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Sammanfattning 
 
En komponentbaserad mjukvaruutveckling syftar till att minska utvecklings- och 
underhållskostnader för mjukvaruprogram. Trots att det idag inte finns någon enhälligt 
accepterad definition av en komponent så existerar komponentteknologier som ämnar till att 
minska utvecklingstiden för mjukvara genom komponenter. 
 
De olika teknologierna som undersöks i denna rapport är Microsofts COM, OMGs CORBA 
och Suns JavaBeans. Dessa jämförs på tekniska egenskaper, prestanda, språkberoende, 
plattformsberoende och distributionsstöd då dessa egenskaper är viktiga för 
programvaruutvecklare vid val av teknologi. Detta genomförs med hjälp av en litteraturstudie 
över specifikationerna för respektive teknologi. Litteraturstudien täcker även material av 
teknologiernas existens på dagens kommersiella komponentmarknad. 
 
Resultatet från jämförelsen pekar på att COM-teknologin kommer att dominera marknaden 
för komponenter på Windows-plattformarna och att CORBA kommer att smälta ihop med 
JavaBeans för att dominera marknaden för icke Windows-plattformar. 
 
 
Nyckelord: Komponentteknologier, Komponent, Komponentbaserad utveckling, 
Återanvändning, COM, CORBA, JavaBeans. 
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1   Introduktion 
 
I kontexten av mjukvaruutveckling, så är idén med återanvändning både gammal och ny. 
Programmerare har återanvänt idéer, abstraktioner och utvecklingsprocesser redan sedan 
programmeringens intåg, men enligt Pressman & Ince (2000) så var tillvägagångssättet för 
denna tidiga form av återanvändning ”ad hoc”. Med detta så menas att det inte fanns några 
utbredda standarder eller tillvägagångssätt för att återanvända kod. Istället använde varje 
enskild programmerare eller programmeringsgrupp sina egna metoder för att återanvända kod. 
 
Enligt Czarnecki & Eisenecker (2000) måste komplexa, högkvalitativa applikationer ofta  
utvecklas inom korta tidsperioder. Detta faktum leder till ett mer organiserat sätt att 
återanvända programkod. Komponentbaserad mjukvaruutveckling är en process som 
poängterar designen och konstruktionen av en applikation med hjälp av återanvändning av 
”mjukvarukomponenter”. Clements (1995) beskriver komponentbaserad mjukvaruutveckling 
på följande sätt: 
 

Component-based software is changing the way large software systems 
are developed. Component-based software embodies the ”buy, don’t 
build” philosophy. In the same way early subroutines liberated the 
programmer from thinking about details, component-based software shifts 
the emphasis from programming software to composing software systems. 
Implementation has given way to integration as the focus. At its 
foundation is the assumption that there is sufficient commonality in many 
large software systems to justify developing reusable components to 
exploit and satisfy that commonality. 

 
Pressman & Ince (2000) menar att huvudmålet för alla komponentteknologier inom 
mjukvaruindustrin att möjliggöra för en snabbare utveckling av programvara och därmed 
minska utvecklingskostnaden. 
 
Pressman & Ince (2000) hävdar att en komponentbaserad mjukvaruutvecklingsprocess  
främjar återanvändning av existerande komponenter. Det finns dock tillfällen då komponenter 
måste utvecklas från grunden, till exempel då inga existerande komponenters funktionalitet 
kan hjälpa komponenten att uppnå sitt syfte. Enligt Czarnecki & Eisenecker (2000) innebär 
detta att nya mjukvarukomponenter måste utvecklas och kanske integreras med redan 
existerande komponenter. Eftersom dessa nya komponenter skall finnas tillgängliga för 
återanvändning, ska de utvecklas på ett sådan sätt att de är lätta att återanvända. 
 
Objektorienterade komponentteknologier har haft ett stort genomslag inom 
mjukvaruindustrin. Fördelar med dessa teknologier, som till exempel inkapsling och 
abstraktion, leder till en mer flexibel och utbyggbar mjukvaruprodukt (Czarnecki & 
Eisenecker, 2000).  
 
Czarnecki & Eisenecker (2000) förklarar att de flesta mjukvaruutvecklingsföretag har som 
mål att utvecklingen av en ny mjukvara ska gå så snabbt som möjligt. Muthig & Patzke 
(2001) menar att de flesta mjukvaruutvecklingsföretag utvecklar och underhåller en mängd 
mjukvaruprodukter snarare än en enda mjukvaruprodukt. Dessa mjukvaruprodukter är 
vanligtvis liknande produkter som har samma typ av tillämpningsområde. På grund av detta 
delar ofta dessa produkter en betydande del av konstruktionsuppbyggnaden, det vill säga 
programkoden. För att underlätta och påskynda utvecklingen av mjukvaruprodukter så mycket 
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som möjligt, så menar Muthig & Patzke (2001) att likheterna mellan de olika 
mjukvaruprodukterna måste utnyttjas systematiskt. Komponentbaserad utveckling är en 
process som försöker ta till vara på dessa likheter.  
 
Muthig & Patzke (2001) menar att huvudmålet med komponentbaserad utveckling är att 
konstruera mjukvarusystem genom att sätta samman komponenter som realiserar gemensam 
funktionalitet istället för att alltid återskapa denna funktionalitet från grunden. Att integrera 
existerande komponenter till nya mjukvaruprodukter handlar dessvärre oftast om anpassad 
återanvändning, det vill säga att komponenten måste ändras för att passa den nya lösningen. 
Czarnecki & Eisenecker (2000) menar att i en ideell komponentbaserad utveckling så skall 
komponenter kunna återanvändas utan att internt behöva anpassas till varje mjukvaruprodukt 
där de används.  
 
Idag finns det komponentteknologier, till exempel COM, JavaBeans och CORBA, som syftar 
till att stödja återanvändning av kod i form av komponenter. Czarnecki & Eisenecker (2000) 
menar att de flesta mjukvaruutvecklingsföretag har en ambition om att återanvända så mycket 
tidigare gjort arbete som möjligt och det är därför viktigt för dem att veta hur dagens 
komponentteknologier fungerar och vilka skillnader det finns emellan de olika teknologierna. 
Szyperski (2002) beskriver detta problem på följande vis: 
 

There is one technical issue that turned out to be a major stumbling block 
on the way to software component technology. The problem is the 
widespread misconception of what the competing key technologies have to 
offer and where exactly they differ. In the heat of the debate, few unbiased 
comparisons are made. 

 
Szyperski (2002) menar att det idag finns tre stora krafter inom arenan för komponentbaserad 
mjukvaruutveckling. The Object Management Group, med deras CORBA-baserade 
teknologier. Microsoft med deras COM-baserade teknologier och Sun med deras Java-
baserade teknologier. 
 
Målet med denna rapport är att undersöka hur de komponentteknologier som nämns ovan 
understödjer återanvändning av kod samt att jämföra och utvärdera de olika teknologierna. 
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2   Bakgrund 
 
Kapitlet kommer att ta upp en teoretisk definition som finns på en komponent och som även 
kommer att användas i denna rapport. Senare delen av kapitlet kommer att ge en beskrivning 
av de komponentteknologier som valts att undersökas och jämföras i denna rapport. 
 
 
2.1 Vad är en komponent ? 
 
Szyperski (1998) menar att komponenter är byggstenar som programmerare använder för att 
sätta samman mjukvaruprogram för slutanvändare. Varje komponent är designad för att 
fungera i en mängd olika sammanhang såväl som för att kunna fungera tillsammans med en 
mängd andra komponenter.  
 
Enligt Szyperski (2002) så erbjuder litteraturen runt komponenter ett antal olika definitioner 
på vad mjukvarukomponenter är eller bör vara.  
 
I denna rapport kommer dock endast en definition av en mjukvarukomponent att användas för 
att tydliggöra vad som menas med mjukvarukomponent i denna rapport. Denna definition är 
formulerad från 1996 års europeiska konferens om objektorienterad programmering 
(Szyperski & Pfister, 1997). 
 

A software component is a unit of composition with contractually specified 
interfaces and explicit context dependencies only. A software component 
can be deployed independently and is subject to composition by third 
parties. 

 
För att förtydliga definitionen, så specificerar kontraktet av en komponent mer än bara 
gränssnitt och beroenden. Kontraktet specificerar även hur komponenten kan användas, 
instansieras och hur instanser av komponenten beter sig genom de kända gränssnitten. 
 
Eftersom detta arbete syftar till att undersöka komponentteknologier så ges en mer teknisk 
definition av en komponent nedan. Denna definition ligger i linje med den mer allmänna 
ovannämnda definitionen. 
 
� En komponent är en mängd av atomiska komponenter (Szyperski, 2002). 
 

Skillnaden mellan komponenter och atomiska komponenter är att de flesta atomiska 
komponenter aldrig används enskilt. Istället så tillhör de flesta atomiska komponenter en 
familj av komponenter där dessa samarbetar för att uppnå ett gemensamt mål (Szyperski, 
2002). 
 
� En atomisk komponent är en modul och en mängd av resurser (Szyperski, 2002). 
 

Atomiska komponenter används ofta i grupper men kan även användas enskilt. En modul är 
därmed en komponent som inte har några separata resurser (Szyperski, 2002). 
 
� En modul är en mängd av klasser och/eller möjligtvis icke objektorienterade 

konstruktioner, som till exempel procedurer och funktioner (Szyperski, 2002). 
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En modul kan vara beroende av en annan modul för att kunna fungera. Därför kan en modul 
endast användas om alla moduler den är beroende av också används (Szyperski, 2002). 
 
� En resurs är en  kollektion av generell data (Szyperski, 2002). 

 
Resurser kan inkludera bilder och ljud eller annan generell data som till exempel kan används 
av komponenten för syften som presentation och användargränssnitt (Szyperski, 2002). 
 

 
2.2 Komponenter kontra moduler 
 
Programmerare har alltid försökt att dela upp programkoden till en mjukvara, bland annat 
därför det inte ska ta för lång tid att kompilera programkoden varje gång men även för att 
olika personer ska kunna arbeta med olika delar av ett mjukvaruprogram samtidigt.  
 
Enligt Meyer (1997) så är den största fördelen med ett modulbaserat system att det stödjer 
separat kompilering med möjligheten att göra typkontroller emellan olika moduler. 
 
Enligt Szyperski (2002) så kan moduler användas för att bilda minimala komponenter. Även 
moduler som inte innehåller några klasser kan fungera som en komponent. Ett exempel på 
detta är traditionella mattematikbibliotek som packas in i moduler. 
 
