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Sammansatt händelsedetektering i Jini

Erik Pettersson (a98eripe@ida.his.se)

Sammanfattning
Aktiv funktionalitet efterfrågas i flera sammanhang. Den har sitt ursprung i forskning
om aktiva databaser, men det finns även användningsområden utanför dessa. Aktiv
funktionalitet kan utnyttjas för vanliga applikationer som kan generera händelser,
vilka skall initiera någon form av aktivitet. I detta arbete undersöks hur sammansatt
händelsedetektering kan erhållas med hjälp av Jini. Jini är en utbyggnad av Java och
har bland annat en händelsemekanism. Jini studeras, och då i synnerhet
händelsemekanismen, för att undersöka Jinis stöd för att hantera de krav som ställs på
sammansatt händelsedetektering i en distribuerad, dynamisk miljö. Arbetet visar att
Jini till stor del ger möjligheter att uppfylla krav för sammansatt händelsedetektering,
men att stödet är bristande i flera fall. Implementering av en prototyp för sammansatt
händelsedetektering visar på stora möjligheter, men också att ett stort ansvar ligger
hos utvecklaren om kraven skall mötas.

Nyckelord: Jini, Java, distribuerade system, aktiv funktionalitet, händelser,
sammansatta händelser, dynamisk händelsedefinition
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1 Introduktion
Då databassystem börjat användas mer inom områden som kräver komplex
informationsbearbetning har detta gett upphov till ett behov av aktiva databaser
(Paton och Díaz, 1999). Aktiviteten bygger på att handlingar utförs då vissa händelser
inträffar, vilka kan orsakas antingen av systemet eller av en användare. I vissa
sammanhang är inte en enskild primitiv händelse av intresse utan kombinationen av
flera primitiva händelser. Dessa kombinationer, kallade sammansatta händelser,
åstadkoms med olika operatorer. Liksom händelser används i centraliserade miljöer,
kan händelser även användas i distribuerade miljöer, vilka blivit allt vanligare (Burns
och Wellings, 1997). Användningen av händelser i distribuerade miljöer medför dock
ett flertal problem, som till exempel kommunikationsproblem, på grund av
distributionen.

Chakravarthy, Le och Dasari (1998) har utvecklat en applikation kallad CEDaR, som
är byggd på CORBA, för att detektera sammansatta händelser och exekvera regler i en
distribuerad miljö. Användningen av CORBA medför en del brister och
begränsningar som identifieras i artikeln av Chakravarthy et al. (1998) och krav ställs
även generellt på en applikation för sammansatt händelsedetektering.

Jini, som är en teknik från Sun Microsystems, är en utökning av Javaplattformen
vilken tillhandahåller ett ramverk för att utveckla distribuerade system (Oaks och
Wong, 2000). I Jini bygger systemet på att tjänster görs tillgängliga i ett nätverk
genom att tjänsterna grupperas i sammanslutningar i vilka en tjänst kan efterfrågas.
En av Jinis starka sidor är att systemet kan hantera en stor dynamik i nätverket vad det
gäller tillgängliga tjänster och resurser (Oaks och Wong, 2000).

Jini har mekanismer för att hantera distribuerade system och har även en mekanism
för distribuerade händelser. Dessa mekanismer undersöker jag i detta arbete med
avseende på hur de kan utnyttjas för att tillgodose de krav som ställs på en applikation
för detektering av sammansatta händelser i en distribuerad miljö.

För att utföra min undersökning av sammansatta händelsedetektering i Jini samlar jag
först in krav för denna sammansatta händelsedetektering. Därefter studerar jag Jinis
mekanismer, främst teoretiskt, för att utifrån denna studie sedan utföra analys och
bedömning huruvida Jini når upp till de framtagna kraven. Som ett komplement till
den teoretiska analysen utför jag även implementation av en prototyp för sammansatt
händelsedetektering för ’proof-of-principle’.



2 Bakgrund

4

2 Bakgrund

2.1 Aktiva databaser
Ett behov av så kallade aktiva databaser har uppkommit då databassystem används
mer och mer inom områden som kräver komplex informationsbearbetning
(Chakravarthy et al., 1998; Paton och Díaz, 1999). I en aktiv databas uppnås den
aktiva funktionaliteten genom att implementera ECA-regler (Event – Condition –
Action), vilket betyder att när en händelse inträffar och om ett givet tillstånd råder, då
skall en viss handling utföras (Gatziu, Koschel, von Bültzingsloewen och Fritschi,
1998).

2.1.1 Händelser

Paton och Díaz (1999, s. 68) definierar en händelse som “something that happens at a
point in time”. I Jini Technology Glossary (Sun Microsystems, 2000b, s. 484)
definieras händelse som “something that happens in an object, corresponding to some
change in the abstract state of the object”.

För att ge en bättre uppfattning vad en händelse kan innefatta anger Paton och Díaz
(1999) några olika källor som kan generera händelser i en aktiv databas:

• Databasoperation; exempelvis insert, update, delete

• Anrop av användardefinierad operation

• Transaktion; exempelvis commit, abort

• Undantag

• Klocka; en händelse inträffar vid en viss tidpunkt

• Extern källa; exempelvis en sensor

2.1.2 Sammansatta händelser

Paton och Díaz (1999) nämner två typer av händelser: primitiva och sammansatta. En
primitiv händelse är en enkel händelse från någon av de ovan nämnda källorna, medan
en sammansatt händelse definieras som en kombination av primitiva eller andra
sammansatta händelser. Kombinationen bildas genom olika operatorer som utgör
’händelsealgebra’ (Paton och Díaz, 1999). Chakravarthy et al. (1998, s. 332)
definierar en sammansatt händelse som “composed of two or more primitive events
connected through some event operators”.

De operatorer som används för att bilda sammansatta händelser varierar från system
till system. Enligt Paton och Díaz (1999) är de vanligaste operatorerna följande:

• Disjunction – (E1 eller E2) inträffar när antingen E1 eller E2 har inträffat

• Conjunction – (E1 och E2) inträffar när både E1 och E2 har inträffat i
godtycklig ordning

• Sequence – seq(E1, E2) inträffar när E1 inträffar före E2

• Closure – closure E Int inträffar endast första gången E signaleras inom
tidsintervallet Int
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• History – times(n, E) in Int inträffar när E inträffar n gånger under
tidsintervallet Int

• Not – not E in Int inträffar då E inte inträffat under tidsintervallet Int

Vid detektering av sammansatta händelser kan flera förekomster av primitiva
händelser av samma typ användas för att en sammansatt händelse skall inträffa. Paton
och Díaz (1999) ger ett exempel då den sammansatta händelsen CE är en sekvens av
händelserna EV1 och EV2. Om först två händelser EV1 signaleras, ev1 och ev1’, och
sedan en händelse EV2 signaleras, ev2, uppkommer frågan vilken instans av CE som
skall signaleras. Möjliga alternativ inkluderar seq(ev1,ev2), seq(ev1’,ev2) eller
seq(ev1,ev2) ∪ seq(ev1’,ev2). För att hantera dessa olika alternativ finns ett flertal så
kallade ’consumption policies’ som reglerar hur händelseinstanser skall hanteras vid
sammansättning av dessa (Paton och Díaz, 1999).

2.1.3 Unbundling

Unbundling – att dela upp ett mjukvarusystem i flera autonoma delar – har Gatziu et
al. (1998) använt för att separera den aktiva funktionaliteten från en aktiv databas.
Detta gjordes för att undersöka om och hur en passiv databas tillsammans med separat
aktiv funktionalitet kan vara detsamma som en aktiv databas. Exempel på aktiv
funktionalitet som kan separeras från den aktiva databasen är regeldefinition,
regelhantering, händelsedetektering och regelexekvering (Gatziu et al., 1998). Genom
denna separering av den aktiva funktionaliteten skall också denna funktionalitet kunna
användas med vanliga icke databasapplikationer.

Exempel på applikationer där den aktiva funktionaliteten är implementerad separat
från en databas är CEDaR och Sentinel. Chakravarthy et al. (1998) har utvecklat
CEDaR vilket är en applikation för att detektera sammansatta händelser och exekvera
regler i en heterogen, distribuerad miljö. Genom att utveckla systemet i CORBA har
applikationen kunnat implementeras för en distribuerad miljö med möjlighet att
hantera heterogena komponenter. Ett annat system för händelsedetektering är Sentinel
som har en global händelsedetekterare kallad GED som stödjer regler och både
primitiva och sammansatta händelser (Chakravarthy et al., 1998). GED hanterar dock
inte heterogena miljöer.

2.2 Jini

2.2.1 Distribuerade system

Som nämnts i introduktionen skapas distribuerade system med Jini. Burns och
Wellings (1997, s. 441) ger följande definition på ett distribuerat system: “A
distributed computer system is a system of multiple autonomous processing elements,
cooperating in a common purpose or to achieve a common goal”. Enligt denna
definition handlar det alltså om samarbete med ett gemensamt syfte eller mot ett
gemensamt mål. I Jininätverk kan tjänster samarbeta mot gemensamma mål enligt
denna definition, men mestadels nämns att tjänster distribueras i ett Jininätverk utan
att de nödvändigtvis samarbetar. Exempel på detta är då en skrivartjänst kopplas in i
ett nätverk samarbetar denna i regel inte med andra skrivare för att exempelvis skriva
ut snabbare, utan en ny skrivartjänst innebär bara ett större utbud av tjänster för
användare.

Benchiao, Ogg och Ricciardi (2000, s. 89) ger en annorlunda definition på
distribuerade system: “A distributed system is a collection of autonomous,
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geographically dispersed computing entities connected by some communication
medium”. Här nämns inget om gemensamt syfte eller mål för systemet, vilket gör att
denna definition stämmer in bättre på flera fall av Jininätverk. Även Flanagan, Farley,
Crawford och Magnusson (1999) ger en definition av distribuerade system som ej
innefattar gemensamt syfte eller mål.

Händelser kan även användas i distribuerade system och kallas då för distribuerade
händelser. Med distribuerade händelser ges möjlighet att meddela en applikation som
körs exempelvis på en annan maskin att en händelse inträffat. Distribuerade händelser
är som vanliga lokala händelser, men distributionen medför ett flertal problem.
Protokoll och standarder finns för dessa distribuerade händelser och exempelvis
CORBA har en händelsetjänst som hanterar händelser i distribuerade, heterogena
miljöer (Chakravarthy et al., 1998).

2.2.2 Java

Java består av tre komponenter: programmeringsspråket Java, Java Virtual Machine
(JVM) och Javaplattformen (Flanagan, 1999). Kompilerade Javaprogram består av en
bytekod som körs på den virtuella processorn JVM. JVM är för det mesta mjukvara
som ligger mellan Javaprogrammet och operativsystemet på den fysiska maskinen,
men JVM kan också vara implementerad direkt i hårdvaran (Flanagan, 1999).
Javakoden är modulariserad i enheter som kallas klasser och det finns i Java en mängd
klasser fördefinierade som också finns med vid varje Javainstallation. Dessa klasser är
åtkomliga för alla Javaprogram och det är dessa klasser som utgör den så kallade
Javaplattformen, ibland även kallad ‘Java runtime environment’ eller ‘the core Java
APIs (Application Programming Interfaces)’ (Flanagan, 1999).

Den främsta fördelen med Java, som ofta framhålls, är portabiliteten hos Javaprogram
(Flanagan, 1999). Målet är att ett program endast skall behöva programmeras och
kompileras en gång och sedan skall det kunna köras var som helst utan
omprogrammering eller omkompilering. Detta uppfyller Java genom att program
kompileras till bytekod som körs i JVM istället för direkt i ett specifikt
operativsystem. Begränsningar finns dock eftersom JVM måste finnas tillgänglig på
det system där Javaprogrammet avses köras.

Trots att Javaprogram inte programmeras direkt mot ett specifikt operativsystem
tillhandahåller Java ett stort bibliotek av API:er motsvarande ett vanligt
operativsystem. Detta gör att det i Java går att utveckla program utan att förlora den
kraftfulla funktionalitet som annars endast tillhandahålls för programmering direkt
mot ett specifikt operativsystem (Flanagan, 1999). Java har även stort stöd för
nätverksprogrammering och en viktig funktion i Java är även att klasser efter behov
dynamiskt kan laddas av en applikation för att utöka sin funktionalitet (Flanagan,
1999). Dessa två egenskaper tillsammans tillåter Java att dynamiskt ladda klasser
även över nätverk.

2.2.3 Java RMI

Java har en utökning av standardversionen av plattformen där exempelvis funktioner
och stöd för distribution finns med. Denna version kallas Java 2 Platform, Enterprise
Edition. Utökningen innehåller bland annat en kommunikationsmodell för distribution
kallad Java Remote Method Invocation – Java RMI (Flanagan et al., 1999). Denna
modell är till för client/server-programmering där en klient tillåts kommunicera med
en server genom att anropa metoder hos ett objekt på servern. Objekt som anropas kan
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mycket väl köras på en annan JVM var som helst i nätverket och anropen görs på
samma sätt som om det vore anrop till lokala objekt (Wollrath, 1999).

Med tidigare traditionella metoder, som exempelvis sockets och RPC (Remote
Procedure Call), kan enbart data skickas mellan två processer, men med RMI kan
även objekt skickas som parametrar till metoden som anropas (Daconta, Saganich och
Monk, 1999; Li, 2000). Genom RMI ges också möjligheten att ladda ner klasser från
en JVM lokaliserad någon annanstans i nätverket. Daconta et al. (1999) skriver att
många likheter finns mellan CORBA och RMI, men att RMI är optimerat för Java-
till-Java kommunikation. RMI bygger på Java och för att dra full nytta av RMI krävs
att både klient och server är implementerade i Java. Kravet på Javaimplementerade
program gör att RMI inte kan användas med objekt som är skrivna i ett annat språk än
Java. Det finns dock metoder att gå runt denna restriktion, som till exempel att skapa
’Javawrappers’ som med hjälp av Java Native Interface (JNI) ger ett gränssnitt till
objektet så att det ser ut att vara ett Javaobjekt.

Flanagan et al. (1999) ger två alternativ till RMI för att hantera heterogena objekt i ett
distribuerat system:

• Andra system för distribution av objekt kan användas, som exempelvis
CORBA, då detta system stödjer språkoberoende objektgränssnitt. Java IDL
(Interface Description Language) tillhandahåller gränssnitt för att använda
Javaobjekt med CORBA.

• RMI/IIOP kan användas som tillåter Javaobjekt att kommunicera direkt med
CORBA-objekt över CORBAs nätverksprotokoll IIOP.

2.2.4 Jini

Jini, som är en teknik för att distribuera tjänster i ett nätverk, är liksom Java utvecklat
av Sun Microsystems. Jini är en utökning till Javaplattformen samt Java RMI (Oaks
och Wong, 2000). Figur 1 visar Jinis plats i förhållande till Java, RMI och det övriga
systemet.

Figur 1 (Sun Microsystems, 2000a)
Jinis plats i ett datasystem
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Då Jini bygger på Java kan det direkt dra nytta av Javas fördelar som exempelvis
dynamisk laddning av kod. Jini kräver inte RMI för att kunna fungera utan fungerar
även med andra protokoll, dock finns det ett flertal fördelar med att använda RMI
(Oaks och Wong, 2000). Exempelvis beror möjligheten att dynamiskt ladda kod över
nätverk under exekvering av RMI. Oaks och Wong (2000) nämner också att RMI
måste användas för att i en tjänst kunna utnyttja Jinis mekanismer för distribuerade
händelser och transaktioner.

