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Abstract
The goal with this work is to examine how event detection in active databases can be
visualized and to identify factors that have great influence in this visualization.

The work compares different techniques that can be used to visualize event detection
and the comparison is based upon a number of different factors. These factors are
identified from literature that describes both event detection and rule visualization.

The result shows factors that play a central role in visualization of event detection and
also how different techniques fulfill these factors. Moreover a suggestion is given on
how different techniques can be used together to create an interface of a program that
explains consumption modes.
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1

Sammanfattning
Målet med detta arbete är att undersöka hur händelsedetektering i aktiva
databassystem kan visualiseras samt identifiera vilka faktorer som har en central roll
vid denna visualisering.

Arbetet jämför olika tekniker som kan användas för att visualisera
händelsedetektering med hänseende till några olika faktorer. Dessa faktorer har
identifierats ur litteratur om dels händelsedetektering och  dels visualisering av regler.

Resultatet visar vilka faktorer som har stor påverkan vid visualisering av
händelsedetektering samt hur de olika teknikerna uppfyller dessa faktorer. Vidare ges
ett förslag på hur olika tekniker kan användas tillsammans för att skapa ett gränssnitt
till ett program som förklarar consumption modes.
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1 Inledning
Det blir allt vanligare att applikationer för exempelvis underhåll av nätverk, kontroll
av flygtrafik, och datorstyrd tillverkning ställer kravet att databassystemet som
används skall uppvisa ett aktivt beteende (Chakravarthy m.fl. 1993). Med aktivt
beteende menas att databassystemet skall kunna reagera på olika händelser i dess
omgivning, t.ex. förändringar i databasen.

Aktiva databashanteringssystem (ADBHS) har tagits fram som en metod för att stödja
aktivt beteende i databassystem (Berndtsson m.fl. 1997). Det aktiva beteendet uppnås
genom att så kallade event-condition-action (ECA) regler införs i databassystemet.
Dessa regler har följande semantik: när en händelse E inträffar, utvärderas ett villkor
C och om villkoret uppfylls utförs en handling A. För att kunna hantera ECA-regler i
ett aktivt databassystem byggs det ADBHS ut med händelsedetektering och
regelexekvering. Händelsedetektering innebär att upptäckandet av giltiga händelser
och regelexekvering innebär att villkor utvärderas och att handlingar utförs.

Regler definieras i ett aktivt databassystem med hjälp av ett regelspråk. I regelspråket
ingår ett händelsespecifikationsspråk som används för att definiera giltiga händelser i
systemet. Det vanligast förekommande händelsespecifikationsspråket är Snoop
(Chakravarthy och Mishra, 1993). Händelser delas in i primitiva och sammansatta
händelseklasser. De primitiva händelseklasserna är sådana som finns fördefinierade i
systemet. Sammansatta händelseklasser består av en mängd primitiva händelseklasser
som kombineras genom en mängd händelseoperatorer. När en händelseklass inträffar
skapas en instans av den händelseklassen. Varje instans innehåller två eller flera
parametrar. De två parametrar som alltid finns med är händelsetyp och tid för
inträffande.

Händelsedetektering innebär att ADBHS övervakar databassystemets omgivning för
att upptäcka när olika händelseklasser inträffar (både primitiva och sammansatta). När
en primitiv händelseklass inträffar läggs dess instans till i en händelsehistoria. Ur
denna händelsehistoria kan sedan en eller flera instanser av olika sammansatta
händelseklasser upptäckas. När en instans av en händelseklass (primitiv eller
sammansatt) upptäckts skickas den tillsammans med sina parametrar till
regelexekveraren för vidare bearbetning.

I en händelsehistoria kan ofta många instanser av en sammansatt händelseklass
förekomma. De flesta applikationer är endast intresserade av ett fåtal av dessa
instanser. För att finna de önskade instanserna har fyra stycken consumption modes
tagits fram av Chakravarthy och Mishra (1993). Beroende på vilket av dessa
consumption modes som används kommer olika instanser av den sammansatta
händelseklassen att upptäckas. Varje instans av en sammansatt  händelseklass är unik,
och innehåller olika instanser av de ingående primitiva händelseklasserna.

Consumption modes är ganska komplicerade och svåra att förstå. Med tanke på att
händelsedetektering är en väldigt central del inom aktiva databassystem är det därför
önskvärt att kunna öka förståelsen av consumption modes på något sätt.

För att underlätta implementation och underhåll av regler i ett aktivt databassystem
bör det finnas ett antal verktyg tillgängliga tillsammans med det aktiva
databassystemet enligt ACT-NET (1996). De verktyg som finns idag har inte lagt
någon större vikt vid hantering av händelsedetektering. Händelser är dock en central
del av regler eftersom det är händelser som triggar en eller flera regler. Det finns
således ett behov av att undersöka hur händelsedetektering kan visualiseras.
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Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur visualisering av
händelsedetektering kan utföras samt identifiera faktorer som påverkar denna
visualisering. Tanken är att denna undersökning skall ge uppslag på hur
händelsedetektering kan visualiserar för att förklara consumption modes eller för att
användas i ett verktyg för utveckling och felsökning av aktiva databassystem.

Rapporten har fortsättningsvis följande struktur. Kapitel 2 är en bakgrund till ämnet,
och här definieras och förklaras begrepp som är viktiga för att kunna tillgodogöra sig
resten av rapporten. I kapitel 3 definieras problemet som undersöks och en motivering
ges till varför problemet anses vara relevant att undersöka. I kapitel 4 beskrivs möjliga
metoder för att genomföra arbetet. I kapitel 5 presenteras val av metod. Kapitel 6, 7
och 8 redogör för själva genomförandet av arbetet. I kapitel 6 presenteras befintliga
tekniker för visualisering av händelsedetektering. Kapitel 7 beskriver de faktorer som
identifierats som relevanta vid visualisering av händelsedetektering. I kapitel 8 görs
en jämförelse av de olika teknikerna med hänsyn till de identifierade faktorerna.
Kapitel 9 utgör slutsatsen och här presenteras resultatet av examensarbetet och
dessutom förs en diskussion om resultatet. Vidare presenteras ett förslag som bygger
på den jämförelse som utförs i kapitel 8 och avslutningsvis ges uppslag till vidare
arbete.
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2 Bakgrund
Databaser spelar idag en viktig roll inom datorvärlden och används av många olika
typer av applikationer. Bland de vanligaste typerna av databaser kan
relationsdatabaser och objektorienterade databaser nämnas.

2.1 Databassystem

Ett databassystem, se figur 2.1, består enligt ACT-NET (1996) av ett
databashanteringssystem (DBHS) tillsammans med en konkret databas. Denna
definition av databassystem kommer fortsättningsvis att användas i denna rapport,
trots att det förekommer andra definitioner i annan litteratur.

DBHS är en samling program som låter användare skapa och underhålla databasen.
För att en användare eller en applikation skall komma åt databasen, måste frågor eller
andra anrop göras mot DBHS som i sin tur hanterar dessa och utför de önskade
operationerna på databasen.

En viktig egenskap hos ett databassystem är att kunna hantera stora mängder
information på ett effektivt sätt. Det blir dessutom allt vanligare att många
applikationer ställer kravet att databassystemet skall uppvisa ett aktivt beteende. Detta
innebär att databassystemets DBHS skall kunna reagera på olika händelser i dess
omgivning, och utifrån dessa utföra lämpliga handlingar.

2.2 Traditionella databassystem

Ett traditionellt databassystem är till naturen passivt enligt Elmasri och Navathe
(1994). Detta innebär att om en operation skall utföras på databasen, måste en
applikation eller en användare explicit anropa DBHS som i sin tur utför operationen
på databasen. I försök att få traditionella databassystem att uppvisa aktivt beteende
har olika metoder tagits fram. Dessa kan enligt Berndtsson m.fl. (1997) delas in i
följande två kategorier:

1. Förfrågningar görs (eng. poll) mot databasen med jämna mellanrum.

2. Lägga till händelsedetektering och exekvering av handlingar (eng. action) i
applikationskoden.

Applikationsprogram

Hantering av frågor

Mjukvara för åtkomst
Mot databas

DBHS

Databassystem

Figur 2.1 Databassystem

Databas
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2.2.1 Förfrågningar mot databasen med jämna mellanrum

Den första metoden (figur 2.2), att ställa frågor mot databasen med jämna mellanrum,
innebär att en fråga måste ställas exakt när händelsen inträffar eller så kort tid efter
inträffandet som möjligt. Detta för att händelsen skall vara användbar när den
upptäcks. Om tiden mellan frågorna minskas kan tidsglappet mellan inträffandet och
upptäckandet minskas, men samtidigt kan databasen bli överbelastad av alla frågor.
Detta sänker systemets effektivitet eftersom en mängd ”onödiga” frågor kontinuerligt
exekveras. Om frågorna däremot ställs för sällan finns det en risk att systemet inte
upptäcker alla händelser.

2.2.2 Tillägg i applikationskoden

Den andra metoden (figur 2.3), innebär att varje applikation som skall uppdatera
databasen måste byggas ut med kod för händelsedetektering. Ur programvaru-
utvecklingssynpunkt är detta en ohållbar metod eftersom varje förändring i
villkorsspecifikationen medför att varje applikation som påverkas måste uppdateras.

Båda dessa metoder innebär att det är applikationerna som måste förändras för att ett
aktivt beteende skall uppnås och detta medför en del tidigare nämnda problem.
Genom att istället bygga ut databassystemets databashanterare med ett aktivt beteende
kan dessa problem undvikas. Resultatet blir då ett aktivt databassystem, som stödjer
automatisk situationsövervakning (eng. monitoring) av systemet.

Applikation

(uppdatering etc.)

Passivt DBHS
Polling

Periodiska förfrågningar

Svar

Figur 2.2 Periodiska förfrågningar,  bild från ACOOD (Berndtsson m.fl., 1997)

Databas

Passivt DBHS

Applikation utökad med kod för händelse-
detektering och exekvering av handlingar.

Applikation utökad med kod för händelse-
detektering och exekvering av handlingar.

Figur 2.3 Tillägg i applikationskoden, bild från ACOOD (Berndtsson m.fl., 1997)

Databas
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2.3  Aktiva databassystem

Vilka egenskaper ett databassystem skall uppvisa för att betraktas som ett aktivt
databassystem är inte självklart. ACT-NET1 har tagit fram ett manifest (ACT-NET,
1996), som beskriver de egenskaper som ACT-NET anser att ett databassystem skall
uppvisa för att kunna betraktas som ett aktivt databassystem. Den beskrivning som
används här av ett aktivt databassystem bygger på detta manifest eftersom det i det
närmaste kan ses som en standard.

Ett aktivt databassystem (figur 2.4) innehåller all funktionalitet som finns i ett passivt
databassystem. Detta innebär ett aktivt databassystem kan användas som ett vanligt
passivt databassystem.

Det som skiljer ett aktivt databassystem från ett passivt är att ett aktivt databassystem
skall kunna reagera på fördefinierade händelser och utifrån dessa utföra lämpliga
handlingar. För att detta skall vara möjligt måste så kallade event-condition-action
(ECA) regler införas i databassystemet. Semantiken för ECA-regler är: när en
händelse E (eng. event) inträffar, utvärderas villkoret C (eng. condition) och om
villkoret C uppfylls exekveras handlingen A (eng. action). Stöd för hantering av dessa
regler uppnås genom databashanteringssystemet (DBHS) görs om till ett aktiv
databashanteringssystem (ADBHS). Ett ADBHS är ett DBHS som byggts ut med
händelsedetektering och regelexekvering.