 
 
2.3 Komponenter kontra objekt 
 
Enligt Han (1999) så är mjukvarukomponenter och objekt nära besläktade. Nedan listas några 
attribut som delas mellan objekt och mjukvarukomponenter. 
 
• Tillståndet är inkapslat, det vill säga det enda sättet att påverka komponenten eller 

objektet är genom meddelanden (proceduranrop).  
 
• Det kan finnas instanser, klasser och gränssnitt för både komponenter och objekt. En 

komponentklass är komponentens programkod. Instansen av en komponent är 
installationen av en komponent i en given kontext. En komponentklass kan skrivas så att 
den kan utökas med ”plug-in-kod” och därmed skapa subklasser (till exempel 
implementation av en händelse). 

 
• Den viktigaste funktionen för både objekt- och komponentdesign är att gränssnitt kan 

beskrivas som en del skild från klasserna som implementerar dem, så att en programkod 
som är designad att fungera med ett visst gränssnitt kan användas med alla 
komponenter/objekt som implementerar det givna gränssnittet. Czarnecki & Eisenecker 
(2000) menar att den här funktionen, om den används sunt, är det som ger objekt och 
komponentdesign en stor flexibilitet (som ibland refereras till som ’polymorfism’). 
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Komponenter skiljer sig från objekt på några sätt. 
 
Enligt Han (1999) så finns också vissa betydelsefulla skillnader mellan objekt och 
mjukvarukomponenter. Nedan listas några av dessa skillnader. 
 
• Två komponenter som använder sig av varandra kan vara skrivna i olika 

programmeringsspråk och även exekveras på olika maskiner (beroende på vilken 
komponentteknologi som används). 

 
• Gränssnittet till en komponent tillåter en mer komplex form av utdata, snarare än bara 

meddelanden (eng. procedure calls) som objekt tillåter. Till exempel så tillhandahåller 
komponentteknologin Java Beans händelser och attribut som andra komponenters 
gränssnitt kan kopplas till. 

 
 
När en komponent köps eller återanvänds, är fördelen att den har prövats och testas. Om 
denna komponent ändras internt för att passa en viss applikation bättre så finns direkt en risk 
till nya buggar. Om en komponent anpassas internt för att passa ett visst ändamål så förloras 
möjligheten till att dra nytta av eventuella uppdateringar av den ursprungliga komponenten. 
På grund av detta menar Wills (1999) att designprincipen för att utveckla komponenter inte 
ska vara att de är lätta att ändra utan istället försöka göra dem så att de är lättare att knyta ihop 
med andra komponenter. Wills (1999) föreslår följande övergripande strategier: 
 
• Varje komponent ska ”bara” utföra en funktion bra (dock behöver inte funktionen vara 

liten. Till exempel kan en telefonväxel eller ett lönesystem vara bra funktioner för en 
komponent). 

 
• Varje komponent ska ha väldefinierat gränssnitt i vilket det ska vara möjligt att koppla 

referenser till andra komponenter och utöka eller parametrisera komponentens beteende. 
 
För att understödja att komponenter inte ska ändras internt för att passa en specifik 
applikation så menar Wills (1999) att källkoden för en komponent inte ska finnas tillgänglig 
för dem som använder den. Detta fungerar bra i praktiken då komponentutvecklare som säljer 
sina komponenter på marknaden inte gärna släpper källkoden till en komponent (Tengheden, 
2001). 
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2.4  Komponentteknologier 
 
Det här avsnittet kommer först att beskriva vad en binär objektmodell är för något. Sedan 
kommer de komponentteknologier som ska undersökas och jämföras i denna rapport att 
beskrivas. De komponentteknologier som beskrivs här är Microsofts COM-centrerade 
teknologier, Suns Java Beans och OMGs CORBA Component Model.  
 
 
2.4.1 Binär objektmodell 
 
De flesta programmerare som ska utveckla något ställer sig nästan alltid frågan om det redan 
finns någon som redan gjort något liknande som går att använda. Oftast så finns det något som 
passar men som inte är skrivit i samma programmeringsspråk eller ens för samma plattform 
(Czarnecki & Eisenecker, 2000).  
 
För att undvika denna typ av problem har det under många år gjorts försök att skapa någon 
slags binär standard att följa vid utvecklingen av en komponent, som gör att komponenter går 
att använda oavsett vilket programmeringsspråk som används. Denna teknik skulle innebära 
stora fördelar för alla utvecklare. Till exempel så skulle utvecklaren av en komponent kunna 
välja det programmeringsspråk som passar honom/henne och målet med komponenten bäst. 
Användaren av komponenten skulle kunna använda den utan att behöva bry sig om hur den är 
implementerad eller vilket språk den är skriven i. Det enda överflödiga arbetet som 
tillkommer är för skaparen av komponenten som måste se till att följa de regler som tillhör 
den binära standarden (COM specification, 1995). 
 
Tengheden (2001) menar att grundkonceptet för binära objektmodeller är att skapa en 
samhörighet mellan komponenter oberoende i vilket språk eller på vilken plattform de är 
utvecklade för. Under de senaste årtiondet så har flertalet komponentteknologier försökt 
uppnå ovanstående kriterium och som resulterat i olikartad framgång på marknaden för 
komponenter. I denna rapport ska några av dagens mest använda teknologier undersökas. 
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2.4.2.1 Microsofts komponentteknologier 
 
Istället för att föreslå en global standard för komponenter och hoppas på att den slår igenom 
så fortsätter Microsoft kontinuerligt att vidareutveckla sina komponentteknologier. Microsoft 
introducerar komponentteknologier gradvis, genom tidigare succéer så som de ursprungliga 
Visual Basic kontrollerna (VBX – icke objektorienterade komponenter), Object Linking and 
Emedding (OLE), OLE database connectivity (ODBC), ActiveX, Microsoft Transaction 
Server (MTS) och Active Server Pages (ASP) (Ibrahim, 1998). 
 
COM (Component Object Model) är grunden till all komponentmjukvara som baserar sig på 
Microsofts plattformar (till exempel Windows plattformen). Microsoft har även gjort COM 
tillgängligt på Macintosh och andra företag som till exempel Software AG och Hewlett-
Packard har gjort COM tillgängligt på ytterligare plattformar. COM som komponentteknologi 
har dock inte blivit vedertagen i någon större utsträckning på andra plattformar än Windows 
(Szyperski, 2002).  
 
 
2.4.2.2 Component Object Model 
 
COM är en binär standard, som inte specificerar hur ett specifikt programmeringsspråk skulle 
kunna bindas till COM. COM specificerar inte heller vad en komponent eller ett objekt är för 
något. COM varken kräver eller förbjuder användning av objekt för att implementera 
komponenter. Ett grundläggande begrepp som COM dock definierar är gränssnitt. På binär 
nivå så representeras ett gränssnitt som en pekare som pekar på en gränssnittsnod. Den enda 
delen som COM specificerar av gränssnittsnoden är att den innehåller en pekare i sitt första 
fält, det vill säga att pekaren ska finnas direkt på gränssnittsnodens minnesadress utan någon 
offset. Denna pekare är definierad att peka på en tabell av procedurvariabler (funktions 
pekare) (Rogerson, 1997).  Figur 1 visar ett COM-gränssnitt på en binär nivå. 
 
 

 
Figur 1  

Den binära representationen av ett COM-gränsnitt (Efter COM specification, 
1995). 
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Den dubbla länkningen, det vill säga att klienten har en pekare A som pekar på en pekare B 
som i sin tur pekar på funktionstabell, kan tolkas som onödig. För att förstå skälet till denna så 
behövs några detaljer om COMs anropningskonvention förklaras. Med anropningskonvention 
så menas specifikationen om vad för parametrar som skickas med till en anropad operation. 
 
I objektorientering så har metoder tillhörandes ett objekt alltid minst en inparameter som är en 
pekare till det objekt de tillhör. Denna parameter brukar i programmeringsspråk ofta kallas 
this eller self. Deklarationen av denna parameter är oftast dold i de flesta 
programmeringsspråk men en del, som till exempel Component Pascal (Delphi) deklarerar 
den explict, det vill säga programmerare måste ange den som inparameter i varje metod. I 
likhet med detta så skickas en pekare till gränssnittsnoden i en COM-komponent med som 
inparameter till alla operationer som finns inom komponenten. Box (1998) menar att detta 
tillåter operationer inom ett COM-gränssnitt att utöva objektorienterade egenskaper. 
 
Gränssnittsnoden kan användas internt för att lagra variabler. Enligt Rogerson (1997) så är det 
dock mer vanligt att endast pekare till variabler lagras i gränssnittsnoden. 
 
En COM-komponent har ingen begränsning på hur många gränssnitt den kan innehålla. En 
komponent kan till exempel innehålla endast ett gränssnitt likväl som den skulle kunna 
innehålla flera stycken. Dessa gränssnitt kan i sin tur användas för att till exempel instansiera 
olika objekt. Dessa objekt kan sedan utgöra implementationen av de gränssnittsnoder som 
finns i komponenten (Rogerson, 1997). Figur 2 visar hur en COM-komponent som har tre 
gränssnittsnoder och två olika objekt för att implementera dessa. 

 
Figur 2  

En COM-komponent med flera gränsnittsnoder (Efter Szyperski, 2002). 
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I figur 2 så implementerar objekt 1 gränssnitten A, B och objekt 2 implementerar gränssnitt C. 
De sträckade linjerna mellan gränssnittsnoderna används internt inom komponenten. Detta 
beror på att COM kräver att det ska vara möjligt att komma åt alla gränsnittsnoder från alla 
gränssnittsnoder (Rogerson, 1997).  
 
Varje COM-gränssnitt måste implementera en funktion QueryInterface som sin första 
funktion, det vill säga att första funktionen i funktionstabellen som ett COM-gränssnitt pekar 
på är en QueryInterface-funktion. I figur 2 skulle alltså operation A1 vara funktionen 
QueryInterface tillhörandes gränssnittet A. Funktionen QueryInterface tar emot ett namn på 
en gränssnittsnod som inparameter och om detta gränssnitt finns i komponenten så returneras 
en pekare till detta gränssnitt. Om inte gränssnittet finns implementerat så returneras ett 
felmeddelande. Gränssnittsnoder namnges genom gränssnittsidentifierare, IID (eng. Interface 
Identifier). En IID är en 128-bitars globalt unik identifierare (GUID) (COM specification, 
1995).  
 