För Jini ges ett flertal beskrivningar och definitioner. ”Jini gör det möjligt att utveckla
dynamiska, självläkande nätverkssammanslutningar av hård- och mjukvarutjänster
som bildas utan att någon person ingriper” (Li, 2000, s. 888). Li (2000, s. 12) skriver
också att ”Jini är ett ramverk för att bygga skalbara, robusta, distribuerade system”.
Oaks och Wong (2000, s. 4) definierar Jini enligt följande: “Jini is a set of
specifications that enables services to discover each other on a network and that
provides a framework that allows those services to participate in certain types of
operations”. Arnold (1999) skriver att Jiniarkitekturen tillhandahåller en infrastruktur
för att definiera, publicera och hitta tjänster i ett nätverk.

Jini möjliggör alltså skapandet av distribuerade system genom att skapa
sammanslutningar (även kallade federationer) av tjänster och dessa tjänster kan
tillhandahållas av både mjukvara och hårdvara. Sammanslutningarna kan vara väldigt
dynamiska till sitt innehåll av tjänster och Oaks och Wong (2000) ger som exempel på
detta användningen av alltfler mobila enheter som ofta tillkommer respektive tas bort
från ett nätverk. Ett annat exempel då dynamik i tjänsteutbudet kan uppstå är när
kommunikationsfel uppstår i nätverket och tjänster därigenom inte finns tillgängliga.
Oaks och Wong (2000) nämner tre grundläggande drag i Jini som ger ett bra stöd för
att hantera dynamik:

• Ingen användare behöver inblandas då tjänster tillkommer eller faller bort.

• Jinisammanslutningar är självläkande då de anpassar sig efter hur tjänster
tillkommer och faller bort.

• Klienter till en tjänst behöver inte ha någon tidigare kunskap om hur en tjänst
är implementerad. Klienten laddar ner drivrutiner till tjänsten dynamiskt utan
att det behövs någon användarinblandning eller konfiguration.

Med hjälp av Jinis protokoll för ’discovery’, ’lookup’ och ’leasing’ kan förändringar i
tjänsteutbudet hållas automatiskt uppdaterat. När nya tjänster finns tillgängliga läggs
de till i sammanslutningen och när någon tjänst ej längre är tillgänglig tas denna bort
ur sammanslutningen. Det är i denna automatik för uppdateringen av
sammanslutningarna som ingen användare ska behöva beblanda sig, vilket nämns i
definitionerna av Jini. Den självläkande egenskapen som Li (2000) samt Oaks och
Wong (2000) skriver om syftar på att sammanslutningarna uppdateras automatiskt vid
händelse av exempelvis kommunikationsproblem och tjänster som försvinner vid
avbrott återupptas i sammanslutningen när de åter blir tillgängliga.

För att uppnå de karaktäristiska egenskaperna i Jini finns ett antal viktiga
komponenter. De viktigaste komponenterna enligt Waldo (1999) listas nedan:

• Infrastruktur:
Jini Lookup Service
Discovery-protokoll

• Programmeringsmodell:
Leasing
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Transaktioner
Distribuerade händelser

• Tjänster:
JavaSpaces
Transaction Manager

Infrastrukturen bygger på Jini Lookup Service samt discovery-protokoll. Jini Lookup
Service är i själva verket en tjänst som är kärnan för distribueringen i Jini och den
motsvarar traditionella systems namntjänst och katalogtjänst där klienter söker efter
tjänster (Arnold, 1999). Alla nya tjänster registreras i Jini Lookup Service för att
klienter och andra tjänster sedan skall kunna hitta dessa tjänster. För varje tjänst har
Jini Lookup Service en så kallad proxy – liknande drivrutin – som laddas ner av
klienter och andra tjänster då de önskar utnyttja en tjänst som hittats i Lookup Service
(Benchiao et al., 2000).

För att en klient eller tjänst skall hitta en Lookup Service används discovery-protokoll
som definierar hur kommunikationen skall gå tillväga. Om adressen tidigare är känd
anropas Lookup Service direkt, men då adressen ej är känd används så kallad
’multicast discovery’ där ett massmeddelande skickas ut i nätverket till alla Lookup
Services (Oaks och Wong, 2000, samt Arnold, 1999). Lookup Services som ser detta
meddelande svarar då den anropande tjänsten eller klienten med sin specifika adress.
Ytterligare funktioner styrs också i discovery-protokollet som till exempel att Lookup
Service även skickar ut massmeddelanden periodvis. Då en tjänst erhåller ett sådant
massmeddelande kan denna hitta och registrera sig hos Lookup Service (Arnold,
1999).

I programmeringsmodellen ingår leasing som är en viktig komponent för att hålla
Jinisammanslutningarna uppdaterade (Oaks och Wong, 2000). Leasing innebär att en
tjänst ‘hyr’ tid hos Jini Lookup Service och då denna tid löpt ut tas tjänsten bort ur
Jini Lookup Service om inte tjänsten förnyat sitt hyreskontrakt. Ansvaret ligger alltså
hos tjänsterna för att de skall vara åtkomliga i systemet och Jini Lookup Service
rensar lätt upp i tjänsteutbudet så detta hålls uppdaterat (Oaks och Wong, 2000).
Leasing kan även användas tillsammans med andra komponenter för att hålla ett väl
uppdaterat system (Li, 2000).

Ett stort problem i distribuerade system är att garantera dataintegritet, speciellt då
någon del i ett system felar (Pour, 2000). För att garantera dataintegritet använder Jini
transaktioner, vilket innebär att en serie operationer packas ihop i en transaktion
vilken garanterar ACID-egenskaperna – atomicity, consistency, isolation, durability
(Pour, 2000). Jini Transaction Manager är den tjänst som övervakar transaktioner och
alla inblandade parter och ser även till att alla deltagare i en transaktion uppdaterar sin
data korrekt då transaktionen medges (Oaks och Wong, 2000).

Med hjälp av Jinis distribuerade händelsemekanism kan en klient be Jini Lookup
Service att tala om för klienten då en specifik händelse inträffar som exempelvis att en
tjänst blir tillgänglig eller försvinner ur systemet (Oaks och Wong, 2000). En tjänst
kan även tillhandahålla distribuerade händelser som klienter kan prenumerera på. Jinis
händelsemekanism bygger på Javas händelsemekanism, men Jinis mekanism hanterar
dessutom distribuerade händelser vilket medför ett flertal problem som uppkommer i
samband med distributionen.

JavaSpaces är en Jinitjänst som tillåter distribuerade tjänster att dela data och
beteende genom att lagra delade objekt i JavaSpaces (Li, 2000). JavaSpaces är globalt
tillgängligt för alla andra tjänster och tjänster tillåts lagra eller ta objekt från
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JavaSpaces vilket till exempel gör att objekt kan skickas mellan olika applikationer
utan att applikationerna själva har någon koppling.
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3 Problem
Aktiv funktionalitet har visat sig vara mycket användbart även för icke
databasapplikationer. Chakravarthy et al. (1998) nämner tre mål utifrån aktiva
databaser som bör uppnås för att kunna använda aktiv funktionalitet storskaligt i
vanliga applikationer:

• Aktiv funktionalitet skall göras tillgängligt för icke databasapplikationer

• Aktiv funktionalitet skall göras tillgänglig i distribuerade miljöer

• Aktiv funktionalitet skall göras tillgänglig för heterogena källor av händelser

Då distribuerade system medför flertalet fördelar gentemot centraliserade system och
tekniken numera finns lättillgänglig och är billig har användningen av dessa system
också ökat (Burns och Wellings, 1997). Att den aktiva funktionaliteten bör finnas
tillgänglig i distribuerade miljöer är därför en viktig faktor att ta hänsyn till.
Chakravarthy et al. (1998) påpekar också behovet av att hantera heterogena miljöer då
exempelvis olika applikationer är implementerade i olika system, gamla plattformar
fortfarande är i drift i ett nätverk och då flera olika plattformar behövs köras då de
uppfyller olika behov.

Gatziu et al. (1998) har för att separera den aktiva funktionaliteten i en aktiv databas
från den vanliga databasen använt sig av så kallad ’unbundling’ (se kap. 2.1.3).
Exempel på aktiv funktionalitet som kan separeras från den aktiva databasen är
regeldefinition, regelhantering, händelsedetektering och regelexekvering (Gatziu et
al., 1998). Händelsedetektering är en viktig komponent i ett aktivt system och då det
gäller sammansatta händelser finns det en klar fördel med att kunna ha denna
funktionalitet separat. Detta eftersom detektering av sammansatta händelser medför
problem som måste lösas i samband med operatorer och olika ’consumption policies’
vilka kan vara komplexa och kräva mycket kapacitet både vid implementering och vid
exekvering. Då en global applikation tar hand om denna detektering av sammansatta
händelser kan mycket resurser sparas.

Chakravarthy et al. (1998) har i sitt arbete med CEDaR, en applikation för
sammansatt händelsedetektering, identifierat en del brister och problem. Som
generella krav vid design av en applikation för händelsedetektering anges att
beroenden av egenheter hos en specifik plattform skall undvikas, en distribuerad miljö
som ger tillräcklig säkerhet vid dataöverföring skall väljas, samt bra prestanda och
skalbarhet skall upprätthållas för att inte begränsa applikationen till endast små
nätverk.

Chakravarthy et al. (1998) nämner att det finns problem med hur händelser skall
definieras och Paton och Díaz (1999) nämner även att en klar definition av händelsen
skall finnas för att den skall kunna detekteras. Som ett exempel för att lösa problemet
anger Chakravarthy et al. (1998) användningen av mallar, men detta är inte lätt att
implementera då definitionen av händelsestrukturerna blir mer komplexa. Ett stort
problem är också att dynamiskt definiera och registrera händelser under exekvering
utan att behöva starta om eller omkompilera applikationen (Chakravarthy et al.,
1998). Händelser specificerade från uppstart av applikationen skall kunna hanteras
likaväl som nytillkomna händelser skall kunna hanteras. För att erhålla denna
dynamiska hantering av händelsedefinitioner behövs stöd för dynamisk laddning av
händelsebibliotek (Chakravarthy et al., 1998).
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Vid händelsedetektering i distribuerad miljö tillkommer en hel del problem. De flesta
av dessa har sitt ursprung från kända problem i distribuerade system. Chakravarthy et
al. (1998) nämner ett flertal av dem. Ett problem är hur tjänster, klienter etc. skall
hitta varandra i ett nätverk. Ett annat problem är att en meddelandekö behövs då
applikationen som tar emot händelser inte kan ta emot för många händelser på en
gång. Detta problem uppkommer genom att asynkron meddelandeskickning i regel
används då meddelande om en distribuerad händelse skickas. Ytterligare problem i
distribuerad miljö är exempelvis synkronisering av klockor, tidstämpling av händelser
och kommunikationsproblem.

Efter de krav Chakravarthy et al. (1998) ställt upp för en händelsedetekterare
motiverar de användningen av CORBA för implementering av deras applikation –
CEDaR. CORBA har en händelsetjänst som stöd för händelser, men denna tjänst har
ett flertal nackdelar vilket motiverar Chakravarthy et al. (1998) till att ej använda
denna tjänst och istället implementera denna funktionalitet på egen hand i CEDaR.
CORBA har även dåligt stöd för dynamik, vilket gjort att Javas stöd för dynamisk
laddning av klassbibliotek används för att erhålla hantering av dynamiska
händelsedefinitioner i CEDaR (Chakravarthy et al., 1998).

3.1 Problemprecisering
Efter att ha studerat generella problem för sammansatt händelsedetektering i en
distribuerad miljö samt de brister och problem som förekommit i CEDaR påvisas ett
behov av vidare arbete och undersökningar kring detta ämne. Problem påvisas främst
inom sammansatta händelser, händelsedefinitioner, dynamisk laddning och
distribuering.

Olösta problem påvisas alltså inom detta område och det finns stora möjligheter till att
studera detta närmare. Utifrån dessa problem har jag en bra grund att formulera en
problemdefinition för detta arbete. Chakravarthy et al. (1998) har påpekat brister i
CORBA och CORBAs händelsemekanism varvid jag skall undersöka Jini som
alternativ infrastruktur.

3.2 Problemdefinition
Mitt problem är att utifrån de krav som ställs på dynamisk, distribuerad, sammansatt
händelsedetektering, analysera och bedöma hur Jinis mekanismer kan användas för att
möta dessa.

3.3 Avgränsningar

Inom givet problem behandlar jag ej detaljer av sammansatta händelser såsom
operatorer och consumption policies. Ej heller behandlas detaljer av problem från
distribuering. Koncentrationen är på Jini och teknikens mekanismer som stöd för en
tjänst för detektering av sammansatta händelser där den dynamiska hanteringen av
händelsedefinitioner är ett viktigt problem.

3.4 Förväntat resultat
Mina förväntade resultat är att Jinis mekanismer ger ett bra stöd för att utveckla en
händelsedetekterare för sammansatta händelser i en distribuerad miljö, samt att Jini
ska ha ett bra stöd för att dynamisk hantera händelsedefinitioner. Jag förväntar mig att
kunna visa tydliga resultat på Jinis funktionalitet för det givna problemet.
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4 Metod
Då mitt problem är att ”utifrån de krav som ställs på dynamisk, distribuerad,
sammansatt händelsedetektering, analysera och bedöma hur Jinis mekanismer kan
användas för att möta dessa” (se kap. 3.2) innefattar detta flera metodsteg. Metod
skall väljas för att:

• sammanställa krav för sammansatt händelsedetektering

• undersöka Jinis mekanismer

• analysera och bedöma Jinis mekanismer utifrån sammanställda krav

4.1 Aktuella metoder
I detta delkapitel går jag igenom metoder som kan användas för mitt problem. Jag för
en diskussion kring metoderna och redogör fördelar och nackdelar med de olika
metoderna. Jag har gjort en indelning där jag redogör för de olika metoderna inom
varje steg i mitt arbete.

4.1.1 Kravinsamling

En surveyundersökning kan användas för att samla information från en större grupp
genom exempelvis användning av frågeformulär och enkäter (Patel och Davidson,
1994). De personer som skall ingå i en surveyundersökning måste väljas ut så att rätt
personer tillfrågas som kan ge relevanta svar. Informationen måste även vara
generaliserbar (Patel och Davidson, 1994) vilket gör att många personer måste ingå i
undersökningen för att inga starkt avvikande svar skall påverka resultatet av
undersökningen för mycket. En surveyundersökning kräver också förarbete för att
sammanställa relevanta och bra frågor samt efterarbete med att sammanställa och
tolka alla svar.

Litteraturstudie kan utföras för att erhålla krav för det aktuella problemet. I relaterade
arbeten kan krav hittas som ställts på dessa arbeten och även kan det studeras vad som
inte lösts i dessa arbeten. Artiklar, dokumentation och litteratur är lättillgängligt,
kräver inget förberedande arbete och kraven som ställs upp i relaterade arbeten
kommer i regel från erfarna systemutvecklare som är insatta i ämnet. Då studier
tidigare inte gjorts angående sammansatt händelsedetektering i Jini kan det vara svårt
att erhålla relevanta krav då dessa måste hämtas från olika områden som är relaterade.

