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Abstract
The main purpose of this final year project is to provide the implementers of objects
with support in the choice between the two object technologies Distributed
Component Object Model (DCOM) and Common Object Request Broker (CORBA).
Several comparisons between these technologies have been carried out earlier but the
conclusions are inaccessible for the common implementer due to the technical and
detailed nature of the examinations. Because of their technical nature they have not
been able to address the abstract requirements that normally reside in a requirements
specification. In order to find a remedy for that problem this project involves middle
tier tools.

The comparison between the two object technologies is based on a number of criteria
which have been collected from an existing system. The conclusions of this project
show that CORBA is the better choice when it comes to recoverability, adaptability
and manageability and DCOM will be preferable if scalability is a main requirement.
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1

Sammanfattning
Mycket tyder på att utveckling av framtida informationssystem i huvudsak kommer att
utgöras av montering av mjukvarukomponenter. Med mjukvarukomponenter avses
suveräna objekt som utför en viss operation på inmatad data och/eller erbjuder
operationer som manipulerar lagrad data. På samma sätt som hårdvarukomponenter
löds ihop på ett kretskort ska implementerade komponenter kunna tas i bruk för att
skapa ett komplett informationssystem. Eftersom komponenterna är suveräna kan ett
informationssystem distribuera dessa komponenter till datorer med godtycklig
mjukvara installerad i ett nätverk. På så sätt utnyttjas den datorkraft som finns i ett
nätverk på ett bättre sätt. Detta kräver att ett gemensamt språk används för att
kommunikation ska kunna ske mellan dessa komponenter. Flera stora
mjukvaruleverantörer har därför tagit fram olika objektstandarder för att erbjuda just
detta gemensamma språk. De objektstandarder som dominerar är Microsofts DCOM
och OMG:s CORBA. Pga att det finns två dominerande standarder så är det väl ganska
naturligt att fördelar och nackdelar med de båda måste identifieras. Det finns flera
dokumenterade undersökningar om just detta. Gemensamt för dessa är att de inte är
särskilt lättillgängliga för systemutvecklingsprojekt i allmänhet eftersom skillnader
mellan standarderna återfinns på en alltför tekniskt detaljerad nivå. I det här projektet
involveras därför s.k mittenlagerverktyg, dvs mjukvara som bygger på respektive
standard, för att erhålla ett resultat som är tillräckligt abstrakt för att kunna användas
av systemutvecklare i allmänhet.

Den metod som tillämpas bygger i huvudsak på ett kvalitativt angreppssätt och inleds
med att utifrån ett befintligt system fastställa kriterier för jämförelsen. Information för
att bedöma vilket stöd aktuell standard ger för respektive kriterie hämtas från
tillgängliga specifikationer och annan dokumentation om såväl objektstandarderna som
mittenlagerverktygen.

Vissa generella omdömen från tidigare undersökningar har trots allt framförts. De
anger att informationssystem som ska operera på Windowsplattformar bör välja
DCOM och informationssystem som ska operera på skilda plattformar bör välja
CORBA. Det här projektet styrker den slutsatsen men beaktar dessutom systemkrav
såsom tillgänglighet, prestanda, transaktionshantering, felhantering, säkerhet och
dataintegritet etc. Detta möjliggörs genom att mittenlagerverktyg involveras i
projektet. Ett system med betydande krav på transaktionshantering, felhantering,
säkerhet och dataintegritet erhåller sannolikt bäst resultat med CORBA medan ett
system med framträdande krav på tillgänglighet och god prestanda vid utökning av
antalet användare lyckas bäst med DCOM. Dessutom tycks DCOM och andra verktyg
baserade på DCOM i större utsträckning än CORBA prioritera användarvänlighet. För
att åstadkomma detta krävs att den omgivning där DCOM-systemet ska operera är
ganska väl anpassat. Hög användarvänlighet sker således på bekostnad av aktuellt
informatiossystems anpassningsförmåga till godtyckliga omgivningar.
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1 Introduktion
Utveckling av mjukvara tenderar att bli alltmer komponentiserad i den meningen att de
applikationer (program) som utvecklas endast utgör en komponent i ett större
informationssystem (IS). En sådan komponent ska sedan kunna tas i bruk i en
godtycklig dator i ett nätverk och börja operera direkt utan tidsödande anpassning av
IS som helhet. Den funktionalitet som komponenten tillför ska dessutom vara
tillgänglig för de som använder IS och som medges rättighet att utnyttja komponentens
funktioner. En användare ska således inte behöva byta eller förändra de aktuella
datorprogrammen i den egna datorn för att erhålla åtkomst. Detta gör att IS lättare kan
anpassas efter förändrade krav och förändringar i IS:s omgivning som endast berör en
eller vissa delar av IS. De skäl som stödjer en sådan komponentisering och ofta
förekommer i tal och skrift är bl.a att återanvändning av mjukvarukomponenter blir
oberoende av programspråk, se 2.8, och att utveckling eller utökning av en
komponents funktionalitet inte kräver någon anpassning alls av de klienter som
utnyttjar komponentens tjänster. Detta ställer krav på att processer som exekverar kod,
se 2.4, där koden härstammar från olika applikationer måste kunna kommunicera.

Denna rapport jämför de ansatser som två stora aktörer på mjukvarumarknaden,
nämligen Object Management Group (OMG) och Microsoft, har valt för att möta
dessa krav. Deras respektive standarder är Common Object Request Broker
Architecture (CORBA) och Distributed Component Object Model (DCOM) som
kortfattat beskrivs i nästa kapitel.

Den forskning som skett tidigare inom området behandlar i huvudsak skillnader i
arkitekturen. Dvs vilka problem som systemutvecklaren måste lösa och vilka problem
som ett utvecklingsverktyg erbjuder lösningar på samt på vilket sätt de problemen
lösts. Dessutom är tidigare jämförelser reduktionistiska, dvs man har studerat
standarderna bit för bit och sedan utifrån dessa delresultat sammanställt en samlad
bedömning. Detta har gjort att resultaten av jämförelse mellan standarder som
presenterats tidigare varit alltför tekniska och på alltför detaljerad nivå. De generella
omdömen som hittills framförts förkunnar dock att jobbar man i ett system med
Windowsplattformar så rekommenderas DCOM och om man jobbar i ett system med
skilda plattformar rekommenderas CORBA [Dic97]. Vilket stöd olika standarder eller
verktyg baserade på skilda standarder ger för system med höga krav på tillgänglighet,
prestanda, säkerhet, integrering med befintliga applikationer etc framgår således inte.

I den här rapporten studeras därför eventuella skillnader som kan uppstå mellan
applikationer utvecklade mha verktyg som stöder DCOM och applikationer utvecklade
mha verktyg som stöder CORBA. Studien är avsedd att vara mera lättillgänglig än
tidigare studier pga att mittenlagerverktyg för respektive standard involveras i studien,
se 2.9. Detta gör att en högre abstraktionsnivå uppnås och skillnader som råder med
avseende på krav enligt ovan kan studeras. De mittenlagerverktyg som involveras i
studien är IBM:s Component Broker Connector (CBConnector), baserad på CORBA,
och Borlands MIDAS, baserad på DCOM. Kortfattad beskrivning av verktygen i nästa
kapitel.

1.1 Rapportens uppläggning

Återstoden av rapporten ser ut på så sätt att i kapitel 2 beskrivs den bakgrund som
antas ligga till grund för att kraven på kommunikation mellan mjukvarukomponenter
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ökar. Dessutom förklaras ett antal begrepp som förekommer i rapporten. Kapitel 3
beskriver de problem som måste lösas när mjukvarukomponenter ska kunna
kommunicera över dator- och programspråksgränser och varför de betraktas som
problem. I kapitel 4 diskuteras vetenskapliga undersökningsmetoder samt möjliga
metoder för det här projektet. Dessutom fastställs kriterier för val av metod som sedan
ligger till grund för val av metod. Kapitel 5 beskriver dels det underhållssystem som
utgör problemdomän plus att kriterier för jämförelse redovisas samt en fördjupad
teknisk beskrivning av DCOM, CORBA, MIDAS och CBConnector. Dessutom
beskrivs och analyseras själva jämförelsen. I kapitel 6 framförs de allmänna slutsatser
som arbetet har lett fram till samt en sammanfattning av de omdömen som
genomförandet resulterat i. Rapporten avslutas med en diskussion om ämnet samt
uppslag om fortsatta studier inom området.
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2 Bakgrund
När vi nu lämnar industrisamhället och övergår till informationssamhället är det just
förfogandet över informationen som är nyckeln till ett framgångsrikt företag [REI 94].
Detta gör att kraven på åtkomst av information ökar. Eftersom denna nya
samhällsform är global, dvs enskilda nationer kan inte styra och kontrollera samhället i
samma omfattning som tidigare, så krävs också åtkomst av information ur ett globalt
perspektiv. Den information som efterfrågas finns nästan alltid lagrad i datorer varför
kommunikation mellan dessa datorer måste upprättas.

2.1 Nätverk

Kommunikation mellan datorer sker via nätverk vars huvudsyfte är att möjliggöra för
flera datorer att dela vissa resurser såsom skrivare, scanner etc samt att utbyta såväl
information som funktionalitet sinsemellan [Hal96, s 4]. Ett nätverk kan å ena sidan
vara en förbindelse mellan två datorer i samma rum som endast överför datafiler från
den ena datorn till den andra. Å andra sidan kan ett nätverk vara en förbindelse mellan
oändligt många datorer. Ju fler datorer som ingår i ett nätverk desto mer sofistikerad
teknik krävs för att möjliggöra för alla datorer att lokalisera just den dator som
kommunikation ska upprättas med. Dessutom ska alla datorer dela på den resurs som
själva förbindelsen utgör.

Förbindelsen kan variera mellan att vara två isolerade ihoptvinnade koppartrådar, s.k.
twisted pair, koaxialkabel, fiberkabel, telefonnätet, radiovågor etc. Den teknik eller
funktionalitet som krävs för att bygga ett nätverk finns i allmänhet tillgänglig i form av
kretskort, som förbindelsen kopplas till, och tillhörande mjukvara som är klara att
installera i datorn och tas i bruk. I figur 1 framgår de tre grundläggande
kommunikationsfunktionerna där user-to-user communication är en abstrakt funktion
som kan sägas ske mellan de aktiva applikationerna. Computer-to-computer
communication sker via nätverket mellan aktuella nätverkskretskort och den mest
konkreta funktionen är den kommunikation som råder mellan nätverkskretskortet och
den aktuella kabeln i nätverket.

Data som skickas över ett nätverk utsätts för betydande störningar vilket gör att data
kan förändras eller försvinna. För att detektera sådana situationer förses data med extra
information (eng. overhead) som analyseras vid mottagandet för att konstatera
huruvida överförd data har förändrats. Denna process samt det faktum att flera
användare delar den resurs som nätverksmediet utgör gör att nätverket ofta blir en
flaskhals när det gäller informationssystemets prestanda.

De mest förekommande nätverkstyperna är följande [Hal96]:

• LAN, Local Area Network, dvs ett lokalt nätverk som kan förena datorer och
resurser inom ett företag

• WAN, Wide Area Network, dvs ett stadsnät där t.ex flera lokala nätverk
sammankopplas t.ex mha telefonnätet

• Internet
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      Computer A    Computer B

               AP User-to-user communication            AP

               Communication            Computer-to-computer communication          Communication

               subsystem             subsystem

Computer-to-network communication

        Data communication network

Figur 1. Datorkommunikation. AP = Application process. Från [Hal96]

2.2 Objekt

Ett objekt är programkod som utgör en egen enhet som kapslar in data och operationer
där operationerna bearbetar dessa data [Eri 92, s 40]. Dessa funktioner och data kan
endast nås via ett väldefinierat gränssnitt, dvs den kontaktyta som objektet specificerat.
Inom de standarder som nämns i introduktionen är det endast detta gränssnitt som
exponeras för omgivningen. Programkoden dvs funktionaliteten till varje objekt kan
skrivas i ett godtyckligt programspråk och görs tillgänglig genom att exponera
gränssnittet i ett speciellt register.

Avsikten är att dessa objekt ska tjänstgöra som återanvändbara mjukvarukomponenter,
se 2.8, vars programkod ska kunna installeras i en godtycklig dator i nätverket. Ska
objektet leva upp till innebörden av att vara en sådan komponent krävs att objektets
kod generaliseras, dvs att funktionaliteten ska kunna utnyttjas i flera sammanhang och
med godtycklig datatyp. Exempel på datatyper är heltal, flyttal, enstaka tecken (char)
etc.

2.3 Client-server kommunikation

Den dominerande modellen för datorkommunikation har hittills varit client-server
[HAL96, s. 646]. I en client-serverkommunikation är det alltid klienten som begär att
få en tjänst utförd av servern, se fig 2. Klienten är således den som initierar aktiviteten
och servern den som väntar på en begäran och reagerar när den framförts. När klienten
framfört sin begäran intar den vänteläge, dvs utför ingen exekvering, förrän ett svar
erhållits från servern [AND91 s. 341]. Rollerna som klient och server varierar
beroende på var den efterfrågade tjänsten finns implementerad. Interaktionen mellan
klienten och servern är implementerad som objektorienterad Remote Procedure Call
(RPC) i DCOM och CORBA, se fig 3.
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Figur 2 Client/Server struktur. Från [GG95]

2.4 Process

Generellt sett är en process ett exekverande program. Det ska dock påpekas att ett
program i sig inte är en process ty ett program är en passiv enhet och en process en
aktiv enhet. En process är dock mer än programkod som exekveras. En process
förfogar även över en adressrymd där programräknare, innehållet i processorns register
och andra data som krävs för exekveringen lagras. Programräknaren pekar ut vilken
adress i datorns minne som innehåller nästa instruktion som ska exekveras.
Programräknaren håller således reda på var i programmet som exekveringen pågår.
[SG94, s 58].

2.5 Remote Procedure Call (RPC)

Ett program kan byggas upp av ett antal procedurer som kan anropa varandra. När
dessa procedurer finns i samma program sker detta i samma process. Man överför
således endast exekveringskontrollen från ett kodstycke till ett annat i ett program och
i en dator. Med RPC kan detta utökas så att en process på en dator kan exekvera kod
som återfinns på flera datorer. En process på en dator kan således initiera exekvering
av en procedur på en annan dator. I figur 3 visas en typisk trelagersstruktur för RPC.
Det översta lagret, top layer, är det enda som är synligt för utvecklaren. Nästa lager,
middle layer, gör strukturen transparent, dvs utvecklaren konstruerar sina anrop på
samma sätt oavsett var servern är lokaliserad. Bottenlagret, bottom layer,
kommunicerar med nätverket och ser till att anropet förs ut på nätverkets medium.

