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Abstrakt 

Remote Method Invocation (RMI) syftar till att abstrahera an-

vändandet av ett separat protokoll för nätverks-kommunikation 

genom införandet av s.k. fjärr-referenser. Användandet av fjärr-
referenser i dagens lösningar präglas dock av specialbehandling, 

vilket motsträvar syftet med abstraktionen. Genom analys av 

existerande lösningar, relevant litteratur och de koncept som 

ligger till grund för RMI byggs en modell upp för en RMI lösning 

som tillåter existensen av fjärr-referenser för godtyckliga objekt 

och där ingen syntaktisk eller semantisk skillnad existerar mel-
lan användandet av lokala- och fjärr-referenser. Lösningens an-

vändande av bytekod-manipulering försvårar arbetet på grund 

av förekomsten av native-implementerade metoder i Javas stan-

dardbibliotek, vilket leder till att vissa typer ej kan omfattas av 

den tänkta distribueringsmodellen. 
Nyckelord: Java, distribuerade system, RMI, transparens. 
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1 Inledning 
Kommunikation utgör en vital del i distribuerade system. Transparens i 

samband med distribuerad programmering syftar till att på olika sätt ab-

strahera kommunikationen för att underlätta för utvecklare. I det här ar-

betet byggs en konceptuell modell upp för hur en transparent RMI-lösning 

för Java kan implementeras. 

1.1 Bakgrund 
Ett visst meddelande har generellt sett en specifik betydelse. En mottagare 

måste förstå betydelsen för att meddelandet ska uppfylla något syfte. Ofta 

är det i ett kommunikationssammanhang också önskvärt att kunna skicka 

flera meddelanden, där varje meddelande har en unik betydelse. Ett proto-

koll används för att definiera hur meddelandeöverföringen ska gå till i form 

av syntax och semantik, vilket beskriver meddelandenas struktur samt 

mening. 

Vi tänker oss två applikationer som kan kommunicera med varandra över 

ett nätverk. För de båda applikationerna finns det en av utvecklaren förde-

finierad mängd meddelanden vilka kan skickas och tas emot av applikat-

ionerna sinsemellan. Vidare har varje meddelande i mängden en unik be-

tydelse. Storleken på den här mängden utgör hur många olika meddelan-

den som kan förekomma i kommunikationen mellan de båda applikation-

erna, och kommer i syfte att underlätta den fortsatta diskussionen kallas 

kommunikationens komplexitet. 

När en av applikationerna skickar ett meddelande måste den mottagande 

applikationen tolka betydelsen av meddelandet. Då det finns en begränsad 

mängd meddelanden som kan förekomma i kommunikationen mellan ap-

plikationerna blir det första steget att identifiera vilket meddelande som 

har mottagits. Det skulle t ex. kunna göras genom att alla meddelanden i 

mängden jämförs med det mottagna meddelandet tills dess att rätt med-

delande har hittats. Efter att applikationen har identifierat vilket med-

delande som har mottagits måste den kunna avgöra dess betydelse. Det 

här löses genom att meddelandet skickas vidare till en procedur som är 

skriven specifikt för att hantera just det meddelandet. Programmeraren 

som skrev proceduren är medveten om meddelandets betydelse och kan 

därför i proceduren utföra önskad funktionalitet.  

Det här betyder att det för varje meddelande som ska kunna tas emot av 

en applikation även måste finnas en motsvarande procedur som kan han-

tera meddelandet utifrån dess betydelse. Vi kallar i fortsättningen de här 

procedurerna för hanteringsprocedurer. 

En anledning till att det ser ut på det här sättet är viljan att kunna kom-

municera mellan heterogena plattformar, dvs. plattformar som skiljer sig 

fundamentalt i både hårdvara och mjukvara, som till exempel datorer, 

satelliter, mobiltelefoner etc. vilket har resulterat i en rad olika kommu-

nikationsprotokoll för olika ändamål och system. TCP/IP-modellen beskri-

ver ett antal protokoll vars syfte är att i separata “steg”, eller “lager”, er-

bjuda abstraktion från specifika system och skapa ett standardiserat sätt 
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att hantera kommunikationen på. Modellen finns idag implementerad i de 

flesta operativsystem och är den standard som används på Internet idag.  

Applikationernas huvudsakliga uppgift kan antas vara att implementera 

en domänmodell1. Nätverkskommunikationen finns till för att möjliggöra 

kommunikation mellan domänmodellerna i de separata applikationerna. 

Eftersom nätverkskommunikationen kräver användandet av ett specifikt 

protokoll behövs det explicit avkodning av alla meddelanden. Det betyder 

att de hanteringsprocedurer som existerar i en applikation blir ansvariga 

för att extrahera diverse parametrar ur meddelandet och applicera detta i 

domänmodellen. 

 
Figur 1. En traditionell kommunikationslösning. 

Då utvecklare vill utöka kommunikationen mellan de båda applikationerna 

räcker det alltså inte med att lägga till de nya meddelandena i den fördefi-

nierade mängden. De måste även för varje meddelande implementera en 

procedur som kan utföra den funktionalitet som önskas i samband med 

meddelandets mottagande (se Figur 1). Det här innebär mycket arbete för 

en utvecklare som vill höja komplexiteten för kommunikationen i ett dis-

tribuerat system. Vidare är exemplet ovan relativt enkelt. Ju mer komplext 

ett system är, desto mer arbete krävs för att höja komplexiteten för dess 

kommunikation. Till exempel kanske en av applikationerna skulle vilja 

hantera mottagandet av ett visst meddelande annorlunda än den andra 

applikationen. Det skulle resultera i att utvecklaren måste implementera 

enskilda hanteringsprocedurer hos de olika applikationerna. 

Ett programmeringsspråk har mycket gemensamt med ett kommunika-

tionsprotokoll då de båda beskrivs av en strikt syntax och semantik. Ett 

procedurellt program består av procedurer, vilka under programmets kör-

ning skickar meddelanden till varandra i syfte att hantera data på ett visst 

sätt. Kommunikation är alltså någonting väldigt naturligt för ett program, 

och utgör en fundamental del i de flesta typer av programmeringsspråk. 

Remote Procedure Call (RPC) syftar till att utnyttja ett programmerings-

språks inbyggda syntax och semantik även för nätverksmeddelanden. På 

så sätt kan nätverkskommunikationen abstraheras för en utvecklare. Re-

sultatet blir att två domänmodeller kan kommunicera direkt med 

varandra, vilket innebär att utvecklare slipper redundant arbete med att 

hantera ett separat nätverksprotokoll. 

                                              

1
 En konceptuell modell bestående av ett antal entiteter och deras relation till varandra i 

syfte att beskriva ett visst problem. 
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Motsvarigheten till RPC i Java kallas för Remote Method Invocation (RMI), 

vilket tar RPC konceptet till en objektorienterad miljö. RMI bygger på att 

tillåta så kallade fjärr-referenser vilka, till skillnad från vanliga, lokala refe-

renser, refererar till objekt i en annan process. Då en metod anropas på en 

fjärr-referens delegeras anropet vidare över nätverket och exekveras lokalt 

hos det refererade objektet, resultatet returneras sedan över nätverket till-

baka till den anropande tråden. I källkoden syns ingen skillnad mellan ett 

metodanrop på en fjärr-referens och en lokal referens. Se skillnaden mel-

lan Figur 1 och Figur 2. 

 
Figur 2. RPC/RMI-kommunikationslösning 

Att underlätta för utvecklare genom att helt abstrahera nätverks-

kommunikationen på det här sättet är det ideala scenariot. Utvecklare 

skulle kunna fokusera på att implementera domänmodellen och slippa 

ägna en tanke åt nätverkskommunikationen, vilken utförs transparent i 

samband med metodanrop på fjärr-referenser. 

Argumentation emot sådan typ av transparens ifrågasätter den praktiska 

användbarheten och pekar bland annat på felhantering och optimering. 

Nätverksfel och kraschande datorer är idag fortfarande en del av vardagen, 

och en applikation måste kunna hantera problem där kommunikationen 

bryts. Ofta är hantering av sådana fel starkt beroende på i vilket skede 

programmet är, samt typen av meddelande som skickas, vilket gör det 

svårt att hitta en generell lösning. Det här resulterar i att en programm-

erare ofta måste implementera felhanteringen individuellt för varje med-

delande i samband med att det skickas. Vidare är det ofta önskvärt att 

optimera en distribuerad applikation med avseende på nätverks-

kommunikationen, då den ofta ses som en flaskhals på grund av den låga 

hastigheten i förhållande till vanlig, intern kommunikation. Hög transpa-

rens gör det svårt för utvecklare att styra över nätverkskommunikationen, 

och kan därför resultera i sämre prestanda [1]. 

De här argumenten blir dock mindre relevanta med tiden, då både pre-

standa och stabilitet för nätverkskommunikation ständigt förbättras. Där-

för är det relevant att utforska hur transparent en sådan implementation 

går att göra, och om en sådan lösning går att applicera i praktiken.  