Krav kan också samlas in från undersökning av ett specifikt fall vilket kallas att göra
en fallstudie (Patel och Davidson, 1994). Frågan uppkommer då hur detta/dessa fall
skall studeras. De kan studeras dels teoretiskt genom artiklar och dokumentation eller
så kan applikationer granskas under körning. Patel och Davidson (1994) nämner även
frågan om generaliserbarhet vid fallstudier. Risk finns för att resultat från en fallstudie
inte kan generaliseras utan endast speglar det undersökta fallet.

4.1.2 Undersökning av Jinis mekanismer

Även för undersökning av Jinis mekanismer är en surveyundersökning möjlig.
Enkäter och intervjuer kan då användas för att samla in information om Jini. I detta
fall krävs även att personer som tillfrågas måste väljas ut så att man frågar rätt
personer som kan ge relevanta, giltiga och pålitliga svar.
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Genom en litteraturstudie kan Jini och dess mekanismer studeras då Jini finns väl
dokumenterat i flera böcker och specifikationer finns tillgängliga. En sådan studie
skulle teoretiskt tala om vad Jini hanterar inom det aktuella problemet.

Implementering kan utföras för att undersöka Jini och visa dess mekanismer i
praktiken. Med denna metod kan det dock vara svårt att visa alla detaljer, men en
prototyp skulle kunna visa huruvida teorin är genomförbar eller inte. Denna
implementering skulle då motsvara ett specifikt fall vilket kan innebära dålig grund
för generalisering (Patel och Davidson, 1994).

4.1.3 Analys och bedömning

Teoretisk analys och bedömning kan göras utifrån framtagna krav gentemot resultat
från undersökning av Jinis mekanismer. För detta kan kvantitativa eller kvalitativa
metoder användas. Patel och Davidson (1994) beskriver kvantitativa metoder som
deskriptiva och hypotesprövande medan ambitionen med kvalitativa metoder är att
försöka förstå och analysera helheter. Vid användning av kvantitativa metoder måste
kvantitativa mått tas fram för att kunna göra en analys och bedömning. Vid
användning av kvalitativa metoder följer ett resonemang utifrån framtagna krav
gentemot Jinis mekanismer och komponenter för att göra en analys och bedömning.

Implementering av en prototyp av en sammansatt händelsedetekterare i Jini kan ligga
till grund för analys och bedömning. I detta fall testas då prototypen mot de framtagna
kraven för att utföra analys och bedömning. Vid testning mot kvantitativa mått kan
det vara svårt att göra en analys om inga referensvärden finns från relaterade arbeten.
Då en prototyp motsvarar en fallstudie kan detta också vara en dålig grund för
generalisering.

’Proof-of-principle’ kan användas vid analys och bedömning där problemet först
undersöks teoretiskt huruvida de framtagna kraven kan tillgodoses och genom
implementation av en prototyp sedan visar på huruvida detta kan utföras i praktiken.
Analys och bedömning utifrån både teoretisk och praktisk undersökning av problemet
bör leda till en mer komplett analys gentemot användning av endast en av dessa
undersökningar.

För att erhålla en objektiv bedömning kan en utomstående person granska arbetet.
Detta skall då vara en person som är väl insatt i ämnet. Detta kan främst användas då
exempelvis en prototyp implementeras för att göra en bedömning utifrån kraven
huruvida prototypen uppfyller dessa.

4.2 Metodval

4.2.1 Kravinsamling

Surveyundersökning är inte aktuell för kravinsamling då denna metod kräver för
mycket resurser vilket inte finns tillgängligt för detta arbete. Användning av denna
metod för aktuellt problem kräver att systemutvecklare tillfrågas eftersom kraven
gäller infrastrukturen i systemet och inte applikationen i sig. Dessa systemutvecklare
måste även vara erfarna inom ämnet och känna till detta väl. För att få denna
information generaliserbar krävs att många personer ingår i undersökningen. Dessa
faktorer gör att det skulle krävas mycket resurser för att få tag på tillräckligt många
personer som kan ge relevanta svar för undersökningen. Det skulle även vara svårt att
erhålla konkreta svar från dessa personer då relativt lite arbete gjorts inom ämnet.
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En ren fallstudie är inte heller aktuell för detta problem. Granskning under körning av
en applikationen är uteslutet då det innebär mycket arbete att sätta upp ett fungerande
applikation som är relevant att samla krav ifrån. Dessutom är det svårt att se de
bakomliggande kraven vid körning av en applikation. En teoretisk fallstudie kan
tydligare visa vilka krav som ligger bakom systemet. Dessa krav kan erhållas i
exempelvis specifikationer.

För att samla in krav genomför jag en litteraturstudie där även vissa specifika fall av
relaterat arbete studeras teoretiskt. Artiklar, dokumentation och litteratur är
lättillgängligt och det behövs inget förarbete för att samla in krav på detta vis.
Samtidigt är artiklar och dokumentation skrivna av personer som har kunskap och
erfarenhet av de olika aktuella områdena.

För kravinsamlingen studerar jag litteratur inom de olika ämnesområden som
problemet innefattar och då innefattar detta litteratur gällande relaterade arbeten som
exempelvis CEDaR och SMILE.

4.2.2 Undersökning av Jinis mekanismer

Surveyundersökning används ej för undersökning av Jinis mekanismer då denna
metod kräver alltför stort arbete med att hitta rätt personer att tillfråga samt att erhålla
konkreta relevanta svar för mitt problem. Vilka frågor som skall ställas är svårt att
från början veta vilket försvårar denna metod.

För att undersöka Jinis mekanismer använder jag främst litteraturstudie, vilken visar
Jini och dess mekanismer teoretiskt. Litteratur om Jini finns lättillgänglig och då Jinis
specifikation är tillgänglig, är detta en viktig källa för information. Till viss del
studerar jag Jinis mekanismer även genom att studera implementering och testa detta
praktisk. Dessa inslag av praktisk undersökning ger en bättre helhetsbild och ger till
viss del bättre tydlighet om hur Jini fungerar.

Den teoretiska undersökningen av Jinis mekanismer grundar jag främst på Jinis
specifikationer, men även på övrig litteratur om Jini. Alla Jinis mekanismer och
komponenter studeras övergripande och djupare studie görs av delar som är relevanta
för mitt problem. Praktiska undersökningar gör jag genom att testa implementering
och körning av exempel i den litteratur som studeras.

4.2.3 Analys och bedömning

I detta arbete kan jag för analys och bedömning utesluta att en utomstående person
granskar arbetet. Ingen person som vore aktuell för att granska detta arbete finns
tillgänglig.

Kvantitativa metoder är inte aktuellt då syftet med arbetet inte är av formen att
exempelvis undersöka hur effektivt och snabbt Jini är, utan snarare av en mer
diskuterande form. Därmed är det inte aktuellt att jämföra Jini med kvantitativa mått.
Istället använder jag kvalitativa metoder där Jinis mekanismer, komponenter,
egenskaper, etc. mappas mot de framtagna kraven och ett resonemang förs om
huruvida kraven uppfylls av Jini.

Implementering av en prototyp, och test av denna, som enda metod för analys och
bedömning används ej då det kan vara svårt att se hur Jini matchar alla framtagna
krav och det kan även vara en dålig grund för generalisering. Däremot implementerar
jag en prototyp för mitt problem som ett komplement till den teoretiska mappningen.
Detta för att använda metoden ’proof-of-principle’ och då påvisa huruvida teorin är
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genomförbar i praktiken. Under implementation och testning av prototypen utvärderas
huruvida Jini når upp till de framtagna kraven.

Sammanfattningsvis skall jag för analys och bedömning först kvalitativt mappa de
framtagna kraven teoretiskt mot Jinis mekanismer, komponenter och egenskaper.
Därefter gör jag en övergripande analys utifrån denna mappning för att få en generell
bild över Jinis möjligheter att nå upp till kraven för en sammansatt
händelsedetekterare. Som ett komplement använder jag sedan ’proof-of-principle’ för
att praktiskt undersöka huruvida teorin är genomförbar. Utifrån den prototyp jag
implementerar skall flertalet av de framtagna kraven kunna bedömas.
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5 Genomförande

5.1 Kravinsamling
För att samla in krav för undersökningen av mitt problem har jag utgått ifrån de
tidigare använda källorna inom de olika områdena med aktiva databaser, sammansatta
händelser, unbundling och distribuerade system. Från dessa källor har jag studerat
referenser de använt som också är relevanta för mitt problem. Jag har även kollat upp
ytterligare artiklar och litteratur från de författare som jag tidigare refererat.

Utifrån mitt problem samt utifrån Chakravarthy et al. (1998) har jag valt att dela upp
kravinsamlingen i fyra kategorier: händelser, sammansatta händelser, unbundling
samt distribuering.

5.1.1 Händelser

De mekanismer inom händelser som skall hanteras för det aktuella problemet är
detektering av primitiva händelser, sammansättning av händelser och signalering av
händelser. För att hantera detta måste händelser definieras och registreras i systemet
och detta skall hanteras både statiskt och dynamiskt.

I ett exempel som Buchmann (1999) ger om händelsedefinition kräver definiering av
en ny händelse omkompilering av händelsebiblioteket. En lösning som använts är att
händelser brutits upp i små C-funktioner som läggs i bibliotek som sedan bara
behöver länkas om när nya händelser tillkommer. Detta är dock ingen metod som
rekommenderas då det påverkar systemarkitekturen. Kontentan är att i detta arbete
krävs en lösning vilken, som tidigare nämnts, kan hantera statiska
händelsedefinitioner samt hantera dynamiska händelsedefinitioner under exekvering
utan krav på omkompilering, omlänkning eller omstart. Chakravarthy et al. (1998) ger
här ett lösningsförslag som går ut på att dynamiskt ladda händelsebibliotek under
exekvering.

Hur detekteringen av primitiva händelser är implementerad påverkar hela systemets
flexibilitet (Buchmann, 1999). Bültzingsloewen, Koschel, Lockemann och Walter
(1999) skriver att effektiviteten vid händelsedetektering kan nedsättas på grund av
ökad nätverkstrafik eftersom meddelanden måste skickas. Därför måste denna
händelsedetektering implementeras effektivt genom att implementera en effektiv
meddelandeskickning. Därmed krävs för händelsedetektering att inga fler
meddelanden än nödvändigt skall skickas och dessa meddelanden skall inte innehålla
mer information än nödvändigt för att hålla meddelandena så små som möjligt.
Därutöver krävs att meddelandeskickningen inte skall orsaka onödigt arbete internt i
en nod för att skicka eller ta emot ett meddelande. Exempelvis skall inte en nod
internt använda ’polling’ för att erhålla interna händelser.

I aktiva databassystem är händelsedetekteringen, enligt Chakravarthy et al. (1998) och
Bültzingsloewen et al. (1999), uppbyggd av händelsekälla, händelsehanterare och
regelhanterare. Händelsehanteraren signaleras av händelsekällan då en händelse
inträffar och händelsehanteraren signalerar i sin tur regelhanteraren som konsumerar
händelsen. Signaleringen vid händelsedetektering innefattar då två signaleringar vilket
åskådliggörs i figur 2.
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Figur 2
Signalering vid händelsedetektering i aktivt databassystem

Dessa två signaleringar innefattas i ett kontrakt (Bültzingsloewen et al., 1999) som
innefattar flera krav gällande signaleringen. Kontraktet består av två faser: signalering
av händelser och signalering för aktivering av regler vilket motsvarar signaleringen
nämnd ovan. Händelsesignaleringen kräver ett delkontrakt mellan händelsekällan och
händelsehanteraren som bestämmer vilket typ av händelser källan kan producera,
typen händelser som händelsehanteraren skall prenumerera på, synligheten av
händelser och metoden för att detektera händelser. Signaleringen för aktivering av
regler kräver ett annat delkontrakt mellan händelsehanteraren och regelhanteraren.
Detta delkontrakt bestämmer vilka händelser som kan aktivera regler samt metoden
för att skicka händelser. Dessa egenskaper som delkontrakten reglerar blir till krav för
detta arbete.

Synligheten för händelser kan variera från global synlighet, då alla händelser syns i
hela nätverket, till endast lokal synlighet, då händelser bara syns i den nod där de
inträffar. För att kunna detektera sammansatta händelser, där de primitiva händelserna
kan ske vart som helst i nätverket, krävs global synlighet (Bültzingsloewen et al.,
1999). Detta kan enligt Bültzingsloewen et al. (1999) lösas genom en central
händelsehanterare eller genom samarbete mellan lokala händelsehanterare för att
skapa en gemensam händelsehistorik.

Bültzingsloewen et al. (1999) ger två metoder för att detektera händelser: reaktiv och
proaktiv detektering. Reaktiv detektering innebär att händelsekällan signalerar
händelser till händelsehanteraren direkt då en händelse inträffar, medan proaktiv
detektering innebär att händelsehanteraren pollar klienter och tjänster för att detektera
händelser. Jaeger (1997, s. 12) skriver gällande händelsedetektering att ”som en
grundläggande princip skall händelser detekteras så snart som möjligt, alltså direkt
efter att de inträffat”. Detta utesluter då proaktiv detektering eftersom polling är
väldigt ineffektivt då det kräver mycket resurser om polling skall ske kontinuerligt
och detta skulle även skapa onödigt mycket nätverkstrafik. Om polling inte sker
kontinuerligt innebär det att händelser inte upptäcks så snart som möjligt. Resultatet
blir alltså att reaktiv händelsedetektering är ett krav.

5.1.2 Sammansatta händelser

Då sammansatta händelser består av flera primitiva händelser kombinerade, krävs för
denna sammansättning stöd för att implementera händelseoperatorer och
consumption policies (Paton och Díaz, 1999). Detaljer om hur dessa
händelseoperatorer och consumption policies skall implementeras och vilka av dessa
som är nödvändiga faller dock utanför detta arbete då detta ej är mitt huvudsakliga
problem.

Bültzingsloewen et al. (1999) nämner att för detektering av sammansatta händelser
måste händelsedetekteraren kunna detektera den sammansatta händelsens
komponenter av primitiva händelser. Dessa primitiva händelser kan inträffa vart som



5 Genomförande

19

helst i nätverket vilket, som tidigare nämnts, kräver global synlighet av primitiva
händelser.

Parametrar från primitiva händelser skall kunna skickas med till prenumeranter av
sammansatta händelser. Detta är ett krav som Chakravarthy, Krishnaprasad, Anwar
och Kim (1994) nämner. Denna lagring och vidarebefordran av händelseparametrar
bör ske effektivt med avseende på lagring och processande.

För att kunna detektera sammansatta händelser skriver Jaeger (1997) att det krävs
totalt ordnade händelser. Primitiva händelser måste kunna ordnas totalt i den
sammansatta händelsedetekteraren eftersom en felaktig ordning av händelserna kan
orsaka att fel sammansatt händelse inträffar eller att en sammansatt händelse som
skulle inträffa inte gör det. Antingen måste systemet garantera att alla händelser når
den sammansatta händelsedetekteraren i total ordning eller så måste den sammansatta
händelsedetekteraren sortera de detekterade händelserna för att erhålla total ordning.

Om händelser skall sorteras av den sammansatta händelsedetekteraren ger detta
upphov till att sammansatta händelser ej kan detekteras så snart de inträffar. Detta
följer av att en händelse kan detekteras som inträffat tidigare än de som redan
detekterats. Den sammansatta händelsedetekteraren måste då vänta en viss tid innan
det rimligtvis kan uteslutas att ingen tidigare inträffad händelse kommer att
detekteras. För att den sammansatta händelsedetekteraren skall kunna veta om, och i
så fall hur många, händelser som inträffat men ej detekterats kan global strikt
sekvensnumrering av händelser användas.