Reglerna som stödjs av ADBHS måste vara möjliga att definiera/specificera av
användare. Detta innebär att händelser, villkor och handlingar skall gå att definiera.
Detta görs med hjälp av ett regelspråk som brukar ingå i DDL (Data Definition
Language) för det aktiva databassystemet. När reglerna är definierade övervakar det
ADBHS inträffanden av händelser i dess omgivning, utvärderar villkor när händelser
signaleras och utför handlingar om villkoren uppfylls.

                                               
1 ACT-NET är ett nätverk av universitet  i europa. ACT-NET ingår i ”Human Capital and Mobility”
programmet bildat av EU komissionen.

Passivt DBHS
+

Händelsedetektering
+

Regelexekvering

Specifikation för händelser och regler

Frågor /uppdateringar
från applikationer

Externa händelser

Handlingar
(eng.actions)

Figur 2.4 Aktivt databassystem, bild från ACOOD (Berndtsson m.fl., 1997)

Databas
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2.4  Händelser

Händelser är en viktig del inom aktiva databassystem eftersom det är händelser som
får en regel att utföras. Regler sägs triggas av händelser och den händelse som triggar
en eller flera regler benämns här triggerhändelse.

För att kunna hantera händelser i ett aktivt databassystem måste definitioner av vad
”korrekta” händelser är upprättas. Detta görs med hjälp av ett händelse-
specifikationsspråk, t.ex. Snoop (Chakravarthy och Mishra 1993), som är en del av
regelspråket. Det förekommer även andra händelsespecifikationsspråk som t.ex.
Samos (Gatziu, 1995) men Snoop är det mest spridda och använda språket. Med
anledning av detta följer denna rapport de riktlinjer som finns i Snoop angående
händelser, händelsedetektion och consumption modes.

Händelser kan delas in i en hierarki av händelseklasser, se figur 2.5. Varje
händelseklass har en unik händelsetyp och instanser av en händelseklass identifieras
genom dess händelsetyp och tidpunkt för inträffande. Händelser klassificeras
huvudsakligen i primitiva och sammansatta händelseklasser. Händelseklasser kommer
fortsättningsvis att benämnas händelser i denna rapport. Således kommer instanser av
olika händelseklasser fortsättningsvis att benämnas instanser av olika händelser.

2.4.1 Primitiva händelser

Primitiva händelser är sådana som finns fördefinierade i systemet och de delas in i
databashändelser, tidsbestämda händelser och explicita händelser.

• Databashändelser svarar mot databasoperationer som manipulerar data i
databasen, t.ex. läsa, skriva eller uppdatera relationer och objekt.

• Tidsbestämda händelser är händelser som kopplas till en viss tidpunkt. På så sätt
kan en regel fås att exekveras vid en bestämd tidpunkt. Tidpunkten kan antingen
vara absolut eller relativ. En absolut tidpunkt anger den exakta tiden då regeln
skall exekveras, medan en relativ tidpunkt anger att regeln skall exekveras en viss
tidsperiod efter att en tidigare händelse inträffat.

• Explicita händelser är händelser som är definierade av en användare eller ett
applikationsprogram och är registrerade i systemet. Dessa händelser antas
upptäckas utanför systemet men signaleras sedan till systemet.

Händelser

Primitiva händelser

Databashändelser

Sammansatta händelser

Explicita händelser Tidsbestämda händelser

Absoluta händelser Relativa händelser

Figur 2.5 Hierarki av händelseklasser (Chakravarthy och Mishra, 1993)
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2.4.2 Sammansatta händelser

Sammansatta händelser definieras som händelser bestående av en mängd primitiva
och sammansatta händelser sammankopplade med en mängd händelseoperatorer. De
händelseoperatorer som tas upp i Snoop (Chakravarthy och Mishra 1993) är
disjunktion, sekvens, konjunktion, aperiodic, periodic och not. I detta arbete beskrivs
endast disjunktion, sekvens och konjunktion eftersom dessa är de vanligast
förekommande händelseoperatorerna i de olika händelsespecifikationsspråken.

En händelse (primitiv eller sammansatt) är en funktion från en tidsdomän till ett
booleskt värde, Sant eller Falskt enligt Chakravarthy m.fl. (1993). Händelser
betecknas E och instanser av dessa e, och tidsdomänen betecknas T och tidpunkter i
denna t.

E:T → {Sant, Falskt}

Givet av:

E(t)  = S(ant) om en händelse av typen E inträffar vid tiden t

F(alskt) i annat fall.

Negationen av en boolesk funktion E betecknas ~E. Givet en tidpunkt beräknas icke-
inträffandet av en händelse.

• Or (∇): Disjunktion av två händelser E1 och E2, betecknas E1∇E2 och inträffar
när E1 eller E2 inträffar.

Formellt: ( E1∇E2 )( t ) = E1( t )∨ E2( t )

• And (∆): Konjunktion av två händelser E1 och E2, betecknas E1∆E2 och inträffar
när både E1 och E2 inträffar, oavsett inbördes ordning.

Formellt: ( E1∆E2 )( t ) ={ ( E1(t
1 )∧ E2( t ) ) ∨ ( E1( t ) ∧ E2( t

1 ) ) }, och t1 ≤ t.

• Seq (;): Sekvens av två händelser E1 och E2, betecknas E1; E2 och inträffar när E2

inträffar och E1 redan har inträffat.

Formellt: ( E1;E2 )( t ) = ( E2 (t) ∧ E1 ( t
1 ) ), och t1<t

När flera händelser sätts samman med händelseoperatorer bildas ett händelseuttryck
(eng. event expression). Detta händelseuttryck sträcker sig över ett intervall på
tidsaxeln och tar med andra ord en vis tid att utföra. Varje sammansatt händelse
motsvaras av ett händelseuttryck. En sammansatt händelse inträffar när instansen av
den sista händelsen i händelseutrycket inträffar.

2.4.3 Händelseparametrar

Till alla instanser av händelser kopplas ett antal parametrar. En primitiv
händelseinstans innehåller alltid minst två parametrar: händelsetyp och händelsetid.
Händelsetypen är ett värde som unikt identifierar en händelse(klass). Händelsetid är
den tidpunkt då händelsen inträffar. Även andra parametrar kan finnas men dessa är
händelsespecifika. T.ex. kan databashändelsen ’begin-of-insert’ innehålla ett
relationsnamn samt relationens attribut. När händelser inträffar beräknas händelse-
parametrarna och skickas sedan vidare till villkorsevalueraren. En sammansatt
händelses parametrar består av de ingående primitiva händelsernas parametrar.



2 Bakgrund

9

2.5 Händelsedetektering

2.5.1 Händelsehistoria

En instans av en händelse betecknas ec
t i Snoop (Chakravarthy och Mishra, 1993), c

betecknar händelsetypen och t betecknar den relativa tiden för inträffandet i
förhållande till andra händelseinstanser av samma typ. En sammansatt händelse
representeras av en ordnad mängd med de ingående händelsernas instanser och där
ordningen bestäms av tiden för instansernas inträffanden. Den sista händelseinstansen
i mängden är den som får den sammansatta händelsen att inträffa. Tidpunkten då den
sammansatta händelsen inträffar är samma tidpunkt som när den sista
händelseinstansen i mängden inträffar.

En global händelsehistoria (händelselogg) är en mängd innehållande alla primitiva
händelsers inträffanden och betecknas H (Chakravarthy m.fl. 1993). Varje instans av
en primitiv händelse finns representerad i historien. När en global händelsehistoria
finns representerad kan händelsehistorier för godtyckliga sammansatta händelser
beräknas. Dessa beräkningar brukas sägas vara av allmän struktur (eng. General
Context) då de resulterar i att alla inträffanden av en sammansatt händelse kommer
med i den beräknade händelsehistorian. Exakt hur dessa beräkningar går till finns
beskrivet i ”Anatomy of a Composite Event Detector” (Chakravarthy fl. 1993).

Enligt Chakravarthy m.fl. (1993) är en applikation endast intresserad av en delmängd
av denna beräknade händelsehistoria. Vilken delmängd som är av intresse bestäms av
applikationens karakteristik. Således är olika applikationer intresserade av olika
delmängder.

2.5.2 Consumption modes

För att upptäcka sammansatta händelser kan som tidigare nämnts alltid beräkningar av
allmän struktur (eng. general context) användas. Denna metod producerar en stor
mängd av händelseinstanser och alla dessa är inte av intresse för de flesta
applikationer. Dessutom är dessa beräkningar onödigt krävande och tar väldigt
mycket minnesutrymme att utföra.

För att minska de beräkningar som behövs vid detektering av en sammansatt
händelseklass introducerar därför Chakravarthy och Mishra (1993) fyra olika
”parameter contexts” även kallade consumption modes. Consumption modes används
för att upptäcka och beräkna parametrar för sammansatta händelser på olika sätt för
att matcha de semantiska krav som olika applikationer ställer. Med andra ord
upptäcks endast de instanser av en sammansatt händelse som matchar applikationens
semantik ur den globala händelsehistorian. På så vis kan beräkningarna av allmän
struktur undvikas och detektering av instanser av sammansatta händelser blir inte lika
krävande.

Det finns alltid en instans av en primitiv händelse som initierar inträffandet av en
sammansatt händelse. Denna händelseinstans kallas initiator för den sammansatta
händelsen. Det finns åtminstone en initiator för varje sammansatt händelse men det
kan även finnas flera. På samma sätt finns det en instans av en primitiv händelse som
utgör slutet på en sammansatt händelse. Denna händelseinstans kallas terminator för
den sammansatta händelsen. Flera instanser av samma eller av olika primitiva
händelser kan vara terminator. Det måste dock alltid finnas minst en terminator för en
sammansatt händelse. För en primitiv händelse är initiatorn och terminatorn samma
händelseinstans.
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Chakravarthy m.fl. (1993) har delat in applikationer i fyra olika grupper beroende på
deras karakteristik.

1. Applikationer där händelser ofta inträffar och där många inträffanden av en
händelsetyp endast förbättrar det tidigare givna värdet. Detta är typiskt för sensor-
applikationer som t.ex. övervakningssystem på sjukhus.

2. Applikationer där det finns ett visst förhållande mellan händelser och detta
förhållande måste upprätthållas. Applikationer som innehåller orsakligt beroende
(eng. causal dependency) tillhör denna kategori.

3. Applikationer för trend analys och förutsägningar.

4. Applikationer där det inte är klart hur parametrar måste samlas. I detta fall sparas
alla parametrar och skickas vidare till regelexekveraren.

Utifrån dessa grupper har fyra olika consumption modes tagits fram.

• Recent: Endast den senast inträffade initiatorn för någon händelse som startat
detekteringen av den händelsen används. När händelsen är upptäckt tas alla
händelseinstanser som inte kan bli initiator av den händelsen i framtiden bort ur
händelsehistorian, och det är först efter det som händelsen har inträffat. I detta
consumption mode kommer inte alla instanser av en ingående händelse användas i
detekteringen av en sammansatt händelse. Vidare kommer en initiator för en
händelse fortsätta initiera nya instanser av denna händelse till dess att en ny
initiator inträffar.

• Chronicle: För varje inträffande av en händelse är initiator-terminator paret unikt.
Den äldsta initiatorn paras ihop med den äldsta terminatorn för varje händelse.
När en händelseinstans X upptäcks av en sammansatt händelse E, beräknas X:s
parametrar genom att ta den äldsta initiatorn och terminatorn för den sammansatta
händelsen E. De ingående händelseinstanserna i X kan dock inte användas för att
upptäcka nya instanser den sammansatta händelseklassen E.

• Continuous: Varje initiator av en händelse startar detektering av den händelsen.
En terminator för en händelse medför att en eller flera instanser av den händelsen
upptäcks. Det är en hårfin skillnad mellan chronicle och continuous. I den första
paras en initiator ihop med en terminator, medan i den senare paras flera
initiatorer ihop med en terminator.