Figur 3 RPC. Från [CHY97]
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RPC kräver dock att proceduren på den andra datorn exekveras i en egen process
[BW96, s.275].

2.6 Åtkomstmodeller

Kommunikation mellan datorer har hittills skett och sker där klientdatorn och
serverdatorn känner till dels varandras existens och dels vilket programspråk som de
kommunicerande objekten skrivits i. Nu när åtkomst av information efterfrågas ur ett
mera globalt perspektiv blir det omöjligt att förse en dator med uppgifter om de andra
datorer med vilka kommunikation kommer att ske i framtiden. Det har gjort att flera
modeller såsom DCOM, CORBA, OLE Enterprise, System Object Model (SOM),
Distributed Object Everywhere (DOE) etc finns på marknaden idag som exponerar
lösningar för godtyckliga objekt att interagera [Nor95].

Gemensamt för dessa är att de gör det möjligt att kommunicera över såväl
programspråksgränser som datorgränser. Detta medför att objekt kan distribueras, se
2.7, dvs man kan skapa ett objekt och erbjuda dess tjänster på vilken dator som helst i
ett nätverk. Dessutom är modellerna transparenta dvs användaren opererar på samma
sätt oavsett avståndet mellan de kommunicerande objekten.

2.6.1 CORBA

Ska objekt kunna kommunicera med varandra så måste ett språk som kan tolkas av de
aktuella objekten användas. Common Object Request Broker Architecture (CORBA)
innehåller två verktyg som tillsammans uppfyller detta krav. Det ena är Interface
Definition Language (IDL) som kan sägas vara det gemensamma språket och Object
Request Broker (ORB) som kan betraktas som en medlare som förmår objekten att
kommunicera på ett gemensamt språk. CORBA är en specifikation som definierar en
minsta gemensam nämnare för flera programspråk [Keu97] på samma sätt som latin är
ett fundament för andra talade språk. Varje ORB måste rätta sig efter den
specifikationen för att lyckas medla mellan objekt från skilda programspråk såväl som
mellan objekt från äldre och nyare versioner av ett programspråk.

En ORB medverkar till att åstadkomma transparent interaktion mellan objekt. Dvs
klienten utför ett anrop på samma sätt oavsett om serverobjektet finns lokalt eller i
någon annan dator i nätverket [CORBA]. I figur 4, hämtad ur [CHY97], ser man att
anropet utgår från client stub vilket är den andra enheten som krävs för transparens.
Det ankommer dessutom på ORB att lokalisera var objektet finns. ORB får nödvändig
information för sådan lokalisering av CORBA library, vilket visas i figur 4.

När en klient anropar ett objekts funktion sker detta via en referens till det gränssnitt
som objektet har exponerat i ett register som administreras av IDL. CORBA:s IDL
medger endast ett till ett relation mellan den klass ett objekt härstammar ifrån och
respektive gränssnitt. Dvs alla klienter som vill utnyttja objektets tjänster erhåller en
egen kopia av samma referens vilket gör att flera klienter kan utnyttja objektet
parallellt [CHY97]. Pga ett till ett relationen mellan objekt och gränssnitt bör en ny
klass och tillhörande gränssnitt skapas vid utökning av befintliga objekts funktionalitet
[Dic97]
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Figur 4. CORBAs arkitektur. Från [CHY97]

CORBA har tagits fram av Object Management Group (OMG) som bildades 1989 av
åtta företag med uppdraget att främja teori och praktik beträffande objektteknologi för
utvecklingen av distribuerade datorsystem. Målet är att erbjuda en generell struktur för
utveckling av objektorienterade applikationer som är baserade på en lättillgänglig
specifikation. Antalet medlemsföretag är numera mer än 800. Gruppen/konsortiet har
sitt högkvarter i Framingham, Massachusetts, USA med samarbetspartner i England,
Tyskland, Japan, Indien och Australien. CORBA som är den företagsoberoende
specification OMG erbjuder fanns i sin första version tillgänglig 1991 och version två
kom 1994.

2.6.1.1 Component Broker Connector (CBConnector)

IBM:s CBConnector är ett verktyg som utökar CORBA med ett mittenlager, se 2.9.
CBConnector erbjuder funktionalitet såsom transaktionshantering via nätverk, se 3.2
sista stycket, säkerhet, dvs identitetskontroll, åtkomstkontroll och
samtidighetskontroll, se 5.2.1. Dessutom möjliggörs integrering med befintliga system
utan tidsödande anpassningar m.m [CBC].

Tanken med det mittenlager som CBConnector tillför är att erbjuda dess klienter ett
väldefinierat gränssnitt till alla objekt samt att knyta dessa objekt till
datahanteringslagret, se 2.9. Man upprättar på så sätt en s.k. end-to-end förbindelse,
dvs en abstrakt informationskanal mellan klienten och den data som efterfrågas.
CBConnector medverkar till att skapa en end-to-end som tolererar att fel uppträder
utmed informationskanalen, erbjuder transaktionshantering, låter klienter fortsätta att
använda existerande (äldre) mjukvara, underlättar vid återanvändning av
mjukvarukomponenter, se 2.8, etc.

IBM, som utvecklat CBConnector utifrån CORBA-specifikationen, startade sin
verksamhet 1911 i New York och har ca 240 000 anställda varav ca 2 300 i Sverige.
IBM jobbar med utveckling och försäljning av avancerad informationsteknologi såsom
datorer, mjukvara, nätverkssystem, lagringsenheter etc. IBM har två fundamentala
inriktningar i sin verksamhet nämligen:

• att sträva efter att vara ledande när det gäller skapande, utveckling, och tillverkning
av den mest avancerade informationsteknologin

• att presentera avancerad teknologi för kunder världen över på deras eget språk och
på ett sätt som blir värdefullt för respektive kund
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2.6.2 DCOM

Microsofts Distributed Component Object Model (DCOM) åstadkommer ett
gemensamt språk mellan klientobjekt och serverobjekt med hjälp av verktygen
Microsofts Interface Definition Language (MIDL) och Server Control Manager
(SCM). På samma sätt som för CORBA kan MIDL betraktas som det gemensamma
språket och SCM den enhet som lokaliserar objektet. Serverobjekten exponerar sina
gränssnitt via ett register som kontrolleras av MIDL. Detta visas i figur 5, hämtad ur
[CHY97], genom förbindelsen mellan class factory och SCM(s) & registry. Klienten
erhåller också en referens till efterfrågat objekts gränssnitt via MIDL [RE97].

DCOM ger stöd för flera gränssnitt till varje objekt, se Inter. proxy figur 5, varför
förändring av ett objekts funktionalitet inte kräver att en ny klass skapas. Det som
måste göras är att skapa och exponera ett nytt gränssnitt som erbjuder såväl tidigare
som ny funktionalitet. Gränssnittet som endast stödjer den tidigare funktionaliteten
finns också kvar varför klienter som endast gör anspråk på denna fortsätter sin
kommunikation med objektet precis som tidigare [RE97].

Figur 5. DCOMs arkitektur. Från [CHY97]

Microsoft, som skapat DCOM, har existerat sedan 1975. Huvudkontoret finns på One
Microsoft Way, Redmond, WA. En tidig vision som Microsoft hade var att det skulle
finnas en dator på varje skrivbord och i varje hem. Deras affärside har därför allt sedan
dess varit att skapa mjukvara till persondatorer som ger människor på arbetsplatsen, i
hemmet och i skolan auktoritet samt berikar deras tillvaro. Microsofts kärnprodukter
är operativsystem till persondatorer såsom MS Dos och Windows, serverapplikationer
såsom Windows NT och webläsare såsom Internet Explorer.

2.6.2.1 MIDAS

Borlands Multi-tier Distributed Applications Services, MIDAS, är ett verktyg som i
allt väsentligt är IBM:s CBConnnectors motsvarighet. För övergripande beskrivning av
funktionalitet se 2.6.1.1. MIDAS är således konstruerat för att utöka DCOM med ett
mittenlager. MIDAS har delat funktionaliteten i tre delar nämligen Remote Databroker,
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Business Databroker och ConstraintBroker [MIDAS]. Dessa delar kan operera var och
en för sig eller integrerat. Avsikten är att begränsa risken att användare förvärvar
funktionalitet som inte kommer att utnyttjas i aktuellt system.

Borland har existerat sedan 1983 och har sitt huvudkontor i Scotts Valley i
Kalifornien. Företaget har ca 900 anställda som är lokaliserade över hela världen.
Borland jobbar med mjukvaruutveckling och har specialiserat sig på objektorienterad
programmering och client/server arkitekturer. Man har på så sätt intensifierat
möjligheten till återanvändning av befintlig kod. Borlands affärsidé är att erbjuda
överlägsen teknologi och service som dramatiskt förbättrar processen för
mjukvaruutveckling. Några av Borlands mest kända produkter är Delphi, C++ och
JBuilder.

2.7 Distribuerade system

I takt med att antalet användare av ett system och därmed mängden tjänster som ska
utföras av systemet ökar så ökar belastningen på serverdatorn i nätverket med
förlängda svarstider som följd. Dessutom kan konsekvenserna bli betydande om
servern inte opererar korrekt eller upphör att operera. För att begränsa dessa
konsekvenser kan systemet distribueras, dvs systemets funktioner sprids till flera
datorer. En förutsättning för detta är att systemet är uppbyggt av självstyrande
mjukvarumoduler/objekt som kan distribueras. Man kan på så sätt minska belastningen
på vissa datorer samt att man kan bygga upp en viss redundans. Dvs identisk
funktionalitet sprids till mer än en dator i syfte att reducera konsekvenserna om någon
av dessa datorer uppträder okontrollerat.

Det existerar flera skilda definitioner av distribuerade system. Här följer två exempel.

”Ett distribuerat system är ett system med flera självstyrande element som
samarbetar i ett gemensamt syfte eller för att uppnå ett gemensamt mål”
[BW96, s.370].

”Ett distribuerat system är en samling av löst kopplade processorer som är
förenade via ett kommunikationsnätverk” [SG94, s.479].

Ett distribuerat system är således ett antal datorer som uträttar någonting tillsammans
och Burns och Wellings [BW96] anger följande fördelar:

• Förbättrad prestanda genom utnyttjandet av parallellism

• Utökad tillgänglighet och pålitlighet i och med att redundans tillämpas

• Lokala enheters datorkraft utnyttjas

• Skalbarhet, dvs den lätthet med vilken inkrementell tillväxt kan ske med hjälp av ett
tillskott av processorer och kommunikationslänkar.

2.8 Återanvändning av mjukvara

I och med ankomsten av objektorienterad programmering blev det möjligt att mera
allmänt återanvända mjukvarukomponenter som implementerats i ett tidigare skede.
Hittills har det dock varit så att återanvändning endast kunnat tillämpas om
mjukvaruutvecklare använt samma programspråk. Detta utgör naturligtvis ett hinder i
en mera global återanvändningsflosofi där man endast inriktar sig på att hitta den
funktionalitet man söker. Sannolikheten är nog ganska hög att någon har
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implementerat den men det är nog lika sannolikt att den inte är implementerad i det
programmeringsspråk man själv använder.

Tanken hos mjukvaruleverantörer är därför numera att efterlikna hårdvarumarknaden
på så sätt att en komponent, t.ex en AND-grind, kan införskaffas varsomhelst och
fungerar i alla omgivningar [COM]. Man söker således en minsta gemensam nämnare
som alla komponenters gränssnitt kan tolka. Man behöver således inte känna till
komponentens inre struktur utan bara hur indatan till komponenten ska utformas.
Dessutom måste implementationen av funktionaliteten göras så pass generell att den
kan användas i de flesta situationer där just den funktionaliteten efterfrågas.

2.9 Flerlagers arkitektur

Kommunikation mellan objekt sker i huvudsak mha client-server. Applikationen och
den underliggande plattformen, operativsystem och hårdvara, som deltar i
interaktiviteten kan delas in i ett eller flera logiska lager. Applikationen består i sin
grundläggande form av datahantering, applikationsfunktionalitet och
presentationsfunktionalitet [Rad97]. Applikationsfunktionaliteten kan delas på flera
sätt mellan de olika lagren.

De system som är uppbyggda som värd-terminal applikationer beskrivs som
singellagerarkitektur. Dessa system, som företrädesvis tillhör det förgångna, är
uppbyggda så att all funktionalitet är koncentrerade till värden. Fördelar med en
singellagerarkitektur är att den opererar i en relativt enkel omgivning och är lätt att
administrera. En nackdel är att den saknar flexibilitet.

Huvuddelen av applikationsfunktionaliteten återfinns normalt i klienten och
datahanteringen på servern i en tvålagersarkitektur. Det ena kan betraktas som
klientlagret och det andra som serverlagret vilket Gallaugher och Ramanathan [GR95]
illustrerar enligt figur 6. De är vanligtvis sammankopplade via ett nätverk. Fördelar
med denna arkitektur är att den utnyttjar datorkraft i flera datorer och erbjuder bättre
flexibilitet än singellagerarkitektur på så sätt att antalet klienter kan förändras utan att
påverka servern. Nackdelar är att varje klient måste modifieras vid uppgradering av
systemets (serverns) funktionalitet [GR95]. Dessutom blir prestandan oacceptabel vid
en oförutsägbar ökning av antalet klienter.

Figur 6 Tvålagersarkitektur. Från [GR95]

För att råda bot på dessa problem har trelagersarkitekturer dykt upp på marknaden.
Det tredje lagret hanterar applikationsfunktionaliteten och etableras mellan
datahantering och presentationsfunktionalitet och benämns följdaktligen mittenlagret.
Gallaugher och Ramanathan [GR95] skildrar detta lager som Processing i figur 7 där
det undre exemplet beskriver en traditionell trelagersarkitektur.

Med ett mittenlager behöver endast en eller ett fåtal servrar modifieras vid
uppgradering av systemet. Arkitekturen ger ett bra stöd för betydande ökning av
antalet användare. Dessutom kan utvecklare utrusta flera servrar med likadana
funktioner i syfte att förebygga överbelastning av vissa servrar. Detta lager erbjuder
även mekanismer som avgör på vilken databasserver en förfrågan ska exekveras, vilka



2 bakgrund

12

hjälpmedel som ska användas vid kommunikationen etc [GR95]. Nackdelar med
trelagersarkitektur är främst svårigheten att koordinera och administrera den
distribuerade funktionaliteten [Rad97]. Allmänt gäller att ju fler lager desto
komplexare system.

