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SAMENVATTING 

Circle Software is een bedrijf dat zich speciaal richt op het ontwikkelen en installeren van 
documentmanagementsystemen. Het merendeel van de klanten zijn overheidsinstellingen, 
echter sinds enkele jaren is er steeds meer vraag vanuit het bedrijfsleven naar 
documentmanagementsystemen. Oaarom is enkele jaren geleden gestart met het 
ontwikkelen van een geheel nieuw documentmanagementsysteem onder de naam CIOS. 
Tijdens de ontwikkeling van CIOS werd al snel duidelijk dat het door performancetechnische 
redenen noodzakelijk is om een aantal taken asynchroon uit te voeren. 

Tijdens dit afstudeerproject is de Services Manager ontwikkeld waarmee op een generieke 
wijze asynchrone taakafhandeling kan plaatsvinden. 

In het eerste deel van dit project wordt naast het opstellen van de eisen die gesteld worden 
aan de Services Manager, ook een technologieonderzoek verricht. Het 
technologieonderzoek is vooral gericht op het bestuderen van technologieen die binnen 
Windows beschikbaar zijn. Hierbij wordt naast de functionaliteit van de technologie ook 
gekeken naar de distributiemogelijkheden; er wordt bijvoorbeeld gekeken of het gebruiken 
van de technologie extra software-installaties met zich meebrengt. Oit laatste is vooral van 
belang wanneer de ontwikkelde software bij klanten ge'installeerd wordt. 

In het tweede deel van het project heeft het ontwerpen van de Services Manager centraal 
gestaan. Hierbij is gebruikgemaakt van de laatste technologieen op het gebied van 
softwareontwikkeling. Er is met name gebruikgemaakt van technieken zoals object
georienteerd ontwerpen, het Rational Unified Process (RUP), Unified Modeling Language 
(UML) en design patterns. 

T enslotte heeft in het derde deel van het afstudeerproject het ontwikkelen van de Services 
Manager centraal gestaan. Hierbij is gebruikgemaakt van technieken zoals component 
based development. Naast implementatieactiviteiten hebben ook nog testactiviteiten 
plaatsgevonden. 



VOORWOORD 

Oit rapport is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de Technische Universiteit 
Eindhoven, studierichting Informatie-Technische Wetenschappen. Het afstuderen heeft 
plaatsgevonden bij Circle Software Group B.V. te Sittard binnen de projectgroep CIOS. 
Circle Software is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het aanbieden van geavanceerde 
documentmanagementoplossingen. Hierbij houdt de projectgroep CIOS zich vooral bezig 
met het ontwikkelen van de software die hiervoor nodig is. 

De afstudeeropdracht bestond uit het ontwikkelen van een stuk software ten behoeve van 
performanceverbetering van het huidige documentmanagementsysteem. Hierbij is 
gebruikgemaakt van de laatste ontwikkelingen op het gebied van software-engineering. 

Tot slot wil ik Circle Software bedanken voor de mogelijkheid die ze mij geboden hebben om 
in hun bedrijf af te studeren. Tevens wi! ik hierbij de begeleiders vanuit Circle Software en 
niet te vergeten de begeleiders vanuit de TUE bedanken voor de prettige samenwerking en 
begeleiding. 

Sittard, januari 2002 
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1. INLEIDING 

Steeds meer bedrijven zien het nut van documentmanagementsystemen in. Er is dan ook 
een groeiende vraag voor dit soort systemen. Tegelijkertijd heeft elk bedrijf zijn specifieke 
wensen aan een documentmanagementsysteem. Een doorsnee 
documentmanagementsysteem zal dan in de praktijk ook niet voldoen. Voor dit probleem 
heeft Circle Software een framework ontwikkeld waarmee relatief snel klantspecifieke 
documentmanagementoplossing gerealiseerd kunnen worden. 

1.1. Circle Software 
Circle Software is een bedrjjf dat zich speciaal richt op het ontwikkelen en installeren van 
documentmanagementsystemen. Het merendeel van de klanten zijn overheidsinstanties 
zoals gemeenten en ministeries. Echter sinds enkele jaren is er steeds meer vraag vanuit het 
bedrijfsleven naar documentmanagementoplossingen. Hierdoor is een nieuwe markt 
ontstaan. Een groot verschil tussen overheidsinstanties en het bedrijfsleven is dat in het 
bedrijfsleven specifiekere eisen aan het documentmanagementsysteem gesteld worden. Het 
bestaande documentmanagementsysteem van Circle Software kan hier niet gemakkelijk 
mee omgaan. Om toch dit gat in de markt te kunnen opvullen, heeft men enkele jaren 
geleden besloten om een geheel nieuw documentmanagementsysteem te ontwerpen. 
Tijdens het ontwerpen van dit nieuwe documentmanagementsysteem is getracht de 
functionaliteit zo generiek mogelijk te houden, zodat klantspecifieke eisen veel gemakkelijker 
gerealiseerd kunnen worden. Het documentmanagementsysteem is ontworpen onder de 
naam CIOS. Hierbij staat CIOS voor Circle Intelligent Office Software. Deze naam zal in het 
rapport regelmatig gebruikt worden. 

1.2. Doelstelling 
Tijdens de ontwikkeling van CIOS kwam al snel naar voren dat het uitvoeren van bepaalde 
taken beter asynchroon kan plaatsvinden. Het synchroon uitvoeren van deze taken zou een 
te grote negatieve invloed hebben op de algemene performance. Omwille van een goede 
performance is het dus noodzakelijk om een aantal taken asynchroon uit te voeren. 

Om deze taken, ook wei services genoemd, asynchroon aan te sturen wordt gebruikgemaakt 
van een Services Manager. Hierbij vormt de Services Manager een extra laag tussen de 
gebruiker die opdracht geeft om een taak uit te voeren en het daadwerkelijk uitvoeren van de 
taak. De doelstelling is dan ook het ontwerpen van een Services Manager waarmee de 
algemene performance verbeterd kan worden. 

1.3. Indeling van het rapport 
In hoofdstuk 2 een beschrijving van CIOS gegeven. Hierbij wordt voornamelijk ingegaan op 
de belangrijkste functionaliteit van CIOS. Daarna wordt in hoofdstuk 3 de gehanteerde 
werkwijze besproken. In dit hoofdstuk worden de gebruikte technieken in het kort besproken. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 aandacht besteed aan de eisen waaraan de Services 
Manager moet voldoen. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk het basis principe uitgelegd waarop 
de Services Manager gebaseerd is. In hoofdstuk 5 worden een aantal technologieen 
bekeken waarvan met name tijdens de implementatie gebruikgemaakt kan worden. In de 
hoofdstukken 6, 7 en 8 worden de resultaten van de afzonderlijke ontwerpfasen behandeld. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat bij de implementatiefase niet wordt ingegaan op de 
ontwikkelde code. Tenslotte zijn in hoofdstuk 9 de conclusies en aanbevelingen terug te 
vinden. 
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2. CIRCLE INTELLIGENT OFFICE SOFTWARE 

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van het CIOS (Circle Intelligent Office Software) 
framework. Dit wordt in een aantal stappen gedaan. Ais eerste zal een algemene 
beschrijving worden gegeven. Aansluitend hieraan zal de hoofdfunctionaliteit en het 
toepassingsgebied van het softwarepakket CIOS aan bod komen. Hierin zal ook de 
softwarearchitectuur van CIOS worden behandeld. Tenslotte zullen de structurele 
beperkingen en knelpunten aan bod komen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van dit 
project. 

2.1. Aigemene beschrijving 
Voordat begonnen kan worden met het uitleggen van de belangrijkste functionaliteit van 
CIOS zal eerst een algemene beschrijving van CIOS worden gegeven. CIOS is een 
softwarepakket waarmee geavanceerde documentmanagementoplossingen te realiseren 
zijn. Het uitgangspunt hierbij vormt de gedachte dat aile relevante documenten binnen een 
organisatie centraal opgeslagen en uniform beheerd worden. Met 'uniform' wordt bedoeld dat 
van elk document dezelfde soort gegevens worden vastgelegd. De gegevens die vastgelegd 
worden kunnen vrij gemodelleerd worden, hierbij moet gedacht worden aan gegevens zoals 
auteur, dag van ontvangst, onderwerp, trefwoorden, enz. Deze gegevens worden de 
metagegevens genoemd. 

Het centraal opslaan van documenten biedt een aantal voordelen ten opzichte van het 
verspreid opslaan van documenten zoals dat vaak het geval is. Ten eerste biedt het centraal 
opslaan van documenten de mogelijkheid om op een snelle manier een overzicht van de 
documenten te verkrijgen. Daarnaast kan snel een bepaald document gevonden worden. Er 
hoeft immers maar op een plaats gezocht te worden. Door de centrale opslag is het voor 
medewerkers binnen een organisatie, en zeker voor nieuwe medewerkers. overzichtelijk 
waar documenten gevonden kunnen worden. 

Het unieke aan CIOS is dat het opzetten van een documentmanagementoplossing gebeurt 
aan de hand van een metamodel. Het CIOS framework is vrij modelleerbaar zodat het aan 
de hand van de business rules dusdanig geconfigureerd kan worden dat het aan de wensen 
van de gebruikers voldoet. 

2.2. Hoofdfunctionaliteit 

Tijdens het modelleren wordt onder andere onderstaande functionaliteit beschikbaar gesteld 
door het CIOS framework. Mocht er desondanks nog behoefte bestaan aan andere 
functionaliteit. dan kan deze in de vorm van maatwerkmodules aan het framework gekoppeld 
worden. 

Zoe ken - Documenten kunnen op basis van metagegevens gezocht worden 

Hierarchische doorsneden op basis van metagegevens - Organisaties kunnen hun eigen 
hierarchische doorsnede over documentverzamelingen definieren. Met hierarchische 
doorsneden kan zelf bepaald worden hoe en langs welke as naar de documenten gekeken 
wordt. Een voorbeeld hiervan is een overzicht waarbij brieven per auteur per afdeling 
gerubriceerd zijn. 

Versiebeheer - Bij het maken van documenten biedt CIOS de mogelijkheid om meerdere 
versies te bewaren. 
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Koppeling met externe applicaties - CIOS kan gekoppeld worden aan externe applicaties 
zoals e-mail applicaties, workflowmanagement applicaties, etc. Wanneer CIOS gekoppeld 
wordt aan een externe applicatie dan is het mogelijk om zowel gegevens te importeren als 
ook te exporteren. 

Imaging - Door middel van een scanner kan CIOS papieren documenten omzetten naar een 
elektronisch formaat. 

Beveiliging - Binnen CIOS kan het beveiligen van documenten op drie niveaus 
plaatsvinden. Het eerste niveau is gebaseerd op de rol die aan de gebruiker gekoppeld is. 
Een projectleider heeft bijvoorbeeld het recht om documenten goed te keuren, een lid van de 
projectgroep heeft deze rechten niet. Het tweede niveau is gebaseerd op de rechten die aan 
de ingelogde gebruiker zijn toegekend. Op deze manier kan per document ingesteld worden 
wie toegang heeft tot het document. Het derde niveau is gebaseerd op de classificatie van 
documenten. Een gebruiker kan bijvoorbeeld gerechtigd zijn om toegang te hebben tot 
documenten die geclassificeerd zijn als geheim. 

Documentgeneratie - Met CIOS is het mogelijk om documenten te genereren waarbij 
binnen deze documenten gebruikgemaakt kan worden van data uit CIOS. Deze documenten 
kunnen automatisch geregistreerd worden binnen CIOS. 

2.3. Toepassingsgebied 

Zoals reeds hierboven is aangegeven is CIOS een geavanceerd 
documentmanagementsysteem. Dit soort systemen kan op legio plaatsen worden ingezet. 
Met name door de flexibele opzet van CIOS kan gemakkelijk een klantspecifieke oplossing 
gerealiseerd worden. 

In het verleden werden documentmanagementsystemen vooral gebruikt bij 
overheidsinstanties zoals gemeenten en ministeries. Bij deze instanties komen over het 
algemeen veel documenten binnen, waarbij op een aantal documenten binnen een bepaalde 
termijn gereageerd moet worden. Deze instanties maken vaak dan ook al geruime tijd 
gebruik van documentmanagementoplossingen. 

De laatste jaren zien steeds meer bedrijven het nut in van 
documentmanagementoplossingen. In tegenstelling tot de overheidsinstanties hebben 
bedrijven veel vaker specifiekere wensen aan het documentmanagementsysteem. Dit komt 
doordat de organisatie en de aard van de werkzaamheden vaak verschillend zijn ten 
opzichte van overheidsinstanties. Zowel voor het realiseren van een oplossing voor 
overheidsinstanties alsmede voor bedrijven met specifieke wensen kan goed 
gebruikgemaakt worden van CIOS. 

2.4. Softwarearchitectuur 

De ontwikkeling van CIOS vindt plaats aan de hand van de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van softwareontwikkeling. Dit houdt in dat ontworpen wordt volgens het Rational 
Unified Process waarbij de visie door middel van UML-schema's wordt vastgelegd. Naast 
deze technieken wordt voor de architectuur het 'n-Iayer'-model gebruikt. Verderop in het 
rapport zullen een aantal technieken verder worden uitgediept. Hieronder wordt het 'n-Iayer'
architectuurmodel behandeld. Op dit model is het ontwerp van CIOS gebaseerd. 

'n-Iayer'-model 
Het 'n-Iayer'-model is een architectuurmodel waarbij verscheidene soorten functionaliteit 
worden onderscheiden die verdeeld worden over afzonderlijke lagen. Het model waarop 
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CIOS gebaseerd is, bestaat uit drie lagen. De lagen die hierbij worden onderscheiden zijn: 
de User Interface, de Business Layer en tenslotte de Data Layer. In Figuur 2.1 is het 'n
layer'-model schematisch weergegeven. In deze figuur worden drie lagen onderscheiden. 
Hierdoor is dit een '3-layer'-model. 

User Interface 

Business Layer 

Data Layer 

Figuur 2.1: Voorbeeld van een 'n-Iayer'-model. 

De onderste laag wordt de 'Data Layer' genoemd. Deze laag bevat de componenten die 
zorgdragen voor de dataopslag. Vaak zal deze laag bestaan uit een DataBase Management 
System (DBMS). De middelste laag wordt de 'Business Layer' genoemd. In de 'Business 
Layer' bevindt zich de kernfunctionaliteit van de software. De bovenste laag tenslotte wordt 
de 'User Interface' genoemd. In deze laag bevinden zich de componenten welke deel 
uitmaken van de user interface. 

Door gebruik te maken van het 'n-Iayer'-model worden de soorten functionaliteit als het ware 
losgekoppeld van elkaar. In het ideale geval vindt er aileen nog communicatie plaats tussen 
twee opeenvolgende lagen. Het grote voordeel van deze ontkoppeling is het eenvoudiger 
worden van het onderhoud. 

Daarnaast biedt deze vorm van ontkoppeling ook nog de mogeHjk om meerdere versies van 
een laag te ontwerpen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan twee data layers waarbij 
elke laag geoptimaliseerd is voor het gebruik van een bepaald DBMS. Een ander voorbeeld 
is het ontwerpen van een reguliere user interface en een web-based user interface. Hierbij 
wordt dan gebruikgemaakt van twee user interface layers. 

2.5. Taakafhandeling 
Tijdens het ontwerpen van elos werd het al snel duidelijk dat het noodzakelijk is om een 
aantal taken asynchroon uit te voeren. Het synchroon uitvoeren van al/e mogelijke taken 
levert namelijk een te slechte performance op. 

In de volgende paragrafen wordt het principe van synchrone en asynchrone taakafhandeling 
behandeld. Daarnaast wordt nog aandacht besteedt aan het ontwikkelen op moduleniveau. 

2.5.1. Synchrone afhandeling van taken 
Het synchroon afhandelen van taken kan vergeleken worden met het aanroepen van een 
subroutine in de eerste de beste programmeertaal. Het effect van synchrone afhandeling is 
dat het aanroepende proces moet wachten totdat het aangeroepen proces (de subroutine) 
klaar is met de taak. In situaties waarbij het aanroepende proces een resultaat 
terugverwacht, is dit de meest voor de hand liggende methode. In Figuur 2.2 staat het 
synchrone verwerkingsprincipe schematisch weergegeven. 
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Figuur 2.2: Principe van synchrone taakafhandeling 

Het grootste nadeel van deze methode van taakafhandeling is dat het aanroepende proces 
staat te wachten totdat het aangeroepen proces klaar is. Vooral wanneer er niet direct of 
helemaal geen resultaat wordt terugverwacht is dit een nadelige ontwikkeling voor de 
performance. Om deze nadelige performanceontwikkeling tegen te gaan, kunnen we 
gebruikmaken van asynchrone taakafhandeling. 

2.5.2. Asynchrone afhandeling van taken 
In tegensteliing tot de hierboven genoemde synchrone taakafhandeling hoeft het 
aanroepende proces niet te wachten totdat het aangeroepen proces klaar is met het 
afhandelen van de taak. Het aanroepende proces kan direct verder met zijn eigen 
activiteiten. In Figuur 2.3 is het asynchrone verwerkingsprincipe schematisch weergegeven. 

Figuur 2.3: Principe van asynchrone taakafhandeling 

Asynchrone taakafhandeling is voornamelijk geschikt in situaties waarbij subsystemen 
moeten worden bijgewerkt als gevolg van een actie in het hoofdproces. Het hoofdproces is 
niet direct ge'interesseerd in het resultaat van het bijwerken van de subsystemen. Dus kan 
het hoofdproces volstaan met het triggeren van de processen die de subsystemen bjjwerken. 
Het hoofdproces hoeft dus niet te wachten totdat de subsystemen klaar zijn met het 
bijwerken. Indien het hoofdproces ook nog interactie met gebruikers heeft, dan levert het 
asynchroon bijwerken van de subsystemen een aanzienlijke performanceverbetering op in 
de ogen van de gebruikers. 

Naast het bijwerken van subsystemen zijn er nog een aantal situaties te bedenken waarbij 
het gebruiken van asynchrone taakafhandeling leidt tot een betere oplossing. Een tweede 
situatie is het genereren van overzichten, rapporten, enz. die een gebruiker voor een 
bepaalde datum C.q. tijdstip klaar wil hebben. In deze situaties kan de gebruiker de opdracht 
geven om een overzicht te genereren en vervolgens verder werken. De gebruiker hoeft dus 
niet te wachten totdat het overzicht gegenereerd is. 

Het asynchroon afhandelen van taken heeft dus twee belangrijke voordelen. Ten eerste is 
het een methode om de gebruikersperformance te verbeteren. Daarnaast kunnen meerdere 
taken parallel worden uitgevoerd waardoor de processortijd beter en optimaler benut kan 
worden. Mocht gebruikgemaakt worden van multiprocessorsystemen, dan kan met 
asynchrone taakafhandeling een aanzienlijke tijdswinst verkregen worden. Elke beschikbare 
processor kan immers een taak uitvoeren. 
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In tegenstelling tot synchrone taakafhandeling is niet elke taak geschikt om asynchroon te 
worden uitgevoerd. Oit vormt dan ook een van de belangrijkste nadelen. Een voorbeeld van 
taken die niet geschikt zijn om asynchroon uitgevoerd te worden, vormen de taken die 
operaties uitvoeren op data die consistent moet blijven. In deze gevallen kan vaak njet 
gegarandeerd worden dat de data op aile tijdstippen een consistent geheel vormt. 

2.5.3. Ontwikkelen op moduleniveau 
Oe functionaliteit van een softwarepakket kan in het algemeen worden onderverdeeld in twee 
categorieen, nameljjk de basisfunctionaliteit en extra functionaliteit. Bij het uitleveren van het 
softwarepakket zal de basisfunctionaliteit altijd aanwezig zijn. De extra functionaliteit 
daarentegen zal over het algemeen in de vorm van uitbreidingsmodulen tegen een meerprijs 
verkregen kunnen worden. Doordat klanten de mogelijkheid hebben om de extra 
functionaliteit in een later stadium alsnog aan te schaffen, moet er bij de ontwikkeling van de 
software al rekening meegehouden worden. Een probleem hierbij vormt de installatie en het 
onderhoud van de extra softwaremodulen. 

Over het algemeen zal de extra functionaliteit bestaan uit taken zoals: rapportgeneratie, 
logging, notificatie1

, enz. Oit zijn taken die in de achtergrond kunnen worden uitgevoerd. 
Vaak is het zelfs een wens om deze taken in de achtergrond uit te voeren in verband met de 
tijd die de taak in beslag neemt of wanneer de taak van nature asynchroon is zoals 
bijvoorbeeld notificatie. De meeste taken kunnen daardoor asynchroon worden uitgevoerd. 