• Cumulative: Alla instanser av en händelseklass sparas tills dess att den
sammansatta händelsen upptäcks. När en sammansatt händelse upptäcks, tas alla
instanser som användes för att upptäcka den sammansatta händelsen bort ur
händelsehistorian. Till skillnad från continuous mode, används i cumulative mode
inte en instans i två olika inträffanden av samma sammansatta händelse.

För att bättre förstå de ovanstående definitionerna följer här ett exempel.

Antag att det finns en händelsehistoria H med följande händelseinstanser:

H = {{ e1
1},{ e1

2},{ e2
1},{ e3

1},{ e1
3},{ e3

2},{ e2
2},{ e3

3}}

och en sammansatt händelse E, som representeras av händelseuttrycket:

E = E1∆E2;E3

där E1,E2 och E3 är primitiva händelser. Vilka händelseinstanser som kommer ingå i
den sammansatta händelsen E när den detekteras i olika consumption modes framgår
av figur 2.6.
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2.5.3 Händelsegraf

En händelsegraf består av flera sammankopplade händelseträd, som var och en
representerar en sammansatt händelse. Det finns ett händelseträd för varje sammansatt
händelse. Träden består av noder som representerar händelseoperatorer och löv som
utgörs av de ingående primitiva händelserna. Händelsegrafer används sedan
tillsammans med detekteringsalgoritmer för att upptäcka sammansatta händelser i
olika consumption modes. I stora drag fungerar algoritmerna på följande vis: När en
instans av en primitiv händelse påträffas skickas instansen från lövnoden till dess
modernod. Varje operatornod har ett minne för att kunna lagra instanser av de berörda
primitiva händelserna. De olika instanserna av samma händelsetyp sparas separat. När
instanser av varje ingående händelsetyp i den sammansatta händelsen har upptäckts
kan den sammansatta händelsen signaleras.

Händelsegrafer används av forskargruppen som tog fram Snoop (Chakravarty och
Mishra, 1993). Det finns två andra betydande forskargrupper inom aktiva
databassystem och dessa har tagit fram ett system var: Samos (Gatziu, 1995) och Ode.
I Samos (Gatziu, 1995) används Petri nät (se kapitel 6.1.3) för händelsedetektering
och i Ode används tillståndsmaskiner för att upptäcka händelser. Ode är framtaget av
forskare vid Bell laboratorier i USA.

e1
1 e1

2 e2
1 e3

1 e1
3 e3

2

Recent

1.

2.

e2
2 e3

3

Chronicle

4.

5.

Continuous

6.

7.

8.

Cumulative

9.

10.

- Initiator

- Ingående primitiva händelser i detektionen av E

- Terminator

tid

3.

Figur 2.6 : Händelsedetektering av händelsen E=E1∆E2;E3 i olika consumption modes
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2.6 Regelexekvering

En regel kan triggas av antingen en primitiv eller en sammansatt händelse. Det finns
enligt Branding m.fl. (1993) två olika sätt att signalera upptäckta triggerhändelser.
Antingen signaleras ingen upptäckt triggerhändelse förrän en sammansatt
triggerhändelse har upptäckts. Detta leder till att det kan bli en fördröjning mellan det
att en primitiv triggerhändelse upptäcks tills dess att den signaleras. Detta är inte att
föredra när det förekommer tidsbestämda händelser eftersom dessa kan bli
oanvändbara om de signaleras för sent. Alternativet är att en triggerhändelse
signaleras så fort den upptäcks. Detta leder till att de regler som har en primitiv
triggerhändelse prioriteras före de regler som har sammansatta triggerhändelser. När
en triggerhändelse signalerats startar exekveringen av en eller flera regler som är
kopplade till den triggerhändelsen.

Regelexekvering innebär att villkor utvärderas och om villkoren är uppfyllda
exekveras handlingar. En händelse kan trigga flera regler och reglerna kan då
antingen exekveras i en viss prioritetsordning eller parallellt.

Ett villkor beskriver det tillstånd som den berörda delen av databasen måste befinna
sig i för att en handling skall exekveras, med andra ord ett villkor beskriver vad som
måste kontrolleras. Villkoret kontrolleras efter att regeln har triggats. Ett villkor kan
antingen vara ett predikat för databasens tillstånd som t.ex. ”where”-delen i en SQL-
fråga, eller en databasfråga. Villkoret uppfylls om resultatet evalueras till sant eller
om det inte är tomt.

En handling beskriver vad som skall hända när en händelse upptäcks och villkoret
uppfyllts. En handling kan innebära att data hämtas eller modifieras och att
transaktioner utförs.

2.7 Relaterat arbete
Nedan presenteras tidigare arbete som berör visualisering inom aktiva databassystem.
Dessa arbeten är nästan uteslutande inriktade på visualisering av regler men de är
ändå intressanta för att visa på vilken forskning som tidigare bedrivits inom detta
område.

2.7.1 DEAR

DEAR  är en debugger för aktiva regler i en objektorienterad omgivning framtagen av
Diaz m.fl. (1993). DEAR är skapat för att användas tillsammans med den
objektorienterade databashanteraren ADAM som baseras på regelsystemet EXACT.

EXACT är ett regelsystem som består av ECA-regler. De egenskaper i EXACT som
speciellt har påverkat DEAR är:

• Händelser och regler är unika objekt som har objektidentifierare, beskrivs genom
attribut och manipuleras genom metoder.

• Villkor och handlingar tar ”ingen tid” att utföra

• Händelser kan vara både primitiva och sammansatta

Händelser i EXACT kopplas till en metod med följande attribut: metodnamn, när
händelse inträffar (före eller efter metoden) samt vilket objekt som metoden utförs på.

Med tanke på att aktiva databassystem är händelsestyrda har speciell uppmärksamhet
ägnats i framtagandet av DEAR till att visa den omgivning (eng. context) där reglerna
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triggas. Förutom omgivningen för reglerna visas även vilka händelser som genereras
utifrån exekveringen av en regel. Dear kan dessutom varna för viss inkonsistens i
regelsystemet genom att upptäcka möjliga cykler i regelsystemet.

2.7.2 ADELA

ADELA (Fors, 1994) är ett verktyg för visualisering av regler skapat av Tomas Fors.
ADELA är anpassat för relationsdatamodellen till skillnad mot DEAR som är
objektorienterad.

I arbetet med ADELA introducerar Fors något som han kallar ”The multilevel rule
concept” för att kunna visa vilken roll regler har i datamodellen samt hur instanser av
regler, händelser och data hänger ihop. Ett verktyg för visualisering av regler måste
enligt Fors kunna visa hur regler är relaterad till datamodellen och datainstanser och
det är därför som ”The multilevel rule concept” introduceras.

ADELA innehåller två typer olika fönster (vyer) vid körning. Ett fönster med ett
händelse/regel träd (Event/Rule Trace View) och ett fönster med data vyn (Data Trace
View). Namnen inom parentes är de namn som används i ADELA.

Fönstret med händelse/regel-trädet innehåller händelser och regler. Trädet gör det
möjligt för användaren att kunna se vilken händelse som orsakade att exekveringen av
en regel. I fönstret kan även reglers tillstånd vid exekvering visas, med andra ord när
en regel väljs för exekvering, när ett villkor för en regel har utvärderats och när
handlingen för regeln utförs.

I fönstret med datavyn kan användaren få information om vilket objekt som en regel
utför en operation på samt vilken operation som utförs. När operationen är klar och
regeln färdig exekverad läggs regeln till i en lista som representerar en historia för
utförda regler vars operationer var av en viss typ. Det finns således en lista för varje
typ av operation.

Händelsedetektering är en av de saker som saknas i ADELA och då främst
detektering av sammansatta händelser. Det som visas är istället vilken/vilka regler
som exekveras efter att en händelse har upptäckts samt de handlingar som regeln
medför.

2.7.3 VITAL

VITAL är en samling verktyg som är framtaget av Benazet m.fl. (1995) för att hjälpa
designers definiera, spåra, felsöka och förstå beteendet hos en mängd aktiva regler.
VITAL kan användas både i designfasen, oberoende av regelexekveraren samt efter
kompilering med beroende till regelexekveraren.

De verktyg som VITAL består av är (i) en statisk analyserare för en mängd regler,
som genererar en aktivitetsgraf och upptäcker cykler i denna, (ii) en steg för steg
simulator för att stega igenom exekveringen av regler, (iii) ett grafiskt gränssnitt för
navigering och visning av regler, (iv) statisk information om databasens tillstånd
under exekvering.

En aktivitetsgraf består av en mängd regler som kopplas samman för att visa hur
exekvering av en regel kan leda till att en annan regel exekveras. Tanken med
aktivitetsgrafer är att upptäcka termineringsproblem med genom att använda en
grafisk representation.
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2.7.4 Sentinel

Sentinel är en objektorienterad aktiv databas framtagen vid Universitetet i Florida.
Till Sentinel finns ett visualiseringsverktyg för debuggning av regler. Verktyget är
skapat av Chakravarthy m.fl. (1995).

Verktyget stödjer inte debuggning under körning utan använder istället logg-filer för
att kommunicera med databasen (Sentinel). Logg-filerna innehåller information om
regel/händelse-definitioner, regel/händelse-objektidentifierare, inträffanden av
händelser och triggning av regler samt annan transaktionsrelaterad information.

Utifrån logg-filerna skapar verktyget två trädstrukturer för händelser och
transaktioner. I händelseträdet är primitiva händelser lövnoder och sammansatta
händelser föräldranoder. I regelträdet representerar rotnoden applikationens första
transaktion (top-level transaction). När transaktionen utförs triggas en regel. Denna
regel utförs som en deltransaktion och representeras som en ny nod. En barn-nod
representerar således en färdigexekverad regel.

I händelseträdet visas vilka primitiva händelseinstanser som ingår i de sammansatta
händelserna. Utifrån regelträdet fås information om vilka regler som har utförts.
Dessutom visas hur händelser triggar regler genom att händelseträdet kopplas samman
med regelträdet.

2.7.5 Fredrik Thorstenssons examensarbete

Syftet med det examensarbete som Fredrik Thorstensson (1997) utförde under våren
1997 var att ta fram en specifikation för ett datorverktyg som kan visualisera
händelsedetektering i ett aktivt databassystem.

Det första Fredrik gjorde var att ta fram ett första utkast på en specifikation. Detta
utkast användes sedan vid intervjuer av forskare inom området vid Högskolan i
Skövde. Forskarna lade fram sina synpunkter på specifikationen och utifrån dessa
krav och önskemål skapades den slutgiltiga specifikationen.

Resultatet av examensarbetet är en specifikation på ett verktyg som visualiserar hur
sammansatta händelser upptäcks i olika consumption modes. Specifikationen består
av en mängd skärmdumpar och en text som förklarar tanken med var och en av dessa.
Specifikationen beskriver vilken funktionalitet verktyget skall erhålla och hur detta
skall lösas grafiskt. Tyngdpunkten i examensarbetet låg på att designa verktygets
gränssnitt. Specifikationen har ännu inte blivit implementerad.
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3 Problemet

3.1 Problemområde

Det finns två olika infallsvinklar som motiverar varför det är relevant att undersöka
visualisering av händelsedetektering i ett aktivt databassystem.

3.1.1 Utveckling och underhåll av aktiva databassystem

I ett aktivt databassystem (ADBS) uppnås det aktiva beteendet genom införandet av
så kallade ECA-regler. Dessa regler definieras av användaren med hjälp av ett
regelspråk och de definierade reglerna bildar en så kallad regelbas (eng. rulebase) för
det ADBS. Denna regelbas kan enligt Benazet m.fl. (1995) bestå av flera tusen regler.

