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1
Inleiding
1.1 De stage-opdracbt
De stageopdracht luidde:
"Voor sommige applicaties is het gewenst dat op een host services
worden aangeboden aan gebruikers, die niet op die host willen of
mogen inloggen. Daartoe is een programma nodig dat vanuit een
UNIX-systeem een connectie met de betreffende host opbouwt en de
naam van de gewenste applicatie doorgeeft. Dat programma moet
tevens de door de gebruiker meegegeven opties, filenamen en daarbij
behorende files oversturen.
Een en ander moet zo geimplementeerd worden dat het de gebruiker
voorkomt alsof de service op zijn eigen systeem wordt geboden."
Deze omschrijving is nogal vaag en geeft geen strikte eisen waaraan het gewenste
programma moet voldoen. Voordat tot implementatie kon worden overgegaan moest
dus eerst een model opgesteld worden van de te realiseren functie. In dit hoofdstuk
zullen enkele basisbegrippen worden geintroduceerd en in het volgende hoofdstuk zal
het model aan bod komen. In hoofdstuk 3 zal dan de implementatie behandeld
worden.
1.2 Enkele basisbegrippen
Het hele idee achter deze opdracht kan worden samengevat in een term: distributed
processing. Dit houdt in: het laten uitvoeren van een applicatie op een host zonder dat
de gebruiker die de applicatie laat uitvoeren op die host ingelogd is.
Tegenover distributed processing bestaat de mogelijkheid om op elke host afzonderlijk de applicatie te installeren. Er zijn echter een aantal gevallen waarin distributed
processing beduidende voordelen biedt: ~.
• Dure resources zijn schaars en moeten daarom door meerdere computers gebruikt
kunnen worden.
• Beperking van het applicatiemanagement. Een nieuwe versiehoeft maar eenmaal
geinstalleerd te worden. Dit is vooral handig bij applicaties die regelmatig gewijzigd of vervangen worden. Een ander voorbeeld hiervan is database onderhoud.
De database kan dan op een systeem geinstalleerd worden, terwijl het onderhoud
vanaf meerdere systemen mogelijk is.
• Beperking van het geheugengebruik van de applicaties.
We onderscheiden nu de lokale host en de remote host. Daarbij is de lokale host die,
waar de gebruiker op werkt en de remote host die waar de applicatie op draait. Het
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probleem dat moet worden opgelost is dus het verzorgen van de communicatie tussen
de lokale en de remote host. Hiervoor zijn twee programma's vereist, een op de
lokale host en een op de remote host. Deze worden respectievelijk client en server
genoemd.
De door de gebruiker gewenste applicatie, zal op verzoek van de client, op de server
als een nieuw proces opgestart worden. Dit serverproces wordt een child proces van
bet serverprogramma genoemd en zal daama gelijktijdig met bet serverprogramma op
de remote host uitgevoerd worden.
De stageopdracbt is gerealiseerd onder het operating systeem UNIX. Omdat bij deze
stage de I/O een belangrijk aspect vormt, voIgt hieronder enige uitleg over UNIX
I/O.
Een proces communiceert met de buitenwereld via zogenaamde file descriptors. Elk
proces beeft drie speciale file descriptors tot zijn bescbikking, die worden aangeduid
met stdin (standard in), stdout (standard out) en stde" (standard error). Via stdin
wordt invoer van bet toetsenbord gelezen, via stdout wordt de uitvoer van bet proces
naar het beeldscherm gestuurd en via stderr worden de foutmeldingen die het proces
genereert naar het beeldscherm gestuurd.
Voor de communicatie tussen machines wordt gebruik gemaakt van sockets. Dit zijn
in feite gewone file descriptors. Het gevolg hiervan is dat inter-machine communicatie
niet essentieel verschilt van normale I/O. Dit heeft een belangrijke consequentie
zoals bieronder zal blijken.
Een interessante eigenschap is dat in- en uitvoer geredirect kunnen worden. Dit
houdt in dat men bijvoorbeeld voor stdin de invoer niet van het toetsenbord haalt
maar uit bijvoorbeeld een file. Zo kan men stdout en stderr in plaats van naar het
beeldscherm ook naar een file laten schrijven. Maar ook kan men in- en uitvoer
verbinden met een connectie die gelegd is met een andere host. Deze eigenschap
vereenvoudigt de implementatie van client en server.

2

Het client-server model
2.1 Een eenvoudige introductie

Nadat de client door de gebruiker opgestart is zal deze een verbinding openen met de
server. Hiervoor is door de server een speciaal poortnummer gereserveerd dat bij de
client bekend is. De aldus geopende verbinding zal verder gebruikt worden door de
server om commando's naar de client te sturen om deze te besturen. Dit zal de
controle connectie worden genoemd. We hebben nu dus de situatie zoals die in figuur
1 is geschetst.

.,...

Client

controIe

:
,,
,
,,

~

...

Server

Figuur 1: Het opbouwen van de verbinding.
De server zal vervolgens aan de client opdracht geven om de commando regel zoals
die door de gebruiker is ingegeven over te zenden. Deze regel wordt nu geevalueerd
en de server zal nagaan of hij de gevraagde applicatie kan en mag aanbieden. Zo nee,
dan zal hij de connectie beeindigen. Zo ja dan zal hij, afhankelijk van wat de
gevraagde applicatie doen moet, een aantal nieuwe connecties openen. Hiervoor beeft
hij tot zijn beschikking:
• Stdin connectie (standard in connectie): via deze connectie worden gegevens, die
bij de lokale host aanwezig zijn en die de applicatie op de remote host als invoer
nodig heeft, verzonden. Dit kan een file zijn maar ook invoer van het toetsenbord.
• Stdout connectie (standard out conneCtie): via deze connectie wordt de uitvoer van
de applicatie van de remote bost naar de lokale host gestuurd.
• Stderr connectie (standard error connectie): via deze connectie worden de foutmeldingen die de applicatie genereert naar de lokale host gestuurd, om deze aan de
gebruiker te kunnen mededelen.
Niet elke applicatie maakt gebruik van al deze connecties. Teneinde een volledig
beeld van de werking van het client-server model te scheppen gaan we hier echter uit
van een applicatie die van al deze connecties gebruik maakt. Deze situatie wordt geschetst in figuur 2.
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Figuur 2: Uitbreiding van de verbindingen.
Vervolgens moet de gevraagde applicatie opgestart worden. Daarbij moet ervoor
gezorgd worden dat de invoer die voor deze applicatie bestemd is ook bij de applicatie terecht komt. Tevens moet de uitvoer van de applicatie en de foutmeldingen die
de applicatie genereert bij de client terechtkomen. Hiervoor moeten de reeds opgebouwde stdin connectie, stdout connectie en stderr connectie verbonden worden met
respeetievelijk stdin, stdout en stderr van de applicatie. Deze'situatie wordt weergegeyen in figuur 3.
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Figuur 3: Het client-server model.
Op dit punt zijn aIle noodzakelijke verbindingen opgebouwd en kan begonnen worden
met het doorsturen van gegevens. Hiervoor moeten client en server hun inkomende
lijnen dus beluisteren om te controleren of gegevens worden aangeboden. Zodra dit
het gevaI is moeten deze gelezen en doorgestuurd worden naar de corresponderende
uitgaande verbinding. Dit gaat zo door tot het einde van een invoerstroom bereikt is.
Van deze invoerstroom zal dan tevens de corresponderende uitgaande verbinding
beeindigd worden. De betreffende connectie is nu voor het programma in kwestie
beeindigd en er zullen geen pogingen meer gedaan worden om hiervan te lezen of
hiemaar te schrijven. Op het moment dat zowel de stdin, stdout aIs stderr connectie
beeindigd zijn hebben client en server mm taak volbracht. De server geeft nu aan de
client opdracht om de controle conneetie te verbreken. Aangezien deze coimectie van
cruciaal belang is (de server geeft via deze conneetie immers commando's aan de
client) houdt dit ook het einde van de verbinding in. Client en server zullen nu
beeindigd worden.
2.2 De praktijk

Om de werking van het client-server model duidelijk te maken is in bovenstaand
verhaal een vereenvoudigd model van de werkelijkheid geschetst. Hier wordt dieper
ingegaan op de complicaties die bij de implementatie optreden.
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2.2.1 De verbindingsopbouw
Bij de verbindingsopbouw zijn er voor de server twee mogelijkheden. De eerste is dat
het serverprogramma zelf op de verbindingen wacht. Bij verbindingsaanvragen zal de
server dan zelf voor dispatching (het afsplitsen van een nieuw serverproces) moeten
zorgdragen. Dit dispatchen is noodzakelijk omdat de server altijd alert moet zijn op
nieuwe verbindingsaanvragen. De tweede mogelijkheid is dat er gebruik wordt
gemaakt van een apart programma dat wacht op verbindingsaanvragen, namelijk de
inetdaemon. Dit is een speciaal programma dat VOOl meerdere processen de aan hun
toegewezen poortnummers beheert. De taak van de inetdaemon bestaat dan daarin,
dat hij bij een verbindingsaanvraag, het proces waar het poomummer bijhoort waar
de aanvraag op binnenkomt, opstart. Tevens moeten de reeds opgebouwde verbindingen naar dat proces worden doorgesluisd. Daama zal de inetdaemon dan niet meer
meedoen. Het gebruik van de inetdaemon biedt als voordelen dat bet zowel processen als geheugen bespaart.
Aangezien de tweede mogelijkheid de meest gangbare methode is, is er bij de
implementatie van het hier bebandelde serverprogramma van uitgegaan, dat het
opgestart zal worden door de inetdaemon. Voor bovenstaand model boudt dit in dat
nadat de eerste verbindingsaanvraag door de inetdaemon is afgehandeld en deze niet
meer meedoet, de verdere verbindingsopbouw verloopt zoals hierboven gescbetst is.

2.2.2 Abnormale programmabeeindiging
Hiermee wordt bedoeld bet einde van de programma executie van server of client
doordat een fout optreedt. Dit kan gebeuren wanneer bepaalde operaties niet correct
kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als bij het schrijven naar een file problemen
optreden. Maar ook kan het gebeuren dat de verbinding door exteme invloeden
verbroken wordt.
Als dit soort fouten optreden zal de nog actieve partij het einde van de verbinding
deteeteren en dientengevolge de programmauitvoering staken.

