resurshantering vilket betyder att användaren ofta har full tillgång till systemet. Ett exempel
på single user system är Windows 9x.

Unixsystem tillhandahåller en sluten miljö i vilka applikationer kan köras. Detta har lösts
genom att kernel implementerar en uppsättning tjänster och gränssnitt för dessa.
Applikationer måste använda dessa gränssnitt för att kommunicera med hårdvaruresurser som
systemet tillhandahåller. Detta bygger på att CPU har stöd i hårdvara för att köra antingen i
kernel mode eller i user mode. Vissa processorer har även möjlighet att köra i fler lägen,

                                                          
4 Tanenbaum A., Modern Operating Systems, 1992, s. 3.
5 Tanenbaum A, 1992, s. 4.
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80x86 processor familjen har t.ex. fyra olika mode. Standard Unix använder sig dock endast
av två av dessa mode.

När en applikation exekverar i user mode har den inte direkt tillgång till datastrukturer och
funktionalitet i kernel. När ett program körs i kernel mode finns däremot inte denna
begränsning. CPU innehåller en speciell instruktion för att byta från user mode till kernel
mode och vice versa. Applikationer exekverar till största delen i user mode och byter till
kernel mode endast när den kräver en tjänst som finns i kernel. Process/kernel modellen
bygger på att processer som behöver en tjänst i kernel använder ett speciellt gränssnitt kallat
systemanrop. Varje systemanrop sätter upp ett antal parametrar vilka identifierar anropet från
den aktuella processen och därefter exekverar den speciella instruktionen vilken växlar från
user till kernel mode.

Processer är dynamiska entiteter med begränsad livslängd. Ansvaret för att skapa och förstöra
processer ligger hos kernel. Detta implementeras genom ett antal funktioner som används för
detta syfte. Själva kernel är inte en process utan en processhanterare.

Figur 2.1.1 - Process/Kernel modellen

Figuren 2.2.1 illustrerar process/kernel modellen. Process 1 gör ett systemanrop vilket sätter
upp ett antal parametrar och växlar till kernel mode. Tjänsten som begärts körs i kernel mode
av kernel å den åberopande processens vägnar. När tjänsten utförts återupptar Process 1
exekvering i user mode till dess att ett timer interrupt sker och scheduler körs i kernel mode.
När denna avslutats kan exekveringen av Process 1 fortsätta. Av ovan ser vi även att kernel
gör långt mer än att bara hantera systemanrop. Kernel rutiner kan aktiveras genom en rad
händelser, t.ex. systemanrop, inträffande av exceptions och interrupt.

Ett av problemen med Unix diversitet är att kod skriven på en plattform inte med
nödvändighet går att kompilera på andra Unixbaserade plattformar. Behovet av en standard
uppstod när företag behövde utveckla program som kunde användas på olika tillverkares
operativsystem. Därför enades flera stora utvecklare av operativsystem om att standardisera
vissa delar, detta kom att utmynna i Portable Operating System Interface (POSIX).
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2.2 Monolitisk kernel
Monolitisk kernel är den mest utbredda typen av arkitekturer och även den äldsta. Den
utvecklades tidigt i samband med att datorerna växte i komplexitet under 1960 och 1970-
talen. Strikt monolitiska kernel karaktäriseras av avsaknaden av struktur. Detta har lett till att
den ibland skämtsamt kallats "The Big Mess"6. Operativsystemet designas som en rad
procedurer utan någon form av inkapsling eller information hiding. De procedurer som utgör
denna centrala del av datormiljön har väldefinierade gränssnitt när det gäller anropsparametrar
och resultat. Detta resulterar i ett system där alla delar kan åberopa varandra vilket ytterligare
ökar komplexiteten hos systemet.

För att konstruera en kernel av denna typ kompileras och länkas samtliga procedurer till en
enda objektfil. När det gäller information hiding är denna obefintlig. Synbarheten för de
procedurer som ingår i kernel är fullständig.

Det finns möjlighet att skapa struktur även i monolitiska system. Systemanrop som
tillhandahålls anropas genom att parametrarna läggs i väldefinierade platser, som t.ex. register
eller på systemstacken, sedan exekveras ett kernel anrop. Denna instruktion byter
exekveringsmode från user mode till kernel eller supervisor mode och överför kontrollen till
operativsystemet.

Figur 2.2.1 - Kommunikation i monolitisk kernel

Modulariserad kernel är ett intressant alternativ till rent monolitiska kernels vilken ger flera av
de teoretiska fördelarna med micro kernel arkitektur utan att för den skull leda till de
prestandaproblem som första generationens micro kernel led av. En modul är en objektfil som
kan länkas och avlänkas till kernel under körning. Objektfilen består oftast av funktioner vilka
implementerar t.ex. filsystem, drivrutiner eller funktioner som ligger i kernels övre lager. Till
skillnad från micro kernel körs inte tjänsten som en specifik användare utan exekveras i
kernel mode, precis som de statiskt länkade tjänsterna. De största fördelarna med moduler7:

•Modulariserad approach gör det lättare att I efterhand lägga till funktionalitet utan att
behöva kompilera om kernel.

                                                          
6 Tanenbaum, 1987, s. 36.
7 Bovet & Cesati., 2001, s.11.
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•Plattformsoberoende - modulerna implementeras mot kernels interna gränssnitt vilket gör
det möjligt att använda modulen på olika system. Modulen behöver endast kompileras
för just den plattformen den är avsedd att köra på.

•Lågt utnyttjande av primärminnet

•Ingen förlust i prestanda - eftersom moduler länkas direkt till kernel får man inget
prestanda problem. De är en del av kernel, precis som om de kompilerats in i denna.
Endast när modulen länkas och länkas ur kostar det lite tid.

Monolitisk kernel är den klassiska lösningen. De kräver mindre analys före implementation
och tenderar dessutom att vara mycket effektiva under förutsättning att de implementeras väl.
Nackdelen med detta arbetsförfarande är dock att det är svårt att förstå den inre strukturen och
förhållanden mellan kernels olika delar. Detta leder till att de ofta är resurskrävande att
underhålla och få buggfria.8

Monolitiska kernels har tills relativt nyligen varit den dominerande strukturen inom oper-
ativsystem. Det mesta av den funktion som operativsystemet ska tillhandahålla, så som
filsystem, scheduling, drivrutiner och minneshantering, är inkluderat i denna typ av kernel. I
dess vanligaste form är den monolitiska kerneln implementerad som en enda process där alla
element delar ett gemensamt adressutrymme. BSD Unix och AT &T:s System V är några av
de kändaste operativsystem som implementerats med monolitisk kernel.

2.3 Micro kernel
Micro kernel arkitekturen är ett relativt nytt sätt att bygga kernel på och har rönt stor
uppmärksamhet inom framförallt den akademiska världen det senaste årtiondet. Rent konkret
är micro kernel en mycket liten kernel där man flyttat de flesta eller samtliga traditionella
tjänster från kernel space till user space. Termen micro kernel är dock diffus och olika
utvecklare svarar olika på vad som kvalificerar en kernel som micro kernel. Denna typ av
frågor rör hur stor kernel egentligen bör vara, hur drivrutiner ska designas för att ge optimal
prestanda samtidigt som man behåller abstraktion från hårdvaran. Vad som ska finnas i kernel
skiftar mellan utvecklare och det pågår idag en livlig debatt inom området. Generellt kan dock
sägas om micro kernel att tjänster som tidigare var en del av operativsystemet idag utgörs av
externa subsystem vilka systemet kan använda för att implementera funktioner som virtuell
minneshantering, drivrutiner etc.9

                                                          
8 Stallings, 2001, s. 175.
9 Stallings, 2001, s. 173ff.
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Figur 2.3.1 - Vertikal och horisontell skiktning av kernel

Den underliggande filosofin bakom micro kernel är att kernel endast ska innehålla de absolut
nödvändigaste funktionerna. En micro kernel måste åtminstone implementera de funktioner
som är hårdvaruberoende och funktionalitet som behövs av de processer som körs i user
space. Konkret innebär detta att funktioner som scheduling, memory management och IPC
(Inter Process Communications) är tjänster varje micro kernel måste tillhandhålla.