Användning av ett ADBS innebär alltså implementering, felsökning och underhåll av
en stor mängd regler. Ett problem med stora mängder regler är interaktioner mellan
reglerna. När en regel exekveras kan den starta exekvering av en annan regel som i sin
tur startar exekvering av ännu en regel och så vidare. En regel som fungerar korrekt i
sig kan alltså tillsammans med andra regler orsaka ett felaktigt beteende för det
ADBS. Enligt Fors (1994) exekveras regler dessutom ”bakom kulisserna” vilket
innebär att användaren av systemet inte ser när reglerna exekveras. Om någonting går
fel är det därför svårt att veta vilka regler som har exekverats samt vilka regler i
systemets regelbas som är felaktiga.

Det finns enligt Fors (1994) ett behov av ett verktyg som kan visualisera reglers
beteende på ett sådant sätt att utveckling och underhåll av ADBS förenklas. Ett sådant
verktyg skall enligt Diaz m.fl. (1993) kunna användas för felsökning och förklaring av
den befintliga regelbasen. Verktyget skall således informera användaren om vilka
regler som har exekverats och därigenom öka användarens förtroende och förståelse
för systemet, samt hjälpa designern att förfina och analysera interaktioner mellan
regler.

För att verktyget skall vara användbart, krävs det att den önskade informationen visas
på ett sådant sätt att användaren kan tillgodogöra sig informationen på ett enkelt sätt.
Det vanligaste sättet är att visa informationen grafiskt på skärmen och således är
designen av gränssnittet för verktyget en viktig del vid framtagande av verktyget.

Händelser utgör en central del av regler eftersom det är händelser som orsakar att en
eller flera regler exekveras. För att kunna visa det aktiva beteendet i ett ADBS måste
således detektering av händelser tas med. Av de verktyg som nämns i kapitel 2.7 är
det endast Sentinel (Chakravarthy m.fl., 1995) som innehåller visualisering av
händelsedetektering. I Adela (Fors, 1994) tas visualisering av händelsedetektering upp
som vidare arbete, men enligt Fors är detta något som måste finnas med i ett färdigt
verktyg  som skall visualisera reglers beteende i ett ADBS.

3.1.2 Förståelse av consumption modes

Händelser i ett aktivt databassystem är antingen primitiva eller sammansatta.
Detektering av primitiva händelseinstanser medför ingen större svårighet att förstå då
initiator och terminator för dessa utgörs av en och samma instans. Detektering av
instanser av sammansatta händelser är däremot mer komplicerat. Instanser av en
sammansatt händelse detekteras ur en händelsehistoria. Vilka instanser av den
sammansatta händelsen som upptäcks beror på vilket consumption mode som
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används. Detta innebär att en grundläggande förståelse för consumption modes måste
finnas för att kunna förstå hur sammansatta händelser detekteras.

De definitionerna som finns av de olika consumption modes har visat sig vara
invecklade och svåra att ta till sig genom att enbart läsa dem. Med hjälp av exempel är
det enklare att förstå hur ett consumption mode fungerar. De exempel som finns
beskrivna i olika texter är ganska begränsade till antalet och det finns alltså en risk att
man kan förstå de exempel som man har läst, men om man stöter på en ny situation
kanske man inte vet hur man skall lösa den.

Vad som behövs är ett verktyg som ger användarna möjlighet att själva prova en
mängd olika exempel. Det som skiljer exemplen åt är de sammansatta händelserna,
händelsehistorierna och vilket consumption mode som används. Verktyget skall sedan
utifrån den angivna sammansatta händelsen, händelsehistorian och consumption
mode:t visa hur instanser av den sammansatta händelsen upptäcks. Detta bör ske
grafiskt på skärmen, då det är enklare att förstå bilder än en förklarande text.

Det som begränsar vilka exempel som går att använda i verktyget är hur stora
händelseuttryck som tillåts, hur många consumption modes som stödjs samt hur långa
händelsehistorier som kan finnas.

3.2  Syfte
De flesta verktyg som finns idag för utveckling och underhåll av ADBS saknar stöd
för visualisering av händelsedetektering och det finns således ett behov av att införa
detta i sådana verktyg. I skrivandets stund finns det heller inget verktyg framtaget för
att förklara händelsedetektering i olika consumption modes, men med hjälp av ett
sådant verktyg skulle förståelse för olika consumption modes kunna underlättas.

Det finns alltså ett behov av att undersöka hur visualisering av händelsedetektering
kan utföras för att kunna användas i de ovan nämnda verktygen.

3.3  Problemdefinition

Examensarbetet går ut på att undersöka hur visualisering av händelsedetektering av
sammansatta händelser kan utföras, samt identifiera vilka faktorer som har en central
roll i denna visualisering.

3.4  Avgränsning
Den litteratur som studeras om händelsedetektering begränsas till Snoop
(Chakravarthy och Mishra, 1993) och Samos (Gatziu, 1995). Detta motiveras genom
att Snoop och Samos tillsammans täcker större delen av den forskning som bedrivits
inom händelsedetektering och således skall inte resultatet bli lidande av denna
avgränsning.

3.5  Förväntat resultat

Det förväntade resultatet är en undersökning av hur visualisering av
händelsedetektering kan gå till samt en mängd faktorer som identifierats som centrala
vid en sådan visualisering.
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4 Metoder
Det finns olika vägar att gå för att undersöka hur visualisering av händelsedetektering
i olika consumption modes kan utföras. Eftersom aktiva databassystem än så länge
endast finns som forskningsprototyper är det ute i forskningsvärlden, som information
om ämnet finns att hämta. Informationen kan inhämtas genom att studera rapporter
och annan litteratur, eller genom att utföra intervju- eller enkät-undersökningar med
forskare runt om i världen.

Tre möjliga metoder har identifierats och de är alla baserade på hur informationen
inhämtas. Nedan följer en beskrivning av dessa.

4.1 Litteraturstudie

Denna metod kan delas in i fyra arbetssteg:

i) Presentera befintliga visualiseringstekniker

ii) Identifiera faktorer som har en central roll vid visualisering av
händelsedetektering.

iii) Jämför de olika visualiseringsteknikerna med hänsyn till de identifierade
faktorerna och sammanställ jämförelsen.

För att få idéer om hur händelsedetektering kan visualiseras kan litteratur som
beskriver händelsedetektering i aktiva databassystem studeras, t.ex. Snoop
(Chakravarthy och Mishra, 1993) och Samos (Gatziu, 1995). I denna litteratur finns
det olika tekniker som används för att illustrera hur händelsedetektering går till. Dessa
tekniker kan även användas för att visualisera händelsedetektering i ett verktyg. De
flesta av de verktyg som finns framtagna för att underlätta utveckling och underhåll
av aktiva databassystem saknar visualisering av händelsedetektering och således är
det svårt att identifiera tekniker från litteratur som beskriver dessa verktyg. De
tekniker som kommer jämföras kommer således enbart från litteratur om
händelsedetektering.

De verktyg som finns framtagna för att underlätta utveckling och underhåll av aktiva
databassystem är fokuserade på visualisering av regler. Det finns dock en del
problematik som är gemensam för både visualisering av händelser och visualisering
av regler. Identifiering av faktorer för att utföra jämförelsen kommer således att
hämtas från litteratur som beskriver händelsedetektering samt från rapporter som
beskriver olika forskningsverktyg. Sammanställning av jämförelsen sker genom att
redogöra för hur de olika teknikerna löser problemen med de olika faktorerna. Ur
denna sammanställning kan sedan en diskussion ske för att reda ut vilka lösningar
som anses bäst för respektive faktor.

Denna metod innebär en hel del litteraturstudier. Enligt Patel och Davidson (1995) är
det viktigt att val av dokument vid litteraturstudier görs på ett sådant sätt att en så
fullständig bild som möjligt uppnås, det vill säga att det som skall undersökas belyses
ur mer än en synvinkel. Den litteratur som hittats om visualisering inom aktiva
databassystem är den som finns i rapporter som beskriver befintliga verktyg
framtagna vid olika universitet runt om i världen. Det finns inte så många sådana
verktyg framtagna och det är således möjligt att undersöka de flesta av dem för att på
så sätt få en fullständig bild av området.

Det som är negativt med litteraturstudie är att det material som studeras kan vara
gammalt och i värsta fall föråldrat. Med tanke på att denna metod syftar till att studera
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rapporter som oftast sprids relativt fort i jämförelse med den tid det kan ta att
sammanställa en hel bok och trycka den bör inte detta utgöra något problem.

4.2 Intervjuundersökning

En annan metod är att lägga upp genomförandet som vanlig programvaruutveckling.
Skillnaden från programvaruutveckling är att resultatet här kommer att bli ett förslag
på hur händelsedetektering i olika consumption modes kan visualiseras och inte en
produkt som är fallet i vanlig programvaruutveckling. Denna metod innehåller
följande arbetssteg:

(i) Specificera krav för visualiseringen.

(ii) Sammanställa kraven.

(iii) Arbeta fram ett förslag.

(iv) Granska förslaget tillsammans med kravställare.

Specifiering av krav sker genom att intervjua forskare inom aktiva databassystem för
att ta reda på vad de anser vara relevant att tänka på vid visualisering av
händelsedetektering. Forskarna fungerar i denna metod som kravställare. Olika
forskare kommer säkerligen att ha olika önskemål och således måste dessa
sammanställas så att krav som eventuellt motsäger varandra kan redas ut. När kraven
är utredda kan ett första förslag tas fram och presenteras för de intervjuade forskarna.
Tillsammans med forskarna granskas förslaget och eventuella förändringar noteras.
Punkt 2 till 4 kommer sedan upprepas tills förslaget godkänts av kravställarna. Denna
metod påminner med andra ord mycket om programvaruutvecklingens prototyping.
De krav som slutligen fastställs utgör de identifierade faktorerna och dessa ligger till
grund för det slutliga förslaget. Tyngdpunkten i ett arbete som använder denna metod
är att ta fram ett förslag på visualisering av händelsedetektering samt peka på vilka
faktorer som är viktiga vid en sådan visualisering.

Ett problem med denna metod är att välja ut vilka forskare som skall fungera som
kravställare. Av praktiska skäl är det mycket svårt att intervjua forskare runt om i
Sverige och världen. Således begränsas urvalet till forskare på Högskolan i Skövde
vilket kan leda till att resultatet inte blir lika generellt som om forskare från hela
världen tillfrågats.

4.3 Enkätundersökning
En metod som kan användas för att få ett mer generellt resultat än vid en intervju
undersökning är att utföra en enkätundersökning. Denna metod kan delas in i följande
arbetssteg:

(i) Studera forskning om visualisering inom aktiva databaser.

(ii) Sammanställ enkät och skicka till forskare.

(iii) Sammanställ svar från enkäter

(iv) Skapa ett förslag utifrån detta

För att det överhuvudtaget skall vara möjligt att genomföra en enkätundersökning är
det viktigt att kontakt har tagits med tilltänkta forskare i god tid och att dessa är villiga
att delta i en sådan undersökning.

Innan en enkät med frågeställningar kan sammanställas bör befintliga
visualiseringsverktyg och annan litteratur om händelsedetektering studeras för att
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enkäten skall kunna utformas på bästa möjliga sätt. Detta kan jämföras med
identifiering av faktorer för jämförelse i den första metoden. Dessa faktorer utgör
sedan grunden för de frågor som enkäten skall bestå av. Frågorna måste vara
utformade så att de tillfrågade forskarna kan komma med uttömmande svar
innehållande deras idéer och synpunkter. Enkäten bör exempelvis inte innehålla
frågor med givna svarsalternativ.