Ooordat deze taken asynchroon kunnen worden uitgevoerd, is het aanroepen de enige 
koppeling tussen de basisfunctionaliteit en de extra functionaliteit. Er ontstaat dus een soort 
ontkoppeling. Hierdoor kan de ontwikkeling van de basisfunctionaliteit minder complex zijn. 
Daarnaast is de basisfunctionaliteit min of meer onafhankelijk van de aanwezige extra 
functionaliteit. Dit levert voordelen op voor het onderhoud van de basisfunctionaliteit wanneer 
een klant besluit om extra softwaremodulen aan te schaffen. 

1 Bijvoorbeeld: iemand inlichten over een bepaalde gebeurtenis door mid del van een e-mail. 
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3. WERKWIJZE 

In dit hoofdstuk wordt de werkwijze beschreven zoals deze gehanteerd is tjjdens het 
uitvoeren van het project. Hierbij wordt met name een beschrijving van de gebruikte tools en 
technieken gegeven. 

3.1. Ontwerptechnieken 
Tijdens de ontwerpfase van het project is gebruikgemaakt van een aantal 
ontwerptechnieken. Deze technieken rei ken van een beschrijving van het ontwerpproces tot 
aan het toepassen van reeds beproefde oplossingen voor een bepaald probleem. In de 
volgende paragrafen wordt voor elke gebruikte techniek een omschrijving gegeven, voor 
gedetailleerde informatie wordt hierbij naar enkele publicaties verwezen. 

3.1.1. Rational Unified Proces (RUP) 
Tijdens het realiseren van het project is in grote lijnen gebruikgemaakt van het Rational 
Unified Proces (RUP). Dit proces beschrijft een manier van werken om van het 
oorspronkelijke probleem tot een gedegen oplossing te komen. Dit wordt gedaan aan de 
hand van vier fasen. Waarbij elke fase kan bestaan uit een aantal iteraties. Elke iteratie kan 
bestaan uit een aantal activiteiten zoals planning, analyse, design, implementatie en testen. 
Het voordeel van het ontwerpen aan de hand van iteraties vormt de mogeljjkheid tot 
validatie. Er kan op deze manier gecontroleerd worden of de tussentijdse resultaten het 
beoogde doel nog steeds realiseren. Hieronder wordt in het kort elke fase en het doel van de 
iteraties besproken. 

Inception 
Dit is de eerste fase waar het proces mee start. In deze fase ligt de nadruk vooral op het 
vastleggen van het basisidee en het maken van een initiele planning. Meestal vindt deze 
fase binnen een iteratie plaats. 

Elaboration 
Binnen de elaboration fase ligt de nadruk vooral op analyseactiviteiten. In deze fase vinden 
overwegend activiteiten plaats zoals het opstellen van requirements en het ontwerpen van 
een architectuur. 

Construction 
De construction fase richt zich voornamelijk op implementatieactiviteiten. Daarnaast wordt 
binnen deze fase de visie en de architectuur verder uitgewerkt. Deze fase zal over het 
algemeen de meeste tjjd in beslag nemen. 

Transition 
In deze laatste fase vinden vooral activiteiten plaats die gericht zijn op het tevreden houden 
van de gebruikers. Tot deze activiteiten behoren onder andere: training, onderhoud van het 
product, uitlevering, enz. Daarnaast vinden in deze fase en ook op het eind van de vorige 
fase testactiviteiten plaats. 

Een overzicht van de structuur van het Rational Unified Process staat afgebeeld in Figuur 
3.1. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar [5]. 
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Figuur 3.1: Structuur van het Rational Unified Process 

3.1.2. Object-georienteerd ontwerpen 
Tijdens het project heeft het ontwerpen plaatsgevonden volgens de object-georienteerde 
methode. Het object-georienteerd ontwerpen bestaat uit drie basistechnieken. namelijk 
inkapseling (encapsulation), overerving (inheritance) en polymorfisme (polymorphism). In [71 
wordt de basis van deze technieken besproken. Hieronder voigt een beknopte beschrijving 
van deze technieken. 

Inkapseling is het inkapselen van functionaliteit en data welke bij elkaar horen. Hiertoe wordt 
gebruikgemaakt van classes en objecten. De objecten bevatten de functionaliteit en data en 
vormen het ingekppseld geheel. De class daarentegen beschrijft de functionaliteit van het 
object. Een belangrjjke eigenschap van inkapseling is dat de data afgeschermd wordt voor 
de buitenwereld. De data kunnen in het algemeen aileen benaderd worden door middel van 
methods of properties. Een method is een functie die het object bevat. Deze functie voert 
een bepaalde operatie uit op de data die het object bevat. Een property daarentegen is een 
soort functie waarmee de data van het object benaderd kan worden. 

Met overerving kunnen nieuwe classes gecreeerd worden welke gebaseerd zijn op een 
reeds bestaande class. De nieuwe class beschikt dan over aile functionaliteit die de 
bestaande class bezit. Het grote voordeel hiervan is dat de nieuwe class overal gebruikt kan 
worden waar de overgeerfde class verwacht wordt. 

Polymorfisme maakt het mogelijk om een method of een property van een object aan te 
roepen zonder dat direct bekend is om welk object het gaat. Onderstaand voorbeeld 
verduidelijkt dit. 
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Voorbeeld: 
Class A: Polygon 

Method GetArea 
Class B: Triangle inherits Polygon 
Class C: Rectangle inherits Polygon 

De classes B en C hebben beide een implementatie van GetArea. Wordt nu aan 
een variabele die naar een Polygon wijst een Rectangle of een Triangle 
toegekend, en roe pen we de method GetArea aan, dan zal toch de correcte 
GetArea worden aangeroepen. 

Aan de hand van deze technieken, kan de kwaliteit van de software aanzienlijk verbeterd 
worden. De volgen de vier aspecten worden met name verbeterd door gebruik te maken 
bovenstaande technieken. 

Herbruikbaarheid (Reusability) 
Door het ontwerpen van classes is het eenvoudig om deze functionaliteit in een later stadium 
te hergebruiken. 

Betrouwbaarheid (Reliability) 
Het testen van een class kost relatief gezien weinig tijd, terwijl de code getest is op elke 
plaats in de software waar gebruikgemaakt wordt van de desbetreffende class. 

Robuustheid (Robustness) 
Het onderhouden van software kan vaak volstaan met het aanbrengen van wijzigingen aan 
enkele classes. Het zal zelden voorkomen dat de he Ie software overhoop gehaald moet 
worden. 

U itbreidbaarheid (Extensibility) 
Wanneer uitbreidingen gewenst zijn, dan kunnen deze over het algemeen snel gerealiseerd 
worden doordat enkele classes uitgebreid worden. 

3.1.3. Unified Modeling Language (UML) 
UML is een visuele taal waarmee de visie van zowel een hardware- als een 
softwareontwikkelaar gemodelleerd kan worden. De taal schrijft geen methode voor die 
gebruikt moet worden, maar reikt een aantal technieken aan waarmee schema's gemaakt 
kunnen worden. Aan de hand van deze schema's kunnen ontwerpers, programmeurs, 
klanten en andere betrokkenen communiceren over een bepaald ontwerp. Doordat UML min 
of meer de standaard is en een aantal grote bedrijven de taal gebruiken, is het een taal die 
wereldwijd geaccepteerd wordt. 

Binnen UML kunnen een aantal soorten diagrammen gecreeerd worden. Hieronder voigt nu 
een opsomming van deze diagram men waarbij tevens een korte uitleg van het diagram 
wordt gegeven. 

Use Case Diagram 
Een use case is een beschrijving van het systeemgedrag vanuit het perspectief van de 
gebruiker. Een use case diagram bestaat uit een aantal use cases waarbij tevens de 
gebruikers (ook wei actors genoemd) staan aangegeven. Voor systeemontwikkelaars is dit 
een waardevolle tool voor het verzamelen van de functionele eisen vanuit het 
gebruikersperspectief. 
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Activity Diagram 
Geeft de activiteiten weer die plaatsvinden binnen een use case of het gedrag dat binnen 
een object plaatsvindt. Een activity diagram geeft de activiteiten weer in de volgorde waarin 
ze gezien in de tijd voorkomen. 

State Diagram 
In een state diagram kan worden weergegeven welke toestanden in een object voorkomen. 
Naast de verschillende toestanden kan ook worden aangegeven hoe van een bepaalde 
toestand naar een andere toestand wordt gegaan. 

Class Diagram 
Het class diagram is verreweg het meest interessante diagram voor softwareontwikkelaars. 
Dit diagram geeft een overzicht van de classes waarbij tevens de relatie tussen de classes 
wordt weergegeven. 

Object Diagram 
Een object diagram geeft een overzicht van de objecten waarbij tevens de relatie tussen de 
objecten wordt weergegeven. Een object diagram kan gezien worden als een instantie van 
een class diagram op een bepaald tijdstip. 

Sequence Diagram 
Een class diagram representeert statische informatie. Vaak is men meer ge"interesseerd in 
dynamische informatie. Met name is men ge"interesseerd in hoe objecten gezien in de tijd 
met elkaar communiceren. Een sequence diagram laat de interactie tussen de objecten zien. 

Collaboration Diagram 
Dit diagram geeft dezelfde informatie weer als een sequence diagram. Het enige verschil 
tussen beide diagrammen is de manier waarop de informatie grafisch wordt weergegeven. 

Component Diagram 
Het component diagram geeft een overzicht van de componenten die gebruikt worden. Over 
het algemeen worden de classes uit het class diagram in een of meerdere componenten 
ondergebracht. In dit diagram kan ook de afhankelijkheid van de componenten onderling 
worden aangegeven. 

Deployment Diagram 
In het deployment diagram kan de structuur van de computers binnen een netwerk worden 
weergegeven. Hierbij kan per computer worden aangegeven welke componenten uit het 
component diagram op welke computer moeten werken. 

3.1.4. Design Patterns 
Het grote voordeel van object-georienteerd ontwerpen is dat het hergebruik van code een 
stuk gemakkelijker is geworden. Daarnaast is het onderhoud van code ook verbeterd. Naast 
het hergebruiken van code kunnen ook al tijdens de design tase zaken hergebruikt worden. 
Bij het ontwerpen van het design model kunnen oplossingen van reeds eerder opgeloste 
problemen worden hergebruikt. Indien een oplossing veelvuldig gebruikt worden, dan kan 
hiervan een design pattern gemaakt worden. Een design pattern is dus een kant en klare 
oplossing voor een probleem. Dus naast hergebruik van code kan door middel van design 
patterns hergebruik van ontwerp plaatsvinden. 

Theoretisch is het gebruikmaken van design patterns een prachtige oplossing. In de praktijk 
ligt het toch iets gecompliceerder. Voornamelijk bij het vinden van het juiste design pattern is 
ervaring vereist. Vooral voor beginners is het van belang om te weten welke design patterns 
reeds beschikbaar zijn. Het zeit herkennen en beschrijven van design patterns is dan in het 
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algemeen ook iets voor gevorderden. Op dit moment zijn er een aantal boeken en internet 
sites gewjjd aan design patterns. Een van de eerste boeken over design patterns [8] dat is 
verschenen is het meest bekende. De design patterns die in dit boek staan zijn heel bekend 
in de 'patterns wereld'. 

De auteurs van dit boek hebben tevens de standaard gezet voor het beschrijven van een 
design pattern. De lay-out van een beschrijving van een design pattern ziet er als voigt uit. 

Intent 
Een beschrijving van de bedoeling van het pattern 

Also Known As 
Een of meerdere namen die vaker als alias voor het pattern worden gebruikt. 

Motivation 
Hier wordt een voorbeeld gegeven van een probleem uit de praktijk waarbij het duidelijk is dat het 
pattern een oplossing voor het probleem is. 

Applicability 
Een opsomming van de gevallen waarin het pattern nuttig kan zijn. 

Structure 
Hier wordt een class diagram van het pattern gegeven. Voor de naamgeving is gekozen voor 
abstracte namen. 

Participants 
De verschillende objecten die een rol spelen in het pattern worden hier beschreven vanuit het 
perspectief van de verantwoordelijken. 

Collaborations 
Een sequence diagram of een beschrijving van de manier waarop taken tot stand komen. 

Consequences 
Een beschrijving van de gevolgen die het toepassen van het pattern met zich meebrengt. Oit 
kunnen zowel gunstige als nadelige gevolgen zijn. 

Implementation 
Hier worden enkele tips, technieken en andere zaken besproken waar opgelet dient te worden 
tijdens het implementeren van het pattern. 

Sample code 
Onder sample code wordt een voorbeeld implementatie van het pattern uitgewerkt. De 
implementatie wordt meestal in een bekende taal zoals C++ uitgewerkt. Het voorbeeld hoeft niet 
volledig te zijn. Meestal worden triviale zaken weggelaten en worden aileen de interessante zaken 
besproken. 

Known Uses 
Hier worden enkele voorbeelden uit de praktijk opgesomd waarin het pattern is toegepast. 

Related Patterns 
Een verwijzing naar patterns die nagenoeg hetzelfde probleem aanpakken, of een verwijzing naar 
patterns die goed gecombineerd kunnen worden met het pattern. 
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3.1.5. Component Based Development 
Onder component based development verstaat men het ontwerpen van software door middel 
van het koppelen van componenten. Een component bevat een stuk functionaliteit waarbij de 
implementatie geheel onzichtbaar is voor de gebruiker. Een component kan vergeleken 
worden met een "black box". De gebruiker weet welke functionaliteit de component bezit, 
maar weet niet hoe de component de functionaliteit realiseert. De communicatie tussen 
componenten zal derhalve door middel van interfaces plaatsvinden. 

Het grate voordeel van component based development is dat de componenten door 
verschillende applicaties gebruikt kunnen worden. De componenten kunnen dus hergebruikt 
wordt. Daarnaast kunnen componenten op meerdere besturingssystemen werken. Hierdoor 
wordt de toepasbaarheid van een component enorm vergroot. 

Het ontwerpen van een component is niet gebonden aan een bepaalde methode. Enkele 
methoden die regelmatig voorkomen zijn: object-georienteerd ontwerpen en procedureel 
ontwerpen. In het project is gekozen voor object-georienteerde aanpak. 

Binnen de object-georienteerde methode worden een aantal classes binnen een component 
geTmplementeerd. Hierbij worden de classes dusdanig uitgekozen dat deze een bepaalde 
functionaliteit vervullen. De componenten realiseren hierdoor een hager abstractie niveau 
dan de classes. In paragraaf 7.1 worden de componenten behandeld welke voor het project 
ontworpen zijn. 

Uitgebreide informatie over component based development is te vinden in [9]. 

3.2. Gebruikte tools 
Tijdens de uitvoering van het project is gebruikgemaakt van verschillende tools. In de 
volgende paragrafen wordt van de belangrijkste tools een korte beschrijving gegeven. In 
deze beschrijving wordt een beeld geschetst van de mogelijkheden van de tool. En verder 
wordt vermeldt waarvoor de tool gebruikt is binnen het project. 

3.2.1. Rational Rose 
Rational Rose is een modelleertool waarmee UML-diagrammen gemaakt kunnen worden. 
Deze tool kan binnen het Rational Unified Process gebruikt worden. Binnen het project is 
deze tool gebruikt om de visies in de vorm van UML-diagrammen vast te leggen. Op dit 
moment ondersteunt Rational Rose aile gang bare UML-diagrammen, echter tijdens het 
project zijn slechts enkele soorten diagrammen gebruikt. 

Naast het modelleren biedt Rose de mogelijkheid am automatisch de code uit het model te 
genereren. Hierbij kan gekozen worden uit een aantal programmeertalen. Hoewel dit een 
mooi principe is, is hier tach geen gebruik van gemaakt omdat de gegenereerde code niet 
geheel aan de wensen voldoet. Enerzijds is de code niet efficient en anderzijds wordt binnen 
Circle Software e.en andere indeling van de code gehanteerd. Het eventueel aanpassen van 
de code kost meer tijd dan zelf de code te ontwerpen. Verder vereist het automatisch 
genereren van code een gedetailleerd model. In het algemeen komt een te gedetailleerd 
model de duidelijkheid niet ten goede. Dit is dan oak de tweede reden waarom de code niet 
automatisch gegenereerd is. 

Naast het genereren van de code welke gebaseerd is op het model, kan oak het 
omgekeerde plaatsvinden. Er kan namelijk van een bestaand (Visual Basic) project een 
model gegenereerd worden. Van deze mogelijk is geen gebruikgemaakt, omdat het 
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afstudeerproject vanaf de grond af aan is ontworpen. In deze gevallen is het gebruikelijk om 
eerst te modelleren en vervolgens te implementeren. 

Uitgebreide informatie over Rational Rose is te vinden op [1]. 

3.2.2. Visual Basic 
Visual Basic is een grafische ontwikkelomgeving waarmee verschillende soorten Windows 
applicaties en componenten ontwikkeld kunnen worden. Het gaat te ver om deze hier te 
behandelen en er wordt dan ook verwezen naar literatuur. Er zijn veel boeken gewijd aan 
Visual Basic waarbij naast het soort applicatie of component ook het niveau van de 
programmeur een rol speelt. Gezien de reeds bestaande ervaring met Visual Basic is tijdens 
het project voornamelijk gebruikgemaakt van het Microsoft Developer Network, dit is te 
vinden op [3). Hier zijn technische artikelen te vinden die speciaal gericht zijn op een bepaald 
detail van Visual Basic. 

Een belangrijk punt met betrekking tot paragraaf 3.1.2 is dat Visual Basic niet volledig object
georienteerd is. Visual Basic biedt bijvoorbeeld geen mogelijkheid tot inheritance. Echter 
door middel van een aantal trues welke beschreven staan in [3] kan inheritance gesimuleerd 
worden. 

Tijdens het project zijn aileen maar COM componenten ontwikkeld. Deze componenten zijn 
gebaseerd op het Component Object Model (COM). Met dit model is het mogelijk om 
component based development toe te passen. Een beschrijving van COM is te vinden in 
paragraaf 5.1. In paragraaf 7.1 wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelde 
componenten. 

3.2.3. XML Spy 
In het project is op verschillende plaatsen gebruikgemaakt van databestanden waarbij de 
data is opgeslagen in XML-formaat. Voor het creeren van deze bestanden is de hulp in 
geroepen van een XML Spy. XML Spy is een XML-editor waarmee nagenoeg aile bestaande 
XML-documenten gecreeerd kunnen worden. In [12) is een uitgebreide beschrijving van deze 
documenten te vinden. 

Naast het creeren van de documenten kan XML Spy controles uitvoeren op XML
datadocumenten. Ten eerste kan gecontroleerd worden of een datadocument welgevormd 
is. Dit houdt in dat gecontroleerd wordt of het datadocument aan de XML-syntax voldoet. 
Daarnaast kan een datadocument gevalideerd worden aan de hand van een DTD 
(Document Type Definition). Hierbij wordt gecontroleerd of het datadocument voldoet aan de 
indeling die gespecificeerd is in de DTD. Uitgebreide informatie over de mogelijkheden van 
deze tool is te vinden op [4]. 
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4. INITIELE UITGANGSPUNTEN 

In dit hoofdstuk worden drie zaken behandeld. Om te beginnen wordt globaal het principe 
van de Services Manager behandeld. Hierbij worden tevens een aantal termen uitgelegd die 
regelmatig in het rapport gebruikt worden. Aansluitend hierop worden de eisen behandeld 
waaraan de Services Manager moet voldoen. Tenslotte wordt een uitgebreide beschrijving 
van het basisprincipe gegeven. 

4.1. Initieel basisprincipe 
Om de performance van CIOS te verbeteren is besloten om naast de bestaande synchrone 
taakafhandeling ook asynchrone taakafhandeling mogelijk te maken. Er is gekozen om een 
generieke structuur te ontwerpen voor de asynchrone taakafhandeling. Hierdoor is het 
ontwerp niet aileen geschikt voor CIOS maar kan het in principe door elke applicatie gebruikt 
worden. 

Het basisprincipe van asynchrone taakafhandeling bestaat uit twee fasen. Tijdens de eerste 
fase wordt bekend gemaakt welke taak uitgevoerd moet worden. Daarna zal tijdens de 
tweede fase de taak daadwerkelijk uitgevoerd worden. 

