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Abstract

Today, Ericsson Microwave Systems (EMW) uses non-graphical user interfaces in some
of their Ada95 applications. EMW wishes to develope a more easy-to-use and platform
independent graphical user interface (GUI) for their applications. To meet these require-
ments EMW has chosen to evaluate Java in GUI developement with Ada95. To make it
possible for the Java GUI to communicate with the Ada95 application, some kind of stan-
dardized interface is requiered. CORBA is a specification of such an interface. This Thesis
Paper is initialized to evaluate the usability of CORBA in a distributed Client/Server envi-
ronment. In this case the client is represented by a Java GUI and the server by a Ada95
application.
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Sammanfattning

Ericsson Microwave Systems i Mölndal utvecklar radarsystemet UndE 23, som i första
hand kommer användas för avspaning av luftrummet, samt vidarebefordring av informa-
tion till enheter som beskjuter fienden. För att underlätta testning av systemet har en sam-
bandssimulator utvecklats. Denna simulator har idag ett textbaserat användargränssnitt. En
önskar vore att utveckla ett grafiskt plattformsoberoende användargränssnitt till simula-
torn. För att uppfylla denna önskan krävs att gränssnittet utvecklas i ett programmerings-
språk som inte är samma som det som simulatorn är implementerat i, i det här fallet Java
resp. Ada95. För att kommunicera mellan användargränssnittet och sambandssimulatorn
krävs någon form av tolk mellan användargränssnittet (klienten) och sambandssimulatorn
(servern). En specifikation för sådana tolkar är CORBA2.0, vilken är en teknologi som
Ericsson är intresserade av att utvärdera. Det är denna utvärdering som är examensarbetets
primära syfte.

De resultat som framkommit är att CORBA lämpar sig väl för Client/Server utveckling
med Java och Ada95, samt att de CORBA-verktyg som finns för respektive språk fungerar
enligt förväntningar, alltså mycket bra. Klienten och servern kunde köras på olika plattfor-
mar utan att några större problem uppstod, vilket medför att lösningen uppfyller det öns-
kade plattformsoberoendet.

De småproblem som påträffades har identierats och förslag på lösningar har föreslagits.

Dessutom har de verktyg och utvecklingsmiljöer som använts under arbetet utvärderats
med överlag gott resultat.
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1  Introduktion

Ericsson Microwave utvecklar radar- och ledningssystemet GIRAFFE AMB, i Sverige
benämnt UndE 23 [4]. För att underlätta testning av systemet har en sambandssimulator
utvecklats [10]. Denna simulators användargränssnitt är i dagsläget textbaserat och imple-
menterat i Ada95 . En önskan från EMW är att ett grafiskt användargränssnitt utvecklas
för sambandssimulatorn, för att underlätta arbetet med simulatorn. En annan önskan är att
gränssnittet skall vara plattformsoberoende. Examensarbetat har initerats för att utvärdera
de problem och möjligheter som finns då implementationen av ett sådant gränssnitt görs i
Java och kommunikationen mot simulatorn görs enligt CORBA2.0-specifikationen [7].

1.1  Ericsson Microwave Systems

Ericsson Microwave Systems AB (EMW), lokaliserat i Mölndal utanför Göteborg ingår i
Ericsson-koncernen och har 4000 anställda. EMW har två inriktningar, mikrovågskommu-
nikation och försvarselektronik. EMW tillverkar både civila och militära system, och lig-
ger i framkanten av utveckling av ny teknik.

Divisionen FY, som det här arbetet har genomförts på, utvecklar radarsystem för arme och
marin, vilket innefattar programvara, signalbehandling, mekanik och mikrovågsdelar.

EMW utvecklar GIRAFFE AMB [4] vilken är en mobil 3-dimensionell spaningsradar.

1.2  UndE 23

UndE 23 har till uppgift att med egen spaning, upptäcka och målinmäta flygande farkoster
i tre koordinater (avstånd, bäring och elevation). Den skall vidare kunna radarsamverka
det vill säga ta emot målinformation från andra UndE 23 samt från andra typer av under-
rättelseenheter. All målinformation sammanställs till ett aktuellt luftläge.

Lämpliga mål fördelas automatiskt ut till olika typer av robotsystem med kort och medel-
lång räckvidd. Vidare kan målinformation sändas till andra UndE 23 för radarsamverkan.

Ett kompani RBS23 består primärt av en underrättelseenhet UndE 23 [4], och tre eldenhe-
ter, EldE 23 [4], som vardera kan förses med fyra robotar. UndE lämnar 3D målinforma-
tion. Inmätta mål samt målinformation från andra system hotutvärderas och presenteras
för operatörerna i UndE och tilldelas EldE på lämpligt sätt via tråd eller radio.

Efter invisning mot mål från UndE låser EldE's radar på målet och följer det. När målet är
möjligt att bekämpa avfyrar operatören en eller två robotar mot målet.

1.3  Arbetsfördelning

Detta examensarbete har utförts av Johan Johansson och Christian Haraldsson. Johan har
ansvarat i huvudsak för det som berör Java / CORBA. Christian har ansvarat i huvudsak
för det som berör Ada95 / CORBA. Modifiering av SamSim har utförts gemensamt.
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2  Bakgrund

2.1  Sambandssimulatorn

För att underlätta testning av databehandlingen i radarsystemet, dvs den del i radarsyste-
met som sköter hotutvärdering, presentation och målfördelning, har en sambandssimulator
utvecklats. Sambandssimulatorn (SamSim) simulerar verkliga eldenheters och underrät-
telseenheters kommunikation med databehandlingen. Uppgiften för sambandssimulatorn
är att kunna logga de meddelanden som sänds från databehandlingen till de simulerade
enheterna samt att dessutom generera svar och generella meddelanden från de simulerade
enheterna till databehandlingen. Den skall även hantera kommunikation via tråd- och
radiomodem, samt med växeln TVX9003 [10].

2.1.1  Struktur

Sambandssimulatorn körs på UNIX arbetsstationer och har ett användargränssnitt, samt en
VxWorks-baserad kommunikationsdator [10]. Sambandssimulatorn kommunicerar med
sin VxWorks-dator via ett TCP/IP-baserat nätverk. Detta sker mha CsGen, som är ett
Ericsson-utvecklat verktyg som genererar en Client/Server-miljö för Ada95 och C. Sam-
bandssimulatorn är implementerad i Ada95(UNIX-delen) och C(VxWorks-delen).
Figur 1, “SamSims uppkoppling mot externa komponenter” innehåller en schematisk bild
över hur sambandssimulatorn är uppkopplad mot externa komponenter.

Figur 1: SamSims uppkoppling mot externa komponenter

2.1.2  Användargränssnitt

Sambandssimulatorn har ett MMI, varifrån loggning, utgående trafik och enheternas kon-
figuration styrs. Detta MMI är idag rad- och textbaserat [10].

Databehandlingen i

Radio-modem

TVX9003

Radio-modem

Tråd-modem

SamSim

X.25

X.25

UndE 23
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2.2  Introduktion till CORBA

CORBA (Common Object Request Broker Architecture) är en specifikation som definie-
rar hur distribuerade objekt kan prata med varandra. CORBA är språk- och plattformsobe-
roende vilket gör att exempelvis en Java-applikation som körs på Windows95 kan prata
med en Ada-applikation som körs på Solaris. CORBA-specifikationen kontrolleras av
OMG (Object Management Group) som består av mer än 700 företag som tillsammans
arbetar för att utveckla en öppen standard för objekthantering [7].

Språkoberoendet görs möjligt med hjälp av gränssnitt som definieras med ett IDL (Inter-
face Description Language) [7]. Mer om detta kan ses i 2.2.3 på sidan 10. CORBA IDL
stödjer att alla objekt är beskrivna på samma sätt, och det enda som behövs är en “brygga”
mellan ursprungsspråket (C++, Java etc.) och IDL. CORBA-objekt kommunicerar med
varandra genom varsin ORB [7]. ORBarna kommunicerar i sin tur med varandra t.ex. över
ett nätverk.

För att kunna använda CORBA i ett programmeringsspråk krävs följaktligen att det finns
en ORB att tillgå. Dessa är ofta kommersiella och tillverkas av tredjepartsföretag. Det
finns en uppsjö med ORBar för de mest populära språken och när mindre språk blir mer
utbredda kommer det även att lanseras ORBar för dessa.

En CORBA-installation består huvudsakligen av fyra olika delar:

1. ORB (Object Request Broker). En mjukvarubuss för objektkommunikation.

2. CORBA Services. Definierar systemtjänster på lågnivå så som säkerhet, namnsätt-
ning och transaktioner.

3. CORBA Facilities. Definierar applikationstjänster på högnivå så som användar-
gränssnitt, informationshantering och processhantering.

4. Application Objects. Objekt som implementerar det specifika systemets IDL-gräns-
snitt.

Hur de olika delarna kommunicerar med varandra kan ses i Figur 2, “CORBA struktur”
nedan.

Figur 2: CORBA struktur

Application Objects

Object Request Broker

CORBAServices CORBAFacilities
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2.2.1  Objekt i CORBA

Med ett CORBA-objekt menas antingen ett klientobjekt eller ett serverobjekt. Dessa kom-
municerar med varandra enligt CORBA2.0-specifikationen.

2.2.2  ORB

En ORB (Object Request Broker) är en mjukvarukomponent som gör det möjligt att
skicka meddelanden från ett objekt till ett annat objekt som kan finnas på vilken plats i
nätverket som helst. En ORBs huvudsakliga roll är att komplexiteten med nätverkskom-
munikation för användaren skall minimeras. En ORB tillåter alltså skapande av serverob-
jekt vars funktioner kan anropas av ett eller flera klientobjekt. Ett program som innehåller
instanser av serverobjekt kallas ofta en server. När ett klientobjekt anropar en funktion hos
ett serverobjekt så tar klientens ORB hand om detta anrop. Klientens ORB tar kontakt med
serverns ORB som i sin tur skickar vidare anropet till rätt serverobjekt. Det som returneras
från serverobjektet skickas tillbaka samma väg. Denna struktur kan ses i Figur 3, “Kom-
munikationsstruktur”.

Figur 3: Kommunikationsstruktur

2.2.3  IDL

Ett IDL (Interface Definition Language) är ett specifikationsspråk för gränssnitt mellan
klient och server. Huvudsyftet med ett IDL är att klienterna skall veta vilka operationer
och funktioner som finns tillgängliga och hur de anropas, samt att servern skall veta vilken
information som klienterna vill ha. För att servern och klienten skall vara kompatibla med
varandra skall samma IDL-interface användas. Detta gör att servern är oberoende av vad
klienten är implementerad i för språk. När gränsnittet specificerats i ett IDL-interface
mappas det till önskat programmeringsspråk både i form av klient(stub) och server(skele-

Klient

ORB ORB

Server

t ex TCP / IP



Bakgrund

11

ton). IDL-kompilatorer, dvs det som mappar IDL till ett programmeringsspråk, finns
inkluderade med de flesta ORBar, t ex kompilatorn idltojava är inkluderad i Java 1.2.
Nedan följer ett exempel på hur ett enkelt IDL-interface kan se ut.