Figur 7 Flerlagersarkitektur. Bearbetad från [GR95]

Ett system kan bestå av ännu fler lager. Man kan t.ex komplettera med en Web-server
mellan klient och applikationsserver för att möjliggöra kommunikation via Internet, se
figur 7 övre exemplet, låta transaktions- säkerhetsrutiner utgöra egna lager etc.
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3 Problembeskrivning
I takt med att nätverken som förenar datorer uppvisar allt bättre prestanda, pålitlighet
och säkerhet blir följden att IS blir allt komplexare, dvs allt fler datorer ansluts och
nätverk kopplas ihop till ännu större nätverk. I en sådan tillvaro är det praktiskt taget
omöjligt att underhålla och utöka informationssystemen om alla dessa datorer (noder)
måste uppdateras vid varje förändring inom en viss nod. De flesta (alla) IS opererar i
en föränderlig omgivning som de måste anpassa sig till om de ska överleva. De nya
krav och behov som ska uppfyllas av IS kan dels vara sådana som påverkar hela IS och
dels sådana som endast berör vissa delar av IS. Inom en stor företagskoncern kan det
exempelvis bli aktuellt att koppla ihop flera enheters lokala nätverk. Det är naturligt att
enheterna har byggt upp sina lokala nätverk med utvecklingsverktyg som bäst
tillgodoser deras särskilda behov.

Sannolikheten är därmed ganska stor att den resulterande applikationen skiljer sig åt
mellan de olika enheterna. Vanligtvis hamnar interoperabilitet, dvs operationer som
involverar flera objekt där objekten kan härstamma från skilda applikationer och/eller
finnas på skilda noder, långt ner på prioritetslistan i de projekt som utvecklar system
[Lin98]. I och med detta uppstår behov av mekanismer som möjliggör kommunikation
över programspråksgränser.

De flesta applikationer som används vid kommunikation mellan objekt kan ha sådana
mekanismer men de är då konstruerade för kommunikation över förutbestämda
programspråksgränser. Förmågan att kunna erbjuda gränslös kommunikation mellan
datorer har därför gjort att många mjukvaruleverantörer tillhandahåller verktyg för
detta. De standarder för dessa verktyg som kommer att belysas i den här rapporten är
Microsofts DCOM och OMG:s CORBA.

3.1 Problemspecificering

De artiklar som skrivits om dessa standarder antyder att det är svårt att avgöra vilken
standard som är bäst i en viss situation. Det kanske t.o.m är så att det inte går att
bestämma vilken som är överlägsen. Jämförelser som gjorts tidigare mellan dessa
standarder har i allt väsentligt beskrivit de faktiska skillnader och likheter som
existerar. Standarderna har således inte studerats utifrån en specifik problemdomän.
Dessutom kan det vara så att någon standard ger bättre stöd vid val av en viss
arkitektur eller att någon standard bättre beaktar de problem som råder vid
kommunikation via Internet, se 3.2.

Det här projektet kommer därför i huvudsak att jämföra standarderna med
utgångspunkt från en bestämd problemdomän, se 3.3.1. Eftersom problemdomänen är
ett system med en mängd funktioner så är tanken att projektet ska kunna tydliggöra
huruvida någon standard är överlägsen i ett visst sammanhang. Dvs avsikten med
projektet är att försöka identifiera kriterier i problemdomänen, se 3.3.1, där
standarderna ger olika stöd.

Kriterier som kan vara avgörande vid val är krav på:

• hög tillgänglighet av data och tjänster

• god prestanda

• hög säkerhet, dvs att distribuerad information är konsistent, att åtkomst av data kan
begränsas, exklusiv åtkomst av data, etc
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• skalbarhet, dvs systemets möjligheter att växa vad gäller såväl användare som
mängden data

• integrering med befintliga applikationer

etc. Pga att tidigare jämförelser använt en reduktionistisk ansats, se 1, har kriterier
enligt ovan inte kunnat beaktas. För att råda bot på detta har verktyg baserade på
respektive standard involverats i den här studien. Jämförelsen utökas på så sätt till att
omfatta även de aktuella verktygen. Målet med det här projektet är att
systemutvecklare på goda grunder ska kunna välja huruvida aktuellt IS ska byggas av
DCOM- eller CORBA-komponenter, se 3.4. Eftersom DCOM och CORBA endast
tillhandahåller en abstrakt förbindelse mellan objekten måste jämförelsen utökas för att
målet med projektet ska nås. Detta gör att resultatet från en jämförelse där andra
mittenlagerverktyg involveras sannolikt kommer att avvika från resultatet av den här
jämförelsen. Verktygen betraktas dock som representativa för respektive standard pga
att leverantörerna är erkända och seriösa samt att de bidrar till utvecklingen av
respektive standard. Dessutom krävs en omfattande dokumentation för att kunna
utföra en studie av det här slaget vilket båda leverantörerna tillhandahåller.

Kravområden (kriterier) som betraktas som centrala vid bedömning av
flerlagersarkitekturer och där ovanstående tänkta kriterier ingår är följande [Gol98]:

• Skalbarhet (eng. scalability), dvs på vilket sätt och i vilken omfattning modellen
stödjer utökning av såväl användare som transaktionsvolymer. Det som studeras är
hur omfattande insatser av systemadministratören som följer av en sådan utökning
samt om och hur god prestanda kan bibehållas. Dvs huruvida lösningar för
begränsning av nätverkstrafiken erbjuds.

• Återhämtningsförmåga (eng. recoverability), dvs vilka rutiner för hantering av ej
fullbordade interaktioner modellen stödjer. Den här faktorn värderar i vilken
omfattning tillgängligheten till systemets data och tjänster upprätthålls. Värdering
sker av huruvida modellen eller tillgängliga verktyg erbjuder ett feltolerant system,
dvs vilka fel återhämtar sig systemet automatiskt ifrån och hur snabbt samt vilka fel
kräver manuella insatser.

• Anpassningsförmåga (eng. adaptability), flexibilitet, dvs modellens förmåga att
interagera med såväl äldre som modern teknik samt dess oberoende av hårdvara,
operativsystem och programspråk. Den här faktorn tillämpas dels vid bedömning
av modellens förmåga att integreras med befintliga system och dels vid bedömning
av modellens förmåga att distribuera tjänster till godtyckliga noder i nätverket. Dvs
krävs bryggor (översättare) mellan vissa system eller plattformar, ställs särskilda
krav på hur befintliga systems tjänster exponeras för att upprätta kommunikation
med modellens applikationer etc.

• Underhållbarhet (eng. manageability), dvs modellens tjänster beträffande
applikationernas upprätthållande av integritet, korrekthet, samtidighetskontroll och
säkerhet. Här studeras hur väl modellen eller tillgängliga verktyg kan skydda data
från ofrivillig eller uppsåtlig överskrivning, begränsa tillgång till viss data, bidra till
att befintlig data är giltig (dataintegritet) etc.

Dessa kriterier antas vara tillämpliga även i detta projekt. Under genomförandet
accepteras eller förkastas detta antagande, se 5.4.
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3.2 Interaktivitet mellan objekt via Internet

Internet utgör ett naturligt val för de aktörer vars vision är att åstadkomma gränslös
kommunikation mellan datorer. System som opererar via Internet upplever sannolikt
ännu större krav på interoperabilitet eftersom Internet utökar möjligheten för stora
företag att integrera sina olika delsystem. Därmed ökar också sannolikheten att
kommunikation mellan objekt som konstruerats enligt olika standarder efterfrågas. En
amerikansk enkät visar att ca 40 % av de tillfrågade företagen använder både CORBA-
och DCOM-objekt inom organisationens informationssystem [GG97]. Kommunikation
mellan godtyckliga objekt innebär således att bl.a fastställa det stöd som erbjuds i detta
avseende hos de olika standarderna.

När det gäller kommunikation via Internet kan svarstiderna bli betydande. I de flesta
fall beror detta på toppar i nätverkstrafiken som systemutvecklaren har begränsad
kontroll över men det kan också vara överlastning av en viss server som orsakar. En
användare kan dessutom var ansluten till Internet på olika sätt. En anslutning via ett
modem är billigast men långsammast, en digital anslutning, dvs utan modem, är dyrare
men snabbare och en direktanslutning är dyrast men också snabbast.

För att inte bidra till att försämra prestandan bör möjligheterna till att balansera lasten
mellan de servrar man kontrollerar beaktas. Dessutom bör varje systemutvecklare
identifiera de möjligheter som finns att begränsa nätverkstrafiken med bibehållen
prestanda och tjänsteutbud.

World Wide Web (WWW) inklusive webläsare såsom Netscape Navigator och Internet
Explorer utgör en tillståndslös omgivning som är förenad via Internet [Rad97].
Kontroll över om en viss interaktivitet medför att ett objekt eller program antar ett nytt
tillstånd saknas således. Detta försvårar kommunikation med databaser eftersom
uppdatering och radering av poster i en databas medför en tillståndsförändring av
databasen. Radering och uppdatering av poster i en databas sker normalt i en
transaktion/atomisk handling (eng. atomic action), dvs operationen utförs i sin helhet
eller inte alls och är osynlig för andra klienter. Utförs inte transaktionen i sin helhet
sker en rollback, dvs de ändringar som ev. gjorts görs ogjorda och databasen återgår
därmed till det tillstånd den hade innan transaktionen påbörjades [EN94, s.534].

3.3 Avgränsning

Projektet har avgränsats till att framföra kriterier som kan ligga till grund för val mellan
standarderna CORBA och DCOM. Dessutom utgör problemdomänen, se 3.3.1, den
domän där kriterier kommer att identifieras. Krav som råder i en realtidsmiljö beaktas
inte i det här projektet varför specificerade tidskrav inte ställs på respons från aktuellt
IS.

3.3.1 Problemdomän

Proconia Automation AB är ett företag i Jönköping som utvecklar datormjukvara till
främst industrin. En av deras produkter är ett underhållssystem, SmartCal 9000, som är
uppbyggt som ett Material och ProduktionsStyrningssystem (MPS). En avgörande
skillnad är dock att SmartCal 9000 tillhandahåller arbetsplan/arbetsorder iställer för
tillverkningsorder. I arbetsplanen framgår vilken typ av underhåll som ska utföras på
det aktuella objektet och när. Ett objekt kan vara en maskin, en maskindel, en byggnad,
ett mätinstrument etc. Objektet innehåller väsentlig information såsom fabrikat,
driftstid, vilken avdelning objektet tillhör, om objektet ingår i ett annat objekt osv.
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Maskiners driftstid mäts med hjälp av sensorer vid maskinerna som avläses av
datorsystemet. Den data som hanteras av systemet lagras i en eller flera databaser.
SmartCal har hittills körts i ett endatorsystem. Visst stöd finns dock för körning i lokalt
nätverk.

SmartCal 9000 utvecklas kontinuerligt och man ska nu förbättra flexibiliteten genom
att bygga ut systemet med ytterligare applikationslager. SmartCal ska även kunna
utnyttja webteknik och Internet. Systemet ska kunna kommunicera med databaser av
olika fabrikat. Eftersom systemet körs i Windowsmiljö är avsikten att använda
objektstandarderna (ActiveX Data Objekts) ADO och DCOM.

Problemdomänen i det här projektet kommer att utgå från SmartCal 9000 men görs
mer generell på så sätt att systemet betraktas som en samling funktioner. Dessa
funktioner ska sedan appliceras i en godtycklig omgivning.

Dvs en omgivning:

• som kan vara världsomspännande

• där antalet användare och därmed antalet noder kan variera kraftigt

• som kan innehålla andra system som efterfrågar såväl som tillhandahåller
funktionalitet och information

• där utvecklingsverktyg av olika fabrikat existerar

• som består av en dator dvs värd/terminal struktur

Funktionerna indelas inledningsvis i tre grupper nämligen presentations-, applikations-
och databasfunktioner. Presentationsfunktionalitet är lokal funktionalitet, dvs icke
distribuerbara funktioner som kan variera från dator till dator och innehåller funktioner
för presentation på skärm och utskrifter på lokal skrivare. Applikationsfunktionaliteten
ska innehålla funktioner som kan distribueras såsom funktionalitet för behörighet och
säkerhet, sökning efter data etc. Databasfunktioner är också lokal funktionalitet som
hanterar registrering, ändring, och radering av data. Ur dessa tre grupper härleds sedan
kriterier som är väsentliga vid val av objektstandard.

3.4 Förväntat resultat

Målet med projektet är att presentera kriterier som möjliggör för systemutvecklare att i
ett tidigt skede i systemutvecklingen göra ett för ändamålet optimalt val av standard.
Tanken är att detta ska bidra till att spara såväl tid som pengar. Projektet ska således
visa att det finns kriterier som är väsentliga vid val av standard och som kan appliceras
på problemdomänen. På så sätt borde man också kunna avgöra i vilken omfattning
kriterierna kan anses gälla generellt.
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4 Möjliga metoder
En metod kan ses som ett redskap att lösa problem och komma fram till ny kunskap.
Metoden blir därför en nödvändig förutsättning för att kunna bedriva seriöst
forskningsarbete eller att utföra en seriös undersökning. Metoder som används vid
forskning kan normalt delas in i två grupper, nämligen kvantitativa och kvalitativa
metoder. De kvantitativa metoderna kännetecknas av det gemensamma, det
genomsnittliga eller representativa medan de kvalitativa metoderna kännetecknas av
det unika eller det som eventuellt avviker från mängden [HS91].

Identifiering av kriterier som gör att en viss objektstandard är överlägsen en annan kan
ske enligt såväl en kvantitativ som en kvalitativ metod eller en kombination av de båda.
Det väsentliga är att det resultat som presenteras kan användas och tjänar det syfte
som det var tänkt. I det här projektet måste den metod som väljs säkerställa att svar
ges på inom vilka kravområden (kriterier) som någon standard är överlägsen en annan
samt att resultatet ger rätt intryck, se 4.1, och att det presenteras på ett sätt som är
lättillgängligt.