Vi vill i det här arbetet utforska transparensen i samband sådana lösning-

ar genom att undersöka möjligheten att utveckla en RMI-lösning som är så 

transparent som möjligt. 
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Anledningen till att vi väljer att arbeta i Java är dess naturliga fallenhet för 

distribuerad programmering. Om en distribuerad kommunikationslösning 

ska implementeras i en heterogen miljö krävs det separata imple-

mentationer för varje typ av system som ska stödjas. Java löser det här 

problemet genom att erbjuda en homogen abstraktion i form av en virtuell 

maskin för olika plattformar. Java kod kompileras till byte-kod vilken kan 

exekveras av den virtuella maskinen Java Virtual Machine (JVM), som exi-

sterar i flera implementationer för olika plattformar. Java brukar därför 

kallas plattformsoberoende, då kompilerad Java-kod kan exekveras på 

olika plattformar så länge det existerar en JVM-implementation för platt-

formen i fråga. En annan egenskap som gör Java till ett bra val för distri-

buerade applikationer är att Java-språket innehåller inbyggd funktionalitet 

för hantering av trådar och deras synkronisering. Eftersom distribuerade 

applikationer ofta är parallella kan det här också ses som ett krav för att 

ett språk ska gå att använda till distribuerad programmering [2]. 

För att underlätta den fortsatta diskussionen presenteras här den termino-

logi som används i samband med distribuerade system: Applikationer som 

använder sig av nätverkskommunikation kallas med ett samlingsnamn för 

distribuerade system, vilket syftar på att programmets olika delar är distri-

buerade över flera noder. Med en nod brukar vanligtvis menas en fri-

stående nätverksenhet t ex. en dator, men det skulle också kunna vara en 

virtuell maskin, eller en lokal process. Huvuddelen i ett distribuerat sy-

stem är någon form av kommunikationsnätverk vilket sammankopplar 

systemets noder och låter dem kommunicera sinsemellan. 

1.2 Existerande lösningar 
Det existerar idag många lösningar för Java som erbjuder RMI-

kommunikation och två av de vanligaste beskrivs i nedanstående delkapi-

tel. 

 java.rmi 1.2.1

Javas standardbibliotek tillhandahåller ett API java.rmi, vilket erbjuder 

en RMI-lösning. Den fungerar så att utvecklaren definierar gränssnitt för 

alla objekt som ska kunna användas från en fjärr-process. Gränssnitten är 

vanliga Java-interface vilka ärver från ett speciellt gränssnitt i java.rmi 

API:et. Användaren skapar sedan implementationer av gränssnitten vilka 

sedan kan användas från en fjärr-process via dess definierade gränssnitt. 

Alla metoder i gränssnittet måste också deklarera så kallade checked ex-

ceptions för hantering av kommunikationsfel [3, 4]. Det här betyder att alla 

anrop som sker på ett fjärr-objekt måste deklarera hur de här felen ska 

hanteras, vilket hindrar transparens. Då distribuerade applikationer ofta 

är parallella vore det även önskvärt att kunna använda de inbyggda tråd-

synkroniseringsfunktionerna i samband med anrop hos fjärr-objekt. Javas 

synhronized -sats fungerar dock inte som önskas då det används på en 

fjärr-referens. Låset erhålls bara för fjärr-referensen och inte hos det fak-

tiska objektet. 

 CORBA 1.2.2

CORBA är en specifikation för hur objekt kan distribueras i ett system och 

är inte bunden till ett visst programmeringsspråk [5]. CORBA är dock långt 

ifrån transparent då det appliceras i Java. Bland annat existerar en se-
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mantisk skillnad som gör att en användare hela tiden måste göras med-

veten om nätverkskommunikationen [1]. CORBA har också en otranspa-

rent utvecklingsprocess, där diverse gränssnitt måste deklareras i separata 

språk och kompileras för sig [6]. 

1.3 Mål 
Målet med det här projektet är att utveckla en modell som tillåter att ob-

jekt distribueras transparent enligt RMI-konceptet i Java. Transparent 

syftar här på att det inte ska existera någon syntaktisk eller semantisk 

skillnad mellan hantering av en lokal referens och en fjärr-referens. Det 

här gäller så väl metodanrop som attributhantering. RMI-funktionaliteten 

ska också utökas till att stödja objekt av godtyckliga typer utan explicit 

deklaration av detta i källkod. Det betyder att alla objekt som används av 

en applikation ska kunna hanteras via fjärr-referenser.  

Jämfört med java.rmi innebär den transparens som önskas att: 

 Fjärr-referenser tillåts för godtyckliga objekt. 
Det här betyder för det första att kravet på att fjärr-typ definieras i 

ett speciellt interface tas bort. För det andra tas serialisering av ob-
jekt bort i samband med metodanrop. 

 

 Ingen skillnad existerar mellan lokala och fjärr-referenser. 
Det här innebär att metoder inte ska deklarera så kallade checked-

exceptions samt att attribut-hantering ska tillåtas för fjärr-

referenser. 
 
Ett viktigt krav är att lösningen ska gå att köra på en standard JVM och 

inte kräva några ändringar i Java-språket. Det här är viktigt då vi vill att 

lösningen ska gå att applicera i så stor utsträckning som möjligt. Att kräva 

att utvecklare använder sig av en icke-standard JVM eller att de måste 

lära sig en speciell variant av Java-språket skulle introducera ny komplexi-

tet, vilket förhindrar lösningens syfte.  

1.4 Avgränsningar 
I avgränsningssyfte samt för att skapa en enkel och förståelig modell lättas 

det på många av de krav som anses nödvändiga för praktisk användbar-

het. I synnerhet kommer det att i största möjliga mån prioriteras enkelhet i 

design och användning framför prestanda. Säkerheten relaterad till nät-

verkskommunikationens sekretess eller integritet kommer heller inte att 

behandlas. 

1.5 Syfte 
Det huvudsakliga syftet är att undersöka möjligheten att förenkla utveckl-

ingen av distribuerade applikationer genom att i så stor utsträckning som 

möjligt abstrahera den komplexitet som nätverks-kommunikation innebär 

för utvecklare.  

1.6 Problemformulering 
I vilken utsträckning kan en RMI-lösning i Java göras transparent utan att 

införa ändringar i Java-språket eller dess virtuella maskin? Vilka praktiska 

metoder kan användas för att åstadkomma den önskade transparensen 

enligt de krav som ställs? Vad finns det för hinder och hur skulle de kunna 

åtgärdas?  
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2 Metod 
 

Metoden grundar sig i en explorativ studie av litteratur och tillhörande 

koncept varvat med en problemlösningsprocess där en konceptuell modell 

byggs upp för hur en lösning uppfyllandes de ställda kraven kan imple-

menteras. 

 

Arbetet inleds med en litteraturstudie där målet är att undersöka före-

komsten av liknande lösningar och relaterade koncept som RPC och RMI. 

Intressant material sparas här för närmare analys senare i arbetet. 

Materialet som studeras består av referee-granskade vetenskapliga artik-

lar, kurslitteratur, kodbaser, API dokumentation och tekniska manualer 

erhållna genom sökningar i databaser för vetenskapliga artiklar och i mer 

generella sökmotorer som Google. 

 

Efter litteraturstudien kan en övergripande teknisk specifikation och kon-

ceptuell design för modellen utformas, vilken står som grund för det fort-

satta arbetet. 

 

Efter den inledande fasen inleds ett iterativt tillvägagångssätt där den öns-

kade modellen byggs upp. Det iterativa tillvägagångssättet inspireras av 

utvecklingsarbeten inom mjukvara, och gör att problem kan brytas ned 

och studeras separat i den ordning de påträffas vilket ger ökad flexibilitet 

till skillnad från andra metoder som t ex. vattenfallsmodellen.  

 

Varje iteration inleds med en mer precis planeringsfas där målen för iterat-

ionen fastställs. Efter planeringen inleds en analys- och designfas där litte-

ratur och koncept relevanta till målen för iterationen analyseras. I den 

tredje fasen implementeras den tänkta lösningen i modellen utifrån den 

gjorda analysen. I den här fasen evalueras också den nyss framtagna lös-

ningen tillsammans med hela modellen utifrån aspekter som giltighet och 

dess enkelthet att förstå. Arbetets flöde illustreras i Figur 3. 

 

 

Figur 3. Illustration över arbetets flöde. 

Rapportens följande kapitel reflekterar inte det iterativa tillvägagångssättet 

utan delar upp presentationen av analys och resultat i syfte att underlätta 

läsningen. 
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3 Analys 
I det här kapitlet beskrivs relevant analys av litteratur med tillhörande 

koncept vilken ligger till grund för den modell som presenteras i kapitel 4. 

3.1 Remote Procedure Call 
Grundprincipen för en RPC-mekanism är baserad på användandet av så 

kallade stubbar. En stubbe fungerar som en platshållare, eller proxy, för 

den verkliga proceduren. Från programmerarens perspektiv är en stubbe 

en helt vanlig procedur, med samma signatur som den motsvarande fjärr-

proceduren. Vad som inte syns för programmeraren är att stubben inte 

utför den faktiska funktionaliteten som begärs, utan endast är ansvarig för 

att packa ihop de parametrar som angetts till proceduren och skicka de 

över nätverket till den rätta processen, där en motsvarande stubbe existe-

rar, vilken i sin tur packar upp alla parametrarna och anropar den fak-

tiska proceduren. När proceduren är färdig packas eventuella returvärden 

ned och skickas tillbaka över nätverket, där de sedan packas upp och re-

turneras till användaren från den anropade stubben [2, 8]. Figur 4 beskri-

ver den här processen. 

 

Figur 4. RPC konceptet som det beskrivs av Nelson och Birrell. 