//IDL exempel

interface Grid {

readonly attribute short height;

readonly attribute short width;

void set(in short row, in short col, in long value);

long get(in short row, in short col);

};

Interfacet består av två attribut, height och width som definierar storleken på ett rutsystem.
Readonly betyder att klienten inte kan modifiera dem direkt utan endast genom funktions-
anrop. Det finns två funktioner, set och get. Set tilldelar ett element i rutsystemet ett värde.
Get returnerar värdet på ett element.

2.2.4  Strukturen på en CORBA-applikation

Första steget när en CORBA-applikation skall utvecklas är att definiera gränssnittet mel-
lan objekt i systemet med hjälp av CORBA IDL. IDL-kompilatorn genererar kod i önskat
programmeringsspråk, t ex Java. Både klient-stub och server-skeleton genereras, vilket gör
det möjligt att implementera CORBA-objekt.

2.2.5  Dynamisk CORBA

Det går att göra en dynamisk struktur på CORBA, dvs att CORBA-objekt kan skapas run-
time [7]. Detta innebär att när en klient anropar en funktion som är definierad i IDL-inter-
facet men inget CORBA-objekt är skapat, så skapas ett CORBA-objekt som tar hand om
anropet.

2.2.6  IIOP

IIOP är ett standardiserat nätverksprotokoll som används när olika ORBar skall kommuni-
cera med varandra [7].

2.2.7  Implementation Repository

Implementation Repository är en komponent som upprätthåller information om olika ser-
vrar och kontrollerar deras status [7]. En server måste registreras i Implementation Repo-
sitory före den kan anropas av en klient.

2.2.8  Interface Repository

Interface Repository tillhandahåller konsistent lagring av IDL-definitioner, och tillåter
CORBA-applikationer att läsa dessa definitioner [7].
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2.2.9  Name Service

CORBA Name Service kan ses som en telefonkatalog där man kan hitta objekt med hjälp
av namn [7]. Name Servern håller reda på objektens namn och ordnar objekten i en hie-
rarki. Används Name Service behöver klienten enbart veta serverns namn, och kan därmed
erhålla en objektreferens från Name Servern. Fördelen med att använda Name Service är
att ingen känd mötesplats, t ex en fil, behövs mellan klienten och servern, om klientens
och serverns ORBar är av olika fabrikat.

2.2.10  IOR

En IOR (Initial Object Reference) är en objektreferens till ett serverobjekt [7]. Denna
innehåller information om serverns ID, struktur och lokalisering.

2.3  OrbixWeb

OrbixWeb från Iona är en mjukvarumiljö för utveckling och integrering av distribuerade
Java-applikationer [2]. OrbixWeb är en fullständig implementation av OMGs CORBA-
specifikation.

2.3.1  Hur OrbixWeb implementerar CORBA

Orbix består av följande komponenter:

1. En IDL-kompilator som översätter IDL-kod till Java-kod. Både klient-delen och ser-
ver-delen kan genereras.

2. OrbixWeb Runtime tillhandahåller ORB-kärnan och funktionalitet för dynamisk
CORBA.

3. OrbixWeb Deamon är en process som tillhandahåller flera ORB-komponenter så
som Implementation Repository, se 2.2.7 på sidan 11.

4. OrbixWeb Interface Repository Server är en process som tillhandahåller Interface
Repository.

5. OrbixWeb Libraries innehåller de klasser som innehåller CORBA-specifik funk-
tionalitet. Dessa länkas med vid kompileringsmomentet.

2.3.2  Skapa Client/Server-applikation med OrbixWeb

För att få en Java-klient och en Java-server att prata med varandra med hjälp av OrbixWeb
måste följande steg gås igenom.

1. Definiera interfacet för objekten med hjälp av CORBA IDL. I exemplet har använts
grid.idl se 2.2.3 på sidan 10.

2. Kompilera IDL-filen med kommandot idl för att generera javaklasser och javainter-
face.
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Dessa filer genereras:

3. Implementera en server med hjälp av den genererade koden för att kunna skapa
instanser av serverobjekt, och initiera ORBen så den blir mottaglig för anrop från
klientobjekt. Detta steg innefattar också att implementera funktionaliteten för de
tjänster som servern skall tillhandahålla (enligt IDL-interfacet). Detta kan göras på
flera sätt, men den metod som förespråkas av OMG är ImplBase-metoden, se 2.3.3
på sidan 13.

4. Registrera servern i OrbixWeb Implementation Repository.

5. Skriv en klient-applikation som anropar objekt lokaliserade i servern.

6. Starta servern.

7. Starta klienten.

2.3.3  ImplBase-metoden

ImplBase-metoden är den metod som definieras i CORBA-specifikationen.
_ImplBase.java skapas vid kompilering av IDL-interfacet och ärvs ner till filen där all
funktionalitet skall implementeras.

TABLE 1.

Klientmappning Beskrivning

Grid Beskriver de funktioner som kli-
enten kan använda.

_GridStub Implementerar de funktioner som
finns i Grid.

Servermappning

_GridSkeleton Vidarebefodrar anrop till rätt
objekt och funktionalitet.

_GridImplBase Abstrakt klass som tillåter imple-
mentation av server-objekt enligt
ImplBase-metoden, se 2.3.3 på
sidan 13.

_tie_Grid Endast för Tie-metoden, som ej
behandlas i denna rapport.

_GridOperations Endast för Tie-metoden

Klient och Servermappning

GridHelper Innehåller funktionalitet bl a för
hantering av objektreferenser.

GridHolder Innehåller funktionalitet transpa-
rent för programmeraren.

GridPackage Paket för hantering av nästlade
datastrukturer.
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2.4  ORBexpress

ORBexpress från Objective Interface Systems är en mjukvarumiljö för utveckling och
integrering av distribuerade Ada95-applikationer [3]. ORBexpress är en fullständig imple-
mentation av OMG CORBA.

2.4.1  Hur ORBexpress implementerar CORBA

ORBexpress består av följande komponenter:

1. IDL-kompilator som översätter IDL till Ada95-kod.

2. Implementation Repository Deamon. Innehåller all information om servrar som kan
köras på valfri host.

3. Launch deamon. Denna deamon aktiveras på samma host som servern och skapar
kontakt med Implementation Repository Deamon.

4. ORBexpress Libraries. Detta är all CORBA-specifik funktionalitet som länkas med
vid kompileringsmomentet.

2.4.2  Skapa Client/Server-applikation med ORBexpress

För att få en Ada-klient och en Ada-server att prata med varandra med hjälp av ORBex-
press måste följande steg gemomgås. Ref[3]

1. Skapa ett IDL-interface t ex grid.idl se 2.2.3 på sidan 10.

2. Kompilera IDL-filen för att generera Ada95-kod. Följande filer genereras:

3. Implementera en klient som anropar funktionalitet spec. i IDL-interfacet.

4. Implementera en server som skapar instanser av serverobjekt, och initiera ORBen så
den blir mottaglig för anrop från klientobjekt. Detta steg innefattar också att imple-
mentera funktionaliteten för de tjänster som servern skall tillhandahålla (enligt IDL-
interfacet), vilket görs i impl-filen.

5. Registrera servern i Implementation Repository.

6. Starta Launch deamon.

7. Starta klienten, servern startar automatiskt eftersom Launch Deamon är aktiverad.

TABLE 2. Genererade filer

Fil Beskrivning

grid Beskriver de funktioner som kli-
enten kan anropa.

grid-impl Implementerar de funktioner som
finns i grid.

grid-helper Innehåller funktionalitet för att
hantera objektreferenser.
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2.5  Java

Java är ett programmeringsspråk som utvecklas av Sun [8]. Språket är förhållandevis nytt
oc har snabbt blivit ett populärt språk för utvecklare. Under det här arbetet kommer
utvecklingsmiljön Symantec Visual Café 2.5 med Sun JDK 1.1.5 under WindowsNT att
användas för Java-utveckling.

2.5.1  Fördelar med Java

• Enkelhet: Förhållandevis enkelt att lära sig, och stödjer ett strukturerat arbetssätt.

• Objektorientering: Objektorientering stödjer naturligt tänkande och underlättar åter-
användning av kod. Underlättar användandet av CORBA.

• Robust: En del av de fallgropar som finns i t ex C++ är borttagna. Pekare saknas och
“Garbage Collection” (avallokera minne som ej används) görs automatiskt.

• Portabelt: En Java-kompilator genererar plattformsoberoende byte-kod. Denna tol-
kas i sin tur av en plattformsspecifik Java Virtual Machine.

• Parallellism: Java har stöd för trådhantering. En tråd i Java är en lättviktsprocess.
Trådar kan i Java skapas och avslutas dynamiskt.

• Standardiserat: Eftersom det bara är Sun som ger ut Java-utvecklingsmiljöer (JDK)
så kan det tas för givet att Java-kod blir plattformsoberoende. Det finns dock specia-
liserade klasser som ej är oberoende.

• Utvecklingsmiljö
Det finns på marknaden ett antal verktyg för RAD (Rapid Application Develope-
ment) som starkt underlättar utvecklingsarbetet med Java. Exempel på sådana verk-
tyg är Symantec Visual Café, Microsoft Visual J++ och Borland JBuilder.

2.5.2  Begränsningar med Java

• Säkerhet: Det finns kritiker som anser att Java har brister i säkerheten, speciellt vid
Internettillämpningar.

• Prestanda: På grund av att Java byte-kod interpreteras under exekvering blir ett Java-
program ungefär 10 gånger långsammare än C++-kod. Så kallade Just-In-Time-
kompilatorer förbättrar prestanda avsevärt eftersom programmet kompileras till
plattformsspecifik kod precis innan den exekveras. Bättre kompilatorer och JVM är
under utveckling och man kan förvänta sig att prestanda kommer närma sig C++
inom en snar framtid.

• Bråk om standarder
Microsoft har tagit fram egna klasser och en egen JVM som inte är 100% Sun Java-
kompatibel. Sun har motsatt sig detta och dragit upp det i rättegång. Om Microsoft
går vinnande ur striden kan plattformsoberoendet vara hotat.
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2.6  Ada95

Ada95 är ett ISO-standardiserat programmeringspråk som främst används i realtidssys-
tem, pga dess stöd för realtidsprimitiver. Språket är objektorienterat och har även stöd för
trådhantering [6]. Under det här arbetet kommer utvecklingsmiljön Gnat 3.10b under
UNIX att användas för Ada95-utveckling.

2.6.1  Fördelar med Ada95

• Objektorienterat: Stödjer naturligt tänkande och underlättar återanvändning. Detta
underlättar även användande av CORBA.

• Enkelt: Syntaxen är förhållandevis lättförståelig och inlärningströskeln är låg.

• Parallellism: Ada95 stödjer tasks vilket motsvarar trådar i Java.