Eftersom varje gränssnitt har en QueryInterface-funktion så kan en klient som har tillgång 
till något gränssnitt på en komponent komma åt komponentens alla andra tillgängliga 
gränssnitt. COM kräver dock att en komponent alltid returnerar samma gränssnittsnodpekare 
för en given komponent då IUnknown skickas med som inparameter till QueryInterface. 
Orsaken till detta är att varje komponent måste innehålla en gränssnittsnod som kallas 
IUnknown. Som tidigare nämnts så representeras alla gränssnittsnoder av en 128-bitars 
konstant. Alla gränssnittsnoder har förutom detta också ett läsbart namn. Till exempel så är 
IID för gränssnittet IUnknown ”00000000-0000-0000-C000-000000000046” (hexadecimalt). 
Namnkonventionen från COM anger att gränssnittsnodernas läsbara namn ska börja med ett I. 
Till skillnad från ett gränssnitts IID som garanterat är unikt inom komponenten så finns ingen 
garanti för att ett gränssnitts läsbara namn är unikt (COM specification, 1995).  
 
Den primära funktionen med IUnknown är att identifiera en COM-komponent utan att kräva 
någon specifik funktionalitet. Alla gränssnittsnoder, inklusive IUnknown måste implementera 
tre funktioner (COM specification, 1995). Dessa tre är QueryInterface, som redan beskrivits, 
AddRef och Release. Nedan beskrivs strukturen för en IID eller GUID samt en 
gränssnittsdeklaration i C++ notation. 
 

typedef struct GUID 
{ 
 DWORD Data1; 
 WORD  Data2; 
 WORD  Data3; 
 BYTE  Data4[8]; 
} GUID; 
 
#define IID GUID 
#define interface struct 

 
 interface IUnknown 
 { 
  virtual HRESULT QueryInterface(IID &iid, void **ppv)=0; 
  virtual AddRef(void)=0; 
  virtual Release(void)=0;   
 }; 

 
128-bitars strukturen GUID innehåller datatypen DWORD som är definierad till 32-bitar och 
WORD-typen som är definierad till 16-bitar samt BYTE-typen som är definierad till 8-bitar. 
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Denna struktur är till för att hjälpa applikationer med att adressera delar av GUID för 
”debuggningssyften” (COM specification, 1995).  
 
Typen HRESULT används bland COM-gränssnitt för att indikera om ett anrop lyckats eller 
misslyckats med sin uppgift. HRESULT är definierad som en 32-bitars integer. Inom COM 
finns en mängd av definierade heltalskonstanter som representerar olika fel. HRESULT kan 
jämförs med dessa konstanter för att indikera ett eventuellt typ av fel (COM specification, 
1995). 
 
För att hålla reda på allokerat minne så använder sig en COM-komponent av referensräkning, 
antingen för hela komponenten eller för varje gränssnitt. När en komponent utför 
referensräkning för hela komponenten så kan den inte avallokera individuella 
gränssnittsnoder, även om en gränssnittsnod inte har kvar några referenser. Eftersom 
gränssnittsnoder normalt sett är relativt små, till exempel endast ett fåtal funktionspekare, så 
är denna strategi den mest använda. Om i stället en gränssnittsnod tar upp mycket minne, till 
exempel en nod som upprätthåller en cache-struktur, så kan det vara viktigt att avallokera 
denna nod så fort som möjligt. Då kan komponenten använda sig av referensräkning för varje 
gränssnittsnod och avallokera noder då de inte längre har några referenser kvar (COM 
specification, 1995). 
 
När en komponent eller gränssnittsnod skapas så initieras den aktuella referensräknaren till 1 
innan någon referens (pekare) returneras. Varje gång en referens skapas så måste den aktuella 
referensräknaren ökas. Detta görs med hjälp av funktionen AddRef. Likaså måste funktionen 
Release anropas varje gång någon referens ges upp. Så fort som en COM-komponent inte 
längre har några referenser till sig och därmed inte längre går att komma åt, så ska 
komponenten avallokera sitt utrymme. Som en del i avallokeringen så måste komponenten 
släppa sina referenser till andra komponenter genom att kalla på deras Release-metod. Detta 
leder till en rekursiv destruktion av alla komponenter som hållits exklusivt av komponenten. 
Det bör dock anmärkas att COMs referensräkningsparadigm endast gäller pekare till 
gränsittsnoder, det vill säga att pekare till annan data som till exempel ett objekt inne i 
komponenten inte använder referensräkning understödd av COM. Efter det att en komponent 
avallokerats så returneras en pekare till det minne som tidigare ockuperats av komponenten, 
vilken exempelvis kan användas för att allokera en ny komponent (COM specification, 1995). 
 
Enligt Rogerson (1997) är referensräkning en gemensam form av en skräphantering (eng. 
garbage collection). Så länge som alla involverade komponenter spelar efter reglerna, genom 
att använda AddRef och Release på rätt sätt, så kommer minne avallokeras på ett säkert sätt. 
Åtminstone så kommer ingen komponent att bli avallokerad så länge som det finns referenser 
till den. Enligt Szyperski (2002) så har referensräkning ett välkänt problem och det är att inte 
cykliska referenser hanteras. Figur 3 visar ett sådant samband. 
 

 
Figur 3 

Ett cykliskt samband mellan två objekt (Efter COM specification, 1995). 



 11 

 
I figur 3 så visas två objekt som tillsammans är oåtkomliga för alla andra objekt. Objektens 
ömsesidiga referens till varandra gör att objektens referensräknare inte når noll och därmed 
hindrar avallokering. Detta är dock bara ett specifikt fall av cykliska referenser. Andra 
situationer kan inkludera ett godtyckligt antal objekt, där alla hindrar varandra från att 
avallokera sitt minne. Eftersom cykliska referenser är vanliga så föreskriver COM ett antal 
regler för användandet av AddRef och Release för att hindra dessa cykler från att uppstå 
(COM specification, 1995). Enligt Szyperski (2002) så är dessa regler komplicerade och på 
grund av deras komplexitet är det vanligt att fel ändå uppstår och orsakar cykliska referenser. 
 
 
2.4.2.3 Återanvändning av COM-komponenter 
 
COM specificerar inte hur en komponent ska implementeras internt. COM ger inte heller stöd 
för någon form av implementationsarv, det vill säga då endast implementationen av en 
gränssnittsnod ärvs. En komponent kan dock bestå av klasser som inom komponenten 
använder implementationsarv. Istället för implementationsarv så använder sig COM av 
objektsammansättning i två olika former för att möjliggöra återanvändning av komponenter. 
Dessa två kallas inneslutning (eng. containment) och aggregation (COM specification, 1995).  
 
Inneslutning är en teknik där ett objekt håller en exklusiv referens till ett annat objekt. 
Objektet som håller i referensen brukar kallas för det yttre objektet och det refererande 
objektet för det inre objektet. Om ett anrop till det yttre objektet behöver hanteras av det inre 
objektet så skickas (eng. forwards, delegation) anropet vidare till det inre objektet (COM 
specification, 1995). 
 
I figur 4 visas hur ett yttre objekts IStream-gränssnitt är implementerat genom att skicka 
vidare anropen Läs och Skriv till det inre objektet. 
 

 
Figur 4 

Inneslutning sett på objektnivå (Efter Szyperski, 2002). 
 

Figur 4 visar också att inneslutning inte är något mer än användandet av ett annat objekt. 
Enligt Szyperski (2002) så räcker inneslutning för att det ska gå att återanvända 
implementationer som innesluts genom komponentreferenser. Inneslutning är helt 
genomskinligt från klientsidan, det vill säga att en klient som anropar en gränssnittsfunktion 
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inte kan veta om gränssnittet hanterar anropet eller om det skickar vidare det till ett annan 
objekt.  
 
Om inneslutningshierarkier blir för djupa eller om den vidareskickade anropningsfunktionen 
är relativt snabb att exekvera, så kan inneslutningsmetoden vara ett prestandaproblem. På 
grund av detta skäl så definierar COM en andra variant av komponentåteranvändning, vilket 
är aggregation. Istället för att skicka vidare anrop (från det yttre till det inre objektet) så kan 
referenser till det inre objektets olika gränssnitt ges direkt till det yttre objektets klient. På 
detta sätt kan alltså ett anrop gå direkt till det inre objektet och på så vis spara 
prestandakostnaden för att skicka vidare anropet ett steg. Aggregationstekniken gör dock att 
det yttre objektet inte kan ha någon kontroll över anrop som görs från klienten till det inre 
objektet. Till exempel så kan det yttre objektet inte lägga till någon funktionalitet som 
exekverar precis innan eller efter ett anrop som görs till det inre objektet. 
 
Med inneslutningstekniken så är det inre objektet ”ovetandes” om att det ingår i en 
objektsammansättning. Till skillnad från detta så behöver det inre objektet i 
aggregationstekniken samarbeta med det yttre objektet. Detta beror på funktionen 
QueryInterface är bestämt till kunna returnera alla gränssnitt som finns inom komponenten, 
och för att klienten ska kunna se det som om det inre och det yttre objektet är ett och samma 
objekt. Till exempel om en klient till det yttre objektet har en referens till ett av det inre 
objektets gränssnitt och där kallar på funktionen QueryInterface så måste denna funktion 
kunna returnera både de inre och de yttre objektens gränssnitt. Ett COM-objekt kan välja om 
det ska vara aggregerat eller inte. Om ett COM-objekt är aggregerat så skapas det en referens 
till det yttre objektets IUnknown gränssnitt. Alla anrop som görs till det inre objektets 
QueryInterface skickas sedan vidare till det yttre objektet genom denna referens (COM 
specification, 1995). Figur 5 visar hur ett scenario över aggregtion. 
 

 
Figur 5 

Aggregation (Efter Szyperski, 2002). 
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Aggregationstekniken har ingen begränsning på hur djupa olika hierarkier kan bli. Inre objekt, 
oavsett vilket nivå i hierarkien de är, refererar alltid till IUnknown gränssnittet på det yttersta 
objektet. Likaså har det yttersta objektet alltid en referens till alla inre objekts IUnknown 
gränssnitt. Som visas i figur 5, är tekniken med aggregation att upprätthålla en ömsesidig 
referens mellan varje inre objekt och det yttersta. Som tidigare diskuterats om ömsesidiga 
referenser så betyder det att dessa referenscykler skulle hindra avallokering av aggregerade 
COM-komponenter. För att förhindra detta förskriver COM ett antal regler för hur 
referensräkningen på de inblandande objekten ska gå till (COM specification, 1995). 
 
Enligt COM specification (1995) så är enda fördelen med aggregation jämfört med 
inneslutning att den erbjuder en bättre prestanda och är därmed i de flesta fall endast 
meningsfull att använda på djupt nästlade konstruktioner. 
 