V~~r het bekendmaken van de taak die uitgevoerd moet worden is de applicatie 
verantwoordelijk. De applicatie zal hiervoor een event genereren. Het uitvoeren van een taak 
staat min of meer los van de applicatie. Er is derhalve voor gekozen om asynchrone taken 
door services uit te laten voeren. Het enige dat nu nog rest is een koppeling tussen de 
applicaties en de services. Deze koppeling zal enerzijds bestaan uit het opvangen van de 
events en anderzijds uit het aansturen van de services. In Figuur 4.1 staat het initieel 
basis principe weergegeven. Hierin is te zien dat de koppeling gerealiseerd wordt door de 
Services Manager. 

Applicaties Services Services 
Manager 

.. .... .... 

Figuur 4.1: Inilieel basisprincipe 

Om de services aan te kunnen sturen moet de Services Manager over informatie beschikken 
waarin is vastgelegd welke service ge'fnteresseerd is in welke events. Om de Services 
Manager van deze informatie te voorzien wordt gebruik gemaakt van abonnementen. De 
applicatiebeheerder dient elke service te abonneren op een of meerdere events. Een 
uitgebreidere beschrijving van het basisprincipe wordt in paragraaf 4.3 gegeven. 

4.2. Initiele eisen 
In de volgende paragrafen wordt een overzicht gegeven van de eisen die gesteld worden 
aan de Services Manager. Deze eisen worden onderverdeeld in functionele eisen en niet
functionele eisen. 

4.2.1. Functionele eisen 
Onder de functionele eisen worden de eisen verstaan die direct invloed hebben op de 
functionaliteit van de software. Deze eisen leggen over het algemeen vast wat een applicatie 
wei en niet moet kunnen. Hieronder wordt een opsomming gegeven van de functionele 
eisen. 
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1. De Services Manager moet binnengekomen events doorsluizen naar de geabonneerde 
services. Het doorsluizen vindt plaats aan de hand van abonnementen waarin is 
vastgelegd welke services ge"interesseerd zijn in een bepaald event. Hierbij kan elke 
service op een andere machine draaien. 

2. De Services Manager moet geconfigureerd kunnen worden. Dit houdt in dat naast het 
muteren van abonnementen ook verschillende overzichten gegenereerd moeten kunnen 
worden. De volgende overzichten moeten in ieder geval getoond kunnen worden. 

Een overzicht van: 
• aile abonnementen; 
• aile abonnementen die gekoppeld zijn aan een bepaalde service; 
• aile abonnementen waarvan de verwerking plaatsvindt op een bepaalde computer. 

3. Het verwerken van events moet per abonnement gestart C.q. gestopt kunnen worden. 
Daarnaast moet het mogelijk zijn om een abonnement op bepaalde tijdstippen actief te 
laten zijn. Dit houdt in dat het verwerken van events op bepaalde tijdstippen kan 
plaatsvinden. 

De tijdstippen moeten met een nauwkeurigheid van een minuut ingesteld kunnen 
worden. Daarnaast wordt uitgegaan van een wekelijkse repetitie. Dus er kan per week 
een schema van actieve tijdstippen worden ingevoerd. 

4. Voordat een service geabonneerd kan worden op bepaalde events, dient de service bij 
de Services Manager geregistreerd te worden. Tijdens het registreren van een service 
worden de karakteristieken van de service bekendgemaakt aan de Services Manager. 

De karakteristieken bestaan uit: 
• Het maximale aantal instanties dat van de service tegelijkertijd actief mogen zijn. De 

Services Manager zorgt ervoor dat er niet meer dan dit aantal instantiesgecreeerd 
zullen worden. In de praktijk zal dit meestal een of oneindig veel zijn. Kortom is de 
service multi-threaded of single-threaded. 

• Indien de taak die de service kan uitvoeren, geconfigureerd kan worden, dan kan 
tijdens de registratie bekendgemaakt worden uit welke opties gekozen kan worden. 
Een eenvoudig voorbeeld hiervan is een logging service waarbij gekozen kan worden 
tussen uitgebreide logging of eenvoudige logging. 

Naast het registreren van een service moet deze ook gederegistreerd kunnen worden. 

5. De Services Manager moet door meerdere applicaties gelijktijdig gebruikt kunnen 
worden. Elke applicatie die gebruik wi! maken van de Services Manager dient zich bij de 
Services Manager te registeren. Tijdens dit registeren wordt aan de Services Manager 
bekendgemaakt welke events door de applicatie gegenereerd kunnen worden. Een 
applicatiebeheerder kan vervolgens een service abonneren op een verzameling van deze 
events. 

Naast het registreren van een applicatie moet deze ook gederegistreerd kunnen worden. 

6. De status van de Services Manager moet opgevraagd kunnen worden. Tot deze 
statusinformatie behoren de volgende punten. 
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Statusinformatie: 
• De gemiddelde verwerkingstijd van een abonnement. Dit is het tijdsverschil tussen 

het tijdstip waarop het event gegenereerd werd en het tijdstip waarop de service klaar 
is met de afhandeling van het event. 

• De gemiddelde wachttijd voor een abonnement. Dit is het tijdsverschil tussen het 
tijdstip waarop het event gegenereerd werd en het tijdstip waarop de service start met 
de afhandeling van het event. 

• De piekverwerkingstijd. Dit is de grootste verwerkingstijd die heeft plaatsgevonden. 
• De piekwachttijd. Oit is de grootste wachttijd die heeft plaatsgevonden. 

4.2.2. Niet-functionele eisen 
Tot de niet-functionele eisen behoren zaken zoals integriteit en consistentie, de 
werkomgeving, schaalbaarheid, performance, en herbruikbaarheid. Hieronder zal per 
categorie een opsomming worden gegeven van deze eisen. 

Dataintegriteit en -consistentie 
7. Het doorsluizen van een event naar de geabonneerde service moet binnen een 

transactie uitgevoerd worden. Er moet immers gegarandeerd worden dat elk event 
slechts een keer bij de geabonneerde service terechtkomt. 

8. Het genereren van een event moet binnen een transactie van de aanroepende applicatie 
kunnen plaatsvinden. Oit houdt in dat het genereren van het event teruggedraaid moet 
kunnen worden indien een actie die dee I uitmaakt van de transactie faalt. 

Door deze twee eisen wordt de dataintegriteit en -consistentie gewaarborgd. 

Werkomgeving 
9. De Services Manager moet geschikt zijn voorWindows NT/2000. 

10. De aansturing van de Services Manager moet ook mogelijk zjjn vanuit Windows 9x 
clients. 

11. Het ontwerpen van de software dient bij voorkeur te gebeuren door middel van Microsoft 
producten voor het Windows NTl2000 platform. Hierbij heeft Visual Basic de grootste 
voorkeur, aangezien dit de standaard is die Circle Software hanteert. Verder moet 
gekeken worden om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande technologieen 
welke beschikbaar zijn binnen Windows NT/2000. 

12. Het configureren van de Services Manager dient bjj voorkeur door middel van een MMC 
(Microsoft Management Console) snapin te gebeuren. MMC is een standaard omgeving 
voor beheersapplicaties onder Windows NT en hoger. 

Schaalbaarheid 
13. Het moet mogelijk zijn om het verwerken van events op verschillende machines parallel 

te laten plaatsvinden. 

14. De Services Manager moet vanaf verschillende machines geconfigureerd kunnen 
worden. 

Performance 
15. De clients mogen geen wachttijden ervaren. Daarom is gekozen om aan de wachttijd een 

maximale grens te stellen. De maximale grens is gelegd op ±O,2 seconden. 
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16. De Services Manager moet in staat zijn om 800 events per minuut te verwerken. Dit 
aantal is aan de hand van de volgende aannames tot stand gekomen. 

Aannames: 
• Verwacht wordt dat een gebruiker gemiddeld 15 seconden nodig heeft om een object 

vluchtig te bekijken. Het muteren van een object zal gemiddeld 5 minuten duren. 
• Er zullen naar verwachting 200 gebruikers gelijktijdig gebruikmaken van het systeem. 

In het slechtste geval moet de Services Manager dus 800 events per minuut kunnen 
verwerken. 

17. Het aansturen van een service moet binnen een bepaalde tijd gebeuren. Deze tijd is 
afhankeHjk van de taak die de service moet verrichten. Echter deze tijd moet 
overeenkomen met de verwachting van de gebruike,-2. 

Herbruikbaarheid 
18. Waar mogelijk moet gebruikgemaakt worden van industrie of de facto standaarden. 

19. De Services Manager dient onafhankelijk te zijn van de functionaliteit van de services. 

20. De Services Manager dient generiek van opzet te zijn zodat deze binnen andere 
producten kan worden toegepast. 

4.3. Basisprincipe 
In de volgende paragrafen wordt het basisprincipe behandeld waarop het ontwerp van de 
Services Manager gebaseerd is. Hierbij wordt in het bijzonder gekeken naar de architectuur 
en het principe van abonnementen. 

4.3.1. Architectuur 
De Services Manager dient dusdanig ontworpen te worden dat deze gelijktijdig door 
meerdere applicaties gebruikt kan worden leis 5]. Daarnaast moet de Services Manager 
meerdere services parallel kunnen aansturen [eis 1]. Deze twee eisen vormen de basis 
waarop het ontwerp gebaseerd is. Verder is getracht om in dit vroege stadium al rekening te 
houden met zaken zoals schaalbaarheid en load-balancing. In Figuur 4.2 staat het 
basisprincipe van de Services Manager afgebeeld. In de rest van deze paragraaf wordt aan 
de hand van de figuur het basisprincipe behandeld. 

Om te beginnen worden links in Figuur 4.2 de applicaties weergegeven die de events 
genereren. Wanneer een applicatie een event wil genereren, dan roept deze de Event Raiser 
aan. De Event Raiser zorgt ervoor dat het event in de ontvangstbuffer van de Services 
Manager geplaatst wordt. Door het plaatsen van het event in de ontvangstbuffer wordt als 
het ware het event geraised binnen de Services Manager. 

2 Het bijwerken van subsystemen, die totdat ze bijgewerkt zijn inconsistente data bevatten, zal 
aanzienlijk sneller moeten gaan dan het genereren van een rapport. Zeker wanneer de gebruiker de 
mogelijkheid heeft om data van een subsysteem te raadplegen. 
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Figuur 4.2: Basisarchitectuur 

Aan de rechterkant van Figuur 4.2 worden de processors afgebeeld. Een processor leest 
een event uit de verwerkingsbuffer en stuurt dit vervolgens naar de geabonneerde service 
zodat het event verwerkt kan worden. In Figuur 4.2 is te zien dat elk abonnement een 
verwerkingsbuffer heeft. Door gebruik te maken van processors hoeven de services niet zelf 
uit de verwerkingsbuffers te lezen. Hierdoor ontstaat een ontkoppeling waardoor de services 
op een eenduidige manier aangestuurd kunnen worden. Voor elk abonnement kan gekozen 
worden om extra processors in te schakelen. Deze processors lezen uit dezelfde 
verwerkingsbuffer maar het verwerken kan desgewenst op verschillende computers 
plaatsvinden. 

Tenslotte worden in het midden van Figuur 4.2 de dispatchers weergegeven. Een dispatcher 
heeft tot taak om de events uit de ontvangstbuffer te lezen en deze events vervolgens aan 
de hand van de abonnementen in de juiste verwerkingsbuffers te plaatsen. De Services 
Manager heeft de mogelijkheid om extra dispatchers in te schakelen. Indien de Services 
Manager over meerdere ontvangstbuffers beschikt, dan kan per dispatcher worden 
aangegeven uit welke ontvangstbuffer gelezen moet worden. Verder kan per dispatcher 
worden aangegeven op welke computer de dispatcher zijn taken moet verrichten. 

4.3.2. Gevolgen van de gekozen architectuur 
In paragraaf 4.3.1 is de architectuur van de Services Manager besproken. Hierin is echter 
niet ingegaan op de gevolgen die het inschakelen van een extra dispatcher c.q. processor 
met zich meebrengt. 

Het inschakelen van extra dispatchers kan weliswaar de throughput van de Services 
Manager vergroten, maar dit heeft in bepaalde gevallen ook een nadelig neveneffect. Door 
het inschakelen van een extra dispatcher, kan de Services Manager niet meer garanderen 
dat de events in dezelfde volgorde zoals ze werden geraised door de applicaties worden 
doorgestuurd naar de services. In gevallen waarbij de service er van uitgaat dat de events in 
de juiste volgorde worden aangeleverd, kan het inschakelen van een extra dispatcher 
ongewenste resultaten tot gevolg hebben. 
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Het inschakelen van extra processors heeft aileen gevolgen voor het abonnement waar de 
processor aan wordt toegevoegd. Het gevolg van meerdere processors is dat er ook 
meerdere instanties van een service gecreeerd worden. De events uit de verwerkingsbuffer 
worden nu over de services verdeeld' Dit is een eigenschap waarmee niet elke service 
overweg kan. Dit heeft twee redenen. Ten eerste wordt niet gegarandeerd dat de 
verwerkingsvolgorde gelijk is aan de volgorde van het raisen van de events. Daarnaast kan 
het voorkomen dat het resultaat dat de service genereert, aileen zinvol is indien de service 
aile events verwerken moet. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is een logging service die 
bepaalde events in een file logt. Als van deze service twee instanties actief zouden zijn op 
verschillende computers, dan kan dit twee log files als resultaat hebben. Waarbij elke log file 
een aantal verwerkte events bevat. 

4.3.3. Abonnementen 

De Services Manager heeft tot taak elk binnenkomend event door te sturen naar de services 
die in het event ge'interesseerd zjjn. Het doorsturen van de events gebeurt aan de hand van 
een aantal abonnementen. 

Een abonnement bestaat uit een aantal gegevens die gekoppeld zijn aan een service. 
Hieronder voigt een beschrijving van de gegevens die benodigd zijn voor een abonnement. 

Gewenste afzenders 
Door middel van ~Gewenste afzenders" worden twee zaken kenbaar gemaakt. Ten eerste 
kan hierbij worden opgegeven van welke applicaties de events afkomstig mogen zjjn. 
Vervolgens kan worden opgegeven van welke delen van de applicaties het event afkomstig 
mag zijn. Met name bij applicaties die object-georienteerd ontworpen zijn, kan bijvoorbeeld 
worden aangegeven van welke objectsoorten (cl~sses) het event afkomstig mag zijn. 

Gewenste eventtypen 
Door middel van "Gewenste eventtypen" kan kenbaar gemaakt worden naar welke 
eventtypen de interesse uitgaat. Voorbeelden van eventtypen zijn: Add, Remove, Change, 
View, enz. 

Gekoppelde service 
Aan elk abonnement hoort een service gekoppeld te zijn. De gekoppelde service is 
verantwoordelijk voor het verwerken van de events. 

Actieve tijdstippen 
Per abonnement kan worden aangegeven op welke tijdstippen het verwerken van events 
mag plaatsvinden. Het niet actief zijn van een abonnement betekent dat de events wei 
worden doorgestuurd naar de verwerkbuffer van het abonnement. Deze events worden 
echter niet doorgestuurd naar de service, zodat de events niet worden verwerkt. Pas 
wanneer het abonnement actief wordt, dan worden de gebufferde events verwerkt door de 
service. 

Verwerklocaties 
Per abonnement kan worden opgegeven op welke computers de events door de service 
verwerkt moeten worden. Hierbij wordt op elke computer een instantie van de service 
gecreeerd. Daarnaast kan per computer het aantal instanties van de service worden 
opgegeven. 
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5. TECHNOLOGIEONDERZOEK 

In de loop van het project was het noodzakelijk om een aantal beslissingen te nemen. Om de 
beslissingen gegrond te kunnen nemen zijn een aantal technologieE!n onderzocht. Ten 
eerste is het componentenmodel bestudeerd dat door Circle Software gebruikt wordt. Ten 
tweede zijn een aantal technologieE!n bestudeerd welke gebruikt kunnen worden als 
buffermechanisme. Tenslotte zijn er een aantal technologieE!n bestudeerd die gebruikt 
kunnen worden voor de opslag van configuratiedata. 

5.1. Componentenmodel 
Circle Software hanteert Microsoft COM als het componentenmodel. Hierdoor was het niet 
nodig om voor een bepaald componentenmodel te kiezen. In de volgende paragrafen wordt 
de basis van COM behandeld. Met COM worden als het ware twee technologieE!n aan elkaar 
gekoppeld. Enerzijds kan component based development door middel van COM worden 
toegepast. En anderzijds zjjn COM componenten object-georiE!nteerd. 

5.1.1. Communicatievormen 
Het Component Object Model van Microsoft is de basis voor de object-georiE!nteerde kant 
van Windows. Het wordt dan ook door aile recente Windowsversies ondersteund. Met COM 
is het mogelijk om componenten te maken die met elkaar kunnen communiceren. Deze 
componenten communiceren allen door middel van gedefinieerde interfaces. Binnen COM 
kunnen drie soorten communicatie tussen COM objecten onderscheiden worden. In Figuur 
5.1 zijn deze communicatievormen grafisch weergegeven. 

Oient Process 

Client 
Application 

Figuur 5.1: Proxy - Stub principe 

In-process communicatie 

loca Server Process 

local 
Objeol 

loca'S.....,..,. 

Remote Machine 

Remote Server Process 

COM 

flEomot .. 
Objeol 

Ten eerste bestaat de mogelijkheid tot communicatie tussen een aantal objecten binnen 
hetzelfde process3

, de zogenaamde in-process communicatie. Deze vorm van communicatie 
is het snelst doordat er geen process of machinegrenzen overbrugd hoeven te worden. 

3 Met process wordt in deze context het volgende bedoeld: Een process is een taak die door Windows 
aan de processor (CPU) toegekend kan worden. Elk process heeft zijn eigen geheugengebied. 
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Inter-process communicatie 
De tweede vorm van communicatie tussen objecten vindt plaats tussen objecten welke 
binnen afzonderlijke processen bestaan. Deze vorm van communicatie die ook wei inter
process communicatie genoemd wordt is een stuk langzamer dan de eerste vorm van 
communicatie. Bij inter-process communicatie vinden de aanroepen tussen de objecten 
plaats door middel van proxy en stub objecten. De proxy en stub objecten vormen een extra 
laag tussen de twee objecten die met elkaar willen communiceren. Het aanroepende object 
communiceert met de proxy alsof het rechtstreeks met het object communiceert dat wordt 
aangeroepen. Vervolgens vindt er communicatie plaats tussen proxy en stub. Dit heeft tot 
gevolg dat uiteindelijk de stub communiceert met het object waarmee oorspronkelijk 
gecommuniceerd moest worden. Het communiceren door middel van proxy en stub objecten 
heft als het ware de process-grenzen op, waarbij het geheel transparant is voor de COM
objecten. Het communiceren door middel van proxy en stub objecten wordt marshaling 
genoemd. 

Remote communicatie 
De derde en laatste vorm van communicatie vindt plaats tussen objecten welke op 
verschillende machines bestaan, de zogenaamde remote communicatie. Deze vorm van 
communicatie maakt net als inter-process communicatie gebruik van proxy en stub objecten. 
Het enige verschil is dat de proxy en stub objecten nu de machine grenzen overbruggen. 
Deze vorm van communicatie is aanzienlijk langzamer dan de twee eerder genoemde 
vormen. Dit komt doordat de communicatie nu middels een netwerk plaats moet vinden. Het 
netwerk vormt binnen deze vorm van communicatie de bottleneck. 

5.1.2. Basisprincipe 
COM is een binaire standaard, dit houdt in dat COM-objecten bestaan IJit een blok binaire 
data. De indeling van deze binaire data is niet gespecificeerd, het enige dat gespecificeerd 
is, is dat elk object minimaal een interface heeft. Hierdoor kunnen objecten aileen via een 
interface met elkaar kunnen communiceren. Het grote voordeel van een binaire standaard is, 
dat COM componenten niet aan een bepaalde programmeertal gebonden zijn. Hierdoor 
kunnen COM componenten binnen elke programmeertaal worden gebruikt. 

Elke interface die een COM-object bevat is afgeleid van een standaard interface. Deze 
standaard interface wordt ook wellUnknown genoemd. Deze interface bevat drie methods 
die nodig zjjn voor de werking van COM. 

Component 

Figuur 5.2: Representatie van een COM-Interface 

De eerste method is Querylnterface. Deze method is zinvol wanneer een COM-object 
meerdere interfaces bevat. Via deze method kan toegang verkregen worden tot andere 
interfaces die voor het object gedefinieerd zijn. 
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AddRef is de tweede method die op IUnknown beschikbaar is. Deze method verhoogt de 
referentiecounter van een object. De referentiecounter van een object bevat het aantal 
referenties naar het object. Telkens wanneer een nieuwe verwijzing naar een object wordt 
gemaakt, dan dient Add Ref aangeroepen te worden. De reden voor het bijhouden van het 
aantal referenties is dat op deze manier bekend is wanneer een object kan worden 
verwijderd. COM-objecten verwijderen zich namelijk zelf uit het geheugen zodra er geen 
verwijzingen meer naar bestaan het object. Dit principe wordt reference counting genoemd. 