• Felhantering: Ada95 har stöd för undantagshantering vilket underlättar utveckling i
komplexa miljöer.

• Realtidsprimitiver: Ada95 stödjer deterministisk realtidsprogrammering.

• Standardiserat: Ada95 är en internationell ISO-standard.

2.6.2  Begränsningar med Ada95

• Saknar lätthanterligt stöd för grafisk presentation. Detta försvårar naturligtvis
utveckling av moderna användargränssnitt.

• Inte plattformsoberoende. Dock kan okompilerad programkod flyttas till valfri platt-
form, för att kompileras, eftersom språket är ISO-standardiserat.

• Utvecklingsmiljö: Utveckling i Ada95 kräver att man använder sig av Makefiler och
kryptiska kommandon, som kan försvåra arbetet i komplexa system.
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3  Syfte

Huvudsyftet med detta arbete är att utvärdera användandet av CORBA för kommunikation
mellan Java och Ada95. CORBA är en ny teknik på stark frammarch som Ericsson Micro-
wave Systems planerar att införa i sina kommande projekt. Viktigt är att det skapas under-
lag för att påvisa CORBA:s möjligheter och begränsningar i utveckling av
plattformsoberoende client-server applikationer. Ett annat syfte är att utveckla ett grafiskt
användargränssnitt till sambandssimulatorn för att underlätta och snabba upp användan-
det. Ada95 har inget bra stöd för grafisk presentation, och därför har Ericsson valt att
använda Java för utveckling av användargränssnitt. Anledningen till att Ericsson valt Java
är att det är ett språk på stark frammarsh och att det har ett antal fördelar som t ex objekt-
orientering, plattformsoberoende och grafisk presentation. Dessutom finns det redan ett
antal CASE-verktyg för snabb utveckling av programvara i Java.

3.1  Delmål 1

Få fram en fungerande kommunikation mellan Ada95 och Java. Detta skall lösas med
hjälp av CORBA. CORBA är en miljö för transparent kommunikation mellan olika språk
och plattformar.

3.2  Delmål 2

Utveckla ett grafiskt användargränssnitt i Java för sambandssimulatorn. Utvecklingsverk-
tyget är Symantec Visual Café 2.5.
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4  Genomförande

Arbetet har genomförts enligt den metod som EMW utvecklat för programvaruutveckling,
MOOSE [5]. MOOSE är en cyklisk utvecklingsprocess, där cyklerna består av delleveran-
ser. Delleveranser är de cykliska karaktärsdrag som syns utåt (kundcykler). Under delleve-
ranserna arbetar man cykliskt med krav, analys och konstruktion i iterativa utvecklingssteg
(interna cykler).

Delleveranserna kan även användas för stegvis utveckling av stora och intellektuellt svårö-
verskådliga programvarusystem där man behöver fastställa konsekvenserna av dellös-
ningar innan man kan gå vidare med nya lösningar. Att flexibelt bygga rätt system genom
att systematiskt verifiera och förfina kraven vid planerade intervall och tillföra komplexitet
efterhand som kunskap och kännedom om problemet ökar. [5]

I detta arbete har en del av en sådan cykel genomförts. De dokument som har producerats
är:

• Uppdragsspecifikation
Denna beskriver det iterativa utvecklingssteget. Detta innebär att specificera förut-
sättningar för planering och genomförande samt det förväntade resultatet av iteratio-
nen (cykeln). Denna finns i bilaga I.

• Kravspecifikation
Denna beskriver de krav som ställs på delsystemet som skall utvecklas. Denna finns
i bilaga II.

• Konstruktionsspecifikation
Denna beskriver hur systemet skall vara konstruerat och hur det skall interagera med
omvärlden. Denna finns i bilaga III.

• Slutrapport
Denna rapport.
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5  Problembeskrivning

5.1  Kommunikation

Eftersom användargränssnittet skall utvecklas i Java och SamSim är implementerat i
Ada95 faller det sig naturligt att Javaapplikationen utgör klient och SamSim utgör server.
Servern skall tillhandahålla tjänster till klienten. Servern skall exekveras på en Solaris-
plattform och klienten skall exekveras på en valfri plattform, t ex WindowsNT. Kommuni-
kationen mellan servern och klienten skall ske enligt CORBA2.0-specifikationen.

5.1.1  Systemstruktur

Strukturen för systemet kan ses i Figur 4, “Systemstruktur” nedan:

Figur 4: Systemstruktur

De exempel på CORBA som presenterades i 2.3.2 på sidan 12 och 2.4.2 på sidan 14 är
beroende av att servern och klienten använder sig av samma sorts ORB, eftersom de
använder sig av en ORB-specifik bindningsmetod. Med bindningsmetod menas hur klien-
ten lokaliserar servern. I vårt fall kommer troligtvis klienten och servern använda sig av
olika ORBar då de är skrivna i olika programmeringsspråk. Detta gör att alternativ bind-
ningsmetod krävs.

5.1.2  IDL-interface

För att specificera gränssnittet mellan klienten och servern behöver ett IDL-interface ska-
pas. Här definieras alla funktioner som servern tillhandahåller till klienten. Indata och
utdata till funktionerna skall specificeras. För att kunna skapa ett korrekt IDL-interface
måste SamSims funktioner identifieras och kartläggas. In och utdata till SamSims funktio-
ner kan behöva ändras och läggas till.

5.1.3  Server

Servern skall vara tillgänglig för klienten och kunna skicka vidare klientens anrop till
SamSim, samt returnera korrekt information till klienten. Detta ställer stora krav på hante-
ring av dynamiska datastrukturer och konvertering av data. För att minimera kostnader för

WindowsNT Solaris

Klient ServerORB ORB

JavaMMI

CORBA2.0

ex. TCP/IP
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utveckling är det också viktigt att så mycket som möjligt av gamla systemet kan återan-
vändas. Detta gör också att risken för att nya fel introduceras minskar.

5.1.4  Klient

Klienten skall kunna presentera information på skärmen som servern har returnerat. Den
skall även kunna skicka anrop till SamSim för styrning av loggning, utgående trafik och
enheters konfiguration. Så lite intelligens som möjligt skall finnas i klienten, beroende på
att all nödvändig intelligens redan finns i SamSim, och att flytta upp intelligens i klienten
ökar komplexiteten väsentligt.

5.2  Användargränssnitt

Det grafiska användargränssnitt som skall utvecklas skall ge användaren möjlighet att
använda alla funktioner som i dagsläget går att använda i det textbaserade användargräns-
snittet vilket innebär funktioner för styrning av loggning, utgående trafik och enheters
konfiguration. I det textbaserade gränssnittet får användaren svara på frågor i en sekventi-
ell följd rörande för funktionen nödvändiga parametrar. I det grafiska skall dock alla para-
metrar kunna ställas in i godtycklig ordning i en och samma dialogruta.

5.2.1  Funktionalitet

Användaren skall kunna mata in information som skickas till SamSim och sedan få
bekräftat att korrekt tjänst är utförd av SamSim. Användargränssnittet skall inte behandla
någon inkommande data utan endast presentera den på skärmen. Av SamSim genererade
fel skall behandlas av SamSim och inte av gränssnittet. Det enda gränssnittet skall göra att
presentera ett felmeddelande på skärmen.

5.2.2  Presentation av data

SamSim genererar information under körning som skall presenteras på skärmen. Denna
information berör bekräftelser av utförda tjänster och felhantering. SamSim genererar
även data som berör i systemet simulerade enheter. Denna information kan genereras utan
att användaren specifikt har bett om det. Detta ställer krav på att information presenteras i
korrekt ordning.
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6  Avgränsningar

6.1  Implementerade funktioner

Det kommer endast att implementeras ett fåtal funktioner i SamSim eftersom det vikti-
gaste ur EMWs synpunkt är att påvisa att kommunikationen mellan Java-klient och
Ada95-server enligt CORBA2.0-specifikationen är möjlig. Dessa funktioner är specifice-
rade i Konstruktionsspecifikationen, se bilaga C.

6.2  Plattformar

Det kommer inte att undersökas om huruvida systemets användargränssnitt kan flyttas till
andra plattformar än de som är angivna i 5.1.1 på sidan 19. Gränssnittet kommer endast att
testas under WindowsNT. Med anledning av att gränssnittet är implementerat i Java, kan
det antas att ett plattformsbyte är möjligt. OrbixWeb finns även för UNIX, och en förflytt-
ning av gränssnittet skall enligt OrbixWeb-manualen inte kräva någon modifiering av
koden.
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7  Lösning

7.1  Kommunikation

För att hålla strukturen i SamSim relativt intakt har en serverprocess som skapar ett serve-
robjekt (SamSim_Dispatcher) inkluderats i SamSim. Det har även inkluderats köhantering
för att hantera den data som SamSim genererar. För att klienten skall kommunicera enligt
CORBA2.0-specifikationen har OrbixWeb använts, och för att servern skall göra det-
samma har ORBexpress använts.

7.1.1  Systemstruktur

Systemets struktur finns översiktligt beskriven i Figur 5, “JavaMMI struktur” nedan.

Figur 5: JavaMMI struktur

Det har strävats efter att så mycket som möjligt av gamla systemet skall återanvändas.
Strukturen i SamSim har hållts intakt då detta gör att det gamla textbaserade gränssnittet
kan användas parallellt med det nya. Serverobjektet (SamSim_Dispatcher) skapas i en
egen process i SamSim. Serverobjektet tar emot anrop från JavaGUIt och skickar sedan
anropen vidare till funktioner i SamSim. Detta gör att de globala pekare och variabler som
deklarerats i SamSim blir lättåtkomliga för även den processen. Alla utskrifter som görs i
SamSim läggs på en stack. Med anledning av att systemet har Client/Serverstruktur kan
inte stacken på ett enkelt sätt skickas till klienten utan att den har bett om att få den. Med
anledning av detta returneras stacken som en sträng efer varje klientanrop. En alternativ
lösning är att använda sig av dubbelriktad Client/Server-struktur, vilken är beskriven i
8.4.1 på sidan 30.

Det enda som har ändrats i den befintliga koden är att inmatningar från tangentbord har
ersatts med tilldelningar. I anrop till funktioner i SamSim skickas all behövlig information
med.

Den ORB-specifika bindningsmetod som används i 2.3.2 på sidan 12 och 2.4.2 på sidan 14
fungerar ej i vårt fall eftersom olika typer av ORBar används. Lösningen är att låta servern
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skriva sin IOR till en fil på ett välkänt och för klienten åtkomligt ställe i nätverket, så att
klienten vet var den kan få tag i information om servern.