Micro kernel arkitekturen har en strukturellt annorlunda utformning än traditionella
monolitiska kernel. Istället för horisontell skiktning av de olika lagren kan micro kerneln
istället sägas vara vertikal. Externa komponenter som micro kernel använder sig av
implementeras som servrar i user space vilka använder kernel för kommunikation. Från
operativsystemets sida behandlas dessa processer precis som vilken annan process som helst,
med den skillnaden att de ger operativsystemet funktionalitet som annars skulle ligga inbakad
i kernel. Dessa servrar kommunicerar på en peer basis, genom att meddelanden skickas
genom kernel. Genom detta arbetssätt ges en viktig fördel, kernel ansvarar för att
meddelanden som skickas kommer till rätt process samtidigt som den utför access kontroll till
vem som får tillgång till hårdvaran. Denna uppbyggnad kan beskrivas med en klient-server
modell där de servrar som är implementerade dels kan kommunicera med andra servrar för att
på så sätt få tillgång till tjänster eller anropa primitiva funktioner direkt i kernel.10

Genom att hantera tjänster som operativsystemet ska tillhandahålla på detta sätt uppnår man
decoupling mellan kernel och de servers som kör i user mode. Ytterligare en fördel hos micro
kernel arkitekturen är att den lämpar sig väl för distribuerade miljöer. Det spelar ingen roll om
kernel kommunicerar med en lokal eller distribuerad process, eftersom den kommunicerar
med dessa på samma sätt. Detta underlättar konstruktion och implementation av distribuerade
lösningar på ett sätt som den monolitiska arkitekturen inte tillåter. Dessutom tillåts att kernel
görs mycket liten och kompakt. Micro kernel förenklar implementationen, ger ökad
flexibilitet och lämpar sig väl för distribuerade miljöer.11

                                                          
10 Stallings, 2001, s. 174.
11 Stallings, 2001, s. 81.
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Figur 2.3.2 - Kommunikation i micro kernel baserade system

Genom att micro kernel har ett enhetligt gränssnitt som används vid anrop från processer
behöver man inte skilja på kernel level och user level anrop. Detta eftersom alla tjänster görs
tillgängliga via message passing. Principen bygger på att varje server och användare har sitt
eget adressutrymme vilket är skilt från övriga processer. Detta gör att man kan introducera
nya servrar vilka inte med nödvändighet behöver vara fullt tillförlitliga. Eftersom kernel
endast fungerar som meddelande hanterare kommer en server som genererar ett fel inte att
påverka hela systemet. Skulle en server krascha kommer det endast att påverka den processen
och eventuella användare av servern med följden att tjänsten blir obrukbar. Beroende på
tjänstens art kan naturligtvis även systemets integritet påverkas, t.ex. genom att servern som
hanterar filsystemet kraschar.12

2.3.1 Första generationen
När micro kernel konceptet introducerades kom det att stämma bra överens med de nya
kraven att bygga efterföljaren till de dåvarande härskande Unix systemet. Nya typer av
hårdvara, nya krav på mjukvara och programmeringstekniker krävde nydanande koncept för
konstruktion av operativsystem. De mekanismer som ansågs behövas var mer generella
abstraktioner än de typiska Unix primitiver som tidigare använts. Dessutom fanns ett outtalat
krav att systemet hade ett Unix kompatibelt API. En naturlig följd av detta var att man ovanpå
micro kernel implementerade Unix. Micro kernel arkitekturen blev därför snabbt accepterad
bland utvecklare av operativsystem av två vitt skilda anledningar13:

•Generell flexibilitet och styrka
•Teknik för att utveckla nydanande operativsystem med Unix kompabilitet

Genom micro kernels minimala funktionalitet innebär detta att kodbasen blir relativt liten till
volymen jämfört med monolitisk kernel. Utvecklingsteamet kan därigenom vara litet, det
behöver endast bestå av ett par få personer. På grund av den minimala kodbasen kan dessa ha
full insyn i de olika delsystemen. På detta sätt minimeras utvecklingskostnader samtidigt som
utvecklingsteamet kan koncentrera sig på att få kernel fri från buggar. I ett vidare perspektiv
innebär detta att man på relativt kort tid kan få en stabil kernel att bygga systemet på.

Fördelar:
                                                          
12 Liedtke, J., Micro kernels
13 Liedtke, J., Towards Real Micro Kernels, ACM 1996/vol39, s.71.
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•Enhetliga gränssnitt
•Ökade möjligheter till utbyggnad/uppgradering av systemet
•Ökad flexibilitet
•Portabilitet
•Pålitlighet/Säkerhet
•Stöd för distribuerade system
•Stöd för objektorienterade operativsystem

Ett problem som har diskuterats vida är prestanda hos de tidiga implementationerna av micro
kernel. Undersökningar pekade på att det helt enkelt tar längre tid att konstruera och sända ett
meddelande via micro kernel än att göra ett enda systemanrop till en servicerutin. Samtidigt
har det funnits svårt att finna konkreta bevis för denna förklaring. Det beror till stor del på hur
implementationen ser ut och vilken typ av tjänst som diskuteras. Första generationen micro
kernel led onekligen av prestandaproblem, något som ledde till att man lade tillbaka kritiska
system och drivrutiner i kernel. Mach 2.5 och Chorus är två operativsystem där man tillämpat
denna metod. Men samtidigt som denna teknik ökar prestanda så minskar micro kernel
arkitekturens fördelar i form av flexibilitet och portabilitet. Att förbättra prestanda på detta
sätt har visat sig vara ett tveeggat svärd.14

2.3.2 Andra generationen
En alternativ lösning på prestandaproblemet med micro kernel innebär att man istället för att
utöka kernel förminskar den. De prestandaproblem första generationens micro kernel
uppvisade uppgavs härleda från den overhead man beräknade att den ökade
meddelandehanteringen innebar. Forskning från senare år har dock visat att så inte är fallet.
Meddelandehanteringen medför förvisso viss overhead, men denna borde inte kunna ge
upphov till de förluster man uppmätt i försök.15

Första generationens micro kernel byggdes genom att skala bort tjänster från en monolitisk
kernel och flytta ut dessa i user space. Att bygga kernel på befintlig kod och endast göra
modifikationer för den maskinspecifika delen av kernel leder till att man inte till fullo drar
nytta av hårdvarans specifika egenskaper. Andra generationens micro kernel bygger inte som
tidigare vidare på befintlig grund. Istället implementeras micro kernel från grunden och en ny
kernel utvecklas för varje hårdvaruarkitektur som ska stödjas. Forskning har även visat att
hårdvaruarkitekturen har betydelse för valet av algoritmer.16

Denna upptäckt ledde till att prestanda hos andra generationens micro kernel förbättrades
drastiskt. System som byggts enligt denna nya metod visar imponerande förbättringar när det
gäller prestanda. L4 kernel räknas som andra generationens kernel och tester har visat att
system byggda på denna micro kernel prestandamässigt kan jämföras med traditionella
monolitiska system.17 Detta kan tas som bevis för att micro kernel, förutsatt att den
implementerats rätt, inte har någon påtaglig nackdel mot den monolitiska arkitekturen.

                                                          
14Stallings, 2001, s. 176.
15 Brustolini, J.C., User-Level Protocol Servers with Kernel-Level Performance, 1998.
16 Liedtke, J., On µ-Kernel Construction, 1995.
17 Liedtke, 1996:39, s. 73.
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3 Fallstudie
I fallstudien studeras fyra operativsystem utifrån de parametrar som definierades i
metodkapitlet (se 1.5). Först studeras två operativsystem, Solaris och Linux, vilka bygger på
den monolitiska arkitekturen. Därefter studeras Mac OS X och Windows NT vilka bygger på
den monolitiska arkitekturen.

3.1 Solaris
Solaris är Sun Microsystems SVR4 baserade Unix version, den senaste är version 2.8. Solaris
har anammat alla egenskaper som SVR4 har. Dessutom har Sun utökat systemet med fler
avancerade egenskaper, som fullständigt preemptable multitrådad kernel, fullt stöd för SMP,
och ett objektorienterat gränssnitt för filsystemet. Solaris är den mest spridda av Unix
implementationer.18

Under SunOS 4.x var kernel ett stort och statiskt länkat system. Allt eftersom Sun fortsatte att
utveckla Solaris växte funktionaliteten samtidigt som komplexiteten ökade. Detta medförde
att standard kernel med standard konfiguration på version 4.1.3 var ungefär 1.9MB, vilket
innebar att det krävdes mycket minne för att över huvud taget köra systemet. Det medförde
även problem genom att det inkluderade egenskaper till systemet som inte användes, och
systemadministratören fick konfigurera, länka och kompilera om kernel för varje maskin.
Ytterligare en nackdel var att systemet behövdes startas om för att ändringarna skulle verka.
Dessa steg var man tvungen att utföra varje gång man ändrade något i kernel.19

När SunOS 5.x lanserades hade den stora kernel blivit ersatt med en statisk kernel och ett
bibliotek med laddbara moduler. Med den här modellen är den statiska kernel mycket mindre,
ungefär 900K. Detta innebär att endast 900K av primärminnet är allokerat och låst för kernel.

I Solaris skiljer man, liksom i de flesta andra Unix implementationer, på kernel mode och user
mode. För att en process som körs i user mode skall få tillgång till någon form av resurs som
är skyddad av kernel måste processen utföra ett systemanrop.

Process management ansvarar för schedulering, IPC (System V), signal behandling samt
skapande av processer. Normalt sett är den enda hårdvaran som är direkt adresserbar via
process subsystemen processorerna genom scheduler. Det är inte alla kernel funktioner som
har en separat modul i kernel bibliotek, vilket innebär att koden för den delen är en del av den
statiska kernel och behöver inte laddas in.