 
2.4.2.4 Distribuerad COM (DCOM) 
 
DCOM är en teknologi som bygger helt och hållit på COM men som möjliggör distribution, 
det vill säga kommunikation mellan processer på samma eller olika maskiner. För att stödja 
en transparant kommunikation mellan objekt, det vill säga att de kommunicerande objekten 
inte ska sköta den direkta kommunikationen så används proxy-objekt på både klientsidan och 
serversidan. För att klara av att hantera situationer då datarepresentationen (byte-ordning) är 
olika mellan klientsidan och serversidan så paketerar proxy-objekten datan till en 
plattformsoberoende representation som kallas Network Data Representation (NDR) innan 
informationen skickas.  
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2.4.3.1 OMGs komponentteknologier 
 
Object Management Group (OMG) grundades 1989 och är idag klart den största 
organisationen inom mjukvaruindustrin. OMG arbetar som en icke vinstdrivande organisation 
och har som målsättning att standardisera en samhörighet (eng. interoperability) på alla nivåer 
på den öppna marknaden för ”objekt”. I början av 2002 så hade omkring 800 olika företag 
anslutit sig till OMG (CORBA components, 2002). 
 
Från början så koncentrerade sig OMG på att lösa endast ett problem – hur kan distribuerade 
objektorienterade system implementeras i olika programmeringsspråk och köras på olika 
plattformar och ändå kunna kommunicera med varandra? OMG spenderade sina första år på 
att försöka lösa detta grundläggande kommunikationsproblem. Resultatet är Common Object 
Request Broker Architecture (CORBA). Från början var målet med CORBA att knyta 
samman en bred variation av programmeringsspråk, implementationer och plattformar. På 
grund av detta så har inte OMG skapat någon binär standard för sina objekt så som till 
exempel Microsoft gjort för sina COM-objekt (Mennie, 1999).  
 
Szyperski (2002) menar att detta ”öppna” tillvägagångssätt för med sig en stor nackdel. Detta 
är att individuella CORBA-objekt inte kan samarbeta effektiv på en binär nivå på grund av att 
CORBA använder sig av ett mycket krävande högnivåprotokoll för kommunikation. 
Protokollet som CORBA använder för denna kommunikation kallas Internet Inter-ORB 
Protocol (IIOP).  
 
 
2.4.3.2 CORBA 
 
CORBA består huvudsakligen av tre stycken delar:  
 
• En mängd av anropsgränssnitt 
• Object Request Broker (ORB) 
• En mängd av objektadaptrar 
 
Anrop av objektorienterade operationer (metoder) kräver sen bindning av implementationen, 
det vill säga metoden som implementerar den anropade funktionen väljs beroende på vad 
implementationen av mottagarens objektreferens refererar till. Anropsgränssnitt i CORBA ser 
till att paketera (eng. marshal) ett anrops olika argument så att ORB kan lokalisera mottagaren 
av det anropade objektet och transportera argumenten. På mottagarsidan så extraherar (eng. 
unmarshals) en objektadapter argumenten och anropar sedan den efterfrågade metoden på 
mottagarobjektet med dessa (CORBA components, 2002). Nedan visar figur 6 en 
grundläggande bild över denna CORBA-struktur. 
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Figur 6. 

En förenklad bild av strukturen i ett ORB-baserat system (Efter Szyperski, 
2002). 

 
För att anropsgränssnitt och objektadaptrar ska fungera kräver CORBA att två stycken villkor 
är uppfyllda. Det första är att alla gränssnitt måste beskrivas i ett gemensamt språk. Det andra 
är att alla språk som används måste kunna bindas till detta gemensamma språk. Detta 
gemensamma språk utgör en grundläggande del i CORBA och kallas OMG Interface 
Definition Language (OMG IDL) (CORBA components, 2002). Nedan är ett exempel på hur 
ett gränssnitt kan beskrivas i detta språk. 
 
 module HIS 
 { 
  struct Datum 
  { 
   unsigned short Day; 
   unsigned short Month; 
   unsigned short Year; 
  } 
  interface Kurs 
  { 
   readonly attribute unsigned long ID; 
   readonly attribute string Name; 
   unsigned long AddStudent(); 
   void RemoveStudent(unsigned long ID); 

} 
 } 

 
Bindningar till OMG IDL är idag tillgängligt för flertalet språk, däribland C, C++, Smalltalk, 
PL/1, COBOL och Java. När ett gränssnitt är uttryckt i OMG IDL så kan det kompileras  
genom att använda en OMG IDL-kompilator och sedan sättas in i en gränssnittssamling, som 
för övrigt varje ORB måste ha. Det går sedan att komma åt dessa gränssnitt genom ORB-
gränssnittet. Implementationen av dessa gränssnitt, som kallas objekttjänare (eng. object 
servant), kan sedan läggas till i en ORBs implementationssamling. En ORB anropar en 
objekttjänare när ett anrop till ett objekt görs genom en ORB. En objektadapter har som 
uppgift att berätta för en ORB vilka tjänare som hör till vilka objekt (CORBA components, 
2002). 
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För att uppnå effektiv paketering och extrahering av argument så måste en ORB-specifik 
OMG IDL-kompilator användas för att generera så kallade stubbar och skelett (eng. stubs, 
skeletons). En stubbe kan instantieras och användas som om det vore ett lokalt objekt men i 
själva verket så skickar objektet vidare alla anrop genom en ORB till det riktiga målobjektet. 
Stubbar används på klientsidan (anropande sidan) och brukar även kallas för proxy-objekt. Ett 
skelett används på mottagarsidan och extraherar argument och startar exekvering av den 
anropande metoden. Ett skelett klarar även av att returnera tillbaka värden från metoder till 
det anropande proxy-objektet. Skelettet paketerar då returvärdet och skickar tillbaka det till 
stubben som extraherar det (CORBA components, 2002).  
 
Som antytts ovan är ORB huvudsakligen till för att hantera avlägsna metodanrop, det vill säga 
anrop av metoder på objekt som kan finnas i andra processer som i sin tur kan exekvera på 
olika datorer till exempel över Internet. Szyperski (2002) menar att dessa ORBar möjliggör en 
”renare” modell för att programmera distribuerade system jämfört med program som baserar 
sig på RPCs (eng. Remote Procedure Calls) eller sockets. Inom industrin används CORBAs 
ORBar vanligvis till att ersätta just sockets och RPCs i applikationer som distribueras över 
flera server-maskiner.  
 
 
2.4.3.3 CORBA Component Model (CCM) 
 
CORBA Component Model är det senaste tillskottet till CORBA-modellen (CORBA 3, 
2001). CORBA 1 fokuserade på att utveckla Object Request Broker och IDL-språket var dess 
främsta bidrag till CORBA. CORBA 2 fokuserade på att utveckla kommunikation mellan 
olika plattformar och IIOP var dess främsta bidrag till CORBA. CORBA 3 som är den hittills 
nyaste versionen av CORBA (2001) fokuserar på utvecklingen av komponenter och 
systemintegration och CCM är dess främsta bidrag till CORBA. CCM burkar även kallas 
CORBA-komponenter (Siegel, 2002). 
 
Följande två kapitel beskriver de viktigaste funktionerna hos CCM. 
 
 
2.4.3.4 Portable Object Adapter 
 
Huvudfunktionen för CORBA Object Adapter är att sköta kommunikationen mellan en ORB 
och den faktiska implementationen av ett objekts inkommande anrop och returdata. En enda 
instans av en Portable Object Adapter (POA) kan användas för att hantera flera olika objekt. I 
en serverprocess som använder sig av en ORB så måste minst en POA finnas som ”medlare” 
till objekten i processen, dock kan det som mest finnas en POA för varje objekt i denna 
process (CORBA components, 2002). 
 
Klienter gör anrop till objekt genom objektreferenser. Dessa skapas av POAs på serversidan 
och skickas till klienten. För att en klient ska kunna komma åt något objekt överhuvudtaget så 
finns en mängd kända objekt tillgängliga genom ORBar på klientsidan. En objektreferens 
innehåller den information som behövs för att en klient-ORB ska kunna lokalisera rätt server-
ORB. En objektreferens innehåller också namnet på den POA som skapade referensen samt 
ett objektID till det refererande objektet. Detta objektID är dock inte globalt unikt utan är 
endast relativt för den POA som skapade referensen. Namnet på en POA tilldelas då en server 
skapar den (CORBA components, 2002). 
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En POA-instans hanterar anrop genom att skicka vidare dem till en tjänare. Som tidigare 
nämnts är en tjänare implementationen av ett CORBA-objekt. Figur 7 visar ett scenario som 
börjar med en IDL-definition som sedan kompileras med en IDL-kompilator till ett proxy-
objekt på klientsidan och ett skelett på serversidan. En programmerare kan sedan skapa 
implementationen till det mallgenererade (eng. template) skelettet (CORBA components, 
2002). 
 

 
Figur 7. 

Generering av proxy-objekt, POA-skelett och tjänar-template från en given 
IDL specifikation (Efter Siegel, 2000). 

 
 
2.4.3.5 CCM komponenter 
 
Enterprise JavaBeans-komponenter (dessa beskrivs i 2.4.4) och CCM-komponenter kan 
kombineras inom en enda applikation. Detta innebär att CORBA-klienter och CORBA-
komponenter kan använda sig av JavaBeans-komponenter. Likväl kan JavaBeans-
komponenter använda sig av CORBA-komponenter (CORBA components, 2002). 
 
Individuella CCM-komponenter innehåller ett XML-dokument som beskriver innehållet i 
komponenten, som till exempel kan vara binära representationer av komponenten för flera 
olika plattformar (CORBA components, 2002).  
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CCM-komponenter stödjer ett antal mekanismer genom vilka klienter och andra element av 
en applikation kan kommunicera med komponenten. Dessa mekanismer kallas portar. CCM 
stödjer fyra olika typer av portar (Se figur 8) (CORBA components, 2002): 
 
� Delgränssnitt (eng. facet), en komponents delgränssnitt är ett gränssnitt som är till för 

klientkommunikation. 
 
� Behållare (eng. receptacles), en komponents behållare är en referens till en annan 

komponents delgränssnitt. 
 
� Händelserkällor & händelseingångar (eng. event sources, event sinks), En 

komponents händelsekällor och händelseingångar fungerar på liknande sätt som 
delgränssnitt och behållare, det vill säga en komponents händelsekälla refererar till en 
händelseingång på en annan komponent. På detta vis kan händelser propageras från en 
komponent till en annan, det vill säga en om en viss händelse inträffar kan komponenten 
anropa de händelseingångar (funktioner) som är knutna till händelsekällan. 