En förutsättning för att resultatet i det här projektet ska vara lättillgängligt och kunna
utnyttjas i ett godtyckligt utvecklingsprojekt är att de begrepp som används har rätt
abstraktionsnivå. Att abstrahera möjliggör för skribenten att uppnå förståelse hos
läsaren utan att detaljer diskuteras. Dessutom gäller allmänt att man ska beskriva vad
inte hur [Mul94, s 28]. Resultatet i det här projektet ska således på en abstrakt nivå
beskriva vad som gör en standard överlägsen inte hur detta har åstadkommits.

4.1 Kvantitativa metoder

Med en kvantitativ metod eftersträvas generalisering, dvs stor bredd på informationen.
Detta innebär att relativt lite information om varje objekt samlas in men att objekten är
många. Bearbetning av insamlat material sker inte förrän insamlingen är avslutad. Detta
gör att man måste detaljplanera hela undersökningen i förväg eftersom man inte kan
återkomma till en viss fråga om man upptäcker att kompletteringar vore önskvärda. En
annan förutsättning är att urvalsgruppen väljs med omsorg så att den blir representativ.
I annat fall riskerar resultaten att variera beroende på gruppens sammansättning
eftersom resultatet bygger på subjektiva bedömningar.

Den statistik som är resultatet av en kvantitativ metod presenteras normalt med tabeller
och siffror. Resultatet kan betraktas som förutsägelser baserade på orsak och verkan
och ger således inte intryck av att vara beskrivande och förklarande [Sha94].

Med en kvantitativ metod kan man i det här fallet t.ex utnyttja den erfarenhet som
systemutvecklare har på så sätt att man sammanställer ett antal frågor, en enkät, som
sedan skickas ut för att besvaras av en utsedd grupp.

4.2 Kvalitativa metoder

En kvalitativ metod är rekursiv och dynamisk i den meningen att informationen
bearbetas efterhand som den samlas in och styr på så sätt dels undersökarens
fokusering på skilda delar av informationen och dels den fortsatta insamlingen av
information. Med en kvalitativ metod eftersträvas specialisering, dvs rikligt med
information samlas in om relativt få objekt och man fördjupar sig i de objekt som ska
undersökas [HS91].
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Exempel på tillämpbara kvalitativa metoder i det här projektet är:

• lokalisera eller framkalla en tänkt omgivning där en viss funktionalitet krävs av ett
informationssystem, fastställa krav och implementera systemen i enlighet med de
objektstandarder som ska jämföras.

• utifrån en befintlig omgivning och ett befintligt informationssystem identifiera
kriterier som är väsentliga vid val av objektstandard

• genom sammanställning och bearbetning av uppgifter från tidigare undersökningar
om objektstandarderna härleda tillförlitliga kriterier

4.3 Kriterier vid val av metod

Vid val av metod har ett antal kriterier identifierats för att säkerställa att respektive
metod bedöms på punkter som är relevanta för undersökningen och enligt samma
mönster. Kriterierna och en kort förklaring listas nedan.

• Tidsåtgång, här beaktas uppskattad tid för genomförandet av undersökningen och i
vilken omfattning man kan påverka arbetstakten under pågående undersökning

• Iteration, uppskattning av den möjlighet metoden ger att återkomma till och
fördjupa sig i vissa frågor samt huruvida man kan påverka inriktningen av
undersökningen med avseende på de delresultat som erhålls

• Verklighetsförankring, i vilken omfattning metoden knyter an till realistiska
applikationer och omgivningar

• Antal objekt, ger metoden pålitligare resultat vid få eller vid många
undersökningsobjekt

• Planering, anger hur pass dynamisk metoden är, om planeringen kan förändras
under pågående undersökning och inte behöver låsas i förväg

4.4 Metodbeskrivningar

Metodens syfte är att frambringa tillräckligt mycket kunskap för att avgöra vilken
standard som ger bäst stöd för identifierade kravområden. Tillämpbara metoder för att
åstadkomma detta illustreras i figur 8 och beskrivs i de följande kapitlen.
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Enkät Bef. undersökn. Befintligt IS Implementation

TEORI

Hypotes Insamling info Formulera teorier Formulera teorier

Detaljplanering Antagande Acceptera/förkasta Acceptera/förkasta

antagande antagande

Regelföljande Iterativt- o Iterativt- o Iterativt- o

beteende rekursivt beteende rekursivt beteende rekursivt beteende

Generalisering Improvisation Improvisation

Acceptera/förkasta Acceptera/förkasta Antagande Antagande

hypotes antagande

Insamling info Insamling info

VERKLIGHET

Figur 8 Likheter och skillnader mellan tillämpbara metoder

4.4.1 Enkät

En enkät i den här undersökningen måste bestå av ostrukturerade frågor, dvs det får
inte vara en enkät med fasta svarsalternativ. Orsaken är att svaren ska genomgå en
kvalitativ analys. En enkätundersökning riskerar dessutom att de som ska besvara
frågorna har svårt att inse nyttan med enkäten varför man måste få dem att känna sig
motiverade. Detta gör att vissa dröjer med att besvara frågorna varför man måste
avsätta tid för upprepade påminnelser samt vara medveten om att man inte får svar på
alla frågor. Resultatet från en enkätundersökning är starkt förankrad i verkligheten men
inte direkt förankrad i den litteratur eller de dokument som finns om ämnet

4.4.2 Studie av befintliga undersökningar

Den här metoden antar ett deduktivt arbetssätt, dvs den utgår från existerande teorier
om ämnet och försöker att bevisa att dessa gäller i verkligheten. Den är således starkt
förankrad i förekommande dokumentation. I den här undersökningen är den tänkta
tillämpningen sådan att identifierade skillnader i befintliga undersökningar grupperas i
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generella kravområden som i sin tur utgör de kriterier som ligger till grund för val av
standard.

4.4.3 Befintligt IS

Den här metoden har ett induktivt arbetssätt, dvs den utgår från verkligheten och
generaliserar den för att på så sätt formulera teorier om problemet. Den har således
stark förankring i verkligheten men även i litteraturen eftersom de kriterier som
identifierats jämförs mha befintlig dokumentation. Med den här metoden studerar man
inledningsvis SmartCal9000 för att identifiera den funktionalitet som systemet erbjuder.
Dessa funktioner grupperas sedan i tre funktionsgrupper, se 3.3.1, ur vilka generella
kravområden härleds. Dessutom studeras förekommande dokumentation om
SmartCal9000 för att fastställa vilken omgivning systemet primärt är avsett att operera
i samt aktuella krav i denna omgivning. Vid jämförelse av respektive kravområde
studeras standarderna ur ett holistiskt perspektiv, dvs man söker först svaren från
standarden som helhet och arbetar sig sedan gradvis ner på mer och mer detaljerad nivå
i specifikationen tills ett godtagbart svar är funnet.

4.4.4 Implementation

Implementationsmetoden i den här undersökningen kan betecknas som en fallstudie,
dvs man fokuserar på en omgivning där lösningar på problemen söks. Den är tänkt att
tillämpas på så sätt att man antingen lokaliserar en omgivning (ett företag) där behov
av ett IS med viss funktionalitet finns eller att man framkallar en tänkt omgivning.
Funktionskrav etc fastställs och IS implementeras i enlighet med de standarder som ska
jämföras. Med utgångspunkt från såväl processen som IS identifieras avvikelser mellan
standarderna. Dessa grupperas i kravområden som sedan utgör den grund som ett
optimalt val kan göras utifrån.

4.5 Val av metod

Ovan beskrivna metoder ges följande bedömning med avseende på de kriterier som
framgår i kapitel 4.3. Beträffande ”Antal objekt” ges metoden positiv omdöme om få
objekt krävs för ett pålitligt resultat och beträffande planering så ges ett positivt
omdöme om lite behöver planeras i förväg.

Kriterie\Metod Enkät Bef. undersökn. Befintligt IS Implementation

Tidsåtgång - + + -

Iteration - + + +

V.förankring + - + +

Antal objekt - + + +

Planering - + + -

Tabell 1. Resultat vid bedömning av metod

4.5.1 Utvärdering enkätmetoden

• Tidsåtgång, negativt därför att man måste förlita sig på att många personer gör det
som var tänkt och att det görs i tid.
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• Iteration, negativt därför att man inte kan återkomma med en ny förfrågan om man
upptäcker att man missat något

• Verklighetsförankring, positivt därför att den erfarenhet som finns inom gruppen
kan utnyttjas för att klarlägga för- och nackdelar med objektstandarderna som visar
sig först i praktiken. En konceptuell modell eller omgivning uppträder ju aldrig
identiskt med den verkliga.

• Antal objekt, negativt därför att det krävs relativt många personer som besvarar
enkäten för att erhålla ett pålitligt resultat.

• Planering, negativt därför att metoden måste detaljplaneras innan insamling av
information påbörjas.

Andra risker med enkätmetoden är att endast vissa frågor besvaras varför alla frågor
inte är lika väl underbyggda. I det här projektet är det centralt att underbyggda svar
kan presenteras på alla frågeställningar som uppstår under genomförandet om
resultatet ska kunna användas som underlag vid val av objektstandard. Dessutom
bearbetas ju inte den insamlade datan förrän allt är insamlat vilket inte ger utrymme för
fördjupning i vissa delar av materialet. Detta gör att enbart kvantitativa angreppssätt
inte ger en godtagbar lösning på denna problemställning.

4.5.2 Utvärdering bef. undersökningar

• Tidsåtgång, positivt därför att få personer är inblandade vilket gör att man lättare
kan påverka tidsåtgången utan att riskera att insamlat material blir lidande.

• Iteration, positivt därför att metoden möjliggör återgång och fördjupning till valda
delar i materialet

• Verklighetsförankring, negativt eftersom man riskerar att det nya resultatet blir lika
teoretiskt och tekniskt som de man utgått ifrån och således inte förankrat i någon
verklig omgivning.

• Antal objekt, positivt därför att resultatet kan bli pålitligt trots att få objekt
undersöks. Detta uppnås eftersom undersökningarna där information och kunskap
hämtas ständigt finns tillgängliga.

• Planering, positivt därför att arbetet kan delplaneras och ganska enkelt omplaneras

Trots flera positiva omdömen känns inte metoden aktuell eftersom den har en
reduktionistisk ansats, dvs standarderna studeras och jämförs bit för bit. Resultatet blir
på så sätt inte en bedömning av respektive standard som helhet vilket anses nödvändigt
för att kunna tjänstgöra som riktlinjer för ett optimalt val i ett godtyckligt
systemutvecklingsprojekt. Dessutom kan de tolkningar och bedömningar som tidigare
undersökningars författare gjort bli alltför framträdande.

4.5.3 Utvärdering befintligt IS

• Tidsåtgång, positivt därför att få personer är inblandade och omplaneringar som
bättre utnyttjar tillgänglig tid är lätt att genomföra

• Iteration, positivt därför att man kan gå tillbaka och studera en viss frågeställning
ånyo om nya frågor uppstår under undersökningsfasen. Orsaken till att det kan bli
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aktuellt är att vissa delresultat sannolikt leder till ny kunskap om problemet vilket i
sin tur kan föra med sig att vissa frågor måste studeras vidare.

• Verklighetsförankring, positivt därför att man utgår ifrån ett verkligt system

• Antal objekt, positivt därför att endast ett system ingår och att man endast behöver
fördjupa sig i existerande dokumentation för att få ett pålitligt resultat

• Planering, positivt därför att man med den här metoden kan delplanera och
omplanera fritt. En undersökning av det här slaget är oerhört svår att detaljplanera i
förväg främst pga att man inte vet vilka kriterier som ska jämföras förrän i
genomförandefasen.

I det här projektet blir den här metoden den som anses som mest lämplig. Betraktar
man hela systemet som en samling integrerade funktioner så kan man sannolikt
identifiera kravområden som kan anses vara representerade i de flesta IS vilket gör att
resultatet får en bred förankring i verkligheten. Identifierar man och avgränsar
förekommande funktioner från varandra så riskerar man heller inte att fastna i
problemlösningssituationer utan kan koncentrera sig på jämförelsen. Frågan huruvida
någon standard är mera tidskrävande att hantera och därmed mera kostsam blir
däremot inte lika påtaglig som om systemet hade implementerats.

Med en kvalitativ metod kan man dock inte garantera att det man påstår gäller i alla
situationer [PD94, s 21]. Ansatsen i det här projektet innehåller därför vissa
kvantitativa angreppssätt. Dessa kännetecknas av att de identifierade funktionerna i
SmartCal9000 grupperas i tre funktionsgrupper, se 3.3.1, ur vilka kravområden
(kriterier), se 3.1, identifieras vilka bedöms vara applicerbara på godtyckliga IS. Man
åstadkommer på så sätt en viss generalisering vilket gör att man kan sluta sig till att
påståendena gäller i flera situationer än vid specialisering.

4.5.4 Utvärdering implementation

• Tidsåtgång, negativt eftersom det inte bedöms realistiskt att hinna implementera
under de 4 - 5 veckor som står till förfogande för genomförandet.

• Iteration, positivt därför att förekommande metoder för implementering normalt är
en iterativa

• Verklighetsförankring, positivt eftersom man utför studien i en verklig omgivning

• Antal objekt, positivt därför att den här metoden kan betraktas som en fallstudie
där endast en omgivning ingår

• Planering, negativt därför att implementering normalt kräver att man gör upp en
tidsplan för projektet med milstolpar och krav som anger när milstolpen uppfyllts.
Dessutom ska ju uppföljning göras på tidsplanen

Metoden ger god kunskap om objektstandarderna och lär resultera i ett optimalt val av
objektstandard för den aktuella omgivningen. Att arbeta i en verklig omgivning gör
även begreppen tidsåtgång och kostnad för respektive standard delaktiga i processen.

En risk är dock att man istället för att koncentrera sig på att hitta generella kriterier
som skiljer standarderna åt inriktar sig på att jämföra vilken standard som löser det
aktuella problemet på bästa sätt. Ett exempel kan vara att verktyg utvecklade för en
viss standard erbjuder funktionalitet som är enkel att använda och löser t.ex
transaktionshanteringen i det aktuella stabila nätverket. Användarvänligheten kan i
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detta fall göra att slutsatsen blir att transaktionshantering hanteras bäst i denna
standard trots att man inte vet hur den uppträder i ett mera ostabilt nätverk. Eftersom
resultatet av det här projektet ska kunna vara vägledande i ett godtyckligt
systemutvecklingsprojekt är inte heller en sådan lösningsansats korrekt.