Filsystem management ansvarar för åtkomst av olika hårdvaror genom drivrutiner. Det är
viktigt att notera att drivrutinerna är länkade in i kernel och på detta vis är de en del av
kernelkoden. Kernel själv har ingen vetskap om en specifik enhets karaktäristik, förutom hur
den kommer åt enheten. Det betyder att kernel inte har någon kod som vet hur exempelvis en
SCSI fungerar, däremot vet den hur den ska komma åt SCSI via drivrutinen.

Det är inte alla drivrutiner som behandlar riktig "extern" hårdvara, dessa kallas pseudo-
device. En pseudo-device är helt enkelt en drivrutin som inte har fysisk hårdvara som backar
upp den. Från systemets sida kommer det dock att uppfattas som om hårdvara hade funnits
tillgänglig.
                                                          
18 Stallings, 2001, s. 98.
19 Graham, 1995, s. 15.
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Figur 3.1.1 - Solaris 2.8 arkitektur

Det virtuella minnet gör det möjligt att adressera mer minne än det faktiskt finns tillgängligt i
RAM. Det innebär att för processerna framstås som om det finns mer minne än det egentligen
gör. Den sista stora biten av arkitekturen är de datastrukturer som ligger i kernel. Dessa
används av filsystemet och processkontrollmodulerna för att kunna utföra sitt jobb.

3.1.1 Portabilitet
För att öka portabiliteten hos Solaris har Sun valt att isolera plattformen och den uppsättning
instruktioner vilka är plattformsberoende till minsta möjliga storlek. Vill man stödja en ny
hårdvaruarkitektur under Solaris behöver endast ca 5 procent av Solaris kodbas skrivas om för
att anpassa operativsystemet till den nya plattformen. Denna del med processorspecifik kod är
indelad i moduler som hanterar plattformsberoende egenskaper, som t.ex. bussarkitektur och
åtkomst av I/O enheter. Dessa moduler hanterar även uppsättningar med instruktioner för
specifika processorer och synkronisations primitiver. Genom att använda processor specifika
moduler i Solaris kan man utnyttja de olika arkitekturerna utan att sätta restriktioner för
egenskaperna hos hårdvaran. Denna arkitektur gör att operativsystemet genom relativt små
modifikationer kan köras under nya plattformar. I och med att den processorspecifika delen av
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kodbasen placerats i moduler kan man dessutom göra så stora förändringar som att flytta
Solaris till 64-bitars arkitekturer som t.ex. Intels Merced processor.20

3.1.2 Flexibilitet
När det gäller möjligheten att för utvecklare att skapa eller lägga till nya APIer i Solaris, kan
utvecklare lägga till egna bibliotek i user bibliotek eller i system bibliotek. Dessa bibliotek
kan i sin tur åberopas via specifika biblioteksanrop. Den stora utbyggnadsmöjligheten
kommer av att de olika biblioteken kan använda sig av systemanrop som finns i kernel. När en
process gör ett systemanrop åberopas först en wrapper som finns i standard C biblioteket. Det
finns två fördelar med denna implementation, dels döljs själva implementationen av
systemanropet för utvecklaren, dels är systemanropen standardiserade vilket medför att
systemanrop är portabla mellan olika versioner av Solaris. 21

Vanligtvis i operativsystem har man delat in I/O i två subsystem, enhet och fil I/O. I Unix har
man enat dessa två begrepp och behandlar enheter och filer genom samma rutiner, vilket leder
till att systemet arbetar mot dessa på samma sätt. Varje enhet i systemet är associerad med en
speciell fil som gör det möjligt att kommunicera med enheten. Dessa filer är inte ordinära
filer, utan fungerar istället som sökvägar till olika enheter. Vidare är dessa filer associerade
med en drivrutin, vilken fungerar som gränssnitt mellan kernel och enheten. Kernel i Solaris
innehåller inte någon kod som tillåter den att kontrollera fysiska enheter. All kod för åtkomst
och kontroll av de fysiska enheterna ligger som laddningsbara moduler. Under uppstart av
systemet skickas laddningsinstruktionerna för en specifik enhet genom modulen till den
speciella filen och den drivrutin som enheten använder sig av. Ansvaret för att tolka och
översätta instruktionerna som skall utföras av enheten ligger hos drivrutinen. Genom att
använda sig av denna modulära arkitektur kan enheter läggs till under körning i Solaris.22

Solaris skiljer på olika två typer av enheter, block och character. Block enheter används när
det rör operationer på stora kvantiteter av data. Genom att data delas upp i block vid
exempelvis arbete mot hårddisk kan I/O snabbas upp. När det gäller character enheter
kommer data att skickas byte för byte i en ström, ett exempel av denna typ av enhet är
modem.23

3.1.3 Pålitlighet
Sun har designat miljön i Solaris runt en liten, kompakt kernel vilken begränsar möjligheten
att fel som kan krascha systemet uppstår. I Solaris har man separerat kernel, delade bibliotek
och applikationer vilket ger en skiktad struktur och isolerar möjligheten att allvarliga fel
uppstår. Sun hanterar komplexiteten i Solaris genom att själva kernel endast tillhandahåller de
nödvändigaste funktionerna medan komplexare tjänster är inbyggda i delade bibliotek,
moduler och applikationer.24

Solaris kommunicerar med processer i user space via signaler. Detta är en mjukvarumekanism
som används för att informera en process om att en asynkron händelse inträffat. Alla signaler
hanteras på samma sätt och signaler som inträffar samtidigt blir presenterade för processen en

                                                          
20Better by Design, 1998, s. 10f.
21 Graham, 1995, s. 15.
22 Graham, 1995, s. 25.
23 Graham, 1995, s. 124.
24 Better by Design, 1998, s. 23.
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efter en, utan någon prioritetsordning. Signaler kan genereras genom att det har uppstått ett fel
i en process, t.ex. via en felaktig minnesreferens.25

3.1.4 Distribution
Solaris hanterar symmetrisk multiprocessing genom att dela upp kernel på olika trådar, där
varje tråd är oberoende och kan utföra en specifik funktion. Varje enskild tråd kan arbeta på
samtliga av de tillgängliga processorerna. Även vissa delar av kernel kan operera samtidigt på
en eller flera trådar.26

Scheduleringen i Solaris bygger på den interna arkitekturen av en process, trådar och
lightweight process. När systemet körs kommer det att alltid att finnas en uppsättning körbara
trådar som är lagda i dispatchkön. Multiprocessor maskiner har en kö för varje processor.
Varje tråd har tillgång till information hur den skall komma åt filer, user referenser, signal
kontext och övrig information som den behöver för att utföra sitt arbete. Kernel själv består av
en uppsättning trådar som ansvarar för en mängd uppgifter, däribland paging och swapping.
Dessa kallas i Solaris kernel trådar. Dessutom finns det en idle tråd som kommer att
exekveras när ingen annan tråd körs. Förutom user trådar, kernel trådar och idle trådar finns
det även interrupt trådar. Skillnaden mellan kernel och interrupt trådar är att de senare körs
med högre prioritet än alla system och kernel trådar. Interrupt trådar aktiveras när ett interrupt
från en enhet inträffar. En skillnad när det gäller interrupt trådar är att de har en extra
egenskap, processor tillhörighet. Denna egenskap medför att interrupt trådar inte kommer att
vandra mellan de olika processorerna som övriga trådar kan göra.27

Suns implementation av SMP i Solaris är mycket effektiv. Teoretiskt sätt bör varje processor
som läggs till systemet öka prestanda med dess kapacitet. Tyvärr stämmer detta inte i
verkligenheten. Solaris har dock i tester visat sin styrka inom SMP och skalar mycket bra
jämfört med konkurrerande operativsystem.28

Solaris stöder inte klustrering i sin standard version. Det finns dock ett distribuerat operativ
system som heter Sun Cluster och bygger på Solaris 2.5 kernel. I Sun Cluster har man lagt till
ett flertal moduler ovanpå kernel, bl.a. objekt och kommunikations support, process
management, nätverkshantering och globalt distribuerat filsystem.
Systemet publicerar en vy som för både användare och applikationer kommer att framstå som
ett enda Solaris system. Detta medför att man får en global vy över alla processer och det
finns en unik identifierare för varje process i klustret så att varje nod kan lära sig både status
för processen samt var den befinner sig. Processer kan flytta sig från en nod till en annan för
att fördela lasten på klustret jämnt eller om ett failover inträffar, vilket innebär att det finns
möjlighet för en applikation eller data resurser att byta till ett annat system i klustret om det
aktuella systemet skulle krascha.29

Sun Clusters filsystem tillhandahåller ett gemensamt gränssnitt för filer som är distribuerade
över klustret. Processer kan öppna filer oberoende av var i klustret de är belägna och

                                                          
25 Silberschatz, 1998, s. 661.
26 Graham, 1995, s. 95.
27 Graham, 1995, s. 99.
28 Better by Design, 1998, s. 19.
29 Stallings, 2001, s. 593.
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processer kan, oberoende av i viken nod de existerar, använda sig av samma sökväg för att
lokalisera filer.30

                                                          
30 Stallings, 2001, s. 601.
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3.2 Linux 2.2
Linux är ett multi user, multitaskande operativsystem vilket bygger på Linus Torvalds kernel
som släpptes 1991. En stor del av framgången hos Linux ligger i Internet som tillåtit
utvecklare att samarbeta. Sedan dess har utvecklingen tagit stora steg framåt och den senaste
versionen är 2.4. Här behandlas dock version 2.2 av Linux kernel.