 
� Attribut, är värden (variabler) som har namngetts och som är tillgängliga utanför 

komponenten. Attribut används huvudsakligen för att konfigurera en komponent även om 
dessa också går att använda på andra sätt. Attributen går dock bara att manipulera genom 
get och set för en utomstående användare av komponenten. Internt är det möjligt för 
komponenten att ändra dessa direkt. 

 

 
Figur 8. 

En CCM-komponent med dess portar och två explicita 
referenssammankopplingar (Efter Siegel, 2000). 
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Ett speciellt gränssnitt för en CCM-komponent är huvudgränssnittet (eng. equivalent 
interface), som är till för att en användare av komponenten ska kunna komma åt övriga 
delgränssnitt tillhörandes komponenten. Detta huvudgränssnitt, som möjliggör åtkomst av alla 
delgränssnitt är mycket likt COMs design där de olika gränssnittsnoderna är åtkomliga genom 
ett IUnknown-gränssnitt.  
 
Det finns konfigureringsgränssnitt där en CCM-komponent kan konfigureras för att sedan få 
dessa värden initialt då en instans av denna komponent skapas. Dessa beskrivs som IDL-
attribut med get och set funktioner (CORBA components, 2002). 
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2.4.4.1 Suns komponentteknologier 
 
Sun släppte Java 1995. Detta programmeringsspråk har sedan dess varit mycket populärt. 
Szyperski (2002) menar dock att orsaken till Javas popularitet inte beror på 
programmeringsspråket som sådant utan mer på de medföljande koncepten av applets och 
miniapplikationer som kan fungera inom ett webbsida. 
 
Stora delar av Java var ursprungligen specifikt designade för att tillåta att opålitliga 
nerladdade applets kunde exekvera inom samma process som en klients webbläsare utan att 
utgöra ett ”oacceptabelt” säkerhetshot. På grund av detta så är Java designat att tillåta en 
kompilator att kontrollera en applets kod av säkerhetssjäl. Eftersom kompilerad kod 
fortfarande kan ändras så kontrolleras den kompilerade koden återigen då den laddas in i 
minnet (Sun microsystems javabeans, 1997).  
 
 
2.4.4.2 JavaBeans 
 
Från början så var Java tänkt att vara till för att utveckla två typer av produkter, applets och 
applikationer. Applets kan sättas samman genom att placera dem på samma webbsida och 
sedan kan en klass användas (AppletContext) inom någon applet för att kunna komma åt 
övriga applets på sidan. Det finns dock inte något standardiserat sätt att återanvända applets 
på en webbsida. I fallet för rent fristående Java-applikationer så erbjuder inte de heller något 
standardiserat sätt för sammansättning eller återanvändning av kod (Sun microsystems 
javabeans, 1997). 
 
JavaBeans syfte i detta sammanhang är att göra en ny typ av produkt möjlig, Java-
komponenter som ibland kallas beans. Sun microsystems javabeans (1997) definierar 
JavaBeans på följande vis: 
 

A Java Bean is a reusable software component that can be manipulated 
visually in a builder tool. 

 
JavaBeans har designats för att användas på två skilda sätt. En instans av en JavaBean 
konfigureras genom en applikationsbyggare (till exempel Borlands J++ Builder) i designläge 
(eng. design-time) och används senare i exekveringsläge (eng. runtime). En JavaBean-instans 
kan förändra sitt utseende eller funktionalitet dynamiskt genom att kontrollera om instansen 
befinner sig i designläge eller exekveringsläge (Sun microsystems javabeans, 1997). 
 
Individuella JavaBean-komponenter skiljer sig åt beroende på vilken funktionalitet de stödjer 
men de typiska dragen som utmärker en JavaBean-komponent är enligt Sun microsystems 
javabeans (1997): 
 
� Händelser. JavaBeans kan publicera sina instanser som potentiella händelsekällor eller 

som händelseprenumeranter av specifika typer av händelser. En applikationsbyggare kan 
sedan användas för att sätta samman prenumeranterna med källorna. 

� Attribut (eng. Properties). JavaBeans tillhandahåller attribut, det vill säga olika datatyper, 
som endast kan manipuleras genom get- och set-metoder. Attribut används för att 
konfigurera en JavaBean-komponent. En ändring av ett attributs värde kan till exempel 
programmeras för att utlösa en händelse. Attribut kan begränsas (eng. constrain) så att 
värdet på ett attribut inte kan anta vissa värden. 
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� Överblickning (eng. Introspection) är ett verktyg som en applikationsbyggare kan använda 
för att inspektera en JavaBean-komponent. Genom denna går det att ta reda på vilka 
attribut, händelser och metoder som en komponent stöjer. 

� Anpassning (eng. Customization). Genom att använda en applikationsbyggare så kan en 
JavaBean anpassas genom att sätta dess attribut via ett grafiskt gränssnitt. 

� Beständig. En JavaBean är beständig (eng. persistent) i den mening att den kan anpassas i 
en applikationsbyggare. Det är sedan möjligt att spara en version av komponenten med 
denna anpassning för att sedan kunna återanvända komponenten med denna anpassning. 

 
Dessa egenskaper kommer att beskrivas mer i detalj i kommande kapitel (2.4.4.3 – 2.4.4.5). 
 
2.4.4.3 Händelser 
 
Händelser inom JavaBeans är när någon händelsekälla meddelar alla registrerade lyssnare att 
denna händelse inträffat. Lyssnare behöver implementera ett gränssnitt som utökar det 
existerande gränssnittet java.beans.EventListener för att kunna ta emot händelser. Inom 
detta gränssnitt så måste en lyssnare implementera en metod för varje händelse som lyssnaren 
vill lyssna till (Sun microsystems javabeans, 1997). Ett kort exempel på detta listas nedan. 
  

public class MouseEvent extends java.util.EventObject 
{ 
 protected int x,y; 
  
 public Point GetLocation() 
 { 
  return new Point(x, y); 

} 
} 
 
interface MouseListener extends java.util.EventListener 

 { 
  void MouseDown( MouseEvent e ); 
  void MouseUp( MouseEvent e ); 
  void MouseMove( MouseEvent e ); 

} 

 
För att lyssnare ska kunna registrera att de vill lyssna på en viss händelse så  måste de klasser 
som är källor till händelser implementera metoder för att registrera och avregistrera olika 
lyssnare (Sun microsystems javabeans, 1997). För exemplet ovan, så skulle till exempel 
klassen som är källan till händelserna (klassen Mouse) implementera följande metoder: 
 
 public class Mouse 
 { 
  public AddMouseListener( MouseListener l ); 
  public RemoveMouseListener( MouseListener l ); 
 
  //... 
 } 

 
Om flera lyssnare lyssnar efter en händelse kan vissa problem uppstå då händelsen ska 
propageras till lyssnarna. Till exempel kan mängden av lyssnare ändras under tiden då 
händelsen propageras, det vill säga då de lyssnandes metoder anropas från händelsekällan. 
Sun microsystems javabeans (1997) specificerar inte hur detta ska hanteras på händelsesidan. 
Sun microsystems javabeans (1997) menar dock att det vanligaste sättet att hantera detta inom 



 22 

industrin är att händelsekällan endast propagerar händelsen till de lyssnare som existerade då 
propageringen började. 
 
 
2.4.4.4 Attribut 
 
En JavaBean kan innehålla en mängd attribut av godtyckliga datatyper. Attribut kan ändras i 
exekveringsläge genom get- och set-metoder. Attribut kan dessutom ändras i designläge 
genom grafiska attributfält (eng. property sheet, se figur 9). Attributändringar som görs i 
designläge används för att kunna anpassa en instans av en JavaBean-komponent (Sun 
microsystems javabeans, 1997). Nedan visas ett exempel på två metoder för att ändra och läsa 
attributet  background. 
 
 public java.awt.Color GetBackground(); 
 public void SetBackground( java.awt.Color c ); 

 
JavaBeans stödjer också fältattribut (eng. arrays). Motsvarande metoder för att ändra på  
fältattribut visas nedan. 
 
 public java.awt.Color GetBackground( int index ); 
 public java.awt.Color[] GetBackground(); 
 public void SetBackground( int index, java.awt.Color c ); 
 public void SetBackground( java.awt.Color[] colors ); 

 
JavaBeans har stöd för bundna och kontrollerade (eng. constrained) attribut. Bundna attribut 
är när ett attribut implementerar en ändringshändelse, det vill säga när attributets värde ändras 
så genereras en händelse. Till exempel kan en JavaBean lyssna efter förändringar av ett visst 
attribut på en  annan JavaBean. När en ändring av det bundna attributet sker så får registrerade 
lyssnare ett händelseobjekt medskickat av typen java.beans.PropertyChangeEvent. Detta 
objektet kapslar in det gamla och det nya värdet samt namnet på attributet (Sun microsystems 
javabeans, 1997). Nedan visas hur strukturen ser ut till detta händelseobjekt. 
 
 public class PropertyChangeEvent extends java.util.EventObject 
 { 
  public Object GetNewValue(); 
  public Object GetOldValue(); 
  public String GetPropertyName(); 

} 

 
Ett attribut kan också vara kontrollerat. Detta innebär att när ”någon” försöker ändra värdet på 
attributet så genereras en VetoableChangeEvent-händelse till alla registrerade lyssnare för 
denna händelse. Varje lyssnare kan då skicka tillbaka en java.beans.PropertyVetoException 
om de inte vill att attributet ska anta det nya värdet. Om någon av lyssnarna skickar tillbaka 
detta meddelande så kommer attributet inte att ändra värde. Om istället ingen av lyssnarna 
skickar tillbaka något så ändras attributet på vanligt vis, det vill säga attributet ändrar värde 
och genererar en händelse PropertyChangeEvent (Sun microsystems javabeans, 1997). 
 
I designläge så ändras attribut genom attributeditorer som bestäms av Javas 
java.beans.PropertyEditorManager-objekt. Detta objekt håller reda på vilken editor som ska 
användas till vilken datatyp. En JavaBean-komponent kan dock välja vilken editor som ska 
användas för att ändra en viss datatyp. En JavaBean kan till exempel skapa ett eget grafiskt 
gränssnitt som kan användas för att editera olika attribut inom komponenten. Ett sådant 
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grafiskt gränssnitt består vanligtvis av ett separat fönster (Sun microsystems javabeans, 1997). 
I figur 9 nedan visar en bild på en sådan editor. 
 