7.1.2  Skapande av IDL-interface

Här följer det IDL-interface som skapats. Endast ett fåtal funktioner från SamSim har
implementerats eftersom vikten i problemställningen är att påvisa att kommunikationen är
möjlig och inte att skapa ett fullständigt system.

module Java_SamSim {

interface SamSim {

string J_Define_Lvmads_EldE_Units(in boolean Conf_Addr,
in short FU_Address,
in boolean Conf_Log,
in short Conf_Log_Nr,
in string Log_FileName);

string J_Delete_Lvmads_EldE_Units(in short FU_Address);

string J_Update_Lvmads_EldE_Units(in boolean Conf_Addr,
in short FU_Address,
in boolean Conf_Log,
in short Conf_Log_Nr,
in string Log_FileName);

};

};

Interfacet innehåller tre funktioner som alla tar in några olika parametrar och sedan retur-
nerar en sträng. Vad denna sträng innehåller kan ses i 7.2.2 på sidan 27.

7.1.3  Skapande av server

Servern består av en huvudprocedur som skapar ett serverobjekt.

Följande steg måste genomgås för att servern skall skapa en korrekt objektreferens som
klienten sedan kan läsa in.

1. Starta och kontakta ORBexpress-orben.

2. Skapa serverobjektet genom att anropa Impl.Create-funktionen. Denna funktion är
genererad av IDL-kompilatorn.

3. Tala om för orben att serverobjektet är klart för anrop med hjälp av funktionen
CORBA.BOA.Impl_Is_Ready. Impl_Is_Ready innehåller en timeout-parameter för
specifikation för hur länge servern skall ligga och vänta på anrop innan den avslutas.
Timeouten för Impl_Is_Ready skall i detta moment vara noll. Detta görs endast för
att IOR skall bli korrekt eftersom Impl_Is_Ready även innehåller parametrar som
namnger instansnamnet för servern.
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4. Konvertera IOR till en sträng med hjälp av funktionen CORBA.Object_To_String
vilket som namnet antyder gör om en objektreferens till en sträng.
Object_To_String-funktionen genererar en referens till ett abstrakt CORBA-objekt,
vilket innebär att klienten måste “smalna av” objektet till ett specifikt serverobjekt
innan anrop kan genomföras.

5. Skriv ner objektreferenssträngen till en välkänd fil.

6. Tala åter om för orben att serverobjektet är klart för anrop genom att anropa
CORBA.BOA.Impl_Is_Ready. Denna gång sätts timeout-parametern till ett lämpligt
tidsintervall, exempelvis 5 minuter.

7. Servern är klar för anrop.

8. När servern har timeoutat avallokeras serverobjektet och kommunikationen med
orben stängs ner.

7.1.4  Hantering av genererad data

För att all data som genereras i SamSim skall presenteras i rätt ordning i JavaGUIt måste
det finnas hantering implementerad för detta. Detta är löst genom att omdirigera all utdata
till en stack, som sedan töms när data skall returneras till JavaGUIt. Eftersom det finns en
önskan om att bibehålla så mycket som möjligt av den gamla koden, är detta en bra lös-
ning. Samtliga utskrifter som görs med Put, Put_Line osv. hamnar direkt på stacken i stäl-
let för på skärmen. Stacken är av FIFO (Först in först ut)-typ vilket medför att genererad
data kommer att presenteras på ett korrekt sätt. Med denna lösning kommer man också
ifrån problem med typkonverteringar eftersom detta redan är implementerat i SamSim.

7.1.5  Skapande av klient

Klienten består av huvudprocedur som möjliggör kommunikation mot servern.

Det som behöver göras i klienten för att den skall kunna kontakta servern är:

1. Starta och kontakta OrbixWeb-orben.

2. Skapa ett oinstantierat serverobjekt.

3. Läs in IOR-sträng från den välkända filen.

4. Konvertera IOR-strängen till en objektreferens med hjälp av funktionen
CORBA.String_To_Object.

5. “Smalna av” objektreferensen till en serverobjektreferens med hjälp av funktionen
Helper.narrow.

6. Instantiera serverobjektet till den nya objektreferensen.

7. Klienten kan anropa servern med de i IDL-interfacet specificerade operationerna.

8. När klienten avslutas av användaren stängs kommunikationen med orben och där-
med mot servern ned.
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7.1.6  Exekveringsförfarande

Uppstart av systemet görs enligt följande steg:

1. Starta Launch Deamon på den dator där servern körs.
Launch Deamon ser till att klienten får tillgång till information om serverobjektets
lokalisering.

2. Starta Implementation Repository Deamon.
Denna demon lagrar registrerad information om varje serverobjekt för att Launch
Deamon skall ha den tillgänglig.

3. Namnge och lägg till serverobjektet i Implementation Repository.
Registrerar information om serverobjektet.

4. Sätt systemvariabeln REFERENCE_DOMAIN till serverobjektets namn.
Detta görs för att skilja en uppsättning servers och klienter från en annan av samma
typ.

5. Starta servern.
Servern tar kontakt med orben och skapar serverobjektet. När detta är gjort skrivs en
IOR till serverobjektet ner på en välkänd fil.

6. Starta klienten.
Klienten tar kontakt med sin tillhörande orb, och sedan läser klienten in IOR från
den välkända filen. När detta är gjort har det skapats en kommunikationslänk mellan
klientens orb och serverns orb, och därmed kan klienten kommunicera med server-
objektet.

Dessa steg realiseras enligt följande sekvens av kommandon i UNIX, förutsatt att rätt sök-
vägar är registrerade och att man står i serverns bibliotek.

1. launchd -d <Reference Domain> -le tcp://<host>:<port> &

2. implrepd -d <Reference Domain> -ie tcp://<host>:<port> &

3. oeadd -d <Reference Domain> -si <Server instance name> -c <launch command
line> -sh <host> &

4. setenv OE_REFERENCE_DOMAIN <Reference Domain>

5. server &

6. Starta klienten på PC-maskinen.
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7.2  Användargränssnitt

Användargränssnittet tillhandahåller funktionalitet för att ställa in parametrar i de anrop
som skickas till servern. Det som returneras skrivs ut i en textruta. Hur det ser ut kan ses i
Figur 6, “Användargränssnitt” nedan.

Figur 6: Användargränssnitt

Här skrivs returnerade

meddelanden ut.
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Gränssnittet är dialogbaserat, vilket innebär att användaren först väljer vilken funktion han
vill anropa, och i den dialogruta som kommer upp ställer han in de parametrar som funk-
tionen kräver. När användaren är klar bekräftar han inställningarna genom att trycka på en
knapp i dialogrutan. Hur en sådan dialog kan se ut kan ses i Figur 7, “Användargränssnitt,
dialogexempel” nedan.

Figur 7: Användargränssnitt, dialogexempel

7.2.1  Funktionalitet

Det grafiska användargränssnittet saknar intelligens med avseende på parametrar och
funktionalitet i SamSim. Användaren måste veta hur indata skall formateras. Om använda-
ren matar in något felaktigt genereras ett meddelande i SamSim som sedan hämtas av
användargränssnittet. Detta är gjort för att minska komplexiteten i användargränssnittet.

Eftersom SamSim genererar data som användaren inte specifikt begärt med ett anrop,
måste JavaMMIt hämta dess data med jämna mellanrum. Detta görs i JavaMMIt automa-
tiskt med ett jämnt tidsintervall genom att anropa en funktion som hämtar, presenterar och
tömmer informationen som fanns på stacken.

7.2.2  Presentation av data

JavaGUIt får vid varje anrop till SamSim tillbaka en sträng med all data som genererats i
SamSim sedan föregående anrop. Strängen består av den data som lagts på stacken. För att
särskilja meddelanden i strängen innehåller den ett särskilt tecken som betyder radslut.
Detta gör att JavaGUIt kan presentera informationen så som den skulle skrivits ut i Sam-
Sim.
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8  Resultat

8.1  Uppfylldes målen?

8.1.1  Delmål 1

Att få fram en fungerande kommunikation mellan Ada95 och Java. Detta skulle lösas med
hjälp av CORBA.

Detta mål är uppfyllt då kommunikationen fungerar tillfredsställande. OrbixWeb och
ORBexpress är väl lämpade för att samverka, och att både WindowsNT och Solaris använ-
des utgjorde inget större hinder i kommunikationen.

8.1.2  Delmål 2

Utveckla ett grafiskt användargränssnitt i Java för sambandssimulatorn.

Detta mål är delvis uppfyllt, eftersom endast en liten delmängd av SamSims funktionalitet
är implementerad. Dock har det inte hittats några hinder för att en sådan implementation
kan slutföras om mer tid och resurser hade funnits.

8.2  Fördelar med lösningen

8.2.1  Enkelhet

Lösningen av kommunikationen är förhållandevis enkel att förstå och att vidareutveckla.
Bindningsmetoden som använts, dvs att låta servern skriva en IOR som sedan klienten
läser in via filsystemet ger en lättförståelig och robust lösning som fungerar oberoende av
plattform. Jämfört med andra metoder, t ex med hjälp av Name Service, så krävs betydligt
mindre ansträngnng av utvecklaren för att få fram en fungerande lösning.

8.2.2  Struktur

Strukturen i SamSim har ej förändrats nämnvärt, eftersom server-delen endast utgör en
utbyggnad av SamSim i sin ursprungliga form. Detta medför att det textbaserade använ-
dargränssnittet skulle kunna användas parallellt med det grafiska, samt att tiden för att
utveckla en mer fullständig version förkortas avsevärt. Att strukturen ej förändrats medför
även att risken för att introducera nya fel minskar.

Att all utdata som skall presenteras i användargränssnittet först konverteras till strängar
internt i SamSim och sedan passerar via en kö till JavaGUIt innebär att komplexiteten med
datatypskonvertering mellan SamSim och JavaGUIt via CORBA till en stor del försvinner,
samt att all data presenteras i en korrekt följd.
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8.2.3  Väldokumenterad

Eftersom en formell metod [5] har följts under hela utvecklingsarbetet finns ett antal doku-
ment till hands, så som kravspecifikation och konstruktionsspecifikation. Detta underlättar
vidareutveckling av produkten för personer som ej deltagit i detta projekt.

8.3  Brister i lösningen

8.3.1  Statisk kommunikation

Metoden att läsa in IOR från fil innebär att kommunikationen blir mer statisk än om t ex
Name Service hade använts. Funktionerna för att konvertera en sträng till ett objekt kräver
att klienten vet exakt hur lång IOR-strängen är. Detta går att lösa genom att klienten räknar
antal tecken i IOR-strängen, men det anses ändå vara en nackdel med lösningen. Denna
lösning innebär också att en ändring i servern kräver ändring i klienten.

Dessutom måste servern och klienten skriva resp läsa i en välkänd fil i nätverket, vilket
innebär att ett distribuerat filsystem måste vara tillgängligt. Risken för byzantinska fel
ökar också med ett distribuerat filsystem eftersom filer kan vara replikerade i nätverket så
att klienten läser in fel version.

8.3.2  Fördröjning i presentation av data

Eftersom klienten måste fråga efter all data kan ett av SamSim genererat meddelande bli
fördröjt en tid. Detta innebär att olika typer av alarm inte når användaren direkt.