2.2.3 De timeout periode
Op een gegeven moment bestaat de taak van de server uitsluitend uit het doorsturen
van data. Hij doet dit door te wachterr tot hij data binnenkrijgt op zijn inkomende
lijnen en deze door te sturen naar de corresponderende uitgaande lijn. Het is echter
mogelijk dat hij helemaal geen data meer krijgt aangeboden. Client, server en child
zouden dan een onbegrensd lang bestaan kunnen lijden zonder ooit nog iets nuttigs te
doen. Om dit te voorkomen is in de server een timeout periode ingebouwd. Dit houdt
in dat hij maximaal een bepaalde tijd wacht op data. Als er binnen die periode niets
binnenkomt neemt hij aan dat de conneetie verbroken is en besluit hij om de
verbinding en de programmauitvoering te beeindigen. Hij zal dit doorgeven aan de
client, zodat ook die op correete wijze de programmauitvoering zal beeindigen.
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2.2.4 Mededelingen van de client

De client moet aan de gebruiker mededelingen kunnen doen omtrent de status van
het programma. Dit zal via stderr gebeuren, omdat stdout gebruikt wordt om de data
die via de stdout connectie binnenkomt, aan de gebruiker door te geven. Aangezien
dit data betreft die de applicatie genereert, zou deze anders voorzien kunnen worden
van ongewenst commentaar.
2.2.5 Overige complicaties

Onder de titel Implementatie en Procedures in het volgende boofdstuk wordt bier
nader op ingegaan, omdat deze een diepgaander uitleg beboeven. Zo kan beter bet
verband worden gelegd tussen bet probleem, de procedure waarin dit is opgelost en
boe dit is opgelost.

3

Implementatie van het client-server model
3.1 De variabelen
Hier zullen de belangrijkste variabelen worden behandeld. Allereerst zullen dit
globale variabelen zijn en daama de variabelen die in procedure pass data gedeclareerd worden. Om het herkennen van de variabelen die betrekking hebben op de
verschillende connecties te vereenvoudigen zij nog opgemerkt dat de variabelen die
gebruikt worden voor communicatie met de peer entity gekenmerkt zijn door ze op
Skt (socket) te laten eindigen.
3.1.1 Variabelen van de server
Globale variabelen bij de control connection:
ControlSkt
Control Socket
File descriptor voor communicatie via de control connection.
ControlConExists Control Connection Exists
Boolean die aangeeft of de control connection is opgebouwd.
rcontrolfd
read control file descriptor
Lees geformatteerde input van de control connection.
wcontrolfd
write control file descriptor
Schrijf geformatteerde output naar de control connection .
ControlBuf
Control Buffer
Buffer die wordt gebruikt bij communicatie via de control connection.
Globale variabelen bij de stdin connection:
StdinSkt
Stdin Socket
File descriptor om data van de client te lezen via de stdin connection.
ChildStdinFd
Child Stdin File descriptor
File descriptor om~ data naar het child te sturen via de stdin
connection.
StdinConExists
Stdin Connection Exists
Boolean die aangeeft of de stdin connection is opgebouwd.
StdinBuf
Stdin Buffer
Buffer die wordt gebruikt bij communicatie via de stdin connection.
Globale variabelen bij de stdout connection:
StdoutSkt
Stdout Socket
File descriptor om data naar de client te sturen via de stdout
connection.
ChildStdoutFd
Child Stdout File descriptor
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File descriptor om data te Iezen van het child via de stdout
connection.
Stdout Connection Exists
Boolean die aangeeft of de stdout connection is opgebouwd.
Stdout Buffer
Buffer die wordt gebruikt bij communicatie via de stdout connection.

Globale variabelen bij de stderr connection:
StderrSkt
Stderr Socket
File descriptor om data naar de client te schrijven via de stderr
connection.
ChildStderrFd
Child Stderr File descriptor
File descriptor om data te lezen van het child VIa de stderr
connection.
StderrConExists
Stderr Connection Exists
Boolean die aangeeft of de stderr connection is opgebouwd.
StderrBuf
Stderr Buffer
Buffer die wordt gebruikt bij communicatie via de stderr connection.
Globale variabelen die betrekkin~ hebben op het child proces:
ChildExists
Child Exists
Boolean die aangeeft of het child proces is opgestart.
rargc
remote argc
Exacte kopie van de variabele argc van de client.
rargv
remote argv
Exacte kopie van de variabele argv van de client. Wordt gebruikt
bij het opstarten van het child.

3.1.2 Variabelen van de client
Globale variabelen bij de control connection:
ControlSkt
Control Socket
File descriptor voor communicatie via de control connection.
ControlConExists Control Connection'Exists
Boolean die aangeeft of de control connection is opgebouwd.
rcontrolfd
read control file descriptor
Lees geformatteerde input van de control connection.
wcontrolfd
write control file descriptor
Schrijf geformatteerde output naar de control connection.
ControlBuf
Control Buffer
Buffer die wordt gebruikt bij communicatie via de control connection.
Globale variabelen bij de stdin connection:
StdinSkt
Stdin Socket
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File descriptor die gebruikt wordt om data naar de server te
sturen via de stdin connection.
Stdin File descriptor
File descriptor om input te lezen via de stdin connection.
Stdin Connection Exists
Boolean die aangeeft of de stdin connection is opgebouwd.
Stdin Buffer
Buffer die wordt gebruikt bij communicatie via de stdin connection.

Globale variabelen bij de stdout connection:
StdoutSkt
Stdout Socket
File descriptor om data van de server te lezen via de stdout
connection.
StdoutConExists
Stdout Connection Exists
Boolean die aangeeft of de stdout connection is opgebouwd.
StdoutBuf
Stdout Buffer
Buffer die wordt gebruikt bij communicatie via de stdout connection.
Variabelen bij de stderr connection:
StderrSkt
Stderr Socket
File descriptor om data van de server te lezen via de stderr
connection.
StderrConExists
Stderr Connection Exists
Boolean die aangeeft of de stderr connection is opgebouwd.
StderrBuf
Stderr Buffer
Buffer die wordt gebruikt bij communicatie via de stderr connection.
Overig:
filehostport

file host port
Hierin wordt het poortnummer opgeslagen dat de client via het
commando FilePortNumber binnenkrijgt.

3.1.3 Variabelen van de procedure pass_data

De procedures pass_data van client en server lijken weliswaar veel op elkaar, maar ze
zijn niet geheel identiek. Wat betreft de variabelen die gedeclareerd worden zijn ze in
ieder geval weI identiek. Onderstaande beschrijving heeft daarom op beide procedures betrekking. Omdat elke connectie (stdin, stdout en stderr) vijf gelijksoortige variabelen krijgt toebedeeld in deze procedure, zal X staan voor achtereenvolgens stdin,
stdout en stderr:
XReadable
X Readable
Boolean die aangeeft of X gelezen mag worden.
nXRead
number X Read
Integer die het aantal bytes aangeeft dat via X gelezen is.
XWriteable
X Writeable
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Boolean die aangeeft of via X data verzonden kan worden.
number X Written
Integer die het aantal bytes aangeeft dat via X verzonden is.
X Buffer Empty
Boolean die aangeeft of de buffer voor X al dan niet leeg is.

3.2 Het protocol
Via de control connection communiceren client en server met elkaar. Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van een aantal commando's. Om binnenkomende commando's te
verwerken hebben zowel client als server een speciale procedure. Bij de client is dit
de procedure exec_controlstr en bij de server de procedure wait_ack.
Elk commando zal toegelicht worden door te beschrijven wie het verzendt (richting),
wat het bewerkstelligt (doel) en wat de verwachte respons is (terugmelding).
3.2.1 De commando's
SENDCOMLINE
Richting:
Van server naar client.
Doel:
Hiermee vraagt de server aan de client de commando regel over te
zenden zoals die door de gebruiker is ingegeven.
Terugmelding: De client stuurt de commando regel zoals die door de gebruiker is
ingegeven naar de client.
FILEPORTNUMBER <nummer>
Richting:
Van server naar client.
De server laat de client weten wat het poortnummer is waamaar de
Doel:
client zijn verbindingen moet leggen.
Terugmelding: De client stuurt OK, als acknowledge dat hij het poortnummer ontvangen heeft.
INITSTDIN <filenaam>
Richting:
Van server naar client.
De server geeft opdracht aan de client om een Stdin connectie te
Doel:
beginnen. Dit houdt in dat de file <filenaam > wordt geopend en als
input voor Stdin conne~tie zal worden gebruikt (Indien <filenaam>
het teken '.' is, zal stdin als input gebruikt worden). Tevens wordt een
verbindingsaanvraag verstuurd naar het poortnummer dat door de
server hiervoor geopend is.
Terugmelding: Indien de gevraagde file succesvol wordt geopend wordt OK terugge·
zonden naar de server. Indien de gevraagde file niet bestaat wordt
NOSUCHFILEERROR teruggezonden. Als een andere fout optreedt
wordt FATALERROR teruggezonden en stopt de client met programmaexecutie.
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1NITSTDOUT
Richting:
Van server naar client.
Doel:
De server geeft opdracht aan de client om een Stdout connectie te
beginnen. Dit boudt in dat de client een verbindingsaanvraag doet
naar bet poortnummer dat de server heeft geopend voor verbindingsaanvragen.
Terugmelding: Indien de connectie met succes gelegd is stuurt de client bet commando OK als acknowledge. Als een fout optreedt wordt FATALERROR teruggezonden en stopt de client met programmaexecutie.
1NITSTDERR
Richting:
Van server naar client.
Doel:
De server geeft opdracht aan de client om een Stderr connectie te
beginnen. Dit houdt in dat de client een verbindingsaanvraag doet
naar bet poortnummer dat de server heeft geopend voor verbindingsaanvragen.
Terugmelding: Indien de connectie met succes gelegd is stuurt de client het commando OK als acknowledge. Als een fout optreedt wordt FATALERROR teruggezonden en stopt de client met programmaexecutie.
ENDCONNECfION
Ricbting:
Van server naar client.
Doel:
De server laat de client weten dat bij ermee stopt en dus zijn control
connection gaat verbreken. De client zal dus als antwoord hierop ook
zijn control connection verbreken en tevens stoppen met de Stdin
connectie, omdat de server geen data meer kan accepteren. De
Stdout en Stderr connectie moeten echter in stand worden gehouden,
omdat er nog data onderweg kan zijn van server naar client. De
client zal dus wachten met bet sluiten van deze connecties totdat hij
een EOF hierop leest.
Terugmelding: Geen.