Efter att enkäterna returnerats måste svaren sammanställas och utvärderas. Detta
skulle kunna göras på liknande sätt som vid jämförelse mellan olika tekniker, dvs
jämföra svaren med avseende på olika faktorer. Faktorerna har ju redan identifierats
vid framtagandet av enkäten. Tyngdpunkten i användandet av denna metod är
identifierandet av olika faktorer samt jämförelsen av de olika svaren.

Problem med denna metod är att lyckas få forskare runt om i världen att vara
tillräckligt intresserade för detta projekt så att de tar sig tid till att svara på de frågor
som ställs.
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5 Val av metod
Vid val av metod kommer hänsyn tas till hur generellt resultatet blir vid användandet
av vald metod, samt hur stort eget bidrag undersökningen resulterar i. Metoderna
sammanfattas nedan med positiva och negativa aspekter och utifrån dessa redogörs
valet.

5.1 Litteraturstudie

Jämförelse av olika visualiseringstekniker medför att resultatet kommer bli generellt i
och med att olika forskningsgruppers verktyg studeras. På samma sätt förankras också
resultatet i tidigare forskning och i det resulterande förslaget kan eventuella nackdelar
som finns i andra verktyg undvikas. Det egna bidraget med metoden blir dels de
identifierade faktorerna för att utföra jämförelsen samt själva jämförelsen med
sammanställningen inräknad.

Det som är negativt med metoden är att visst material kan ha några år på nacken, men
med tanke på att det i huvudsak är rapporter som studeras så ska det vara den senast
tillgängliga informationen från forskningsvärlden inom aktiva databassystem.

5.2 Intervjuundersökning

Positivt med denna metod är att feedback kan ges på de förslag som arbetas fram och
således kan missförstånd och felaktigheter undvikas. Det egna bidraget med denna
metod består framför allt i det förslag som tas fram.

Negativt med denna metod är att resultatet inte kan ses speciellt generellt med tanke
på att det endast är forskare på Högskolan i Skövde som kan intervjuas. Vidare kan
också sägas att det examensarbete som Fredrik Thorstensson (1997) gjorde våren
1997 använde sig av en liknande metod och risken finns således att om denna metod
används här kan resultatet bli mycket likt och inte tillföra någonting nytt.

5.3 Enkätundersökning

Det som är positivt med enkätundersökning är att resultatet kan bli generellt och
baserat på de senaste idéerna inom aktiva databassystem. Det egna bidraget med
metoden är de identifierade faktorerna som används för att sammanställa och
utvärdera enkäten, samt resultatet av sammanställningen av enkätundersökningen.

Negativt med enkätundersökning är framförallt att det är svårt att genomföra
praktiskt. Svårigheten ligger i att få forskare vid andra högskolor och universitet att
intressera sig för detta arbete.

5.4 Val

De metoder som anses lämpligast för att utreda hur visualisering av händelse-
detektering kan gå till är litteraturstudie och enkätundersökning. Detta baseras på att
de ger ett generellt resultat och ett betydande eget bidrag till skillnad från intervju-
undersökning som redan utförts en gång. I och med att enkätundersökning medför
problemet med att få forskare intresserade av mitt examensarbete väljs här
litteraturstudie.
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5.5 Validering

Validering av jämförelsens resultat anses vara gjord i och med att de faktorer som
jämförelsen baseras på är identifierade ur litteratur som beskriver händelsedetektering
och visualisering av regler. Det finns en risk för att några faktorer som påverkar
händelsedetektering förbises men med tanke på att faktorerna identifieras ur litteratur,
som beskriver händelsedetektering bör de viktigaste faktorerna upptäckas.
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6 Litteraturstudie
Den valda metoden är litteraturstudie och genomförandet kommer att utföras enligt de
steg som presenterades i kapitel 4. I detta kapitel beskrivs de olika
visualiseringsteknikerna som används i litteratur om händelsedetektering för att
illustrera hur detektering av händelser går till. Vidare beskrivs allmänt det arbete som
är gjort om visualisering av regler. Därefter presenteras i kapitel 7 de olika faktorerna
som anses lämpliga att använda för att jämföra de olika teknikerna. Faktorerna är
hämtade från litteratur om händelsedetektering och litteratur som beskriver
visualisering av regler. Slutligen utförs i kapitel 8 jämförelsen av de olika
visualiseringsteknikerna.

6.1 Visualisering av händelsedetektering

De visualiseringsverktyg för aktiva databassystem som finns idag är fokuserade på
visualisering av regler. För att finna information om olika tekniker för att visualisera
händelsedetektering i aktiva databassystem är det således litteratur som beskriver
detektering av händelser som måste studeras. Ur denna litteratur har följande
visualiseringstekniker för händelsedetektering återfunnits: träd, tidsgrafer och Petri
nät. Dessa tekniker beskrivs nedan var för sig med hjälp av text och exempel.

För att det skall vara enklare att jämföra de olika illustreringsteknikerna används
samma exempel för att beskriva respektive teknik. Exemplet är det samma som
användes i kapitel 2.5 och  det består av en händelsehistoria H med följande
händelseinstanser:

H = {{ e1
1},{ e1

2},{ e2
1},{ e3

1},{ e1
3},{ e3

2},{ e2
2},{ e3

3}}

och en sammansatt händelse E, som representeras av händelseuttrycket:

E = E1∆E2;E3

där E1,E2 och E3 är primitiva händelser.

6.1.1 Träd

En visualiseringsteknik som ofta används inom aktiva databaser är träd. Träd används
bland annat för att illustrera sammansatta händelser och träden kallas i dessa fall för
händelseträd. Exempel på litteratur där händelseträd används  är Snoop (Chakravarthy
och Mishra, 1993) och Fredrik Thorstensson examensarbete (Thorstensson, 1997).

Figur 6.1 – Detektering av den sammansatta händelsen E=E1∆E2;E3
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Ett träd består av löv, noder och kanter.  I ett händelseträd representerar noderna
händelseoperatorer och dessa utgör föräldranoder till andra händelseoperatorer eller
till löv som representerar de ingående primitiva händelserna. I Snoop kan flera
händelseträd sättas ihop och skapa en händelsegraf för att göra det möjligt att
upptäcka en mängd sammansatta händelser (en sammansatt händelse kan som bekant
innehålla andra sammansatta händelser). En händelsegraf är med andra ord inget
annat än ett träd som består av en mängd mindre träd.

I den litteratur som studerats är Snoop den enda forskning som använder händelseträd
för att illustrera händelsedetektering. Fredrik Thorstenssons examensarbete
(Thorstensson, 1997) använder också händelseträd, men detta examensarbete bygger
på Snoop och använder samma illustreringsteknik som i Snoop. Med anledning av
detta används därför Snoop för att förklara illustrering av händelsedetektering med
hjälp av händelseträd.

Händelsedetektering i Snoop illustreras på följande sätt. När en händelse inträffar förs
händelseinstansen in i den lövnod som representerar instansens händelsetyp. Flödet i
trädet går nedifrån och upp. Löven i trädet har inget lagringsutrymme och
händelseinstanserna skickas således vidare direkt till deras föräldranoder.
Operatornoderna (föräldranoderna) har separata lagringsutrymmen för var och ett av
barnen. De olika instanserna av en och samma händelsetyp sparas som separata poster
i lagringsutrymmet och visas i en gemensam kolumn i illustrationen. Den
händelseinstans som inträffar först ligger överst i kolumnen och de övriga ligger i
kronologisk ordning nedåt. De händelseinstanser som kommer att tas bort ur
händelsehistorian när den sammansatta händelsen detekterats visas i fetstil. Figur 6.1
visar hur detektering av den sammansatta händelsen E = E1∆E2;E3 går till i
consumption mode:t recent vid tidpunkten då händelse e3

1 inträffar.

Positivt med denna teknik är att träd illustrerar uppbyggnaden av sammansatta
händelser på ett överskådligt sätt. Den teknik som används i Snoop visar även vilka
primitiva händelseinstanser som ingår i den detekterade sammansatta händelsen,
något som underlättar förståelsen för consumption modes.

Negativt är att träden tenderar att bli plottriga när exemplen växer, det vill säga när
den sammansatta händelsen är större och när händelsehistorian är längre. Detta kan
leda till att det blir svårt att identifiera initiator och terminator.

6.1.2 Tidsgraf

Med tidsgraf menas här den illustreringsteknik som används i Snoop (Chakravarthy
och Mishra, 1993) som komplement till händelseträd för att förklara detektering av
sammansatta händelser i olika consumption modes. En tidsgraf består av en tidsaxel
och ett antal tidslinjer. Tidsaxeln representerar en händelsehistoria och innehåller
instanser av primitiva händelser i den ordning som de inträffar. Tidslinjerna består av
de ingående instanserna av de primitiva händelserna som används för att detektera en
instans av en sammansatt händelse i ett visst consumption mode. Det finns en tidsgraf
för varje detekterad instans av en sammansatt händelse. Varje primitiv
händelseinstans illustreras som en fyrkant på tidslinjen. I figur 6.2 har två tidsgrafer
slagits samman och använder samma tidsaxel. I figuren syns två tidslinjer som
vardera består av tre primitiva händelseinstanser. Det är möjligt att slå ihop två
tidsgrafer så länge som de har samma händelsehistoria. Tidslinjerna som då
representerar olika consumption modes visas lämpligen under varandra så att det är
möjligt att jämföra skillnaden mellan detektering i de olika consumption moden:a.
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Händelsedetektering illustreras med tidsgrafer så att när en instans av en primitiv
händelse inträffar markeras denna på tidslinjen. Fyrkanten som representerar den
primitiva händelseinstansen markeras på olika sätt beroende på om instansen är en
initiator, terminator eller en ingående primitiv händelse i detektionen. Är instansen en
initiator lämnas fyrkanten ofylld, är den en ingående händelseinstans markeras den
grå och är det en terminator markeras fyrkanten med svart färg. Figur 6.2 visar hur
detektering av händelse E = E1∆E2;E3 illustreras med en tidsgraf i consumption
modena recent och chronicle vid tidpunkten då händelsen e3

1 inträffar.

Positivt med denna teknik är att det framgår vilka händelseinstanser som ingår i
detekteringen av den sammansatta händelsen samt vilka instanser som är initiator och
terminator.

Negativt med tekniken är att den inte visar hur den sammansatta händelsen ser ut.
Tekniken måste således kompletteras med någon form av illustration av den
sammansatta händelsen som illustreras.

6.1.3 Petri nät

Ett Petri nät (eng. Petri net) består av en ändlig mängd platser (eng. places), en ändlig
mängd övergångar (eng. transitions) och en ändlig mängd bågar (eng. arcs). Platser
illustreras som cirklar och övergångar som lodräta rektanglar. Platser och övergångar
binds samman med hjälp av bågar som illustreras som pilar. Det dynamiska beteendet
hos ett Petri nät bestäms av symboler (eng. tokens) som aktiverar de platser som de
markerar. En symbol illustreras som en svart punkt i platsen för att visa att den platsen
är aktiverad. Varje plats kan ha flera symboler. Symbolerna rör sig från en plats till en
annan i den riktning som bågarna visar och via en övergång. En övergång är kopplad
till en eller flera in- och en eller flera utgående platser. För att en övergång skall
utföras (eng. fire) måste alla ingående platser vara markerade med en symbol. När en
övergång utförs markeras alla utgående platser med en symbol.