5.1.3 Unbundling

I Gatziu et al. (1999) beskrivs separering av aktiv funktionalitet från själva databasen
i ett aktivt databassystem. Gatziu et al. (1999) nämner att då aktiv funktionalitet är en
del av en stor monolitisk mjukvara är denna svår att implementera, validera,
underhålla och anpassa. I detta problemet arbetar jag inte med någon databas, men
kravet på separat aktiv funktionalitet kan även tillämpas på mitt problem.

Gatziu et al. (1999) nämner även krav på att hänsyn måste tas till problem med
heterogenitet och distribution då den aktiva funktionaliteten separeras och används till
annat än en centraliserad databas. Detta krav är då relevant för mitt problem.

5.1.4 Distribuering

I ett distribuerat system medför potentiella nätverksfel och oberäkneliga beteenden
hos deltagande komponenter problem gällande tillgänglighet och pålitlighet
(Bültzingsloewen et al. 1999). Då detta arbete innefattar distribuering i hög grad har
jag som ett övergripande krav att stöd för tillgänglighet och pålitlighet skall finnas.

Deltagande applikationer och klienter i ett distribuerat nätverk måste ha funktioner för
att lokalisera varandra (Chakravarthy et al., 1998). Denna lokalisering måste ske
effektivt och lokalisering skall ej vara nödvändig vid varje anrop. Exempelvis kan
referens till lokaliserad applikation eller klient lagras för att slippa lokalisering vid
varje anrop.

Flera händelseoperatorer, som exempelvis History och Not, använder tid som en del
av uttrycket (Paton och Díaz, 1999). Därmed krävs tidstämpling av händelserna för
att erhålla absolut tidsbestämda händelser och kunna använda dessa operatorer. Detta
krav är då starkare än tidigare nämnt krav på totalt ordnade händelser då absolut
tidsbestämda händelser utöver total ordning även innefattar tid.
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För att i ett distribuerat system, då klienter och tjänster körs på olika maskiner i ett
nätverk, erhålla absolut tidsbestämda händelser behövs någon form av gemensam tid i
systemet (Buchmann, 1999). Buchmann (1999) ger två alternativ för att uppnå detta.
Antingen kan en ‘master’ garantera absolut tidsbestämda händelser, eller så kan flera
klockor användas, exempelvis en i varje nod av systemet. Användningen av en
‘master’ innebär att olika förseningar i propageringen av tiden kan uppstå, medan
användningen av flera klockor kan innebära att dessa klockors tid kan glida ifrån
varandra. Många prototyper använder då en gemensam klocka med grov granularitet
som antas vara större än de förväntade förseningarna i propageringen. Ju grövre
granulariteten är för tid i systemet desto större risk för att samtidiga händelser
inträffar. Problem rörande hantering av samtidiga händelser faller utanför detta arbete.

5.1.5 Sammanfattning av krav

Nedan sammanfattas de krav som tagits fram för en sammansatt händelsedetekterare.
Kraven är ej bundna till aktiva databaser utan vinklade för mitt problem varvid termer
för ingående komponenter modifieras. Nedan används termerna händelsekälla,
sammansatt händelsedetekterare och händelsemottagare vilket i stort motsvarar
respektive komponent i aktiva databaser; händelsekälla, händelsehanterare och
regelhanterare. Observera att både en sammansatt händelsedetekterare och
händelsemottagare har en funktion av att ta emot händelser. Beroende på kontext kan
därmed händelsemottagare syfta på antingen en sammansatt händelsedetekterare, som
tar emot primitiva händelser, eller händelsemottagare, som tar emot sammansatta
händelser. På motsvarande sätt är både händelsekälla och en sammansatt
händelsedetekterare komponenter som genererar händelser.

Övergripande krav

1) Aktiv funktionalitet separerad från övriga applikationer.

2) Stöd måste finnas för att hantera heterogenitet.

3) Stöd måste finnas för att hantera distribution för att skapa tillgänglighet och
pålitlighet.

4) Lokalisering av komponenter i nätverket skall ske effektivt. Lokalisering skall
ej vara nödvändig vid varje anrop.

5) Kontrakt skall kunna upprättas mellan händelsekällan och den sammansatta
händelsedetekteraren.

6) Kontrakt skall kunna upprättas mellan den sammansatta händelsedetekteraren
och händelsemottagare.

Krav på delkontrakt mellan händelsekälla och den sammansatta händelsedetekteraren

7) Sammansatta händelsedetekteraren skall kunna prenumerera på primitiva
händelser från händelsekällor.

8) Primitiva händelser skall kunna signaleras från händelsekälla till den
sammansatta händelsedetekteraren.

9) Primitiva händelser skall kunna detekteras av den sammansatta
händelsedetekteraren.
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Krav på delkontrakt mellan den sammansatta händelsedetekteraren och
händelsemottagare

10) Händelsemottagare (tjänster och klienter) skall kunna prenumerera på
sammansatta händelser från den sammansatta händelsedetekteraren.

11) Sammansatta händelser skall kunna signaleras från den sammansatta
händelsedetekteraren till händelsemottagare.

Krav på händelsedetektering

12) Primitiva händelser skall vara identifierbara.

13) Händelsedetektering skall vara reaktiv.

14) Händelsedetektering skall implementeras effektivt med avseende på att endast
nödvändiga meddelanden skall skickas i nätverket.

15) Händelsedetektering skall implementeras effektivt med avseende på att
meddelanden som skickas i nätverket ej skall vara större än nödvändigt.

16) Händelsedetektering skall implementeras effektivt med avseende på att ingen
nod skall utföra onödigt arbete för att internt detektera händelser och skicka
iväg dessa.

Krav på händelsedefiniering

17) Primitiva händelser skall kunna definieras statiskt – i meningen att
händelserna är definierade i tjänsterna vid uppstart av systemet.

18) Primitiva händelser skall kunna definieras dynamiskt – i meningen att det
under exekvering skall vara möjligt att definiera nya händelser hos en tjänst
som redan körs i systemet.

19) Primitiva händelser skall kunna definieras dynamiskt – i meningen att under
exekvering skall händelser i nytillkomna komponenter i systemet bli
tillgängliga för prenumeration.

20) Sammansatta händelser skall kunna definieras statiskt – i meningen att
sammansatta händelser är definierade i den sammansatta händelsedetekteraren
vid uppstart av systemet.

21) Sammansatta händelser skall kunna definieras dynamiskt – i meningen att det
under exekvering skall vara möjligt att definiera nya sammansatta händelser
från sammansatta händelsedetekteraren då den körs i systemet.

22) Dynamiska händelsedefinitioner skall kunna utföras utan att kompilera om,
länka om eller starta om någon del av systemet.

Krav för sammansatta händelser

23) Stöd måste finnas för att implementera händelseoperatorer och consumption
policies.

24) Primitiva händelser skall ha global synlighet.

25) Parametrar från primitiva händelser skall kunna skickas med till prenumerant
av sammansatt händelse.

26) Gemensam tid i systemet.

27) Tidstämpling av primitiva händelser utifrån gemensam tid (absolut
tidsbestämda händelser).
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5.2 Teoretisk undersökning av Jinis mekanismer
I denna teoretiska undersökning går jag igenom Jinis mekanismer och komponenter
för att kartlägga dem samt beskriva Jini så väl att en mappning kan utföras mellan de
framtagna kraven för mitt problem och huruvida Jini uppfyller dessa.

5.2.1 Översikt

För att täcka upp Jinis mekanismer teoretiskt har jag utgått ifrån den officiella
specifikationen av Jini vilken är utgiven i en bok – Arnold, O’Sullivan, Scheifler,
Waldo och Wollrath (1999). I denna bok ingår The Jini Architecture Specification
som är en introduktion till Jini och tar upp grundläggande mål, nyckelbegrepp och ger
en övergripande beskrivning av Jinis mekanismer och komponenter. I The Jini
Architecture Specification redogörs för alla specifikationer som är relevanta för Jini:

• The Jini Architecture Specification

• The Java Remote Method Invocation Specification

• The Java Object Serialization Specification

• The Jini Discovery and Join Specification

• The Jini Discovery Utilities Specification

• The Jini Entry Specification

• The Jini Entry Utilities Specification

• The Jini Distributed Leasing Specification

• The Jini Distributed Events Specification

• The Jini Transaction Specification

• The Jini Lookup Service Specification

• The Jini Lookup Attribute Schema Specification

• The JavaSpaces Specification

• The Jini Device Architecture Specification

The Java Remote Method Invocation Specification och The Java Object Serialization
Specification tas inte upp i Arnold et al. (1999) då detta är en del av Javas
specifikation – Gosling, Joy och Steele (1996).

Sedan Arnold et al. (1999) kom ut har ett tillägg till Jinis specifikation utkommit –
The Jini Technology Helper Utilities and Services Specification (Sun Microsystems,
2000c). Denna specifikation innefattar tre nya tjänster – Lookup Discovery Service,
Event Mailbox Service och Lease Renewal Service.

För den genomgång av Jini som följer nedan används referenser av de respektive
specifikationer nämnda ovan.

5.2.2 Jinis mekanismer och komponenter

The Java Remote Method Invocation Specification specificerar den
kommunikationsmodell som används frekvent i Jini. Java RMI möjliggör exempelvis
metodanrop till fjärrobjekt, dynamisk nedladdning av kod över nätverk och möjlighet
till att skicka objekt som argument och returvärden i metodanrop. Denna sista
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egenskap med RMI används i kommunikationen med Jini Lookup Service då en tjänst
vid registrering laddar upp en proxy till Jini Lookup Service och klienter till denna
tjänst sedan laddar ner denna proxy från Jini Lookup Service. Då dessa objekt skickas
över nätverk används serialisering. Detta specificeras i The Java Object Serialization
Specification och innebär att ett objekt görs om till en ström av data som sedan kan
användas för att rekonstruera objektet efter att det till exempel skickats till en annan
JVM.

Hur Jini Lookup Service fungerar beskrivs i The Jini Lookup Service Specification.
Jini Lookup Service är en fundamental del av infrastrukturen för sammanslutningar av
tjänster. Denna tjänst tillhandahåller ett centralt register över tjänster som finns
tillgängliga i sammanslutningen och huvudsyftet med Jini Lookup Service är då
följaktligen att låta klienter och tjänster hitta andra tjänster.

Klienter och tjänster måste dock kunna hitta Jini Lookup Service och tjänster måste
kunna registrera sig hos denna. Detta specificeras i The Jini Discovery and Join
Specification. Discovery består av tre protokoll för att hitta en eller flera Jini Lookup
Service. Vid användning av ‘the mulitcast request protocol’ skickas ett meddelande
till alla Lookup Services då tjänsten startas upp varvid en eller flera Jini Lookup
Service svarar och kommunikation upprättas. ‘The multicast announcement protocol’
använder Jini Lookup Service då meddelanden regelbundet skickas ut på nätverket för
att meddela tjänster om dess existens. Tjänster som då får meddelande från en tidigare
okänd Jini Lookup Service kan därmed ansluta till denna. En tjänst som vet adressen
till en Jini Lookup Service kan använda ‘the unicast request protocol’ för att
kommunicera direkt med denna specifika Jini Lookup Service, vilken i detta fall ej
behöver befinna sig i det lokala nätverket.

Join-protokollet består av två sekvenser som en tjänst genomgår för ansluta sig till en
sammanslutning i Jini. Först används ‘mulitcast request protocol’ eller ‘unicast
request protocol’ för att hitta en Jini Lookup Service. Därefter registreras tjänsten hos
Jini Lookup Service. Under registreringen erhåller Jini Lookup Service en proxy från
tjänsten som talar om för klienter hur tjänsten skall användas. Jini Lookup Service
sparar även ett Entry-objekt som beskriver tjänsten, vilket service-ID den har,
attribut som beskriver tjänstens egenskaper, en mängd grupper i vilken tjänsten önskar
deltaga etc.

Då en tjänst skall eftersökas är det väldigt fördelaktigt om tjänsten har attribut som
specificerar tjänstens egenskaper för att kunna hitta just den tjänst som önskas. The
Jini Lookup Attribute Schema Specification specificerar en mängd attribut som kan
tilldelas en tjänst för att beskriva denna. Specifikationen ger även riktlinjer och
designmönster för att utöka, använda och efterlikna den fördefinierade mängden av
attribut på ett sätt som är konsistent och förutsägbart. Detta eftersom det är omöjligt
att förutse alla behov av attribut som kan finnas idag och i framtiden varvid alla
möjliga attribut ej kan vara fördefinierade.

Attributen nämnda ovan är i formen av Entry-objekt som specificeras i The Jini
Entry Specification. Det är en typbestämd mängd av objekt där varje objekt kan testas
mot en mall för att hitta en exakt matchning. Vid sökning efter en tjänst i Jini Lookup
Service testas ett givet Entry-objekt mot den mall som finns av varje tjänst. Denna
matchning används även för olika händelsetyper hos en tjänst.

Jini hanterar även transaktioner vilket beskrivs i The Jini Transaction Specification.
Detta ger möjligheten att gruppera ett flertal operationer till en transaktion.
Transaktioner har den egenskapen att om den lyckas sker förändringar utförda inom
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transaktionen annars rullas händelseförloppet tillbaka och systemet lämnas i det
tillstånd som var innan transaktionen startades. I distribuerade miljöer är transaktioner
viktiga där de bevarar konsistens för en mängd av operationer för en eller flera
fjärrdeltagare.

Distribuerade transaktioner i Jini använder ‘two-phase commit protocol’ (2PC). Detta
protokoll definierar det kommunikationsmönster som tillåter distribuerade objekt och
resurser att innesluta en mängd operationer på ett sätt så att de ser ut att vara en enda
operation. 2PC är designat för att garantera ACID-egenskaperna, vilket innebär:

• Atomicity: alla operationer som ingår i en trasaktion lyckas, eller så gör ingen
det.

• Consistency: vid fullbordandet av en transaktion måste systemet lämnas i ett
konsistent tillstånd.

• Isolation: pågående transaktioner skall inte påverka varandra och deltagare i
en transaktion skall endast se mellanliggande tillstånd från operationer i den
egna transaktionen och inte några mellanliggande tillstånd i en annan
transaktion.

• Durability: resultatet av en transaktion skall vara beständigt då transaktionen
medgivits.

The Jini Distributed Events Specification bygger på Javas händelsemodell men är
utökad för distribuerade miljöer. Meningen med distribuerade händelser är att låta ett
objekt hos en JVM registrera intresse av en händelse som inträffar i ett objekt i en
annan JVM och att ta emot en notifiering när en händelse av denna registrerade typ
inträffar.

De grundläggande objekten som ingår i ett distribuerat händelsesystem är objektet
som registrerar intresse av en viss händelse (registrator), objektet i vilken en händelse
inträffar (händelsegenerator/händelsekälla), och mottagaren av händelsenotifiering
(fjärrhändelsemottagare). Händelsegeneratorn är ett objekt i vilken händelser inträffar.
Dessa händelser signaleras till mottagare av händelsen vilken är ett objekt i en klient
eller tjänst. En händelse, som i dessa fall alltid är en fjärrhändelse, är ett objekt som
skickas från en händelsegenerator till en mottagare av händelser då en händelse
inträffar.