De derde method die IUnknown bevat is Release. Met Release wordt de referentiecounter 
met een verlaagd. Deze method dient dus elke keer te worden aangeroepen wanneer een 
verwijzing naar een object wordt verwijderd. Wordt dit niet consequent gedaan, dan zullen 
objecten die niet meer nodig zijn, in het geheugen achterblijven. 

Een gedetailleerdere beschrijving van het basis principe is te vinden in [9]. 

5.1.3. COM-Servers 

Om aile drie de communicatievormen te kunnen realiseren bestaan er drie soorten COM
Servers. Deze COM-Servers zijn in-process, local en remote server voor respectievelijk in
process, inter-process en remote communicatie. COM-Servers kunnen afhankelijk van het 
soort communicatie ge"implementeerd worden in ActiveX Dynamic Link Libraries (dll) of 
ActiveX Executables (exe). In tegenstelling tot wat de extensie doet vermoeden zijn het geen 
reguliere Windows Executables c.q. Dynamic Link Libraries. 

Binnen Windows kunnen dus de volgende vier bestanden voorkomen: 
• Reguliere Executable 
• Reguliere Dynamic Link Library 
• ActiveX Executable 
• ActiveX Dynamic Link Library 

In-Process Servers 
Voor het creeren van communicatie tussen objecten binnen hetzelfde process dient 
gebruikgemaakt te worden van in-process servers. Voor het creeren van een in-process 
server is het noodzakeljjk om gebruik te maken van een dll. Via een dll kunnen de objecten 
aan hetzelfde process gelinkt worden. 

Het grootste voordeel van in-process servers is de hoge communicatiesnelheid tussen 
objecten. De reden hiervoor is dat geen gebruik van proxy en stub objecten vereist is. Een 
nadeel van in-process servers is dat wanneer een fout optreedt in een object, Windows het 
hele process afsluit waaraan het object gelinkt is. Daarnaast kan het object niet vanuit 
verschillende processen worden aangeroepen. 

Local Servers 
Het creeren van inter-process communicatie vereist dat objecten in een eigen process 
gecreeerd worden; deze servers worden dan ook wei out-of-process servers genoemd. Dit 
heeft tot gevolg dat dit soort servers binnen een executable ge·implementeerd moeten 
worden. 

In tegenstelling tot in-process servers heeft het optreden van een fout in een object niet tot 
gevolg dat ook het aanroepende process door Windows wordt afgesloten. De 
communicatiesnelheid tussen objecten is wei langzamer omdat hier wei gebruikgemaakt 
moet worden van proxy en stub objecten. Naast bovengenoemde kenmerken, kunnen out-of
process servers ook standalone gebruikt worden. Hierdoor kunnen deze servers standaard 
executables vervangen. Op deze manier is het dus mogelijk om software te schrijven die 
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zowel standalone als binnen andere software kan werken. Verder is het mogeHjk dat een 
object vanuit verschillende processen wordt aangeroepen. 

Remote Servers 
Met remote servers is het mogelijk om een object op een andere machine te creeren. Het 
creeren van een remote server is in feite gelijk aan het creeren van een local server. Het 
creeren van een object op een aparte machine heeft automatisch tot gevolg dat het een 
eigen process heeft. 

De communicatiesnelheid tussen objecten is relatief langzaam doordat over het algemeen 
de netwerksnelheid de beperkende factor is. Het is dus ook van belang om zo weinig 
mogelijk communicatie tussen remote objecten te laten plaatsvinden. Met name het aantal 
roundtrips is hierbij doorslaggevend. Meestal worden deze servers toegepast voor objecten 
die veer processortjjd vergen. Voor deze objecten is meeslal een aparte machine ingericht, 
zodat de uitvoer van andere taken niet nadelig be'invloed wordt. Op deze manier kan de 
algemene performance verbeterd worden. 

5.1.4. Queued Components 
COM-objecten werken op basis van synchrone aanroepen. Dit houdt in dat voor elke 
aanroep gewachl wordt totdat de aangeroepen functie klaar is. Vanaf Windows 2000 worden 
ook asynchrone aanroepen ondersteund. Componenten die asynchroon aangeroepen 
kunnen worden, worden Queued Components genoemd. De techniek achter Queued 
Components is gebaseerd op COM in samenwerking met Microsoft Message Queue. In 
paragraaf 5.2.1 wordt MSMQ behandeld. 

Door het asynchrone karakter van deze componenten is het niet mogelijk dat functies die 
aangeroepen worden, een resultaat retourneren. Hierdoor komen aileen COM-componenten 
in aanmerking om ingezet te worden als Queued Component waarin geen publieke functies 
aanwezig zijn die iets retourneren. 

Een nadeel van Queued Components is dat het pas beschikbaar is vanaf Windows 2000. 
Hierdoor zijn de applicaties die gebruikmaken van Queued Components aileen geschikt voor 
Windows 2000 of hoger. 

Meer informatie over de gedetailleerde werking van Queued Components is te vinden op [3]. 

5.2. Buffermechanismen 
In paragraaf 4.3 is reeds het bufferen van events besproken. Tijdens het 
technologieonderzoek zijn twee buffermechanismen bestudeerd en de belangrjjkste 
eigenschappen van deze mechanismen worden hieronder besproken. 

5.2.1. Microsoft Message Queue 
Het eerste bestudeerde buffermechanisme is MSMQ. MSMQ is een queuing mechanisme 
dat geschikt is voor aile Windowsversies vanaf Windows 95. Met MSMQ is het mogelijk 
berichten in een queue te plaatsen en berichten uit een queue te lezen. Op deze manier kan 
een vorm van asynchrone communicatie tussen verschillende applicaties plaatsvinden. 

De queues kunnen op verschillende computers staan. Het transporteren van een bericht 
tussen een applicatie en een queue alsmede het transport tussen twee queues wordt 
verzorgd door MSMQ. Het is voldoende om de naam op te geven van de queue die 
benaderd moet worden. 
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Om gebruik te kunnen maken van MSMQ is het installeren van MSMQ op een server vereist. 
Daarnaast is op elke client-pC een installatie van MSMQ nodig. Dit laatste vormt een nadeel 
maar is helaas niet te vermijden. Wellicht dat in toekomstige versies van Windows de 
MSMQ-functionaliteit standaard gefnstalleerd wordt zodat de clientinstallaties vermeden 
kunnen worden. 

Tijdens het configureren van MSMQ kan gekozen worden uit twee opties. Hieronder worden 
deze opties in het kort besproken. Uitgebreidere informatie over MSMQ is te vinden in [11] 
en op [3]. 

Server Storage 
Bij deze configuratie stuurt een client-PC een bericht direct naar de server. De server stuurt 
het bericht dan door naar de target queue. Het nadeel hiervan is dat er een verbinding 
tussen de client-pC en de server moet bestaan. V~~r het toepassen binnen CIOS zal dit 
waarschijnlijk geen probleem opleveren. CIOS heeft namelijk altijd een connectie naar de 
database nodig. 

Client Storage 
In deze configuratie wordt een bericht eerst op de client-PC opgeslagen en zodra er een 
verbinding met de server is worden de berichten doorgestuurd naar de server. Deze stuurt 
de berichten door naar de target queue. Het nadeel van deze opzet is dat het doorsturen 
langzamer gaat doordat er onder andere een extra queue tussen geplaatst is. Het grote 
voordeel hiervan is dat met name computers die niet continu over een verbinding met de 
server beschikken, toch gebruik kunnen maken van een MSMQ-applicatie. In het bijzonder 
voor laptops is dit een geschikte configuratie. 

Naast deze twee configuratieopties kunnen verder nog een aantal zaken ingesteld worden 
zoals: 

Routing 
Hierbij kan worden opgegeven over welke netwerkverbinding het transport van berichten 
moet plaatsvinden. 

One time, In-order delivery 
Deze optie garandeert dat berichten slechts een keer en in de aangeleverde volgorde 
worden afgeleverd. 

Transaction support 
Het plaatsen c.q. het lezen van berichten kan binnen een transactie plaatsvinden. 

Notification Service 
Zodra een bericht is ontvangen en verwerkt door de ontvangende applicatie kan MSMQ dit 
melden aan de zendende applicatie. 
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5.2.2. Databasetabellen 
Het tweede buffermechanisme bestaat uit het ontwerpen van een eenvoudige versie van 
MSMQ. Het voordeel hiervan is dat de nadruk gelegd kan worden op specifieke zaken die 
relevant zijn bij het ontwerp van de Services Manager. Als basis voor het buffermechanisme 
is gekozen voor een DBMS zoals SQl Server. 

Deze eenvoudige versie van MSMQ moet aan een aantal eisen voldoen. Hieronder zullen 
deze eisen besproken worden. 

One time, In-order delivery 
De berichten mogen slechts een keer en in de aangeleverde volgorde aangeleverd worden. 

Geen clientinstallaties 
Op de client-PC's mogen geen extra installaties en/of uitgebreide configuratietaken 
plaatsvinden. Door deze eis wordt het onderhoud van de clients minimaal gehouden. 

Ondersteuning van transacties 
Zowel het plaatsen van berichten in de buffer alsmede het uitlezen van de buffers moet 
binnen een transactie plaats kunnen vinden. 

Om deze optie goed te kunnen onderzoeken is besloten om een eenvoudig prototype te 
ontwerpen. Tijdens het ontwerpen van het prototype is vooral gekeken naar de locking 
mechanismen van SQl Server. Deze locking mechanismen zijn vooral belangrijk voor het 
vervullen van de "one time, in-order delivery" -eis. 

Verder is gekeken naar de transactiemogelijkheden die SQl Server biedt. Hierbij kan 
geconcludeerd worden dat aile drie de transactiesoorten ondersteund worden. Echter interne 
en MTS-transacties worden het best ondersteund. Een uitgebreide beschrijving van 
transacties is te vinden in paragraaf 5.3. 

Wat betreft de benodigde software op client-computers kan geconcludeerd worden dat er 
geen extra installaties vereist zijn. Het enige wat op de client-computers wei moet gebeuren, 
is het maken van een koppeling naar een DBMS. Dit is slechts een kleine configuratietaak, 
welke voor CIOS toch vereist is. Uitgebreide informatie over SQl Server is te vinden op [21 
en op [3J. 

5.3. Transacties 
Een transactie bestaat uit een groep operaties die als eenheid behandeld moeten worden. 
Tijdens het uitvoeren van een transactie wordt voldaan aan ACID eigenschappen. Hieronder 
worden deze eigenschappen beschreven. 

Atomic 
Tijdens het uitvoeren wordt gegarandeerd dat de hele groep operaties wordt uitgevoerd. 
Mocht tijdens het uitvoeren van een operatie een fout optreden, dan wordt ervoor gezorgd 
dat reeds uitgevoerde operaties worden teruggedraaid. 

Consistent 
Een transactie zorgt ervoor dat de data consistent blijven. Dit komt doordat gegarandeerd 
wordt dat ofwel aile operaties worden uitgevoerd, ofwel geen enkele operatie wordt 
uitgevoerd. Gebruikers moeten natuurlijk wei zorgen dat de juiste operaties deel uitmaken 
van de transactie. 
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!solated 
Een transactie vormt een geTsoleerd geheel. Dit wit zeggen dat transacties niets van elkaar 
afweten. Een transactie heeft dus ook geen toegang tot tussentijdse toestanden van parallel 
lopende transacties. 

Durable 
Tijdens het committen van een transactie wordt gegarandeerd dat ondanks eventuele 
storingen de wijzigingen worden doorgevoerd. 

Binnen Windows worden transacties op drie niveaus aangeboden. Hierbij maken hoger 
liggende niveaus gebruik van de onderliggende niveaus. In Figuur 5.3 wordt dit principe 
afgebeeld. 

SOL Server MSMO SOL Server Oracle 

Figuur 5.3: Transactieprincipe 

Tijdens het ontwerpen van een systeem waarin transacties vereist zijn, moet een keuze 
gemaakt worden omtrent het transactieniveau dat gebruikt wordt. Twee belangrijke factoren 
die bij deze keuze een rol spelen zijn: de aard van de operaties, en de snelheid die gewenst 
is. Over het algemeen geldt dat hoe lager het niveau, hoe minder overhead door de 
transactie veroorzaakt wordt. Het laagste niveau is dan oak het snelst. Hieronder zullen de 
drie transactieniveaus besproken worden, waarbij tevens wordt aangegeven voor welke 
soort operaties het transactieniveau geschikt is. 

Interne transactie 
Interne transacties vormen het laagste niveau. Deze transacties worden door een bepaalde 
applicatie aangeboden, enkele voorbeelden van zulke applicaties zijn Sal Server, Oracle en 
MSMQ. 

Interne transacties zijn geoptimaliseerd voor een bepaalde applicatie. Hierdoor zijn deze 
transacties het snelst. Het enige nadeel hieraan is dat de operaties beperkt zUn tot een 
bepaalde applicatie. 

DTC-transactie 
De Distributed Transaction Coordinator vormt een koppeling tussen de verschillende interne 
transactiesoorten. Door gebruik te maken van de DTC is het mogelijk om operaties die 
betrekking hebben op verschillende applicaties binnen een DTC-transactie te plaatsen. Een 
DTC-transactie maakt hierbij gebruik van interne transacties. Het mag duidelijk zijn dat het 
coordineren van de interne transacties een stuk overhead met zich meebrengt waardoor 
deze vorm iets langzamer is. 
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MTS-transactie 
MTS-transacties worden beheerd door Microsoft Transaction Server. Met een MTS
transactie is het mogelijk om het wijzigen (van de toestand) van een aantal COM
componenten binnen een transactie te laten plaatsvinden. Mochten de componenten 
wijzigingen op een of meerdere databases maken, dan maken deze wijzigingen automatisch 
deel uit van de transactie. Voor deze wijzigingen wordt gebruikgemaakt van DTC- en interne 
transacties. 

Het gebruik van MTS-transacties brengt de meeste overhead met zich mee. Hierdoor zijn dit 
wei de meest f1exibele transacties. Hoewel verwacht zou worden dat deze transacties het 
langzaamst zijn, is dit niet altijd het geval. Dit komt doordat MTS gebruikmaakt van een 
aantal trucs zoals object-pooling en connection-pooling. Hierdoor wordt de snelheid van de 
transactie in positieve zin be'invloed. Door deze trucs kunnen bestaande objecten en 
connecties naar databases worden hergebruikt zodra ze niet meer nodig zijn. De objecten en 
connecties hoeven dus niet steeds opnieuw gecreeerd te worden. Uitgebreide informatie 
over de werking en optimalisaties binnen MTS zijn te vinden in [11]. 

5.4. Dataopslagmechanismen 
De Services Manager bestaat uit een aantal objecten waarin de configuratiedata zijn 
opgeslagen. Deze objecten moeten op een of andere manier persistent gemaakt worden 
zodat de informatie bewaard blijft tijdens het uitschakelen van de computersystemen waarop 
de Services Manager ge'installeerd is. Daarnaast is het persistent maken noodzakelijk 
wanneer een voorgeconfigureerde Service Manager wordt uitgeleverd aan klanten. Om dit te 
bewerkstelligen zijn twee opslagmechanismen bestudeerd. 

5.4.1. XML-documenten 
De structuur van XML-documenten kan vergeleken worden met HTML-documenten 
(internetpagina's); het enige verschil is dat bij XML de tags vrij gekozen kunnen worden en 
dat het gebruik van deze tags aan strengere eisen gebonden is. Een uitvoerige beschrijving 
van XML-documenten is te vinden in [12]. De tags kunnen hierarchisch geordend worden 
waardoor deze bijzonder geschikt zijn voor het opslaan van objecten. In Figuur 5.4 staat een 
eenvoudig voorbeeld van een XML-document afgebeeld. 

<Boek> 
<Titel>Mastering XML Premium Edition<rritel> 
<Auteur>White, Chuck</Auteur> 

</Boek> 

Figuur 5.4: Voorbeeld XML-document 

XML-documenten kunnen gebruikt worden voor de opslag van kleine hoeveelheden data. Dit 
is gebaseerd op twee feiten. Ten eerste vormen de tags een behoorlijke overhead. De 
grootte van de overhead wordt bepaald door de lengte van de tags en de lengte van de data. 
In het bijzonder voor grote hoeveelheden data levert dit een enorme verspilling van 
geheugenruimte op. Daarnaast ontbreekt bij een XML-document de mogelijkheid om een 
index aan te leggen zodat informatie snel verkregen kan worden. Het zoeken naar data in 
grote XML-documenten kan dan ook relatief lang duren. 

Naast de opslag van data worden XML-documenlen ook gebruikt om informalie uitwisseling 
tussen twee applicaties te laten plaatsvinden. 
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5.4.2. Database 
De tweede manier om gegevens op te slaan is het gebruiken van een database. Het 
gebruikmaken van een database is een beproefd concept. Hier valt dan ook niet veel nieuws 
over te melden. Wei kan nog vermeld worden dat een relationele database niet gemakkelijk 
hierarchische structuren kan opslaan. Hierdoor is deze minder geschikt om objecten in op te 
slaan. 

5.4.3. Vergelijking XML vs Database 
Vooral voor kleine hoeveelheden data is het vaak het overwegen waard om deze op te slaan 
in een XML-document in plaats van een database. Met name de volgende eigenschappen 
zijn hier verantwoordelijk voor: Ten eerste is het verkrijgen van toegang tot een database 
een stuk complexer dan het lezen van een XML-document dat in een bestand is opgeslagen. 
Daarnaast kan een bestand gemakkelijker op een andere computer geplaatst worden. Met 
een database ligt dit toch iets complexer. Een database kan echter gemakkelijker remote 
benaderd worden dan een bestand op een computer. 

Dit zijn slechts enkele kenmerkende verschillen tussen beide technologieen. In de praktijk zal 
per situatie een afweging gemaakt moeten worden naar gelang de eisen die belangrijk zijn. 
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6. SERVICES MANAGER: ANAL YSEFASE 

In dit hoofdstuk wordt het ontwerptraject van het project behandeld. Om te beginnen wordt 
de gewenste functionaliteit in de vorm van use cases vastgelegd. Vervolgens wordt voor elke 
use case een class diagram ontworpen waarbij de classes de functionaliteit van de use case 
representeren. Tenslotte worden nog enkele design patterns besproken die gebruikt zijn 
tijdens het ontwerpen van de class diagram men. 

6.1. Use Cases als basis voor het ontwerp 
In deze paragraaf wordt door middel van use case diagrammen de benodigde functionaliteit 
in kaart gebracht. Een use case diagram bestaat uit actors en use cases, waarbij een 
eventuele relatie door middel van een pijl wordt aangeduid. 

Een use case representeert een stuk functionaliteit dat door een actor gewenst is. Een actor 
staat voor een rol die een persoon (of ding) speelt die (dat) in wisselwerking met het systeem 
verkeert. Op deze wijze kan voor elke actor de gewenste functionaliteit in kaart worden 
gebracht. Vaak zullen een aantal actors dezelfde functionaliteit wensen. In deze gevallen 
vindt het eerste hergebruik reeds plaats door al deze actors naar dezelfde use case te laten 
verwijzen of door de actors te generaliseren. Binnen de Services Manager kunnen vier 
actors onderscheiden worden. 

Human Administrator 
De Human Administrator is de persoon die verantwoordelijk is voor het configureren van de 
Services Manager. In de praktijk zal dit een applicatiebeheerder of iets dergelijks zijn. 

Client Application 
De Client Application is de applicatie die events wi! melden aan de Services Manager. Dit 
kan een willekeurige applicatie zijn. 

Subscribed Service 
Een Subscribed Service is een service die ge"interesseerd is in bepaalde events die door de 
Services Manager worden aangeboden. 

Operating System 
Het Operating System is een actor die de Services Manager kan triggeren om op bepaalde 
tijdstippen administratieve taken uit te voeren. 

De functionaliteit van de Services Manager is opgedeeld in drie delen. In de volgende drie 
paragrafen worden deze delen verder uitgewerkt. 

6.1.1. Distributie 
Het distributiegedeelte bevat de functionaliteit die het doorsturen van de events naar de 
geabonneerde services verzorgt. De 'Client Application' heeft behoefte aan een stuk 
functionaliteit waaraan een event kan worden afgegeven en dat vervolgens het event 
doorstuurt naar de geabonneerde services. 