 

 
Figur 9 

En bild över hur en specialgjord attributeditor kan se ut för en JavaBean-
komponent. Detta är ett sätt att enlig Sun microsystems javabeans (1997) 
anpassa en komponent. 

 
 
2.4.4.5 Överblickning 
 
I både exekveringsläge och designläge så behöver Java veta vilka attribut, händelser och 
metoder som en JavaBean stödjer. Sun microsystems javabeans (1997) kallar processen för att 
ta reda på detta för överblickning. Ett delmål med JavaBeans är att möjliggöra en enklare 
utveckling av enkla komponenter. På grund av detta så stödjer Sun automatisk överblickning 
av enklare komponenter, det vill säga komponenter som följer konventioner så som till 
exempel att ett attributs metoders namn alltid börjar set och get och så vidare. För utvecklare 
som vill utveckla mer avancerade komponenter så erbjuder Sun en klass java.beans.BeanInfo 
som kan användas av en utvecklare för att beskriva en komponent för alla 
applikationsbyggare (Java Sun microsystems javabeans, 1997).  
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2.4.4.6 Paketering av JavaBeans-komponenter 
 
En JavaBean-komponent innefattar vanligtvis många filer, däribland klassfiler och resursfiler 
så som till exempel bilder och ljud. För att knyta samman dessa filer och packa ihop dem till 
en fil (en JavaBean) så använder sig Sun av Java Archive (JAR). Tekniskt sett så är en JAR-
fil en ZIP-formaterad arkivfil som inkluderar en specifikationsfil. En specifikationsfil används 
för att beskriva innehållet av en JAR-fil (Sun microsystems javabeans, 1997). Nedan listas 
eventuellt innehåll i en sådan fil. 
 
� En mängd klassfiler. 
� En mängd av objekt som ofta används för JavaBeans prototypinstanser. 
� (Ej nödvändig) Hjälpfiler i HTML-format. 
� (Ej nödvändig) Intern sökvägsinformation för komponenten 
� (Ej nödvändig) Icon-filer sparade i GIF-format. 
� Andra resursfiler som används av komponenten som till exempel ljudfiler databasfiler 

med mera. 
 
Sun tillåter att flera JavaBeans kan lagras i en och samma JAR-fil, och i så fall så måste detta 
beskrivas i den medföljande specikationsfilen. 



 25 

3   Problem 
 
Målet med denna rapport är att jämföra dagens komponentteknologier från enligt Szyperski  
(2002) de tre största krafterna inom komponentindustrin. Rapporten ämnar också att förklara 
skillnader och likheter mellan de olika teknologierna. För- och nackdelar med de olika 
teknologierna vid olika komponentutvecklares behov ska också beskrivas för att göra det 
lättare för en komponentutvecklare att välja en teknologi. 
 
 
3.1   Motivering av problemet 
 
Idag finns det teknologier som tar tillvara och understödjer återanvändning av kod och som 
uppfyller den definition av en komponent som används i denna rapport. Eftersom de flesta 
mjukvaruutvecklingsföretag har en ambition att återanvända kod så effektivt som möjligt så är 
det viktigt för dem att veta hur dagens komponentteknologier ger stöd för detta samt hur de 
olika teknologierna skiljer sig åt.  
 
Många komponentteknologier som understödjer definitionen av en komponent (se 2.1) har 
utvecklats under det senaste årtiondet, med både för- och nackdelar i praktiken. Företag som 
vill använda sig av komponenter i sin utveckling har idag svårt att få en överblick av de 
komponentteknologier som finns tillgängliga. Detta innebär alltså ett problem då företagen 
har svårt att kunna bedöma vilken komponentteknologi som passar dem bäst (Szyperski, 
2002). 
 
 
3.1 Problemavgränsning 
 
De teknologier som valts ut för att jämföras i denna rapport har valts ut för att de är de mest 
använda komponentteknologier i världen idag samt att de tillhör de ledande krafterna inom 
komponentindustrin (Szyperski, 2002). Dessa kommer att jämföras på tekniska egenskaper, 
prestanda, språkberoende, plattformsberoende och distributionsstöd då Emmerich & Kaveh 
(2001) menar att dessa egenskaper är viktigast för programvaruutvecklare vid val av 
teknologi. 
 
 
3.2 Förväntat resultat 
 
Förväntat resultat med rapporten är att hitta både praktiska för- och nackdelar med varje 
komponentteknologi givet en komponentutvecklares olika behov. Förväntan är dessutom att 
rapporten kommer att tydliggöra skillnader och likheter mellan de olika 
komponentteknologierna för att göra valet av teknologi lättare för komponentutvecklare. 
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4   Metod 
 
 
4.1   Metodval 
 
Undersökningen i denna rapport består av att jämföra dagens största komponentteknologier 
och påvisa skillnader mellan dessa och deras fördelar och nackdelar sinsemellan. Metoden 
som kommer att användas för att genomföra detta är en litteraturanalys. Orsaken till detta är 
att egenskaper som språkberoende, plattformsberoende och distributionsstöd är lättast att 
jämföra mellan teknologierna från deras specifikationer. Till exempel vore det närmast 
omöjligt att testa fram vilka plattformar som en viss teknologi stödjer genom implementation. 
Egenskapen prestanda är också lättare att jämföra genom litteraturanalys då detta möjliggör 
ett bredare perspektiv av hur teknologiernas prestanda fungerar snarare än att testa prestandan 
vid specifika situationer av olika komponenter. Litteraturvalet är också given till denna 
jämförelse då de olika teknologierna definieras i deras respektive specifikationsdokument. I 
litteratururvalet kommer även dokument som beskriver hur de olika teknologierna existerar i 
praktiken på marknaden idag att användas. Detta för att kunna jämföra hur de olika 
teknologierna fungerar i praktiken för mjukvaruutvecklare. 
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5   Jämförelse av teknologierna 
 
De tekniska detaljer som beskrivits i kapitel 2 ligger till grund för den jämförelse ska göras 
mellan de olika komponentteknologierna i detta kapitel en jämförelse göras. Inledningsvis i 
5.1 så förklaras vad jämförelsen fokuserar på. Kapitlet kommer att beskriva skillnader mellan 
de olika teknologierna i 5.3. I kapitel 5.2 kommer likheter mellan de olika teknologierna att 
förklaras. I kaptiel 5.4 kommer olika för- och nackdelar att förklaras för de olika 
teknologierna för de olika behov (5.1) som komponentutvecklare kan tänkas ha. 
 
 
5.1    Jämförelsens fokus 
 
När de olika komponentteknologierna jämförs i detta kapitel (5.4) så kommer de jämföras i 
huvudsak på följande egenskaper: 
 
� Tekniska egenskaper: Vilka egenskaper och konstruktioner som teknologierna erbjuder 

för programmerare som utvecklar komponenter. 
� Prestanda: Hur väl de olika teknologierna utnyttjar tillgängliga systemresurser vid olika 

tillfällen/situationer. 
� Språkberoende: Hur de olika teknologierna är bundna till olika programmeringsspråk. 
� Plattformsberoende: Vilket stöd de olika teknologierna ger vid implementation av 

komponenter på olika plattformar. 
� Existens på desktop- respektive client/server-marknaden: Vilket stöd de olika 

teknologierna har för utveckling av komponenter som kommunicerar på en och samma 
maskin/plattform samt vilket stöd de har för komponenter som kommunicerar över olika 
maskiner/plattformar. Denna kategori avser även i vilken grad de olika teknologiernas 
komponenter existerar på den kommersiella marknaden för desktop- respektive 
client/server-scenarion. 

 
Det ska dock påpekas att större delen av jämförelsen kommer att handla om de tekniska 
egenskaper hos komponentteknologierna eftersom de anses som de mest centrala för att förstå 
skillnaderna mellan teknologierna då de till stor del ingår inom de andra kategorierna. 
 
 
5.2    Likheter mellan teknologierna 
 
Likheter mellan de olika teknologierna gör det naturligtvis inte lättare för en 
komponentutvecklare att veta vilken teknologi som passar bäst vid en given situation. Men 
dessa likheter visar tydligt vilka egenskaper hos en komponent som är de mest centrala. Dessa 
likheter visar också  behovet av mjuvarukomponenter då alla konkreta komponentteknologier 
utvunnit dessa egenskaper ifrån den abstrakta idéen med komponenter. 
 
Då alla teknologierna har varit tillgängliga sedan ett antal år tillbaka och vidareutvecklats 
sedan dess så har mycket av teknologiernas ursprungliga specifika egenskaper spritt sig 
emellan dem, genom att utvecklarna helt enkelt lånat koncept från varandra. Några av de mer 
betydelsefulla egenskaper som delas av de olika teknologierna beskrivs nedan: 
 
� Stöd för att implementera meddelande av händelser mellan olika komponenter, antingen 

till en enskild destination eller till ett antal utvalda mottagare (eng. multicasting). 
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Attributbaserad programmering som tillåter att en komponent kan vidta ”åtgärder” då ett 
attribut ändrar värde. 

� Någon form av grundläggande objektmodell som måste användas av alla komponenter. 
� Stöd för gränssnittsarv (det vill säga ett gränssnitt ärvs, inte nödvändigvis 

implementationen). 
 
COM som teknologi specificerar inget stöd för varken meddelanden av händelser eller 
attributbaserad programmering men i praktiken så implementeras dessa egenskaper idag av 
praktiskt tagit alla utvecklingsverktyg som använder sig av COM. 
 
I ett mer historiskt perspektiv så ska det påpekas att både JavaBeans och CCM långsamt 
börjar stödja mer och mer av det som den äldre COM-teknologin alltid har stött. Till exempel 
så har en komponentinstans i COM alltid kunnat göra sitt gränssnitt känt för en användare 
genom att låta användaren komma åt gränssnittet på flera ingåendes objekts gränssnitt i 
komponenten (QueryInterface). CORBA stödde inte detta från början utan har på senare tid 
möjliggjort detta genom tillåta att en CCM-komponent kan låta sitt gränssnitt utgöras av flera 
implementerade gränssnitt. Dessa gränssnitt kan sedan kommas åt genom huvudgränssnittet 
likt COMs QueryInterface. JavaBeans introducerade detta genom en bibliotekfunktion som 
gör att en JavaBean kan delge sitt gränssnitt genom att dess ingående (utvalda) objekt delger 
sina gränssnitt. 
 