Beträffande ett upprättande av en tänkt omgivning för ett IS så betraktas det som en
olämplig ansats därför att det kan leda till att krav på funktionalitet, säkerhet,
prestanda etc inte blir tillräckligt realistiska. Risken är att kraven tenderar att bli sådana
som tydligt framhäver kriterier som skiljer de olika standarderna åt istället för att knyta
an till verkligheten. Resultatet från en sådan undersökning må vara alldeles korrekt
men kan svårligen utgöra ett hjälpmedel för ett optimalt val av objektstandard i ett
systemutvecklingsprojekt.

4.6 Insamling av information

Vid insamling av information måste man försäkra sig om att informationen verkligen
ger svar på de frågor som det var avsett plus att svaren är tillförlitliga [PD94 s 85].
Inhämtning av nödvändig kunskap för en jämförelse i det här projektet sker främst
genom att studera teknisk information om de olika standarderna samt om verktygen
CBConnector och MIDAS. Dessutom används ett antal artiklar ur faktatidskrifter som
är skrivna om ämnet.

I och med att aktuell teknisk information används måste svar på de olika
frågeställningarna kunna utvinnas. Tillförlitligheten bedöms också som godtagbar
eftersom svaren har god förankring i förekommande ämneslitteratur.
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5 Genomförande
Den metod som valts i det här projektet är att utifrån ett befintligt system identifiera
kriterier som är väsentliga vid val av objektstandard för implementation, se kapitel 4.
Befintligt system heter SmartCal9000, se 3.3.1, och är ett underhållssystem där objekt
som kräver någon form av underhåll registreras i en eller flera databaser.
SmartCal9000 är dels avsett att underlätta för företag att bli certifierade enligt
kvalitetsstandarden ISO 9000 och dels att förebygga driftstopp och andra störningar i
tillverkningen. Detta medför att de främsta kraven på systemet som helhet är att
medverka till att korrigerande och förebyggande åtgärder vidtas samt att hålla reda på
vem som ansvarar för respektive objekt och underhållsarbete. Dessutom är avsikten att
i framtiden anpassa systemet för Internet och Webteknik. Det här kapitlet inleds med
en studie av SmartCal9000 där funktioner identifieras och grupperas. I de påföljande
avsnitten sker en mer detaljerad beskrivning av DCOM, CORBA, MIDAS och
CBConnector än den som finns i kapitel 2. Därefter redovisas kriterier för jämförelsen
samt beskrivning av själva jämförelsen

5.1 Studie av SmartCal9000

Vid studie av SmartCal9000 identifieras inledningsvis systemets funktioner samt
aktuella krav. Dessa grupperas i Databasfunktioner, Applikationsfunktioner och
Presentationsfunktioner, se figur 9.

             Terminaler

Presentationsfunktioner

Applikationsfunktioner SmartCal9000      Sensor

Databasfunktioner   Databas

Figur 9. Övergripande illustration av SmartCal9000

5.1.1 Databasfunktioner

SmartCal9000 hanterar och lagrar information om:

• objekt och deras relationer sinsemellan

• reservdelar/artiklar som lagerhålls

• underhållsarbeten

• användare

• aktuella databaser
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• entreprenörer, dvs interna eller externa resurspersoner som utför underhållsarbetet

• sökvägar mellan objekt/arbeten och kopplade dokument

Relationer som kan existera mellan objekt är aggregat (består av), dvs ett basobjekt
kan bestå av ett eller flera subobjekt som i sin tur kan bestå av andra subobjekt eller
reservdelar. Man kan således bygga upp hierarkiska objektstrukturer för att klargöra
objektens inbördes relationer. Detta realiseras på så sätt att ett objekt registreras som
en objektgrupp i databasen. Detta objekt kan sedan tjänstgöra som ett samlingsobjekt
för ett eller flera subobjekt. Vid registrering av objektgrupper kan även egendefinierade
fält för aktuell grupp anges.

När det gäller underhållsarbetet så registreras benämningen på aktuella arbeten för
respektive objekt. Relationen mellan arbeten och objekt benämns association (har
koppling till). Arbetena kopplas till respektive objekt som planerade, oplanerade eller
akuta arbeten. Entreprenörer, dvs de som utför underhållsarbeten, registreras i
databasen tillsammans med information om hur man lättast får kontakt med
vederbörande. Benämning på arbeten registreras i databasen medan arbetsplanen och
pågående arbeten sammanställs ur respektive tabell vid varje tillfälle.

Till varje objekt eller arbete kan även ett dokument kopplas som innehåller utförlig
information om objektet/arbetet. Själva kopplingen sker på så sätt att sökvägen till
dokumentet sätts i en särskild funktion och att endast dokumentnamnet lagras i
objektet.

Systemet innehåller dessutom en funktion för omindexering av databasen.

Aktuella funktioner i den här gruppen blir således:

• registrering av data

• ändring av data

• radering av data

• sökning i databasen

• omindexering

5.1.2 Applikationsfunktioner

Den säkerhetsmodell som SmartCal9000 är baserad på består av tre huvudfunktioner
nämligen identitetskontroll (eng. authentication), åtkomstkontroll (eng. access control)
och samtidighetskontroll (eng concurrency control). Identitetskontroll innebär att den
individ som framför en begäran identifieras. Detta realiseras genom ett loginförfarande
som inkluderar ID och lösenord. Åtkomstkontroll innebär att kontroll sker om den som
framför begäran har den behörighet som fordras och utövas vid uppläggning av ny
användare där behörighet för respektive funktion anges. Åtkomstkontrollen har tre
nivåer nämligen inga rättigheter, läsrättighet och skrivrättighet. Åtkomstkontrollen
gäller all kontakt med lagrad data samt systemvård. Sätts behörigheten till ”inga
rättigheter” medges endast åtkomst till eget lösenord och hjälpfunktionen.
Samtidighetskontroll är det sätt som en databas synkroniserar användarnas åtkomst till
data i syfte att förhindra att man förstör varandras arbete [Cel98]. Denna funktion är
normalt inbyggd i det databashanteringssystem som används vilket också är fallet med
SmartCal9000.
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Funktionalitet för sammanställning av data utgörs av en arbetsplan, en lista för
pågående underhållsarbeten samt historik över utförda underhållsarbeten och
kostnader. Sökning av data sker antingen genom att ange det sökbegrepp som gäller
för posten eller att man söker i en lista med samtliga poster och väljer aktuell post
genom att dubbelklicka på denna. I arbetsplanen sammanställs de planerade arbetena
där det framgår vad som ska göras, när det ska göras, berört objekt och vem som ska
göra det. När ett arbete sedan ska utföras markeras det som påbörjat varvid arbetet
ändrar status och läggs till i listan som innehåller pågående arbeten.

SmartCal9000 inbegriper också integrerad funktionalitet såsom ett inköpssystem och
en rapportgenerator. Inköpssystemet har främst till uppgift att göra inköp av
reservdelar och andra artiklar lättarbetat och rapportgeneratorn gör det möjligt att
skapa egna utskrifter. Systemet ska även kunna byggas ut med extra specialanpassade
moduler för särskilda behov.

Till den server där SmartCal9000 är installerat ska även sensorer kunna anslutas.
Sensorn mäter maskinens driftstid och överför sedan dessa värden till servern. För att
upprätthålla godtagbar genomströmning av data till servern och förhindra oacceptabla
väntetider krävs att systemet uppvisar en acceptabel nivå av tillgänglighet.

Systemet innehåller dessutom funktionalitet för systemvård såsom funktioner för att
ange eller ändra sökväg till ev. dokument som är kopplade till ett objekt, att byta
databasnamn samt att utföra batchkörning på arbetsorder. Batchkörning av arbetsorder
innebär att alla arbetsordrar skrivs ut inom angivet intervall.

Aktuella funktioner i gruppen blir således:

• identitetskontrolll

• åtkomstkontroll

• samtidighetskontroll

• sammanställning och sökning av data

• ange/ändra sökväg

• byta databasnamn

• batchkörning

5.1.3 Presentationsfunktioner

Den enda funktionalitet som finns i systemet och som kan påverkas av användaren, när
det gäller det sätt som data presenteras, är att ange antal och namn på egendefinierade
fältrubriker som visas på skärmen och på utskrifter. Antalet kan variera mellan noll och
fyra. En sådan förändring är egentligen en förändring av innehållet i en post i databasen
varför hela systemet vidkänns en sådan förändring. Eftersom systemet är uppbyggt som
ett singellagersystem, se 2.9, är presentationsfunktionalitet inkluderat i systemet och
identisk för alla användare. Det presentationssätt som används är grafiskt, dvs
objektens attribut presenteras i egna fält enligt en förutbestämd layout och användaren
navigerar genom att klicka sig fram.

5.2 Fördjupad teknisk beskrivning av CORBA

Det här avsnittet återger valda delar av CORBA:s specifikation [CORBA].
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Common Object Request Broker Architecture (CORBA) är en specifikation som är
uppbyggd kring en Object Request Broker (ORB) som kan sägas vara en distribuerad
mjukvarubuss. En ORB möjliggör transparent interaktion mellan objekt, dvs klienten
utför ett anrop på samma sätt oavsett om serverobjektet finns lokalt eller i någon annan
dator i nätverket. En ORB:s främsta uppgifter är således att lokalisera den objektklass
som kan exekvera en klients begäran, vid behov instansiera klassen, förbereda det
nyskapade objektet för mottagande av begäran samt att förmedla ev. respons tillbaka
till klienten. ORB kan förvärvas som en s.k. ”plug-and-play”-resurs, dvs den är
implementerad enligt OMG:s specifikation och klar att använda i en godtycklig
omgivning.

Förutom ORB specificeras även definition av objekts gränssnitt i CORBA. En klient
anropar ett visst objekts funktion(er) via dess gränssnitt. Ett objekts gränssnitt kan
definieras på två sätt. Antingen sker det statiskt på så sätt att en IDL-fil som definierar
aktuella gränssnitt och dess funktioner skapas eller så sker det dynamiskt genom att
gränssnitten registreras i ett Interface Repository (IR). IR ansvarar för att såväl statiskt
som dynamiskt definierade gränssnitt lagras på stabilt minne. När det gäller den
statiska ansatsen så körs den aktuella IDL-filen genom en IDL-kompilator varvid stub
och skeleton skapas, se fig 10. Klienten erhåller således en objektreferens till ett objekt
med statiskt definierat gränssnitt via IDL Stubs, se fig 10. En dynamisk definiering av
gränssnittet sker i IR där varje operation betraktas som en komponent som kan nås
separat. Objektreferens till ett objekt med dynamiskt definierat gränssnitt erhålls via
Dynamic Invocation Interface (DII). IDL Stubs, DII och ORB Interface utgör
dessutom den kontaktyta som klienten har mot ORB. ORB Interface ger klienten bl. a
möjlighet att konvertera en objektreferens till ASCII-format för lagring på stabilt
minne. Referensen kan sedan vid nytt behov konverteras till ursprungligt format för
återanvändning.

På serversidan sker kommunikation med ORB via Static IDL skeleton, Dynamic
Skeleton Interface (DSI) eller via en Objekt Adapter (OA). Är objektets gränssnitt
definierat statiskt används Static IDL Skeleton för kommunikation mellan ORB och
objektets implementation och vid dynamisk definition används följdaktligen DSI. När
en implementation har installerats måste den registreras i Implementation Repository
för att på så sätt exponeras för såväl DSI som Static IDL Skeleton. En implementation
kan vara ett objekt i en objektorienterad databas, ett program för en operation, en
inkapslad applikation etc. Detta gör att en OA krävs för att ORB ska kunna
kommunicera med objekt av skiftande struktur, se fig 10.

ORB kan också förekomma i skilda implementationer i ett IS. Dessa kan normalt inte
kommunicera med varandra varför en Portable Object Adapter (POA) krävs. En POA
möjliggör således kommunikation mellan godtyckliga implementationer av ORB.
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Figur 10. En ORB-struktur. Från [CORBA]

Vid exekvering av en klients begäran kan ibland fel uppträda i servern. För att reducera
konsekvenserna av en sådan händelse ingår felhantering i CORBA:s specifikation.
Felhanteringen gör det möjligt för systemutvecklaren att programmera undantag (eng.
exception). Exceptions bidrar till att åstadkomma ett feltolerant system på så sätt att
okontrollerad terminering av exekverande program förhindras. Programmeraren ges
alltså möjlighet att hantera oväntade fel, dvs fel i programkoden, fysiskt fel på någon
enhet, ett felaktigt parametervärde etc. Det är således inte fråga om ett felinmatat
värde från en användare [Eri94, s 284].

5.2.1 Fördjupad teknisk beskrivning av CBConnector

Referensmaterial för det här avsnittet är IBM:s produktbeskrivning [CBC].

CBConnector är en implementering av CORBA-specifikationen som utökats med
funktionalitet för att kunna tjänstgöra som ett mittenlager. CBConnector innehåller
således en ORB som är implementerad enligt CORBA:s specifikation. Dessutom ska
CBConnector i sin roll som mittenlager verka för att binda samman de lagringsenheter
som återfinns i den bakre änden av en kommunikationskanal (eng. back-end) och de
datorer/terminaler som presenterar data och annan information för en användare i den
främre änden (eng. front-end).

Ett mittenlager utökar ett system med vissa tjänster plus att det avlastar
presentationslagret och datahanteringslagret med arbete. Allt i syfte att förbättra
systemets skalbarhet och tillgänglighet. Utöver vad CORBA specificerar tillhandahåller
CBConnector:

• Hantering av arbetsanhopning och otillgängliga (felaktiga) servrar (eng. workload
management)

• Säkerhet såsom identitetskontroll, åtkomstkontroll och samtidighetskontroll (eng.
concurrency service)

• Dataintegritet



5 genomförande

29

• Förflyttning av objekt mellan processer inom samma nod eller mellan noder genom
att förvandla objektet till en ström av bytes, överföra dessa bytes och bygga upp
objektet vid ankomst till den nya destinationen

• Transaktionsservice

• Automatiserad lagring på stabilt minne

Arbetsanhopning hanteras på så sätt att flera servrar erbjuder exekvering av de
operationer som klienter begär. CBConnector agerar som koordinator bland dessa
servrar och ser till att otillgängliga servrar undviks samt att exekvering sker på de
servrar som är minst belastade.