En viktig poäng med det här konceptet är transparens. Dvs. en användare 

av proceduren vet inte att det handlar om ett fjärr-anrop, utan använder 

sig av den lokala stubben som om den utförde den faktiska funktion-

aliteten. Fjärr-proceduren - vilken innehåller den efterfrågade funktion-

aliteten - vet inte heller om att det rör sig om ett fjärr-anrop, utan kommu-

nicerar endast med sin lokala stubbe. I källkoden för de båda programmen 

ser det därför ut som ett sammanhängande, lokalt program. Skulle utveck-

laren önska att sammanfoga de båda programmen skulle det i princip gå 

att göra utan att införa ändringar i källkoden [8]. 

För varje procedur som ska kunna anropas på det här sättet existerar det 

alltså två olika stubbar. En lokal stubbe, vilken är den procedur som pro-

grammeraren anropar, samt en fjärr-stubbe vilken ansvarar för att anropa 

rätt procedur hos fjärr-processen. Vid första anblick verkar det alltså som 

att vårt komplexitets-problem består. För varje meddelande som ska 

skickas krävs det två olika stubbar. Poängen här är att eftersom funktion-

aliteten som stubbarna utför är så pass statisk är det möjligt att automa-

tiskt generera de stubbar som krävs för en viss applikation. 
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Den automatiska genereringen utförs av en så kallad stubb-generator. Det 

fungerar så att utvecklaren först definierar ett gränssnitt för en nod med 

hjälp av ett Interface Description Language (IDL). Gränssnittet innehåller 

deklarationer av de procedurer som ska vara tillgängliga för fjärr-anrop. 

Stubb-generatorn använder sig av det definierade gränssnittet för att 

automatisk generera de stubbar som krävs [2, 8]. Nya meddelanden kräver 

alltså bara en enkel deklaration i ett gränssnitt, och kan därefter användas 

av applikationen. 

Förutom stubbarna består RPC-mekanismen huvudsakligen av en run-

time. En runtime består av ett antal bibliotek vilka i sin minsta form till-

handahåller funktionalitet som låter stubbarna kommunicera med 

varandra [2, 8]. Andra uppgifter som kan tilldelas runtime är t ex. felhan-

tering. 

3.2 Remote Method Invocation i Java 
All exekverbar kod i Java befinner sig i metoder, och kommunikationen 

mellan dessa sker i form av metodanrop. Data kommuniceras till och från 

metoder i form av parametrar och returvärden, vilka i sig kan vara primi-

tiva värden eller objektreferenser. Vid ett metodanrop kopieras alla para-

metrar in till den anropade metoden och då metoden är klar kopieras ett 

eventuellt returvärde tillbaka till den anropande metoden. Vi vill att den 

här typen av semantik även ska gälla för metodanrop som sker mellan 

olika processer. Primitiva värden såsom heltal eller flyttal är triviala att 

transportera mellan två processer förutsatt att processerna använder 

samma format och storlek för de olika typerna. Det här är inte är något 

problem om Java används då de är standardiserade av JVM:en. Ett primi-

tivt värde har samma mening oavsett var någonstans det existerar, och i 

teorin skulle det samma gå att säga om objekt, vilka egentligen endast 

består av primitiva värden och eventuellt andra objekt. Problemet är att i 

Java hanteras objekt endast via referenser, dvs. indirekta handtag som 

endast består av en lokal minnesadress till ett objekts faktiska data [9]. Att 

överföra en lokal minnesadress till en annan process skulle uppenbarligen 

inte fungera - förutsatt att processerna inte delar samma adressrymd, vil-

ket heller inte är fallet i Java. 

Det är här konceptet med fjärr-referenser kommer in. En fjärr-referens är 

en referens till ett objekt som befinner sig i en annan adressrymd. Den 

implementeras i praktiken som en lokal referens till ett stubb-objekt, vilket 

i sig fungerar enligt samma princip som en stubbe i ett RPC-system. En 

viktig egenskap hos en fjärr-referens är att användaren av referensen inte 

nödvändigtvis vet att det är just en fjärr-referens, utan kan behandla refe-

rensen som om den vore till en lokal version av objektet.  

Förekomsten av fjärr-referenser komplicerar tyvärr radikalt designen av en 

RMI-lösning. En fjärr-referens måste innehålla information som gör det 

möjligt för andra processer i systemet att lokalisera ett objekt, vilket alltså 

måste kunna identifieras unikt i det distribuerade systemet. 

När en lokal referens skickas som parameter eller returvärde vid ett meto-

danrop till en annan process måste en fjärr-referens skapas och bytas ut 

mot den lokala referensen. När en fjärr-referens mottages av en process 

måste den bytas ut mot en referens som går att använda av applikationen. 
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I det fallet att fjärr-referensen refererar till ett lokalt objekt byts den ut mot 

den lokala referensen till objektet. Annars skapas ett nytt stubb-objekt 

vars lokala referens ersätter den mottagna fjärr-referensen. Stubb-objektet 

måste här innehålla all information från fjärr-referensen för att kunna de-

legera alla metodanrop till rätt objekt. Se Figur 5 för en illustration av den 

här processen. 

 

Figur 5. Hantering av referenser vid fjärranrop 

Då två applikationer kommunicerar med varandra på det här sättet förut-

sätts också att de båda applikationerna använder samma typ-rymd. Dvs. 

alla klasser, vars objekt ska stödja åtkomsten av fjärr-referenser, måste 

existera och vara identiska i de båda applikationerna. Eftersom ett stubb-

objekt existerar i den ena applikationen och det faktiska objektet i den 

andra, måste stubb-objektet innehålla precis samma metodsignaturer som 

för motsvarande metoder hos fjärr-objektet. 

Vidare måste det också gå att ha två olika implementationer för de här 

klasserna. Den ena, lokala implementationen innehåller den faktiska 

funktionaliteten för objektet. Den andra implementationen är stubben, 

vilken endast delegerar till det faktiska objektet. Det är viktigt att impl-

ementationerna är av samma typ för att stubbar och de faktiska objekten 

ska gå att använda under samma förutsättningar. 

De flesta RPC-system tillåter förmodligen inte förekomsten av referenser 

just på grund av den komplexitet som uppstår. I Java är dock komm-

unikation i form av referenser ett faktum och en mycket viktig egenskap. 

Ett RMI-system som ska efterlikna Javas semantik måste kunna hantera 

de tillfällen då en objektreferens skickas som parameter eller returvärde 

vid ett fjärranrop.  

I java.rmi finns det två olika scenarion för hur en referens hanteras då 

den skickas i samband med ett fjärranrop. I det fallet då referensen är av 

en typ som ärver från ett definierat fjärr-gränssnitt, dvs. är en subtyp till 

java.rmi.Remote, resulterar det i att en fjärr-referens till objektet skapas 

hos fjärr-processen. Om referensen istället är av en typ som är seria-

liserbar, dvs. är av typen java.io.Serializable, skickas en kopia av 

objektet som återskapas lokalt i den anropade metodens adressrymd. Det 

här betyder att ett fjärranrop i java.rmi har en annan semantik än den 

som existerar för lokala anrop, där alla objekt skickas via referenser. Det 

leder till att programmerare måste vara vaksamma så att inga misstag sker 

i samband med sådana anrop.  



 

10 

 

Stubb-genereringen blir också betydligt mer komplex i ett system med 

fjärr-referenser. Fjärr-referenser kan då erhållas via parametrar och retur-

värden, vilket innebär att alla returvärden och metodparametrar också 

måste analyseras av stubb-generatorn för att avgöra vilka stubbar som 

kommer behöva genereras. Resonemanget går att förlänga till alla objekt 

som är transitivt refererade på det här viset.  

I java.rmi definieras alla typer som ska stödja åtkomst via fjärr-referenser 

i ett interface. Stubb-generatorn kan sedan generera stubbar för alla typer 

som är definierade på det här viset. Alla typer som förekommer som para-

metrar eller returvärden i de definierade metoderna måste antingen också 

stödja åtkomst via fjärr-referenser, vara primitiva, eller serialiserbara. 

3.3 Koncept 
Referenser ska inte längre vara bundna att referera till lokala objekt. En 

användare ska kunna upprätta anslutningar mot andra applikationer och 

referera till objekt i deras adressrymder. Alla objekt, inklusive de som ut-

gör Javas standardbibliotek ska kunna refereras från en fjärr-process. 

Fjärr-referenser ska inte vara bundna till hantering enbart via metodanrop 

utan ska stödja attribut-hantering precis som vanliga objektreferenser. 

Användandet av separata IDL eller kompilatorer ska undvikas, då det av-

viker från den normala utvecklingsprocessen för utvecklare.  

public void compute(DataObject dataObject){ 

  dataObject.count++; 
  int[] data = dataObject.collectData(); 
  //... 
} 

Figur 6. Exempelmetod. 

public class DataObject{ 
  public int count; 
  public int[] collectData(){ 
     //... 
  } 
} 

Figur 7. Exempelklass. 

Principen är enkel men det är viktigt att förstå de implikationer som det 

innebär. I Figur 6 visas en metod compute vilken tar som argument en 

objektreferens av typen DataObject. DataObject är här en helt vanlig 

klass innehållandes attribut och metoder enligt Figur 7. Java använder sig 

av statiska typer, och för att metoden compute inte ska behöva veta om 

referensen den erhållit som argument är lokal eller en fjärr-referens måste 

det stubb-objekt som utgör en fjärr-referens vara av samma typ som det 

riktiga objektet. Vidare ska de operationer som sker på objektet av meto-

den fungera vare sig referensen är en fjärr-referens eller en lokal sådan. 