 
5.3    Skillnader mellan teknologierna 
 
När en utvecklare väl bestämt sig för att använda komponenter så är nästa problem att välja en 
av de existerande teknologierna. Alternativt så kan en utvecklare välja flera olika teknologier 
då det idag finns företag som gjort mjukvara tillgänglig som ämnar att ”brygga” ihop olika 
teknologier. Till exempel så har IONAs Orix 2000 COMet gjort det möjligt för COM-
komponenter och CCM-komponenter att kommunicera med varandra. Suns ActiveX-brygga 
har gjort det möjligt för JavaBeans att kommunicera med COM-komponenter. Det ska dock 
nämnas att dessa tillvägagångssätt inte är speciellt prestandagynnande då en del konvertering 
måste ske emellan de olika teknologierna. 
 
För att utvecklare ska kunna välja bland dessa teknologier så är det viktigt att veta vilka 
avgörande skillnader det finns emellan dem. Nedan listas och beskrivs de mest väsentliga av 
dessa skillnader: 
 
� Binära gränssnittsstandarder för varje plattform. En binär standard för 

komponentkommunikation är den mest centrala delen av COM. Denna standard kan dock 
se olika ut för olika plattformar som COM är implementerad på. JavaBeans undviker en 
konkret binär standard genom att specificera den i byte-kod istället för att lätt kunna 
portas till olika plattformar. Denna standard kallar Java för Java Native Interface (JNI) 
som är specifik för Java-språket. Till exempel så är JNI designat för inkludera 
skräphanterare (eng. garbage collectors) som automatiskt frigör ickerefererat minne. 
CORBA definierar inte någon binär standard. Istället så hänvisar CORBA till att binära 
standarder realiseras av kompilatorer som ”mappar” ett specifikt programmeringsspråk till 
binärkod. 

 
� Källkods-kompatibilitet/portbarhet. På denna punkt är CORBAs teknologi den mest 

framstående då den standardiserar språkbindningar genom deras IDL-språk, som dock 
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måste knytas specifikt till varje existerande programmeringsspråk. För Java så är 
problemet redan löst då Java-språkets definition används på alla plattformar som Java är 
implementerat på. COM har däremot ingen koppling till något programmeringsspråk och 
inte heller något standardiserat sätt att knyta ett programmeringsspråk till COM.  

 
� Minneshantering. CORBA har idag inget stöd eller lösning för hur utvecklare ska lösa 

problem som gäller hantering av global-minneshantering i ett system med distribuerade 
komponenter. COM och DCOM förlitar sig enbart på deras referensräkning, och detta 
fungerar bra om och endast om alla komponenter använder referensräkningen på rätt sätt. 
I praktiken har dock COM problem med detta i stora distribuerade system då risken ökar 
för att någon komponent inte hanterar referensräkningen på ett korrekt sätt. JavaBeans 
förlitar sig helt och hållit på sin skräphanterare som helt fråntar ansvaret från 
komponentutvecklaren att sköta minneshanteringen. Detta kan medföra problem då en 
programmerare inte alltid kan veta exakt när minne frigörs av skräphanteraren och kan då 
leda till en sämre eller ojämn prestanda hos en komponent. 

 
� Versionshantering av komponenter. COM hanterar olika versioner av en komponent 

genom att låsa en komponents gränssnitt och implementation tillsammans med dess 
gränssnitts-ID (GUID) varje gång en komponent registreras. Detta löser 
versionshanteringsproblem som till exempel om en applikation använder en komponent, 
som sedan vidareutvecklas, så behöver inte applikationen vara medveten om detta. Detta 
tillvägagångssätt kan dock innebära problem då det ibland är meningen att en förändring 
av en komponent ska få genomslagskraft till alla som använder komponenten eftersom 
alla användare av komponenten då måste explicit ange att de ska använda den nyare 
komponenten. CORBA har inget direkt stöd för versionshantering då en CCM-komponent 
endast måste märkas med ett versionsnummer. Detta kan innebära problem då CORBA 
tillåter att en referens av en komponentinstans med en viss version kan skickas med som 
inparameter till en annan komponentinstans som förväntar sig en annan version av denna 
komponent. JavaBeans hanterar endast versionshantering på binär nivå där en mängd 
regler måste uppfyllas av varje komponent. Till exempel så är en av dessa regler att om 
värdet på en konstant ändras inom komponenten så har detta ingen effekt på 
förkompilerade klienter som använder komponenten, det vill säga de använder det gamla 
värdet på konstanten. Eftersom dessa klienter kommer använda den nya versionen av 
komponenten men de gamla värdena av ändrade konstanter så kan detta leda till en hel del 
allvarliga problem. För att en klient ska uppdatera hela komponenten så måste detta göras 
manuellt genom att kompilera om komponenten. 

 
� Existerande utvecklingsverktyg. Det finns ett stort utbud av välutvecklade verktyg som 

stödjer utveckling av COM-komponenter. Däribland Borland C++ Builder, Visual C++, 
Borland Delphi. Det finns även bra utvecklingsverktyg för att utveckla Java-komponenter, 
däribland Borlands J++ Builder. Utvecklingsverktygen som existerar för CORBA är 
däremot betydligt färre och dessutom i någon mån underutvecklade vilket lämnar mer 
jobb åt utvecklaren. 

 
� Distribution. CORBA stödjer IIOP som sitt standardprotokoll för att kommunicera 

mellan olika ORBar över olika maskiner och plattformar och tillåter på så sätt även 
kommunikation mellan CCM-komponenter. JavaBeans stödjer också protokollet IIOP och 
kan använda protokollet för att kommunicera med CCM-komponenter (förutsatt att Java-
komponenten är förberedd för detta genom OMGs IDL-språk). JavaBeans kan också 
använda IIOP för att kommunicera mellan olika Java-komponenter som befinner sig på 
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olika plattformar/maskiner. Java har även ett eget protokoll för sådan kommunikation som  
kallas Remote Method Invocation (RMI). COM använder sig helt och hållit av DCOM för 
all kommunikation mellan olika COM-komponenter på olika maskiner och plattformar. 

 
 
5.4    COM mot CORBA 
 
� Tekniska egenskaper: För att hantera allokering och deallokering av minne så erbjuder 

COM-teknologin referensräkning. CORBA har idag inget stöd för minneshantering utan 
istället så lämnas allt ansvar till programmeraren för att sköta detta. CORBA-komponenter 
kan använda sig av Enterprise JavaBeans, det vill säga att CORBA-komponenter kan 
kommunicera med dessa. En CORBA-komponent kan dessutom göras tillgänglig för 
JavaBeans, det vill säga att en JavaBean kan kommunicera med CORBA-komponent. 
Denna egenskap möjliggör att utvecklare inte behöver binda sig till enbart till CORBA. 
COM erbjuder inget stöd för att använda sig av andra komponentteknologier än COM-
komponenter. 

 
� Prestanda: När en programmerare gör ett funktionsanrop på en komponent i CORBA så 

måste anropet först skickas vidare till en lokal ORB som i sin tur använder ett 
kommunikationsprotokoll (IIOP) för att lokalisera den ORB där den anropande 
komponenten finns. När denna ORB mottagit anropet skickas det vidare till en 
objektadapter som extraherar eventuella medskickade argument och kallar sedan på den 
anropande funktionen med dessa. Även om den komponent som anropas finns på samma 
maskin som anroparen så kommer anropet att skickas till den lokala ORBen. Detta är ur 
ett prestandaperspektiv mycket kostsamt eftersom om till exempel funktionen som 
anropas är liten så kommer själva anropet att ta längre tid än själva exekveringen av 
funktionen. I COM däremot görs dessa lokala funktionsanrop betydligt effektivare då en 
klient kan erhålla en funktionspekare direkt till varje funktion genom en gränssnittsnod. 
Om den anropande komponenten befinner sig på en annan maskin än anroparen så 
använder sig COM av DCOM. Detta distribuerade anrop är ändå mer effektivt än 
CORBAs då DCOM kräver mer information av den anropande klienten som till exempel 
information om var den anropande komponenten finns någonstans. Denna information kan 
då användas av DCOM för att snabbare lokalisera den anropande komponenten. 

 
� Språkberoende: COM-teknologin har ingen koppling till något specifikt 

programmeringsspråk utan specificerar endast en binär standard som alla komponenter 
ska uppfylla. Således måste det finnas något utvecklingsverktyg som mappar ett visst 
programmeringsspråk mot denna standard. Alternativt kan en utvecklare sköta denna 
mappning på egen hand, vilket dock kan försvåra utvecklingen av en komponent då detta 
görs på en låg nivå. CORBA däremot definierar inte någon binär standard och kräver 
därmed att alla specifika programmeringsspråk binds till CORBAs IDL-språk. Detta 
innebär att alla programmeringsspråk inte kan användas för att utveckla CORBA-
komponenter då inte alla stöds av OMGs IDL-kompilator. Det ska dock sägas att i 
praktiken så stödjer CORBA idag mer språk än COM då verktyg för att mappa ett språk 
till COM inte existerar i lika stor utsträckning som CORBA stödjer olika språk. Några av 
de programmeringsspråk som CORBA stödjer är bland annat C, C++, Java, Smalltalk, 
COBOL med flera. 

 
� Plattformsberoende: COM är plattformsoberoende då det är möjligt att implementera 

COM på en given plattform utifrån den specifikation där Microsoft specificerar COM. Det 
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ska dock nämnas att Microsoft inte stödjer COM aktivt på någon annan plattform än 
Windows-plattformarna, vilket innebär att det är upp till övriga att implementera COM på 
andra plattformar då specifikationen är given. Även om några sådana implementationer 
existerar så har de hitintills inte används i någon större utsträckning och därför är COM i 
praktiken begränsat till Windows-plattformarna idag. CORBA är inte helt 
plattformsoberoende då det inte finns någon officiell heltäckande specifikation över 
CORBA. I praktiken har dock OMG gjort CORBA i det närmaste plattformsoberoende 
genom att implementera CORBA på idag alla större existerande plattformar. Som 
jämförelse är det intressant att notera att till exempel COM inte stöds av Microsoft på MS-
DOS-plattformen medan CORBA stödjer denna plattform. 

 
� Existens på desktop- respektive client/server-marknaden: En CORBA-komponent kan 

i teorin förvisso användas lokalt på en maskin (desktop) men i praktiken så är det alldeles 
för ineffektivt prestandamässigt. Av detta skäl så existerar inte CORBA i praktiken på 
denna marknad idag. COM däremot, som ursprungligen utvecklats för denna marknad, är 
idag den teknologi som är klart mest utbredd inom programmeringsindustrin på denna 
marknad. Inom client/server-marknaden är CORBA klart dominant på alla plattformar, 
förutom Windows-plattformar, då Microsofts DCOM officiellt inte stöds på dessa 
plattformar. CORBA existerar även på existerande Windows-plattformar men här 
dominerar Microsofts DCOM-teknologi då den har en massivt stöd från Microsoft. Till 
exempel är DCOM till viss del inbyggd i alla Windows NT plattformar. 