QK
Richting:
Doel:

Van client naar server.
Dit wordt door de client verstuurd als antwoord op een commando
van de server, om aan te geven dat de gevraagde service met succes
is uitgevoerd.
Terugmelding: Geen.

NOSUCHFILEERROR
Richting:
Van client naar server.
Bij het commando INITSIDIN wordt een filenaam meegegeven door
Doel:
de server om aan te geven welke file door de client naar de server
moet worden verstuurd. Indien deze file niet kan worden geopend
laat de client de server dit weten door dit commando te sturen.
Terugmelding: Geen.
FATALERROR
Ricbting:
Van client naar server.
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Hiermee geeft de client aan dat een door de server gegeven commando niet met succes is uitgevoerd.
De server stuurt het commando ENDCONNECTION. Daarna zullen
zowel client als server stoppen met programmaexecutie.

ERRQRMSG <tekst>
Richting:
Van server naar client.
De client krijgt < tekst > binnen die hij naar stderr print, in het algeDoel:
meen zal het hier om foutmeldingen gaan.
.
Terugmelding: Geen.
3.3 Implementatie en procedures
AIle procedures zijn voorzien van specificaties. Daarom zullen hier aIleen de
belangrijkste procedures behandeld worden. Tevens zal dieper op de problemen
worden ingegaan die bij de implementatie optreden en zal worden aangegeven op
welke procedure(s) dit betrekking heeft.
3.3.1 Nieuwe applicaties toevoegen en applicaties onderhouden
De belangrijkste procedure hiervoor is exec rem comline. Deze behoort tot de server
en is bedoeld om op een eenvoudige wijze-de verzameling toegestane applicaties uit
te kunnen breiden of de reeds bestaande te onderhouden. Bijvoorbeeld als een
applicatie een nieuwe optie erbij krijgt of een optie verdwijnt, dan kan dit door een
kleine wijziging in de procedureaanroep gemakkelijk aangepast worden.
Als eerste parameter krijgt deze procedure het aantal elementen in variabele argv
mee. Als tweede parameter een exacte copie van de variabele argv van de client, op
het eerste element na. Dit houdt dus in dat de naam van de gewenste applicatie nu
als eerste in de lijst staat. De derde parameter is een string die aangeeft wat de
toegestane opties zijn. Deze wordt ongewijzigd doorgegeven aan de procedure getopt.
Deze is terug te vinden in de standard library. Daar is dus ook een nadere beschrijving van de variabele getopt te vinden.
De procedure exec_rem_comline wordt aangeroepen door procedure evalJem_comline. In deze laatste procedure bevinden zich de namen van toegestane applicaties en
indien de gevraagde applicatie hiertoe behoort wordt procedure exec_rem_comline
aangeroepen met de bij deze applicatie behorende mogelijke opties. Als voorbeeld
zijn twee applicaties gerealiseerd in procedure evalJem_comline: cat en enscript.
Bij het opstarten van een applicatie kunnen complicaties optreden. Beschouw, om dit
te verduidelijken, het volgende voorbeeld: cat file1 file2. Het programma cat moet nu
zijn invoer nit twee files halen. Als de server zo'n opdracht binnenkrijgt kan hij de
applicatie cat niet gewoon opstarten met twee filenamen, omdat deze files zich niet
bij de server, maar bij de client bevinden. Daarom worden applicatienaam en opties
eerst gescheiden van de filenamen. Vervolgens wordt voor elke filenaam die als input
gewenst is, de stdin conneetie geopend met de betreffende file als invoer. Daama
wordt de applicatie opgestart en wordt de invoer doorgegeven. Zo wordt dus de
gebruikelijke afhandeling van meerdere inputfiles gesimuleerd. Voorwaarde is echter
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weI dat de betreffende applicatie niet aIleen invoer van files maar ook van stdin
accepteert.
3.3.2 Technische details van de verbindingsopbouw
De verbindingsopbouw bestaat uit twee aspecten: de ene partij moet op een verbindingsaanvraag wachten en de andere moet de verbindingsaanvraag versturen.
Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de socket library die in de appendix terug te
vinden is. Het gebruik van de in deze library opgenomen procedures vereenvoudigt
de verbindingsopbouw tot slechts enkele procedureaanroepen. In figuur 3.1 wordt met
behulp van de zwarte pijlen weergegeven hoe de verbindingsopbouw op de verschillende niveaus verloopt. De grijze pijlen geven aan hoe de procedures van de standard
library verwerkt zijn in de socket library en hoe deze wederom terug te vinden zijn in
de procedures van server en client.
Accepteren van verbindlngsaanvragen
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Figuur 3.1: De verbindingsopbouw.

De server zal degene zijn die de verbindingsaanvragen moet kunnen accepteren.
Namelijk voor het opbouwen van de stdin, stdout en stderr connection. De poort die
gebruikt is om de control connection op te starten kan hier immers niet meer voor
gebruikt worden: deze is gereserveerd voor het kunnen accepteren van verbindingsaanvragen. Daarom wordt een speciale socket aangemaakt in de procedure open_fileport. Deze maakt hiervoor gebruik van de procedure serversock uit de socketlibrary.
De zo verkregen socket wordt in de server conacceptskt (connection accept socket)
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genoemd, en is verbonden aan een (nog niet in gebruik zijnd) poortnummer. Dit
poortnummer moet bekend zijn bij de client, zodat deze weet naar welk poortnummer hij zijn verbindingsaanvragen moet sturen. Het wordt daarom met het
commando FilePortNumber doorgegeven aan de client.
Als nu een connectie geopend moet worden, maakt de server gebruik van de
procedure accept_conn (uit de socket library), waarbij aIs parameter de socket
conacceptskt meegegeven wordt. Het resultaat hiervan is dat er gewacht wordt op een
verbindingsaanvraag. Dit is terug te vinden in de procedures start_stdin_con, start_stdout con en start stderr con.

-

--

De client za1 de verbindingsaanvragen doen. Om te beginnen zal dit zijn wanneer de
control connection gestart moet worden. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een
vooraf bekend poortnummer. De volgende verbindingsaanvragen zullen plaatsvinden
na een van de commando's InitStdin, InitStdout of InitStderr van de server te hebben
ontvangen. Nu za1 de verbindingsaanvraag naar het poortnummer gaan, dat zoals
hierboven beschreven staat, aan de client doorgegeven is. Er wordt hierbij gebruik
gemaakt van de procedure clientsock uit de socket library.
3.3.3 De butters
Bij het lezen en weer doorsturen van data via een en dezelfde connectie is het niet
zeker dat alle gelezen data ook daadwerkelijk doorgestuurd kan worden. Het is
daarom noodzakelijk voor elke connectie een buffer te reserveren. De binnenkomende data zal nu in de buffer bewaard worden. Daarna wordt zoveel data als
mogelijk doorgestuurd. Indien niet alle data is verstuurd zal in een volgende poging
getracht worden aIle resterende data te versturen. Dit gaat zo door totdat de buffer
leeg is. Dan pas zal nieuwe data in de buffer gelezen worden. Dit is bij zowel client
als server geYmplementeerd in de procedure pass data en de hierbij behorende
procedures set_sets en read_and_write. De procedures pass_data van server en client
zijn overigens niet identiek. De procedure pass data van de client is uitgebreider: hij
kan ook nog commando's via de control connection accepteren.
De procedure set_sets manipuleert de variabelen readset, writeset en exceptset. Voor
elk van de filedescriptors die aan deze variabelen is toegevoegd, wordt in de procedure select respectievelijk nagegaan of deze klaar is om gelezen te worden, of via deze
file descriptor data verzonden kan worden, of dat er een exceptionele conditie op die
file descriptor opgetreden is. De werking van set_sets is aIs voIgt:
• Als de buffer leeg is moet nieuwe invoer gelezen worden, dus readfd moet
toegevoegd worden aan de readset.
• writefd Wordt alleen aan de writeset toegevoegd aIs writeable gelijk aan FAlSE is.
De variabele writeable geeft aan of writefd klaar is om data te versturen en geeft
aItijd de actuele toestand aan. (Dus ook al is de buffer leeg, dan kan writeable
toch gelijk aan TRUE zijn.)
• De file descriptor waar naar geschreven wordt (writefd) moet aan de exceptset
worden toegevoegd. Het kan namelijk gebeuren dat de connectie verbroken wordt,
en dit wordt Diet gedetecteerd als de file descriptor aIleen maar in de writeset
staat. Dit verbreken zal aIleen gebeuren bij een storing, aangezien de betreffende
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conneetie normaalgesproken beeindigd wordt door bet sluiten van de writefd. De
descriptor die al in de readset staat boeft niet in de exceptset omdat bet verbreken
van de verbinding, door het programma of door een storing, gedetecteerd wordt
door bet lezen van een EOF.
De procedure read and write beeft als taak om bet lezen van, en scbrijven naar de
buffers, te regelen. Per ianroep opereert de procedure op precies een connectie (dat
is dus stdin, stdout of stderr). AIle parameters die bij een aanroep worden meegegeven moeten dan ook betrekking bebben op die connectie. De werking van de
procedure bestaat uit de volgende punten:
• Indien er een exceptionele conditie is opgetreden zal als reaetie bierop de betreffende connectie gesloten worden, omdat er geen exceptionele condities verwacbt
worden.
• AIs er data klaarstaat om gelezen te worden via readfd (readable geldt), zal deze
altijd gelezen worden. Indien 0 bytes gelezen worden betekent dit dat de connectie
beeindigd is en zal read and write deze ook beeindigen. Dit mag in beide gevallen
zonder meer, want de bufferis leeg (readable -- > bufempty).
• Als data verstuurd mag worden via writefd (writeable geldt) en er bevindt zicb
data in de buffer, dan zal deze ook verstuurd worden.