Identitets- och åtkomstkontroll ger systemutvecklaren möjlighet att begränsa åtkomst
till vissa operationer. CBConnector tillhandahåller en Security Server som ansvarar för
att fastställa identiteten genom ett loginförfarande med lösenord samt information om
användares rättigheter. Mha detta avgörs vilka funktioner och tjänster vederbörande
har åtkomst till. Samtidighetsservicen utgörs dels av en kontroll av huruvida
involverade transaktioner kan utnyttja databasen samtidigt och dels av huruvida
samtidig åtkomst kan medges till andra objekt eller resurser. Samtidig åtkomst till en
databas kräver dels att databasen ska befinna sig i samma tillstånd och dels att varje
datapost i databasen som påverkas av operationer ska påverkas i samma ordning som
om involverade transaktioner hade utnyttjat databasen sekvensiellt [EN94].
Samtidighetsservicen utövas på så sätt att ett lås (eng. lock) förvärvas på den resurs
som begärs. Det existerar olika sorters lås bl.a läslås (eng. readlock) och skrivlås (eng.
writelock). Läslås kan kombineras varför flera klienter kan inneha läslås samtidigt
medan skrivlås är exklusivt och kan endast innehas av en klient åt gången.

Dataintegritet utövas av Security Server och möjliggör flera skyddsnivåer av de data
som ingår i meddelanden som skickas mellan datorer. De nivåer som existerar är no
protection, integrity, confidentiality och integrity and confidentiality. Den första nivån
ger som namnet antyder inget skydd alls. Den andra förser varje meddelande med ett
sigill som vid ankomst kontrolleras. Är sigillet brutet, dvs ger inte sigillet en korrekt
representation av meddelandet har det ändrats under överföringen. Den tredje nivån
krypterar meddelanden som ska överföras. Den fjärde och strängaste nivån erbjuder en
kombination av integrity och confidetiality.

Transaktionsservice i en distribuerad miljö hanteras mha av two-phase-commit
protokoll. Det innebär att transaktionen genomförs i två faser. I den första tar en
transaktionskoordinator reda på om involverade resurser är redo att genomföra en
transaktion. I fas två kontrolleras svaren och om deltagande resurser svarat positivt
beslutar koordinatorn att transaktionen ska genomföras och meddelar resurserna som
genomför sin del av transaktionen och meddelar koordinatorn när det är utfört. Erhålls
inte positivt svar från alla resurser att de är redo att genomföra transaktionen utförs
den inte alls [CBC]. Detta möjliggör bl.a att data kan överföras mellan poster i en
databas med bibehållen konsistens. Dvs överföring mellan två poster ska ta databasen
från ett konsistent tillstånd till ett annat konsistent tillstånd [EN94, s 537].

Automatiserad lagring på stabilt minne realiseras av Application Adapter Framework.
Resursen tillhandahåller en omgivning som ansvarar för att metoder som lagrar data på
stabilt minne aktiveras vid lämpliga tidpunkter.
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5.3 Fördjupad teknisk beskrivning av DCOM

Component Object Model Specifikation [COM] utgör källa för det här avsnittet.

Microsofts Distributed Component Object Model (DCOM) motsvarighet till ORB
heter Service Control Manager (SCM) och är alltså den resurs som upprättar en
förbindelse mellan klient och server. Till sin hjälp har SCM ett register, Registry, där
sökvägen till aktuell implementation registreras och en tabell över existerande
objektklasser, Class Object Table. På både klient- och serversidan finns ett COM
library där SCM, Registry, Class Object Table, resurser för administration av
gränssnitt m.m finns implementerade. Vid ett anrop från en klient aktiveras SCM i
klientens COM Library som först kontrollerar i Registry om efterfrågad funktionalitet
finns implementerad dvs om dess gränssnitt har mappats till en sökväg till
implementationen samt om ett objekt finns instansierat. Om det är så returneras
gränssnittets pekare till klienten. Finns ett objekt kan servern därmed returnera samma
gränssnittspekare till flera klienter. Existerar inte efterfrågat objekt skapas ett nytt mha
Class Factory, dess gränssnitt registreras i Registry och en pekare returneras till
klienten. Class factory innehåller implementationen till samtliga klasser. När klienten så
småningom erhåller en pekare sker kommunikation direkt mellan klient och
serverobjekt. SCM och därmed COM Library deltar således endast under etableringen
av förbindelsen, se fig 11.

Figur 11. Illustration av uppkoppling och kommunikation mellan klient och 
server. Hämtad från [COM]

För att begränsa oönskad kommunikation har DCOM ett säkerhetssystem som består
av två delar nämligen identitetskontroll och åtkomstkontroll. Identitetskontrollen
initieras av anropad server som begagnar sig av ett gränssnitt som heter
IServerSecurity. Via detta gränssnitt erbjuds metoder för ett loginförfarande där ID
och lösenord ska anges. Åtkomstkontroll realiseras på så sätt att aktuella objekt anger i
en Access Control List (ACL) vilka användare eller grupper av användare som ska
medges åtkomst till objektets metoder. Såväl identitetskontroll som åtkomstkontroll är
maskinspecifikt och kan således variera från server till server

Förekommande gränssnitt definieras i Microsoft Inteface Definition Language (MIDL)
vilket är ett språk som ger en binär representation av gränssnitten. Denna
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representation bildar en COM Server vars existens krävs för att den funktionalitet som
gränssnitten representerar ska kunna utnyttjas. MIDL beskriver samtliga gränssnitt
som ett objekt kan nås via. MIDL stödjer nämligen att ett objekt har flera gränssnitt i
syfte att råda bot på versionsproblemet. Utökar ett objekt sin funktionalitet så
definieras detta mha MIDL varvid ett nytt gränssnitt skapas som stödjer denna
utökning. De äldre gränsnitten finns dock kvar så att de klienter som inte gör anspråk
på den nya funktionaliteten kan utnyttja objektets tjänster precis som tidigare.
Relationen mellan objektklass och gränssnitt är således ett till många. Varje gränssnitt
tilldelas en Globally Unique Identifier (GUID). Dessutom ärver varje gränssnitt
funktionalitet från ett supergränssnitt som möjliggör navigering mellan respektive
objekts gränssnitt samt mekanismer som kontrollerar kommunikation med objektet.
Förekommer ingen kommunikation med någon klient raderar objektet sig självt.

När en begäran från en klient inte kan exekveras korrekt föreligger risk för ofrivillig
terminering av servern. Detta förbyggs av DCOM genom att returnera ett
felmeddelande, s.k. HRESULT. Programmeraren ges sedan möjlighet att mappa detta
meddelande till ett programblock för att reducera konsekvenserna av oförutsedda fel
som uppstår under själva programexekveringen.

5.3.1 Fördjupad teknisk beskrivning av MIDAS

Borlands MIDAS är en modell som utökar DCOM med funktionalitet för distribuering
av databasapplikationer samt rutiner för säker och effektiv interaktivitet mellan klient
och databasapplikation. Modellen tillhandahåller tre teknologier nämligen Remote
DataBroker (RDB), Business ObjectBroker (BOB) och ConstraintBroker (CB). An
overview of Borland MIDAS [MIDAS] utgör referensmaterial för det här avsnittet.

RDB ger utvecklare möjlighet att skapa distribuerade databasapplikationer till de noder
i ett nätverk där databaser finns. Databasapplikationen kan kommunicera med en
mängd olika databaser. När klienten vill hämta information ur databasen sker ett anrop
till servern/databasapplikationen enligt DCOM:s rutiner. Databasapplikationen startar
då en operation mot databasen. Klienten förses sedan med den eller de poster som
uppfyller sökvillkoret varvid förbindelsen avbryts. Dessa poster lagras således i
klientnoden och kan sedan bearbetas vid valfri tidpunkt.

Vid uppdatering av poster i databasen upprättas en ny förbindelse för överföring av
den/de uppdaterade posterna. Denna överföring innehåller såväl den modifierade
posten som ursprungsposten. Är inte ursprungsposten identisk med den som finns i
databasen har den ändrats mellan de båda förbindelserna. De båda posterna från
klienten och den aktuella posten i databasen returneras då till klienten för beslut av
användaren om posten i databasen kan uppdateras med ändringarna. Detta gör att
konflikter vid samtidig kommunikation med databasen detekteras. Dessutom
kompletteras överförda poster från databasapplikationen med integritetsregler så att
uppdaterade poster med ogiltiga data upptäcks redan hos klienten och reducerar
därmed belastningen av nätverk och databasapplikation och ökar tillgängligheten till
databasen.

BOB hanterar uppgifter som balansering av belastning av servrar (eng. load balancing)
och överföring av exekvering från server som inte opererar korrekt till server som
opererar korrekt (eng. fail-over safety). Till sin hjälp har BOB ett register, Registry,
där tillgängliga servrar samt den funktionalitet respektive server erbjuder registreras.
Load balancing realiseras på så sätt att BOB urskiljer tillgängliga servrar där objekt
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som kan tillgodose klientens behov återfinns och erbjuder en referens till ett objekt på
den server som är minst belastad. Registry innehåller dessutom uppgifter om servrar
som inte opererar korrekt varför dessa kan undvikas. Fail-over safety realiseras genom
att BOB observerar eventuella felmeddelanden (HRESULT), se 5.3, som returneras
från exekverande objekt. Detta noteras i Registry och BOB överför automatiskt
exekveringen till en fungerande server.

CB förser RDB med integritetsregler och felmeddelanden. De regler som gäller för
data i databasen finns samlade i ett Data Dictionary. CB uppdaterar Data Dictionary
mha SQL Explorer. SQL Explorer kan kommunicera med många databaser såsom
Oracle, Borland Interbase, Sybase, Informix etc och kan därmed förse Data Dictionary
med regler för respektive databas.

5.4 Fastställande av kriterier

Avsikten med att fastställa kriterier är att generalisera, dvs kriterierna i det här
projektet ska vara giltiga och resultatet ska kunna beaktas vid utveckling av andra IS.

Under återstoden av genomförandet betraktas systemet som ett antal distribuerbara
objekt som innehåller identifierad funktionalitet och som ska kunna implementeras i
godtyckligt programspråk. Detta samt förekommande funktioner i och krav på
SmartCal9000 leder till att de kriterier som betraktas som centrala vid bedömning av
IS i en flerlagersarkitektur enligt 3.1 kan fastställas med följande motivering:

• Skalbarhet, dvs stöd som ges vid utökning av systemet föranleds av att antalet
användare, mängden data och antalet databaser kan varieras, se 5.1.2.

• Återhämtningsförmåga, vilket motiveras av att sensorer, se figur 9, som kan
kommunicera med systemet inte uppvisar avsedd funktion om systemet inte kan
förebygga eller snabbt återhämta sig från högfrekventa fel.

• Anpassningsförmåga, vilket föranleds av att förekommande objekt i SmartCal9000
ska kunna kommunicera sinsemellan och med ett godtyckligt inköpssystem samt att
SmartCal9000 ska kunna byggas ut med moduler för särskilda behov. Dessutom
ska systemet i framtiden anpassas för att operera via Internet och Webteknik. Detta
gör att systemet ska kunna installeras på en godtycklig plattform.

• Underhållbarhet, motiveringen här är dels att säkerhetsfunktioner såsom
identitetskontroll, åtkomstkontroll och samtidighetskontroll och dels att funktioner
för omindexering och namnbyte av databasen samt hantering av sökväg till
kopplade dokument har identifierats.

5.5 Faktorer för jämförelse

Nedan listas vilka faktorer ur respektive kriterie som jämförelse baseras på.

Skalbarhet:

• administrativ insats, uppskattning av administrativ insats vid förändring av antalet
användare. En användare likställs med en nod i nätverket

• begränsning av nätverkstrafik, ger standarden och/eller aktuellt verktyg stöd för
begränsning av nätverkstrafik. Eftersom extra data (eng. overhead) för detektering
av fel, se 2.1, överförs i anslutning till egentlig data kan nätverket utgöra en
flaskhals som begränsar skalbarheten
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• bibehållen prestanda, existerar andra rutiner för att upprätthålla god prestanda vid
utökning av antalet användare

Återhämtningsförmåga:

• tillgänglighet, existerar särskilda rutiner för att upprätthålla god tillgänglighet av
systemets data och tjänster

• transaktion, ges stöd för transaktion/atomisk handling (eng. atomic action) i en
distribuerad miljö

• felhantering, existerar rutiner för hantering eller reducering av konsekvenser av
andra fel utöver de som påverkar tillgängligheten

Anpassningsförmåga:

• godtycklig plattform, ges stöd för att installera en applikation på en godtycklig
plattform.

• anpassningar befintligt IS, krävs anpassningar av ett befintligt IS för att
kommunikation ska kunna upprättas med aktuell applikation.

Underhållbarhet:

• säkerhet, ges stöd för identitetskontroll, åtkomstkontroll och samtidighetskontroll

• dataintegritet, bidrar modellen eller tillgängliga verktyg till att säkerställa att data är
giltig dvs att förekommande datavärden är tillåtna för respektive datatyp.

5.6 Resultat av jämförelsen map fastställda faktorer

Själva jämförelsen genomförs på så sätt att svar på frågeställningar enligt 5.5 söks i
respektive standards specifikation i första hand och aktuellt verktygs specifikation i
andra hand, se 1. Någon verifiering av resultaten mot verkliga system sker således inte.
För övrigt gäller allmänt att om svaret på en frågeställning är nej sätts en nolla i
tabellen, är svaret ja och jämförbart svar påträffas i båda standarderna sätts en etta på
båda och slutligen om svaret är ja och en standard ger bättre stöd sätts en tvåa på den
som ger bäst stöd och en etta på den andra.

5.6.1 Jämförelse skalbarhet

Jämförelse av skalbarhet baseras på följande villkor:

• nätverket består inledningsvis av fler än en nod

• samtliga noder opererar på likadana plattformar

• övrig mjukvara (ej OS) kan komma från skilda leverantörer

• varje nod ska kunna tjänstgöra som klient såväl som server

Fråga ”administrativ insats” besvaras med en etta på båda om likartade insatser krävs.
Skiljer sig insatserna åt ges den standard där minst insatser krävs en tvåa och den andra
en etta.

Fråga \ Standard DCOM CORBA

administrativ insats 1 1
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begränsn. av nätverkstrafik 1 0

bibehållen prestanda 1 1

Tabell 2. Utfall skalbarhet

Utvärdering administrativ insats

Standarderna bedöms som likvärdiga när det gäller administrativ insats vid utökning av
antalet användare därför att i båda fallen krävs endast installation av mjukvara och
nätverkskort i den nya noden för att kunna upprätta kommunikation med dess objekt.
Övriga noder i nätverket behöver således inte uppdateras.