Designmässigt liknar Linux övriga traditionella icke-micro kernel UNIX implementationer.
Det är ett multi user, multitaskande operativsystem med alla standard UNIX verktyg. Linux
historia har starkt påverkat dess design. Den tidiga utvecklingen drevs av entusiaster och
stödde endast PC-plattform vilket ledde till att man försökte få ut mesta möjliga funktionalitet
från begränsade resurser. Detta har lett till att Linux idag kan köras på maskiner från 386-
processor med 4mb primärminne till stora system med många processorer och hundratals
megabyte primärminne. Prestanda har varit ett av Linus främsta designmål med Linux. Detta
har lett till att man inte implementerat vissa av de finesser som finns i kommersiella Unix
varianter. Idag när hårdvara har blivit billigare och lättåtkomligare är prestanda fortfarande ett
viktigt mål, men under senare år har standardisering blivit ett allt tyngre argument hos
utvecklarna.31

Det är viktigt att notera att vi i sammanhang skiljer mellan Linux kernel och Linux system.
Kernel är skriven helt från grunden och utgör grunden för ett Linux system. Själva Linux
systemet inkluderar kernel men dessutom ett antal andra delsystem och program, en del
skrivna från grunden, andra lånade från t.ex. BSD, eller utvecklade tillsammans med andra
operativsystem.

Figur 3.2.1 - Linux 2.2 arkitektur

Linux använder sig liksom övriga moderna operativsystem av kernel/process modellen. All
kernel kod exekveras i privileged mode, vilket ger den tillgång till alla fysiska resurser i
systemet. All systemkod som inte behöver köras i kernel mode har placerats i system
bibliotek istället. Gränssnittet som applikationer använder sker inte direkt mot kernel. Istället

                                                          
31 Bovet & Cesati, 2001, s. 4.
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använder sig applikationer av anrop till system bibliotek, vilka i sin tur anropar de nödvändiga
funktionerna i kernel.32

Linux kernel kör liksom många andra monolitiska operativsystem de flesta tjänster i kernel
mode. Det rör sig om tjänster som process och minneshantering, filsystem, nätverk och
drivrutiner för kringutrustning. Systembibliotek tillhandahåller många olika typer av
funktionalitet till processer i user space. Genom att anrop sker till bibliotek tar dessa hand om
parametrar och ordningen på de anrop som ska genomföras. Dessutom ger de ofta utökad
funktionalitet mot sina motsvarigheter i kernel, ett exempel på detta är buffrad I/O i standard
C biblioteket. Biblioteken innehåller även funktioner på högre nivå än kernel primitiverna,
t.ex. finns matematiska funktioner och sorteringsalgoritmer. Alla funktioner som krävs för att
köra Unix och POSIX kompatibla program finns implementerade i bibliotek.

I user space finns dels systemverktyg, dels användarverktyg. Systemverktyg inkluderar
program för att initialisera systemet och hantera t.ex. inloggningar medan användarverktyg är
applikationer som ger ökad funktionalitet för användare.

3.2.1 Portabilitet
Det fanns från början inget uttalat mål från Linus Torvalds att Linux skulle kunna portas till
nya plattformar. Tvärtom uttalade han sin skepsis till detta med hänvisning till att Linux i stor
utsträckning använde mycket specifika funktioner hos Intels 80386 processor. Idag är läget
annorlunda. Linux har portats till ett antal plattformar och nya läggs hela tiden till listan av
stödda plattformar.33

Linux skiljer på hårdvaru och icke hårdvaruberoende kod. Genom att separera dessa lager i
distributionen av kernel skiljs maskinspecifik kod ut och underlättar portning till nya
plattformar. Samtliga plattformar har en gemensam kodbas i vilken varje plattform har sitt
egna träd där hårdvaruspecifika delar av kernel samlats. Dessa träd har egna underhålls av
särskilt utvalda utvecklare medan Linus Torvalds själv har kvar kontrollen över kernel
distributionen.

Trots att Linux inte från början designats med portabilitet som mål uppvisar det ändå att detta
är möjligt att åstadkomma på ett lyckat sätt. Utvecklare kan genom modulariseringen av
kernel bygga t.ex. nya filsystem utan att dessa kräver ingående granskning. Detta ger även
möjlighet att minimera de gränssnitt som annars skulle behövas för varje förändring i kernel.
Linus menar att detta kanske är en av de viktigaste orsakerna till att Linux faktiskt portats till
så många arkitekturer.34

3.2.2 Flexibilitet
I/O behandlas liksom i de flesta andra Unixvarianter genom särskilda filer i /dev filsystemet.
Dessa fungerar som referenser till de drivrutiner som är associerade med just den filen vilken
representerar den enhet som används. Generellt skiljer man på tre olika typer av enheter,
block, character och nätverk. Block enheter opererar på block med data, t.ex. mot en hårddisk
medan character enheter opererar på strömmar. Nätverksenheter finns inte representerade i
/dev filsystemet utan intar en egen position. De arbetar varken på strömmar eller på block

                                                          
32 Bovet & Cesati, 2001, s. 19.
33 DiBona, C., Open Sources: Voices from the Open Source Revolution, 1999.
34 DiBona, 1999.
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utan istället direkt mot de delar av kernel som hanterar paket transmission. Drivrutiner för
nätverkskort är separerade från protokoll och kommunikation sker endast med kernel.35

Filerna i /dev katalogen kan användas av applikationer i user space som vill göra I/O. Kernel
vet inte hur den ska hantera data som kommer via dessa enheter, denna uppgift ligger hos
drivrutinerna. Om applikationer vill kommunicera med annan hårdvara än diskar finns ett
speciellt systemanrop som kan användas för att sätta upp kommunikation med hårdvara. Detta
heter ioctl() (I/O Control) och ger möjlighet att styra hur kommunikation via drivrutinen ska
ske. Det används främst när man vill kommunicera med t.ex. modem eller printrar, men inget
hindrar att man även använder det vid filoperationer.

Från och med version 2.0 av Linux finns möjlighet att lägga till och ta bort funktionalitet ur
kernel genom ett system med moduler. Dessa moduler exekverar i kernel mode och har
därmed full tillgång till systemets fysiska resurser. Teoretiskt sett finns inga hinder för vad en
modul kan göra eftersom den exekverar i kernel mode. Dock används moduler ofta för att
implementera en drivrutin, ett filsystem eller ett nätverksprotokoll.36

Den största fördelen med modularisering är att man vid utvecklingen inte behöver kompilera
om hela kernel för att testa den nya tjänsten. Det räcker med att kompilera modulen och sedan
ladda den till kernel under exekvering. Ytterligare en fördel är att nya moduler kan läggas till
befintliga system genom att distribueras ut till användarna. När ny hårdvara kommer ut på
marknaden kan man lätt skriva en drivrutin för denna och distribuera ut till användarna, utan
att dessa behöver kompilera om sin kernel. Linux modulinterface tillåter även utvecklare att
utveckla och släppa moduler som annars inte skulle kunna släppas på grund av licensskäl då
GPL37 tvingar dem att även släppa källkoden.

För användaren innebär modulariteten att man kan ladda en relativt liten kernel och därefter
endast ladda de moduler som man har användning av. På detta sätt blir systemet mer anpassat
efter användarens behov och användningsområde. Behöver denna stöd för ett nytt filsystem
kan en modul för detta snabbt laddas in och möjliggöra läsning och skrivning. Detta bidrar
även till att systemet blir mer effektivt eftersom drivrutiner och protokoll som inte används
kan tas bort. På detta sätt spar man resurser och den enda overhead som uppkommer vid
användning av moduler är när dessa laddas eller laddas ur. I alla andra avseenden beter sig
moduler som om de hade varit inkompilerade i kernel.

3.2.3 Pålitlighet
Linux har gjort sig känt som ett mycket stabilt operativsystem. Linus Torvalds har behållit en
stor del av kontrollen över kernel vilket lett till man varit mycket restriktiv med att ta in ny
funktionalitet i kernel. Detta har gynnat Linux genom att kodbasen har fått mogna långsamt
för att idag vara ett mycket stabilt operativsystem.