C lient Application Distribute cwnts 
Subscribed Service 

Figuur 6.1: Distributiefunctionaliteit 

Afstudeerscri ptie Pagina 29 



() Circle Software Event Distribution: A subscription based approach 

Distribute Events 
Deze use case bevat de functionaliteit waarmee binnengekomen events kunnen worden 
doorgestuurd naar de geabonneerde services. 

6.1.2. Configuratie 
Het configuratiegedeelte bevat de functionaliteit die benodigd is voor het configureren van de 
Services Manager. Zoals uit Figuur 6.2 duidelijk wordt heeft de 'Human Administrator' twee 
soorten functionaliteit nodig. Ten eerste moet de 'Human Administrator de mogelijkheid 
hebben om de Services Manager te configureren. Daarnaast is het gewenst om over de 
huidige status van de Services Manager te beschikken. Aan de hand van de huidige status 
kan door de 'Human Administrator' besloten worden om actie te ondernemen zodat de 
Services Manager zo goed mogelijk op de huldige situatie kan worden afgestemd. 

/~rAdminister Ser'lices 

Human Administrator '........ /' ,/ .... -0- <<include»' 

-_. -'" -- - -:minlster Applications 

Administer SeNices Manager 
./ '-.. 

«indllde» «lnI<Iude» 
it: /' «lrf'Ude» '-.. 

2. ~ 0 
'" ~ Administer Dispatchers 

Administer Subscriptions 

Figuur 6.2: Configuratiefunctlonalitelt 

Om het beheren van de abonnementen op een consistente wijze te laten verlopen is het 
noodzakelijk om een administratie van een aantal zaken bij te houden. Deze 
administratiefunctionaliteit wordt door een aantal use cases gerepresenteerd. Verder zijn in 
de afbeelding de relaties tussen de verschillende soorten functionaliteit aangegeven. 

Hieronder zal per use case een korte omschrijving worden gegeven van de functionaliteit die 
wordt gerepresenteerd. 

Adminster Services Manager 
Deze use case verzorgt de configuratie van de Services Manager. De functionaliteit die deze 
use case representeert, bestaat voor het grootste gedeelte uit functionaliteit die geInclude 
wordt vanuit andere use cases. Daarnaast verzorgt deze use case het persistent maken van 
de Services Manager. 

Administer Subscriptions 
Deze use case verzorgt het aanmaken en beheren van de abonnementen. Aan de hand van 
abonnementen worden binnenkomende events doorgestuurd naar de geabonneerde 
services. Een uitgebreide beschrijving over abonnementen is te vinden in paragraaf 4.3.3. 
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Administer Services 
Tot deze use case behoort de functionaliteit waarmee services geregistreerd en 
gederegistreerd kunnen worden bij de Services Manager. Voordat een service door de 
Services Manager aangestuurd kan worden, moet de service geregistreerd worden bij de 
Services Manager. 

Administer Applications 
De Services Manager moet dusdanig ontworpen worden dat verschillende soorten 
applicaties gebruik kunnen maken van de diensten van de Services Manager. Elke applicatie 
die gebruik wil maken van de Services Manager moet geregistreerd worden bij de Services 
Manager. Naast het registreren moet het natuurlijk ook mogelijk zjjn om een applicatie te 
deregistreren. 

Administer Dispatchers 
Zoals reeds in paragraaf 4.3 is uitgelegd, wordt het overhevelen van events vanuit de 
ontvangstbuffer naar de verwerkbuffers verzorgd door een of meerdere dispatchers. Deze 
use case beheert de dispatchers. Dit houdt in dat het mogeljjk moet zijn om nieuwe 
dispatchers aan te maken of bestaande dispatchers te verwijderen. Daarnaast moet per 
dispatcher aangegeven kunnen worden op welke fysieke machine de dispatcher moet 
runnen. 

Get EventTypes 
Buiten de Services Manager om wordt een lijst van eventtypen bjjgehouden. In deze lijst 
staan aile events die door de applicaties gegenereerd kunnen worden en aile events die door 
de services afgehandeld kunnen worden. Get EventTypes zorgt ervoor dat de 'Human 
Administrator' deze njst kan lezen. 

GetStatus 
Door middel van GetStatus heeft de gebruiker toegang tot de statusinformatie van de 
Services Manager. 

6.1.3. Objectcreatie 
Het objectcreatie gedeelte bevat de functionaliteit om objecten zoals dispatchers en 
processors te creeren en natuurlijk te verwijderen. Hierbij wordt het 'Operating System' 
gebruikt om de creatie van objecten aan te sturen. Dit aansturen zal periodiek plaatsvinden 
zodat configuratiewijzigingen binnen een bepaalde tjjd worden gerealiseerd. 

o 

Create Processor 

Figuur 6.3: Objectcreatie functionaliteit 

Create Objects 
Deze use case zorgt voor het creeren en verwijderen van dispatcher en processor objecten. 
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Create Dispatcher 
Deze use case verzorgt het creeren van een dispatcher. 

Create Processor 
Deze use case verzorgt het creeren van een processor. 

6.2. Use Case Realisaties 
In de vorige paragrafen zijn de use cases behandeld die de gewenste functionaliteit 
representeren. In deze stap wordt aan de hand van deze use cases een aantal class 
diagram men ontworpen. In het algemeen wordt per use case een class diagram gemaakt. 

Een class diagram bestaat uit een aantal classes en relaties tussen de classes. Het geheel 
van classes en relaties moet representatief zijn voor de functionaliteit van de use case. 

Het doel van het ontwerpen van de class diagrammen is om uiteindelijk de gewenste 
functionaliteit door middel van een aantal classes en relaties te beschrijven. 

Meer informatie over dit proces is te vinden in [6] en [7]. 

6.2.1. Distribute Events Realisatie 
De taak van deze use case is het doorsturen van de ontvangen events naar de 
geabonneerde services. Om performancetechnische redenen is ervoor gekozen om dit in 
drie fasen te realiseren. In paragraaf 4.3 zijn deze redenen reeds behandeld. 

De drie fasen zijn: 
• Het opvangen van een event en dit in de ontvangstbuffer plaatsen. 
• Het distribueren van de events. 
• Het lezen van een event uit de ontvangstbuffer en vervolgens de gewenste service 

aansturen. 

Elke fase wordt gerealiseerd door een class. In Figuur 6.4 worden bovenstaande fasen 
gerealiseerd door de classes EventReceiver, Dispatcher en Processor. 

Tenslotte is er nog de class ConfigurationSettings. Deze class heeft toegang tot de 
configuratiedata waar onder meer de abonnementen deel van uitmaken. Zowel de 
Dispatcher alsook de Processor heeft informatie uit de configuratiedata nodig om te kunnen 
werken. 
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Figuur 6.4: Distribute Events Realisatie 

6.2.2. Administer Subscriptions Realisatie 
In paragraaf 4.3.3 is reeds de opzet van een abonnement behandeld. In Figuur 6.5 is deze 
opzet geheel terug te vinden. Centraal in Figuur 6.5 is de class Subscription. Deze class 
heeft toegang tot aile informatie over een abonnement. Naast informatie die in de class zelf 
is opgeslagen heeft deze class ook nog referenties naar andere classes die bepaalde 
informatie over een abonnement bevatten. 

De referenties naar de volgende classes bevatten informatie over het abonnement: 
• Subscription Item 
• Interval 
• ExecutionSettings 
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configUratiOnsettln;r]s 
{from SefV k::es Manager} 

---- --------
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I. Subs crlption I 
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.,oescrlptlon ! 
~ame 

Con ins 

+Subscrl tionltems 
0,," 

i Subscription Item I 
! (f rom Sewle .. Manage!)! 

~veniTypes . 
qSenderTypes 
QAppllcations 

Figuur 6.5: Administer Subscriptions Realisatie 

In de class Subscriptionltem is vastgelegd op welke eventtypen en op welke afzenders de 
service geabonneerd is. Meer informatie over deze twee begrippen is te vinden in paragraaf 
4.3.3. 

De class Interval bevat informatie waarin is vastgelegd binnen welke perioden het 
abonnement van kracht is. Deze perioden zijn gebaseerd op een wekelijkse repetitie. 

In de class ExecutionSettings is vastgelegd op welke machines de geabonneerde service 
voorzien moet worden van events. Kortom op welke machines bevinden zich de services die 
ge'interesseerd zijn in de events. Er kunnen zich meerdere instanties van een service op een 
machine bevinden. 

Tenslotte resteren nog twee classes. De class RegisteredService bevat informatie omtrent 
de service die geabonneerd is. Vooral de relatie tussen Subscription en RegisteredService is 
belangrijk. Door deze relatie wordt eenduidig vastgelegd tot welke service het abonnement 
behoort. De laatste class is ConfigurationSettings. Deze class beheert een lijst van aile 
abonnementen. 
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6.2.3. Administer Services Realisatie 
De hoofdtaak van de use case is het registreren en deregistreren van services. Tijdens het 
registreren van een service wordt de informatie omtrent de service in twee classes 
opgeslagen. In de Figuur 6.6 zijn deze classes terug te vinden onder de namen 
RegisteredService en Option. 

Admtister 

i 
+Regislerji!dServices 

r--::----:--:-:---::-=-::'----1 1 Defines O"rl-opjj;~"--'] 
................ __ ..• _._-. --_.:-. (from Services Me.agO!) 

+Avallable Options _ .. _______ _ 

Figuur 6.6: Administer Services Realisatie 

Tijdens het registreren van een service worden vier soorten informatie bekend gemaakt. 

De vier soorten informatie z;jn: 
• Een beschrijving van de service. 
• De eventtypen die de service ondersteunt. 
• De applicaties die de service ondersteunt. 
• Een lijst van opties die de service ondersteunt. 

De eerste drie soorten informatie worden opgeslagen in de class RegisteredService. 
Daarnaast kan een service over meerdere opties4 beschikken. De informatie omtrent de 
opties wordt per optie apart opgeslagen in de class Option. 

Verder is er nog de class ConfigurationSettings aanwezig. Deze class beheert een lijst van 
geregistreerde services zodat al deze services door middel van deze class toegankelijk zijn. 

6.2.4. Administer Applications Realisatie 
Zoals reeds eerder vermeld is moet elke applicatie die gebruik wil maken van de Services 
Manager, zich registreren bij de Services Manager. Tijdens het registreren worden drie 
soorten informatie bekent gemaakt aan de Services Manager. 

De drie soorten informatie ziin: 
• Een beschrijving van de applicatie. 
• De eventtypen die door de applicatie gegenereerd kunnen worden. 
• De structuur van de applicatie. Door middel van deze structuur is het mogelijk om aan te 

geven welk dee IS van de applicatie het event heeft gegenereerd. 

4 Bij een optie kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een logging service waarbij gekozen kan worden 
uit eenvoudige logging of uitgebreide logging. 
5 Er kan bijvoorbeeld onderscheid gemaakt worden per class. Op deze manier kan een abonnement 
genomen worden op events van een bepaalde class. 
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r~configurationSe\lings 
(from 5ewices Manager) 
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+Registeref;lApplicatlons 
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(from Services Manager) ~ ... 

<,>AvallableEwntTypes 

Figuur 6.7: Administer Applications Realisatie 

De eerste twee soorten informatie worden beheerd door de class RegisteredApplications. 
Het beheer hiervan is rechttoe rechtaan. Het beheren van de structuurinformatie is een stuk 
complexer omdat hierbij een hierarchische structuur gecreeerd moet kunnen worden. 
Aangezien dit een probleem lijkt dat vaker voorkomt, is gekeken of er reeds een ontwerp 
voorhanden was in de vorm van een design pattern. In paragraaf 6.3 wordt het gebruikte 
design pattern - Composite Pattern - uitvoerig beschreven. 

T ens lotte is er nog de class ConfigurationSettings. Analoog aan de vorige class diagrammen 
wordt ook hier door middel van de class ConfigurationSettings toegang verkregen tot een lijst 
van geregistreerde applicaties. 

6.2.5. Administer Dispatchers Realisatie 
De dispatchers worden gebruikt om de ontvangen events te distribueren naar de abonnees. 
Het overhevelen kan op verschillende machines parallel worden uitgevoerd. Hierdoor is het 
noodzakelijk om een administratie van de aanwezige dispatchers bij te houden. Om deze 
administratie te verwezenlijken is gekozen om de class DispatcherSettings in het leven te 
roepen. In Figuur 6.8 is het class diagram weergegeven. 

Deze class beheert per dispatcher de volgende informatie: 
• Op welke machine moet de dispatcher actief zijn. 
• Uit welke ontvangstbuffer moet de dispatcher de events ophalen. 

De toegang tot de lijst met dispatcherinformatie wordt ook nu weer verzorgd door de class 
ConfigurationSettings. 

ConfigurationSettings 
(from Sef\ices Manager) 

Configures 0 .. ' DispatcherSettings 
I~-----···--·--"---·-·------~ (from Senices Manager) 

+Dispatchers ; ____ •.... _. ___ -' 

Figuur 6.8: Administer Dispatchers Realisatie 
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6.2.6. Get EventTypes Realisatie 
Zoals reeds eerder beschreven wordt extern een lijst van aile voorkomende eventtypen 
beheerd. Get EventTypes doet niets anders dan deze lijst inlezen zodat de Services 
Manager toegang heeft tot deze lijst. In Figuur 6.9 staat het class diagram afgebeeld. De 
class EventType is hierin representatief voor een eventtype. 

Figuur 6.9: Get EventTypes Realisatie 

6.2.7. Create Processor Realisatie 
Deze use case representeert de functionaliteit waarmee processors dynamisch gecreeerd 
kunnen worden. Hiertoe is in Figuur 6.10 de class ObjectCreator toegevoegd. Deze class 
beheert een lijst van gecreeerde processors. Door middel van de class ConfigurationSettings 
beschikt de class ObjectCreator over informatie omtrent het creeren van de processors. 

Aan elke processor is een service gekoppeld die gestart wordt zodra de processor gecreeerd 
is. De processor vormt dus eigenlijk een extra tussenstap bij het starten van de service. Het 
ontwerp is gebaseerd op het Service Configurator design pattern. Meer informatie over dit 
design pattern is te vinden in paragraaf 6.3.2. 

, (I rom Serv ices Manager) : 

Figuur 6.10: Create Processor Realisatie 

Aangezien een service zowel een in-process COM-server alsmede een local COM-server 
kan zijn, is het niet gegarandeerd dat een service in een apart proces actief is. Omwille van 
de robuustheid van de Services Manager is het juist gewenst om elke service in een eigen 
proces actief te laten zijn. Immers wanneer er binnen een service iets fout gaat, dan mag de 
Services Manager hier geen hinder van ondervinden. Om nu te garanderen dat elke service 
in een apart proces actief is, is de class processor toegevoegd. Deze class is 
ge'implementeerd in een local COM-server. Dit houdt in dat objecten van deze class in een 
eigen proces actief zijn. Deze class vervult dus de eis om elke service in een ander proces 
dan het proces van de Services Manager zelf actief te laten zijn. 
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6.2.8. Create Dispatcher Realisatie 
De taak van Create Dispatchers is het creeren van een dispatcher. Hiertoe is in Figuur 6.11 
de class ObjectCreator aanwezig. Deze class beheert een lijst van gecreeerde dispatchers. 
Door middel van de class ConfigurationSettings beschikt de class ObjectCreator over 
informatie omtrent het creeren van de dispatchers. 

Mai. 

~·t··~ 
! Dispatcher I 
I (from Services Manager)! 

Figuur 6.11: Create Dispatcher Realisatle 

6.2.9. Create Objects Realisatie 
Deze use case zorgt voor het creeren en verwijderen van dispatcher en processor objecten. 
Dit houdt in dat gecontroleerd wordt of er nieuwe objecten gecreeerd moeten worden. 
Daarnaast wordt gecontroleerd of bestaande objecten verwijderd moeten worden. In Figuur 
6.12 staat de gehele functionaliteit in de vorm van een class diagram afgebeeld. 

ConfigurationSettings I<E--.-...... -'-'-Cm'_m __ ~ 
(from Services Manager) 

f Service 1 S 1 
(from Serv/c&s Manage" .. :: ____ .. ___ fa~m .. __ _ 

!·.ProcessMs90 +Seruce 

[ C;~l (from Services Manager) 
-----.~--,."---.---. 

/ 
lllA3i~ains 

/ 
+Pro¢ssors 

i 
O.:!! 

Figuur 6.12: Create Objects Realisatie 
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6.2.10. Administer Services Manager Realisatie 
De taak van deze use case is het configureren van de Services Manager. De meeste 
functionaliteit die hiervoor nodig is, is reeds naar voren gekomen in andere use cases. Een 
overzicht van deze use cases is te vinden in Figuur 6.2. De overige functionaliteit bestaat uit 
het persistent maken van de configuratiedata. Om dit te realiseren zijn twee nieuwe classes 
toegevoegd, namelijk de class Persistence en de class Storage. In Figuur 6.13 staat het 
class diagram afgebeeld. 

I. Storage 1 Stores 0." '---p-' 
~SeNe .. Manager)I-E:: .. -----.-.------~--.----1 erslstence 
: ~ata - +Confi guration Data IfromSeNc .. Manag ... 
.. --.. -.--~--. 

+Availab e Options 
0 .. \ 

Option 
(from SeNces.~ ... ag~._ 

~scrlption : String 
<>,ndex : Long 

Crehtes 

I 
J 

\ 

Co aims 

/1 
+Subscrlp)fonltems 

/0 .. * • ________ L_ 

Subscriptionltem 
(fromSeNces Manag .• 

i ~ventTypes 

! ~SenderTypes 
L~~_~~~_tion~ __ 

+AdiVeELriOdS 
/0." 

__~~...... _ ~Hp_~ 

Interval 
(from SeNe .. M.na9 •. : 

~ 
~~,-
. ExecutionSettings ! 

(trom SeN". Manager) 

RegisieredApplication I 
I (from SeNces Manager) 'I' 

f---- . 

I ~vailabl~~~~tType~J 
1 

+Allailable nderTypes 

0." 
! ApplicationStrudure ~~d 

LJ-1-, . 'Chn"J 

________ .1.__ '---~~J 
SenderType i I SenderTypes 

; (from SeNe •• Manag... • (fromSeNces Manag .• 
-' --------------' 

Figuur 6.13: Administer Services Manager Realisatie 
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De class Persistence heeft twee taken. Als eerste zorgt deze class voor het creeren van het 
ConfiguratieSettings object inclusief aile onderliggende objecten. Het creeren van de 
objecten wordt gedaan aan de hand van een set configuratiedata die door de class Storage 
wordt aangeleverd. Daarnaast moet de class ook de andere kant op kunnen werken. Oit wil 
zeggen dat het ConfiguratieSettings object inclusief aile onderliggende objecten 
geconverteerd moet kunnen worden naar een set configuratiedata. 

Naast dat de class Storage een set configuratiedata kan aanleveren, kan ook een set aan de 
class worden aangeboden. De taak van deze class is het beheren van de configuratiedata 
op schijf. Deze class zorgt ervoor dat wanneer door meerdere instanties data wordt 
opgevraagd en wordt weggeschreven het geheel consistent blijft. 

6.2.11. GetStatus Realisatie 
Er resteert nu nog een use case waarvan geen class diagram is ontworpen. Deze use case 
GetStatus moet de status van de Services Manager kunnen opvragen. Hiervoor wordt 
gebruikgemaakt van reeds bestaande functionaliteit die door Windows wordt aangeboden. 
Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van tools zoals de Windows Performance Monitor. Met 
deze tool kan een verscheidenheid aan informatie worden opgevraagd. Hierbij moet gedacht 
worden aan informatie omtrent databases, het Windowsbestandssysteem, de threads en 
processen die actief zijn, enz. 

6.3. Gebruikte Design Patterns 
Tijdens de ontwerpfase is regelmatig gekeken of er design patterns bekend zijn die een 
oplossing voor een deelprobleem geven. In twee gevallen is gekozen om een design pattern 
te gebruiken. In de volgende paragrafen wordt voor elk design pattern aangegeven waar het 
gebruikt is. 

6.3.1. Composite Pattern 
Het Composite pattern kan gebruikt worden om hierarchische structuren te modelleren. Dit is 
dan ook de reden waarom het pattern gebruikt wordt in het class diagram Administer 
Applications. Oit class diagram is beschreven in paragraaf 6.2.4. Het gebruik van het pattern 
is rechttoe rechtaan en direct zichtbaar wanneer het zOjuist genoemde class diagram naast 
de beschrijving van het pattern wordt gelegd. In appendix 81 staat een beschrijving van het 
design pattern afgebeeld. 