3.3.4 Commando's voor de client
De client kan niet op elk tijdstip elk willekeurig commando uitvoeren. Voor elk
commando geldt dat aan een of meerdere eisen voldoen moet worden voordat dat
commando uitgevoerd kan worden. Daarom voIgt bier een overzicbt van de commando's die de client kan accepteren met de bijbeborende pre- en postconditie. De
procedure van de client die de binnenkomende commando's verwerkt is exec controlstr.
SendComline
pre: ControlConExists
post: De commandoregel is verzonden.
FilePortNumber
pre: ControlConExists
post: De variabele filebostport beeft de waarde van het poortnummer, dat de server
geopend beeft om verbindingsaan-vragen voor stdin, stdout en stderr connecties
te kunnen accepteren.
InitStdin
pre: ControlConExists and not StdinConExists
post: ("OK" verzonden and (procedure clientsock is probleemloos uitgevoerd)
- > StdinConExists) and
("OK" verzonden and (problemen in procedure clientsock)
-- > Een foutmelding is gegenereerd en de programmauitvoer is gestopt) and
("NOSUCHFILEERROR" verzonden _.> {de gevraagde file bestond niet}
not StdinConExists) and
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("FATALERROR" verzonden --> {andere problemen bij het openen van de
file} not StdinConExists)
InitStdout
pre: ControlConExists and not StdoutConExists
post: ("OK" verzonden --> StdoutConExists) and
("FATALERROR" verzonden --> {problemen in procedure clientsock}
not StdoutConExists)
InitStderr
pre: ControlConExists and not StderrConExists
post: ("OK" verzonden --> StderrConExists) and
("FATALERROR" verzonden --> {problemen in procedure c1ientsock}
not StderrConExists)
EndConnection
pre: ControlConExists
post: not ControlConExists
ErrorMsg
pre: ControlConExists
post: De binnengekomen boodschap is via stderr uitgegeven.

4
Toepassingen van het client-server model
4.1 Eisen voor de applicatie
Niet elke applicatie is geschikt om met het client-server model samen te werken. Dit
komt voort uit de beperking dat er maar drie connecties ter beschikking staan om
data uit te wisselen tussen local host en remote host. De applicatie (die op de remote
host is opgestart), heeft dus geen directe toegang tot files die zich op de local host
bevinden. Toch is het mogelijk voor de applicatie om van files op de local host te
lezen of naar deze files te schrijven. Hiervoor moet de applicatie weI aan een aantal
eisen voldoen:
• Van een en dezelfde file op de local host mag of gelezen worden, of er mag naar
geschreven worden, maar zowel lezen als schrijven is niet toegestaan.
• Als de applicatie invoer nodig heeft, die afkornstig is van de local host, dan mag
dit van maximaal een file zijn. Er staat tenslotte slechts een verbinding (de stdin
connectie) ter beschikking om data van de local host naar de remote host te
sturen.
• De applicatie moet de invoer die hij nodig heeft, via stdin kunnen accepteren,
omdat het client-server model stdin gebruikt om de invoer, afkomstig van de client,
aan het programma door te geven.
• De applicatie moet de invoer sequentieel verwerken.
• De uitvoer van de applicatie die bestemd is voor de gebruiker, zal via stdout door
de applicatie uitgegeven moeten worden. Dit is de enige manier die de applicatie
ter beschikking staat, om uitvoer naar de client, en dus ook de gebruiker, te sturen.

4.2 Enkele toepassingen
Hier voIgt een beperkt aantal voorbeelden. Er zijn veel meer toepassingen mogelijk
dan hier genoemd worden, maar de bedoeling is om een idee te geven van de
mogelijkheden die het client-server model biedt.

4.2.1 Applicaties gebruikt in de testfase
Om het client-server model te testen zijn de applicaties cat en enscript gebruikt.
Hiervan was de applicatie cat alleen in de testfase interessant, maar enscript kan
tevens als serieuze toepassing worden gezien. Deze maakt het namelijk mogelijk om
een dure resource, een printer, door meerdere systemen te laten gebruiken.
Er staat nog een groot aantal andere programma's ter beschikking om de printer te
beheren. Zo is er bijvoorbeeld een programma om de printqueue van een opgegeven
printer op het scherm af te drukken, en een ander programma om een zich in de
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queue bevindende printopdracht te annuleren. Deze kunnen tevens met behulp van
bet client-server model als service worden gerealiseerd.
4.2.2 Database onderhoud
Een geheel ander voorbeeld is database onderhoud. De database kan nu op een
systeem geinstalleerd worden. Gebruikers op andere systemen, die van deze database
gebruik willen maken, kunnen dan met behulp van het client-server model met de
database verbonden worden. De gegevens worden nu dus op een plaats bewaard,
zodat ze altijd up to date zijn. Tevens wordt zo geheugen bespaard.
4.2.3 De client als applicatie
Een interessante constatering is het feit dat het client-server model een toepassing
van zichzelf kan zijn. Het clientprogramma kan immers door het serverprogramma
opgestart worden. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden, wanneer een service
verplaatst wordt van het ene systeem naar het andere. Ondanks dat niet elke client
hiervan meteen op de hoogte zal zijn, kan de overschakeling nu toch vloeiend
verlopen.
4.3 Enkele uitbreidingen
Bij de onderhavige client-server implementatie is de aandacht vooral gericht op het
realiseren van de essentiele functies die het client-server model moet verrichten.
Derhalve is er ook nog plaats voor enkele verbeteringen aan de implementatie, met
betrekking tot het dagelijks gebruik. Daarvan zullen er hier enkele worden genoemd.
4.3.1 Administratie van de toegestane applicaties
Op het ogenblik wordt de verzameling van toegestane programma's bijgehouden in de
procedure eval rem comline van de server. Dit betekent dus dat de naam van de
toegestane appllcatie zich in de programmacode van de server bevindt. Dientengevolge zal dus bij elke verandering, de code opnieuw gecompileerd moeten worden.
Het zou beter zjjn om de toegestane applicaties in een aparte fIle te bewaren en de
procedure evalJem_comline hieruit te la-ten lezen. Dit vereenvoudigt onderhoud tot
het editen van een file.
4.3.2

~n

serverprogramma dat meerdere hosts bedient

Als er services worden aangeboden aan meerdere hosts, hoeft het natuurlijk niet zo te
zijn dat elke host van elke service gebruik mag maken. De procedure evalJero_coroline kan dus nog verder uitgebreid worden, door hem niet alleen te laten controleren
of de gevraagde service aangeboden mag worden, maar door hem ook te laten
controleren of de service aan de aanvragende host aangeboden mag worden.
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4.3.3 Ret gebruik van een logfile

Tevens is het raadzaam am de server een logfile bij te laten houden. Deze kan
gebruikt worden am na te gaan in hoeverre de aangeboden services gebruikt worden,
maar oak kan bij eventueel misbruik worden nagegaan, aan welke host er op het
betreffende moment een service is verleend.

5

Nawoord
Om de onderhavige stage uit te kunnen voeren, is onder andere kennis van netwerkprogrammatuur, het operating systeem UNIX en de programmeertaal C vereist.
Aangezien ik met geen van deze drie onderwerpen ervaring had, moest ik mij eerst
hierin verdiepen.
De stageopdracht zelf is dusdanig geformuleerd, dat er een grote vrijheid bestaat bij
de uitvoering hiervan. Ik moest het programma dus echt van de grond af aan
opbouwen, waarbij ik alle vrijheid had in de realisatie ervan. Dit hield dus in dat ik
verschillende altematieven moest bestuderen om zo tot een optimale oplossing te
komen. Dit is typisch voor een reeel praktijkprobleem, en daar had ik tot nu toe vrij
weinig ervaring mee.
Concluderend kan ik dan ook zeggen dat ik veel van deze stage geleerd heb, aangezien ik met veel, voor mij nieuwe, onderwerpen geconfronteerd ben.
Over het resulterende programma ben ik zelf tevreden. Naar mijn mening kan het als
een goede basis dienen voor een reele client-server toepassing. AIleen moeten er nog
een aantal verbeteringen worden aangebracht, die dan vooral betrekking zullen
hebben op administratie en controle, zoals beschreven wordt in hoofdstuk 4.3.
Tot slot wil ik nog opmerken dat ik de werksfeer bij het Rekencentrum bijzonder
prettig vond. Iedereen is bereid om je te helpen. Dat vond ik zeer positief. Met name
wil ik Raymond Meyll bedanken, onder andere voor de vele ftp adressen die ik van
hem gekregen heb, en Carel Braam, mijn stagebegeleider, omdat hij me rijkelijk
voorzag van relevante literatuur, omdat ik bij hem altijd met vragen terecht kon, en
vanwege zijn bruikbare kritiek tijdens het schrijven van het programma en van dit
verslag.
Leandro D'Agostino
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server.c

linclude
linclude
linclude
linclude
linclude
linclude
linclude
Idefine
Idefine
Idefine
Idefine
Idefine
Idefine
void
void
void
int
void
void
int
void
void
int
void
void
void
void
void
void
void
void
void
void
void

<stdio.h>
<sys/types.h>
<sys/socket.h>
<sys/param.h>
<sys/time.h>
"socket.h"
"inout.h"
/* Size of StdinBuf, StdoutBuf and StderrBuf */
BUFSIZE 512
COMLINELEN 120 /* Commandline length */
MAXLINE 300
/* Size of ControlBuf */
TRUE 1
FALSE 0
TIMEOUT 300

identify client(void);
string to arg (int *, char ***, char *);
write controlskt (char *);
read controlskt (char *);
open-fileport (int *);
get rem comline (void);
start stdin con (char *, int);
start-stdout con (int);
start-stderr-con (int);
wait ack (void);
comstr to command(char *, enum commands *);
perr exit-(char *);
errmsg exit(char *, char *);
end connection (void);
make child arglist(char ***, char **, int, char *);
split off child(char **);
set sets (int, int, int, int, int);
read and write(int *, int *, int, int, int, char *, int *, int *, int *, int*);
pass-data (void);
exec-rem comline(int, char **, char *, char *);
eval:rem:comline (int , char **);