För att hålla ett Jinisystem väl uppdaterat så att inga gamla komponenter och
referenser ‘ligger och skräpar’ i systemet används leasing. Detta specificeras i The
Jini Distributed Leasing Specification och innebär att en komponent upprättar ett
hyresavtal för en viss tid att utnyttja en annan komponent. Detta kan gälla exempelvis
en tjänst som är registrerad hos en Jini Lookup Service eller en intresseregistrering för
notifiering av en viss händelsetyp hos en tjänst.

Vid användning av leasing fungerar det så att den resurs som utnyttjas kan rensa bort
referenser, objekt etc. av en komponent som utnyttjat tjänsten då leasingavtalet löper
ut. Vill klienten fortsätta att utnyttja resursen måste den förnya leasingavtalet innan
det löper ut. Denna teknik gör då att systemet kan hållas väl uppdaterat med
tillgängliga resurser och klienter och även rensa upp efter gammal information som
inte längre behövs.

The JavaSpaces Specification specificerar tjänsten JavaSpaces. Denna tjänst
tillhandahåller en lagringsplats av objekt vilket ger möjlighet för tjänster att dela data
och beteende av dessa objekt. Möjlighet ges även till att skicka objekt mellan tjänster
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via JavaSpaces vilket kan vara väldigt fördelaktigt för löst kopplade komponenter i
systemet. Klienter som utnyttjar JavaSpaces för att lagra objekt måste upprätta ett
leasingavtal för att utnyttja tjänsten. Detta avtal måste då förnyas innan leasingtiden
går ut för att JavaSpaces skall fortsätta lagra objektet.

Olika hårdvarukomponenter kan delta i ett Jinisystem utan att vara en Jinitjänst. Detta
specificeras i The Jini Device Architecture Specification. Hårdvarukomponenten
måste använda sig av en JVM för att kunna använda RMI som krävs för att registrera
tjänsten i Jini Lookup Service. Exempel på hur dessa komponenter kan få tillgång till
en JVM är genom att implementera JVM i hårdvaran, flera hårdvarukomponenter
delar på en JVM som kan implementeras i hårdvara eller så kan JVM finnas i
nätverket varvid ett privat protokoll används för kommunikation mellan
hårdvarukomponenten och JVM.

I Arnold et al. (1999) finns även The Jini Discovery Utilities Specification och The
Jini Entry Utilities Specification. Dessa specificerar hjälpklasser vilka underlättar
användningen av Discovery respektive Entries, men tillför i sig inga nya funktioner.

De tre tjänster som specificeras i The Jini Technology Helper Utilities and Services
Specification är inte nödvändiga för ett Jinisystem, men de kan hjälpa till att
konstruera mer användbara applikationer. The Lookup Discovery Service utför
discovery av en Jini Lookup Service åt en tjänst. The Lease Renewal Service förnyar
ett leasingavtal åt en Jiniapplikation. The Event Mailbox Service lyssnar på händelser
åt en Jiniapplikation varvid applikationen senare kan hämta dessa händelser när så
önskas.

The Event Mailbox Service kan användas till exempel för att skjuta upp signaleringen
av händelser till en tjänst. Exempel är då en inaktiverad tjänst inte önskas startas upp
enbart för att ta emot en händelse eller då en applikation önskar koppla bort sig från
nätverket temporärt men utan att förlora några händelser. För att lösa detta kan då en
händelsebrevlåda användas där händelser sparas tills applikationen hämtar dessa.

5.2.3 Jinis distribuerade händelsemekanism

Av Jinis komponenter och mekanismer är det flera av dessa som involveras i en
sammansatt händelsedetekterare enligt mitt problem. Dock är det endast Jinis
distribuerade händelsemekanism som ytterligare behöver studeras för att erhålla
tillräckligt underlag för att utföra mappningen mellan kraven och Jini.

Med Jinis distribuerade händelsemekanism tillåts ett objekt att registrera intresse av
händelser som inträffar i ett fjärrobjekt, som kan köras på en annan JVM, och
möjliggör att mottaga en notifiering då denna händelse inträffar. Dessa protokoll
definieras av de grundläggande gränssnitten hos Jinis distribuerade
händelsemekanism.

Protokollen är designade att vara så enkla som möjligt. Detta medför att det är upp till
de involverade objekten själva att ta ansvar för exempelvis pålitligheten hos
komponenterna och händelsenotifieringen samt tidsbestämning av händelser.

De grundläggande konkreta objekt som är involverade i ett distribuerat
händelsesystem är:

• Objektet som registrerar intresse av en händelse – registrator (eng. registrant)

• Objektet i vilken en händelse inträffar – händelsegenerator/händelsekälla (eng.
event generator)



5 Genomförande

26

• Mottagaren av händelsenotifieringar – fjärrhändelsemottagare1 (eng. remote
event listener)

I figur 3 visas den grundläggande principen för Jinis händelsemekanism. I denna
enkla modell är fjärrhändelsemottagaren även registrator.

Figur 3 (Arnold et al., 1999)
Grundläggande princip för Jinis händelsemekanism

Ett objekt är själv ansvarigt för att identifiera de typer av händelser som kan inträffa
inom objektet och tillåta andra objekt att registrera intresse av notifieringar av dessa
händelser då de inträffar. För notifiering skall objektet generera RemoteEvent-objekt
när en händelse inträffar och skicka detta objekt som en notifiering till det objekt som
registrerats som fjärrhändelsemottagare.

Händelser kan delas in i olika typer genom att använda olika underklasser för olika
händelsetyper. Händelser kan även beskrivas med hjälp av attribut som är i formen av
Entry-objekt. Detta används för att tjänster skall kunna hitta vilka händelser den
skall registrera intresse av samt att en fjärrhändelsemottagare vid händelsenotifiering
skall kunna läsa av vilken typ av händelse som inträffat.

Det finns inget bestämt gränssnitt som definierar hur ett objekt skall registrera intresse
i en viss händelsetyp. Däremot finns det krav på vilken information som måste ges vid
en registrering för att registreringen skall överensstämma med Jinis
registreringsmodell. De kraven är att händelseregistreringar är begränsade i tid
(vanligtvis används leasing), händelsenotifieringar skall kunna sändas till en tredje
part och inte nödvändigtvis till registratorn och slutligen skall serialiserade objekt
kunna hanteras för att skicka med detta objekt i RemoteEvent-objektet som skickas
till fjärrhändelsemottagaren. Gränssnittet är ej standardiserat, men i Jinis
Specifikation ges ett exempel på hur en klass kan se ut med metod för registrering.
Denna klass hanterar då de krav på den information som måste hanteras för
registrering. Figur 4 visar en modell över Jinis händelsemekanism med en tredje part
som fjärrhändelsemottagare då detta objekt registrerats som fjärrhändelsemottagare.

1 Här åsyftas endast fjärrhändelser varvid termen fjärrhändelsemottagare används. Denna term skall då
likställas med termen händelsemottagare.
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Figur 4 (Arnold et al., 1999)
Jinis händelsemekanism med en tredje part som fjärrhändelsemottagare

Beroende på hur händelsegeneratorn identifierar sina interna händelser kan
registrering av intresse av en händelse göras på flera olika sätt. Händelser som är
användbara för andra objekt kan identifieras på flera olika sätt och därför finns det
även flera sätt att registrera intresse av händelser. Exempel på mekanismer med vilka
objekt kan identifiera händelser är identifierare, separata metoder för registrering av
olika händelsetyper eller användning av mönstermatchning för att bestämma vilka
händelser som är intressanta. Detta blir då upp till händelsegeneratorns
implementation att implementera och klienter måste erhålla ett sätt för att kunna
registrera intresse i de händelser de önskar.

Vid registrering av intresse av en händelse skall ett EventRegistration-objekt
returneras från händelsegeneratorn till registratorn. Detta objekt skall innehålla en
identifierare för typen av händelse, det för tillfället gällande sekvensnumret för den
typen av händelse samt en tidsbegränsning för registreringen, vanligtvis ett
leasingavtal i form av ett Lease-objekt. Då registreringen är tidsbegränsad måste
detta avtal för registreringen förnyas innan det löper ut, förutsatt att objektet
fortfarande är intresserad av att erhålla dessa händelser.

En fjärrhändelsemottagare är ett RemoteEventListener-objekt och tar emot ett
RemoteEvents-objekt vid händelsenotifiering. RemoteEventListener är
definierad av ett gränssnitt som innehåller endast en metod – notify(). Denna
metod tar emot ett RemoteEvent-objekt som en parameter och detta objekt
innehåller då information om händelsen som inträffat. För alla händelsenotifikationer
anropas notify() vilken också alltid erhåller ett RemoteEvent-objekt.
Fjärrhändelsemottagaren lyssnar alltså endast efter händelser med denna metod som
kan hantera alla händelser då alla händelser är RemoteEvent-objekt (eller en subtyp
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av detta). För att åtskilja olika händelsetyper hos fjärrhändelsemottagaren görs detta
efter mottagandet av händelseobjektet.

Fjärrhändelsen är alltså ett RemoteEvent-objekt som skickas från
händelsegeneratorn till en fjärrhändelsemottagare för att indikera att en händelse har
inträffat. Som ett minimum innehåller detta objekt en händelseidentifierare för den
händelse som har inträffat, en referens till händelsegeneratorn samt ett
sekvensnummer som gör det möjligt att identifiera den specifika instansen av
händelsen. Då händelsegeneratorn erhöll ett serialiserat objekt vid registrering av
intresse för händelsen, skickas även detta med i händelseobjektet från
händelsegeneratorn till fjärrhändelsemottagaren. Kombinationen som ges i
RemoteEvent-objektet av händelseidentifieraren och objektreferensen till
händelsegeneratorn identifierar unikt händelsetypen.

Varje objekt som generar ett RemoteEvent-objekt är skyldig att för två godtyckliga
RemoteEvent objekt med samma händelseidentifierare, garantera att sekvensnumret
för dessa händelser skall skilja, om och endast om dessa RemoteEvents-objekt
motsvarar två olika händelseinstanser. Denna garanti krävs för att instanser av
händelsenotifieringar skall kunna åtskiljas och att då exempelvis nätverksfel orsakar
att en händelse meddelas mer än en gång skall hänsyn endast tas till en av dessa
notifieringar. Ytterligare garantier som krävs är att om två RemoteEvents, x och y,
kommer från samma källa och har samma händelseidentifierare, då har x inträffat före
y om och endast om sekvensnumret hos x är lägre än sekvensnumret hos y. Dessa
garantier måste implementeras hos händelsegeneratorn då detta inte garanteras
automatiskt av Jini.

Ytterligare en starkare garanti kan ges av händelsegeneratorerna. Inte bara garanteras
då att sekvensnumret ökar för varje instans av en händelse, utan det garanteras att inga
nummer hoppas över. Med andra ord – om RemoteEvent x och y har samma källa
och samma händelseidentifierare och x har sekvensnummer m och y har
sekvensnummer n, då gäller att om m < n så var det exakt n-m-1 händelser av samma
typ som inträffat mellan x och y. Denna garanti garanterar fullt ordnade händelser.
Även denna garanti måste implementeras i händelsegeneratorn.

5.3 Analys och bedömning
Efter den kravinsamling som gjorts för mitt problem samt kartläggning av Jinis
mekanismer skall de framtagna kraven jämföras mot Jinis mekanismer för att visa vad
Jini ger stöd för. Detaljer nedan om Jinis mekanismer är hämtade från undersökningen
gjord i kapitel 5.2.

5.3.1 Mappning

Övergripande krav

1) Aktiv funktionalitet separerad från övriga applikationer.

Vid användning av Jinis händelsemekanism behövs viss funktionalitet implementeras
i applikationerna. Internt i ett objekt måste händelser detekteras och då detta sker
reaktivt måste en del av den aktiva funktionaliteten vara implementerat i
applikationen självt. Exempel är inom en metod, då en händelse skall inträffa då ett
visst värde uppnås av en variabel, måste denna metoden internt kontrollera detta värde
och signalera händelse.
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De övriga delarna av den aktiva funktionaliteten kan implementeras separat. Då Jini
bygger på Java och använder Javas objektmodell kan då all övrig aktiv funktionalitet
implementeras i objekt fristående från den övriga funktionaliteten i applikationen.

Resultat: Jini kan till stor del ha den aktiva funktionaliteten separerad från övriga
applikationer.

2) Stöd måste finnas för att hantera heterogenitet.

Genom att Jini bygger på Java kan systemet hantera heterogenitet bra då Java skapar
ett homogent system med hjälp av Javaplattformen och JVM. Det som krävs är att
JVM måste finnas för den hårdvarukomponent eller plattform som en applikation körs
på för att komponenten eller applikationen skall kunna delta i ett Jinisystem. JVM
finns implementerad för ett stort antal plattformar och Jini Device Architecture
specificerar även möjligheter till att hantera flera olika hårdvarukomponenter som
tjänster i Jini genom olika tillvägagångssätt för att få tillgång till en JVM.

Resultat: Jini har bra stöd för heterogenitet.

3) Stöd måste finnas för att hantera distribution för att skapa tillgänglighet och
pålitlighet.

Användning av Jinis distribuerade transaktioner garanterar ACID-egenskaperna. Detta
ger då upphov till pålitlighet i systemet. För tillgängligheten hanterar Jini tjänster
dynamiskt då möjlighet finns att ta upp komponenter i systemet som fallit bort
tidigare på grund av exempelvis nätverksavbrott.

Utöver detta har Jini inte något inbyggt stöd för att hantera tillgänglighet och
pålitlighet. Möjligheter finns att implementera detta, men det är upp till tjänsterna i
systemet att hantera detta. Möjlighet finns att implementera separata applikationer
som garanterar dessa egenskaper och ‘plugga in’ dessa i systemet.

Resultat: Jini har inte något större stöd för att hantera tillgänglighet och pålitlighet.
Det finns dock möjligheter att implementera dessa egenskaper.

4) Lokalisering av komponenter i nätverket skall ske effektivt. Lokalisering skall
ej vara nödvändig vid varje anrop.

Då en tjänst startas upp skall den direkt leta upp minst en Jini Lookup Service. I
denna Lookup Service kan då tjänsten sedan eftersökas. Vid eftersökning av en
komponent via Jini Lookup Service erhålls en proxy till tjänsten som talar om hur
tjänsten används. Genom denna proxy anropas tjänsten vilket sker utan att
relokalisering måste utföras eftersom proxyn innehåller referens till tjänsten.

I de fall där Jini Lookup Service inte var tillgänglig då en tjänst startades upp kan det
ta lång tid innan en tjänst hittar denna. Detta beror på att standardinställningen hos
Jini Lookup Service är att den skall skicka ut ‘multicast announcement’ varannan
minut. Detta går dock att ändra till en kortare tid, men detta kan ge upphov till onödigt
många meddelanden i nätverket.

Resultat: Hur effektiv, gällande tidsmässigt, lokalisering av komponenter är i Jini är
svårt att dra slutsatser av från de fakta som erhållits. Klart är dock att lokalisering av
Jini Lookup Service i vissa fall tar lång tid. Relokalisering av komponenter behövs
inte göras då referens till en tjänst finns sparad i tjänstens proxy.
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5) Kontrakt skall kunna upprättas mellan händelsekällan och den sammansatta
händelsedetekteraren.

I Jini motsvaras detta kontrakt av den registrering som görs av intresse av
händelsenotifiering från en händelsekälla. Denna registrering använder även leasing
vilket gör att kontrakten inte nödvändigtvis behöver vara evighetskontrakt.
Registreringen är dock upp till objekten att implementera.

Resultat: Jini hanterar motsvarande kontrakt genom händelseregistrering, men det är
dock upp till objekten att implementera.