Både ökandet av variabeln count och metodanropet collectData måste 

kunna delegeras av ett eventuellt stubb-objekt. En stubb-generator måste 

här också kunna generera en stubbe av typen DataObject, utan att kräva 

några specifika deklarationer av programmeraren. 

I exemplet ovan hade ett stubb-objekt kunnat genereras genom att skapa 

en subklass av DataObject i vilken metoden collectData överskuggas. 

Det här hade dock inte fungerat om metoden eller klassen var deklarerade 
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som final. Vidare är attributhantering i Java autonoma operationer med 

sina egna bytekod-instruktioner. Det finns inget sätt att “genskjuta” attri-

buthanteringen, vilket betyder att den inte heller går att delegera till ett 

annat objekt.  

Det här leder oss till konceptet med bytekod-manipulering, vilket går ut på 

att transformera eller på andra sätt manipulera bytekoden för de klasser 

som utgör en Java applikation. Med hjälp av byte-kod manipulering kan i 

princip vilken aspekt som helst av en applikation ändras på i efterhand. 

Den här sortens transformering används bland annat i samband med kod-

instrumentering, aspekt-orienterad programmering och transparent distri-

bution. 

Det finns flera exempel på lösningar där bytekod-manipulering har an-

vänts framgångsrikt för att åstadkomma distribuering av vanliga Java ap-

plikationer [7, 10]. I vår lösning kan vi utnyttja det här för att transformera 

en applikation till att möjliggöra förekomsten av de transparenta stubb-

objekt som begärs. 

En annan lockande egenskap med bytekod-manipulering är att den går att 

utföra under programmets körning. Alla klasser i Java laddas in dyn-

amiskt vid behov, och det har visats att det går att ta över den här klass-

laddningsmekanismen och transformera en applikations klasser innan de 

laddas in i JVM:en [7]. 

3.4 Transformering 
Det huvudsakliga målet med transformeringen är att möjliggöra existensen 

av stubb-objekt för godtyckliga typer i en applikation, samt att stödja dele-

gering av attributhantering.  

Det finns olika metoder för att erhålla stubbar av samma typ som den rik-

tiga implementationen. Ett sätt är att helt enkelt skapa en subklass till 

den riktiga klassen i vilken alla metoder överlagras. Det här fungerar dock 

inte i de fall då klassen eller någon av dess metoder är deklarerade som 

final. I java.rmi används interface för att möjliggöra två olika imple-

mentationer av samma typ, vilket vi anser vara det korrekta sättet att göra 

det på.  

Lösningen kommer att använda sig av de metoder som presenteras av 

McGachey et al. [7], Tilevich och Smaragdakis [11] samt Factor et al. [12] 

för att transformera en applikation till att stödja distribuering av godtyck-

liga objekt.  

Grunden i transformeringen kommer gå ut på att flytta ut ett objekts defi-

nition till ett interface och göra original-objektet en implementation av det 

här interfacet (se Figur 8). Det här betyder att typen för alla objekt-

referenser som förekommer i applikationen måste göras om till typen för 

det skapade interfacet. 
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Figur 8. Transformering av en klass. 

För att bevara alla arvsrelationer blir det också viktigt att bland interface-

typerna spegla den hierarki som existerar hos original-objekten (Figur 9). 

Interface från original-applikationen behöver inte transformeras, då de 

redan överensstämmer med den nya objektmodellen. 

 

Figur 9. Transformering av en typ-hierarki. 

Då attribut-skrivning och -läsning utgörs av egna specifika bytekod in-

struktioner i Java finns det ingen möjlighet att genskjuta dem i syfte att 

delegera operationerna vidare. För att programmerare ska kunna använda 

sig av attribut hantering som vanligt i applikationen kan dessa trans-

formeras till metodanrop istället. Det betyder alltså att det för alla åtkom-

liga attribut i en klass genereras metoder som gör attribut-hanteringen 

indirekt. I resten av applikationen skrivs attributhanteringen om till att 

använda sig av motsvarande metoder istället. Som exempel skulle det för 

ett attribut count i en viss klass, kunna genereras metoder enligt Figur 

10. 

public int count; 

 
public void generated$set_count(int value){ 
   count = value; 
} 

 
public int generated$get_count(){ 
   return count; 
} 

Figur 10. Genererade metoder för indirekt attributhantering. 

Java tillåter inte att en applikation definierar klasser i samma namnrymd 

som standardbiblioteket. För att de klasser som utgöra Javas standard-

bibliotek ska kunna omfattas av transformeringen kan de metoder som 

presenteras av Factor et al. [12] användas. De går ut på att låta standard-

klasserna existera som vanligt för att de ska gå att använda av kod som 

inte omfattas av transformeringen. Det skapas sedan en “tvilling-hierarki” i 
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en separat namnrymd, där de transformerade standardklasserna kan läg-

gas.  

Vissa systemklasser innehåller metoder som är implementerade på ett 

plattformsberoende sätt. Metoderna är så kallade native-metoder och är 

bundna till den specifika plattformen. Native metoder är implementerade i 

ett annat språk än Java, och är helt låst för inspektion och transformering 

då koden kompileras och exekveras utanför JVM:en. Eftersom koden för 

metoderna inte går att studera går det inte heller att förutsäga hur koden 

beter sig. Om native-koden till exempel skulle manipulera attribut hos en 

instansvariabel innebär det att de operationerna inte går att göra indi-

rekta, vilket skulle kräva att instansvariabeln ifråga var av en originaltyp 

[11]. I bilaga 1 presenteras en undersökning av Javas standardbibliotek 

där de systemklasser innehållandes native-metoder identifieras. 

Som exempel kan vi anta att det finns en klass FileExample i paketet 

java.io. Koden för klassen demonstreras i Figur 11 och innehåller den 

native-implementerade metoden write. Vi kan inte se eller på andra sett 

studera koden som utgör metodens implementation och kan därför inte 

utesluta att koden använder sig av andra attribut i klassen. FileExample 

innehåller en instansvariabel i form av en lista av typen 

java.util.ArrayList. Våran transformerade version av listan existerar i 

tvilling-hierarkin och heter då transformed.java.util.ArrayList. I en 

transformerad applikation skulle vi vilja ersätta typen för listan med den 

transformerade versionen i syfte att erbjuda möjligheten för listan att be-

finna sig hos en fjärr-process.  

public class java.io.FileExample{ 
   java.util.ArrayList<int> ids; 

 
   public native void write(byte[] data); 

 
   //... 
} 

Figur 11. En systemklass innehållandes en native-implementerad metod. 

Problemet är att native-koden kan använda sig av de publika attribut som 

existerar hos listan. I vår transformerade applikation är inte det tillåtet, 

utan sker endast via indirekta metodanrop. Om vi försökte transformera 

hela klassen och placera den i tvillinghierarkin skulle implementationen 

för native-metoden gå förlorad då det inte finns något sätt för oss att länka 

om den till den transformerade klassen. Om vi istället bara transformerade 

typen för listan och sedan laddade in klassen som vanligt skulle det inne-

bära att attributet är av en annan typ än den som native-koden förutsät-

ter. All attribut-hantering som utförs av native-koden skulle ha ett odefini-

erat beteende. Även om det hade fungerat skulle vi inte ha någon chans att 

genskjuta attributhanteringen, vilken därför inte skulle gå att delegera 

från ett stubb-objekt. 

Listan och klassen ifråga är därmed låst för transformering. I princip är 

alla publika attribut som existerar hos listan också åtkomliga för native-

koden och därmed låsta för transformering. Alla objekt som är transitivt 

åtkomliga på det här sättet skulle också indirekt vara låsta för transforme-

ring. 
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Lösningen som presenteras av Tilevich och Smaragdakis [11] är baserad 

på vissa antaganden om hur klasser innehållandes native-kod beter sig. 

Lösningen kräver statisk analys av Javas standardbibliotek, där de klasser 

som inte uppfyller kraven identifieras.  

De klasser som inte går att transformera är de som faller in på beskriv-

ningen för de här fyra punkterna. 

1. En systemklass med native-metoder går inte att transformera. 

 

2. En systemklass som används som parameter eller returtyp för en 

native-metod går inte att transformera. 

3. Om en systemklass inte går att transformera, går inte heller typer-

na för klassens attribut och statiska attribut att transformera. 
4. Alla superklasser till en systemklass som inte går att transformera, 

går inte heller att transformera. 

 

De här klasserna är helt enkelt inte möjliga att distribuera, och försök till 

att göra så måste meddela felet till användaren. 

Arrayer hanteras via referenser i Java, och måste därför också gå att refe-

rera från en fjärr-process. Arrayer i Java är inte vanliga objekt och det exi-

sterar ingen “Array-klass” som skulle kunna transformeras. All hantering 

av arrayer utgörs av specifika bytekod instruktioner. Både Factor et al. [12] 

och McGachey et al. [7] belyser det här problemet och väljer att lösa det 

genom att skapa en wrapper-klass för alla arrayer. Wrapper-klassen inne-

håller metoder för all hantering av arrayen. Klassen åtföljs också av ett 

motsvarande interface i syfte att följa den nya objektmodellen. Namnet för 

det skapade interfacet och klassen bör vara genererade på ett sådan sätt 

att det ej krockar med namnen på andra typer i applikationen. T ex. skulle 

namnet kunna genereras på ett sådant sätt som beskrivs av McGachey et 

al., där det speglar arrayens typ och dimension. Figur 12 visar hur det 

genererade interfacet för en heltals-array kan se ut. 

public interface generated.Array_of_Integer_1{ 
  public void set(int index, int value); 
  public int get(int index); 
  public int getLength(); 
} 

Figur 12. Exempel på ett genererat interface för en heltals-array. 