De nät som beskrivs ovan kallas lågnivå Petri nät och i dessa finns endast en typ av
symboler och detta innebär att tillståndet för en plats beskrivs av ett heltal som
representerar numret på symbolen. I högnivånät kan symboler bära komplex
information vilket gör det möjligt att modellera mer komplexa problem. Färgade Petri
nät är en typ av högnivå Petri nät.

e1
1 e1

2 e2
1 e3

1 e1
3 e3

2

Recent

1.

e2
2 e3

3

Chronicle

2.

tid

Figur 6.2 – Detektering av den sammansatta händelsen E = E1∆E2;E3
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Samos (Gatziu, 1995) är den enda forskning som hittats i den studerade litteraturen
som använder Petri nät för att illustrera händelsedetektering. Således används Samos
för att förklara hur Petri nät kan användas för att illustrera händelsedetektering.

I Samos  används färgade Petri nät för att modellera sammansatta händelser. En plats
motsvarar då ett händelsemönster (eng. event pattern). Ett händelsemönster kan ses
som en mall som beskriver en viss händelse, med andra ord vilka parametrar som
ingår i händelsen. Ett händelsemönster i Samos (Gatziu, 1995) kan jämföras med
händelseklass i Snoop (Chakravarthy och Mishra, 1993). När en händelse inträffar
markeras platsen för händelsen med en symbol. Den inträffade händelsens parametrar
lagras som värden hos symbolen och denna bär sedan dessa värden med sig genom
nätet. För att modellera händelseoperatorer används övergångar. De ingående
platserna som knyts till en övergång representerar de primitiva eller sammansatta
händelserna som kopplas samman av den händelseoperator som övergången
representerar. Det finns även så kallade hjälpplatser som används t.ex. för att göra det
möjligt att modellera händelseoperatorn sekvens. I figur 6.3 finns en hjälpplats och
den är markerad H i figuren. Det hjälpplatsen gör är att den ser till att när den
primitiva händelsen E3 inträffar innan den sammansatta händelsen E1∆E2 inträffat
ignoreras den.

Händelsedetektering med färgade Petri nät går till så att det dynamiska beteendet i
nätet övervakas och när den slutliga platsen nås är den sammansatta händelsen
detekterad. Den slutliga platsen för en sammansatt händelse illustreras som en fylld
cirkel.

Se figur 6.3 för detektering av händelsen E = E1∆E2;E3 med hjälp av färgade Petri
nät.

Positivt med färgade Petri nät är att de visar strukturen för den sammansatta
händelsens uppbyggnad.

Negativt med färgade Petri nät för att illustrera händelsedetektering av sammansatta
händelser är att det inte framgår vilka instanser av de ingående primitiva händelserna
som används. I och med detta går det inte heller att se vilka instanser det är som utgör
initiator och terminator även om det går att se vilka primitiva händelser det är som
möjligen kan bli det. I Samos (Gatziu, 1995) används alla primitiva händelseinstanser
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Figur 6.3 – Petri nät för detektering av den sammansatta händelsen E = E1∆E2;E3.
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i den ordning som de inträffar för att detektera en sammansatt händelse och därför
visas inte instanserna i illustrationen.

6.2 Visualisering av regelexekvering

Det arbete som finns gjort om visualisering inom aktiva databassystem är fokuserad i
första hand på regler. Detta innebär att alla de verktyg som finns framtagna idag (se
kapitel 2.7) för att underlätta utveckling och felsökning av aktiva databassystem
visualiserar regler, medan endast ett fåtal visualiserar händelser.

Enligt Benazet m.fl. (1995) skall ett verktyg för utveckling och underhåll klara av
följande:

• Visa den omgivning där regler triggas

• Ge stöd för att fokusera felsökning på viktiga områden

• Upptäcka inkonsistens och möjliga konflikter mellan regler

• Visa hur regler påverkar data i databasen

Dessa krav är en kombination av de krav som Diaz m.fl. (1993) har på sitt verktyg
Dear och Tomas Fors (1994) ställer på sitt verktyg Adela.

Med omgivningen där en regel triggas menas det att det skall framgå av visualisering
vilken händelse som triggar en eller flera regler. Detta är viktigt för att det aktiva
beteendet i systemet skall kunna följas av användaren av verktyget. Det bör dessutom
framgå av visualiseringen vilken regel som kommer att exekveras först om det är mer
än en regel som är kopplad till en händelse. Fors (1994) påpekar dessutom att ett fullt
utvecklat verktyg även måste visa hur sammansatta händelser detekteras, men det är
endast verktyget för Sentinel (Chakravarthy m.fl., 1995) som har stöd för detta.

Ett aktivt databassystem kan bestå av flera tusen regler. Detta medför att de träd eller
grafer som används för att visa regler i ett aktivt databassystem riskerar att bli så stora
att det blir svårt att analysera dem. Vad som behövs då är någon form av funktion som
tillåter användaren av verktyget att fokusera på den information som denne anser
viktig.

En regel som fungerar bra för sig själv kan ställa till med allvarliga problem när den
kopplas samman med andra regler. Ett problem kan vara att en mängd regler bildar en
oändlig exekveringscykel. Detta gör att systemet blir icke deterministiskt och det är
därför viktigt att kunna upptäcka dessa cykler vid felsökning. De flesta verktygen som
finns idag innehåller möjligheten att upptäcka cykler i exekveringsgrafen. Det är dock
så att bara för att det finns en cykel i exekveringsgrafen behöver inte cykeln vara
oändlig. Det är vanligt att avgörandet om huruvida cykeln är oändlig eller inte lämnas
till användaren.

Enligt Fors (1994) måste ett verktyg visa hur data påverkas av att manipuleras av
regler och detta är en av de saker som Dear (Diaz m.fl., 1993) inte uppfyller. I Adela
introducerar Fors ”The multilevel rule concept” för att visa vilken roll regler har i
datamodellen samt hur instanser av regler, händelser och data hänger ihop. I Vital
(Benazet m.fl., 1995) finns det också stöd för att se hur exekvering av regler påverkar
data.
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7 Identifierade faktorer
Nedan följer en mängd faktorer som har en central roll vid visualisering av
händelsedetektering av sammansatta händelser. Dessa faktorer utgör tillsammans med
den jämförelse som presenteras i kapitel 8 det viktigaste bidraget med detta arbete.

7.1 Identifierade faktorer – händelsedetektering

Följande faktorer har identifierats som relevanta att ta med i en jämförelse mellan
olika visualiseringstekniker för händelsedetektering. Faktorerna är identifierade ur
litteratur som beskriver händelsedetektering.

7.1.1 Struktur på den sammansatta händelsen

Med strukturen på en sammansatt händelse menas här hur den sammansatta händelsen
är uppbyggd. Det vill säga vilka primitiva händelser och händelseoperatorer som ingår
i den sammansatta händelsen, samt på vilket sätt dessa hör ihop. Vid visualisering av
händelsedetektering är det väsentligt att strukturen på den sammansatta händelsen
framgår för att visualiseringen skall vara meningsfull. T.ex. om vi vet vilka primitiva
händelser som ingår i en sammansatt händelse, så är det möjligt att veta när den
sammansatta händelsen har detekterats vid betraktandet av en händelsehistoria.

7.1.2 Instanser vid detektering

Vid detektering av en sammansatt händelse ur en händelsehistoria används endast en
delmängd av de händelseinstanser som ingår i händelsehistorian. Vilka instanser som
används för att upptäcka en sammansatt händelse beror på händelsens struktur och
vilket consumption mode som används. Det är således viktigt att de instanser som
används för att detektera en sammansatt händelse visas, för att det skall vara möjligt
att skilja på detektering i olika consumption modes.

7.1.3 Initiator och terminator

Initiator är den händelseinstans som startar detekteringen av en sammansatt händelse
och terminator är den händelseinstans som medför att den sammansatta händelsen
signaleras som upptäckt. För att visa hur en sammansatt händelse detekteras är det
därför relevant att visa vilka instanser som är initiator och terminator, detta är också
något som en av de intervjuade respondenterna påpekade i Fredrik Thorstenssons
examensarbete (Thorstensson, 1997).

7.1.4 Händelseparametrar

Varje händelse som inträffar innehåller alltid parametrarna tid och händelsetyp. En
händelse kan dessutom innehålla andra parametrar som är specifika för händelsen.
Dessa parametrar är intressanta att övervaka, eftersom alla ingående instansers
parametrar vid detektering av en sammansatt händelse används för att beräkna den
sammansatta händelsens parametrar. Den sammansatta händelsens parametrar skickas
sedan vidare till regelexekveraren för att användas till att utvärdera villkoren för de
regler som händelsen är kopplad till. Det är därför speciellt viktigt i utvecklings- och
underhållsverktyg som t.ex. analyserare och felsökare (eng. debugger) att visa
innehållet i parametrarna.
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7.2 Identifierade faktorer - visualisering av regler

Trots att detta arbete syftar till att ta fram ett förslag på hur visualisering av
händelsedetektering kan gå till så finns det information att hämta från litteratur som
beskriver visualisering av regler. Visualisering av regler finns redan implementerad i
ett antal verktyg och från dessa finns det en del praktiska faktorer som är relevant att
studera. Detta beror på att dessa faktorer även kan användas vid visualisering
händelsedetektering. Nedan följer en genomgång av dessa faktorer med en förklaring
av varför dessa är intressanta, samt några korta förklaringar av hur de olika verktygen
har valt att använda dessa faktorer.

7.2.1 Fokusering

Fokusering är ett problem som belyses i DEAR (Diaz m.fl., 1993) som är ett verktyg
för felsökning av regler i ett aktivt databassystem. I DEAR kan felsökningen
fokuseras antingen på vissa händelser och/eller regler, eller fokuseras på att visa när
speciella situationer inträffar. Bevakning av situationer innebär att det är förändringar
av vissa parametrar för en eller flera regler som bevakas.

Vid visualisering av händelser kan det också var nödvändigt att kunna använda
fokusering. Händelsehistorierna som används vid detektering av sammansatta
händelser tenderar att bli väldigt stora och det kan därför vara önskvärt att kunna välja
vilka instanser som skall tas med i den visade händelsehistorian.

7.2.2 Animering

Med hjälp av animeringar kan beteendet för ett visst regelsystem visas utan att
verktyget används i realtid mot det aktiva databassystemet. Animeringarna kan istället
bygga på logg-filer som kommer från en viss exekvering i databassystemet.

Animeringar används bland annat i ADELA (Fors, 1994). I ADELA används
animationer för att visa hur exekvering av regler påverkar data.

Vid visualisering av händelsedetektering kan animationer användas för att visa hur
varje instans av en primitiv händelse inträffar och hur den sammansatta händelsen
senare detekteras.

7.2.3 Färger

Färger används ofta i samband med animeringar för att markera att regler eller
operationer har triggats eller utförts.

Vid visualisering av händelsedetektering finns det också möjlighet att använda färger
för att markera exempelvis vilka ingående primitiva händelser i den sammansatta
händelsen som har detekterats.
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8 Jämförelse
I detta kapitel utförs en jämförelse av de visualiseringstekniker som beskrivs i kapitel
6 med hänseende till de faktorer som identifieras och beskrivs i kapitel 7.

Jämförelsen delas upp i två delar. Först görs en jämförelse av de olika
visualiseringsteknikerna som baseras på de faktorer som hämtats från litteratur om
händelsedetektering. Sedan förs en diskussion om vilka möjligheter som finns för att
tillämpa de identifierade praktiska faktorerna på de olika teknikerna.

8.1 Jämförelse baserad på faktorer från händelsedetektering

Jämförelsen av de olika visualiseringsteknikerna kommer att utföras på följande sätt.
De olika teknikerna gås igenom var för sig och för varje teknik redogörs det för hur
denna uppfyller de olika faktorerna. Jämförelsen sammanfattas sedan i en tabell för att
göra resultatet mer överskådligt. Avslutningsvis sker en kort diskussion kring
resultatet.