6) Kontrakt skall kunna upprättas mellan den sammansatta händelsedetekteraren
och händelsemottagare.

Samma mekanismer för registrering som nämnts i krav 5 kan även användas för
kontrakt mellan sammansatta händelsedetekteraren och händelsemottagare.

Resultat: Jini hanterar motsvarande kontrakt genom händelseregistrering, men det är
dock upp till objekten att implementera.

Krav på delkontrakt mellan händelsekälla och den sammansatta
händelsedetekteraren

7) Sammansatta händelsedetekteraren skall kunna prenumerera på primitiva
händelser från händelsekällor.

Prenumerationen på händelser motsvaras i Jini av registrering av intresse av
händelsenotifikationer. För att kunna utföra detta måste händelser inom objekt som
skall fungera som händelsekälla göras tillgängliga för prenumeration.
Registreringsmekanismen hos händelsekällan kan implementeras på flera olika sätt då
det inte finns några standarder för denna annat än minimikrav på vilka detaljer som
skall vara med vid registreringen.

Resultat: Jini har stöd för prenumeration, men detta registreringsförfarande måste
implementeras hos händelsekällan.

8) Primitiva händelser skall kunna signaleras från händelsekälla till den
sammansatta händelsedetekteraren.

Signalering av en händelse i Jini sker genom att händelsekällan skickar ett
RemoteEvent-objekt till den sammansatta händelsedetekteraren som en parameter
till metoden notify().

Resultat: Jini hanterar denna händelsesignalering.

9) Primitiva händelser skall kunna detekteras av den sammansatta
händelsedetekteraren.

Denna detektering sker i Jini reaktivt genom att händelsegeneratorn skickar ett
fjärrhändelseobjekt till den sammansatta händelsedetekteraren. Den sammansatta
händelsedetekteraren tar emot detta objekt som en parameter i metoden notify().
För detektering av händelsens typ, parametrar etc. görs detta av mottagaren efter att
händelsen tagits emot då endast en metod används för att ta emot alla typer av
händelser.

Resultat: Jini hanterar denna detektering genom att fjärrhändelsemottagaren tar emot
ett fjärrhändelseobjekt varefter typbestämning med mera utförs av händelsen.
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Krav på delkontrakt mellan den sammansatta händelsedetekteraren och
händelsemottagare

10) Händelsemottagare (tjänster och klienter) skall kunna prenumerera på
sammansatta händelser från den sammansatta händelsedetekteraren.

Detta löses i Jini genom att den sammansatta händelsedetekteraren implementerar ett
gränssnitt för att låta händelsemottagare registrera intresse av händelser från denna
sammansatta händelsedetekterare. Jini specificerar inte detta gränssnitt för registrering
utan det kan se olika ut för olika tjänster och olika händelsetyper. För den
sammansatta händelsedetekteraren kan det vara fördelaktigt att Jini inte har ett
standardiserat gränssnitt för registrering. Detta eftersom registrering för intresse av
sammansatta händelser kräver mer information än registrering för intresse av
primitiva händelser då utseendet av den sammansatta händelsen och consumption
policies måste specificeras i registreringen för sammansatta händelser.

Resultat: Jini hanterar denna prenumeration och det ostandardiserade gränssnittet för
registrering kan gynna implementationen för registreringsförfarandet hos den
sammansatta händelsedetekteraren.

11) Sammansatta händelser skall kunna signaleras från den sammansatta
händelsedetekteraren till händelsemottagare.

Denna signalering löses på motsvarande sätt som vid signalering enligt krav 8. Ett
RemoteEvent-objekt skickas från den sammansatta händelsedetekteraren till
händelsemottagaren som en parameter till metoden notify().

Resultat: Jini hanterar denna händelsesignalering.

Krav på händelsedetektering

12) Primitiva händelser skall vara identifierbara.

Vid registrering av intresse av en viss händelsetyp identifieras händelserna med hjälp
av attribut. Entry-objekt används och matchas mot en mall för att hitta händelsen av
intresse.

Vid detektering av en primitiv händelse identifieras händelsen genom informationen i
RemoteEvent-objektet. Händelseidentifikationen samt referensen till händelsekällan
identifierar händelsetypen unikt. Denna information tillsammans med sekvensnumret,
som medföljer fjärrobjektet, identifierar instansen av händelsetypen unikt.

Resultat: Jini hanterar typidentifiering av händelser samt identifiering av unika
instanser av händelser.

13) Händelsedetektering skall vara reaktiv.

Händelsedetekteringen i Jini är reaktiv då händelsemodellen bygger på att
händelsegeneratorn skickar fjärrhändelser till fjärrhändelsemottagaren. I de fall Event
Mailbox Service används sker händelsedetekteringen hos händelsebrevlådan reaktivt,
medan detekteringen sker proaktivt mellan händelsebrevlådan och
fjärrhändelsemottagaren. Detta används dock endast då fjärrhändelsemottagaren ej är i
behov av att detektera händelser så snart som möjligt efter att de inträffat.

Resultat: Jini använder reaktiv händelsedetektering då ansvaret ligger hos
händelsegeneratorn att skicka händelsenotifieringar.
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14) Händelsedetektering skall implementeras effektivt med avseende på att endast
nödvändiga meddelanden skall skickas i nätverket.

Då reaktiv händelsedetektering används i Jini skickas inga meddelanden som
förfrågningar om en händelse inträffat. För detektering av en händelse skickas endast
ett meddelande i nätverket, vilket är den fjärrhändelse som skickas från
händelsegeneratorn till fjärrhändelsemottagaren.

Då leasing används för prenumerationer i Jinis händelsemekanism ger detta upphov
till ytterligare meddelanden för att förnya leasingavtalen. Frekvensen av dessa
meddelanden beror på längden av leasingavtalet. Denna längd är dock i regel så lång
att ingen markant ökning av antalet meddelanden skall ske på grund av
leasingmekanismen.

Resultat: Jini skickar endast ett meddelande för själva händelsedetekteringen vilket då
måste anses effektivt. Ett litet minus dock för de meddelanden som
leasingmekanismen genererar.

15) Händelsedetektering skall implementeras effektivt med avseende på att
meddelanden som skickas i nätverket ej skall vara större än nödvändigt.

Alla fjärrhändelseobjekt som skickas som händelsenotifieringar är RemoteEvent-
objekt. Då subtyper av dessa objekt även kan skickas kan ytterligare information
annan än den som är definierad i RemoteEvent skickas med i objektet. För att ej i
onödan öka storleken av dessa objekt måste dessa subtyper endast innehålla
nödvändig information för händelsen.

Fjärrhändelseobjektet kan innehålla ett serialierserat objekt vilket kan göra
meddelandet mycket stort. En referens till detta objekt skulle kunna skickas istället för
själva objektet varvid meddelandestorleken skulle kunna minska betydligt. Som en
lösning skulle JavaSpaces kunna lagra dessa serialiserade objekt.

Resultat: Storleken hos meddelanden vid händelsedetektering i Jini garanteras inte att
vara så små som möjligt då ett serialiserat objekt kan skickas med
händelsenotifieringen. Den egna designen av systemet kan undvika att utnyttja denna
funktion varvid kravet ändå kan uppfyllas.

16) Händelsedetektering skall implementeras effektivt med avseende på att ingen
nod skall utföra onödigt arbete för att internt detektera händelser och skicka
iväg dessa.

Det är upp till varje objekt att hantera detekteringen av interna händelser för att sedan
skicka dem till fjärrhändelsemottagare. Det är dock lätt att i ett objekt implementera
en reaktiv intern detektering.

Resultat: Jini ger inga garantier för detta krav, men det är lätt att designa objekten för
att uppnå detta krav.

Krav på händelsedefiniering

17) Primitiva händelser skall kunna definieras statiskt – i meningen att
händelserna är definierade i tjänsterna vid uppstart av systemet.

Vid implementering av en tjänst som skall fungera som händelsegenerator definieras
de händelser som tjänsten låter andra objekt registrera intresse av. Därigenom
definieras dessa primitiva händelser statiskt.

Resultat: Primitiva händelser kan definieras statiskt i Jini.
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18) Primitiva händelser skall kunna definieras dynamiskt – i meningen att det
under exekvering skall vara möjligt att definiera nya händelser hos en tjänst
som redan körs i systemet.

En tjänst tillhandahåller endast de händelser som definierats vid implementationen.
Det går därför inte registrera intresse av en händelse som inte från början har
definierats i tjänsten.

Resultat: Jini uppfyller inte detta krav.

19) Primitiva händelser skall kunna definieras dynamiskt – i meningen att under
exekvering skall händelser i nytillkomna komponenter i systemet bli
tillgängliga för prenumeration.

En tjänst kan från Jini Lookup Service prenumerera på händelser som talar om när en
ny tjänst blivit tillgänglig i systemet. Denna nya tjänst, som kan ha händelser
tillgängliga för prenumeration, kan då tillfrågas efter vilka händelser den
tillhandahåller och registrering av intresse för dessa händelser kan göras hos den nya
tjänsten. På detta sätt tas nya händelser i nya komponenter dynamiskt med i systemet.

Resultat: Jini hanterar denna dynamiska händelsedefinition om än på ett omständigt
sätt där en tjänst måste fråga efter intressanta händelser hos den nya tjänsten.

20) Sammansatta händelser skall kunna definieras statiskt – i meningen att
sammansatta händelser är definierade i den sammansatta
händelsedetekteraren vid uppstart av systemet.

Implementeringen av den sammansatta händelsedetekteraren kan möjliggöra detta.
Om definiering ej kan utföras dynamiskt är detta viktigt, men annars är i regel nyttan
av denna statiska definiering av sammansatta händelser inte så stor då det är svårt att
veta vilka primitiva händelser som kommer att finnas tillgängliga samt vilka
sammansatta händelser som intresserar andra tjänster och klienter.

Resultat: Jini kan hantera detta, men det är helt upp till implementationen av den
sammansatta händelsedetekteraren.

21) Sammansatta händelser skall kunna definieras dynamiskt – i meningen att det
under exekvering skall vara möjligt att definiera nya sammansatta händelser
från sammansatta händelsedetekteraren då den körs i systemet.

Detta är helt upp till implementeringen av den sammansatta händelsedetekteraren. Det
kan innebära en relativt komplex implementation då hänsyn måste tas till tillgängliga
primitiva händelser, händelseoperatorer och consumption policies. All denna
information behövs från registratorn då registrering av intresse för en viss sammansatt
händelse skall utföras.

Resultat: Denna dynamiska definition kan implementeras i Jini. Det kan dock
innebära en komplex implementation.

22) Dynamiska händelsedefinitioner skall kunna utföras utan att kompilera om,
länka om eller starta om någon del av systemet.

I det första fallet med dynamiska händelser, enligt krav 18, måste omkompilering, och
därmed även omstart av tjänsten, ske eftersom förändringar måste göras av
implementationen av tjänsten för att erbjuda ytterligare händelser. En fördel är ändå
att endast den berörda tjänsten behöver startas om då Jini ska klara av att hantera
dynamik då tjänster faller bort och sedan kommer tillbaka till systemet.
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I det andra fallet, enligt krav 19, krävs inga som helst modifieringar av systemet annat
än de som sköts automatiskt av Jinis mekanismer då en ny tjänst tillkommer i
systemet.

I fallet med sammansatta händelser, enligt krav 21, kan detta krav uppfyllas då
registreringsförfarandet i tjänsten kan stödja den dynamiska definitionen.

Resultat: Jini lever upp till detta krav så länge inte implementeringen av en tjänst
behöver förändras då nya händelser skall definieras.

Krav för sammansatta händelser

23) Stöd måste finnas för att implementera händelseoperatorer och consumption
policies.

Java, som Jini bygger på, är ett ‘komplett’ programmeringsspråk (eng. computational
complete) varvid stöd finns för att implementera händelseoperatorer och consumption
policies. Även finns stöd för att använda komponenter skrivna i ett annat
programmeringsspråk om det skulle vara önskvärt.

Resultat: Jini erbjuder detta stöd.

24) Primitiva händelser skall ha global synlighet.

Jinis händelsemekanism går ut på att intresse måste registreras av att erhålla en
händelse och denna händelse signaleras sedan direkt till fjärrhändelsemottagaren.
Händelsemeddelanden skickas därför inte ut till alla komponenter i nätverket. I Jini
beror synligheten hos en händelse därmed på möjligheten till kommunikation mellan
händelsegeneratorn och fjärrhändelsemottagaren. Inom det lokala nätverket finns
normalt inga hinder för kommunikation mellan händelsegeneratorn och
fjärrhändelsemottagaren varvid primitiva händelser kan anses ha global synlighet
inom det lokala nätverket.

Resultat: Jini erbjuder motsvarande global synlighet av primitiva händelser.

25) Parametrar från primitiva händelser skall kunna skickas med till prenumerant
av sammansatt händelse.

Parametrar kan skickas med RemoteEvent-objekt som vanliga attribut i objektet.
Även kan ett serialiserat objekt skickas med detta fjärrhändelseobjekt. Alla dessa
attribut måste vara möjliga att skicka med den sammansatta händelsen. De
sammansatta händelserna kan i Jini definieras för att hantera dessa parametrar.

En sammansatt händelse kan bestå av väldigt många primitiva händelser vilka kan
innehålla serialiserade objekt. Parametrarna hos en sammansatt händelse kan då bestå
av många serialiserade objekt. Dessa sammansatta händelser blir då väldigt stora
vilket inte kan anses effektivt. Då alla händelser av samma händelsetyp skickar med
samma serialiserade objekt behöver endast ett serialiserat objekt sparas för varje
händelsetyp. Alternativt, eller som ett komplement, kan en design användas där dessa
serialiserade objekt endast skickas som referens. Tjänsten JavaSpaces skulle även
kunna användas för att lagra dessa objekt åt den sammansatta händelsedetekteraren.

Resultat: Jini kan hantera detta. Det beror dock helt på implementationen av den
sammansatta händelsedetekteraren. Förändringar i Jinis händelsehantering kan vara
nödvändig för att erhålla en effektiv implementering av denna vidarebefordring av
serialiserade objekt.
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26) Gemensam tid i systemet.

Något stöd för gemensam tid finns inte i Jini. Det går att skapa en tjänst för
gemensam tid, men detta är inte en trivial uppgift. Bekräftelse av att Jini inte hanterar
global tid ger Jim Waldo, framstående ingenjör hos Sun Microsystems och Jinis
chefsarkitekt, i ett e-mail jag erhållit:

”Global clocks (and, for that matter, temporal ordering of events) is a known hard
(impossible) problem in distributed systems. Which is why we don't have them in Jini.
There are other things that can allow you to get much of what you want out in terms
of ordering. But total ordering is not something that can be done in a satisfactory
way...” (Waldo, 2001, Bilaga A).

Resultat: Jini hanterar inte gemensam tid.

27) Tidstämpling av primitiva händelser utifrån gemensam tid (absolut
tidsbestämda händelser).

Absolut tidsbestämda händelser kan ej erhållas i Jini då någon gemensam tid ej finns
och då är inte heller själva tidstämplingen ett relevant krav. Total ordning av
händelser kan inte heller uppnås tillfredsställande (Waldo, 2001, Bilaga A).