8.3.3  Långsamt användargränssnitt

Det grafiska användargränssnittet som utvecklats upplevs som ganska långsamt. Trots att
dialogrutor deklareras som atomära så går det att skapa två dialogrutor samtidigt, om
användaren är tillräckligt snabb. Detta kan leda till att anrop skickas till SamSim i fel ord-
ning, samt att tillståndet för gränssnittet blir instabilt.
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8.4  Framtida arbete

8.4.1  Dubbelriktad Client/Server-struktur

Att låta en del av JavaGUIt utgöra server för köhanteringen i SamSim innebär att denna
hantering kan anses bli eventstyrd. Detta möjliggör att ett meddelande i SamSim kan pre-
senteras i användargränssnittet omedelbart. Detta innebär även att flera nya aspekter måste
vägas in för att få en robust lösning, så som interprocesskommunikation och synkronise-
ring. Eftersom både Java och Ada95 har stöd för trådhantering, skall det dock inte inne-
bära några större problem med implementeringen. Hur strukturen skulle kunna se ut kan
ses i Figur 8, “Dubbelriktad Client/Server-struktur” nedan.

Figur 8: Dubbelriktad Client/Server-struktur

8.4.2  Fullständig implementation

Att vidareutveckla redan gjord implementation till att bli en fullständig implementation av
ett grafiskt gränssnitt för SamSim skulle enbart kräva mer tid, eftersom den lösning som
gjorts fungerar. Naturligtvis måste de nackdelar och fördelar som nämnts i 8.2 på sidan 28
och 8.3 på sidan 29 tas i beaktning för att besluta om vidare utveckling.

8.4.3  Vidareutveckling av det grafiska användargränssnittet

Det grafiska användargränssnittet har gjorts på enklast möjliga vis, eftersom ingen data
från SamSim behandlas, utan endast presenteras. Det vore önskvärt om användaren på ett
enkelt sätt kan få ut information om SamSims tillstånd enbart genom att titta på gränssnit-
tet, exempelvis kan lampor indikera olika enheters tillstånd, och ljud indikera olika hän-
delser i SamSim.

Dessutom är felhanteringen klart begränsad i nuvarande version. Matas ett felaktigt värde
in skrivs enbart ett felmeddelande ut. I stället skulle användaren kunna få reda på vad som
var fel, och sedan få göra ett nytt försök.

En annan önskan är att utveckla scripthantering i gränssnittet för att underlätta upprepning
av ofta använda funktioner.

SamSim

Kö-klient

SamSim
JavaGUI

Javaklient

Köserver

Dispatcher
(server)

CORBA-
interface
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8.5  Erfarenheter av utvecklingsmiljöer

8.5.1  Symantec Visual Café 2.5

De främsta fördelarna med att använda Symantec Visual Cafe anses vara:

• Interaction Wizard, som används för att koppla händelser till komponenter, exempel-
vis koppla en knappnedtryckning till en utskrift i en textruta. Detta underlättar och
snabbar upp skapande av ett interaktivt användargränssnitt avsevärt.

• Debugging. Eftersom kompileringsfel identifieras och lokaliseras i koden, blir det
lättare att rätta till fel. Användaren kan dubbelklicka på ett kompileringsfel för att se
den rad där felet uppstod.

• Kompilering och exekvering går betydligt fortare än när enbart JDK-miljön
används. Detta beror till stor del på att JIT (Just In Time)-kompilator används.

De största nackdelarna anses vara:

• Inkonsistent kod. Detta kan uppstå när en komponent läggs till i projektet och sedan
tas bort. Då försvinner inte den automatgenererade koden, vilket leder till kompile-
ringsfel. Koden är inte helt lättöverskådlig, vilket gör att felsökning försvåras.

• Klumpigt användargränssnitt. Visual Café kräver minst en 21”-monitor, eftersom
skärmens översvämmas av flera olika textrutor som presenterar inställningar och fel-
meddelanden. Det är lätt att missa viktig information, samt att i all hast avsluta fel
textruta. Utrymmet där själva applikationen utformas är alldeles för litet, åtminstone
på en 17”-skärm, och att det inte går att scrolla utrymmet är ett riktigt konstruktions-
fel.

• Online-hjälpen är mycket svåranvänd. Den förutsätter att användaren vet precis vad
ett kommando gör, och presenterar enbart syntaxen. Hjälpen är nästan helt fri från
exempel, och strukturen är inte tillfredsställande.

• Instabil hantering av projekt. Ibland sparades filer i fel version, och filer kunde för-
svinna utan uppenbar anledning. Viktigt för utvecklaren är att i ett mycket tidigt
skede spara projektet på önskad plats i filsystemet.

8.5.2  OrbixWeb 3.0

OrbixWeb har under arbetets gång upplevts som lättanvänt och stabilt. Manualerna var
fullt tillräckliga för att kunna komma igång med CORBA-utveckling. Vid körning under
WindowsNT kunde aldrig en metod för att kompilerade filer skulle hamna i ett eget använ-
darbibliotek identifieras, utan alla kompilerade filer hamnade i OrbixWebs standardbiblio-
tek. Under UNIX fungerade detta däremot utmärkt.

8.5.3  ORBexpress 2.0 beta

ORBexpress har också upplevts som lättanvänt och stabilt. Manualen var däremot betyd-
ligt sämre än OrbixWebs. Att det t ex saknas index i manualen är obegripligt. Den bygger
dessutom lite för mycket på ett enda exempel som för en nybörjare inte är helt lättförståe-



Resultat

32

ligt. En mer generell uppbyggnad hade varit att föredra. De körbara exempel som fanns
tillgängliga var dock bra för att få förståelse för hur systemet fungerar.

8.5.4  Gnat 3.10b

Gnat upplevdes som ett komplext utvecklingsverktyg. Att använda sig av Makefiler, vilket
inte är helt trivialt, är en nödvändighet. Det finns dock färdiga Makefiler som kan modifie-
ras för eget bruk. Gnat upplevdes även ibland som långsamt, då det ofta tog oacceptabelt
lång tid att kompilera, även då väldigt enkla applikationer skulle kompileras.

8.6  Problem under utveckling av kommunikation

När kommunikationen mellan Java-klienten och Ada95-servern utvecklades påträffades
en del problem. Det har dock inte identifierats något problem som ej gick att lösa.

8.6.1  IOR

Det uppstod två problem med användandet av IOR. Första problemet bestod i att den IOR
som servern skrev till fil ej blev korrekt. Detta berodde på att IOR skrevs till fil innan ser-
verns instansnamn fanns tillgängligt i servern. Lösningen var att först göra en
Impl_Is_Ready som innehåller paramtern med serverns instansnamn och timeouten satt
till 0. Därefter skrevs IOR till fil, och slutligen kördes en ny Impl_Is_Ready med en timeo-
out som var större än 0.

Det andra problemet var att läsa in den skrivna IOR till klienten. Klienten var tvungen att
veta exakt hur många tecken IOR bestod av. Om fel antal tecken användes uppkom två
olika felmeddelande beroende på om för många eller för få tecken lästes in. Dessa felmed-
delanden gav ej information som direkt kunde påvisa en felaktig inläsning. En lösning på
detta problemet kan vara att låta klienten räkna antal tecken i filen innan inläsning sker.

8.6.2  DNS

Vid körning på två olika värdar (hosts) uppkom problem med namngivning av värd. I IOR
finns värdnamnet med, men när klienten sedan försöker få kontakt med servern hittas ej
serverns värd av klienten. Detta beror på att namnet måste vara registrerat i den DNS
(Domain Name Service) som klienten använder. Detta problem är egentligen ej CORBA-
relaterat utan är upp till nätverkskunnig personal att lösa genom att lägga in värden i rätt
DNS. En annan lösning skulle kunna vara att helt använda sig av IP-nummer för identifie-
ring. Detta fungerade aldrig, eftersom ORBarna automatiskt identifierade värdar med
namn.

8.6.3  Typkonvertering CORBA

Detta problem bestod i att konvertera CORBA-datatyper till det programmeringsspråk
som användes och tvärtom. Exempelvis att konvertera en dynamisk Ada95-sträng till en
CORBA-sträng krävde konvertering i flera steg. Detta problem är egentligen inget allvar-
ligt problem, men kräver ändå en hel del arbete för att lösas.
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9  Slutsats

De mål som sattes upp för arbetet i kapitel 3 på sidan 17 har uppfyllts helt, om hänsyn tas
till de avgränsningar som gjordes (se kapitel 6 på sidan 21). CORBA visade sig fungera
alldeles utmärkt som kommunikationsmetod mellan Java och Ada95. Utveckling av
Client/Server-applikationer enligt CORBA2.0-specifikationen är mycket väl lämpat i
objektorienterad programvaruutveckling. Vid omkonstruktion av system (t ex byte av
användargränssnitt) behöver ej några större ingrepp i strukturen göras, eftersom CORBA-
specifik kod ej är starkt invävd i systemet utan mer ligger som en egen komponent.

En sak att tänka på vid Client/Server-utveckling med CORBA är om systemet behöver
vara event-styrt med avseende på meddelanden som genereras till gränssnittet, som var
fallet med SamSim. Om så är fallet, kan en lösning vara att skapa en dubbelriktad Client/
Server-struktur vilket beskrivs i 8.4.1 på sidan 30.

Den arbetsmetod som användes under arbetet, MOOSE, visade sig fungera bra även i ett
projekt av den här storleken. Det skall nämnas att endast utvalda delar av MOOSE använ-
des för att få fram resultat inom uppsatt tidsram. De bilagor som producerats ger en grund
för fortsatt arbete med systemet.

Om beslut om vidareutveckling av systemet skulle tas, har det påpekats vissa delar som är
mer relevanta att lösa än andra. Dessa delar innefattar omstrukturering av systemet till en
dubbelriktad Client/Server-struktur, samt fortsatt implementation av SamSims funktiona-
litet. Även det grafiska användargränssnittet kan utvecklas till att bli mer fullständigt. Mer
detaljer om framtida arbete finns i kapitel 8.4 på sidan 30.
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1 SAMMANFATTNING

Uppdragsspecifikationen innehåller planeringen av Java-MMI för sam-
bandssimulator i projektet Java-exjobb.

2 LÄSANVISNING

Dokumentet följer relevanta delar av MOOSE, se ref [1].

3 INTRODUKTION

3.1 BAKGRUND

En önskan är att MMI:et till Sambandssimulatorn får ett lättanvänt och
överskådligt användargränssnitt. En annan önskan är plattformsoberoende.
Därför har examensarbetet initierats för att utvärdera de problem och möj-
ligheter som finns då implementationen görs i Java, CORBA och Ada95.

För att uppnå detta skall planering och dokumentering av arbetet utföras.

3.2 INLEDNING

Arbetet i iterationen drivs enligt relevanta delar av MOOSE, se ref [1].

4 INITIERING

Initiering för iterationen är de samtal som förts mellan iterationsdeltagare
och handledare.