Linux använder sig likt andra Unixsystem av signaler för att informera processer om
händelser i systemet. En del av dessa kan hanteras av processerna själva om utvecklare lagt in
möjligheter för detta i applikationen. För signaler som signalerar allvarligare problem finns
inte denna möjlighet. Genom signaler kan operativsystemet uppmärksamma processen på fel

                                                          
35 Rubini, 1998, s. 301.
36 Bovet & Cesati, 2001, s. 33.
37 GNU Public License
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som uppstått. Vid allvarligare fel termineras processen och minnesarean för processen skrivs
till en fil. Denna kallas core dump och används vid avlusning av program. I allvarligare fall
kan ett fel inträffa i kernel mode som systemet inte kan hämta sig från. I dessa fall inträffar en
s.k. Kernel panic vilket betyder att systemet fryser. Orsaker till detta kan ligga i felaktiga
minnesreferenser, dåligt skrivna drivrutiner eller fel i hårdvaran i systemet.

En mörk fläck i Linux historia har varit att systemet saknat ett mer avancerat filsystem. Det
nuvarande filsystemet ext2 är en förbättrad version av ext och fungerar förvisso men saknar
mer avancerade funktioner. Framtida versioner av kernel kommer förmodligen att distribueras
med Reiserfs som är ett journalförande filsystem.

3.2.4 Distribution
SMP introducerades i Linux 2.0, tidigare versioner stödde endast uniprocessorsystem. För att
underlätta övergången till SMP togs det drastiska designbeslutet att endast en processor i taget
tilläts tillgång till datastrukturer och interrupt. Detta var ett relativt enkelt sätt att hantera
kritiska regioner men samtidigt gav det prestandaproblem, särskilt för I/O-bundna processer.38

I version 2.2 har man frångått den tidigare regeln och implementerat ett antal locks för olika
kernel datastrukturer. På detta sätt kan flera processer köras i kernel mode så länge de inte
arbetar på samma kernel datastrukturer. Globala locks finns dock fortfarande kvar i Linux 2.2
eftersom alla datastrukturer inte är skyddade med specifika locks.

När en ny process skapas med hjälp av systemanropet fork() sätts ett antal flaggor som
beskriver om processen har CPU och vilken CPU som den ska köras på till 0. När sedan
scheduler körs sätts dessa flaggor vilka beskriver vilken CPU som processen ska exekvera på,
samtidigt som den processen som precis körts flaggor sätts till 0. I multiprocessorsystem
använder man med fördel spinlocks eftersom overheaden hos dessa är minimal jämfört med
semaforer. I Linux 2.0 användes ett globalt spinlock för att försäkra systemet om att endast en
processor fick tillgång till datastrukturer. Denna begränsning har tagits bort i Linux 2.2 men
globala spinlock gäller fortfarande för vissa typer av datastrukutrer, bl.a. filsystem och
virtuellt filsystem, nätverk och strukturer för IPC. Orsaken till denna begränsning är att man
inte helt enkelt kan introducera nya spinlocks utan att komplexiteten ökar. Tyvärr medför
detta att ett stort antal systemanrop inte kan exekveras samtidigt på Linux i SMP.39

Genom Beowulf projektet finns möjlighet till klustrering. Varje maskin som ingår I klustret
kör sin egen Linux kernel och kan fungera som ett autonomt Linux system. För att stödja
Beowulf utökas kernel så att varje maskin (nod) I klustret kan ta del I ett antal globala
namespaces.

                                                          
38 Bovet & Cesati, 2001, s. 314.
39 Bovet & Cesati, 2001, s. 324.
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3.3 Mac OS X
Mac OS X är ett relativt nytt operativsystem från Apple som riktar in sig på PowerPC
plattformen. Mac OS X skiljer sig i hög grad från tidigare versioner av Mac OS. I det nya
operativsystemet har man tagit steget mot Unix-världen och med den nya kerneln har
operativsystemet fått en avsevärd ansiktslyftning. Mac OS X är ett preemptive multitaskande
operativsystem. Processer delar inte minne som tidigare, istället har man använt sig av
process/kernel modellen. Man skiljer i OS X på kernel och applikationer, där endast den
tidigare kan exekvera i kernel space. På detta sätt hindrar man processer från att (o)avsiktligt
modifiera andra processers minnesareor.

I och med Mac OS X har Apple valt en lite annorlunda väg. Man har skapat ett nytt
operativsystem som döpts till Darwin, vilket till stor del är baserat på lån från Mach och
FreeBSD. Darwin är en del av Mac OS X och utgörs av Kernel Environment och BSD miljön.
Genom att man separerat operativsystemet på detta sätt har man kunnat släppa Darwin under
Open Source vilket, enligt Apple, är ett försök att släppa in tredjeparts utvecklare i
operativsystemet.

Figur 3.3.1: Mac OS X arkitektur

Det övre lagret i Mac OS X utgörs av fem applikationsmiljöer. Classic innehåller APIer för
bakåtkompabilitet med tidigare versioner av Mac OS. Dessa gör det möjligt att köra binärer
för version 8 och 9. Carbon innehåller anpassningar för version 9 APIer samt bibliotek för
Mac OS X. Cocoa är en samling obejktorienterade APIer för utveckling av applikationer
medan Java används för utveckling och körning av 100 % Java kompatibla program. Den
femte miljön, BSD skiljer sig lite från de övriga fyra genom att den är knuten direkt till
kernel. Via denna kan man exekvera kommandon via ett skal, ungefär som på ett BSD
system. Denna miljö är valbar vilket gör att användare som önskar kan använda detta system
istället eller som ett komplement till de övriga miljöerna. Genom att kernel exporterar BSD
tjänster till de övre lagren kan man genom BSD miljön även köra program utvecklade i någon
av de andra miljöerna.40

Under dessa fyra primära miljöer finns lager med systemmjukvara som tillhandahåller tjänster
till applikations miljöer. Åtkomst till dessa kan ske direkt utan att gå genom högre lager, även
                                                          
40 Inside Mac OS X: System Overview, 2000, s. 50.



21

om detta inte rekommenderas. Det översta av dessa, Application Services, innehåller grafik
och fönster hantering. Dessutom finns här bibliotek och ramverk för implementation av
grafiska gränssnitt. Quicktime är en utökning av operativsystemet och kräver en
applikationsmiljö i vilken den kan exekvera. Direkt under Application Services finns Core
Services vilket hanterar tjänster som inte direkt är kopplade till grafiska gränssnitt. Det rör sig
t.ex. om grundläggande abstraktioner som strängar, loopar och collections. Dessutom finns
APIer för att hantera processer, trådar, virtuellt minne och interface till filsystemet. På den
lägsta nivån finns kernel vilken tillhandahåller grundläggande funktioner till de övre lagren.

Figur 3.3.2: Mac OS X kernel environment

Mach utvecklades under 1980-talet vid Carneige Mellon University och är den micro kernel
som lett till arkitekturens genombrott inom kommersiella system. Mach 3.0 designades som
en ren micro kernel där kernel endast hanterar IPC mellan servers vilka exekverar i user
space. I Darwin har Mach länkats samman med ett antal övriga komponenter vilka körs i
kernel space. Orsaken till detta, uppger Apple vara att förbättra prestanda. Mach
tillhandahåller en ren uppsättning abstraktioner för att hantera minne, IPC och andra
operativsystems funktioner på lägsta nivå. Mach hanterar processorresurser som CPU
användning och minne, schedulering, minnesskydd och den meddelande hantering med vilken
övriga delar av operativsystemet kommunicerar. På grund av länkningen med övriga
komponenter används inte Mach primärt som en meddelandehanterare i Darwin utan erbjuder
istället rena abstraktioner till övriga tjänster. På detta sätt fungerar Mach som ett isolerande
lager mellan hårdvara och operativsystemet.41

BSD lagret är baserat på BSD kernel, mestadels FreeBSD. Denna komponent tillhandahåller:

•Filsystem
•Nätverk
•Säkerhetspolicies
•System ramverk

                                                          
41 Inside Mac OS X: Kernel Environment, 2000, s. 21.
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•BSD process model
•FreeBSD kernel API
•Många POSIX APIer
•Pthreads

I/O kit är ett ramverk vilket förenklar utveckling av drivrutiner och ger stöd för många olika
typer av enheter. Detta uppnås genom en objektorienterad I/O arkitektur vilken designats med
modularitet och utbyggbarhet som mål. Exempel på tjänster som finns i detta ramverk är plug
and play, dynamisk drivrutinshantering, on-demand laddning av drivrutiner, power
management och multiprocessor stöd.

Mac OS X lösning på problemet med att i runtime länka objektfiler till kernel kallas Kernel
EXTensions (KEXT). Detta gör det möjligt att med hjälp av moduler lägga till funktionalitet
under körning. På detta sätt kan utvecklare stödja ny hårdvara eller nya protokoll genom att
skriva egna KEXT och distribuera till slutanvändare. De flesta delar av kernel ger möjlighet
att genom dessa extensions tillgå kernel interface.