Fullt ordnade händelser kan i Jini lätt garanteras med strikt ordnade sekvensnummer
där inga nummer utelämnas. Denna egenskap garanterar dock endast fullt ordnade
händelser hos de händelser som inträffar hos samma källa och har samma
händelseidentifierare, med andra ord en händelsetyp. Händelser av en händelsetyp är
inte fullt ordnad gentemot händelser av en annan händelsetyp. Därmed erhålls
härigenom inte globalt fullt ordnade händelser.

Resultat: Jini kan ej tillhandahålla absolut tidsbestämda händelser. Endast total
ordning av en händelsetyp från en och samma källa kan garanteras.

5.3.2 Kommentarer till mappningen

Som visats ovan ger Jini bra möjligheter att skapa en sammansatt händelsedetekterare.
Dock är stödet i många avseenden bristande då många krav ej garanteras av Jinis
mekanismer utan måste implementeras antingen i tjänsterna eller som separata
applikationer i systemet.

Registreringsförfarandet för intresse av händelsenotifieringar är ej standardiserat i Jini
vilket ger upphov till oklarhet i hur registrering skall gå till för olika tjänster. En
fördel är dock i vissa fall just att det är ostandardiserat. Exempelvis då registreringen
för intresse av sammansatta händelser kräver mer information än vid en registrering
av intresse av en primitiv händelse.

Dynamisk händelsedefiniering av primitiva händelser i en tjänst som körs i systemet
går ej att uppnå eftersom objekt som fungerar som händelsekälla själv definierar vilka
händelser som tillhandahålls. Detta är en klar brist då det är svårt vid implementering
av en tjänst att veta vilka händelser som kommer att vara intressanta för andra tjänster
och klienter. Detta kan då leda till att tjänster kan behöva modifieras då nya behov
uppkommer.

Dynamisk händelsedefinition av händelser som tillkommer med nya komponenter är
en omständig procedur vilken skulle önskas vara enklare. Dynamisk
händelsedefinition av sammansatta händelser innebär en komplex implementation där
olika stöd i tjänsten kan behövas för att underlätta denna.
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Ett stort problem för den sammansatta händelsedetekteringen är avsaknaden av
gemensam tid i Jini. Därmed kan ej absoluta tidsbestämda händelser garanteras och
detta kan orsaka stora problem för den sammansatta händelsedetekteringen då fel
sammansatta händelser kan inträffa och även sammansatta händelser som ska inträffa
inte gör det. En tjänst skulle kunna utvecklas för att skapa gemensam tid i Jini, men
detta är ingen trivial uppgift. Waldo (2001, Bilaga A) skriver att ”globala klockor är
ett svårt (omöjligt) problem i distribuerade system”.

5.4 Implementation
För att visa Jini i praktiken implementeras en prototyp av den sammansatta
händelsedetekteraren. Syftet med denna implementering är att få ’proof-of-principle’
för den teoretiska analys som presenterades i föregående sektion.

5.4.1 Scenario

Prototypen bygger på ett scenario hämtat från Jaeger (1997). Scenariot rör ett
informationssystem på ett sjukhus, i vilka pålitlig händelsedetektering är väsentlig
(Jaeger, 1997).

Deltagare i scenariot är doktorer och tester som utförs på patienter. Doktorer är
intresserade av testresultat från en viss patient då ett visst antal tester genomförts. Då
ett test genomförts meddelas namnet på patienten och värdet från testen. Då av doktor
specificerat antal tester utförts på en viss patient meddelas doktorn om dessa
testresultat.

5.4.2 Prototyp

Prototypen innefattar tre huvuddelar – tester, sammansatt händelsedetekterare och
doktorer (i prototypen Test, CED och Doctor). Doktorer prenumererar på
sammansatta händelser från den sammansatta händelsedetekteraren, vilken i sin tur
komponerar sammansatta händelser av primitiva händelser från tester.

Test och CED (Composite Event Detector) fungerar som tjänster, då dessa
komponenter är händelsegeneratorer, och registrerar sig då hos alla tillgängliga Jini
Lookup Services för att klienter skall kunna hitta dessa tjänster. Vid registreringen
laddar tjänsterna upp en proxy till Jini Lookup Service som används av klienter till
tjänsterna för att anropa dessa varvid kommunikation med Jini Lookup Service ej mer
behövs. Proxyn är ett gränssnitt som definierar de metoder som av tjänsten gjorts
tillgängliga för fjärranrop. Detta gränssnitt måste finnas tillgängligt för klienter till
tjänsterna.

CED fungerar även som klient då denna konsumerar primitiva händelser från Test.
Doctor fungerar endast som klient då den konsumerar sammansatta händelser från
CED. Figur 5 visar kommunikationen mellan prototypens komponenter och Jini
Lookup Service som sker vid registrering och eftersökning av tjänster.
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Figur 5
Kommunikation med Jini Lookup Service

Doktorer definierar sammansatta händelser som är av intresse. Dessa sammansatta
händelser registrerar doktorn intresse av hos CED. Vid denna registrering undersöker
CED vilka primitiva händelser som ingår i den sammansatta händelsen, varvid tjänster
eftersöks som tillhandahåller dessa händelser och registrering för intresse av dessa
görs. I prototypen hanteras primitiva händelser från Test. Då en händelse genereras i
Test skickas denna till CED som i sin tur komponerar sammansatta händelser av de
mottagna primitiva händelserna. Om mottagandet av en primitiv händelse orsakar att
en hos CED definierad sammansatt händelse inträffar, skickas denna sammansatta
händelse till doktorer som prenumererar på just den typen av sammansatt händelse.
Detta förlopp visas som en förenklad modell i figur 6. Observera att figuren endast
visar en Test och en Doctor, vilket är en förenklad bild då flera instanser av dessa
komponenter kan hanteras.

Figur 6
Registrering och notifiering av händelser
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5.4.2.1 Test

Händelseregistreringen hos Test är enkel då klienter (i detta fall CED) endast behöver
skicka med en referens till fjärrhändelsemottagaren som parameters i metodanropet
till trackTest(). Den givna fjärrhändelsemottagaren sparas för att då händelse
inträffar skicka ett händelseobjekt till denna mottagare.

Genom en knapptryckning i det gränssnitt som implementerats genereras en primitiv
händelse, LabEvent. Denna händelse skapas med information om händelsekällan,
patientens namn, testvärdet (positivt eller negativt) och sekvensnummer för
händelsetypen. Händelsen skickas till alla prenumeranter genom att det genererade
händelseobjektet skickas som parameter med metodanropet notify().

Händelser som Test genererar definieras i en separat klass, vilken måste finnas
tillgänglig för dess fjärrhändelsemottagare.

5.4.2.2 CED

I denna prototyp avses endast användning av en enda sammansatt händelsedetekterare
– här kallad CED. CED är uppdelad i två delar: CEDService och CED, där
CEDService är själva tjänsten som hanterar kommunikation med Jini Lookup
Service och fjärrobjekt som önskar registrera sammansatta händelser. CEDService
hanterar även notifieringen av sammansatta händelser till prenumeranter. CED
hanterar själva händelsehanteringen vilket då innefattar att registrera intresse för
primitiva händelser, ta emot primitiva händelser, detektera och leverera sammansatta
händelser till CEDService. CEDService har sedan ansvaret att notifiera
sammansatta händelser till prenumeranter. Åtskillnaden mellan CEDService och
CED är gjord för att lättare kunna bygga ut CED till att senare kunna hantera flera olika
sammansatta händelser. Fortsättningsvis görs åtskillnad mellan CEDService och
CED. Dessa bygger tillsammans upp den sammansatta händelsedetekteraren, men har
olika roller i systemet.

CEDService gör en metod för registrering av sammansatta händelser tillgänglig för
fjärranrop på samma sätt som Test gör för primitiva händelser. Metoden är
registerCompEvent() vilken tar emot en definition, i form av ett objekt, på en
sammansatt händelse som är av intresse för något objekt i systemet. Prenumeranten av
denna sammansatta händelse sparas i CEDService och definitionen av den
sammansatta händelsen skickas vidare till CED. Detta därför att CEDService ej skall
hantera olika händelsetyper utan ansvaret för detta ska ligga hos CED.

Då registrering av en sammansatt händelse utförs hos CEDService hanteras detta av
CED. All information om den sammansatta händelsen inkluderas i det objekt som
erhålls från registratorn, vilket minskar kraven på CED. CED kontrollerar vilka
primitiva händelser som är av intresse för Doctor och letar hos Jini Lookup Service
upp tjänster som tillhandahåller dessa händelser. CED utnyttjar CEDService för
kommunikationen med Jini Lookup Service. För de tjänster som hittas och
tillhandahåller efterfrågade händelser, kontrolleras om prenumeration av händelser
från dessa tjänster redan finns. Då prenumeration ej finns hos en tjänst registreras
intresse av händelser hos denna tjänst. Registrering sker även hos Jini Lookup Service
för att prenumerera på händelser (ServiceEvents) som talar om när det i systemet
tillkommer nya tjänster med händelser av intresse. Om en ny tjänst tillkommer som
tidigare varit sökt av CED, meddelas CED varvid intresse av händelser även registreras
hos denna tjänst.
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När en händelse inträffar i en tjänst, från vilken CED prenumererar på händelser,
meddelas denna händelse till CED. CED erhåller då denna primitiva händelse varvid
kontroll utförs hos de definitioner av registrerade sammansatta händelser om en
sammansatt händelse har inträffat. CED känner inte till hur den sammansatta
händelsen ser ut då detta är specificerat i den definition av sammansatta händelsen
som erhölls från registratorn. Om en sammansatt händelse inträffat meddelas detta då
av det objekt som implementerar definitionen av den sammansatta händelsen.

Om CED detekterat en sammansatt händelse skapas en instans av en sammansatt
händelse av typen CompositeEvent. CompositeEvent definierar utseendet av en
sammansatt händelse. Instansen av den sammansatta händelsen innehåller information
om de primitiva händelser som den sammansatta händelsen består av. Parametrar från
de primitiva händelserna skickas med i den sammansatta händelsen. Denna
sammansatta händelse levereras till CEDService som i sin tur skickar händelsen till
alla prenumeranter av just denna sammansatta händelsetyp. Den sammansatta
händelsen som skickas från CED definieras i en separat klass som måste finnas
tillgänglig för prenumeranter till dessa händelser.

5.4.2.3 Doktor

En doktor letar via Jini Lookup service upp CEDService. Om inte någon
CEDService finns tillgänglig registreras intresse hos Jini Lookup service för
händelser om när en ny CEDService blir tillgänglig hos Jini Lookup service.

Den sammansatta händelse som hanteras är repetition av testhändelser för en viss
patient. I det gränssnitt som implementerats kan patientnamn och antal repetitioner av
testhändelser specificeras. Utifrån denna information skapas en definition av en
sammansatt händelse som skickas till CEDService för att prenumerera på denna
sammansatta händelse. Det objekt som definierar den sammansatta händelsen hanterar
sedan sammansättningen av händelser hos CED. I nuvarande prototyp hanteras endast
en typ av primitiva händelser, vilken då är testhändelser.

Då en sammansatt händelse inträffat hos CED levereras den till CEDEventListener
genom anrop till notify(). CEDEventListener levererar i sin tur denna
sammansatta händelse till doktorn varvid information från de tester den sammansatta
händelsen består av skrivs ut i gränssnittet.

5.4.2.4 Generella detaljer

Prototypen hanterar till viss del självläkande och dynamik. Nya tester kan tillkomma
under körning och dessa tas med som händelsegeneratorer. Försök har gjorts att
stoppa en CEDService och starta om denna på en ny maskin varvid Doctor hittade
denna nya CEDService och kunde använda den istället. Dessa försök visar på att Jini
kan hantera självläkande och dynamik av händelser, men huvuddelen av denna
funktionalitet var tvunget att implementeras på egen hand.

Prototypen har bristande hantering av dynamik för nya tjänster då dessa endast
eftersöks med hjälp de gränssnitt som de har tillgängliga för fjärranrop. Det som
önskas är möjlighet att söka efter godtycklig tjänst som tillhandahåller en viss typ av
händelser.

Prototypen har testkörts på både Unix och Windows i ett nätverk vilket har hanterats
väl. För dessa tester har prototypen delats in i tre delar enligt ovan som är separerade
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från varandra och de känner endast till gränssnitt och händelsetyper av de övriga
komponenter som ingår i systemet.

5.4.3 Analys och bedömning av implementering

Analys och bedömning av implementeringen redogörs nedan. Denna redogörelse är
indelad enligt de grupper av krav som tidigare tagits fram.

5.4.3.1 Övergripande krav

Implementationen visar att separering av den aktiva funktionaliteten är lätt och väldigt
naturlig då Jini är helt objektorienterat. Åtskillnaden av CEDService och CED visar
tydligt på denna separation.

Stöd för heterogenitet har testats av prototypen genom testkörningar i nätverk med
Windows och Unix. Inga problem uppstod då olika komponenter kördes på olika
maskiner vilket då visar på stöd för heterogenitet.

Prototypen hanterar ej direkt krav på pålitlighet. De krav på tillgänglighet som
prototypen kan anses uppnå är möjligheten att starta om tjänster på andra maskiner
och dessa hittas ändå av klienterna. Detta är en väldigt bra egenskap vid händelse av
att en maskin går ner eller nätverksfel.

Lokalisering av komponenter sker i prototypen genom Jini Lookup Service. Då en
klient hittat en tjänst erhålls en proxy som används för att direkt kommunicera med
tjänsten. Därmed är ej relokalisering nödvändigt. I prototypen används sökning av
tjänster med hjälp av gränsnittet som en tjänst implementerar. Detta kräver då från
klientens sida kännedom om detta gränssnitt vilket är en brist för att hantera nya
tjänster.

Kontrakt mellan Test och CEDService, samt CEDService och Doctor, visar
prototypen ganska enkelt. Gränssnitt för de metoder som är tillgängliga för fjärranrop
måste finnas tillgängliga för alla de komponenter som önskar utnyttja en tjänst.
Detaljerna bakom dessa kontrakt är desto mer komplicerade än upprättandet av själva
kontrakten. Ytterligare komplexitet tillkommer dock då leasing bör användas för
dessa kontrakt.

5.4.3.2 Krav på delkontrakt mellan händelsekälla och den sammansatta
händelsedetekteraren

Prenumeration av primitiva händelser från Test var relativt enkel att implementera.
Även signaleringen av händelser var enkel då detta endast innebär ett metodanrop till
notify() hos CED.

Även om det var enkelt att implementera registreringen av testhändelser i denna
prototyp är det ett stort minus att det ej finns något standardiserat gränssnitt för
händelseregistrering. Detta gör att dynamisk hantering av nya tjänster blir avsevärt
mer svårhanterlig då en klient ej känner till gränssnittet som används för registrering.

Detekteringen av händelser hos CED sker enkelt då dessa erhålls vid anrop till
metoden notify(). Däremot är hanteringen av detta händelseobjekt för bestämning
av händelsetyp beroende av tillgång till alla olika händelsetyper som kan inträffa.
Detta då alla händelser meddelas till samma metod och de då måste åtskiljas genom
att jämföra händelseobjektet med specifika händelsetyper (som är undertyper till det
basklassen – RemoteEvent).
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5.4.3.3 Krav på delkontrakt mellan den sammansatta händelsedetekteraren och
händelsemottagare

För dessa krav har i stort sett samma resultat framkommit enligt kapitel 5.4.3.2.
Registreringen hanteras relativt enkelt då endast ett objekt tas emot vilket definierar
den sammansatta händelsen.