I ett CORBA-system krävs åtminstone installation av en ORB, en Portable Object
Adapter (POA), se 5.2, samt ett nätverkskort som stödjer General Inter-ORB Protocol
(GIOP) i varje ny nod. ORB måste dessutom ha tillgång till kompilerade IDL-
instruktioner om existerande objekts gränssnitt.

I ett DCOM-system krävs installation av ett s.k. COM Library, se 5.3, samt ett
nätverkskort som stöder protokoll enligt OSF DCE RPC specifikationen, se List of
abbreviations. COM Library innehåller resurser för att definiera, skapa binär
representation av och exponera aktuella objekts gränssnitt, dvs en COM-server, se 5.3.
Dessutom ingår SCM för lokalisering av efterfrågade objekt samt lågnivårutiner för
RPC-kommunikation, se 2.5, och minnesallokering.

Utvärdering av begränsning av nätverkstrafik

DCOM erhåller ett bättre betyg därför att ett DCOM-system utökat med MIDAS
begränsar nätverkstrafiken på så sätt att regler för dataintegritet propageras
tillsammans med efterfrågad data till klienten, se 5.3.1. Detta medför att validering av
registrerad data sker på lokal nod vilket gör att endast korrekt data skickas över nätet.

CORBA ges det sämre betyget därför att CORBA utökat med CBConnector inte har
samma förtroende för klienter utan hanterar integritets- och andra kontroller centralt.
Detta gör att hela end-to-end förbindelsen, se 2.6.1.1, trafikeras under hela
kontrollförfarandet.

Utvärdering bibehållen prestanda

Standarderna bedöms som likvärdiga när det gäller rutiner för att bibehålla god
prestanda vid utökning av antalet användare. Såväl CBConnector som MIDAS
erbjuder balansering av last (eng. load balancing or workload management), se 5.2.1
och 5.3.1. Med detta avses att åtgärder vidtas för att sprida exekvering av efterfrågade
tjänster på flera servrar så att varje server opererar optimalt.

5.6.2 Jämförelse återhämtningsförmåga

Villkor för jämförelse av återhämtningsförmåga är att efterfrågad funktionalitet finns
distribuerad på fler än en server

Fråga \ Standard DCOM CORBA

tillgänglighet 2 1

transaktion 0 1

felhantering 1 2
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Tabell 3. Utfall återhämtningsförmåga

Utvärdering tillgänglighet

DCOM tillskrivs bättre betyg när det gäller tillgänglighet därför att DCOM utökat med
MIDAS erbjuder felhantering som består av såväl HRESULT, se 5.3, som fail-over
safety, se 5.3.1. Den service som tillhandahålls via dessa funktioner syftar till att
förhindra ofrivillig terminering av en server samt att överföra exekvering av en begäran
från en felaktig server till en fungerande. Detta bidrar till ökad tillgänglighet på så sätt
att det faktum att en server ej opererar korrekt kan observeras av omgivningen och
därmed undvikas. Dessutom blir en klient alltid betjänad i och med att exekvering sker
på eller överflyttas till en fungerande server.

CORBA får det sämre betyget därför att ett CORBA-CBConnecter-system erbjuder
motsvarande service utom fail-over safety. Detta gör att klienten återfår kontrollen när
en server returnerar ett felmeddelande och måste ånyo anropa ett serverobjekt.
Eftersom CBConnector observerar och undviker felaktiga servrar, se 5.2.1, så bör ett
upprepat anrop lyckas. Klienten måste dock aktivt bidra till att upprätta lika god
tillgänglighet som i ett DCOM-MIDAS-system.

Utvärdering transaktion

CORBA får bättre betyg därför att CBConnector tillhandahåller stöd för transaktioner
i en distribuerad miljö genom att utnyttja Two-Phase Commit Protocol, se 5.2.1. Data
kan därmed flyttas mellan poster i en databas som endast involverar konsistenta
tillstånd. Den tidpunkt där aktuell data hämtats från den ena posten men ännu ej införts
i den andra kan således inte observeras av omgivningen och är därmed inget tillstånd.

DCOM saknar stöd för transaktioner i en distribuerad miljö och ges därför betyg 0.

Utvärdering felhantering

CORBA erhåller högst betyg när det gäller att reducera konsekvenser eller hantera
andra fel än de som redovisas under tillgänglighet. Skälet är att den utvecklingsmiljö
som CBConnector tillhandahåller innehåller en resurs som heter Application Adapter
Framework och som automatiskt och vid lämplig tidpunkt aktiverar metoder som
lagrar information på stabilt minne, se 5.2.1. Detta reducerar väsentligen
konsekvenserna av en okontrollerad terminering av servrar eller hela system och bidrar
därmed till snabbare återstart av terminerade systemdelar.

DCOM får betyg 1 därför att MIDAS tillhandahåller funktionalitet som gör det möjligt
att lagra och bearbeta en mängd poster på lokal nod, se 5.3.1. Detta gör att en
operatör kan få visst arbete utfört trots att förbindelsen mellan klient och server är
tillfälligt bruten.

5.6.3 Jämförelse anpassningsförmåga

Villkor för den här jämförelsen är att en plattform eller ett system involveras som
saknar tidigare anpassningar.

fråga \ standard DCOM CORBA

godtycklig plattform 1 2

anpassningar befintligt IS 1 1
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Tabell 4. Utfall anpassningsförmåga

Utvärdering godtycklig plattform

CORBA får det högre betyget därför att i ett CORBA-system är ORB
plattformsoberoende samt att interaktivitet mellan CORBA- och DCOM-system
beaktas i ett CORBA-CBConnector-system. En ORB görs plattformsoberoende
genom att en Object Adapter (OA), se 5.2, byggs ovanpå ORB och tjänstgör som
gränssnitt mellan ORB och den aktuella plattformens objekt. På en plattform där
mappning mellan ORB och aktuella objekt inte sker korrekt med existerande OA
behöver endast en rätt anpassad OA konstrueras. I ett IS kan dessutom flera
implementationer av ORB existera. För att åstadkomma kommunikation mellan dessa
krävs en Portable Object Adapter (POA), se 5.2, vilket också ingår i CORBA-
specifikationen.

Kommunikation mellan CORBA och DCOM stöds mha Component Broker Toolkit
vilket är en komponent som levereras tillsammans med CBConnector och är klar att på
en DCOM-klient. Mha OA, POA och Component Broker Toolkit ges således ett gott
stöd för att involvera en godtycklig plattform i systemet.

I ett DCOM-system behöver hela COM Library, se 5.3, anpassas för att interaktivitet
ska kunna upprättas mellan godtyckliga plattformar. Betyget sätts till 1 därför att inte
någon av de komponenter som ingår i COM Library stödjer kommunikation mellan
godtyckliga plattformar. Ett COM Library måste därmed konstrueras för varje specifik
plattform såsom Windows95, Windows/NT, Macintosh etc för att kommunikation ska
kunna upprättas. Standarden har dessutom inte beaktat interaktivitet mellan DCOM-
och CORBA-teknik.

Utvärdering anpassningar befintligt IS

Standarderna erhåller samma betyg därför att insatser vid integrering med befintliga
system bedöms som likvärdiga.

I ett DCOM-system krävs att gränssnitten till de metoder eller procedurer som ett
befintligt IS tillhandahåller definieras i MIDL och på så sätt representeras binärt i en
COM-server, se 5.3. Definiering sker i en MIDL-fil som sedan kompileras.
Implementering av den funktionalitet aktuella metoder och procedurer innehåller måste
dessutom vara gjord i ett programspråk som stödjer hantering av pekare eftersom
anrop sker via pekare. För att skapa en COM-server krävs tillgång till en MIDL-
kompilator som är anpassad för aktuell plattform.

CORBA antar en likartad ansats, dvs gränssnitten till förekommande funktioner i ett
befintligt IS måste definieras i OMG IDL för att efter kompilering exponeras i
Implementation Repository, se 5.2. Dessutom måste en OMG IDL existera som är
anpassad till det programspråk befintligt IS är skrivet i plus en giltig OA så att korrekt
mappning mellan ORB och förekommande objekt kan upprättas.

5.6.4 Jämförelse underhållbarhet

Fråga \ Standard DCOM CORBA

säkerhet 1 2

dataintegritet 0 1
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Tabell 5. Utfall underhållbarhet

Utvärdering säkerhet

CORBA får ett bättre betyg därför att ett CORBA-system utökat med de tjänster
CBConnector erbjuder ger stöd inom alla tre områdena som ingår i faktorn säkerhet,
dvs identitetskontroll, åtkomstkontroll och samtidighetskontroll. CBConnector utövar
identitets- och åtkomstkontroll via en Security Server där loginförfarande och
restriktioner beträffande åtkomst återfinns, se 5.2.1. Samtidighetskontroll utövas på så
sätt att varje resurs kan fördela olika lås (eng. lock) till klienter. Varje resurs har
dessutom tillgång till en tabell som anger vilka lås som kan kombineras. Har t.ex en
klient ett skrivlås på en resurs medges inte några andra lås på den resursen. CORBA
ger således ett gott stöd när det gäller säkerhet.

DCOM får betyg 1 därför att samtidighetskontroll i ett DCOM-MIDAS-system antar
en optimistisk ansats. Med detta menas att man utgår ifrån att konflikter vid samtidig
kommunikation är sällsynta och att de löses när de uppstår [Cel98]. I det här fallet
krävs att en eller flera användare involveras vid lösning av en sådan konflikt. DCOM
ger dock stöd för identitetskontroll och åtkomstkontroll. Identitetskontroll utövas på
så sätt att vid anrop av en klient till en server anlitar servern en ID-funktion via ett
gränssnitt som heter IServerSecurity varvid klienten genomgår ett loginförfarande med
ID och lösenord. Åtkomstkontroll stöds på så sätt att tillgängliga objekt och vilka som
har rätt till åtkomst listas i en Access Control List (ACL), se 5.3.

Utvärdering dataintegritet

CORBA får betyg ett därför att ett CORBA-CBConnector-system erbjuder
integritetsskydd av överförda meddelanden. Detta gör att meddelanden som på ett
otillåtet sätt ändrats på någon nod under överföring detekteras, se 5.2.1. Security
Server ansvarar för hantering av dataintegritet.

DCOM erbjuder inte några rutiner för detektering av otilllåten ändring av
meddelanden.

5.7 Analys

Vid en sammanräkning av resultaten av hela jämförelsen i avsnitt 5.6 erhåller ett
CORBA-system siffran 12 och ett DCOM-system siffran 9, se tabell 6. Detta ska inte
tolkas som att CORBA är ett bättre val eftersom informationssystem graderar de fyra
kriterierna olika. Förklaringen i det här fallet är att CORBA på fler punkter än DCOM
ger ett visst stöd.

Kriterie \ Standard DCOM CORBA

Skalbarhet 3 2

Återhämtn.förmåga 3 4

Anpassningsförmåga 2 3

Underhållbarhet 1 3

Tabell 6. Sammanställning av kriterier

Resultatet av det här projektet visar att när det gäller skalbarhet, dvs administrativ
insats vid utökning av systemet, begränsning av nätverkstrafik och förmåga att
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bibehålla god prestanda vid utökning av systemet så ger ett DCOM-system bäst stöd.
Det som skiljer de båda standarderna åt är att ett DCOM-MIDAS-system erbjuder
rutiner för begränsning av nätverkstrafik vilket CORBA saknar.

Beträffande återhämtningsförmåga ger ett CORBA-system bäst stöd.
Återhämtningsförmåga visar i vilken omfattning aktuell standard bidrar till god
tillgänglighet av systemet, om standarden ger stöd för transaktionshantering och om
stöd ges för återhämtning från andra fel än de som sorterar under ovan nämnda
punkter. CORBA vinner på att ett CORBA-CBConnector-system erbjuder en resurs
som väver in instruktioner i aktuell implementation som medför att lagring på stabilt
minne sker vid lämpliga tidpunkter samt att transaktionshantering erbjuds. DCOM
saknar båda dessa egenskaper men utökad med MIDAS erbjuds fail-over safety, se
5.3.1.

Anpassningsförmåga, dvs de insatser som krävs för att involvera dels en godtycklig
plattform och dels ett befintligt system, stöds bäst av CORBA. Det som skiljer
standarderna åt är att involvering av en godtycklig plattform i ett CORBA-system
kräver implementering av en Object Adapter medan DCOM kräver implementering av
COM Library. Eftersom COM Library innehåller regler för minnesallokering, SCM,
registry etc uppskattas den insatsen som mer omfattande.

Underhållbarhet, dvs identitetskontroll, åtkomstkontroll, samtidighetskontroll och
dataintegritet, stöds bäst av ett CORBA-system. Standarderna skiljer sig åt när det
gäller samtidighetskontroll genom att CORBA-CBConnector erbjuder en funktion som
ger förekommande resurser möjlighet att fördela olika lås till klienter, se 5.2.1. Med
resurs avses objekt, transaktion eller yttre enheter såsom skrivare, scanner m.m vars
åtkomst regleras av en mjukvarukomponent.
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6 Slutsatser
De IS som opererar i olika organisationer och företag existerar i omgivningar som å
ena sidan kan vara praktiskt taget identiska eller å andra sidan variera enormt. Detta
gör att de kravspecifikationer som ligger till grund för systemutveckling varierar på
samma sätt. Det är således sannolikt att de fyra kriterier som ingår i den här
jämförelsen tillskrivs varierande grad av betydelse vid projektering av nya IS. Beroende
på denna gradering är avsikten att ett optimalt val av objektstandard för ett specifikt IS
ska kunna göras med det här projektets resultat som underlag.

I återstoden av kapitlet sammanfattas resultat och slutsatser av jämförelsen samt att en
diskussion om ämnet förs. Avslutningsvis diskuteras förslag på uppslag för fortsatta
studier inom området.

6.1 Resultat

Tidigare undersökningar inom området har fokuserat på konkreta skillnader mellan
objektstandarderna såsom specifikation av objekts gränssnitt, registrering av
serverobjekt etc. Pga den detaljerade beskrivningen är dessa undersökningar inte
lättillgängliga och kan inte tjänstgöra som underlag för ett utvecklingsprojekt vid val
av standard. Det här projektet avviker dock från tidigare undersökningar på så sätt att
s.k mittenlagerverktyg för respektive standard involveras i projektet, se 2.9. Detta gör
att abstrakta krav såsom tillgänglighet, god prestanda, integrering med befintliga
system etc kan beaktas, se 3.1. Tillgängligheten av resultatet bedöms därför som
godtagbar eftersom dels fastställda kriterier och ingående faktorer sannolikt är
relevanta för flertalet IS och dels att en gradering av kriterierna är ganska enkel att
göra, se 6.1.5.