För två klasser A och B, där B är en subklass till A, måste en array av ty-

pen B vara en subklass till en array av typen A, förutsatt att de har samma 

dimension (Figur 13) [9]. Det här måste även gälla för de genererade inter-

facen. 

class A{} 
class B extends A{} 

 
B[] bArray = new B[sizeA]; 
A[] aArray = new A[sizeB]; 

 
assert (bArray instanceof aArray) 

Figur 13. Arvsförhållandet mellan arrayer av ärvda typer. 
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Ett problem som måste tas ställning till är hur statiska attribut ska hante-

ras av systemet. Statiska attribut i Java är globala och unika. Om två an-

slutna applikationer innehöll olika värden för sina globala variabler skulle 

det innebära en inkonsistens. I lösningen som presenteras av McGachey et 

al. [7] extraheras alla statiska attribut och metoder till en separat klass. 

Klassen existerar sedan som ett globalt singelton i applikationen. Det här 

betyder också att alla referenser till statiska attribut och metoder i appli-

kationen måste riktas om till den nya singelton-instansen istället.  

Problemet är att det i fallet som beskrivs av McGachey et al. handlar om 

att i efterhand distribuera en vanlig, lokal applikation över ett antal noder. 

I vårt fall kontrollerar programmeraren vilka noder som ska vara anslutna 

till varandra, och det är ett faktum att anslutningar upprättas och stängs 

ned under programmets körning. Om en nod upprättar en anslutning till 

en annan under programmets körning kommer det att existera en inkonsi-

stens mellan de statiska attributen i de båda applikationerna.  

En lösning skulle kunna vara att synkronisera värdena för de statiska at-

tribut som existerar i samband med en upprättat anslutning. Det skulle 

dock innebära alla statiska attribut i en applikation utan förvarning kunde 

ändra värde. Om en programmerare var medveten om detta skulle det gå 

att lösa genom att all hantering av statiska attribut omslöts av lås, vilket 

verkar rimligt för hantering av globala variabler i ett distribuerat system. 

Alternativet skulle vara att helt enkelt låta statiska attribut vara lokala till 

en viss nod, och istället göra en användare medveten om att det här. 

Då alla typer refereras från interface i den transformerade applikationen 

måste statiska attribut fortfarande hanteras av transformeringen om de 

ska kunna existera över huvud taget, och här kan den metod som används 

av McGachey et al. [7] användas. 

Java innehåller ett API för reflektion. Eftersom transformeringen ändrar på 

många aspekter av applikationen kan eventuell reflexiv kod förstöras. En 

lösning skulle vara att i transformeringen också ta hänsyn till reflexiv kod 

och även transformera den i samband med den övriga transformationen. 

Då Javas reflexiva API är relativt omfattande väljer vi i det här arbetet att 

inte behandla reflexiv kod, utan förutsätter att en användare inte använder 

sig av detta. 

Factor et al. [12] påpekar det faktum att vissa klasser i Java har en viss 

inbyggd semantik, vilken måste bevaras i den transformerade applikation-

en för att den ska fungera korrekt [12]. Till exempel kan endast en variabel 

av typen java.lang.Throwable användas i en throw-sats. Det går därför 

inte att ersätta java.lang.Throwable med en transformerad version 

transformed.java.lang.Throwable. Det här betyder att transformering-

en måste kunna hantera de här specialfallen, vilket helt enkelt måste 

hårdkodas in i systemet. Lösningen blir att låta alla transformerade ex-

ceptions i applikationen ärva från java.lang.Throwable. Det definieras 

sedan ett interface vilket överskuggar alla metoder i 

java.lang.Throwable som sedan ärvs av alla subtyper. Det gör att en 

stubbe då även kan delegera metodanrop som är definierade i 

java.lang.Throwable. 
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På samma sätt måste de metoder som existerar i java.lang.Object 

överskuggas av ett interface, vilket sedan ärvs av alla subtyper i hela ap-

plikationen.  

När transformeringen har gått igenom en klass och ändrat typerna för alla 

referenser till motsvarande genererade interface-typer innebär det här 

vissa problem i samband med de runtime-exceptions som kan kastas av 

JVM:en. Det finns ingen möjlighet för oss att ändra typen på de exceptions 

som kastas inifrån JVM:en och det måste därför infogas specialkod för alla 

catch-block som deklarerar fångandet av de här typerna. Den speciella 

koden måste infogas i början av catch-blocket, där den transformerar ori-

ginaltypen till sin motsvarande interface-typ (Figur 14). Det här bygger på 

de tekniker som presenteras av Factor et al. [12]. 

try{ 
  //... 
} catch(java.lang.NullPointerException e){ 
  //... 
} 
try{ 
  //... 
} catch(transformed.java.lang.NullPointerException  | ja-
va.lang.NullPointerException e){ 
  transformed.java.lang.NullPointerException ex = fromOriginal(e); 
  //... 
} 

Figur 14. Catch-block före respektive efter transformering. 

För att Javas synkroniseringsfunktioner ska fungera korrekt för fjärr-

referenser måste alla synchronized-block som förekommer i applikation-

en göras om till anrop in till runtime, vilken i sin tur får ta hand om att 

globalt låsa ett visst objekt. 

3.5 Runtime 
Hos varje nod behövs ett antal runtime-bibliotek som utgör den faktiska 

implementationen av lösningen och tillhandahåller den funktionalitet som 

krävs.  

Den kanske viktigaste delen är någon form av användargränssnitt som 

låter användaren utnyttja den funktionalitet som erbjuds. Det krävs även 

ett gränssnitt som kan användas av stubbar och transformerad kod, samt 

ett tredje gränssnitt för kommunikationen mellan runtime-instanser. De 

olika gränssnitten illustreras i Figur 15. 

 

Figur 15. De olika gränssnitten för kommunikation med runtime. 
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I syfte att underlätta designen av runtime-systemet abstraherar vi bort de 

lågnivå-detaljer som existerar i samband med nätverkskommunikation och 

tänker oss istället att runtime använder sig av en existerande kommu-

nikationslösning vilken erbjuder den funktionalitet som krävs. Kommuni-

kationen mellan runtime-instanser skulle på den här nivån kunna ske i 

form av datastrukturer utgörandes av vanliga Java-klasser. 

Efter den transformering som skett av applikationens klasser kan stubb-

objekt skapas med hjälp av API:et java.lang.reflect.Proxy. Stubb-

objektet instrueras att delegera alla anrop till runtime, som i sin tur ser till 

att de delegeras till rätt runtime-instans och objekt. 

Fjärr-referenser kan erhållas på två sätt, antingen som parameter vid ett 

fjärr-anrop, eller som returvärde från ett fjärr-anrop. Eftersom alla fjärr-

anrop passerar via runtime kan alla parametrar och returvärden inspekte-

ras, och lokala referenser kan bytas ut mot fjärr-referenser innan fjärr-

anropet delegeras till den objekt-lokala runtime-instansen. På samma sätt 

kan stubb-objekt skapas av runtime för fjärr-referenser som erhålls i sam-

band med ett fjärr-anrop. 

För att de objekten med utestående fjärr-referenser ska gå att identifiera, 

samt gå att refereras av den lokala runtime-instansen i samband med ett 

fjärr-anrop måste det hos runtime existera en lokal referens till objektet i 

fråga. Genom att en lokal referens till objektet sparas i en tabell av run-

time i samband med att en fjärr-referens skapas för objektet för fösta 

gången kan den lokala referensen paras ihop med ett unikt id, vilket info-

gas i fjärr-referensen tillsammans med noden IP- och portnummer. 

Då en lokal referens existerar i tabellen kan den inte längre rensas av gar-

bage-collectorn i det fallet att inga andra referenser till objektet existerar. 

Därför är det önskvärt att kunna ta bort objektet från tabellen då inga 

fjärr-referenser längre existerar för objektet. Det skulle kunna göras genom 

att räkna antalet utestående fjärr-referenser för alla objekt i tabellen. Ef-

tersom alla fjärr-referenser hanteras av runtime kan den i samband med 

skapandet av en fjärr-referens öka referens-räknaren för objektet. Då ett 

stubb-objekt rensas av garbage-collectorn kan detta rapporteras till den 

objekt-lokala runtime-instansen, som då minskar referens-räknaren, och 

tar bort objektet från tabellen i det fallet att räknaren blir noll. 

I det fallet att ett exception kastas under ett fjärr-anrop måste det kunna 

hanteras av runtime. Vi vill här kunna delegera ett ofångat exception till 

anroparen av stubb-metoden. Det här kan ske genom att den objekt-lokala 

runtime-instansen i samband med ett fjärr-anrop deklarerar fångandet av 

alla typer av exceptions. I det fall att ett exception kastas kan det sedan 

skickas vidare till den stubb-lokala runtime-instansen som då kan kasta 

det på nytt för att ge stubb-lokala catch-block en chans att hantera felet. 