4.1 MÅL/SYFTE

Iterationens mål är följande:

❍ Java-MMI för sambandssimulatorn skall utvecklas. Detta kan
brytas ner i följande delmål:
1. Kommunikation Java-Ada95. Identifiering
av problem vid användandet av CORBA.
2. Grafiskt användargränssnitt i Java.
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4.2 START- OCH SLUTTIDPUNKT

Iterationens starttidpunkt: 1998-04-01

Iterationens sluttidpunkt: 1997-06-12

4.3 ORDERNUMMER

S10 964

4.4 UPPFÖLJNING

Iterationsmedlemmarna skall:

a Kontinuerligt följa upp att arbetet fortskrider enligt plan och
vid allvarliga avvikelser rapportera till handledarna.

b Ha veckovisa kontakter med handledarna för att diskutera ar-
betets utveckling. Tidpunkt för detta Måndagar kl. 13.00.

c Granskningar skall hållas för att verifiera och validera utfört
arbete.

d Halvtidsuppföljning skall hållas med handledare i mitten av
Maj.

e Slutrapport för Iterationen skall avläggas 12:e Juni klockan
16.00.
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5 PLANERING

5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR

För att kunna uppfylla målet inom satt tidsram krävs att följande förutsätt-
ningar uppfylls:

a Att resurserna finns tillgängliga enligt planering.

b Kravbilden får inte förändras under iterationens gång.

c Avgränsningar görs för att prioritera mer relevanta frågestäl-
lingar.

5.1.1 Indata

5.1.2 Verktyg

5.2 PLANERING AV GENOMFÖRANDET

Se 5.4.

Tabell 1 Indata

Dokument Kommentar

COU 102 284 Usv Domän Sambandssimulator.

Tabell 2

Verktyg Kommentar

Symantec Visual Cafe for Java PC-verktyg för Javaprogrammering

Gnat Utvecklingsmiljö Utvecklingsmiljö för Ada95.

CORBA utvecklingsmiljö ORB för Java och ORB för Ada95.
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5.3 UTDATA

Följande dokument skall uppdateras eller skapas under iterationen:

5.4 TIDSPLANERING

* Se 5.5.1

5.4.1 Planera iteration

I detta paket tas denna iterationsplanen fram.

5.4.2 Studera indata och verktyg

Delas upp i följande punkter:

Tabell 3 Utdata

Dokument Kommentar

Körbart MMI

Kravspecifikation

Konstruktionsspecifikation

Användarmanual Enkel beskrivning av MMI:t.

Slutrapport Skriftlig och muntlig rapport

Arbetspaket
Tid
(h)

Startdatum Slutdatum

Planera iteration 10 98-04-01 98-04-03

Studera indata och verktyg 220 98-04-06 98-04-24

Kravutvinning 80 98-04-27 98-05-04

Kravspecifikation 60 98-04-30 98-05-07

Designa grafiskt gränssnitt 70 98-05-08 98-05-13

Implementation 200 98-05-01 98-05-29

Utvärdering och rapportering 160 98-04-01 98-06-12

Summa 800*
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❍ Studera indatadokument enl. 5.1.1

❍ Genomföra datorbaserade Ada95-utbildningen LoveLace.

❍ Genomföra Symantecs tutorial för Symantec Café.

❍ Studera CORBA.

5.4.3 Kravutvinning

Genom intervjuer och studering av relevant material tas de krav som finns
på kommunikationen och gränssnittet fram.

5.4.4 Kravspecifikation

Dokumentering och modellering av de krav som framtagits i 5.4.3.

5.4.5 Konstruktionsspecifikation

Beskrivning av tänkt funktionalitet för MMI:t och tillhörande kommunika-
tion.

5.4.6 Implementation

Realisering av funktionskrav. Sammankoppling med gränssnittsprototy-
pen.

5.4.7 Utvärdering och rapportering

Sammanställning av resultat och slutsatser. Framtagning av slutlig rapport,
såväl skriftlig som muntlig.
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5.5 RESURSER

5.5.1 Iterationsmedlemmar

5.5.2 Handledare

5.6 GRANSKNINGAR

Följande formella granskningar skall genomföras under iterationens gång:

5.6.1 Kravspecifikation

Tid: 1997-05-07, kl 10.00-11.00

Plats: EMW

Deltagare: Torbjörn Andreasson
Tobias Persson
Johan Johansson
Christian Haraldsson
Dag Evertsson
Lennart Bie

Resurs Timmar

Johan Johansson 400

Christian Haraldsson 400

Summa 800

Tabell 4

Handledare

Torbjörn Andreasson

Tobias Persson

Dag Evertsson

Lennart Bie

Johan Widén
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5.6.2 Konstruktionsspecifikation

Tid: 1997-05-12, kl 10.00-11.00

Plats: EMW

Deltagare: Torbjörn Andreasson
Tobias Persson
Johan Johansson
Christian Haraldsson
Dag Evertsson
Lennart Bie

5.6.3 Halvtidsuppföljning

Tid: 1997-05-13, 10.00 - 11.00

Plats: EMW

Deltagare: Torbjörn Andreasson
Tobias Persson
Johan Johansson
Christian Haraldsson
Dag Evertsson
Lennart Bie

5.6.4 Slutrapport

Tid: 1998-06-10, kl 14.00-15.00

Plats: EMW

Deltagare: Samtliga iterationsmedlemmar och handledare

5.7 VERKTYG/UTRUSTNING

Se 5.1.2.

6 RAPPORTERING

Se 5.6.
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7 UTVÄRDERING

-

8 REFERENSER

9 TERMINOLOGI

-

10 SAKREGISTER

-

11 ANNEX

-

11.1 BIBLIOGRAFI

-

11.2 ÄNDRINGSBESKRIVNING

[1] FEA 202 203 P1F MOOSE

Tabell 5 Ändringsbeskrivning

Rev Datum Uppgjord Ändringar

PA1 98-04-03 QMWJOJH,
QMWCHHA

Framtagen utgående från exempel distribu-
erat av EMWDEV.

PA2 98-04-03 QMWJOJH,
QMWCHHA

Ändringar enligt diskussion med Torbjörn
Andreasson.

A 98-04-07 QMWJOJH,
QMWCHHA

Ändringar enligt granskningsmöte 98-04-
07.
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Referat
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1 SAMMANFATTNING

Java-MMIt skall stödja kommunikation mellan användaren och Sam_Sim,
samt hantera och presentera den data som Sam_Sim genererar. Detta inne-
bär:

❍ Presentation och loggning av inkommande CORBA-medde-
landen från Sam_Sim.

❍ Skapande av utgående CORBA-meddelanden till Sam_Sim.

Meddelandestrukturen för JavaMMI kan ses i figuren nedan.

2 LÄSANVISNING

Detta dokument bör läsas tillsammans med 1029-COU 102 284.

3 INTRODUKTION

3.1 BAKGRUND

En önskan är att MMI:et till Sambandssimulatorn får ett lättanvänt och
överskådligt användargränssnitt. En annan önskan är plattformsoberoende.
Därför har arbetet initierats för att utvärdera de problem och möjligheter
som finns då implementationen görs i Java, CORBA och Ada95.

WindowsNT Solaris

JavaGUI Sam_SimORB ORB

JavaMMI

CORBA2.0

TCP/IP
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4 AKTÖRER

4.1 ÖVERSIKT

Java-MMIt påverkas av följande aktörer:

❍ Sam_Sim

❍ Java_GUI

❍ Användare

4.2 SAM_SIM

Aktören Sam_Sim är den sambandssimulator som Java-MMIt interagerar
med. Sam_Sim skickar och tar emot CORBA-meddelanden från Java-
MMIt.

4.3 JAVA_GUI

Aktören Java_GUI är det grafiska användargränssnitt som presenterar in-
formation som den hämtar från SamSim.

4.4 ANVÄNDARE

Aktören Användare representerar den operatör som använder Java-MMIt
för att styra Sam_Sim. Styrningarna omfattar loggningshantering, medde-
landeskickning, inställningar av enheter samt konfigurering av televäxel
och modem.

5 FUNKTIONSKRAV

5.1 ANVÄNDNINGSFALL - JAVA-MMI

De användningsfall som definierar de funktionella kraven på Java-MMI är:

❍ Start

❍ Connect_To_Media

❍ Receive_Message
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❍ Config_Unit

❍ Connect_Unit

❍ Disconnect_Unit

❍ Configure_Log

❍ Message_LvMÅDSbis_UndE

❍ Message_LvMÅDS_UndE

❍ Exit

5.1.1 Start

5.1.1.1 Översikt

Användningsfallet Start beskriver hur användaren startar upp JavaMMIt.

5.1.1.2 Diagram

5.1.1.3 Förutsättningar för aktivering

-

5.1.1.4 Aktivering

Användaren begär att Java-MMIt samt dess kommunikation med Sam_Sim
skall starta.

5.1.1.5 Normalfall

Starta applikationen.

Start

Användare Sam_Sim
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5.1.1.6 Specialfall

Om SamSim inte blir kontaktat avslutas Start-förfarandet och ett felmedde-
lande genereras.

5.1.1.7 Avslutning av normalfallet

-

5.1.1.8 Sluttillstånd

Java-MMIt syns på skärmen och kommunikationen mellan Java-MMIt och
Sam_Sim är aktiv.

5.1.1.9 Aktörsgränssnitt

Användaren startar Java-MMIt genom att köra en batchfil.

5.1.1.10 Associationer

-

5.1.1.11 Speciella egenskaper

-

5.1.2 Connect To Media

5.1.2.1 Översikt
Användningsfallet Connect_To_Media beskriver hur Användaren
hanterar uppkoppling mot respektive media (tråd, radiomodem,
TVX9003) [2].

5.1.2.2 Diagram

Connect_To_Media

Användare Sam_Sim
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5.1.2.3 Förutsättningar för aktivering

Att användningsfallet Start har genomförts.

5.1.2.4 Aktivering

Användaren begär att få koppla upp mot respektive media.

5.1.2.5 Normalfall

Användaren väljer önskat media.

a vid Tråd
Val av port pch kort, tråd (1-3), protokoll och kommunika-
tionsriktning görs i en dialogruta.

b vid TVX9003
Val av port och kort, telefonnummer, användarid och lösen-
ord görs i en dialogruta.

c vid Radio
Val av port och kort, radio och kommunikationsriktning görs
i en dialogruta.

5.1.2.6 Specialfall

-

5.1.2.7 Avslutning av normalfallet

-

5.1.2.8 Sluttillstånd

En bekräftelse att konfigurationen genomförts presenteras på skärmen.

5.1.2.9 Aktörsgränssnitt

Användaren väljer en av knapparna [TVX9003, Radio, Wire] i Java-MMIt
beroende på vilket kommunikationsmedium som önskas. Sedan kommer
det upp en dialogruta där nödvändig information matas in i fält och radio
buttons.
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5.1.2.10 Associationer

-

5.1.2.11 Speciella egenskaper

-

5.1.3 Config Unit

5.1.3.1 Översikt

Användningsfallet Config_Unit beskriver fallet då användaren vill konfi-
guera / definiera enheter.

5.1.3.2 Diagram

5.1.3.3 Förutsättningar för aktivering

Att användningsfallet Connect_To_Media genomförts.