3.3.1 Portabilitet
Darwin finns idag för G4 och x86 arkitekturen. Generellt anses micro kernel enklare att porta
till nya arkitekturer. Frågan om detta gäller Darwin beror till stor del på hur Darwin
implementerats. Mach 3.0 stödjer ett flertal plattformar, dock har Apple i jakten på prestanda
flyttat ner mycket av den funktionalitet som ursprungligen kördes i user space till kernel
space.

Tidigare versioner av Mac OS har endast släppts till Apples egna plattformar. Med Open
Source programmet har Apple tänjt på denna begränsning. Darwin har idag portats till Intels
80x86 arkitektur men det återstår att se om Mac OS X också kommer att släppas till denna
plattform.

Apple har valt att släppa Darwin som Open Source under en egen licens. Genom att öppna
upp arkitekturen och uppmuntra utvecklare att använda plattformen släpper man in tredjeparts
utvecklare samtidigt som man ger utomstående möjlighet att påverka utvecklingen av
operativsystemet.

3.3.2 Flexibilitet
Stöd för ny hårdvara ges i Darwin primärt genom det I/O Kit som lagts till kernel space. Detta
är ett helt nyutvecklat system då kernel arkitekturen är mer avancerad än i Mac OS 9.
Anledningen till att man valde att utveckla ett helt nytt system istället för att använda BSD
modellen är att denna saknade stöd för automatisk konfiguration och power management. All
tillgång till hårdvaruresurser sker genom I/O Kit, med undantag av ett antal drivrutiner för
enheter som hanterar grafisk kringutrustning. Dessa använder funktionalitet i I/O Kit men den
specifika hårdvaran hanteras i user space.42

I/O Kit är ett objektorienterat ramverk där varje enhet representeras av en C++ klass. För att
ytterligare underlätta för utvecklare har Apple strukturerat drivrutiner i flera lager. Dessa
består av families, drivers och nubs. Families definierar och abstraherar kategorier av enheter
som t.ex. storage families, network families. Dessa laddas dynamiskt när de behöver
                                                          
42 Inside Mac OS X: Kernel Environment, 2000, s. 41.
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användas, även om en del av dem laddas när systemet bootas. Drivers är objekt vilka hanterar
en specifik hårdvara som t.ex. ett nätverkskort eller en SCSI controller. Nub, slutligen, är ett
objekt som representerar en identifierad kontrollerbar entitet, dvs. en enhet eller en logisk
tjänst, t.ex. en disk eller ett nätverkskort. Nubs fungerar som en brygga mellan enheter och
drivrutiner. Genom arv kan en enhet tillhöra flera families (figur 3.3.3) och på detta sätt kan
komplexa drivrutiner konstrueras samtidigt som man återvinner stora delar av kodbasen.
Vissa families går att komma åt direkt från user space. Exempel på dessa är scanners och
skrivare. Detta sker genom en user client. User clients implementeras i två delar där den ena
finns i user space i form av ett bibliotek och den andra i kernel space i form av en drivrutin.
Applikationer kan kommunicera med enheter genom att få tillgång till dess nub genom user
client. User client ansluter till den nub (i kernel space) som motsvarar enheten.

Figur 3.3.3 - Drivrutinshantering i Mac OS X

Utöver metoden med user client stödjer även Mac OS X access till lagring, nätverk samt
seriell kommunikation via POSIX funktioner.43 Detta betyder att man relativt enkelt kan porta
Unixapplikationer till systemet. Mac OS X hanterar enheter dynamiskt, vilket betyder att
tillgängliga enheter automatiskt läggs till i /dev filsystemet. Därför måste man gå via I/O Kit
för att få en referens till enheten när man vill ha åtkomst till den genom s.k. device nodes
eftersom det inte är säkert att den existerar eller har samma namn som på andra system.
Därefter kan man via POSIX funktioner kommunicera med enheten via read() och write().

Nätverk och filsystem använder en något annorlunda metod. Filsystemet exporteras inte via
user clients till user space utan använder BSD Media Sim, vilket tillåter användare åtkomst av
filsystemet via device nodes (/dev). Dessa ägs och handhas av devfs som är analog med I/O
Kit User client. Nätverk stöds via NKE, Network Kernel Extensions vilket tillåter utvecklare
att lägga till enheter och protokoll under körning.

                                                          
43 Inside Mac OS X: Accessing Hardware from Applications, 2000, s. 39.
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Utöver dessa metoder finns stöd för KEXT (Kernel EXTensions) vilka exekverar i kernel
mode. Dessa kan användas av utvecklare när tillgång till de interna gränssnitten i kernel
önskas. I och med att dessa exekverar i kernel mode har de även full tillgång till systemets
alla resurser och en dålig KEXT kan få hela systemet på fall. Apple avråder därför utvecklare
att använda denna metod och understryker att den endast bör användas när utvecklare inte kan
tillgå hårdvara från user space.44

För mjukvara finns det möjlighet att liksom i BSD använda sig av delade bibliotek.
Utvecklare kan sedan använda sig av andras eller egna bibliotek för att ta hjälp av
funktionalitet som kan delas med andra applikationer i systemet.

3.3.3 Pålitlighet
Genom att Darwin bygger på process/kernel modellen finns skydd mellan processer i user
space och kernel space. Fördelen med denna modell har visat sig mycket användbar för att
säkerställa systemets pålitlighet. Processer som beter sig konstigt kommer endast att påverka
den egna processen och om ett oåterkalleligt fel uppstår kommer processen att termineras av
operativsystemet.

Felhantering hos processer i user space i Darwin bygger på Machs port koncept. Portar är
grunden för kommunikation i Mach och används av processer för att kommunicera med
kernel och andra processer. När processer skapas sätts även ett par portar upp för
kommunikation med kernel. En av dessa är exception port vilken används av systemet för att
rapportera fel till processen. Meddelanden som sänds över denna port är t.ex. division by zero.

Fel som uppstår i kernel space är allvarligare. När systemet inte kan återhämta sig efter ett fel
inträffar kernel panic och systemet måste bootas om. Detta tillstånd kan inträffa på grund av
felaktig hård- eller mjukvara. Eftersom KEXT körs i kernel space kan en dåligt skriven KEXT
leda till att systemets stabilitet påverkas. Därför uppmanas utvecklare att använda denna
metod endast om stöd för hårdvaran inte kan nås via de interface som publiceras i user
space.45

3.3.4 Distribution
Multiprocessing i Mac OS X tillhandahålls av Machs funktioner för SMP. Ovanpå Machs
trådar har man via BSD implementerat pthreads, vilket är POSIX implementationen av trådar.

Multiprocessing under Mac OS X sköts i Mach genom abstraktionerna processor och
processorset. En processor motsvarar en fysisk processor och ingår alltid i ett processorset.
Processorset används sedan för att schemalägga de olika processerna som ingår i varje
processorset. Tidiga versioner av Mach led av prestandaproblem men i senare versioner har
detta åtgärdats och stöd för SMP är till fullo utbyggt i version 3.

                                                          
44 Inside Mac OS X: Kernel Environment, 2000, s. 59.
45 Inside Mac OS X: Kernel Environment, 2000, s. 59.
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3.4 Windows NT 4
Windows NT är ett 32-bitars preemptive multitaskande operativsystem som bygger på micro
kernel arkitektur. Operativsystemet finns idag till ett antal plattformar och i två olika
versioner, Windows NT Server samt Windows NT Workstation. De båda versionerna
använder samma kodbas och kernel, enda skillnaden är att server versionen är konfigurerad
för klient-server applikationer och kan agera application server i NetWare och Microsoft
LAN. Trots att det finns en server version är båda versionerna av Windows NT single user
operativsystem.

De designmål som sattes upp av Microsoft inför utvecklingen av Windows NT var
utbyggbarhet, portabilitet, pålitlighet, kompabilitet och prestanda. Windows NT
implementerades med en lagrad arkitektur.46

Figur 3.4.1 – Windows NT 4 arkitektur

Windows NT bygger på en arkitektur där operativsystemet byggts upp av moduler enligt en
lagrad struktur. HAL, kernel och Executive API med dess komponenter utgör merparten av
den kod som exekveras i kernel mode. Utöver dessa finns ett antal subsystem vilka exekverar
i user mode. Subsystemen kan indelas i två kategorier, dels de som emulerar olika
operativsystemsmiljöer som OS/2 och POSIX, dels de som hanterar skydd och
säkerhetsfunktioner hos Windows NT.47
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47 Silberschatz, 1998, s. 748.
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Executive tillhandahåller ett flertal komponenter vilka implementerar tjänster som
subsystemen kan använda sig av. Process och thread manager ansvarar för att skapa processer
och trådar. Virtual memory manager tillhandahåller funktionalitet för processer för att skapa
privat adress utrymme för varje process, samt skydd för processer från andra processer.
Securtity reference monitor upprätthåller säkerhetspolicys på det lokala systemet. I/O
systemet kontrollerar I/O oberoende av enhet och ansvarar för att rätt enhet får de data som
ska manipuleras. Cache manager används för att öka prestanda för filbaserad I/O till disk.48

 Kernel i Windows NT är objektorienterad och använder sig av två typer av objekt, dels
undantagsobjekten vilka synkroniserar och kontrollerar systemet, dels kontroll objekt vilka
utgörs av objekt för avbrott, spänningstillstånd och process objekt. Windows NT kernel
tillhandahåller de mest grundläggande funktionerna för executive lagret och de övriga
subsystemen som exekverar i kernel mode. Kernel körs alltid i primärminnet och har högsta
prioritet, vilket innebär att den aldrig kan förbigås av andra processer. Ansvarsområden för
kernel är bl.a. trådschedulering, interrupt och felhantering, synkronisering och återhämtning
efter strömavbrott.