8.1.1 Händelseträd

Händelseträd (se figur 6.1) visar strukturen av en sammansatt händelse i form av ett
träd. De ingående primitiva händelserna illustreras som löv och händelseoperatorerna
som binder samman de primitiva händelserna illustreras som noder. Denna
illustreringsteknik medför att det är lätt att se hur de ingående primitiva händelserna
kopplas samman med hjälp av olika händelseoperatorer. Det går även att se vilka
ingående sammansatta händelser som finns i den större sammansatta händelsen
eftersom de ingående sammansatta händelserna utgör delträd av det större trädet. En
fördel med att använda träd är att de är enkla att förstå och kräver inga direkta
förkunskaper för att tyda.

I ett händelseträd visas vid varje nod vilka händelseinstanser som ingår vid
detektering av den noden. Instanser som kommer från vänstra barnet visas på vänster
sida om noden och instanser från höger barn visas på höger sida om noden. När hela
händelsen är detekterad visas alla de ingående händelseinstanserna vid rotnoden. Det
finns ett händelseträd för varje detekterad instans av en sammansatt händelse och för
varje consumption mode. Detta gör det möjligt att jämföra hur detektering av en
sammansatt händelse skiljer sig mellan olika consumption modes. Detta är något som
är väsentligt för förståelse för consumption modes.

I ett händelseträd går det att uttyda vilka instanser som utgör initiator och terminator
för den detekterade händelsen men dessa markeras inte på något speciellt sätt. De
händelseparametrar som visas i händelseträd för en händelseinstans är tid och
händelsetyp.

8.1.2 Tidsgrafer

I tidsgrafer (se figur 6.2) framgår inte strukturen på den sammansatta händelsen som
detekteras. Det går att se vilka primitiva händelser som ingår i den sammansatta
händelsen, men inte på vilket sätt som dessa kopplas samman. Tidsgrafer bör därför
kompletteras med någon annan illustreringsteknik som visar strukturen på den
sammansatta händelsen.

I tidsgrafer visas de ingående händelseinstanserna längs en tidslinje. Instanserna visas
i den ordning som de inträffar enligt händelsehistorian. Det finns en tidsgraf för varje
detekterad instans av en sammansatt händelse och för varje consumption mode. Det är
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dock möjligt att slå ihop tidsgrafer som representerar detektering av samma händelse i
olika consumption mode förutsatt att de använder samma händelsehistoria. Detta gör
det möjligt att jämföra hur en sammansatt händelse detekteras i olika consumption
modes.

I tidsgrafer markeras initiator och terminator speciellt för att det skall vara enkelt att
urskilja dem. De händelseparametrar som visas i tidsgrafer för en händelseinstans är
tid och händelsetyp.

8.1.3 Petri nät

Petri nät (se figur 6.3) visar strukturen av den sammansatta händelsen i form av ett nät
med ringar och pilar. De ingående primitiva händelserna utgör ringarna i nätet och
händelseoperatorerna illustreras med hjälp av övergångar i nätet. Det är möjligt att
uttyda hur den sammansatta händelsen är uppbyggd samt hur de ingående primitiva
händelserna hänger samman. I sammansatta händelser som är stora kan det däremot
vara svårt att få en blick över händelsens struktur. Detta beror på att i Petri nät
används hjälpplatser för att tillsammans med övergångar modellera
händelseoperatorers beteende. Det som är problematiskt med att använda Petri nät är
att det krävs kunskap om hur Petri nät fungerar för att man skall kunna förstå hur den
sammansatta händelsen är uppbyggd.

Petri nät illustrerar inte detektering av olika händelseinstanser och det går därför inte
att urskilja olika consumption modes ur ett Petri nät.

I och med att Petri nät inte visar händelseinstanser visar de heller inte initiator och
terminator för den detekterade händelsen. Detsamma gäller för händelseparametrar
som inte heller visas.

8.1.4 Sammanställning och diskussion

Följande tabell visar en sammanställning av jämförelsen:

Faktor: Träd Tidsgrafer Petri nät

Visas
strukturen på
händelsen?

Ja. I form av
träd.

Nej. Ja. I form av Petri
nät.

Visas
instanser?

Ja. De instanser
som ingår i
detekteringen
visas vid varje
nod.

Ja. De instanser som ingår
visas på tidslinjen.

Nej.

Markeras
initiator och
terminator?

Nej. Ja. Initiator och terminator
markeras.

Nej.

Visas
parametrar?

Ja, men endast
tid och
händelsetyp.

Ja, men endast tid och
händelsetyp.

Nej.
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Ingen av de olika visualiseringsteknikerna uppfyller alla de identifierade faktorerna.
Vilken av teknikerna träd och Petri nät som visar strukturen på bäst sätt är svårt att
säga. Det som talar för träd är att de inte kräver några förkunskaper för att förstå, det
gör däremot Petri nät.

Petri nät lämpar sig inte för att illustrera detektering av sammansatta händelser i olika
consumption modes eftersom inga händelseinstanser visas i illustrationerna. Både
händelseträd och tidsgrafer visar vilka händelseinstanser som används för att detektera
en sammansatt händelse. Tidsgrafer visar dessutom initiator och terminator på ett
tydligt sätt genom att markera dem. I händelseträd går det att urskilja vilka instanser
som är initiator och terminator men de markeras inte speciellt. Händelseträd tenderar
dessutom att bli ganska röriga vid detektering av större händelser.

Ingen av de olika illustreringsteknikerna visar vilka parametrar som de ingående
primitiva händelserna bär med sig under detekteringen. Undantaget är att händelseträd
och tidsgrafer visar vilken tid en händelseinstans inträffade samt vilken händelsetyp
instansen tillhör. Huruvida händelseparametrar utöver tid och händelsetyp är
intressant, om visualisering syftar till att förklara ett visst consumption mode är
osäkert. Risken finns att händelseparametrarna kan medföra att visualiseringen blir
svårare att förstå om de tas med. I exempelvis en debugger är det däremot viktigt att
kunna övervaka andra parametrar än tid och händelsetyp eftersom händelsens
parametrar skickas med till regelexekveraren och används vid utvärdering av villkor.
En händelses parametrar har således stor betydelse för hur de regler som händelsen är
kopplad till exekveras.

Sammanfattningsvis kan det sägas att händelseträd och Petri nät lämpar sig väl för att
visa strukturen på sammansatta händelser medan tidsgrafer är den teknik som
tydligast beskriver detektering av händelser. Vid visualisering av händelsedetektering
är det därför en bra idé att använda tidsgrafer tillsammans med någon av de andra
teknikerna.

8.2 Diskussion kring praktiska faktorer

8.2.1 Fokusering

Vid visualisering av regler används fokusering för att kunna följa vissa regler ur en
stor mängd regler, samt för att kunna övervaka vissa förändringar i olika parametrars
värden. Ett exempel på ett verktyg där fokusering används är DEAR (Diaz m.fl.,
1993).

Vid visualisering av händelsedetektering kan fokusering vara intressant för att minska
t.ex. antalet händelseinstanser som visas i en händelsehistoria. Det är kanske inte
relevant att visa alla instanser som finns i händelsehistorian utan det kanske endast är
intressant att följa de händelseinstanser som ingår i den eller de sammansatta
händelser som man vill övervaka. Vid visualisering av händelsedetektering kan det
därför vara intressant att kunna begränsa händelsehistorian till att endast innehålla
instanser av de primitiva händelser som ingår i de sammansatta händelser som
detekteras.

Ett annat fall vid visualisering av händelsedetektering kan vara när den sammansatta
händelsen som skall detekteras är väldigt stor. Då kan det finnas ett behov av att
minska ner trädet eller Petri nätet som illustrerar den sammansatta händelsen för att
göra händelsen överskådlig. Detta kan i träd ske genom att låta önskade delträd i det
större trädet representeras som löv. Det vill säga löven representerar ingående
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sammansatta händelser istället för ingående primitiva händelser. I Petri nät är det
svårare att minska ner nätet men en möjlighet kan vara att låta en plats endast
representera ingående sammansatta händelser och på så sätt minska ner nätet.

8.2.2 Animering

Vid visualisering av händelsedetektering är animering en mycket användbar teknik.
Exempelvis använder sig verktyget ADELA (Fors, 1994) av animationer. Det som är
intressant att visa som en animation är hur olika händelseinstanser inträffar och vad
detta innebär för detekteringen av en sammansatt händelse. T.ex. kan olika noder i ett
händelseträd markeras på något sätt allt eftersom nodens barn har inträffat. Animering
går att använda oavsett vilken illustreringsteknik som väljs och det är en bra teknik,
eftersom den inte behöver utföras i realtid gentemot databasen utan kan baseras på
logg-filer som genereras vid körning.

8.2.3 Färger

Färger kan användas för att markera hur olika händelser inträffar vid en animering. I
de fall då det inte lämpar sig att använda färger beroende på olika orsaker finns det
andra möjligheter. T.ex. kan kanter och noder i träd markeras med extra tjocka streck
och ringar för att visa att de har inträffat. Färger bör användas sparsamt eftersom allt
för många färger snarare gör visualiseringen svårare att förstå än förenklar den. Det
finns en hel del forskning berörande design av gränssnitt för att göra dem enkla att
förstå. Detta kommer inte att diskuteras vidare i detta examensarbete eftersom detta
inte är syftet med själva arbetet. För läsare som är intresserade av att läsa mer om
detta, kan boken Human-computer-interaction (Löwgren, 1993) vara en bra källa att
vända sig till.
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9 Slutsats

9.1 Resultat

Examensarbetet gick ut på att undersöka hur visualisering av händelsedetektering kan
utföras samt identifiera faktorer som påverkar denna visualisering.

För att genomföra undersökningen valdes litteraturstudie som metod. Undersökningen
utfördes i form av en jämförelse av befintliga illustreringstekniker. För att utföra
jämförelsen identifierades faktorer som har en central roll vid visualisering av
händelsedetektering. Dessa användes sedan för att genomföra jämförelsen.

Som tidigare nämnts har den mesta forskningen berörande visualisering inom aktiva
databassystem inriktat sig på visualisering av regler. Detta är något som tydligt syns i
de visualiseringsverktyg som är framtagna. I detta arbete jämfördes olika
illustreringstekniker som kan användas för att visualisera händelsedetektering.
Jämförelsen baserades på en mängd olika faktorer och eftersom en sådan jämförelse
inte utförts tidigare fanns inte dessa faktorer beskrivna i någon litteratur. Detta
medförde att en mängd faktorer identifierades ur litteratur om både
händelsedetektering och regelvisualisering.

Resultatet och likaså bidraget med examensarbetet är med andra ord:

• De 7 faktorer som identifierats som centrala vid visualisering av händelse-
detektering. Dessa faktorer sammanfattas kort nedan i kapitel 9.1.1.

• Jämförelsen av 3 olika teknikerna för visualisering med hänseende på de
identifierade faktorerna. De olika teknikerna är: träd, tidsgraf och Petri nät.

9.1.1 Identifierade faktorer

Följande faktorer har identifierats. Vid visualisering av händelsedetektering är det
viktigt att strukturen på den sammansatta händelsen som detekteras visas. Detta för att
det skall vara möjligt att följa hur de händelserna som ingår i den sammansatta
händelsen inträffar och på så sätt öka förståelsen för detekteringen.

För att det skall vara möjligt att skilja på detektering vid olika consumption modes
måste även händelseinstanser visas allt eftersom de inträffar. Detta beror på att det
inte alltid är samma instanser av de ingående händelserna som används för att
detektera den sammansatta händelsen, utan detta beror på vilket consumption mode
som används.

Det är också önskvärt att initiator och terminator framgår av visualiseringen. Detta
underlättar också förståelsen för detekteringen då detta gör det möjligt att övervaka
vilka händelseinstanser, som startar och avslutar detekteringen av en sammansatt
händelse.