Avsikten med jämförelsen i det här projektet är att bidra med dels en beskrivning av
hur ett mittenlagerverktyg utökar aktuell standard med funktionalitet och dels vilka
generella krav en sådan kombination möter. Systemutveckling kan förenklas genom att
ett optimalt val av implementationsmetod kan göras tidigt och på så sätt bidra till att
installation och igångkörning av det nya systemet blir mera friktionsfritt.

Det man kan konstatera när man tar del av sammanställningen, se 5.7, är att IS som har
höga krav på att systemet snabbt återhämtar sig från fel, lätt kan anpassas till nya
omgivningar och erbjuder gott om tjänster för att förenkla systemunderhållet med
fördel kan implementeras med CORBA-teknik. IS som prioriterar god prestanda även
med stort antal användare blir sannolikt mest nöjd med ett DCOM-system. Det blir
troligen ännu mer påtagligt om Internet utnyttjas eftersom överföringshastigheten är
betydligt lägre där än i ett lokalt nätverk (eng. Local Area Network), se 2.1, samt att
många fler användare ska dela på nätverksmediet. Vid kommunikation via Internet
ökar dessutom sannolikheten att CORBA- och DCOM-teknik måste kunna interagera,
se 3.2, vilket CORBA ger ett visst stöd för.

6.1.1 Resultat och slutsatser CORBA

Beträffande CORBA så styrker jämförelsen i kapitel 5 de resultat som tidigare
undersökningar framfört nämligen att CORBA är ett bra val om aktuell omgivning
består av skilda plattformar. Stommen i ett CORBA-system är ju en ORB vars uppgift
är att tillhandahålla en abstrakt kommunikationskanal mellan objekt på lokal nod eller
mellan objekt på skilda noder. ORB är den komponent som är plattformsoberoende
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och kan således operera i miljöer där skilda plattformar existerar. Detta realiseras
genom att en mjukvaruadapter konstrueras som tjänstgör som gränssnitt mellan ORB
och förekommande objekt på en plattform. Eftersom CORBA är en specifikation och
OMG-gruppen, se 2.6.1, inte har till uppgift att implementera några komponenter har
flera mjukvaruleverantörer implementerat ”sin egen” ORB. Detta har naturligtvis lett
till att det existerar skilda utgåvor av ORB varför CORBA-specifikationen även
omfattar kommunikation mellan godtyckliga ORB. CORBA:s styrka är således att
specifikationen reglerar kommunikation i omgivningar som innehåller dels skilda
plattformar och dels CORBA-komponenter som är konstruerade av olika leverantörer.

6.1.2 Resultat och slutsatser DCOM

Det här projektet styrker även tidigare undersökningars resultat när det gäller DCOM,
nämligen att DCOM är det bästa valet på Windowsplattformar. Skälet till detta är att
DCOM:s skapare Microsoft, se 2.6.2, till skillnad från OMG-gruppen, erbjuder
anpassade plattformar för DCOM såsom Windows NT, Windows95 etc. Dessutom
existerar kompletta utvecklingsverktyg för DCOM-system såsom VisualBasic och
Delphi3. Det är en ansats som ligger helt i linje med Microsofts affärsidé, nämligen att
mjukvara till persondatorer ska vara tillgänglig för gemene man och berika var och ens
tillvaro, se 2.6.2. Mycket tyder således på att om aktuellt IS:s kravspecifikation kan
tillgodoses med såväl CORBA som DCOM är DCOM ett bättre val för
systemutvecklare i allmänhet pga existerande hjälpmedel.

6.1.3 Resultat och slutsatser CBConnector

CBConnector som är en utökad implementation av CORBA-specifikationen tillför
främst funktionalitet för underhållbarhet (säkerhet, dataintegritet), och
återhämtningsförmåga (tillgänglighet, transaktionshantering, felhantering). Pga det
rigorösa stöd som ges när det gäller säkerhet, transaktionshantering och felhantering är
ett CORBA-CBConnector-system det bästa valet när absolut konsistens i databasen
och detektering av förvrängda meddelanden krävs, se 5.2.1. Ett exempel på ett system
där dessa krav är centrala är ett banksystem där överföring av pengar mellan konton
måste utföras i en transaktion. En sådan operation måste utgöra en transaktion därför
att andra operationer mot databasen inte ska kunna observera ett tillstånd där pengar
tagits ut från ett konto men ännu ej införts på ett annat.

6.1.4 Resultat och slutsatser MIDAS

MIDAS beaktar främst skalbarhet (administrativ insats, begränsning av nätverkstrafik,
bibehållen prestanda) och återhämtningsförmåga (tillgänglighet, transaktions-hantering,
felhantering). MIDAS tillämpar en optimistisk strategi, se 6.2, för att bidra till hög
tillgänglighet och begränsning av nätverkstrafiken. Med detta menas att klienten i
större utsträckning får delta i exekveringen av ett anrop. Detta sker på bekostnad av
databasens konsistens. I MIDAS realiseras detta genom att kopior av poster i
databasen och integritetsregler för dessa poster kan lagras i klienten, se 5.3.1. Posterna
uppdateras således lokalt med en temporärt inkonsistent databas som följd och utan att
göra anspråk på nätverksmediet. När uppdateringen är slutförd överförs posterna till
databasen varvid den antar ett nytt konsistent tillstånd. I och med att flera användare
har tillgång till databasen kan konflikter uppstå när flera användare samtidigt försöker
uppdatera samma post. Sådana konflikter hanteras av inblandade användare när de
uppstår, se 5.3.1. En optimistisk strategi erbjuder godtagbar systemfunktion eftersom
konflikter enligt ovan är tillräckligt sällsynta, se 6.2.
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DCOM-MIDAS-teknik är sannolikt ett bra val för informationssystem som opererar i
en överblickbar omgivning samt där varje operation på data endast involverar en
datapost, dvs data överförs inte mellan poster. Med överblickbar omgivning avses
organisationer eller företag med någon sorts policy som reglerar vilka verktyg och
plattformar som ska användas i IS. De flesta MPS-, underhålls-, ekonomisystem etc
som används av företag kan med fördel implementeras med DCOM-MIDAS-teknik.
System där konsekvenser av en okontrollerad terminering eller förvrängt meddelande
blir kritiska bör däremot inte implementeras med DCOM-MIDAS-teknik, se 5.6.2.

6.1.5 Resultat och slutsatser SmartCal9000

När det gäller SmartCal9000 så känns kriteriet skalbarhet väsentligt därför att
godtagbar prestanda bör upprätthållas även vid många användare så att anslutna
sensorer erbjuds den respons som avses. Eftersom överföring av data via ett
nätverksmedium, se 2.1, i allmänhet utgör en flaskhals bör begränsning av
nätverkstrafiken bidra till att klienter får godtagbar respons. Detta bör bli ännu mer
påtagligt när Internet och Web-teknik integreras i SmartCal9000, se 3.1.

De krav på återhämtningsförmåga som SmartCal9000 har gäller främst tillgänglighet
eftersom sensorer som opererar online bör få snabb åtkomst för att slippa konstruera
avancerad felhantering i varje sensor. Krav på transaktionshantering i distribuerad miljö
existerar däremot inte eftersom data normalt inte flyttas mellan poster. Uppmätt drifttid
eller ansvarig t.ex gäller ju för ett specifikt objekt vilket kan ändras eller raderas men
inte överföras till ett annat objekt.

Anpassningsförmåga har inte en framträdande betydelse för SmartCal9000 eftersom
systemet är avsett att operera på Windowsplattformar. Kommunikation med befintliga
system är begränsat till existerande ordbehandlare för antecknande av särskilda
instruktioner för objekt och underhållsarbeten.

Underhållbarhet har en måttlig betydelse, dvs identitetskontroll och åtkomstkontroll
måste utövas av systemet medan samtidighetskontroll och dataintegritet kan hänföras
till den databashanterare man utnyttjar.

Sammanfattningsvis betyder detta att skalbarhet har hög prioritet,
återhämtningsförmåga och underhållbarhet normal prioritet och anpassningsförmåga
lägst prioritet. Detta och ovanstående resonemang tyder på att ett system som
SmartCal9000 med fördel kan implementeras mha DCOM-teknik.

6.2 Diskussion

Jämförelse av mjukvaror är svårt att genomföra om de kriterier som jämförelsen sker
utifrån ska vara så abstrakta att de är meningsfulla för systemutvecklare i allmänhet
och tillämpliga på godtyckliga IS. Redan när kriterierna ska fastställas infinner sig den
första svårigheten eftersom det är svårt att ha en uppfattning om vad som kan
betraktas som generellt i sammanhanget. Den andra svårigheten uppstår när
tillvägagångssätt för att bedöma kriterierna ska bestämmas. Ansatsen i det här
projektet baseras på ett antagande, se 3.1, där detta antagande verifieras mot ett
befintligt system. Det som antas är att kriterier som tillämpas vid bedömning av
flerlagersarkitekturer, se 2.9, kan tillämpas även här, se 5.4.

De produkter som jämförs i det här projektet skiljer sig bl.a åt när det gäller strategier
för kontroll och konsistens. CORBA-CBConnector-teknik å ena sidan tillämpar en
pessimistisk strategi, dvs praktiskt taget all exekvering centraliseras i syfte att erhålla
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god kontroll och absolut konsistens. DCOM-MIDAS-teknik å andra sidan tillämpar en
optimistisk strategi, dvs viss exekvering överlåts på klienten i syfte att erhålla god
tillgänglighet men på bekostnad av absolut kontroll och konsistens . Satyanarayanan
behandlar pessimistisk och optimistisk strategi i Distributed Systems i avsnitt 14.5.1
[Mul94] vilket rekommenderas för den intresserade.

CORBA-CBConnectors pessimistiska strategi gör att den tekniken är ett bättre val när
distribuerade databaser används, dvs en databas vars dataposter återfinns på mer än en
nod, samt om många användare uppdaterar samma poster. Ett exempel är ju bankernas
system, ett annat kan vara resebranschen där många operatörer kan boka varje resa. En
optimistisk strategi är inte tillämpbar här eftersom uppdatering av posten sker lokalt
och ev. konflikt detekteras först när överföring av denna post till databasen sker. Det
som däremot talar för en optimistisk strategi är att lagrad data i allmänhet uppdateras
av samma operatör. Detta styrks av Satyanarayanan som i avsnitt 14.2.3 i Distributed
Systems [Mul94] redovisar resultatet av de empiriska observationer som ägt rum på
lagrad data. Dessutom medger de flesta databashanteringssystem reglerad åtkomst av
databasens poster.

Objektorienterad systemutveckling kommer sannolikt att bli helt dominerande
framöver. Många systemutvecklare vill endast koncentrera sig på att lösa det som är
unikt och nytt i det man utvecklar. Uppgifter som att läsa eller skriva data från och till
en serieport, presentera aktuell tid i övre högra hörnet av bildskärmen etc vill man
kunna förvärva objekt som hanterar. Tack vare DCOM och CORBA får
återanvändning av programvara en mera obegränsad innebörd. Implementerad
funktionalitet (objekt) kan eller kommer att kunna förvärvas på samma sätt som övrig
programvara. Allt tyder således på att systemutveckling mha av någon objektstandard
kommer att dominera eftersom implementationsfasen bli enklare och mycket snabbare
plus att man kan integrera de programkomponenter från skilda programspråk.

Dessutom medverkar Internet till att framtida system kommer att bli ”oerhört”
distribuerade. Databaser kommer sannolikt att omfatta noder över hela världen vilket
gör att många systemutvecklare deltar i underhåll och vidareutveckling av databasen.
Detta ställer naturligtvis krav på att data i databasen görs tillgänglig enligt en
standardiserad metod. I och med att CORBA och DCOM tagits fram så är ett sådant
scenario realistiskt och genomförbart redan idag. Detta gör att det känns angeläget att
fördjupa sig inom området så att man kan erbjuda den kompetens som efterfrågas
redan idag men kanske kommer att efterfrågas ännu mer på sikt.

6.3 Fortsatt arbete

Ansatsen i det här projektet är ju att fastställa ett antal kriterier mha ett befintligt
underhållssystem. För att kunna bedöma huruvida stöd ges av respektive
objektstandard representeras kriterierna av dess ingående faktorer där varje faktor
utvärderas. Information för att kunna utföra utvärderingen hämtas från respektive
objektstandards specifikation samt från leverantörernas dokumentation om involverade
mittenlagerverktyg. Det optimala valet av objektstandard för underhållssystemet
SmartCal9000 är ju DCOM enligt den här undersökningen. En intressant fortsättning
av det här arbetet kan vara att implementera SmartCal9000 med såväl DCOM- som
CORBA-teknik och sedan jämföra och analysera det resultatet med det här.

Det här projektet bygger ju på en kvalitativ metod vilket anger att undersökningen
strävar mot specialisering istället för generalisering. Detta för med sig att inga garantier
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kan lämnas huruvida resultatet gäller generellt. Projektet har visserligen generella
inslag i och med att fastställda kriterier betraktas som generella för
flerlagersarkitekturer. Pga detta kan ett annat uppslag vara att betrakta ett system som
är implementerat enligt någon av ovanstående standarder och på så sätt verifiera
resultatet i det projektet.

I avsnitt 3.2 nämns en amerikansk enkät som visar att 40 % av stora amerikanska
företag har både DCOM- och CORBA-objekt i sina IS. Detta har medfört att enstaka
leverantörer redan idag erbjuder s.k bryggor eller adaptrar som möjliggör
kommunikation mellan DCOM- och CORBA-objekt. En undersökning av huruvida
dessa bryggor är så pass lättanvända och pålitliga så att en mix av de båda är en
attraktiv lösning eller om stora företag bör anta en policy som förespråkar någon av
dem känns också intressant.
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List of abbreviations
ASCII American Standards Committee for Information Interchange

CORBA Common Object Request Broker Architecture, OMGs objektstandard

DCE OSF:s Distributed Computing Environment

DCOM Distributed Common Object Model, Microsofts objektstandard

DSI Dynamic Skeleton Interface

DII Dynamic Invocation Interface

IDL Interface Definition Language

IS InformationsSystem

MIDL Microsofts Interface Definition Language

OA Object Adapter

OLE Object Linking and Embedding

OMG Object Management Group

OSF Open Software Foundation

RPC Remore Procedure Call

SCM Server Control Manager
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