5.1.3.4 Aktivering

Användaren begär konfigurering av enheter.

5.1.3.5 Normalfall

Användningsfallet genomförs därefter enligt nedanstående sekvens:

1 Användaren väljer enhetstyp [EldE23/77, EldE70/90,
UndE23, UndE70/90] och protokoll [LvMÅDS, LvMÅDS”]
i en dialogruta.

2 Beroende av protokoll görs sedan följande inställningar i en
ny dialogruta:

Config_Unit

Användare Sam_Sim
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a För enheter med protokoll LvMÅDS” gäller:

a Media [TS9000, tråd 1-3]

b TS9000-adress [om Media=TS9000]

c Position i longitud, lattitud och höjd över havet

d Objectid för samband

e Automatiskt svar vid uppkopplingsförfarande

f Enhetens status

g Uppkopplade abonnemang [om enhetstyp = UndE23]

h Begärt abonnemang

i Loggning av inkommande meddelanden till enheten.

b För enheter med protokoll LvMÅDS gäller:

a Radarid för samband [om enhetstyp=UndE70/90]

b Position relativt origo [om enhetstyp=UndE70/90]

c Simulering [om enhetstyp=UndE70/90]

d Sändning [om enhetstyp=UndE70/90]

e Loggning av inkommande meddelanden till enheten.

5.1.3.6 Specialfall

Användaren kan även välja att läsa in normalfallets data från fil.

5.1.3.7 Avslutning av normalfallet

Användaren bekräftar inställningarna.

5.1.3.8 Sluttillstånd

-

5.1.3.9 Aktörsgränssnitt

Först trycker på användaren på Unit / Configure. Sedan väljer användaren
önskad enhetstyp [EldE23/77, EldE 70/90, UndE23 och UndE90]. Detta
görs med hjälp av så kallade “radio buttons” i en dialogruta. Sedan väljer
användaren önskat protokoll [LvMÅDS, LvMÅDS”]. Även detta görs med
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radio buttons i samma dialogruta. Sedan bekräftar användaren genom att
trycka på ‘Ok’ och då kommer en dialogruta upp där nödvändig informa-
tion kan matas in.

5.1.3.10 Associationer

-

5.1.3.11 Speciella egenskaper

Giltliga kombinationer i UndE DB av enhet / media / protokoll ges av ta-
bellen nedan:

5.1.4 Receive Message

5.1.4.1 Översikt

Användningsfallet Receive_Message beskriver vad som händer när
Java_GUI vill hämta meddelanden från SamSim och presentera dem på
skärmen.

5.1.4.2 Diagram

5.1.4.3 Förutsättningar för aktivering

Tabell 1 Giltliga uppkopplingskombinationer för UndE

Enhet TS9000 Tråd Radio

EldE23/77 LvMÅDS” LvMÅDS”,
LvMÅDS

LvMÅDS

EldE70/90 LvMÅDS LvMÅDS

UndE23 LvMÅDS” LvMÅDS”

UndE70/90 LvMÅDS LvMÅDS

Receive_Message

Java_GUI Sam_Sim
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-

5.1.4.4 Aktivering

a Automatisk hämtning med jämna tidsintervall.

b Användaren har sänt information till SamSim.

5.1.4.5 Normalfall

Hämta meddelandekö från SamSim och presentera den på skärmen i en
textruta.

5.1.4.6 Specialfall

-

5.1.4.7 Avslutning av normalfallet

-

5.1.4.8 Sluttillstånd

Meddelandekön är presenterad på skärmen.

5.1.4.9 Aktörsgränssnitt

Meddelandekön presenteras i en textruta.

5.1.4.10 Associationer

-

5.1.4.11 Speciella egenskaper

Om meddelandekön är tom skrivs inget ut.

5.1.5 Connect Unit

5.1.5.1 Översikt
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Användningsfallet Connect_Unit beskriver vad som händer när Använda-
ren begär att få koppla upp en enhet mot ett testobjekt.

5.1.5.2 Diagram

5.1.5.3 Förutsättningar för aktivering

Config_Unit är gemomfört.

5.1.5.4 Aktivering

Användaren väljer att koppla upp en enhet genom att trycka på Unit / Con-
nect.

5.1.5.5 Normalfall

1 Val av enhet i en dialogruta.

2 Enheten kopplas upp.

5.1.5.6 Specialfall

-

5.1.5.7 Avslutning av normalfallet

-

5.1.5.8 Sluttillstånd

Bekräftelse skrivs ut på skärmen.

5.1.5.9 Aktörsgränssnitt

Connect_Unit

Användare Sam_Sim
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När användaren trycker på Unit / Connect kommer det upp en dialogruta
där användaren kan välja en enhet genom att ange dess id.

5.1.5.10 Associationer

-

5.1.5.11 Speciella egenskaper

-

5.1.6 Disconnect Unit

5.1.6.1 Översikt

Användningsfallet Disconnect_Unit beskriver vad som händer när Använ-
daren begär att få koppla ner en enhet från ett testobjekt.

5.1.6.2 Diagram

5.1.6.3 Förutsättningar för aktivering

Connect_Unit har genomförts.

5.1.6.4 Aktivering

Användaren väljer att koppla ner en enhet genom att trycka på Unit / Dis-
connect.

5.1.6.5 Normalfall

1 Val av enhet i en dialogruta.

2 Enheten kopplas ner.

Disconnect_Unit

Användare Sam_Sim
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5.1.6.6 Specialfall

-

5.1.6.7 Avslutning av normalfallet

-

5.1.6.8 Sluttillstånd

Bekräftelse på nerkopplingen presenteras på skärmen.

5.1.6.9 Aktörsgränssnitt

När användaren trycker på Unit / Disconnect kommer det upp en dialogru-
ta. Där väljer användaren önskad enhet för nedkoppling. Därefter bekräftar
användaren genom att trycka på Disconnect i dialogrutan.

5.1.6.10 Associationer

-

5.1.6.11 Speciella egenskaper

-

5.1.7 Configure Log

5.1.7.1 Översikt

Användningfallet Configure_Log beskriver hur loggning av till SamSim
inkommande trafik skall konfigureras.

5.1.7.2 Diagram

Configure_Log

Användare Sam_Sim
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5.1.7.3 Förutsättningar för aktivering

Config_Unit har genomförts.

5.1.7.4 Aktivering

Användaren trycker på Log / Configure.

5.1.7.5 Normalfall

Användningsfallet genomförs därefter enligt nedanstående sekvens:

a Val av protokoll [LvMÅDS, LvMÅDS”] i en dialogruta.

b Val av enhet (om protokoll=LvMÅDS”).

c Användaren väljer om loggning skall ske på

a Skärm

b Fil

c Skärm och fil

d Ingen alls

Om loggning skall ske på fil anges även ett filnamn.

5.1.7.6 Specialfall

-

5.1.7.7 Avslutning av normalfallet

-

5.1.7.8 Sluttillstånd

-

5.1.7.9 Aktörsgränssnitt

Val av protokoll, enhet och loggningstyp, görs mha Radio Buttons i en di-
alogruta. Filnamnet anges i ett fält i samma dialogruta.
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5.1.7.10 Associationer

-

5.1.7.11 Speciella egenskaper

Default loggas all inkommande trafik i en textruta i JavaMMIt.

5.1.8 Message LvMÅDSbis UndE

5.1.8.1 Översikt

Användningsfallet Message_LvMÅDSbis_UndE beskriver manuell sänd-
ning av LvMÅDSbis-meddelanden.

5.1.8.2 Diagram

5.1.8.3 Förutsättningar för aktivering

Enheten som skickar meddelandet måste vara konfigurerad och uppkopp-
lad för kommunikation med LvMÅDSbis enligt användningsfallen
Config_Unit och Connect_Unit.

5.1.8.4 Aktivering

Användaren trycker på Message / LvMÅDSbis knappen.

5.1.8.5 Normalfall

1 Användaren väljer protokoll LvMÅDSbis och ställer därefter
in följande parametrar i en dialogruta:

- Från vilken enhet meddelandet skall skickas.

- Meddelandetyp [3].

- Parametrar beroende på meddelandetyp.

Message_LvMÅDSbis UndE

Användare Sam_Sim
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2 Användaren bekräftar gjorda inställningar.

5.1.8.6 Specialfall

Om inte förutsättningarna för aktivering finns skrivs ett felmeddelande ut
på skärmen.

5.1.8.7 Avslutning av normalfallet

-

5.1.8.8 Sluttillstånd

-

5.1.8.9 Aktörsgränssnitt

Användaren trycker in knappen Message / LvMADSbis. Därefter kommer
en dialogruta fram där val av enhet som medellandet skall skickas ifrån väl-
jes. Därefter skall parametrar ställas in enligt [3] i samma dialogruta. Detta
görs mha Radio Buttons och fält i en dialogruta. Användaren bekräftar in-
ställningarna genom att trycka på ‘Ok’.

5.1.8.10 Associationer

-

5.1.8.11 Speciella egenskaper

-

5.1.9 Message LvMÅDS UndE

5.1.9.1 Översikt

Användningsfallet Message_LvMÅDS_UndE beskriver manuell sändning
av LvMÅDS-meddelanden.
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5.1.9.2 Diagram

5.1.9.3 Förutsättningar för aktivering

Enheten som skickar meddelandet måste vara konfigurerad och uppkopp-
lad för kommunikation med LvMÅDSbis enligt användningsfallen
Config_Unit och Connect_Unit.

5.1.9.4 Aktivering

Användaren trycker på Message / LvMÅDS knappen.

5.1.9.5 Normalfall

1 Användaren väljer protokoll LvMÅDS och ställer därefter in
följande parametrar i en dialogruta:

- Meddelandetyp [4].

- Parametrar beroende på meddelandetyp.

- Vilket fördefinierat media som meddelandet skall skickas
på [Tråd, Radio]

2 Användaren bekräftar gjorda inställningar.

5.1.9.6 Specialfall

-

5.1.9.7 Avslutning av normalfallet

-

5.1.9.8 Sluttillstånd

-

Message_LvMÅDS_UndE

Användare Sam_Sim
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5.1.9.9 Aktörsgränssnitt

Användaren trycker in knappen Message / LvMADS. Användaren väljer
typ av medellande enligt [4]. Detta görs i en dialogruta. Därefter skall pa-
rametrar ställas in samt vilket fördefinierat medium som meddelandet skall
skickas på i samma dialogruta. Användaren bekräftar inställningarna ge-
nom att trycka på ‘Ok’.

5.1.9.10 Associationer

-

5.1.9.11 Speciella egenskaper

-

5.1.10 Exit

5.1.10.1 Översikt

Användningsfallet Exit beskriver hur användaren avslutar Java-MMIt och
därmed kopplar ner kommunikationen med Sam_Sim.

5.1.10.2 Diagram

5.1.10.3 Förutsättningar för aktivering

Att Start har genomförts.

5.1.10.4 Aktivering

Användaren väljer att avsluta Java-MMIt.