/* declaration of commands to control the client */
enum commands
{ SendComLine,
FilePortNumber,
:InitStdin,
InitStdout,
InitStderr,
EndConnection,
OK,

FatalError,
NoSuchFileError,
ErrorMsg
};
struct commands conv
{ char *comstr;
enum commands command;
};
struct commands conv commands table [] =
{ {"SENDCOMLINE",
SendComLine
},
{"FILEPORTNUMBER", FilePortNumber },
{"INITSTDIN",
InitStdin
},
{"INITSTDOUT",
InitStdout
},
{"INITSTDERR",
InitStderr
},
{"ENDCONNECTION",
EndConnection },
{"OK" ,

OK

},

{"FATALERROR" ,
FatalError
},
{"NOSUCHFILEERROR", NoSuchFileError},
{"ERRORMSG",
ErrorMsg
}
};

server.c
Idefine NCOMMANDS (sizeof(commands_table) / sizeof(struct commands_conv»
int ControlSkt, acceptport, acceptskt, rargc,
StdinSkt, StdoutSkt, StderrSkt,
ChildStdinFd, ChildStdoutFd, ChildStderrFd,
StdinConExists, StdoutConExists, StderrConExists, ControlConExists,
ChildExists;
char StdinBuf[BUFSIZE], StdoutBuf[BUFSIZE], StderrBuf[BUFSIZE],
ControlBuf[MAXLINE+1], **rargv;
fd set readset[l], writeset[l], exceptset[l];
FILE *rcontrolfd, *wcontrolfd;
struct timeval timeout[l];
main( )
{ acceptport = 528331;
if «acceptskt = serversock(acceptport» < 0)
perr exit("serversock");
printf("Socket number: \d\n", acceptskt);
if «Controlskt = accept conn(acceptskt» < 0)
perr exit("accept conn");
ControIConExists = TRUE;
ChildExists = FALSE;
rcontrolfd = fdopen(ControlSkt, "r");
wcontrolfd = fdopen(ControlSkt, "w");
printf("Connection established.\n");
StdinConExists = FALSE;
StdoutConExists = FALSE;
StderrConExists = FALSE;
timeout->tv sec = TIMEOUT;
timeout->tv-usec = 0;
identify client();
get rem comline();
evaI rem comline(rargc, rargv);
end_connection();
close(acceptskt);
printf("Application executed correctlyl\n");
}

void identify_client(void)

/*

full name: identify the client
pre: ControlConnection Exists
post: The Client has identified himself correctly
or when the client couldn't identify himself correctly or when
an error occurred while communicating with the client the program
has been halted

*/

{ int len;
len = read controlskt(ControlBuf);
if (strncmp(ControlBuf, "Can you help me?", len) 1= 0)
perr exit("Client unable to identify himself.");
write controlskt("What do you want?");
wait_ack();

}
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void string to arg (int *argc, char ***argv, char *string)
/*
- full name: convert string to argv list
pre: The string consists of N (N)=l) words and the first word is N-l
(thus the number of words that follow the first word)
post: *argc = atoi(strword(string, 0» and
(A i: O<=i<*argc: (*argv)[i] = strword(string, i+l) and
(*argv)[i] is null-terminated

*/
{

int i, Idl, rdl;
*argc • atoi(string);
*argv • (char **) malloc(sizeof(argv) * (*argc»;
Idl = 0; while (string[ldl++) 1= ' ');
rdl • ldl;
for (i-O; i<*argc; i++)
{ while (string[++rdl] 1= ' ');
(*argv)[i] • (char *)malloc(rdl - Idl + 1);
strncpy«*argv) [i), string+ldl, rdl-ldl);
(*argv) [i) [rdl-ldl) = 0;
/* Terminate string with null */
Idl = rdl+l;
}

} /* end string_to_arg */
void write_controlskt (char *string)
/*
full name: write to control socket
pre: ControlConExists and
string == the data to be sent over the control connection followed by a NULL
post: data contained in string is written to the ControlSkt,
when an error occurred while communicating with the client
the program has been halted
*/
{ fprintf(wcontrolfd, "%s\n", string);
if (fflush(wcontrolfd) == EOF)
perr exit("Error while writing to ControlSkt in function WriteCtrlSkt.\n");
} /* end-write controlskt */
int read controlskt (char *string)
/*
full name: read from control socket
pre: ControlConExists and
size of memory allocated to string is at least MAXLINE+l
post: strlen(string)<=MAXLINE, string is NULL-terminated,
return value is strlen(string),
when an error occurred while communicating with the client
the program has been halted.

*/

{ int linelen;
char chi
linelen • get line(rcontrolfd, ControlBuf, MAXLlNE);
if (linelen <-0)
/* EOF */
perr_exit ("Error reading ControlSkt in function read_ctrl_skt");
if (linelen == MAXLINE)
{ write_controlskt("ERRORMSG");
write_controlskt("Input line is too long, ignoring last part.");
/* skip rest of line */
for (ch = getc(rcontrolfd); ch 1= '\n'; ch = getc(rcontrolfd»
if (ch < 0)
/* EOF */
exit (1) ;
}

return(linelen);
} /* end read_controlskt */
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void open fileport(int *conacceptskt)

f*

-

pre: the control connection exists
post: a port has been opened for the client to connect to and the
portnumber has been send to the peer entity,
when an error occurred while opening the port or while communicating
with the client the program has been halted

*/
{

if «*conacceptskt = serversock(O» < 0)
{ errmsg exit("Host unable to open new port.",
"Error in function open_port")~
}

write controlskt("FILEPORTNUMBER");
sprintf(StdoutBuf, "\d", portnum(*conacceptskt»;
write controlskt(StdoutBuf);
wait ack();
} f* end open fileport */
void get_rem_comline(void)

f*

full name: get remote commandline
pre: the control connection exists
post: the variables rargv and rargc are an exact copy from
the client's argv and argc,
when an error occurred when communicating with the client
the program has been halted

*/

{ int i, len;
write controlskt("SENDCOMLINE");
len =-read controlskt(ControlBuf);
string to arg(&rargc, &rargv, ControlBuf);
for (i;O;-i<rargc; i++)
printf("Argument \d: \s\n", i, rargv[i);
} /* end get_rem_comline */
int start stdin con (char *recfile, int conacceptskt)

f*

-

-

full name: start stdin connection
pre: the control connection exists
on succesful completion,
post: (StdinConExists and returnvalue=O)
(not StdinConExists and returnvalue=l) if recfile could not be
opened by the client,
when an error occurred when the stdin connection was opened or
when communicating with the client the program has been halted

*/
{

write controlskt ("INITSTDIN");
write-controlskt(recfile);
if (wait ack() == 0)
{ if «StdinSkt = accept conn(conacceptskt» < 0)
perr exit("Error in function start stdin con after accept_conn");
StdinConExists = TRUE;
return 0;
}

else /* NoSuchFileError received from client */
return 1;
} /* end start stdin con */
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void start stdout con (int conacceptskt)

/*

-

-

full name: start stdout connection
pre: the control connection exists
post: StdoutConExists,
when an error occurred when the stdout connection was opened or
when communicating with the client the program has been halted

*/
{

write_controlskt("INITSTDOUT");
if «StdoutSkt • accept conn(conacceptskt» < 0)
perr exit("Error in function start stdout con");
wait ack();
StdoutConExists = TRUE;

}

void start stderr con (int conacceptskt)

/*

-

-

full name: start stderr connection
pre: the control connection exists
post: StderrConExists,
when an error occurred when the stderr connection was opened or
when communicating with the client the program has been halted

*/
{

write controlskt("INITSTDERR");
if «stderrskt = accept conn(conacceptskt» < 0)
perr exit("Error in function start err con");
wait ack();
StderrConExists = TRUE;
}

int wait ack(void)

/*

-

full name: wait for acknowledge
pre: the control connection exists and an acknowledge is expected
post: (received command == OK --> returnvalue == 0) and
(received command == NoSuchFileError --> returnvalue == 1) and
(received command == FatalError --> the program has been halted) and
(an unexpected command is received --> the program has been halted),
when an error occurred when communicating with the client
or when a timeout occurred while waiting for the acknowledge
the program has been halted

*/
{ enum commands command;
FD ZERO(readset);
FD:SET(ControlSkt, readset);
if (select(FD SETSIZE, readset, 0, 0, timeout) == 0)
{ /* TIMEOUT period has elapsed */
perr_exit("Timeout period elaps&d while waiting for acknowledge.");
}
read_controlskt(ControlBuf);
comstr to command(ControlBuf, &command);
switch-(command)
.
{ case OK:
return 0;
break;
case NoSuchFileError:
return 1;
break;
case FatalError:
write controlskt("ENDCONNECTION");
printf("Fatal ack received in funtion wait_ack.\n");
exit(l);
default:
perr_exit("Invalid command received.\n");
}
}

seTVer.c

29

void comstr to command(char *comstr, enum commands *command)

/*

-

-

full name: convert command of type string to the corresponding command of
type enum commands
pre: comstr == the string that has to be converted
post: (comstr contains a valid command (see constant commands_table)
--> command == comstr converted to type enum commands) and
(comstr contains an unsupported command
--> EndConnection is send to the client and the program has been halted)

*/

{ struct commands conv *ct;
int i;
ct = commands table;
for (i = 0; i-< NCOMMANDS; i++)
if (strcmp(ct[i).comstr,comstr)
{ *command = ct[i).command;
break;

==

0)

}

if (i == NCOMMANDS) /* comstr doesn't contain a valid command */
{ printf("Invalid command received from client.\n");
write controlskt("ENDCONNECTION");
exit (I) ;
}
}

void perr_exit (char *errstr)

/*

*/

full name: print error and exit
pre: the Control connection exists
post: EndConnection is send to the client and
errstr and the message belonging to the last occurred error have
been printed and
the program has been halted with exitcode == 1

{ write controlskt("ENDCONNECTION");
perror(errstr);
exit(l);
}

void errmsg exit(char *remotemsg, char *localmsg)