6.3.2. Service Configurator Pattern 
Het Service Configurator pattern wordt voornamelijk toegepast wanneer een service 
dynamisch gestart en gestopt moet worden. Binnen de Services Manager is dit precies de 
functionaliteit die gewenst. In het class diagram Creation dat is beschreven in paragraaf 
6.4.3 is dit design pattern dan ook toegepast. Het design pattern is op het eerste gezicht niet 
direct zichtbaar in het class diagram. Oit komt doordat class processor in het diagram 
verweven is. De reden waarom deze class is toegevoegd aan het pattern is beschreven in 
paragraaf 6.4.3. In appendix 82 staat een beschrijving van het design pattern afgebeeld. 
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6.4. Overzicht van de classes 
In paragraaf 6.2 is voor elke use case een class diagram ontworpen. In deze diagrammen 
komen op een aantal plaatsen dezelfde classes v~~r. Deze class diagrammen kunnen allen 
samengevoegd worden. Vervolgens kan het geheel opgedeeld worden in afzonderlijke class 
diagrammen waarbij het opdelen gebaseerd is op het soort functionaliteit dat 
gerepresenteerd wordt. In deze paragraaf worden de resulterende class diagrammen 
behandeld. 

6.4.1. Distribution 
Het class diagram dat is afgebeeld in Figuur 6.14 geeft de distributiefunctionaliteit weer. Dit 
class diagram is gelijk aan het class diagram Distribute Events Realisatie. Het is hier dan ook 
voor de volledigheid weergegeven. Voor informatie omtrent dit class diagram wordt 
verwezen naar paragraaf 6.2.1. 

·De Dispafc;/le~hlifJbenlOO'r; . 
iell<bjnneQkotn~nd~ .. , .. 
: al:i.o~nem,~tBrinoinQ: . 
: kandan~ehtemllald:wOr<l~.,wJe·&"; 
. geintel'l\l$lleerd rll.inhet!t~nt;. .';;; 

Figuur 6.14: Class diagram Distribution 
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6.4.2. Configuration 
In Figuur 6.15 is de configuratiefunctionaliteit in de vorm van een class diagram afgebeeld. 
Het class diagram is gelijk aan het class diagram Administer Services Manager. Het is dan 
ook vermeld voor de volledigheid en er wordt derhalve niet verder op de classes ingegaan. 
Voor meer informatie over het class diagram wordt verwezen naar paragraaf 6.2.10. 