5.1.10.5 Normalfall

Exit

Användare Sam_Sim
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Användningsfallet genomförs därefter enligt nedanstående sekvens:

1 Användaren bekräftar att Java-MMIt skall avslutas.

2 Java-MMIt kopplar ner kommunikationen med Sam_Sim.

3 Java-MMIt avslutas.

5.1.10.6 Specialfall

-

5.1.10.7 Avslutning av normalfallet

-

5.1.10.8 Sluttillstånd

Java-MMIt avslutat och kommunikationen med Sam_Sim nerkopplad.

5.1.10.9 Aktörsgränssnitt

Användaren trycker på knappen Exit. Då kommer det upp en dialogruta där
användaren måste bekräfta att Java-MMIt skall avslutas.

5.1.10.10 Associationer

-

5.1.10.11 Speciella egenskaper

-
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6 EGENSKAPSKRAV

6.1 PRESTANDA

Java-MMIt skall klara av att hantera alla inkommande meddelanden från
Sam_Sim.

6.2 FUNKTIONSSÄKERHET

-

6.3 UNDERHÅLL

-

6.4 FÖRSÖRJNING

-

6.5 MEKANISKA DATA

-

6.6 MILJÖKRAV

-

6.7 PRODUKTSÄKERHET

-

6.8 UTBYGGNADS- OCH ANPASSNINGSMÖJLIGHETER

Det skall vara möjligt att ändra funktionalitet i gränssnittet om Sam_Sim
förändras.
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6.9 KONFIGURATION

Java-MMIt skall vara möjlig att köra på olika plattformar utan omkompile-
ring.

6.10 GRÄNSSNITT

Gränssnittet skall vara grafiskt. Förutom de knappar som nämnts i 5 skall
det även finnas menyer med motsvarande funktionalitet. En prototyp har ut-
vecklats och en bild på den finns i bilaga A.

7 KONSTRUKTIONSRESTRIKTIONER

7.1 UTVECKLINGSMILJÖ

Java-MMIt skall utvecklas i Symantec Visual Café. Kommunikationen
mellan Java och Sam_Sim skall utvecklas enligt CORBA-specifiktionen.
För implementering och körning av CORBA används OrbixWeb och ORB-
express.

7.2 MÅLMILJÖ

Java-MMIt skall köras på WindowsNT och Solaris.

7.3 KOMPONENTER

-

7.4 STANDARDER

Utvecklingen skall följa Java 1.1, CORBA 2.0 och Ada95 [5].

7.5 ALGORITMER

-
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11.2 ÄNDRINGSBESKRIVNING

Tabell 2 Ändringsbeskrivning

Rev Datum Uppgjord Ändringar

PA1 98-04-16 QMWJOJH,
QMWCHHA

1:a utgåvan

PA2 98-04-27 QMWJOJH,
QMWCHHA

Rätat ut frågetecken. Lagt till referenser.

PA3 98-05-03 QMWJOJH,
QMWCHHA

Små ändringar i aktörsgränssnitten. Lagt
till en prototyp.

A 98-05-08 QMWJOJH,
QMWCHHA

Ändringar enligt graskningsprotokoll
980508.
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JAVA-MMI FÖR SAMBANDSSIMULATOR

Referat

Detta dokumentet beskriver domänen Java-SamSim-MMI som skall an-
vändas som användarinteraktion med domänen Sam_Sim.

Syfte

Syftet med detta dokument är att beskriva domänen Java-SamSim-MMI.
Det skall tjäna som underlag vid ny- och omkonstruktion av domän Java-
SamSim-MMI.

Tillämpning

Dokumentet är endast avsett som stöd för konstruktion internt på
EMW.
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1 SAMMANFATTNING

Domänen Java-SamSim-MMI består av programvaruenheterna Sam_Sim
och JavaGUI.

2 LÄSANVISNING

Detta dokument bör läsas tillsammans med kravspecifikationen 1/1029-
COU 102 284 Usv.

3 INTRODUKTION

3.1 BAKGRUND

Sam_Sim har idag ett text och radbaserat användargränsnitt. En önskan är
att MMI:et till Sam_Sim får ett lättanvänt och överskådligt användargräns-
snitt. En annan önskan är plattformsoberoende. Därför har examensarbetet
initierats för att utvärdera de problem och möjligheter som finns då imple-
metationen görs i Java, CORBA och Ada95.

3.2 FÖRUTSÄTTNINGAR

Java-SamSim-MMIt skall köras på en Solaris plattform eller WindowsNT-
plattform. Kommunikationen mellan JavaGUIt och Sam_Sim skall vara en-
ligt CORBA 2.0 specifikationen.

4 ARKITEKTURMODELL

WindowsNT Solaris

JavaGUI Sam_SimORB ORB

JavaMMI

CORBA2.0

TCP/IP
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4.1 ARKITEKTURDIAGRAM

4.2 ARKITEKTURBESKRIVNING

Domän JavaMMIt består av pve JavaGUI och pve Sam_Sim.

4.2.1 pve. JavaGUI

Denna pve innehåller klasser för realisera Sam_Sim:s funktionalitet. Se
4.2.4. Syftet är att ha ett grafiskt användargränssnitt varifrån loggning, ut-
gående trafik och enheternas konfiguration kan styras. Målet är att
JavaGUIt skall vara lättanvänt och plattformsoberoende.

4.2.2 pve. Sam_Sim

Denna pve. innehåller i princip hela logiken för Sambands_Simulatorn [2].
Dessutom kommunikation mot JavaGuit via pve. ORBexpress. Syftet är att
pve Sam_Sim skall utföra de tjänster som JavaGUIt begär av den. Målet
med Sam_Sim är att den ska simulera eld och underättelseenheters kommu-
nikation.

5 KRAVFÖRDELNINGSBESKRIVNING

-

dom JavaMMI

pve. Sam_Simpve.
JavaGUI

Java_SamSim IDL
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6 EXTERNT GRÄNSSNITT

Syftet är att skapa en client-server arkitektur där pve. Sam_Sim utgör ser-
verdelen och JavaGUIt klientdelen. Målet är att förse pve JavaGUIt och pve
Sam_Sim med plattformsoberoende och standardiserad kommunikation.

6.1 JAVA_SAMSIM IDL

6.1.1 IDL-INTERFACE

Idl-interfacet specificerar de tjänster servern tillhandahåller.

module Java_SamSim {

interface SamSim {

string J_Define_Lvmads_EldE_Units(in boolean Conf_Addr,
in short FU_Address,
in boolean Conf_Log,
in short Conf_Log_Nr,
in string Log_FileName);

string J_Delete_Lvmads_EldE_Units(in short FU_Address);

string J_Update_Lvmads_EldE_Units(in boolean Conf_Addr,
in short FU_Address,
in boolean Conf_Log,
in short Conf_Log_Nr,
in string Log_FileName);

};

};

6.1.2 OrbixWeb

OrbixWeb är en köpt produkt från Iona som tillhandahåller klassbibliotek
för att pve JavaGUI skall kunna kommunicera enligt CORBA2.0-specifika-
tionen, i det här fallet med ORBexpress. Klasserna länkas med pve Java-
GUI vid kompileringen.

6.1.3 ORBexpress
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ORBexpress är en köpt produkt från Objective Interface Systems Inc. som
innhåller funktionalitet för att kommunikation mellan pve. JavaGUI och
pve Sam_Sim skall fungera och vara transparent för användaren. Detta ska
realiseras enligt CORBA2.0-specifikationen.

7 OBJEKTMODELL

7.1 OBJEKTDIAGRAM

Domänens statiska klasstruktur finns beskrivet i objektdiagrammet
dom_JavaMMI i bilaga A.

7.2 ASSOCIATIONER

-

8 KLASSBESKRIVNINGAR

Klassernas inbördes struktur kan ses i figuren nedan.

8.1 SAMSIM_DISPATCHER

Klassen hanterar anrop från pve JavaGUI. Anropen tas om hand av Sam-
SimDispatcher genom att göra nödvändiga typkonverteringar, samt skicka
vidare anropen till rätt funktion.

SamSim Dispatcher

Queue SamSim

JavaGUI
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8.2 JAVAGUI

Klassen hanterar det grafiska gränssnittet, vilket innebär att presentera in-
formation på skärmen, samt att begära av användaren önskade tjänster från
pve Sam_Sim. Klassen utför med regelbundet intervall ett anrop till
SamSim_Dispatcher som hämtar upp meddelandekön från klassen Queue.

8.3 QUEUE

Klassen hanterar kön av meddelanden som pve Sam_Sim genererar. Kön
töms varje gång ett anrop från JavaGUI genomförts. Dessutom töms den
automatiskt enligt i JavaGUIt inställt tidsintervall. Detta görs på grund av
att SamSim genererar även data som inte användaren specifikt har begärt.
Kön är av typ FIFO, vilket gör att meddelanden kommer i rätt ordning till
JavaGUIt. Klassen är inkluderad i SamSim Dispatcher.

9 DYNAMISK MODELL

9.1 HÄNDELSEDIAGRAM

9.1.1 Användningsfallet StartGUI

Användningsfallet finns beskrivet i [1]

9.1.2 Användningsfallet Connect To Media

Användningsfallet finns beskrivet i [1]

9.1.3 Användningsfallet Receive Message

Användningsfallet finns beskrivet i [1]

9.1.4 Användningsfallet Connect Unit

Användningsfallet finns beskrivet i [1]

9.1.5 Användningsfallet Configure Unit
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Användningsfallet finns beskrivet i [1]

9.1.6 Användningsfallet Disconnect Unit

Användningsfallet finns beskrivet i [1]

9.1.7 Användningsfallet Configure Log

Användningsfallet finns beskrivet i [1]

9.1.8 Användningsfallet Message Lvmådsbis UndE

Användningsfallet finns beskrivet i [1]

9.1.9 Användningsfallet Message Lvmåds UndE

Användningsfallet finns beskrivet i [1]

9.1.10 Användningsfallet ExitGUI

Användningsfallet finns beskrivet i [1]

9.2 SEKVENSDIAGRAM

Sekvensdiagram ses i bilaga B. Endast en del av användningsfallet
Config_Unit samt köhanteringen finns beskrivna. Det kan dock förutsättas
att samtliga funktioner i SamSim ser ut på liknande sätt.

10 KONSTRUKTIONSBESLUT

Allt resultat från pve Sam_Sim till JavaGUIt skall placeras i en kö, och ifrån
den kön skall sedan feedbacken skickas vidare till JavaGUIt. Detta beslut
har tagits pga att problem med att presentera information i korrekt ord-
ningsföljd försvinner. Alla anrop till Sam_Sim från JavaGUIt avslutas med
att hela kön returneras. Ingen kunskap om Sam_Sim såsom pekare och va-
riabler finns i JavaGUIt. För att få en körbar produkt inom given tidsram
kommer endast funktionen Define_FU70_90_Units att implementeras i Ja-
vaMMIt. Dessutom kommer köhanteringen att implementeras.
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