/*

-

*/

full name: send remotemsg to the client and print localmsg and exit
pre: ControlConExists
post: localmsg and the message belonging to the last occurred error have
been printed and
ERRORMSG is send to the client followed by remotemsg and
ENDCONNECTION is send to the client and the program has been halted
with exitcode == 1

{ perror(localmsg);
write controlskt("ERRORMSG");
write-controlskt(remotemsg);
write:controlskt("ENDCONNECTION");
exit(l);

}

void end_connection (void)

/*
full name: end of connection
pre: ControlConExists
post: EndConnection is send to the client and the ControlSkt is closed

*/
{ write_controlskt("ENDCONNECTION");
close(Controlskt);
}
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void make child arglist(char ***cargv, char **rargv, int lastopt, char *extraarg)
/*
full name: make an argument list to pass to the child
pre: rargv == an argv list; in this case an exact copy of the argv list as
it exists at the client but without the first element, that
is without the programname of the client
lastopt == an index; in this case the index of the last option in
the rargv list
extraarg = extra argument to add to the argumant list; normally this
will be "" or "-" depending on what the child sees as stdin
post: (A i: O<=i<lastopt: (*cargv)[i] == rargv[i]) and
( «extraarg<>"") and «*cargv)[lastopt] == extraarg) and
«*cargv) [lastopt+l] == NULL» or
«extraarg="") and «*cargv)[lastopt] == NULL» ),
so cargv now contains the proper argv list to pass to the child:
(*cargv)[O] == programname of child,
(A i: l<=i<lastopt: (*cargv)[i] == an option),
(*cargv)[lastopt] == depends on the value of extraarg, it is used to tell
the child that it has to read its input from stdin

*/

{ int i;
*cargv = (char **) malloc(sizeof(cargv) * (lastopt + 2»;
for (i = 0; i < lastopt; i++)
(*cargv)[i] = rargv[i];
if (strcmp(extraarg, "") 1= 0) (*cargv)[i++] = extraarg;
(*cargv)[i] = NULL;

}
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void split off child(char **argv)

/*

--

full name: split off a child process
pre: argv == the argument list that has to be passed to the child,
with argv[O) the programname of the child
post: (the splitting was succesfull --> a child process has been created) and
(the splitting was unsuccesfull --> the program has been halted)

*/
{ int pid,
cifd(2),
cofd(2),
cefd(2);

/*
/*
/*
/*

process identificator
Child stdln fd
Child stdout fd
Child stdErr fd

*/
*/

*/
*/

if (StdinConExists) pipe(cifd);
if (StdoutConExists) pipe(cofd);
if (StderrConExists) pipe(cefd);
pid = fork();
switch(pid)
{case 0: /* child process */
if (StdinConExists)
{ fclose(stdin);
if (dup2(cifd[O), 0) == -1)
perr exit("Error in child: dup(cifd)");
if (close(cifd[O) == -1 I I close(cifd[1)
perr_exit("Error in child: close cifd");

==

-1)

==

-1)

==

-1)

}

if (StdoutConExists)
{ fclose(stdout);
if (dup2(cofd[1), 1) == -1)
perr exit("Error in child: dup(cofd)");
if (close(cofd[O]) == -1 I I close(cofd[l])
perr_exit("Error in child: close cofd");
}

if (StderrConExists)
{ fclose(stderr);
if (dup2(cefd[1), 2) == -1)
perr exit("Error in child: dup(cefd)");
if (close(cefd[O) == -1 I I close(cefd[l)
perr_exit("Error in child: close cefd");
}

execvp(argv[O), argv);
perr_exit("Child unable to start new process");
case -1: /* parent process and error while creating child process */
errmsg exit("Host unable to start child process.",
"No child process started");
default: /* parent process */
ChildExists = TRUE;
if (StdinConExists)
{ ChildStdinFd = cifd(1);
if (close(cifd[O) == -1)
errmsg exit("Problems with connection to child.",
"Parent: close cifd");
}

if (StdoutConExists)
{ ChildStdoutFd = cofd[O);
if (close(cofd[1) == -1)
errmsg exit("Problems with connection to child.",
"Parent: close cofd");
}

if (StderrConExists)
{ ChildStderrFd = cefd[O];
if (close(cefd[1) == -1)
errmsg exit("Problems with connection to child.",
"Parent: close cefd");
}

}
}
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void set sets (int conexists, int bufempty, int writeable,
int readfd, int writefd)

/*

full name: set file descriptors in readset, writeset and exceptset
readfd and writefd belong to one specific connection. All parameters
refer to this connection.
pre: conexists == readfd is open and writefd is open
bufempty == the buffer on which readfd and writefd operate is empty
writeable == writefd is writeable
readfd
= file descriptor from which data has to be read
writefd
= file descriptor to which data has to be written
post: bufempty --> readfd is set in readset
not writeable --> writefd is set in writeset
writefd is set in except set

*/

{ i f (conexists)

{ if (bufempty) FD SET(readfd, readset);
if (1 writeable)-FD SET(writefd, writeset);
FD_SET(writefd, exceptset);
}
}

~--

-

-----------
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void read and write (int *readable, int *writeable,
int exceptcond, int readfd, int writefd, char *buf,
int *bufempty, int *nbufread,
int *nbufwritten, int *conexists)
/*
full name: read from readfd and write to writefd
function: Data will be read from readfd into buf, and written from buf to writefd.
When the total contents of buf can't be written in one time to writefd,
it will be done in subsequent procedurecalls. New data will be read
into buf only when bufempty holds.
pre: readable
== readfd is ready for reading
writeable
== writefd is ready for writing
exceptcond == an exceptional condition occurred on writefd
readfd
= file descriptor from which data has to be read
writefd
= file descriptor to which data has to be written
buf
= the name of the buffer involved
bufempty
== the buffer buf is empty
(initialise on TRUE and then use only for reading)
nbufread
= the number of bytes read into buf from readfd in a
previous read operation (for internal use only,
need not be initialized)
nbufwritten = the number of bytes written from buf to writefd in a
previous write operation (for internal use only,
need not be initialized)
conexists
== readfd is open and writefd is open
post: if (not exceptcond) and (no error occurred) then
readable
== FALSE
writeable
== writeable and not (data has been written to writefd)
bufempty
== the buffer buf is empty (use only for reading)
nbufread
= for internal use only
nbufwritten = for internal use only
conexists
== readfd is open and writefd is open
if exceptcond then readable == writeable == conexists == FALSE
if an error occurred the procedure will terminate program execution

*/

{ int nwritten;
if (exceptcond) /* an exceptional condition has occurred */
{ close(readfd);
*readable = FALSE;
close(writefd);
*writeable = FALSE;
*conexists = FALSE;
}

if (*readable) /* readable -> bufempty */
{ if «*nbufread = read(readfd, buf, BUFSIZE»
{ *readable = FALSE;
*bufempty = FALSE;
*nbufwritten = 0;

> 0)

}

else if (*nbufread == 0)
{ close(readfd);
*readable = FALSE;
close(writefd);
*writeable = FALSE;
*conexists = FALSE;
}

else if (*nbufread == -1)
errmsg exit("Problems with data-connection.",
"Error while reading from server or client");
}

if (*writeable && (1 *bufempty»
{ if «nwritten = write(writefd, buf + *nbufwritten, *nbufread - *nbufwritten»>O)
{

if «*nbufwritten += nwritten) == *nbufread) *bufempty = TRUE;
*writeable = FALSE;
}

else
{ printf("fd: \d", writefd);
errmsg exit("Problems with data-connection",
"Error while writing to child or server");
}
}

}
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void pass data (void)

/*

-

full name: pass data
pre: ControlConExists
post: data has been passed between client and child

*/

{ int nStdinRead, nStdinWritten, nStdoutRead, nStdoutWritten,
nStderrRead, nStderrWritten,
StdinReadable, StdoutWriteable, StdoutReadable, StdinWriteable,
StderrReadable, StderrWriteable,
StdinBufEmpty, StdoutBufEmpty , StderrBufEmpty;
StdinBufEmpty = TRUE;
StdoutBufEmpty = TRUE;
StderrBufEmpty = TRUE;
StdinReadable = FALSE;
StdoutWriteable = FALSE;
StdoutReadable = FALSE;
StdinWriteable = FALSE;
StderrReadable = FALSE;
StderrWriteable = FALSE;
while (StdinConExists I I StdoutConExists I I StderrConExists)
{

FD ZERO(readset);
FD-ZERO(writeset);
FD-ZERO(exceptset);
set_sets (StdinConExists, StdinBufEmpty, StdinWriteable, StdinSkt, ChildStdinFd);
set_sets (StdoutConExists, StdoutBufEmpty, StdoutWriteable, ChildStdoutFd,
StdoutSkt);
set_sets (StderrConExists, StderrBufEmpty, StderrWriteable, ChildStderrFd,
StderrSkt);
if (select(FD SETSIZE, readset, writeset, exceptset, timeout) == 0)
{ 1* TIMEOUT period has elapsed *1
write controlskt ("ERRORMSG");
write-controlskt("Timeout occurred: connection closed by server.");
close(stdinSkt); close(ChildStdinFd); StdinConExists = FALSE;
close(StdoutSkt); close(ChildStdoutFd); StdoutConExists = FALSE;
close(StderrSkt); close(ChildStderrFd); StderrConExists = FALSE;
};
if (StdinConExists)
{ if FD ISSET(StdinSkt, readset) StdinReadable = TRUE;
if FD-ISSET(ChildStdinFd, writeset) StdinWriteable = TRUE;
read and write(&StdinReadable, &StdinWriteable,
FD ISSET(ChildStdinFd, exceptset), StdinSkt, ChildStdinFd,
StdinBuf, &StdinBufEmpty, &nStdinRead, &nStdinWritten,
&StdinConExists);
}

if (StdoutConExists)
{ if FD_ISSET(ChildStdoutFd, readset) StdoutReadable = TRUE;
if FD_ISSET(StdoutSkt, writeset) StdoutWriteable = TRUE;
read and write(&StdoutReadable, &StdoutWriteable,
FD ISSET(StdoutSkt, exceptset), ChildStdoutFd, StdoutSkt,
StdoutBuf, &StdoutBufEmpty , &nStdoutRead, &nStdoutWritten,
&StdoutConExists);
}

if (StderrConExists)
{ if FD ISSET(ChildstderrFd, readset) StderrReadable = TRUE;
if FD-ISSET(StderrSkt, writeset) StderrWriteable = TRUE;
read and write(&StderrReadable, &StderrWriteable,
FD ISSET(StderrSkt, exceptset), ChildStderrFd, StderrSkt,
StderrBuf, &StderrBufEmpty, &nStderrRead, &nStderrWritten,
&StderrConExists);
}
}