För att uppnå de mål som Microsoft fastställt för Windows föll valet på att implementera en
lagrad kernel. Väl värt att poängtera är dock att man förutom de mest nödvändiga primitiverna
även lagt till Win32 USER/GDI i kernel. Denna komponent kontrollerar bl.a.
fönsterhanteraren och standard output, samt tar emot input från tangentbord, mus och andra
enheter för att skicka dessa vidare till respektive applikation. Den tillhandahåller även GDI
(Graphical Device Interface) vilket är ett bibliotek som används för hantering av grafik. Det
kan tyckas konstigt att i en micro kernel flytta ner en komponent som egentligen borde köras i
user mode till kernel mode. Orsaken till detta är enligt Microsoft är att man ökar prestanda,
beroende av att exempelvis om Windows NT körs på en multiprocessor maskin. Detta beror
på att varje process tillhör en specifik processor och tenderar att inte vandra mellan olika
processorer i ett multiprocessorsystem. Anledningen till detta är, enligt Microsoft själva, att
om två applikationer separat utför tunga grafikjobb och arbetar mot GDI innebär denna
implementation mindre synkronisering av cachen i varje processor. Man medger dock från
Microsofts sida att det finns en potentiell risk med att köra komponenten i kernel mode. Om
en pekare refererar till en felaktig kernel sida och en skrivoperation utförs kommer systemet
otvivelaktigt att krascha eftersom komponenten körs i kernel mode.49

Det finns dock en del kritiker som hävdar att NT inte är en micro kernel fullt ut, till skillnad
från t.ex. MACH. Denna kritik grundar sig på den grundläggande designfilosofin bakom
Windows NT. En av orsakerna är att det inte finns en tydlig gräns mellan de lagrade tjänsterna
i kernel mode, och att Windows NT kernel använder sig minimalt av drivrutiner och istället
arbetar direkt mot HAL. Vidare hävdar kritikerna att designen i Windows NT är mer
monolitisk än vad Microsoft medger, och att även om komponenter som process manager och
virtual manager körs i kernel mode behöver inte detta innebära att de tekniskt sett är en del av
kernel. Resonemanget bakom detta är att även om de körs i kernel mode så använder de sig av
message passing vid kommunikationen med kernel precis som övriga subsystemen.50

                                                          
48 Solomon, D.A., Inside Windows NT: Second Edition, 1998, s. 60.
49 Solomon, 1998, s. 53.
50 Varhol, P.D., Small Kernels Hit it Big, 1994/1.
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3.4.1 Portabilitet
Ett av Microsofts design mål var att Windows NT skulle kunna stödja flertalet processor
arkitekturer samt att operativsystemet dessutom skulle kunna anpassas till nya
processorarkitekturer allt eftersom dessa lanserades. Detta har lösts genom att man har
implementerat en komponent mellan hårdvara och kernel, Hardware Abstraktion
Layer(HAL). HAL är en komponent som döljer hårdvarans olikheter från de övre lagren av
operativsystemet för att operativsystemet relativt enkelt ska kunna flyttas mellan olika
arkitekturer.  HAL arbetar med en virtuell maskin med ett gränssnitt som används av kernel,
Executive och drivrutinerna. En fördel med denna metod är att endast en version av en varje
drivrutin behöver finnas tillgänglig och det kan köras på alla hårdvara plattformar utan att
behöva porta koden i kernel. HAL ger också stöd för symetrisk multiprocessing. Av
prestandaskäl kan I/O drivrutiner ges åtkomst till hårdvaran direkt.51

3.4.2 Flexibilitet
NT är designat för att kunna stödja flertalet olika APIer och därigenom stödja olika
applikations miljöer, så som POSIX, OS/2, Win16 och Win32. Win32 API är NT:s standard
miljö. Stöden för dessa APIer skiljer sig kraftigt, där exempelvis stödet för POSIX är standard
vilket medför att det inte går att flytta program från andra operativsystem som stödjer en
senare standard av POSIX. Flertalet av de egenskaper som finns i Win32 APIet stöds inte i
POSIX. Win32 APIet ger dock utvecklare och administratörer möjligheten att lägga till nya
bibliotek till systemet som applikationer kan använda sig av under körning. Biblioteken kallas
dynamiskt länkade bibliotek eller DLLer och är representerade i systemet som två separata
filer. En av filerna tillhandahåller det gränssnitt som behövs vid kompileringen för att
referenserna skall stämma. Den andra filen innehåller själva implementationen som behövs
när programmet körs. Det finns dock vissa restriktioner när man använder sig av DLLer i
Windows NT. Ett exempel på detta är att man inte kan överlagra en DLLs funktion genom att
implementera en egen version av funktionen.52

För att Windows NT skall kunna möta de kommande kraven för utökning och anpassning av
nya hårdvaror har man gett I/O manager ansvar för filsystem, drivrutiner och nätverk. Det
håller reda på vilka filsystem som är laddade, sköter bufferhanteringen för I/O anrop och
samarbetar även med virtual memory manager för att kunna använda sig av minnes mappad
I/O. Dessutom kontrollerar den cache manager, vilken har hand om cachingen i hela systemet.
I/O manager ger även stöd för såväl synkrona som asynkrona operationer, samt tillhandahåller
mekanismer för att enheter ska kunna åberopa varandra. Den tar emot förfrågningar och
konverterar dem till en standardform, vilken går under benämningen I/O Request Packet
(IRP). IRP är en datastruktur som kontrollerar hur I/O operationen blir utför i varje steg.
Därefter skickar den IRP till den aktuella enheten för processen. När operationen är slut
skickar enheten tillbaka IRP till I/O manager för att kunna slutföra operationen.53

Förutom att I/O manager skapar och vidarebefordrar IRPs innehåller den gemensam kod för
de olika enheter som skall utföra I/O operationer. Genom att flytta in den gemensamma
funktionaliteten i I/O manager blir de enskilda drivrutinerna mindre och kompaktare, vilket
underlättar implementation av nya drivrutiner.54

                                                          
51 Silberschatz, 2001, s. 748.
52 Korn, D.G., Porting Unix to Windows NT, 1997.
53 Silberschatz, 2001, s. 760.
54 Solomon, 1998, s. 328.
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Genom att Microsoft har byggt upp ett modulärt gränssnitt mot drivrutinerna kan I/O manager
åberopa vilken drivrutin som helst utan att känna till dess implementation.

3.4.3 Pålitlighet
För att kernel i NT ska kunna ta hand om både avbrott och felhantering som genereras av
hård- eller mjukvara definieras flertalet arkitekturoberoende undantag i Windows NT. Några
av dessa undantag är heltal dividerat med noll, illegal instruktion och felaktig placering av
data.

När ett undantag sker i kernel mode kommer exception dispatcher som ligger i kernel att
åberopa en rutin för att lokalisera felhanterare. Om ingen felhanterare hittas, kommer ett
systemfel att inträffa och för användaren visualiseras detta i en ökänd ”blue screen”.

För processer vilka exekverar i user mode är undantagshantering mer komplex, särskilt
eftersom miljösubsystem, t.ex. Posix, kan sätta upp en debugger port och en felhanteringsport
för varje process den skapar. Om det finns en debugger som är registrerad kommer
undantagshanteraren att skicka undantaget till debuggern. Om det inte går att hitta en
debugger eller undantaget inte kan hanteras kommer dispatchern att försöka finna lämplig
undantagshanterare.  Finns ingen undantagshanterare kommer debuggern återigen åberopas
för att den ska kunna ta emot felet för debugging. Om inte en debugger körs kommer ett
meddelande att skickas till den processens felhanteringsport för att miljösubsystemet skall få
möjlighet att översätta felet. POSIX miljö kommer t.ex. att översätta Windows NT:s undantag
till POSIX signaler innan de skickas till tråden som orsakade undantaget. Slutligen, om
ingenting annat fungerar, kommer kernel att helt enkelt terminera den process som är ägare av
den tråd som genererade felet.