Runtime måste innehålla funktioner för att kunna hantera global synkro-

nisering för alla objekt. Då runtime erhåller en synkroniseringsförfrågan 

måste det först avgöras om referensen som bifogades är till ett stubb-

objekt eller ett vanligt objekt. I det fallet att referensen är till ett stubb-

objekt måste synkroniseringsförfrågan delegeras till motsvarande objekt-

lokala runtime-instans. Hos den objekt-lokala runtime-instansen kan låset 
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för det faktiska-objektet erhållas genom användandet av Javas inbyggda 

synchronized-sats. 

Om kommunikationen bryts mellan två noder i samband med ett fjärr-

anrop måste runtime kunna signalera felet. Vi väljer här att använda oss 

av runtime-exceptions vilka kan kastas av runtime utan krav på använda-

ren att deklarera explicit felhantering. 

3.6 Utformning av API 
Vi accepterar att förekomsten av nätverkskommunikation aldrig helt kan 

abstraheras för en utvecklare, och fokuserar istället på att minimera kom-

plexiteten för interaktionen av de delar som kräver en utvecklares upp-

märksamhet.  

Sockets får - sett till sin popularitet - anses vara ett väldigt lyckat sätt att 

hantera nätverksanslutningar på, och genom att bygga vidare på det kon-

ceptet skulle vi kunna tänka oss någon slags “RMI-socket”, vilken tillåter 

oss att ansluta till en likadan RMI-socket i en annan process.  

En vanlig socketanslutning upprättas genom att den ena processen skapar 

en lyssnande socket, vilken är bunden till ett portnummer hos den lokala 

datorn. Den andra processen initierar anslutningen genom att ansluta till 

det här portnumret hos den lyssnande datorn. Eftersom vi vill att vår lös-

ning ska vara så enkel som möjligt att använda, och dessutom fungera för 

både peer-to-peer och client-server applikationer, vore det praktiskt om vår 

socket både kunde ta emot inkommande anslutningar och även initiera 

utgående anslutningar. Då det inte heller är ovanligt att en distribuerad 

applikation upprättar flera olika anslutningar vore det också bra om vår 

socket kunde klara av det, istället för att kräva att användaren skapar en 

ny socket för varje anslutning.  

Istället för att bygga en “supersocket” som klarar av allt ovan, skulle vi 

kunna gömma konceptet med sockets bakom en fasad, via vilken vi kan 

upprätta och ta emot nya anslutningar. Den här “kommunika-

tionsadaptern” skulle kunna hjälpa oss hålla reda på alla anslutningar och 

låta användaren fråga om deras status vid behov.  

Vi vill också att användaren ska kunna koppla ned en öppen anslutning 

och det gör att vi måste ha ett sätt att presentera de öppna anslutningarna 

för användaren, så att det blir möjligt att traversera, undersöka och välja 

ut den kanal som ska stängas.  

Varje anslutning representerar en anslutning till en nod i det distribuerade 

systemet, och det vore naturligt att presentera anslutningarna för använ-

daren som just noder. Fasaden skulle kunna presentera en lista för an-

vändaren innehållande de noder som för tillfället är anslutna. 

Efter att en anslutning har upprättats mellan två noder måste det finnas 

ett sätt för dem att initiera kommunikationen. Det måste finnas ett initialt 

sätt för programmen att erhålla referenser till objekt i den andres adress-

rymd. Det här är ett erkänt problem som i RPC kallas för binding [2, 8].  

java.rmi löser det här problemet genom att använda sig av register. Ett 

register tillåter en nod att registrera ett objekt tillsammans med ett unikt 
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id i form av en textsträng. En nod måste sedan explicit ansluta till registret 

och hämta objektreferenser genom att ange objektets id. Det här betyder 

att en nod inte behöver känna till var någonstans i det distribuerade sy-

stem ett objekt existerar, utan behöver endast veta var någonstans regist-

ret i fråga befinner sig.  

För stora system kan det vara praktiskt, men för små distribuerade appli-

kationer innebär det mycket extra komplexitet. Vidare lämpar sig ett regis-

ter främst i samband med klient-server applikationer, där det då är ser-

vern som publicerar objekt i registret. Eftersom ett id i registret måste vara 

unikt skulle det inte fungera om det fanns flera serverar som ville publi-

cera likadana objekt med samma id, vilket förmodligen skulle vara fallet 

om de körde samma programvara. I ett peer-to-peer nätverk är det mycket 

troligt att ett sådant scenario uppstår, och såvida registret inte tillåter 

dubbletter - vilket skulle öka komplexiteten - är ett register uteslutet i en 

sådan situation. Ett register i java.rmi kräver också ett eget portnummer, 

vilket kan vara opraktiskt om applikationen befinner sig bakom brandväg-

gar.  

Vi skulle kunna tänka oss att varje nod har ett eget register, inbakat i 

kommunikationsadapter. En nod skulle kunna registrera sina objekt i 

samband med att adapter initieras. Efter att en anslutning har upprättats 

kan nodens register sökas igenom för att erhålla objektreferenser. De ob-

jekt som finns registrerade i en nods register skulle således utgöra nodens 

publika gränssnitt.  

Någonting som är negativt med det här sättet att erhålla objektreferenser 

är att de behöver konverteras till rätt typ efter det att de har hämtats från 

registret. Det här innebär att en utvecklare skulle behöva hålla reda på 

både objektets id i registret och objektets typ. 

Ett annat sätt skulle vara att varje nod endast har ett objekt registrerat i 

sin adapter. En fjärr-nod skulle erhålla referensen till detta objekt i sam-

band med upprättat anslutning, utan att behöva använda sig av ett regis-

ter. Det här objektet skulle i sig kunna fungera som ett register, eller en 

fasad för noden, men skulle ge utvecklare större frihet. En annan positiv 

aspekt av den här lösningen är att en nods gränssnitt skulle kunna defi-

nieras i ett vanligt objekt, och då också göra definitionsprocessen av en 

nods gränssnitt likadan som för vanliga process-lokala gränssnitt, dvs. 

genom skapande av klasser eller interface. 

När en anslutning upprättas och nodens fasad-objekt erhålls, skulle detta 

konverteras till rätt typ beroende på vilken typ av nod som anslöts till. Om 

konverteringen skulle fallera betyder det att nodens identitet är annan än 

den som var trodd. Det här skulle skapa ett mer standardiserat sätt att 

kommunicera med noder på, då varje nod skulle associeras med en viss - 

väldefinierad - typ, baserat på dess fasad-objekt. 

Negativt med den här lösningen är att en nods gränssnitt definieras sta-

tiskt av programmeraren och är låst under programmets körning, vilket 

inte skulle behöva vara fallet om ett register används. Det får dock ses som 

en acceptabel kompromiss då ändringar i ett register under körning skulle 

införa nya problem som måste hanteras. 
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4 Resultat 
Modellen är indelad i tre olika delar vilka beskrivs i resten av kapitlet. 

Transformeringen är ansvarig för att transformera en applikation till att 

överensstämma med den objektmodell som runtime förutsätter. Modellen 

tar inte ställning till huruvida transformeringen sker i samband med kom-

pilering eller under applikationens körning. Transformeringen tar inte hel-

ler hänsyn till Javas reflexiva API, och förutsätter att användaren är med-

veten om det. 

Runtime är den del som tillåter flera noder att ansluta och kommunicera 

med varandra, och består av ett antal Java-klasser i applikationen. 

Kommunikationslösningen hanterar lågnivå-detaljerna i samband med 

nätverksanslutningarna. Den exakta utformningen av kommunika-

tionslösningen lämnas upp till en eventuell implementation. Däremot pre-

senteras här de krav som ställs på lösningen. 

4.1 Transformering 
Alla klasser som ingår i en applikation transformeras i syfte att möjliggöra 

fjärranvändning för alla objekt. Transformeringen inkluderar även trans-

formation av standardbibliotekets klasser.  

Ny objektmodell 

Den nya objektmodellen grundar sig i att möjliggöra förekomsten av fjärr-

referenser för godtyckliga objekt genom att flytta ut definitionen för en 

klass till ett interface. Den ursprungliga klassen fungerar som den lokala 

implementationen för den här typen och kan samexistera med en stubb-

implementation vilken fungerar som en fjärr-referens.  

Förutsättningar 

Alla transformerade typer läggs i ett separat paket i syfte att tydligt mar-

kera att de är transformerade. Det här innebär i praktiken att namnen på 

alla klasser vilka omfattas av transformeringen blir prefixade med ett spe-

ciellt paketnamn.  

De typer som inte omfattas av transformeringen är vissa klasser innehål-

lande native-implementerade metoder beskrivna nedan, klassen String 

och de primitiva datatyperna byte, short, int, long, char, float, 

double, boolean. 

Innan startandet av applikationen 

Innan en applikation kan startas, dvs. innan main-metoden för applikat-

ionen anropas behöver vissa saker ske.  

Då alla objekt implicit ärver från java.lang.Object behövs det ett inter-

face som överskuggar alla metoder i klassen. Alla genererade interface är-

ver av det här interfacet för att de här metodanropen ska kunna delegeras. 

Det här bygger på den princip som beskrivs av Factor et al. [12]. 