ChildExists
}

= FALSE;
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void exec rem comline(int argc, char **argv, char *optstr, char *extraarg)

/*

--

full name: execute remote commandline
pre: argc ==
number of arguments
argv ==
arguments that have to be passed to the program that is to be
executed, where the first argument is the programname itself
optstr == the options that are allowed for the program to be executed,
if the option is followed by a colon the option is expected
to have an argument that mayor may not be separeted from it
by white space
extraarg == argument to pass to procedure make child arglist
- has-been executed,
post: the application requested by the server
when an unrecoverable error has occurred the program has been halted

*/
{ int conacceptskt, i;
char **cargv;
extern int optind;
open_fileport(&conacceptskt);
if (optstr == NULL)
optind = 1;
else
while (getopt(argc, argv, optstr) 1= EOF);
make_child_arglist(&cargv, argv, optind, extraarg);
for (i = optind; i < argc; i++)
{ if (start stdin con(argv[i], conacceptskt) == 1)
continue;
start_stdout_con(conacceptskt);
start stderr con(conacceptskt);
split-off chIld(cargv);
pass_data() ;
}

close(conacceptskt);
}

void eval rem comline(int rargc, char **rargv)

/*

--

full name: evaluate remote commandline
pre: rargc == the number of arguments the rargv list contains
rargv == an exact copy of the argv list of the client, where
rargv[O] == programname of the client
rargv[1] == programname of the requested application
(E k: 2<=k<=rargc:
(A i: 2<=i<k: rargv[i] == an option)
and (A j: k<=j<rargc: rargv[j] == a filename)
)

*/

post: if rargv[l] contains the name of an application that is supported by
the server the requested application has been executed

{

if (strcmp(rargv[l], "cat") == O)~
exec_rem_comline(rargc - 1, rargv + 1, "benstuv", "-");
else if (strcmp(rargv[1], "enscript") == 0)
exec_rem_comline(rargc - 1, rargv + 1,
"21rRGlBcb:L:f:F:p:goqkKhP:#:mJ:C:t:d:n:wm", "");
else if (strcmp(rargv[1], "nfcat") == 0)
exec_rem_comline(rargc - 1, rargv + 1, "", "");
}

Appendix II
De code van de client: client.c
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client.c
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

<stdio.h>
<sys/types.h>
<sys/socket.h>
<sys/file.h>
<sys/param.h>
<sys/time.h>
"socket.h"
"inout.h"
BUFSIZE 512
MAXLlNE 300
COMLlNELEN 120 /* Commandline length */
TRUE 1
FALSE 0
STDIN 0
STDOUT 1
STDERR 2

void
void
void
int
void
void
void

identify server (void);
arg to string (int, char **, char *);
write controlskt (char *);
read controlskt (char *);
perr-exit (char *);
comstr to command(char *, enum commands *);
set sets Tint conexists, int bufempty, int writeable,
int readfd, int writefd);
void read and write (int *readable, int *writeable, int exceptcond, int readfd,
int writefd, char *buf, int *bufempty, int *nbufread,
int *nbufwritten, int *conexists);
void pass data (void);
void exec:controlstr (void);
/* declaration of remote commands to control the client */
enum commands
{ SendComLine,
FilePortNumber,
InitStdin,
InitStdout,
InitStderr,
EndConnection,
OK,
FatalError,
NoSuchFileError,
ErrorMsg
};

struct commands conv
{ char *comstr;
enum commands command;
};
struct commands conv commands table[) =
{ {"SENDCOMLlNE",
SendComLine
},
{"FILEPORTNUMBER", FilePortNumber },
{"INITSTDIN",
InitStdin
},
{"INITSTDOUT",
InitStdout
},
{"INITSTDERR",
InitStderr
},
{"ENDCONNECTION",
EndConnection },
{"OK",
OK
},
{"FATALERROR",
FatalError
},
{"NOSUCHFILEERROR", NoSuchFileError},
{"ERRORMSG",
ErrorMsg
}
};
#define NCOMMANDS (sizeof(commands_table) / sizeof(struct commands_conv»
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int errno, controlSkt, filehostport, StdoutSkt, StderrSkt, StdinSkt, StdinFd,
hostnamelen, hostport, eargc,
StdoutConExists, StderrConExists, StdinConExists, ControlConExists;
char StdinBuf[BUFSIZE], StdoutBuf[BUFSIZE], StderrBuf[BUFSIZE],
ControlBuf[MAXLINE+1], hostname[20], **eargv;
fd set readset[1], writeset[1], exceptset[1];
FILE *rcontrolfd, *wcontrolfd;
main(int argc, char *argv[])
{

int nread, nwritten;
gethostname(hostname, hostnamelen = 20);
hostport = 528331;
if «Controlskt = clientsock(hostname, hostport» < 0)
perr exit("clientsock");
rcontrolfd = fdopen(ControlSkt, "r");
wcontrolfd = fdopen(ControlSkt, "w");
ControlConExists = TRUE;
fprintf(stderr, "\s\n", "Connected established.");
identify_server();
eargc = argc;
eargv = argv;
pass_data();
fprintf(stderr, "\s\n", "Connection with server terminated.");
}

void identify_server (void)

1*

full name: identify the server
pre: ControlConExists
post: The server has identified himself correctly,
when the server couldn't identify himself correctly or when
an error occurred while communicating with the server the program
has been halted

*1
{

write controlskt("Can you help me?");
read controlskt(ControlBuf);
if (strcmp(ControlBuf, "What do you want?")
{ exit(l); }
write_controlskt("OK");

1=

0)

}

void arg_to_string (int argc, char **argv, char *string)

1*

full name: convert argv list to string
pre: (A i: O<=i<argc: argv[i] isa null-terminated string)
post: string = ascii(argc) ++ ' , ++ (++ i: O<=i<argc: argv[i] ++ ' ')

*1
{

int i;
sprintf(string, "\d ",argc);
for (i=O; i<argc; i++)
{ if «strlen(string) + strlen(argv[i]» > COMLINELEN)
{ fprintf(stderr, "\s\n", "Commandline entered is too long");
exit(l);
}

strcat(string, argv[i]);
strcat(string, " ");
}

} 1* end arg_to_string *1
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void pass data (void)

/*

-

full name: pass data
pre: ControlConExists
post: data has been passed between server and user

*/

{ int nStdinRead, nStdinWritten, nStdoutRead, nStdoutWritten,
nStderrRead, nStderrWritten,
StdinReadable, StdinWriteable, StdinBufEmpty,
StdoutReadable, StdoutWriteable, StdoutBufEmpty,
StderrReadable, StderrWriteable, StderrBufEmpty;
StdinReadable = FALSE;
Stdinwriteable
FALSE;
StdinBufEmpty = TRUE;
StdinConExists = FALSE;
StdoutReadable = FALSE;
StdoutWriteable = FALSE;
StdoutBufEmpty = TRUE;
StdoutConExists = FALSE;
StderrReadable = FALSE;
StderrWriteable = FALSE;
StderrBufEmpty = TRUE;
StderrConExists = FALSE;

=

while (ControlConExists I I StdinConExists I I StdoutConExists I I StderrConExists)
{
FD ZERO(readset);
FD-ZERO(writeset);
FD-ZERO(exceptset);
if-(ControlconExists) FD SET(ControlSkt, readset);
set_sets (StdinconExists,-stdinBufEmpty, stdinWriteable, StdinFd, StdinSkt);
set_sets (StdoutConExists, StdoutBufEmpty, StdoutWriteable, Stdoutskt, STDOUT);
set_sets (StderrConExists, StderrBufEmpty, StderrWriteable, StderrSkt, STDERR);
if (select(FD SETSIZE, readset, writeset, exceptset, 0) == -1)
{ /* An error-occurred */
perr_exit("Error occurred in select");
}
if (ControlConExists && FD_ISSET(ControlSkt, readset»
{ exec controlstr();
}
if (StdinconExists)
{ if FD ISSET(StdinFd, readset) StdinReadable = TRUE;
if FD-ISSET(StdinSkt, writeset) StdinWriteable = TRUE;
read and write(&StdinReadable, &stdinWriteable,
FD ISSET(StdinSkt, exceptset), StdinFd, StdinSkt,
StdinBuf, &StdinBufEmpty, &nStdinRead, &nStdinWritten,
&StdinConExists);
}
if (StdoutConExists)
{ if FD ISSET(StdoutSkt, readset) StdoutReadable = TRUE;
if FD-ISSET(STDOUT, writeset) 'StdoutWriteable
TRUE;
read and write(&StdoutReadable, &StdoutWriteable,
FD ISSET(STDOUT, exceptset), StdoutSkt, STDOUT,
StdoutBuf, &StdoutBufEmpty, &nstdoutRead, &nStdoutWritten,
&StdoutConExists);
}
if (StderrConExists)
{ if FD ISSET(StderrSkt, readset) StderrReadable = TRUE;
if FD=ISSET(STDERR, writeset) StderrWriteable = TRUE;
read and write(&StderrReadable, &stderrwriteable,
FD ISSET(STDERR, exceptset), StderrSkt, STDERR,
StderrBuf, &StderrBufEmpty, &nStderrRead, &nStderrWritten,
&StderrConExists);
}
}