I verktyg för utveckling och felsökning av aktiva databassystem är det väsentligt att
händelseparametrar visas. Detta beror på att händelseparametrarna för de ingående
händelsernas instanser används, för att beräkna den detekterade sammansatta
händelseinstansens händelseparametrar. Den detekterade händelseinstansens
parametrar skickas sedan vidare till regelexekveraren. Denna använder sedan dessa
parametrar för att utvärdera villkoren för de händelser som är kopplade till den
detekterade sammansatta händelsen. Således påverkar händelseparametrarna en stor
del av det aktiva beteendet i systemet.
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Vid visualisering av detektering av stora händelser och händelsehistorier är fokusering
användbart, det vill säga möjligheten att fokusera på relevant information i t.ex.
händelsehistorian. För att visa hur händelsedetekteringen går till vid visualiseringen är
animering en mycket användbar teknik. Fokusering och animering är två faktorer som
används i befintliga visualiseringsverktyg för regler.

Det finns en risk att några faktorer som borde ha varit med i jämförelsen har missats i
och med att en sådan här jämförelse inte har utförts tidigare och det inte finns några
riktlinjer för vilka faktorer som är väsentliga. De faktorer som identifierats här får
istället ses som ett första steg i ett framtagande av faktorer som spelar en väsentlig roll
vid visualisering av händelser.

9.1.2 Jämförelse

Jämförelsen som genomförts syftar till att visa på hur väl de olika illustrerings-
teknikerna som finns i litteratur om händelsedetektering fungerar för att visualisera
händelsedetektering. Utgångspunkten för jämförelsen mellan de olika teknikerna var
de faktorer identifierats och som beskrivs i kapitel 9.1.1. De slutsatser som kan dras
av jämförelsen är att ingen av de olika teknikerna uppfyller alla faktorer, utan för att
visualisera händelsedetektering är en kombination av teknikerna att föredra.
Tidsgrafer är den teknik som lämpar sig bäst för att beskriva detekteringen av en
sammansatt händelse. Träd och Petri nät är de tekniker som beskriver hur den
sammansatta händelsen är uppbyggd, det vill säga händelsens struktur. Träd är
däremot enklare att tolka än Petri nät eftersom de inte kräver några förkunskaper för
att förstå och således kan träd vara att föredra framför Petri nät. I kapitel 9.2 förs en
djupare diskussion av resultatet av jämförelsen.

9.2 Diskussion

Vilken teknik som är att föredra vid visualisering av händelsedetektering beror på vad
syftet är med visualiseringen. Syftet kan vara: i) att förklara consumption modes, eller
ii) att förklara beteendet i ett visst aktivt databassystem och underlätta utveckling och
felsökning i systemet. Om syftet är att förklara consumption modes väljs teknik efter
hur enkel visualiseringen är att förstå. Är syftet istället att visualiseringen skall
användas i verktyg för utveckling och felsökning måste visualiseringen återspegla hur
händelsedetektering går till i det specifika systemet.

9.2.1 Förklara consumption modes

För att genom visualisering förklara hur olika consumption modes fungerar vid
detektering av en sammansatt händelse finns det några faktorer som måste tas med.
För det första måste det gå att se hur den sammansatta händelsen är uppbyggd, det vill
säga vilka primitiva händelser och händelseoperatorer som den sammansatta
händelsen består av. Vidare måste händelsehistorian som den sammansatta händelsen
skall detekteras ur visas. Slutligen måste det visas vilka händelseinstanser av de
ingående primitiva händelserna som tas med vid detekteringen.

Petri nät lämpar sig således inte för att förklara consumption modes eftersom dessa
inte visar några händelseinstanser vid detekteringen av en sammansatt händelse.

Händelseträd uppfyller de krav som ställs vid förklaring av consumption modes.
Händelseträd visar hur den sammansatta händelsen som skall detekteras är uppbyggd
samt vilka händelseinstanser som ingår vid detekteringen beroende på vilket
consumption mode som används. Problemet med händelseträd är att det kan bli
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ganska plottrigt med en mängd händelseinstanser vid varje nod när de sammansatta
händelserna är lite större.

Tidsgrafer uppfyller inte kravet att visa hur den sammansatta händelsen är uppbyggd,
men tidsgrafer visar däremot händelseinstanser på ett enkelt och överskådligt sätt.
Tidsgrafer skulle kunna användas i kombination med händelseträd för att förklara
consumption modes. Detta anses här som en bra kombination eftersom tidsgrafer visar
alla händelseinstanser som används vid detekteringen samt markerar vilka som är
initiatorer och terminatorer. Händelseträd visar den sammansatta händelsens
uppbyggnad på ett bra sätt.

9.2.2 Utvecklings- och felsökningsverktyg

Verktyg som används för att utveckla och felsöka ett aktivt databassystem är specifika
för det system som verktyget används tillsammans med. Detta beror på att olika
databassystem stödjer hantering av händelser och regler på olika sätt. Enligt Diaz
m.fl. (1993) skall verktyg för utveckling och felsökning ge användaren en förståelse
för hur det aktiva beteendet i systemet fungerar. Det är således lika viktigt att förstå
detektering av händelser som det är att förstå exekvering av regler.

Förståelse för händelsedetektering kan delas upp i följande punkter:

• Förståelse för händelsedetekteringsalgoritmer

• Förståelse för uppbyggnad av sammansatta händelser

Algoritmerna som används för att detektera händelser varierar från ett system till ett
annat och detta är en anledning till att visualisering vid utveckling och felsökning
måste vara specifik för ett visst system. Algoritmerna i de olika systemen baseras ofta
på de illustreringsteknikerna som nämnts i kapitel 6. I Sentinel (Chakravarthy m.fl.,
1995) används t.ex. algoritmer som är baserade på händelseträd och i Samos används
algoritmer som är baserade på Petri nät. För att illustrera algoritmerna används
således den illustreringsteknik som algoritmen är baserad på och detta gör det möjligt
att förstå hur systemets händelsedetektering fungerar samt möjlighet att felsöka i
algoritmerna.

Det kan även vara intressant att kontrollera hur de olika sammansatta händelserna i
systemet är uppbyggda för att avgöra om de är korrekta eller inte. Vilken
visualiseringsteknik som skall användas då spelar egentligen inte så stor roll,
huvudsaken är att strukturen på den sammansatta händelsen framgår. För enkelhetens
skull brukar samma visualiseringsteknik som används för att illustrera algoritmerna
användas, men detta är inte nödvändigt.

9.3 Förslag

För visa på hur olika illustreringstekniker kan användas tillsammans för att visualisera
händelsedetektering presenteras här ett förslag i form av ett gränssnitt. Förslaget
baseras till stor del på den jämförelse som utfördes i kapitel 8 och utgör ett
komplemetn till den diskussion som förs i kapitel 9.2.

Figur 9.1 visar hur gränssnittet för ett program som illustrerar händelsedetektering kan
se ut. Strukturen på den sammansatta händelsen vars detektering visualiseras syns
uppe i vänstra hörnet och illustreras som ett händelseträd. Detta fönster kallas
stukturfönster. Det fungerar även att använda Petri nät för att visa strukturen, men här
används händelseträd, eftersom de inte kräver några direkta förkunskaper för att
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förstå.  Till höger om händelseträdet finns ett fönster som visar händelserna i den
ordning som de inträffar. Detta fönster kallas historiefönster och tanken med detta

fönster är att det skall vara möjligt att övervaka vilka händelseparametrar de olika
händelseinstanserna har när de inträffar. Nedre halvan av bilden visar själva
detekteringen i olika consumption modes. Detta fönster benämns detekteringsfönster.

Tanken är att gränssnittet skall visa hur det går till att detektera den sammansatta
händelse som visas i strukturfönstret. För att visualisera händelsedetekteringen
används en animation. Animationen visar hur de olika instanserna i händelsehistorian
inträffar genom att den tidsaxel som representerar händelsehistorian fylls med
tjockare streck. Tidsaxeln är en del av tidsgrafen som finns i detekteringsfönstret. När
en händelseinstans inträffar visas denna även i historiefönstret tillsammans med dess
händelseparametrar. Det går även att urskilja vad det är för något som fått händelsen
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Figur 9.1 Exempel på hur ett gränssnitt för händelsedetektering kan se ut
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att inträffa, t.ex. ett värde som uppdateras i databasen. I strukturfönstret fylls noderna
och kanterna med tjockare linjer allteftersom de olika ingående primitiva händelserna
inträffar. Hur den sammansatta händelsen detekteras beror på vilket consumption
mode som används. I detekteringsfönstret går det att markera vilket consumption
mode som strukturfönstret skall återspegla. Strukturen på den sammansatta händelsen
som visas i strukturfönstret är densamma oavsett consumption mode. Hur snabbt de
olika noderna upptäcks beror däremot på vilket consumption mode som används.
Efter att den sammansatta händelsen har detekterats markeras de händelseinstanser i
händelsehistorian som skall tas bort med fetstil. Ur en händelsehistoria kan flera
instanser av en sammansatt händelse upptäckas. Vilken av dessa instanser som
händelsedetekteringen skall visas för bestäms av användaren genom att markera
önskat nummer.

Med hjälp av gränssnittet visas alltså ett förslag på hur olika visualiseringstekniker
kan användas tillsammans för att visualisera händelsedetektering.

Det föreslagna gränssnittet är på ett program för att förklara hur consumption modes
fungerar. För att förslaget skall kunna användas i ett utvecklingsverktyg måste det
byggas ut med visualisering av flera händelser samtidigt, visualisering av regler och
kopplingar mellan händelser och reglerna.

9.4 Fortsatt arbete

Detta arbete är inriktat på att undersöka hur detektering av händelser kan visualiseras.
Tidigare forskning om visualisering inom aktiva databassystem är fokuserad på
visualisering av regler.

Ett uppslag på vidare arbete kan vara att bygga vidare på resultatet av detta arbete för
att reda ut hur visualisering av händelsedetektering kan kopplas samman med
visualisering av regler. Som tidigare påpekats ligger en hel del arbete inom detta
område. Speciellt intressant är det att undersöka hur visualisering av detektering av en
mängd händelser kan gå till. Måste en händelse bevakas i taget, eller går det möjligen
att bevaka flera händelser samtidigt? På vilket sätt kan visualiseringen av
händelsedetekteringen kopplas ihop med reglers exekveringsgrafer? Hur skall
visualisering av överföring av händelseparametrar gå till så att det går att spåra
evaluering av en regels villkor till beräkningen av en sammansatt händelses
parametrar?

Ett annan idé på vidare arbete är att utgå från det föreslagna gränssnittet i kapitel 9.3
och implementera ett program för att förklara consumption modes. I ett sådant projekt
bör man dock ha i åtanke att gränssnittet som finns i kapitel 9.3 endast är ett förslag
som bygger på den jämförelse som utförs i kapitel 8. Vid implementation av ett
program för att förklara consumption modes är testfasen ett viktigt moment. Det vill
säga för att programmet skall vara meningsfullt så måste det också underlätta
inlärning och förståelse av consumption modes. För att kontroller att programmet
uppfyller dessa krav måste därför testning genomföras, t.ex. genom att låta en grupp
personer använda programmet.
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10 Tack till
Ett stor tack till min handledare Mikael Berndtsson för alla idéer och förslag på
förbättringar av min rapport.

Dessutom tack till mina opponenter för er korrekturläsning som medförde en del
förslag angående både innehåll och formalia.

Till sist ett tack till Timo Tolkki, Timo Kotipelto, Jari Kainulainen, Jens Johansson
och Jörg Michael för att er suveräna musik som fått mig att orka igenom detta arbete!

Melodic Power Metal 4-ever!
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