r"-:;;~r::~--J J .. ' Admnis/er 

i <:>su pportedAPPIiC8lionsJ +RegisteredServices 

~~~_id~!~t;ypes, 
+EX\lionserviCEl 

I \ , \ 

De+es APP~ To 

, \ 

I \ 
+Availab!e Options 

O,,"',¥ 

_"(!r~;;o~"".".\l.!')J 
<i>Description : Slnng , 
(i>lndex: long 

Figuur 6.15: Class diagram Configuration 
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6.4.3. Creation 

In Figuur 6.16 staat het class diagram Creation afgebeeld. Het class diagram representeert 
de functionaliteit waarmee dispatchers en processors dynamisch gecreeerd kunnen worden. 
Het class diagram is gelijk aan het class diagram Create Objects. Dit class diagram is voor 
de volledigheid gegeven en er wordt voor meer informatie verwezen naar paragraaf 6.2.9. 

L~~~~~:;~~~;;~]~~~fi~~·~;ti~!~--·-----:~~~J:~ie;;~ 
1~ ~ 1 

I " 

! \ 
! \ 

I \ 
Main/ains Maiiliains , \ 

/ \ 
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O *I".t .\ • 
IS 

. - ':;'10 .. 
erVlce 1 1 [-----.-'~.-<--.. ------J ~---.---~---.--.-.J 

(from Services Manage" __ Statti! _____ ._ Processor Dispatcher 
---.. -----------.--.. (f rom Serv ices Manager) (f rom Sarv ices Manager) .ProcessMs90 +SeNice __ .______________ _ _____ . ___ . _____ . 

Figuur 6.16: Class diagram Creation 
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6.5. Samenwerking tussen de objecten 
In deze paragraaf wordt de samenwerking tussen een aantal objecten belicht. Dit wordt 
gedaan aan de hand van een aantal collaboration diagrammen. Met name de samenwerking 
tussen objecten uit het Distribution en het Creation class diagram is interessant. Deze wordt 
dan ook hier behandeld. De samenwerking tussen de objecten uit het Configuration class 
diagram wordt niet behandeld. Dit komt omdat de samenwerking tussen deze objecten 
rechttoe rechtaan is. 

6.5.1. Distribution 
De samenwerking tussen objecten uit het Distribution class diagram kan worden opgedeeld 
in drie delen. Deze delen bestaan uit het ontvangen van een event, het doorsturen van het 
event en tenslotte het verwerken van het event. In Figuur 6.17 staat de samenwerking 
tussen objecten uit het Distribution class diagram afgebeeld. 

a) 

b) 

c) 

1. 'MiteEwnt(Message) 
._--? 

-E-_.-
2. GeIProceuBulfers(AppID. SenderTypeName. EventTypelD) 

2. ProcessMsg{) 

-E--

3. \M'iteEwh!(Mes 

Figuur 6.17: Collaboration diagram Distribution 

In Figuur 6.17 is te zien dat verschillende EventReceiver objecten het event aanbieden aan 
het ReceiveBuffer object. Daamaast wordt elk ReceiveBuffer object uitgelezen door een of 
meerdere Dispatcher objecten. Hierbij heeft elk Dispatcher object toegang tot het 
ConfigurationSettings object zodat elke dispatcher beschikt over een actuele lijst van 
abonnementen. Aan de hand van deze lijst plaats elk Dispatcher object het event in een of 
meerdere ProcessBuffer objecten. Tenslotte is per Process Buffer object een Processor 
object aanwezig welke de ProcessBuffer uitleest en hierbjj elk event aan de gekoppelde 
service aanbiedt. 
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6.5.2. Creation 
In Figuur 6.18 staat de samenwerking tussen objecten van het Creation class diagram 
afgebeeld. In dit collaboration diagram is het ObjectCreator object verantwoordelijk voor het 
creeren en verwijderen van dispatchers en processors. Het creeren en verwijderen vindt 
plaats op basis van de gegevens die toegankelijk zijn door het ConfigurationSettings object. 

E~~ 
/\1 

3. GelExecutlonSEiWngs( ) 

i 
! 

11\' 
1, GetOisP8tchf4etlingS() 

2, Update 4. Up~te,Processors 
, ",% 

Figuur 6.18: Collaboration diagram Creation 
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7. SERVICES MANAGER: IMPLEMENTATIEFASE 

In dit hoofdstuk wordt het implementatietraject van het project behandeld. Ten eerste wordt 
het verdelen van de classes over componenten behandeld. Hierbij zijn de classes van het 
analysetraject afkomstig. Verder worden enkele technologiebeslissingen gemotiveerd op 
basis van het technologieonderzoek. Vervolgens wordt de opbouw van een event message 
behandeld. Tenslotte zullen enkele XML-documenten besproken worden die gebruikt worden 
voor het registreren van applicaties en services. 

7.1. Groeperen van classes in componenten 
Tijdens de analysefase zijn een aantal class diagram men ontworpen. Om deze classes te 
kunnen implementeren aan de hand van de component based methodologie, zjjn een aantal 
componenten nodig. In de volgende paragrafen wordt als eerste een overzicht gegeven van 
aile ontworpen componenten. Daama zal van elke component een korte omschrijving 
worden gegeven waarbij tevens de ge"fmplementeerde classes worden opgesomd. 

7.1.1. Belangrijke factoren 
Tijdens het verdelen van de classes over de componenten hebben een aantal factoren een 
belangrijke rol gespeeld. Deze factoren bepalen meestal oak het soortS component. 

Enkele belangrijke factoren zijn: 
• Beschikt de component over een eigen process (eigen geheugengebied, eigen thread, 

enz.). Windows sluit processen af waarin een fout is opgetreden. Door nu componenten 
aan te roepen die een eigen process hebben, zal wanneer een fout in een component 
optreedt, nooit het aanroepende process worden afgesloten. 

• Het groeperen van classes die functioneel gezien bij elkaar horen; op deze manier 
kunnen abstracte componenten gecreeerd worden. 

• Zo weinig mogelijk communicatie tussen "dure" componenten laten plaatsvinden. Met 
'duur' worden om precies te zijn remote componenten bedoeld en in mindere mate out of 
process componenten. Bij deze typen componenten is de communicatiesnelheid relatief 
laag, waardoor het communiceren met deze componenten relatief gezien veel tijd kost. 

• Componenten die vaak door Windows in het geheugen worden geladen, dienen zo klein 
mogelijk gehouden worden. Dit bevordert de snelheid, en hierdoor hoeft het aanroepende 
process minder lang te wachten. 

7.1.2. Beschrijving van de componenten 
In Figuur 7.1 staat een overzicht van de ontworpen componenten afgebeeld. In deze 
paragraaf worden deze componenten behandeld. Dit houdt in dat naast een korte 
omschrijving van de component ook een overzicht wordt gegeven van de classes die door de 
component ge'implementeerd worden. 

Application 
Met application wordt hier de applicatie bedoeld die gebruik wit maken van de Services 
Manager. Hoewel deze hier als component staat afgebeeld, is het niet noodzakelijk dat dit 
een component is. Elke Windows applicatie kan in principe gebruikmaken van de Services 
Manager. De enige voorwaarde hiervoor is dat de applicatie in staat moet zijn om ActiveX 
componenten aan te kunnen roepen. De applicatie component maakt namelijk gebruik van 
de EventRaiser component. Door middel van deze component worden events aan de 
Services Manager bekendgemaakt. 

6 Met het soort component wordt een in-process, out of process of remote component bedoeld. 
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EventRaiser 
De EventRaiser component implementeert de class EventReceiver. Er is getracht deze 
component zo klein en snel mogelijk te houden. De reden hiervoor is dat deze component 
door externe applicaties wordt aangeroepen om events te melden aan de Services Manager. 
Hierbij mogen de externe applicaties zo weinig mogelijk hinder van het melden van de 
events ervaren. De component is derhalve dan ook in de vorm van een ActiveX DLL 
ge·implementeerd zodat de communicatie tussen de applicatie en de component zo snel 
mogelijk verloopt. Het enige nadeel is dat door een fout in de component de applicatie door 
Windows wordt afgesloten. Echter gezien de geringe complexiteit van de component is het 
risico dat een fout optreedt klein. Daarom is dit nadeel voor lief genomen. 

I 

_J-----~! 

Figuur 7.1: Componentenoverzicht 

Buffers 
De buffercomponent implementeert de class Buffer. Door middel van deze class kunnen 
buffers gecreeerd en verwijderd worden. Daarnaast kan door middel van deze class toegang 
verkregen worden tot de bestaande buffers. 

Deze component wordt gebruikt door de EventRaiser component. Hierdoor is op elke plaats 
waar de EventRaiser component gebruikt wordt, ook de Buffers component nodig. Voor deze 
component spelen dus dezelfde overwegingen een rol. Derhalve is de component 
ge"implementeerd in de vorm van een ActiveX DLL. 
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SubscriptionConfig 
Tot deze component behoren aile classes die benodigd zijn voor het configureren van de 
Services Manager. De volgende classes zjjn geTmplementeerd binnen de component. 

GeTmplementeerde classes: 
• ConfigurationSettings • Subscriptionltem 
• Persistence • Interval 
• DispatcherSettings • ExecutionSettings 
• Eve ntTy pe • RegisteredApplication 
• RegisteredService • ApplicationStructure 
• Option • SenderType 
• Subscription • SenderTypes 

De component is geTmplementeerd in de vorm van een ActiveX DLL. De reden hiervoor is 
dat deze ActiveX variant de hoogste communicatiesnelheid heeft. Daarnaast zijn geen 
eigenschappen vereist die slechts bij ActiveX EXE te vinden zijn. 

Storage 
De storage component verzorgt het ophalen en opslaan van de configuratiedata van de 
Services Manager. Om dit te bewerkstelligen bevat de component de class Storage. 
Functioneel gezien zou deze class eigenlijk binnen de component SubscriptionConfig 
thuishoren. Echter het plaatsen van deze class in een aparte component heeft een speciale 
reden. 

In paragraaf 4.2 zijn de eisen besproken die gesteld zijn aan de Services Manager. Een van 
deze eisen is dat het configureren van de Services Manager op verschillende systemen 
plaats moet kunnen vinden. Hierbij moet ervoor gezorgd worden dat de configuratiedata een 
consistent geheel blijft vormen. Omwille van deze eis is besloten een aparte component te 
ontwerpen welke het ophalen en opslaan van de data verzorgt. Deze component dient 
slechts op een systeem actief te zijn. De resterende systemen communiceren met deze 
component door middel van remote communicatie. Derhalve dient de component 
ge'implementeerd te worden als een ActiveX EXE. 

UI Configuration 
Deze component bevat de user interface waarmee de Services Manager geconfigureerd kan 
worden. Deze component bevat zeit geen classes. 

SystemService 
De System Service implementeert de class ObjectCreator. Deze class is verantwoordelijk 
voor het creeren en verwijderen van de Dispatchers en Processors. De component is 
ge'implementeerd in de vorm van een ActiveX EXE. Hierbij is de ActiveX EXE dusdanig 
geconfigureerd dat deze als reguliere Windows EXE kan worden opgestart. Immers dit is 
noodzakeljjk wanneer deze EXE als Windows System Service ingezet moet worden. 

Dispatcher 
De Dispatcher component implementeert de class Dispatcher. Deze component bevat de 
functionaliteit om de events uit de ReceiveBuffer door te sturen naar de Process Buffers. Er is 
gekozen am de component in de vorm van een ActiveX EXE te implementeren. Het is met 
name van belang dat elke Dispatcher over een eigen process beschikt. Immers een fout 
binnen een Dispatcher mag nooit tot gevolg hebben dat de System Service door Windows 
wordt afgesloten. 

Processor 
De Processor component implementeert de class Processor. Hierdoor bevat de component 
de functionaliteit om een event uit een Process Buffer te lezen en deze aan te bieden aan de 
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service die geInteresseerd is in het event. Voor deze component geldt hetzelfde verhaal als 
voor de Dispatcher component. De Processor component is derhalve ook ge'implementeerd 
als ActiveX EXE. Het beschikken over een eigen process is voor een processor nog 
belangrijker dan voor een dispatcher. Een processor roept namelijk een geabonneerde 
service aan. Een fout binnen deze service mag nooil of te nimmer betekenen dat de 
SystemService door Windows wordt afgesloten. Immers het afsluiten van de SystemService 
zorgt ervoor dat ook aile andere dispatchers en processors worden afgesloten. 

Service 
De Service component bestaat uit een service die geregistreerd is binnen de Services 
Manager. Deze service kan binnen aile ActiveX varianten geimplementeerd worden. 

7.2. Technologiebeslissingen 
Tijdens de implementatiefase zijn regelmatig beslissingen gemaakt omtrent het toepassen 
van een bepaalde technologie. Deze beslissingen zjjn over het algemeen gebaseerd op de 
resultaten van het technologieonderzoek. Dit onderzoek staat beschreven in hoofdstuk 5. 
Hieronder worden de belangrijkste beslissingen behandeld. 

7.2.1. Implementatie van het buffermechanisme 
Tijdens het ontwerpen van de buffercomponent zijn er twee technologieen overwogen. De 
eerste is MSMQ (Microsoft Message Queue) en de tweede is het zelf bouwen van een soort 
MSMQ door middel van een aantal databasetabellen. Deze technologieen zijn in het 
technologieonderzoek reeds besproken. Bij het maken van de keuze voor een bepaalde 
technologie is naar een aantal zaken gekeken. 

Om te beginnen is natuurlijk gekeken of een bepaalde technologie de gewenste 
functionaliteit kan vervullen. Dit was bij beide opties het geval. 

Daarna is bekeken of er extra instaliaties op servers en/of clients nodig zijn om gebruik te 
kunnen maken van een technologie. Het installeren van extra software op een server is geen 
groot probleem, immers er zullen in de praktijk maar enkele servers zijn zodat dit niet veel 
werk is. Een groter probleem is het installeren van extra software op client-computers. Over 
het algemeen zal tijdens het installeren van elos op bestaande computers plaatsvinden. In 
een middel groot bedrijf spreken we dan toch al snel van enkele tientallen tot honderden 
client-computers. In verband met het onderhoud moet geprobeerd worden om zo weinig 
mogeHjk software op de clients te installeren. 

Bij de installatie van extra software onderscheiden be ide technologieen zich. Een eigen 
implementatie van Message Queue op basis van databasetabellen maakt gebruik van 
componenten die standaard tot de Windows installatie horen. MSMQ daarentegen heeft 
zowel een installatie op de server als ook op de client nodig. De serverinstallatie vormt 
daarbij geen groot probleem, de clientinstallaties weI. Het constateren dat er extra 
clientinstallaties vereist zijn voor MSMQ heeft er toe geleid om te kiezen voor een eigen 
implementatie. 

Doordat hierbij aileen gebruikgemaakt wordt van een database kunnen in principe alledrie 
transactiesoorten toegepast worden. De transactiesoorten zijn behandeld in paragraaf 5.3 
maar zullen voor de volledig nog een keer worden opgesomd. 
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Transactiesoorten: 
• Interne transactie 
• DTC·transactie 
• MTS-transactie 

Tijdens de implementatie is voor de interne transactie gekozen. Deze keuze is gebaseerd op 
het volgende. Het gebruiken van DTC-transacties wordt niet ondersteund door de 
componenten die de toegang tot de database verzorgen. Deze transactiesoort vervalt 
derhalve. Het gebruiken van MTS-transacties zou in principe de mooiste oplossing bieden. 
Echter om gebruik te maken van MTS-transacties is een clientinstallatie nodig. En juist de 
clientinstallatie zijn niet gewenst. Daarnaast maakt op dit moment CIOS slechts gebruik van 
databasetransacties waardoor op dit moment het gebruik van de interne transacties geen 
probleem vormt. Echter in de toekomst zou wellicht overgestapt moeten worden op MTS
transacties. 

7.2.2. Service Interface 
De Services Manager biedt de mogelijkheid om allerlei soorten services aan te sturen. Om 
deze aansturing op een eenduidige manier te laten plaatsvinden, wordt gebruikgemaakt van 
een interface. Een interface bestaat uit een declaratie van een aantal functies. Elke service 
die aangestuurd wenst te worden vanuit de Services Manager dient deze interface 
implementeren. 

In Figuur 7.2 staat de definitie van de interface afgebeeld. Zoals te zien is bestaat de 
interface uit slechts een functie. Tijdens het aanroepen van deze functie worden een aantal 
parameters meegegeven. Hieronder worden deze parameters in het kort besproken. 

Index 

Function Execute( 
Index, 
EventTypelD, 
ApplicationlD, 
SenderType, 
Initiator, 
DateTime, 
SpecificData) 

Figuur 7.2: Oefinitie van de service interface 

In paragraaf 6.2.3 is uitgelegd dat een service de mogelijkheid heeft om een event op 
verschillende manieren te verwerken. Door middel van deze parameter wordt de gewenste 
manier van verwerken gekozen. 

EventTypelD 
Elk event is van een bepaald type, het zogenaamde EventType. Deze parameter bevat een 
ID dat het eventtype representeert. 

ApplicationlD 
De parameter bevat een 10 dat de applicatie representeert die het event heeft gegenereerd. 

SenderType 
Binnen een applicatie kunnen meerdere afzenders zijn die een event van hetzelfde 
eventtype kunnen genereren. Door middel van deze parameter wordt aangegeven welke 
afzender het event heeft gegenereerd. 
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Initiator 
Deze parameter bevat de naam van degene die verantwoordelijk was voor het genereren 
van het event. Dil zal over het algemeen de ingelogde gebruiker zijn. Echter indien geen 
onderscheid gemaakt wordt tussen gebruikers, dan kan voor dit veld een default gebruiker 
worden ingevuld. 

DateTime 
Dit veld bevat datum en het tijdstip waarop het event gegenereerd werd. 

Specific Data 
Indien de afzender van het event additionele informatie aan het event heeft gekoppeld, dan 
is deze informatie door middel van deze parameter beschikbaar. 

7.2.3. Implementatie van het dataopslagmechanisme 
Tijdens het ontwerpen zijn een aantal classes ontworpen waarin configuratiedata beheerd 
kunnen worden. Wanneer van deze classes objecten gecreeerd worden, dan is het wenselijk 
om deze objecten ook persistent te maken. Dit wit zeggen dat de objecten op een harde 
schijf of iets dergelijks worden opgeslagen. 

In het technologieonderzoek zijn twee opslagmechanismen onderzocht. Beide mechanismen 
kunnen voor de opslag van de objecten worden toegepast. Op basis van de resultaten van 
het technologieonderzoek kan een keuze tussen beide mechanismen gemaakt worden. 

Het aantal objecten dat opgeslagen moet worden zal in het algemeen niet erg groot zijn. 
Naar verwachting zullen er maximaal enkele honderden objecten moeten worden 
opgeslagen. Daarnaast heeft de Services Manager geen behoefte aan het zoeken naar een 
bepaald object. Om deze redenen is gekozen om de opslag te laten plaatsvinden in een 
XML-document. In appendix D is een voorbeeld van zo een XML-document afgebeeld. 

7.3. Event messages 
Binnen de Services Manager worden aile events die binnenkomen, in een message 
geplaatst. De lay-out van de messages is dusdanig van opzet dat aile events die op kunnen 
treden, binnen een message geplaatst kunnen worden. Elke message bestaat daarom uit de 
volgende velden. 

• EventType ID 
• Application ID 
• SenderType 
• Initiator 
• Date (dd:mm:yyyy) I Time (hh:mm:ss) 
• Event Specific Data 

EventTypelD 
Het eventtype geeft aan welk soort event heeft plaatsgevonden. Elk soort eventtype dat 
binnen de Services Manager gedefinieerd is krjjgt een eigen ID. Dit ID wordt aileen in de 
message doorgegeven. (verplicht veld) 

Application ID 
Het application ID geeft weer binnen welke applicatie het event heeft plaatsgevonden. 
(verplicht veld) 
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SenderType 
Het veld SenderType bevat het onderdeel binnen de applicatie waar het event heeft 
plaatsgevonden. (verplicht veld) 

Initiator 
Het veld initiator geeft aan welke user of welk systeem verantwoordelijk is voor het event dat 
heeft plaatsgevonden. Dit veld kan met name gebruikt worden wanneer het van belang is wie 
verantwoordelijk is v~~r een bepaalde event. Bijvoorbeeld bij een logging service kan dit veld 
gelogd worden als de verantwoordelijke voor het event. (optioneel veld) 

DateTime 
Oit veld bevat de datum en het tijdstip waarop het event heeft plaatsgevonden. (optioneel 
veld) 

Event Specific Data 
Binnen dit veld kan informatie omtrent het event worden meegegeven. De indeling kan 
volledig naar eigen keuze bepaald worden. (optioneel veld) 

7.4. Registratie door middel van XML-documenten 
De Services Manager maakt gebruik van verschillende XML-documenten. Tot deze 
documenten behoren de registratiedocumenten van de applicaties en services en een 
document waarin de configuratiedata in opgeslagen is. In de volgende paragrafen worden de 
registratiedocumenten behandeld. Het configuratiedatadocument wordt niet behandeld 
omdat dit door de Services Manager intern wordt gebruikt. Wei staat een voorbeeld van een 
configuratiedatadocument afgebeeld in appendix O. 

7.4.1. Applicatie informatie 
Een applicatie die gebruik wit maken van de Services Manager dient geregistreerd te worden 
bij de Services Manager. Het registreren vindt plaats door middel van het aanbieden van een 
XML-document. Oit document bevat de onderstaande informatie. 

ApplD 
Elke applicatie die geregistreerd moet worden, moet beschikken over een uniek AppiD. Door 
middel van dit I D kan de applicatie herkend worden binnen de Services Manager. 

AppName 
AppName bevat de naam van de applicatie. 

AppDescription 
AppDescription bevat een omschrjjving van de applicatie. 

AvaiiableEventTypes 
Dit is een lijst van aile eventtypen die door de applicatie gegenereerd kunnen worden. 

AvailableSenderTypes 
Dit is een hi~rarchische lijst van de mogelijke afzenders van een event. 
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In Figuur 7.3 is een voorbeeld van een registratiedocument te zien. In deze figuur is tevens 
te zien dat een link gelegd is naar een DTD. In appendix C staat deze DTD weergegeven. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-B"?> 
<!DOCTYPE Application SYSTEM "RegApp.dtd"> 
<Application Appl D=''T A 1" AppName='Vervoermiddel" AppDescription="Test Applicatie: Vervoermiddel"> 
<AvaiiableEventTypes> 

<EventType ID="e1"/> 
<EventType ID="e2"/> 
<EventType ID="e3"/> 

</ AvailableEventTypes> 
<AvaiiableSenderTypes> 

<SenderType Type="class" Name="Fiets"> 
<SenderType Type="class" Name="Band"/> 

</SenderType> 
<SenderType Type="class" Name="Auto"> 

<SenderType Type="class" Name="Band"/> 
<SenderType Type="class" Name="Motor"/> 

</SenderType> 
</AvailableSenderTypes> 
</Aj>plication> 

Fjguur 7.3: Voorbeeld van een applicatie registratie document 

7.4.2. Service informatie 
Elke service die aangestuurd moet worden door de Services Manager moet geregistreerd 
worden bij de Services Manager. Om een service te registreren zijn bepaalde gegevens 
nodig. Het registreren vindt plaats door het aanbieden van een XML-document waarin deze 
gegevens staan. Het document bestaat uit onderstaande gegevens. 

SrvlD 
Dit is een uniek 10 dat door de Services Manager gebruikt wordt om de service intern te 
herkennen. 

SrvName 
Dit is de naam van de Service. 

SrvDescription 
SrvDescription bevat een omschrijving van de service. 

SrvProglD 
Het SrvProglD moet het ProglD van de service bevatten. Het ProglD is de naam waaronder 
de service als COM-component geregistreerd staat binnen Windows. 

Maxlnstances 
Door middel van dit veld wordt het maximale aantal instanties van de service opgegeven. De 
Services Manager moet ervoor zorgen dat dit aantal niet overschreden wordt. Indien het 
aantal instanties dat gecreeerd mag worden oneindig is, dan kan hiervoor de waarde "0" 
worden ingevuld. 

SupportedEventTypes 
Dit is een lijst van aile eventtypen die door de service verwerkt kunnen worden. 

SupportedApplications 
Dit is een lijst van aile applicaties die door de service ondersteund worden. De service kan 
aileen events binnen krijgen die gegenereerd zijn door deze applicaties. 
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Options 
Sommige services bieden de mogelijkheden om een event op meerdere manieren te 
verwerken. Options bestaat uit een lijst van aile mogelijk varianten. In Figuur 7.4 is als 
voorbeeld de registratie van een logging service afgebeeld. Hierin is duidelijk te zien dat 
deze service twee vormen van logging ondersteunt. 

Het registratiedocument dat in Figuur 7.4 is afgebeeld bevat een link naar een DTD. Door 
middel van deze DTD kan de indeling van het document gevalideerd worden. De DTD 
waarmee gevalideerd wordt staat afgebeeld in appendix C. 

<?xml version="1.0" encoding::::"UTF-8"?> 
<!OOCTYPE Service SYSTEM "RegSrv.dtd"> 
<Service SrvI0="TS1" SrvName="Logging" SrvOescription="Test Service: Logging" SrvProgI0="testsrv1.ts1" 
Maxlnstances="2"> 
<Supported EventTypes> 

<EventType 10="""/> 
<!Supported EventTypes> 
<SupportedApplications> 

<Application 10="TA 1"/> 
<Application 10=''TA2''/> 

</SupportedApplications> 
<Options> 

<Option Oescription="Standard Logging" Index="1"/> 
<Option Oescription="Enhanced Logging" Index="2"!> 

<!Options> 
</Service> 

Figuur 7.4: Voorbeeld van een service registratie document 
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8. SERVICES MANAGER: TEST FASE 

Het testen van de Services Manager heeft op twee vlakken plaatsgevonden. Ten eerste is de 
Services Manager functioneel getest. Een beschrijving van het functioneel testen is te vinden 
paragraaf 8.1. Ten tweede is de performance van de Services Manager getest. Een 
beschrijving van hiervan is te vinden in paragraaf 8.2. Beide tests zUn uitgevoerd aan de 
hand van vooraf opgestelde testspecificaties. Deze testspecificaties zijn te vinden in 
appendix E. 

8.1. Functioneel 
Het functioneel testen van de Services Manager heeft op twee niveaus plaatsgevonden. Als 
eerste heeft het testen plaatsgevonden op componentenniveau. Vervolgens heeft het testen 
op applicatieniveau plaatsgevonden. Beide niveaus van testen worden hieronder besproken. 

8.1.1. Componentenniveau 
Het testen op componentenniveau vindt plaats bij aile ontworpen componenten. Nadat een 
component ontworpen is, wordt de functionaliteit van deze component getest. Tijdens het 
testen worden de classes en de interactie tussen de classes van de component getest. 
Doordat de componenten over het algemeen een beperkte functionaliteit bevatten kunnen 
deze vrij compleet getest worden. Op deze manier worden componenten verkregen die in 
functionele zin weinig fouten meer bevatten. Het spreekt voor zich dat wanneer de 
component gewijzigd is, deze opnieuw getest dient te worden. 

Om een component te testen is gebruik gemaakt van een testapplicatie. Deze testapplicatie 
is dusdanig opgezet dat tel kens een klein stukje functionaliteit van de component getest 
wordt. 

8.1.2. Applicatieniveau 
Nadat de functionaliteit van de componenten getest is, kan op applicatieniveau getest 
worden. Tijdens het testen op appHcatieniveau wordt niet zo zeer op implementatiefouten 
getest, maar wordt de samenwerking tussen de componenten getest. Fouten die op dit 
niveau ontdekt worden zijn in het algemeen minder gemakkelijk op te lossen dan fouten die 
op het componentenniveau gevonden worden. Het testen op applicatieniveau vindt plaats 
aan de hand van een opgestelde testspecificatie. 

Tijdens het opzetten van de testspecificatie zjjn een aantal scenario's bedacht. Aan de hand 
van deze scenario's is de samenwerking tussen de componenten getest. Deze 
testspecificatie is te vinden in appendix E. 

8.2. Performance 
Nadat de Services Manager de functionele test goed heeft doorstaan, is de performance van 
de Services Manager getest. Het testen van de performance heeft tot doel het bepalen van 
de maximale throughput van de Services Manager. Hieronder wordt in het kort een 
beschrijving van de performance getest gegeven. Daarnaast worden de resultaten van de 
performancetest besproken. 
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8.2.1. Beschrijvi ng 
Tijdens het testen van de performance van de Services Manager zijn in principe twee zaken 
getest. Ten eerste is gekeken naar het aantal events dat de dispatchers binnen een 
bepaalde tijd kunnen overhevelen. Hierbij is in het bijzonder gekeken naar het effect van het 
parallel schakelen van meerdere dispatchers. Ten tweede is gekeken naar het aantal events 
dat de processors kunnen verwerken binnen een bepaalde tUd. Ook hier is weer gekeken 
naar het effect van het parallel schakelen van meerdere processors. Hoewel terdege beseft 
wordt dat de throughput van de processors voor een groot gedeelte bepaald wordt door de 
service die wordt aangestuurd, is dit toch voor twee verschillende services getest. De 
services zijn dusdanig opgezet dat deze weinig tijd nodig hebben om een event te 
verwerken. Beide services doen namelijk niets anders dan het loggen van de events. De ene 
service doet dit in een bestand op de harde schijf. De andere service geeft een overzicht op 
het beeldscherm. 
Door middel van deze twee services kan een indicatie worden verkregen van het effect van 
het parallel schake len van meerdere processors op de throughput van het 
processorgedeelte. Doordat de services verschillende resources van Windows aansturen 
(harde schijf of beeldscherm), wordt tevens duidelijk of binnen Windows het parallel 
aansturen van bepaalde resources een positief effect op de performance heeft. 

Een uitgebreide beschrijving over het uitvoeren van de performancetest is te vinden in 
appendix E. 

8.2.2. Resultaten 
Bovenstaande performancetest is uitgevoerd op twee verschillende systemen. Hieronder 
worden beide systeemconfiguraties weergegeven. 

Configuratie 1 
Pentium II 266MHz 
192Mb intern geheugen 
4 Gb SCSI harddisk 
Windows 2000 professional 
Sal Server 2000 (lokaal) 

Configuratie 2 
Pentium II 400MHz 
256Mb intern geheugen 
6 Gb IDE harddisk 
Windows NT 4.0 workstation 
Sal Server 7.0 (Iokaal) 

Tijdens het testen zijn geen extra applicaties gestart waardoor de performance nadelig 
be"invloed zou kunnen worden. Oit wil niet zeggen dat er achtergrondtaken zijn uitgeschakeld 
om de performance positief te be"invloeden. Er is naar gestreefd om te testen op gangbare 
configuraties. Echter Windows NT en Windows 2000 hebben natuurlijk wei verschillende 
achtergrondtaken draaien, maar dit geldt ook straks wanneer applicaties worden ingezet. 
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De eerste performancetest die is uitgevoerd bestaat uit het meten van de throughput van het 
dispatchen. Hierbij is gekeken naar het effect van het parallel schakelen van meerdere 
dispatchers. Tijdens het uitvoeren van deze test is er voor gezorgd dat geen processors7 

actief waren op de testmachine. De resultaten van deze test staan weergegeven in Figuur 
8.1. 
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Figuur 8.1: Throughput van de dispatchers 

4 

Als tweede test is de throughput van de logging service gemeten. Ook hier is weer op twee 
systemen getest. Tijdens deze test is er voor gezorgd dat geen dispatchers actief waren op 
de testmachine. De resultaten van deze test staan afgebeeld in Figuur 8.2. 

Figuur 8.2: Throughput van de processors met gekoppelde logging service 

7 Processors zjjn objecten die events kunnen doorsturen naar de services. Een processor in deze 
context is dus geen CPU. 
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De derde test die is uitgevoerd, is gelijk aan de tweede test. Het enige verschil tussen beide 
is dat nu een andere service aan de processors gekoppeld is. In Figuur 8.3 staan de 
resultaten van deze test weergegeven. 
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Figuur 8.3: Throughput van de processors met gekoppelde Showed Document service 

8.2.3. Conclusies 
Beide configuraties voldoen ruimschoots aan de gestelde throughput van 800 events per 
minuut [eis 16]. Configuratie 2 heeft de grootste throughput, echter gezien het verschil in 
configuratie is dit logisch. 

Verder blijkt dat bij configuratie 1 het bijschakelen van extra dispatchers C.q. processors een 