Vid registreringen av sammansatta händelser hos CED sker då i sin tur registrering av
intresse för händelser från tester. I hela denna registreringskedja krävs i prototypen
tillgång till gränssnitten för de involverade komponenterna vilket ej underlättar
hanteringen av dynamisk händelsedefinition.

5.4.3.4 Krav på händelsedetektering

Händelser är identifierbara och det finns flera sätt att identifiera dessa. Prototypen
kontrollerar namnet på klassen för händelsetypen och jämför detta namn mot de typer
som är av intresse.

Reaktiv händelsedetektering används i prototypen. Det är denna metod som
tillhandahålls av Jinis händelsemekanism då händelser skickas av händelsegeneratorn
till händelsemottagaren.

Endast ett metodanrop används för signalering av händelser. Detta måste då anses
vara effektivt med avseende på antalet meddelanden som skickas i nätverket. Kravet
på att meddelanden för händelser inte skall vara större än nödvändigt undersöks inte
direkt i prototypen. De händelser som skickas använder ej några serialiserade objekt
vilket håller nere storleken på meddelandena. Storleken på sammansatta händelser
skall kunna minskas genom en effektivare hantering av händelseparametrar från
primitiva händelser.

Den interna händelsedetekteringen hos en komponent är i prototypen implementerad
utan onödig belastning på noden. En händelse inträffar hos Test då en knapp trycks
ner i ett gränssnitt. Denna knappnedtryckning orsakar generering av en händelse som
skickas till prenumeranterna. Programmet pollar inte för knapptryckningar.

5.4.3.5 Krav på händelsedefiniering

Händelser som ett test tillhandahåller är definierade statiskt. Händelseinstanserna
genereras under körning och förses med olika värden hämtade från gränssnittet. Det är
ej möjligt att under exekvering definiera en ny händelse hos Test. Däremot meddelas
CEDService under körning om en ny tjänst startas vars händelser är av intresse för
en sammansatt händelse. CEDService prenumererar då automatiskt på dessa
nytillkomna tjänsters händelser.

CED är implementerat för att lätt kunna hantera nya sammansatta händelsetyper. Detta
är möjligt då det är objektet för den sammansatta händelsedefinitionen som togs emot
från doktorn som hanterar sammansättningen av händelser. I prototypen använder
doktorn endast en sammansatt händelsetyp.

5.4.3.6 Krav för sammansatta händelser

Då det inte är någon huvudsakligt problem i detta arbete med händelseoperatorer och
’consumption policies’ har endast en typ av sammansatt händelse implementerats.
Möjligheten att implementera händelseoperatorer och ’consumption policies’ påvisas.

Händelser har global synlighet. Detta är dock beroende av att händelsemottagare har
tillgång till definitionen av händelsetyperna.
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Parametrar från testhändelserna lagras i CED och skickas sedan med den sammansatta
händelsen till doktorer. Denna implementering visar på möjligheten att skicka med
händelseparametrar från primitiva händelser med den sammansatta händelsen. Dock
är inte prototypens implementation den effektivaste lösningen då det kan orsaka stora
meddelanden då en sammansatta händelse består av väldigt många primitiva
händelser.

Då gemensam tid inte finns i systemet kan inga garantier ges för att rätt sammansatta
händelser detekteras. I prototypen är detta inget allvarligt problem då risken för
leverans av händelser i fel ordning är liten då händelser i regel inte inträffar i tät följd.
Det kan dock orsaka stora problem för den sammansatta händelsedetekteringen i mer
händelseintensiva applikationer.

5.4.4 Sammanfattning – proof-of-principle

Många av de krav som tagits fram för sammansatt händelsedetektering har även
kunnat undersökas genom implementering av en prototyp. De flesta resultaten från
implementeringen stämmer väldigt bra överens med den teoretiska analys som gjorts
tidigare.

Det ostandardiserade gränssnittet för händelseregistrering visade sig vara en större
brist än vad den teoretiska analysen visade. Även lokalisering av händelsetyper hos
tjänster visade sig vara svår att utföra dynamiskt då det förutsätts att gränssnittet till
de tjänster som tillhandahåller en viss händelse måste vara känt av registratorn.
Implementeringen visade även på att väldigt många egenskaper som Jini sägs ha till
stor del måste implementeras på egen hand.
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6 Slutsatser
I detta kapitel redogör jag för de resultat som jag erhållit främst från min teoretiska
mappning, men även från min implementation av en sammansatt händelsedetekterare.
Förslag till fortsatt arbete inom detta problem ges även tillsammans med en
diskussion kring arbetet.

6.1 Resultat
Indelningen för resultaten nedan följer den indelning av krav som tagits fram för en
sammansatt händelsedetekterare.

Övergripande krav

Jini hanterar till stor del de övergripande krav som ställts för den sammansatta
händelsedetekteringen. Separering av aktiv funktionalitet, stöd för heterogenitet och
lokalisering av komponenter är grundläggande egenskaper och funktioner hos Jini.
Andra övergripande krav, som hantering av kontrakt och hantering av distribuerade
problem som tillgänglighet och pålitlighet, kan hanteras av Jini. Detta är dock upp till
programvaruutvecklaren att implementera.

Min implementation och testning av en prototyp har visat stöd för separering av den
aktiva funktionaliteten och stöd för lokalisering av komponenter. Stöd för
heterogenitet har även visats då prototypen har testats på olika maskiner i nätverk med
Windows och Unix. Kontrakt har implementerats vilket visat på möjligheten att göra
detta. Det var dock tvunget att implementeras utan större stöd av Jini.

Krav på delkontrakt mellan händelsekälla och den sammansatta händelsedetekteraren

Dessa krav ger Jini möjlighet att uppnå, men inte direkt stöd. Det mesta ansvaret
ligger hos de involverade komponenterna att hantera funktionalitet för att uppnå
kraven. Händelsesignaleringen är dock en enda enkel fördefinierad metod i Jini då
signaleringen sker genom att endast skicka ett händelseobjekt som parameter med
metodanropet till notify() hos händelsemottagaren.

Min implementering visar på att implementeringen av kontrakt ej är helt enkel. Jini
ger möjligheter men inte stort direkt stöd. Exempelvis är registreringen för
prenumeration av händelser ej standardiserat vilket kan skapa viss förvirring och
svårigheter att hantera händelser dynamiskt. Det stöd som finns är att Jini har
fördefinierat en basklass för händelser, RemoteEvent, och i Jinis specifikation
(Arnold et al., 1999) ges exempel på hur en klass skulle kunna se ut för registrering
hos en händelsegenerator. Den senare är dock endast ett exempel, alltså ingen
standard som måste följas.

Krav på delkontrakt mellan den sammansatta händelsedetekteraren och
händelsemottagare

För dessa krav gäller i stort sett samma resultat som i stycket ovan. Jini ger möjlighet
att uppnå kraven, men lägger ansvaret på implementationen av de involverade
komponenterna.

Det ostandardiserade gränssnittet för registrering gör det möjligt att använda ett
gränssnitt i vilket sammansatta händelsedefinitioner kan skickas med som gjorts i
prototypen. Fortfarande är det dock en brist med ostandardiserat gränssnitt.
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Krav på händelsedetektering

Jini ger bra stöd för dessa krav. Primitiva händelser är identifierbara och en reaktiv
händelsedetektering används. Gällande effektivitet för händelsedetektering, hanterar
Jini detta bra med avseende på antalet meddelande som skickas. Övriga
effektivitetskrav kan implementeras i de involverade objekten.

Vid implementering har ej matchning av Entry-objekt använts för identifiering av
händelser. Implementationen visar ej på något bra sätt att hitta händelser hos en tjänst
om det inte sedan tidigare är känt att en viss typ av tjänst erbjuder en viss typ av
händelse. Däremot har det under implementeringen framkommit flera sätt att
identifiera händelsetyper vid detektering. För övrigt bekräftas reaktiv
händelsedetektering och effektiv meddelandeskickning med avseende på antalet
meddelanden för händelsedetektering. Storleken på meddelanden i prototypen hålls
nere på så sätt att inga serialiserade objekt skickas med som parameter i
händelseobjekten.

Krav på händelsedefiniering

Statisk händelsedefiniering är ett krav som lätt kan uppnås i Jini. Däremot hanterar
inte Jini dynamisk händelsedefiniering helt enligt kraven. Händelser som inte är
tillgängliga för prenumeration kan inte under körning göras tillgängliga. Däremot kan
prenumeration på händelser som är tillgängliga utföras under körning då exempelvis
en ny händelsegenerator blir tillgänglig i systemet.

Implementationen jag gjort påvisar den statiska händelsedefinieringen väldigt enkel.
Denna kräver dock vid utveckling kunskap om alla involverade komponenters
gränssnitt. I prototypen hanteras dynamisk händelsedefiniering då nya tjänster, som
tillhandahåller primitiva händelser, tillkommer i systemet. Dynamisk definiering av
sammansatta händelser är implementerat i min prototyp. Detta kräver dock att
registratorn för sammansatta händelser känner till vilka gränssnitt de tjänster har som
implementerar de händelsetyper som är av intresse.

Krav för sammansatta händelser

Global synlighet av händelser är en grundläggande egenskap hos Jinis
händelsemekanism och stöd för implementering av händelseoperatorer och
consumption policies hanteras även. Hanteringen av händelseparametrar till
sammansatta händelser kan Jini också hantera. Dock kan problem i effektivitet uppstå
då många och även stora händelseparametrar kan behöva lagras för en sammansatt
händelse. Tid hanteras inte i Jini varvid absolut tidsbestämda händelser inte kan
uppnås. Detta medför problem då det kan orsaka detektering av fel sammansatta
händelser.

Prototypen hanterar en enda sammansatt händelsetyp, men har implementerats för att
ha stöd för att ’plugga in’ nya sammansatta händelsetyper. Vidarebefordring av
händelseparametrar hanteras i prototypen genom att dessa mellanlagras hos den
sammansatta händelsedetekteraren vilket visar på möjligheterna att uppnå detta krav.
Det är dock inte det mest effektiva lösningen då antalet primitiva händelser blir stort
och dessa även skickar med ett serialiserat objekt med händelseobjektet.

6.1.1 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan resultatet av mitt arbete summeras i att Jini ej har stöd fullt
ut, gentemot mina framtagna krav, för en sammansatt händelsedetekterare. De flesta
funktioner som Jini inte stöder direkt kan dock implementeras som separata tjänster
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eller funktionaliteten kan läggas till i de berörda objekten. Jini ger alltså stora
möjligheter att uppnå de framtagna kraven, men det direkta stödet är i flera fall
bristande.

Ett allvarligt problem i sammanhanget är att Jini inte hanterar gemensam tid. En sådan
tjänst är svår, om inte omöjlig, att implementera. Detta får till följd att garantier inte
kan ges för att en sammansatt händelsedetekterare skall kunna detektera rätt
sammansatta händelser.

Hantering av dynamik och den självläkande egenskapen hos Jini stöds dåligt. Vid
implementering av min prototyp visar det sig att i stort sett allt för att hantera dessa
egenskaper måste implementeras på egen hand. Detta försvårar då möjligheten att
erhålla dynamisk händelsedefiniering då även denna dynamik måste implementeras
på egen hand.

Mina förväntade resultat från mitt problem uppnås ej till fullo. Stödet är bristande för
vissa krav på den sammansatta händelsedetekteringen och Jini ger ej bra stöd för att
implementera dynamisk händelsedefiniering. Trots att stödet är bristande i flera fall
ger Jini ändå stora möjligheter att implementera funktioner för att uppnå kraven vilka
kan implementeras generiskt för att hantera dynamik och även återanvändas.

6.2 Diskussion
Sammansatt händelsedetektering är ett välkänt problem inom aktiva databaser. I detta
arbete har jag studerat sammansatt händelsedetektering för vanliga applikationer
utanför databasområdet. Därtill har detta problem studerats för en distribuerad miljö.
Problemet har jag undersökt i Jini vilket med dess mekanismer ger nya möjligheter
för en tjänst för sammansatt händelsedetektering i distribuerade miljöer.

De undersökningar jag genomfört ger en överblick över de krav som ställs på
distribuerad sammansatt händelsedetektering och visar på Jinis möjligheter till att
detektera sammansatta händelser. Jini har ej fullgott stöd för alla de krav för en
sammansatt händelsedetekterare som samlats in. Med Jini ges dock stora möjligheter
att ändå uppnå dessa krav genom att implementera dem på egen hand. Skillnad görs
här på stöd och möjligheter där jag med stöd syftar till att Jini skulle uppnå kraven
automatiskt genom dess mekanismer eller egenskaper, medan möjligheter syftar till
att man på egen hand kan implementera tjänster och funktioner för att uppnå kraven.
Nya tjänster som hanterar flera av de svårigheter som visats i mitt arbete kan
implementeras separat och lätt läggas till i systemet. Implementeras dessa generiskt
finns stora möjligheter att utifrån dessa skapa en bra, dynamisk sammansatt
händelsedetekterare.

Jini har stora möjligheter och kan mycket väl vara ett bra alternativ till exempelvis
CORBA. Jini hanterar dynamiskt beteende bättre än CORBA då Jini, på sin grund av
en homogen Javaplattform, exempelvis har ytterligare möjligheter till dynamisk
laddning av objekt. Chakravarthy et al. (1998) använder ej CORBAs händelsemodell
för sin sammansatta händelsedetekterare, CEDaR, då denna ansågs vara bristfällig.
Kanske kan då Jinis händelsemekanism vara ett tänkbart alternativ.

Resultaten från detta arbete anser jag vara tämligen giltiga. Kravinsamlingen har
gjorts utifrån litteratur inom relevanta ämnesområden för problemet och författarna
till denna litteratur är erkända inom forskarvärlden. Undersökningen av Jini har också
grundats på Jinis specifikation varvid detta skall vara en högst pålitlig källa. ’Proof-
of-principle’ som jag använt för att praktiskt undersöka hur den teoretiska
mappningen är giltig, har bekräftat teorin vilket då styrker resultaten.
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6.3 Fortsatt arbete
Det stora problemet, som återstår för att skapa en sammansatt händelsedetekterare i
Jini, är hanteringen av tid. För detektering av primitiva händelser i rätt ordningsföljd
krävs totalt ordnade händelser och för användning av tidsberoende händelseoperatorer
krävs då även tidstämpling av dessa primitiva händelser för att uppnå absolut
tidsbestämda händelser.

Då Jini inte hanterar tid och en sådan tjänst är väldigt svår att utveckla kan i vissa fall
begränsningar göras till att ej använda tidsberoende händelseoperatorer. I detta fall
krävs då endast totalt ordnade händelser.

Jini är under utveckling och nya tjänster och tillkommer dels från Sun Microsystems
och andra oberoende utvecklare. Vilka tjänster som finns att tillgå och hur dessa
skulle kunna användas för att ytterligare utveckla en dynamisk sammansatt
händelsedetekterare bör undersökas.
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Bilaga A
Detta e-mail erhölls som svar på inlägg i nyhetsgrupp hos Jini.org:
http://www.jini.org
http://archives.java.sun.com/archives/jini-users.html

E-mailet erhölls 2001-04-20.

Hi Erik--

you might want to take a look at chapter 4 in Sape Mullender's Distributed
Systems book. Global clocks (and, for that matter, temporal ordering of
events) is a known hard (impossible) problem in distributed systems. Which is
why we don't have them in Jini.

There are other things that can allow you to get much of what you want out in
terms of ordering. But total ordering is not something that can be done in a
satisfactory way...

Jim Waldo