-

=

}
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void exec controlstr (void)
/*
full name: read control string from server containing a command and execute it
pre: ControlConExists
post: (the given command was valid --> the command has been executed) and
(the given command was invalid --> the program has been halted),
when an error occurred while communicating with the server the
program has been halted
*/
{ enum commands command;
char sendfilename(20];
read controlskt(ControlBuf);
comstr to command(ControlBuf, &command);
switch(command)
{ case SendComLine:
arg to string(eargc, eargv, ControlBuf); /* reconstruct command-line */
write controlskt(ControlBUf);
/* send command-line */
break;
case FilePortNumber:
read controlskt(ControlBuf);
sscanf(ControlBuf, "'d", &filehostport);
write controlskt("OK");
break;
case InitStdin:
/* pre: ControlConExists and not StdinConExists
*/
if (StdinConExists)
{ write controlskt ("FATALERROR");
break;
}

read controlskt(ControlBuf);
sscanf(ControlBuf, "'s", sendfilename);
if (strcmp(sendfilename, "-") == 0)
StdinFd = STDIN;
else
{ if «StdinFd = open(sendfilename, 0 RDONLY, 0»
{ perror("Error while opening file:");
if (errno = 2)
{ write controlskt("NOSUCHFILEERROR");
break;

< 0)

}

else
{ write controlskt("FATALERROR");
break;
}

}
}

write controlskt("OK");
if «stdinSkt = clientsock(hostname, filehostport»
{ perror("Error connecting to~server");
exit(l);

< 0)

}

StdinConExists = TRUE;
break;
case InitStdout:
/* pre: ControlConExists and not StdoutConExists
*/
if (StdoutConExists)
{ write controlskt("FATALERROR");
break;
}

if «StdoutSkt = clientsock(hostname, filehostport»
{ perror("Error connecting to server");
write controlskt("FATALERROR");
break;
}

write_controlskt("OK");

< 0)

client.c
StdoutConExists = TRUE;
break;
case InitStderr:
/* pre: ControlConExists and not StderrConExists

*/

if (StderrConExists)
{ write controlskt("FATALERROR");
break;
}

if «StderrSkt = clientsock(hostname, filehostport»
{ perror("Error connecting to server");
write controlskt("FATALERROR");
break;
}

write controlskt("OK");
StderrConExists = TRUE;
break;
case EndConnection:
close(ControlSkt);
ControlConExists = FALSE;
if (StdinConExists)
{ close(StdinSkt);
StdinConExists = FALSE;
close(StdinFd);
}

break;
case ErrorMsg:
read controlskt(ControlBuf);
fprintf(stderr, "%s\n", ControlBuf);
break;
default:
printf("Invalid command received.\n");
exit(l);
}

} /* end exec controlstr */

< 0)
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Appendix III
De socket library: socket.h en socket.c

socket.h
socket.h

/* socket defines and declarations

*/

#define HOST_UNKNOWN -9999
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern

int clientsock (char *host, int port);
char *getpartner (int s, char *host);
int getport (char *service, char *protocol);
int portnum (int fd);
int readable (int fd);
int waitread (int fd, int time);
int serversock (int port);
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aocket.c
/*
** SOCKET.C
**
** Written by steven GrLmm (koreth@ebay.sun.com) on 11-26-87
** Please distribute widely, but leave my name here.

**

** Various black-box routines for socket manipulation, so you don't have to
** remember all the structure elements.
**
** Adapted and extended by Carel Braam (rccarel@urc.tue.nl) on 07-15-91

*/
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#ifndef
#define
#define
#define
#define
#define
#endif
extern
extern
extern
extern
extern
extern

<sys/types.h>
<sys/time.h>
<sys/socket.h>
<netinet/in.h>
<arpa/inet.h>
<netdb.h>
<stdio.h>
<ctype.h>
"socket.h"
FO SET
FO-SETSIZE
FO-SET(n, p)
FO-CLR(n, p)
FO-ISSET(n, p)
FO-ZERO(p)

int
int
int
int
int
int

/* for 4.2BSO */
(sizeof(fd set) * 8)
« (fd set *) (p) )->fds bits[O] l= (1 « «n) , 32»)
«(fd-set *) (p»->fds-bits[O] &= -(1 « «n) , 32»)
«(fd-set *) (p»->fds-bits[O] & (1 « «n) , 32»)
bzero«char *)(p), sizeof(*(p»)

accept (int s, struct sockaddr *addr, int *addrlen);
bind (int s, struct sockaddr *name, int namelen);
getpeername (int s, struct sockaddr *name, int *namelen);
listen (int s, int backlog);
socket (int af, int type, int protocol);
errno;

int accept_conn (int s);

socket.c
/*

** accept_conn

**
** accept a connection
**
** Input: file descriptor for socket with pending connections (listen)
** Output: New file descriptor of connected socket.
**
In case of error -1 is returned.

*/
int accept conn (int s) {
struct-sockaddr addr;
int addr1en = sizeof (struct sockaddr);
return (accept (s, (struct sockaddr *) &addr, &addrlen»;
}

/*
** getpartner

**
** get official hostname for peer or its internet address.
**
** Input: file descriptor for socket with pending connections (listen)
** output: pointer to host name
**
In case of error NULL is returned.

*/
char *getpartner (int s, char *host) {
struct sockaddr in addr;
struct hostent *hostent;
int len;
len = sizeof (struct sockaddr in);
if (getpeername (s, (struct sockaddr *) &addr, &len) < 0)
return (NULL);
hostent = gethostbyaddr «char *) &(addr.sin addr), len, AF_INET);
if (hostent == NULL)
(void) strcpy (host, inet_ntoa (addr.sin_addr»;
else
(void) strcpy (host, hostent->h_name);
return (host);
}

/*
**
**
**
**
**
**
**
**

getport
Returns the port number of the specified service.
Input: name of the service and the protocol.
if the protocol is not NULL both the service and protocol
must match (see also /etc/services).
output: port number or -1, if no~.port is found.

*/
int getport (char *service, char *protocol) {
struct servent *servent;

=

servent
getservbyname (service, protocol);
if (servent == NULL)
return (-1);
return (ntohs (servent->s-port»;
}
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/*

** serversock

** Creates an internet socket, binds it to an address, and prepares it for

**
**
**
**
**

subsequent accept calls by calling listen.
Input: port number desired, or 0 for a random one
Output: file descriptor of socket, or a negative error

*/

int serversock (int port) {
int sock;
struct sockaddr_in server;
sock = socket (AF INET, SOCK_STREAM, 0);
if (sock < 0)
return (-errno);
bzero (&server, sizeof (server»;
server. sin family = AF INET;
server.sin-addr.s addr-. INADDR ANY;
server.sin:port .-htons (port);if (bind (sock, (struct sockaddr *) &server, sizeof (server»
close (sock);
return (-errno);

< 0) {

}

listen (sock, 5);
return (sock);
}

/*

** clientsock
**
** Returns a connected client socket.

**

** Input: host name and port number to connect to
** OUtput: file descriptor of CONNECTED socket, or a HOST UNKNOWN
**
if the hostname was bad.

*/

int clientsock (char *host, int port) {
int sock;
struct sockaddr in server;
struct hostent *hp;
bzero (&server, sizeof (server»;
server. sin family • AF INET;
server.sin:port • htons (port);
if (isdigit (host[O]»
server.sin addr.s addr • inet addr (host);
else {
hp • gethostbyname (host);
if (hp
NULL)
return (HOST UNKNOWN);
bcopy (hp->h_addr, &server.sin_addr, hp->h_length);

.=

}

sock = socket (AF INET, SOCK STREAM, 0);
if (sock < 0)
return (-errno);
if (connect (sock, (struct sockaddr *) &server, sizeof (server»
close (sock);
return (-errno);
}

return (sock);
}

< 0) {

socket.c
/*

** portnum
**
** Returns the internet port number for a socket.
**
** Input: file descriptor of socket
** OUtput: inet port number

*/
int portnum (int fd) {
int length,
err;
struct sockaddr in address;
length = sizeof(address);
err = getsockname (fd, &address, &length);
if (err < 0)
return (-errno);
return (ntohs (address.sin_port»;
}

/*
** readable
**

** Poll a socket for pending input.

Returns immediately.

** This is a front-end to waitread below.
**
** Input: file descriptor to poll
** Output: 1 if data is available for reading
*/

int readable (int fd)
{

return (waitread(fd, 0»;
}

/*

** waitread
**
** Wait for data on a file descriptor for a little while.
**
** Input: file descriptor to watch
how long to wait, in seconds, before returning
**
** OUtput: 1 if data was available
**
0 if the timer expired or a signal occurred.

*/
int waitread (int fd, int time)
{

fd set readbits,
other;
struct timeval timer;
int ret;
timerclear (&timer);
timer.tv sec = time;
FD ZERO (&readbits);
FD-ZERO (&other);
FD=SET (fd, &readbits);
ret = select (fd+1, &readbits, &other, &other, &timer);
if (FD ISSET (fd, &readbits»
return (1);
return (0);
}
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Appendix IV
De i/o library: inout.h en inout.c

inout.h
inout.h
extern char *get item (char *pdest, char *psrc);
extern int get_lIne (FILE *infile, char *line, int maxI);
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inout.c
inout.c
'include <stdio.h>
'include <ctype.h>
'include <strings.h>
int get line (FILE *infile, char *line, int maxl) {
int-ch;
char *pl = line;
while (1) {
ch = getc (infile);
i f (ch == EOF) {
*pl = 0;
return (-1);
}

if (ch == '\n') {
*pl = 0;
return (pl-line);
}

*pl++ = chI
if (pl-line >= maxl) {
*pl = 0;
return (maxl);
}
}
}

char *get item (char *pdest, char *psrc) {
char *pd = pdest,
*ps = psrc;
while (isspace (*ps»
ps++;
while «1 isspace (*ps»
*pd++ = *ps++;
*pd = 0;
return (pS);
}

& (*ps 1= 0)
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Appendix V
De Makefile

Makefile
Makefile

CFLAGS = -0
OBJECTS = socket.o inout.o
PROGS = Idserver Idclient
all: $ (PROGS )

Idserver: Idserver.o socket.o inout.o
cc -g -0 Idserver -0 Idserver.o socket.o inout.o
Idclient: Idclient.o socket.o inout.o
cc -g -0 Idclient $(CFLAGS) Idclient.osocket.o inout.o
socket.o: socket.c socket.h
cc -c socket.c
inout.o: inout.c inout.h
cc -c inout.c
.c.o:

cc -c $<
clean:
rm -f core nohup.out $ (OBJECTS)
cleanall: clean
rm - f $ (PROGS)
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