 
 
5.5    COM mot JavaBeans 
 
� Tekniska egenskaper: Som tidigare nämnts använder COM referensräkning för sin 

minneshantering. JavaBeans använder skräphanterare, vilket innebär att programmeraren 
helt fråntas allt ansvar för att deallokera minne. JavaBeans erbjuder programmerare ett sätt 
att ändra en komponents attribut genom ett grafiskt gränssnitt i designläge. Detta grafiska 
gränssnitt kan helt och hållit definieras av utvecklaren om så önskas, annars finns det ett 
standardgränssnitt för att ändra standardattribut (datatyper inom Java). COM har inte 
något motsvarande krav i sin specifikation för att ändra attribut i designläge. I praktiken så 
stödjer dock de flesta COM-utvecklingsverktyg någon form av ett grafiskt gränssnitt att 
ändra attribut igenom i designläge. Till exempel så stödjer utvecklingsverktygen Borland 
Delphi, Borland C++ Builder och Visual C++ detta. 

 
� Prestanda: JavaBeans har en stor nackdel prestandamässigt i jämförelse med COM. Detta 

beror på att JavaBeans är bundit till språket Java vilket innebär att en utvecklare inte kan 
göra någonting som språket Java inte explicit stödjer. Java använder sig av Java Virtual 
Machine (JVM) för att implementera Java på en given plattform. Användandet av JVM 
leder till dåligt prestanda eftersom inte varje operativsystems tillgängliga funktioner kan 
användas på ett optimalt sätt av komponentutvecklaren då JVM sköter detta på ett 
standardiserat sätt. COM kräver däremot endast att den binära specifikationen uppfylls, i 
övrigt är det upp till komponentutvecklaren att utnyttja ett operativsystems funktioner. 
JavaBeans kan även prestera sämre vid minneshantering då en utvecklare inte har hand 
om deallokering av minne då skräphanteraren sköter detta. Hur detta hanteras i COM är 
upp till komponentutvecklaren, dock erbjuder COM referensräkning som en lösning på 
problemet. 
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� Språkberoende: Som tidigare nämnts är COM språkoberoende så länge som den enligt 
COM specificerande binära standarden uppfylls. JavaBeans är helt och hållit bundit till 
språket Java. 

 
� Plattformsberoende: Eftersom JavaBeans är realiserande helt i språket Java är dessa 

även tillgängliga på alla plattformar som stödjer JVM. Som tidigare nämnts så är COM 
inte speciellt utbrett än på andra plattformar än Windows-plattformar. Detta ger 
JavaBeans ett övertag gentemot COM då de egentligen är det enda alternativet om en 
komponent ska vara portbar på flertalet olika plattformar.  

 
� Existens på desktop- respektive client/server-marknaden: På desktopmarknaden 

existerar både JavaBeans och COM, dock är COM dominant på alla Windows-plattformar 
och JavaBeans dominant i jämförelse på övriga plattformar. Orsaken till COMs dominans 
på Windows-plattformarna är troligtvis beroende av att de stöds av Microsoft och att de 
generellt har mycket bättre prestanda än JavaBeans. En annan orsak är att många 
komponenter utvecklas specifikt för Windows-plattformarna vilket lämnar alla fördelar på 
COMs sida. På övriga plattformar är JavaBeans klart dominant och en av orsakerna till 
detta är bland annat att Microsoft officiellt inte stödjer dessa. Läget är liknande på 
client/server-marknaden mellan DCOM och Enterprise JavaBeans.  

 
 
5.6    CORBA mot JavaBeans 
 
� Tekniska egenskaper: En JavaBean kan kommunicera med en CORBA-komponent 

genom att implementera kommunikationsprotokollet IIOP. På samma sätt kan en 
CORBA-komponent använda en JavaBean men detta kräver dock att JavaBean-
komponenten förberetts för detta genom OMGs IDL-kompilator.  

 
� Prestanda: Om en komponent ska användas lokalt har JavaBeans en prestandafördel 

jämfört med CORBA eftersom Sun skiljer på distribuerade versioner av en JavaBean, det 
vill säga en Enterprise JavaBean. Då Sun skiljer dessa åt behöver en lokal JavaBean inte 
anropa något kostsamt kommunikationsprotokoll för att kunna exekvera en anropad 
funktion. När det gäller distribuerade komponenter så använder både JavaBeans och 
CORBA kostsamma kommunikationsprotokoll. CORBA är inte begränsat till något 
programmeringsspråk och kan därför låta en komponentutvecklare utnyttja det  
operativsystem som komponenten utvecklas på. Som nämnts tidigare är inte detta möjligt 
för JavaBeans. CORBA har heller inga begränsningar på minneshantering så som 
JavaBeans skräphanterare, utan lämnar detta helt till utvecklaren av komponenten vilket 
kan skapa en bättre prestanda jämfört med JavaBeans. 

 
� Språkberoende: JavaBeans är helt bundit till språket Java. CORBA kräver att det ska 

finnas en språkbindning till OMGs IDL-språk för att det ska gå att använda ett specifikt 
programmeringsspråk med CORBA. Eftersom det i praktiken finns många 
språkbindningar till CORBA, däribland Java, så är OMGs teknologi klart fördelaktig i 
denna kategori. 

 
� Plattformsberoende: Ingen av de både teknologierna är helt plattformsoberoende i teorin 

beroende på deras ofullständiga specifikationer men i praktiken är båda 
plattformsoberoende. JavaBeans kräver att JVM ska finnas implementerad på en plattform 
för att kunna användas. CORBA kräver liknande att en ORB ska finnas implementerad på 
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en plattform för att CORBA-komponenter ska kunna användas. I praktiken så är båda 
dessa teknologier implementerade på de flesta förkommande operativsystem idag vilket 
mer eller mindre gör dem plattformsoberoende.  

 
�  Existens på desktop- respektive client/server-marknaden: Som tidigare nämnts så 

existerar CORBA i praktiken inte på desktopmarknaden då samma anropningsprotokoll 
används vare sig komponenten finns lokalt eller distribuerat vilket resulterar i ineffektiva 
funktionsanrop. JavaBeans har inte detta problem och är klart dominant över CORBA på 
desktopmarknaden. Både JavaBeans och CORBA kan anses som plattformsoberoende och 
båda stödjer liknande funktioner för att distribuera komponenter. Dessutom kan båda 
teknologierna använda sig av varandras komponenter i distribuerade sammanhang. Trots 
att CORBA existerat längre än JavaBeans (CORBA: 1991, JavaBeans 1996), och också 
dominerat marknaden för distribuerade komponenter under denna tid (1991-1996), så har 
JavaBeans på senare år sakta tagit över marknaden från CORBA. I och med CORBAs 
indroduktion till möjligheten att kunna använda JavaBeans och vice versa så har 
marknaden skiftat ytterligare mot JavaBeans. 
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6  Slutsats 
 
Detta kapitel kommer i 6.1 att ge en övergripande diskussion om vad den genomförda 
jämförelsen i kapitel 5 innebär för olika komponentutvecklare. Kapitel 6.2 tar upp hur 
eventuella framtida arbeten ytterliggare kan jämföra olika komponentteknologier. 
 
6.1 Resultat 
 
CORBAs teknologi var den första att specificera en arkitektur för att kunna distribuera objekt 
och har visat sig vara framgångsrik i att integrera objekt på olika plattformar. JavaBeans är en 
teknologi som är relativt lik CORBAs och då CORBA introducerade stöd för användande av 
JavaBeans har de närmat sig varandra ytterligare. I och med denna möjlighet att använda 
JavaBeans har CORBA delvis riskerat att förlora sin egen identitet och flertalet 
komponentanvändare menar att  CORBA gradvis kommer att smälta ihop med JavaBeans och 
till stor del bara fortsätta att existera som en del inom Java-komponenter med hjälp av IIOP. 
Med denna argumentation är JavaBeans den troliga utmanaren till COM.  
 
Men huvudorsaken till att välja en av de tre teknologierna beror dock på vilken plattform(ar) 
som ska användas. I scenarion där endast Windows-plattformar ska användas är (D)COM det 
klart överlägsna valet i och med sin prestanda och sitt språkoberoende. Om ett scenario istället 
kräver implementation över flera olika plattformar står valet mellan JavaBeans och CORBA 
där det idag är fördel för JavaBeans eftersom det existerar ett större utbud av Java-
komponenter på den kommersiella marknaden för komponenter idag. 
 
 
6.2 Framtida arbete 
 
Ett framtida arbete till denna rapport kan vara att implementera specifika testfall av olika 
komponenter och på så sätt jämföra prestandaskillnaden mellan de olika teknologierna. Dessa 
testfall skulle kunna täcka olika delar av prestanda, till exempel skulle ett testfall kunna testa 
hur snabbt komponenter kan kommunicera med varandra (genom funktionsanrop) över ett 
distribuerat nätverk.  
 
Ett annat framtida arbete är att jämföra fler än de tre komponentteknologier som tagits upp i 
denna rapport. En sådan jämförelse skulle kunna undersöka om det finns några fördelar med 
andra teknologier, till exempel Borlands VCL-teknologi, som COM, CORBA eller JavaBeans 
inte har. 
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Appendix 
 
Det här kapitlet innehåller förklaringar av förkortningar som använts inom detta arbete. 
 
 
• ActiveX – En Microsoft standard för kontroller (eng. Controls). Kontroller är visuella 

objekt som sträcker sig från Windows-knappar till miniapplikationer. ActiveX-kontroller 
är en generalisering av den äldre OLE extensionen OCX. Dessa är i sin tur utvecklade från 
den ursprungliga Visual Basic extensionen VBX. 

 
• Applet – Java-terminologi för ett visuellt objekt som inbäddats i en webbsida. 
 
• COM (Component Object Model) – En språkoberoende mjukvaruarkitektur som  

definierar en binär standard för komponent kommunikation mellan komponentgränser. 
 
• OMG (Object Management Group) – OMG är en stor internationell organisation som 

arbetar med en bred standardisering av arkitekturen för objekt (Object Mangement 
Architecture). Idag har omkring 800 företag anslutit sig till OMG. 

 
• VBX (Visual Basic Extension) – Se ActiveX 
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