För att tranformerade exception-typer ska gå att använda i en throw-sats 

måste en speciell subklass till java.lang.Throwable skapas. Alla trans-

formerade exceptions ärver sedan från den här klassen. 
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De klasser som definieras som icke-transformerbara av Tilevich och Sma-

ragdakis [11] enligt punkterna nedan måste identifieras innan applikation-

en startar. Försök till användande av de här klasserna måste meddela felet 

till användaren. 

De icke-transformerbara klasserna är: 

1. En systemklass med native-metoder är icke-transformerbar. 

 

2. En systemklass som används som parameter eller returtyp för en 
native-metod är icke-transformerbar. 

3. Om en systemklass är icke-transformerbar, är typerna för klassens 

attribut och statiska attribut är icke-transformerbara. 

4. Alla superklasser till en systemklass som är icke-transformerbar, 

är icke-transformerbara. 

 

Transformering av klasser 

Nedan beskrivs de aspekter av en klass som ska transformeras. Beskriv-

ningen förutsätter att transformeringen sker i flera steg i den ordning i 

vilka de beskrivs. Det förutsätts också att varje steg går igenom hela klas-

sen och utför den beskrivna transformeringen innan nästa steg påbörjas. 

Extrahering av statiska delar 

Alla statiska attribut och metoder för klassen extraheras till en separat 

klass vilken genomgår samma transformering som andra klasser.  

Skapande av wrapper för arrayer 

För alla deklarerade array-variabler av typer som ej förekommit tidigare 

skapas det ett nytt wrapper interface och en implementerande klass.  

Insättning av setters och getter 

För varje attribut med synligheten public eller protected skapas det två 

olika metoder som tillåter att göra åtkomsten av attribut indirekta. Synlig-

heten för metoderna bör vara den samma som för motsvarande attribut. 

Namnen på metoderna bör vara av sådan natur att de med stor sannolik-

het ej krockar med namnen på andra metoder i klassen.  

Attributhantering 

All attributhantering som sker på andra objekt som omfattas av transfor-

meringen i klassens metoder skrivs om till att anropa motsvarande genere-

rade getters och setters. 

Synkronisering 

All synkronisering måste skrivas om till motsvarande anrop in till runtime. 

För synchronized-block innebär det att ersätta blocket med anrop som i 

början och slutet av blocket utför anrop in till runtime. För metoder som är 

deklarerade som synchronized flyttas istället de här anropen in i metoden 

och läggs först respektive sist i metod-kroppen. 

Referera till nya typer 

Typerna för alla variabler, parametrar, returvärden, typparameteriseringar, 

allokeringar och typkonverteringar måste ändras till de transformerade 
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typerna. För vanliga klasser innebär det här att referera till motsvarande 

interface-typer istället. För allokeringar ändras typen till den lokala im-

plementationen för interfacet. Det här gäller också de statiska attribut som 

har extraherats från klassen. 

Hantering av JVM runtime-exceptions 

För alla catch-block som deklarerar fångandet av runtime-exceptions ge-

nererade av JVM:en måste det i början av catch-blocket genereras extra 

kod vilken gör om det fångade runtime-exceptionet till sin transformerade 

motsvarighet. 

Flytta definition av klass till interface 

Klassen gränssnitt flyttas ut till ett interface, och den ursprungliga klassen 

sätts till att implementera det nya gränssnittet. 

4.2 Runtime 
Varje nod i det distribuerade systemet innehåller en runtime-instans. Run-

time har tre olika gränssnitt riktade mot tre olika användningsområden i 

applikationen. Dels finns det ett användargränssnitt, via vilket en pro-

grammerare kan utföra vissa funktioner. Dels finns det ett internt gräns-

snitt för stubbar och transformerad kod, vilket tillexempel tillåter en 

stubbe att delegera metodanrop, samt tillåter transformerad kod att utföra 

vissa funktioner som global synkronisering. Det tredje gränssnittet är det 

via vilket olika runtime-instanser kommunicerar med varandra över nät-

verket. 

Användargränssnitt 

Programmeraren använder sig av användargränssnittet likt ett verktyg 

vilket tillåter hantering av olika aspekter av kommunikationen med andra 

noder. I samband med initieringen av gränssnittet registrerar användaren 

ett objekt som definierar och implementerar nodens gränssnitt i det distri-

buerade systemet. Efter att det här gränssnittet är registrerat kan använ-

daren ta emot och upprätta nya anslutningar till andra noder. 

Runtime ansvarar för att hålla reda på alla anslutna noder och presentera 

dessa för användaren vid behov. Genom att iterera över de anslutna no-

derna kan användaren stänga önskade anslutningar. 

Internt gränssnitt 

Det interna gränssnittet är ämnat för stubbar och genererad kod som krä-

ver vissa funktioner. Stubbar använder sig av det här gränssnittet för att 

delegera metodanrop. Transformerad kod använder sig av gränssnittet för 

möjliggörande av global synkronisering. 

Nätverksgränssnitt 

Nätverksgränssnittet definierar kommunikationen som kan ske mellan 

olika runtime-instanser i det distribuerade systemet. Det inkluderar bland 

annat fjärr-anrop, upprättning och nedkoppling av anslutningar samt 

synkronisering. 

För att kommunikationen mellan noderna ska vara enkel att hantera för-

definieras ett antal serialiserbara datastrukturer för de olika kommu-
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nikationsändamålen. De här datastrukturerna bör också användas i res-

ten av runtime-systemet för att skapa enhetlighet i dess design. Struk-

turerna behöver bland annat inkludera representation av metod-anrop, 

parametrar, returvärden och fjärr-referenser. 

Initiering av kommunikation 

När användaren upprättar en anslutning till en nod erhåller denne en 

fjärr-referens till nodens registrerade gränssnitt. Den erhållna fjärr-

referensen tillåter programmeraren att anropa metoder och hantera attri-

but hos gränssnittet som om det vore en lokal referens. Via nodens gräns-

snitt kan nya fjärr-referenser erhållas och kommunikationen mellan de 

båda noderna kan därmed anses vara initierad. 

Referenser 

Skapandet av fjärr-referenser sker genom att alla fjärranrop analyseras i 

samband med att stubben gör sitt delegeringsanrop in till runtime. Då en 

lokal referens skickas i samband med ett fjärranrop byts den ut mot en 

fjärr-referens. Då en fjärr-referens erhålls i samband med ett fjärranrop 

skapas ett lokalt stubb-objekt och fjärr-referensen byts ut mot en lokal 

referens till stubb-objektet. I syfte att undvika att fjärr-referenser skapas 

för stubb-objekt måste runtime identifiera en stubb-referens då den skick-

as i samband med ett fjärr-anrop. I stället för att skapa en ny fjärr-referens 

till stubb-objektet återskapas då istället fjärr-referensen till det ursprung-

liga objektet.  

I samband med att en fjärr-referens skapas för första gången sparas en 

lokal referens till objektet i en tabell på en viss position. I fjärr-referensen 

finns information som dels identifierar noden med hjälp av IP- och port-

nummer, och dels identifierar det specifika objektet genom att spegla po-

sitionen objektet har i tabellen. Mellan runtime-instanser kommuniceras 

fjärr-referenser i form av datastrukturer innehållandes den här informat-

ionen.  

Lokalt representeras en fjärr-referens av ett stubb-objekt. Ett stubb-objekt 

skapas med hjälp av klassen java.lang.reflect.Proxy vilken innehåller 

statiska metoder som tillåter skapandet av en proxy för ett visst interface. 

Proxyn delegerar alla metodanrop till en viss InvocationHandler vilken i 

sin tur endast är instruerad att delegera vidare till runtime. Identifiering av 

proxy-objekt stöds också av java.lang.reflect.Proxy API:et, vilket är 

ett krav för att runtime ska kunna hantera stubb-referenser i samband 

med fjärr-anrop. 

Referensräkning 

Runtime måste hålla reda på hur många utestående fjärr-referenser ett 

lokalt objekt har. Om ett objekt inte har några fjärr-referenser behöver det 

inte längre existera i tabellen, och kan därmed rensas av garbage-

collectorn då inga referenser till objektet kvarstår. Det här löses genom alla 

referenser i tabellen har en motsvarande referens-räknare som håller reda 

på antalet utestående fjärr-referenser. Vid skapandet av en fjärr-referens 

kan referens-räknaren ökas. Då ett stubb-objekt rensas av garbage-

collectorn rapporteras det till den objekt-lokala runtime-instansen som då 

minskar räknaren för utestående referenser för det specifika objektet.  
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Fjärranrop 

Då ett metodanrop sker på ett stubb-objekt delegeras detta vidare till run-

time. Runtime är ansvarig för att pausa den anropande tråden under tiden 

som anropet sker. Informationen som bifogas i samband med anropet från 

stubben används sedan för att avgöra vilken nod anropet ska delegeras 

vidare till. När den objekt-lokala runtime-instansen erhåller en fjärr-

förfrågan om att utföra ett metodanrop använder sig runtime-instansen av 

den unika informationen i förfrågan för att erhålla en lokal referens till 

objektet i fråga via sin referenstabell. Här skapas också en ny tråd av run-

time-instansen i vilken det lokala metodanropet utförs med hjälp av Javas 

reflection API.  

Exceptions 

Om ett exception kastas under ett fjärranrop är runtime ansvarig för att 

fånga upp det och fortsätta dess propagering mellan noder. Det här sker 

genom att runtime omsluter anropet av metoden hos det faktiska objektet i 

en try-catch-sats. Om ett exception kastas kan runtime fånga upp det 

och skicka det vidare till den stubb-lokala runtime-instansen, vilken kan 

kasta det på nytt i en throw-stats. 