3.4.4 Distribution
Windows NT kan köras på multiprocessor maskiner vilket medför att kernel måste förebygga
att två trådar modifierar en gemensam datastruktur eller en resurs samtidigt. Kernel använder
sig av globala spinlocks för att skydda gemensamma resurser. När en process får ett lock
kommer den att ha ensam rätt på de datastrukturer som skyddas till dess den lämnat den
kritiska sektionen. När en tråd skapas på en multiprocessor maskin kommer tråden att tilldelas
en tillhörighetsmask som bestämmer vilka processorer som tråden kommer att kunna köras
på. Antalet masker bestäms av hur många processorer som finns tillgängliga på maskinen.55

Windows NT är inte ett distribuerat operativsystem men det kan dock använda sig av olika
protokoll för att köra distribuerade applikationer. Exempelvis använder sig Windows NT av
named pipes, winsock och RPC för kommunikation. Named pipes medför möjlighet till
delade filer och printer, genom att ange den absoluta sökvägen till fil respektive printer i ett
nätverk. WinSock är Windows NT:s socket API och ger stöd för flertalet transportprotokoll.
RPC är en klient server modell vilken tillåter applikationer på en maskin att göra anrop till
procedurer på en annan maskin. Klienten åberopar en lokal procedur och skickar med ett antal
argument för att få tillgång till en viss funktionalitet. Proceduren packar sedan ner argumenten
och skickar dem till servern. Servern tar emot meddelandet, packar upp proceduren och utför
den, för att sedan returnera resultatet till klienten.56

                                                          
55 Solomon, 1998, s. 212.
56 Silberschatz, 1998, s. 775.
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4 Diskussion
Tre av de operativsystem som presenteras i fallstudien har gemensamt att de bygger på Unix.
Linux intar en speciell position eftersom det inte har något direkt arv från tidigare
Unixdialekter. Windows NT är undantaget i studien, dock finns viss kompatibilitet genom den
implementation av POSIX som Microsoft lagt till systemet.

Enligt de teorier som presenterats i arbetet angående de olika arkitekturerna, har ett
operativsystem som bygger på micro kernel flertalet fördelar gentemot monolitiska system.
Genom att micro kernel i teorin är förhållandevis liten och kompakt i jämförelse med
monolitisk kernel medför detta att micro kernel, åtminstone teoretiskt sett, är lättare att
anpassa till nya plattformar. Detta behöver dock inte innebära att så är fallet i praktiken.
Micro kernel är naturligtvis mindre och kapslar in abstraktionen av hårdvara på ett mycket
effektivt sätt, men samtidigt har forskning visat att för att lösa de prestandaproblem som
första generationens micro kernel led av krävs att implementationen tar hänsyn till den
underliggande hårdvarans funktionalitet. Ofta betyder det i praktiken att en micro kernel
måste designas och implementeras för varje enskild hårdvaruarkitektur den avses stödja.

Dagens monolitiska kernel skiljer sig avsevärt från tidigare versioner av denna arkitektur.
Genom att man infört principen med lager i kernel kan man isolera de delar av kernel som är
hårdvaruberoende. Ytterligare en fördel som många monolitiska system har är att under
exekvering kunna länka objektfiler till kernel för att utöka dess funktionalitet. Denna funktion
har visat sig vara mycket effektiv och erbjuder vissa av de fördelar micro kernel arkitekturen
har utan att försämra systemets prestanda. Tar man dessutom in i beräkningen att det tar ett
antal år för mjukvara att ”mogna” är det kanske inte så konstigt som man först skulle kunna
tro att monolitiska system fortfarande är populära.

Fallstudien har visat att samtliga operativsystem för att utöka funktionaliteten i systemet
använder sig av någon form av dynamisk länkning för moduler eller bibliotek. När det gäller
sättet att abstrahera hårdvara påminner de monolitiska systemen i studien mycket om
varandra, medan de två övriga systemen med micro kernel som grund skiljer sig betydligt åt. I
MAC OS X har man exempelvis implementerat ett smidigt och sofistikerat system, vilket
medför att man kan lägga till nya enheter vilka operativsystemet kan detektera automatiskt.
Detta system som är uppbyggt kring ett objektorienterat ramverk ger även möjlighet till att
återvinna stora delar av funktionaliteten hos de olika drivrutinerna.

Apple har släppt Darwin som Open Source och uppmuntrar utvecklare att använda denna
kernel. Samtidigt visar Microsoft inga planer på att göra detsamma med Windows NT. Vad
som är intressant att notera i sammanhanget är Apples syn på att öppen utveckling ökar
systemets flexibilitet.

Fallstudien antyder att portabilitet inte endast verkar bero på arkitekturen. Samtliga system
finns till ett flertal olika plattformar även om graden av portabilitet skiljer dem åt. Sun har
t.ex. flyttat upp all kod i Solaris som är oberoende av hårdvaruarkitekturen för att underlätta
anpassning till nya plattformar, vilket medför att är endast 5 procent av kodbasen behöver
skrivas om. Genom att Sun implementerat denna modell i Solaris kan systemet köras utan att
göra avkall på att utnyttja hårdvaruspecifika instruktioner. I Linux skiljer man ut den
hårdvaruberoende koden i distributionen genom s.k. träd, där varje träd ingår i den
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gemensamma kodbasen. På detta sätt behövs endast en liten isolerad del av koden modifieras
för att stöda nya plattformar.

Varken NT eller Mac OS X implementerar en ren micro kernel. Detta beror på att de frångått
teorin som säger att endast de mest grundläggande primitiver som behövs för att kernel ska
agera som meddelandeförmedlare ska köras i kernel mode. Både Windows NT 4 och Mac OS
X har medvetet flyttat ner komponenter i kernel med argumentet att de vinner prestanda. Det
finns dock studier som visat att den prestandaförlust det skulle medföra att behålla
komponenterna i user mode inte skulle vara av sådan storlek att man skulle behöva bryta mot
design principen på detta sätt.

När det gäller de olika fallstudierna och dess förmåga att arbeta distribuerat stöder alla
operativsystemen multiprocessing, dock är det bara Solaris och Linux som kan modifieras för
att köras klustrerat. Mac OS X är ett relativt nytt operativsystem varför stöd för klustrering av
detta system troligen kommer i framtiden.

De olika fallstudierna har visat på två olika fundamentala designprinciper för kernel
implementationer. Man kan inte säga att det ena är bättre än de andra vilket delvis beror på att
det tar många år av utveckling för att framställa ett stabilt system, till en början lider alla
system som utvecklas av någon form av barnsjukdomar. Genom att använda en strikt
micokernel implementation kan man vinna i förmåga att flytta systemet mellan olika
processor familjer, men faktum är att de flesta processorer påminner mycket av varandra. När
man designar för portabilitet, vinner man kanske inte lika mycket i portabilitet som man
förlorar i prestanda.
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5 Slutsats
Micro kernel i sin rena implementation uppvisar helt klart fördelar. Särskilt andra
generationens micro kernel där man löst de prestandaproblem som första generationen led av.
Fördelarna med att köra de tjänster operativsystemet ska tillhandahålla i user space istället för
i kernel space är ökad flexibilitet och pålitlighet. Nya tjänster kan lätt läggas till systemet och
tjänster som uppvisar problematiska beteenden tvingar inte hela systemet på knäna. Dock
kräver ett operativsystem med denna arkitektur noggrann planering och design. När det gäller
frågan om portabilitet svaret inte lika självklart. Micro kernel i sin renaste form är mycket
liten men samtidigt har forskning visat att denna måste anpassa noggrant till den hårdvara den
avses köra på. Micro kernel i sig själv är inte portabel i den meningen, däremot är de servrar
som körs i user space portabla på ett helt annat sätt än då de körs i kernel space. Ytterligare en
fördel som talar för micro kernel är att arkitekturen lämpar sig väl för distribuerade system
med sin minimalistiska arkitektur.

Monolitisk kernel är den idag vanligaste basen för operativsystem. Den utveckling som skett
inom detta område har gett arkitekturen ökad flexibilitet, framför allt genom skiktning i lager
och modularisering. Med dessa metoder har man lyckats närma sig den flexibilitet som micro
kernel erbjuder samtidigt som man undvikit många av de problem man ställs inför vid detta
val. Ett av de allvarligaste problemen med denna arkitektur är att varje tillägg till kernel i
form av gränssnitt och tjänster kan påverka hela systemet och därmed undergräva hela
systemets stabilitet.

Fallstudien har visat att olika utvecklare valt sina specifika lösningar på problemet med
flexibilitet och portabilitet hos kernel. Flexibilitet och stabilitet något som utvecklarna trycker
hårt på. Microsoft och Apple har tagit olika utgångspunkt när det gäller designen av Windows
NT och Mac OS X. Båda bygger på micro kernel arkitekturen men väsentliga ändringar har
gjorts, främst motiverade med att prestanda ökar om man flyttar ner tjänster som filsystem
och nätverk i kernel mode.
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