Synkronisering 

Ett synkroniseringsanrop sker via det interna gränssnittet. Precis som för 

ett synchronized block i Java bifogas det med anropet en referens till det 

objekt som ska låsas. Om referensen är en fjärr-referens måste runtime 

kunna erhålla ett globalt lås för objektet. Det här sker genom att runtime 

delegerar till den objekt-lokala runtime-instansen, vilken kan erhålla ett 

lås för det faktiska objektet genom ett vanligt synchronized block. När 

den kritiska delen är färdig kan låset släppas genom ett nytt anrop till run-

time som fungerar på liknande sätt. 

Hantering av statiska attribut 

Ingen synkronisering hos statiska attribut sker mellan olika noder. En 

användare uppmanas att inte använda statiska attribut i den här modellen 

på grund av den inkonsistens som uppstår mellan applikationer. 

Felhantering 

Då kommunikationen med en nod bryts under ett fjärr-anrop kastas av 

runtime ett runtime-exception för att signalera felet. 

4.3 Kommunikationslösning 
Kommunikationslösningen måste innehålla viss funktionalitet för att vara 

kompatibel med den runtime som definierats.  

Lösning måste kunna: 

 Ta emot anslutningar på ett specifikt portnummer. 

 Upprätta anslutningar. 

 Kunna hantera flera samtidiga anslutningar.  
 

Det förutsätts här också att lösningen använder sig av ett modernt trans-

port-protokoll som t ex. TCP.  
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5 Diskussion 
Vi satte ut med målet att skapa en RMI-lösning där transparensen låg i 

fokus. För att göra det möjligt var en omfattande transformering av appli-

kationen nödvändig, men försvårades av det faktum att vissa klasser i Ja-

vas standardbibliotek har metoder implementerade i native-kod. Det här 

gjorde att det inte gick att “bara” bygga upp en enkel transformerings-

modell, utan krävde statisk analys och specialbehandling av de specifika 

klasserna. En av anledningarna till att Java valdes för arbetet var just dess 

plattformsoberoende, vilket visade sig inte vara komplett i det här fallet. 

Målet med transformeringen var att möjliggöra ett lager av “indirekthet” för 

all objekthantering. Tillvägagångssättet som valdes för transformeringen 

kan ses som en kompensation för avsaknad av viss funktionalitet hos 

Java-språket och dess virtuella maskin. De två huvudorsakerna till trans-

formeringen var att skapa möjligheten att generera proxies för godtyckliga 

objekt, samt att göra attributhanteringen indirekt. En lösning för attribut-

hanteringen skulle vara att introducera implicita getters och setter i Java-

språket, vilka anropades av JVM:en vid attributhantering. Javas reflekt-

ions API innehåller som beskrivet funktionalitet för att generera proxies för 

interface. En utökning av den här funktionaliteten skulle vara att möjlig-

göra generering av proxies för objekt. Genom de här ändringarna skulle 

transformeringen göras redundant.  

En klar nackdel med användandet att bytekod-manipulering är att änd-

ringar av bytekodens utformning, eller införandet av nya funktioner i sam-

band med nya versioner av Java kräver att en eventuell implementation 

också rättar sig efter de här ändringarna, vilket betyder att visst underhåll 

av implementationen är nödvändigt. 

5.1 Framtida arbete 
I den presenterade modellen uteslöts nästan helt de olika aspekter av fel-

hantering som kan anses nödvändiga för att lösningen ska vara praktiskt 

användbar. Till exempel skulle en bruten anslutning kunna resultera i att 

det existerar flera ”döda” stubbar i en applikation, vilka alltså inte skulle 

ha möjlighet att delegera anrop. Vid eventuell utökning av modellen vore 

det relevant att undersöka hur en mer omfattande felhantering kan desig-

nas. Ett annat problem som inte hanterades var de fall då inter-process 

cirkulära beroenden uppstår, och hindrar en garbage-collector från att 

rensa bort de involverade objekten. 

5.2 Slutsatser 
Användandet av bytekod-manipulering hindrade en helt transparent lös-

ning på grund av förekomsten av native-implementerade metoder i Javas 

standardbibliotek. Det här gjorde att några typer inte kunde omfattas av 

den transparenta objektmodellen som togs fram. En mer transparent lös-

ning skulle förmodligen kunna existera om viss funktionalitet lades till i 

Javas virtuella maskin (se ovan). Förekomsten av statiska attribut i Java-

språket är också något som blir opraktiskt i en distribuerad miljö. Med 

tanke på de krav som ställdes får resultatet anses vara tillfredsställande. 

En mer radikal lösning där Javas virtuella maskin övergavs och där änd-

ringar infördes i Java-språket hade förmodligen resulterat i en lösning där 

full transparens var möjlig.  
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Bilaga 1. Identifiering av systemklasser innehållande native-kod. 

I syfte att undersöka omfattningen av det problem med native-klasser som 

stöttes på under arbetet gjordes en mindre studie av Javas standardbiblio-

tek där klasser innehållandes native-metoder identifierades. 

 

Undersökningen gick ut på att identifiera alla klasser som existerar i Javas 

standardbibliotek, och ladda in klasserna var för sig i JVM:en och inspek-

tera dessa med hjälp av Javas reflexiva API. 

 

Genom att scanna indexet för alla klasser i Javas API dokumentation 

kunde namnen för klasserna extraheras till en lista. I Java kunde listan 

sedan gås igenom, och klasserna kunde laddas in och undersökas. Resul-

tatet av undersökningen visas i Tabell 1. Det undersökta standardbiblio-

teket är oracles jdk1.8.0_40 för ubuntu. Källkoden för de program som 

användes presenteras i  

 

Tabell 1. Resultat för undersökningen av Javas standardbibliotek. 

Totalt antal klasser i standardbiblioteket 
1673 st 

Antal klasser som inte kunde laddas in i JVM:en 
130 st 

Antal klasser innehållandes minst en native-metod 
87 st 

 

 

//NODE.js javascriptfil 
 
var PAGE = "http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/allclasses-
noframe.html"; 
 
var http = require("http"); 
var env = require('jsdom').env; 
var fs = require('fs'); 
 
var allClasses = []; 
 
function printClasses(){ 
   fs.writeFileSync("std_java", allClasses.join("\n")); 
} 
 
http.get(PAGE, function(res){ 
   var page_buffer = ""; 
 
   res.on('data', function(data) { 
       page_buffer += data.toString("utf8"); 
   }); 
 
   res.on("end", function(){ 
 
       env(page_buffer, function(error, window){ 
           var $ = require("jquery")(window); 
 
           var contentTable = $(".indexContainer ul"); 
           contentTable.children("li").each(function(index, child){ 
               var name = $(child).find("a").attr("href").replace(/\//g, 
".").replace(/\.html$/, ""); 
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               if(name.match(/^java\./)) 
                   allClasses.push(name); 
           }); 
 
           printClasses(); 
       }); 
   }); 
}); 

Figur 16. Källkod för det javascript som användes för extrahering av namnen på 
Javas systemklasser. 

import java.io.*; 
import java.lang.reflect.Constructor; 
import java.lang.reflect.Field; 
import java.lang.reflect.Method; 
import java.lang.reflect.Modifier; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
 
public class Main { 
 
  public static void checkStandardLibraryForNativeClasses(){ 
     List<String> javaClasses = new ArrayList<>(); 
     List<String> nativeClasses = new ArrayList<>(); 
     List<String> unknownClasses = new ArrayList<>(); 
 
     BufferedReader reader = null; 
     try { 
        reader = new BufferedReader(new FileReader("std_java")); 
     } catch (FileNotFoundException e) { 
        e.printStackTrace(); 
     } 
 
     String current = ""; 
 
     try { 
        while ((current = reader.readLine()) != null) { 
           javaClasses.add(current); 
        } 
     } catch (IOException e) { 
        e.printStackTrace(); 
     } 
     javaClasses.sort(null); 
 
     for (String name : javaClasses) { 
 

 
        try { 
           Class c = Class.forName(name); 
           if (hasClassNativeImplementation(c)) 
              nativeClasses.add(name); 
 
        } catch (ClassNotFoundException e) { 
           unknownClasses.add(name); 
        } 
     } 
     System.out.println("Number of classes scanned: " + javaClasses.size()); 
     System.out.println("Number of classes not found: " + unknownClasses.size()); 
     System.out.println("Number of classes with native methods: " + na-
tiveClasses.size()); 
 
     for (String name : nativeClasses) { 
        System.out.println(name); 
     } 



 

31 

 

  } 
 
  public static boolean hasClassNativeImplementation(Class classToCheck){ 
 
     Method[] methods = classToCheck.getDeclaredMethods(); 
     for (int i = 0; i < methods.length; i++) { 
        if(Modifier.isNative(methods[i].getModifiers())) 
           return true; 
     } 
 
     Constructor[] constructors = classToCheck.getConstructors(); 
     for (int i = 0; i < constructors.length; i++) { 
        if(Modifier.isNative(constructors[i].getModifiers())) 
           return true; 
     } 
 
     return false; 
  } 
 
  public static void main(String[] args) throws IOException { 
     checkStandardLibraryForNativeClasses(); 
  } 
} 

Figur 17. Källkod för Java-program som användes för identifiering av systemklasser 
med native-metoder. 