performance toename tot gevolg heeft. Bij configuratie 2 heeft dit een geringe performance 
afname tot gevolg. Deze verschijnselen hebben te maken met het vinden van een optimum 
in het gebruik van resources. Wanneer op een systeem de resources niet optimaal benut 
worden, kan het bijschakelen van een extra dispatcher c.q. processor een positief effect op 
de performance hebben. Echter wordt de throughput lager wanneer een extra dispatcher C.q. 
processor wordt bijgeschakeld, dan zullen de resources optimaal benut worden en speelt de 
overhead die de extra dispatcher c.q. processor met zich meebrengt een rol. Het optimum is 
men dan gepasseerd. 

Het valt buiten de scoop van deze opdracht om te bepalen welke factoren verantwoordelijk 
zijn voor toename c.q. afname van de throughput. Dit zou in een vervolgonderzoek plaats 
kunnen vinden. 
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9. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Tijdens het afstudeerproject heeft het ontwerpen van de Services Manager centraal gestaan. 
Hierbij is gebruikgemaakt van technieken zoals het Rational Unified Process (RUP), Unified 
Modeling Language (UML), object-georienteerd ontwerpen en component based 
development. Tijdens het gebruik van deze technieken is temeer naar voren gekomen hoe 
waardevol deze zijn. Naast het verkrijgen van een goed ontwerp, wordt ook het onderhoud 
van de software beheersbaar. Daarnaast bieden deze technieken de mogelijkheid om 
tussentijds het ontwerp te toetsen aan de gestelde eisen. Deze eisen bepalen tenslotte voor 
een groot gedeelte de deugdelijkheid van het ontwerp. 

Een belangrijke eis die gesteld wordt aan de Services Manager is dat deze moet werken 
onder Windows NT, 2000. Deze eis is van belang omdat veel bedrijven op dit moment nog 
gebruikmaken van Windows NT. Tegelijkertijd brengt deze eis wei een groot nadeel met zich 
mee. Doordat de Services Manager ook onder Windows NT moet kunnen werken, kan 
slechts gebruikgemaakt worden van technologieen die beschikbaar zijn onder Windows NT. 
Deze zijn in het algemeen ook beschikbaar onder opvolgers van Windows NT. Er kan dus 
geen gebruikgemaakt worden van nieuwere technologieen. 

In de toekomst zal op een bepaald moment Windows NT niet meer ondersteund worden. In 
de tussentijd kan onderzoek gedaan worden naar het toepassen van nieuwere technologieen 
die gebruikt kunnen worden in toekomstige versies van de Services Manager. Enkele 
aspecten die in dit kader onderzocht kunnen worden zijn: 

• Microsoft Message Queue 
• Queued Components 
• Uitgebreidere ondersteuning van transacties 

Verder zal de Services Manager in de (nabije) toekomst onder Windows XP moeten kunnen 
werken. Hoewel dit naar verwachting weinig probleem zal opleveren, is dit niet getest. Het 
testen hiervan zal dan ook nog moeten gebeuren. 

Op het moment van dit schrijven is de koppeling tussen CIOS en de Services Manager nog 
niet tot stand gebracht. Er is dan ook nog geen bevestiging dat de Services Manager de 
beoogde performanceverbetering realiseert. Wei is de Services Manager getest met enkele 
testservices. De resultaten hiervan voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen. Naar 
verwachting zal dan ook wanneer de koppeling tot stand gebracht is, aan de beoogde 
performanceverbetering voldaan worden. 
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11. VERKLARENDE WOORDENLlJST 

CIOS - Circle Intelligent Office Software: framework waarmee 
documentmanagementsystemen gerealiseerd kunnen worden 

COM - Component Object Model: componenten model van Microsoft 

DBMS - DataBase Management System: een systeem voor het onderhouden en 
configureren van databases 

DTD - Document Type Definition: XMl-document dat de definitie van een XML
datadocument bevat 

MMC - Microsoft Management Console: generieke configuratietool waarmee, door middel 
van eigen ontwikkelde snap-ins, configuratietaken uitgevoerd kunnen worden 

MSMQ - Microsoft Message Queue: Queuing mechanisme voor Windows NT en hoger 

ODBC - Open DataBase Connectivity: Windowsstandaard voor het koppelen van een 
database aan een programma 

RPC - Remote Procedure Call: communicatie protocol dat door COM gebruikt wordt voor 
de communicatie tussen remote objecten 

SQl - Structured Query Language: toegangstaal voor databases 

Transactie - een aantal gegroepeerde taken die als eenheid uitgevoerd kunnen worden 

Visual Basic - grafische ontwikkelomgeving voor Windows 

Windows NT - grafisch besturingssysteem (opvolgers zjjn Windows 2000 en Windows XP) 

XMl - eXtensible Markup Language: taal waarmee data, door middel van tags, logisch 
ingedeeld kan worden, hierbij kunnen de tags vrij gekozen worden 
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Shows the dependencies between software components 

§: ~_)P0'J ______ > r--c,--om--,ponent 
2 

DEPLOYMENT DIAGRAM 
Shows the configuration of runtime processing elements 



a Circle Software Event Distribution: A subscription based approach 

APPENDIX 81: COMPOSITE PATTERN 

Composite Pattern 

Afstudeerscriptie 



Page 1 of 10 

... Intent 

Compose objects into tree structures to represent part-whole hierarchies. Composite lets clients treat 
individual objects and compositions of objects uniformly . 

... Motivation 

Graphics applications like drawing editors and schematic capture systems let users build complex 
diagrams out of simple components. The user can group components to form larger components, 
which in turn can be grouped to form still larger components. A simple implementation could defme 
classes for graphical primitives such as Text and Lines plus other classes that act as containers for 
these primitives. 

But there's a problem with this approach: Code that uses these classes must treat primitive and 
container objects differently, even if most of the time the user treats them identically. Having to 
distinguish these objects makes the application more complex. The Composite pattern describes how 
to use recursive composition so that clients don't have to make this distinction. 

Graphic -
Draw(} 
Add(Graphic) 
Remove(Graphic) 
GetChild(if1t) 

-- A 
I I J I 

Une Reo.angle Text PI~ture 

DrawO DrawO DrawO DrawO 0-------
Add(Graphk:' g} 0-

Remova(Graphic) 
GetChiL'(l{lnt) 

9raph~ -~ 
--------
- -- --I 

I 
I 
I ---

_ _ _ _ forall 9 in graphics 
g.Draw() 

1 add 9 to lisl of gr"phic$ '9 

The key to the Composite pattern is an abstract class that represents both primitives and their 
containers. For the graphics system, this class is Graphic. Graphic declares operations like Draw that 
are specific to graphical objects. It also declares operations that all composite objects share, such as 
operations for accessing and managing its children. 

The subclasses Line, Rectangle, and Text (see preceding class diagram) define primitive graphical 
objects. These classes implement Draw to draw lines, rectangles, and text, respectively. Since 
primitive graphics have no child graphics, none of these subclasses implements child-related 
operations. 

The Picture class defines an aggregate of Graphic objects. Picture implements Draw to call Draw on 
its children, and it implements child-related operations accordingly. Because the Picture interface 
conforms to the Graphic interface, Picture objects can compose other Pictures recursively. 

The following diagram shows a typical composite object structure of recursively composed Graphic 
objects: 
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'" Applicability 

Use the Composite pattern when 

• you want to represent part-whole hierarchies of objects. 

• you want clients to be able to ignore the difference between compositions of objects and 
individual objects. Clients will treat all objects in the composite structure uniformly. 

'" Structure 

I Clien.t 
I - Component 

Operafjon() 
Add(Component) 
Remove(Compooont) 
GetChild('int) 

A 
I I 

Leaf Composite 

OperatfonO OperationO 0------
Add(Compon.,.nt) 
Remove(Component) 
G e1Child (int) 

A typical Composite object structure might look like this: 

'" Participants 

-" ch ildren 
~ 

-------- forall g In ctlildren 
g.Operat1on(); 
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• Component (Graphic) 

o declares the interface for objects in the composition. 

o implements default behavior for the interface common to all classes, as appropriate. 

o declares an interface for accessing and managing its child components. 

o (optional) defines an interface for accessing a component's parent in the recursive 
structure, and implements it if that's appropriate. 

• Leaf (Rectangle, Line, Text, etc.) 

o represents leaf objects in the composition. A leafhas no children. 

o defines behavior for primitive objects in the composition. 

• Composite (Picture) 

o defines behavior for components having children. 

o stores child components. 

o implements child-related operations in the Component interface. 

• Client 

o manipulates objects in the composition through the Component interface. 

• Collaborations 

• Clients use the Component class interface to interact with objects in the composite structure. If 
the recipient is a Leaf, then the request is handled directly. If the recipient is a Composite, then 
it usually forwards requests to its child components, possibly performing additional operations 
before and/or after forwarding. 

• Consequences 

The Composite pattern 

• defines class hierarchies consisting of primitive objects and composite objects. Primitive 
objects can be composed into more complex objects, which in tum can be composed, and so 
on recursively. Wherever client code expects a primitive object, it can also take a composite 
object. 

• makes the client simple. Clients can treat composite structures and individual objects 
uniformly. Clients normally don't know (and shouldn't care) whether they're dealing with a 
leaf or a composite component. This simplifies client code, because it avoids having to write 
tag-and-case-statement-style functions over the classes that define the composition. 

• makes it easier to add new kinds of components. Newly defined Composite or Leaf subclasses 
work automatically with existing structures and client code. Clients don't have to be changed 
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for new Component classes. 

• can make your design overly general. The disadvantage of making it easy to add new 
components is that it makes it harder to restrict the components of a composite. Sometimes 
you want a composite to have only certain components. With Composite, you can't rely on the 
type system to enforce those constraints for you. You'll have to use run-time checks instead. 

• Implementation 

There are many issues to consider when implementing the Composite pattern: 

1. Explicit parent references. Maintaining references from child components to their parent can 
simplify the traversal and management of a composite structure. The parent reference 
simplifies moving up the structure and deleting a component. Parent references also help 
support the Chain of Responsibility (223) pattern. 

The usual place to define the parent reference is in the Component class. Leaf and Composite 
classes can inherit the reference and the operations that manage it. 

With parent references, it's essential to maintain the invariant that all children of a composite 
have as their parent the composite that in turn has them as children. The easiest way to ensure 
this is to change a component's parent only when it's being added or removed from a 
composite. If this can be implemented once in the Add and Remove operations of the 
Composite class, then it can be inherited by all the subclasses, and the invariant will be 
maintained automatically. 

2. Sharing components. It's often useful to share components, for example, to reduce storage 
requirements. But when a component can have no more than one parent, sharing components 
becomes difficult. 

A possible solution is for children to store multiple parents. But that can lead to ambiguities as 
a request propagates up the structure. The Flyweight (195) pattern shows how to rework a 
design to avoid storing parents altogether. It works in cases where children can avoid sending 
parent requests by externalizing some or all of their state. 

3. Maximizing the Component interface. One of the goals of the Composite pattern is to make 
clients unaware of the specific Leaf or Composite classes they're using. To attain this goal, the 
Component class should define as many common operations for Composite and Leaf classes 
as possible. The Component class usually provides default implementations for these 
operations, and Leaf and Composite subclasses will override them. 

However, this goal will sometimes conflict with the principle of class hierarchy design that 
says :a class should only define operations that are meaningful to its subclasses. There are 
many operations that Component supports that don't seem to make sense for Leaf classes. How 
can Component provide a default implementation for them? 

Sometimes a little creativity shows how an operation that would appear to make sense only for 
Composites can be implemented for all Components by moving it to the Component class. For 
example, the interface for accessing children is a fundamental part of a Composite class but 
not necessarily Leaf classes. But if we view a Leaf as a Component that never has children, 
then we can define a default operation for child access in the Component class that never 
returns any children. Leaf classes can use the default implementation, but Composite classes 
will reimplement it to return their children. 
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The child management operations are more troublesome and are discussed in the next item. 

4. Declaring the child management operations. Although the Composite class implements the 
Add and Remove operations for managing children, an important issue in the Composite 
pattern is which classes declare these operations in the Composite class hierarchy. Should we 
declare these operations in the Component and make them meaningful for Leaf classes, or 
should we declare and defme them only in Composite and its subclasses? 

The decision involves a trade-off between safety and transparency: 

o Defining the child management interface at the root of the class hierarchy gives you 
transparency, because you can treat all components uniformly. It costs you safety, 
however, because clients may try to do meaningless things like add and remove objects 
from leaves. 

o Defming child management in the Composite class gives you safety, because any 
attempt to add or remove objects from leaves will be caught at compile-time in a 
statically typed language like C++. But you lose transparency, because leaves and 
composites have different interfaces. 

We have emphasized transparency over safety in this pattern. If you opt for safety, then at 
times you may lose type information and have to convert a component into a composite. How 
can you do this without resorting to a type-unsafe cast? 

One approach is to declare an operation Composite* GetComposite () in the Component 
class. Component provides a default operation that returns a null pointer. The Composite class 
redefines this operation to return itself through the this pointer: 

class Composite; 

class Component 
public: 

/ / ... 
virtual 

} ; 
GetComposite() { return 0; } 

class Composite : public Component 
public: 

} ; 

void Add(Component*); 
/ I ... 
virtual Composite* GetComposite() { return this; } 

class Leaf public Component { 
/ / ... 

} ; 

GetComposi te lets you query a component to see if it's a composite. You can perform Add and 
Remove safely on the composite it returns. 

Composite* aComposite = new Composite; 
Leaf* aLeaf new Leaf; 

Component* 
Composite* testi 

aComponent = aCompositei 
if (test aComponent->GetComposite(» 



test->Add(new Leaf); 

aComponent = aLeaf; 

if (test = aComponent->GetComposite()) { 
test->Add(new Leaf); 1/ will not add leaf 

Similar tests for a Composite can be done using the C++ dynamic_cast construct. 
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Of course, the problem here is that we don't treat all components uniformly. We have to revert 
to testing for different types before taking the appropriate action. 

The only way to provide transparency is to define default Add and Remove operations in 
Component. That creates a new problem: There's no way to implement Component: : Add 

without introducing the possibility of it failing. You could make it do nothing, but that ignores 
an important consideration; that is, an attempt to add something to a leaf probably indicates a 
bug. In that case, the Add operation produces garbage. You could make it delete its argument, 
but that might not be what clients expect. 

Usually it's better to make Add and Remove fail by default (perhaps by raising an exception) if 
the component isn't allowed to have children or if the argument of Remove isn't a child of the 
component, respectively. 

Another alternative is to change the meaning of "remove" slightly. If the component maintains 
a parent reference, then we could redefine Component: : Remove to remove itself from its 
parent. However, there still isn't a meaningful interpretation for a corresponding Add. 

5. Should Component implement a list o/Components? You might be tempted to define the set of 
children as an instance variable in the Component class where the child access and 
management operations are declared. But putting the child pointer in the base class incurs a 
space penalty for every leaf, even though a leaf never has children. This is worthwhile only if 
there are relatively few children in the structure. 

6. Child ordering. Many designs specify an ordering on the children of Composite. In the earlier 
Graphics example, ordering may reflect fronHo-back ordering. If Composites represent parse 
trees, then compound statements can be instances of a Composite whose children must be 
ordered to reflect the program. 

When child ordering is an issue, you must design child access and management interfaces 
carefully to manage the sequence of children. The pattern can guide you in this. 

7. Caching to improve performance. If you need to traverse or search compositions frequently, 
the Composite class can cache traversal or search information about its children. The 
Composite can cache actual results or just information that lets it short-circuit the traversal or 
search. For example, the Picture class from the Motivation example could cache the bounding 
box of its children. During drawing or selection, this cached bounding box lets the Picture 
avoid drawing or searching when its children aren't visible in the current window. 

Changes to a component will require invalidating the caches of its parents. This works best 
when components know their parents. So if you're using caching, you need to define an 
interface for telling composites that their caches are invalid. 

8. Who should delete components? In languages without garbage collection, it's usually best to 
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make a Composite responsible for deleting its children when it's destroyed. An exception to 
this rule is when Leaf objects are immutable and thus can be shared. 

9. What's the best data structure for storing components? Composites may use a variety of data 
structures to store their children, including linked lists, trees, arrays, and hash tables. The 
choice of data structure depends ( as always) on efficiency. In fact, it isn't even necessary to 
use a general-purpose data structure at all. Sometimes composites have a variable for each 
child, although this requires each subclass of Composite to implement its own management 
interface. See Interpreter (243) for an example. 

• Sample Code 

Equipment such as computers and stereo components are often organized into part-whole or 
containment hierarchies. For example, a chassis can contain drives and planar boards, a bus can 
contain cards, and a cabinet can contain chassis, buses, and so forth. Such structures can be modeled 
naturally with the Composite pattern. 

Equipment class defines an interface for all equipment in the part-whole hierarchy. 

class Equipment { 
pUblic: 

virtual -Equipment(): 

const char* Name() { return name; } 

virtual Watt Power(}; 
virtual Currency NetPrice(}; 
virtual Currency DiscountPrice(); 

virtual void Add(Equipment*); 
virtual void Remove(Equipment*); 
virtual Iterator* Createlterator(); 

protected: 
Equipment(const char*); 

const char* _name; 
} ; 

Equipment declares operations that return the attributes of a piece of equipment, like its power 
consumption and cost. Subclasses implement these operations for specific kinds of equipment. 
Equipment also declares a CreateIterator operation that returns an Iterator (see Appendix C) 
for accessing its parts. The default implementation for this operation returns a NullIterator, which 
iterates over the empty set. 

Subclasses of Equipment might include Leaf classes that represent disk drives, integrated circuits, 
and switches: 

class FloppyDisk : public Equipment 
pUblic: 

} : 

FloppyDisk(const char*); 
virtual -FloppyDisk(); 

virtual Watt Power(); 
virtual Currency NetPrice(); 
virtual Currency DiscountPrice(); 
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Composi teEquipment is the base class for equipment that contains other equipment. It's also a 
subclass of Equipment. 

class CompositeEquipment : public Equipment 
public: 

virtual -CompositeEquipment(); 

virtual Watt Power(); 
virtual Currency NetPrice(); 
virtual Currency DiscountPrice(); 

virtual void Add(Equipment*); 
virtual void Remove(Equipment*); 
virtual Iterator* Createlterator(); 

protected: 
CompositeEquipment(const char*); 

private: 
List _equipment; 

} ; 

Composi teEquipment defines the operations for accessing and managing subequipment. The 
operations Add and Remove insert and delete equipment from the list of equipment stored in the 
_equipment member. The operation CreateIterator returns an iterator (specifically, an instance of 
ListIterator) that will traverse this list. 

A default implementation of Net Price might use CreateIterator to sum the net prices of the 
b · .., su eqUlpment"-: 

Currency CompositeEquipment::NetPrice () { 
Iterator* i = Createlterator(); 
Currency total = 0; 

for (i->First(); !i->IsDone(); i->Next()) { 
total += i->Currentltem()->NetPrice(); 

delete i; 
return total; 

Now we can represent a computer chassis as a subclass of Composi teEquipment called Chassis. 

Chassis inherits the child-related operations from CompositeEquipment. 

class Chassis : public CompositeEquipment 
pUblic: 

} ; 

Chassis (const char*); 
virtual -Chassis(); 

virtual Watt Power(); 
virtual Currency NetPrice(); 
virtual Currency DiscountPrice(); 

We can define other equipment containers such as Cabinet and Bus in a similar way. That gives us 
everything we need to assemble equipment into a (pretty simple) personal computer: 

Cabinet* cabinet = new Cabinet ("PC Cabinet"); 
Chassis* chassis = new Chassis ("PC Chassis"); 

cabinet->Add(chassis); 



Bus* bus = new Bus ("MCA Bus"); 
bus->Add(new Card{"16Mbs Token Ring"»); 

chassis->Add(bus); 
chassis->Add(new FloppyDisk("3.5in Floppy"»); 

cout « "The net price is " « chassis->NetPrice() « endl; 

... Known Uses 
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Examples of the Composite pattern can be found in almost all object-oriented systems. The original 
View class of Smalltalk ModelNiew/Controller [KP8S] was a Composite, and nearly every user 
interface toolkit or framework has followed in its steps, including ET++ (with its VObjects 
[WGMS8]) and InterViews (Styles [LC1+92], Graphics [VL8S], and Glyphs [CL90]). It's interesting 
to note that the original View of ModelNiew/Controller had a set of subviews; in other words, View 
was both the Component class and the Composite class. Release 4.0 of Smalltalk-SO revised 
ModelNiew/Controller with a VisualComponent class that has subclasses View and 
Composite View. 

The RTL Smalltalk compiler framework [JML92] uses the Composite pattern extensively. 
RTLExpression is a Component class for parse trees. It has subclasses, such as BinaryExpression, 
that contain child RTLExpression objects. These classes define a composite structure for parse trees. 
RegisterTransfer is the Component class for a program's intermediate Single Static Assignment 
(SSA) form. Leaf subclasses of RegisterTransfer define different static assignments such as 

• primitive assignments that perform an operation on two registers and assign the result to a 
third; 

• an assignment with a source register but no destination register, which indicates that the 
register is used after a routine returns; and 

• an assignment with a destination register but no source, which indicates that the register is 
assigned before the routine starts. 

Another subclass, RegisterTransferSet, is a Composite class for representing assignments that 
change several registers at once. 

Another example of this pattern occurs in the financial domain, where a portfolio aggregates 
individual assets. You can support complex aggregations of assets by implementing a portfolio as a 
Composite that conforms to the interface of an individual asset [BE93]. 

The Command (233) pattern describes how Command objects can be composed and sequenced with 
a MacroCommand Composite class . 

... Related Patterns 

Often the component-parent link is used for a Chain of Responsibilitv (223), 

Decorator (1m is often used with Composite. When decorators and composites are used together, 
they will usually have a common parent class. So decorators will have to support the Component 
interface with operations like Add, Remove, and GetChild. 

Ely:weight (195) lets you share components, but they can no longer refer to their parents. 
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Iterator (257) can be used to traverse composites. 

Visitor (331) localizes operations and behavior that would otherwise be distributed across Composite 
and Leaf classes . 

... 
to- Decorator 
<III Bridg~ 

2It's easy to forget to delete the iterator once you're done with it. The Iterator pattern shows how to 
guard against such bugs on page 266. 
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1 Introduction 

A rapidly growing collection of communication services 
are now available on the Internet. A communication ser
vice is a component in a server that provides capabilities to 
clients. Services available on the Internet include: WWW 
browsing and content retrieval services (e.g .• Alta Vista, 
Apache, Netscape's HTTP server); software distributionser
vices (e.g.. Castinet), electronic mail and network news 
transfer agents (e.g .• sendmail and nntpd), file access 
on remote machines (e.g .. ftpd), remote temlinai access 
(e.g .• rlogind and telnetd), routing table management 
(e.g .. gated and routed), host and user activity reporting 
(e.g.. fingerd and rwhod), network time protocols (e.g .• 
ntpd), and request brokerage services (e.g .. orbixd and 
RPC portmapper). 

A common way to implement these services is to develop 
each one as a separate program and then compile, link, and 
execute each program in a separate process. However, this 
"static" approach to configuring services yields inflexible. of
ten inefficient, applications and software architectures. The 
main problem with static configuration is that it tightly cou
ples the implementation of a particular service with the con

.figuration of the service with respect to other services in an 
application. 

This article describes the Service Configurator pattern, 
which increases application flexibility (and often perfor
mance) by decoupling the behavior of services from the point 
in time at which these service implementations are config
ured into applications. This article illustrates the Service 
Configurator pattern using a distributed time service written 
in C++ as an example. However, the Service Configurat.or 
pattern has been implemented in many ways. ranging from 
device drivers in modem operating systems (like Solaris and 
Windows NT). to Internet superservers (like inetd and the 
Windows NT Service Control Manager), as well as Java ap
plets. 

2 The Service Confignrator Pattern 

2.1 Intent 

Decouples the behavior of services from the point in time at 
which service implementations are configured into an appli
cation or system. 

2.2 Also Known As 

Super-server 

2.3 Motivation 

The Service Configurator pattern decouples the implemen
tation of services from the time at which the services are 
configured into an application or a system. This decoupling 
improves the modularity of services and allows the services 
to evolve over time independently of configuration issues 
(such as whether two services must be co-located or what 
concurrency model will be used to execute the services). 

In addition, the Service Configurator pattern centralizes 
the administration of the services it configures. This fa
cil Hates automatic initialization and termination of services 
and can improve performance by factoring common service 
initialization and termination patterns into efficient reusable 
components. 

This section motivates the Service Configurator pattern 
using a distributed time service as an example. 

2.3.1 Context 

The Service Configurator pattern should be applied when 
a service needs to be initiated, suspended, resumed, and ter
minated dynamically. In addition, the Service Configurator 
pattern should be applied when service configuration deci
sions must be deferred until run-time. 

To motivate this pattern, consider the distributed time ser
vice shown in Figure I. This service provides accurate, fault
tolerant clock synchronization for computers collaborating in 
local area networks and wide area networks. Synchronized 
time services are important in distributed systems that require 
mUltiple hosts to maintain accurate global time. For instance, 
large-scale distributed medical imaging systems [I] require 



Figure 1: A Distributed Time Service 

globally synchronized clocks to ensure that patient exams 
are accurately timestamped and analyzed expeditiously by 
radiologists throughout the health-care delivery system. 

As shown in Figure I, the architecture of the distributed 
time service contains the following Time Server, Clerk, and 
Client components: 

• A Time Server answers queries about the time made by 
Clerks. 

• A Clerk queries one or more Time Servers to determine 
the correct time, calculates the approximate correct time 
using one of several distributed time algorithms [2, 31, 
and updates its own local system time. 

• A Client uses the global time information maintained by 
a Clerk to provide consistency with the notion of time 
used by clients on other hosts. 

2.4 A Common Solution 

One way to implement a distributed time service is to stat
ically configure the logical functionality of Time Servers. 
Clerks, and Clients into separate physical processes. In this 
approach, one or more hosts would run Time Server pro
cesses, which handle time update requests from Clerk pro
cesses. The following C++ code fragment illustrates the 
structure of a statically configured Time Server process: 

II The Clerk Handler processes time requests 
II from Clerks. 

2 

class Clerk Handler : 
public Svc Handler <SOCK Stream~ ( - -

public: 
II This method is called by the Reactor 
II when requests arrive from Clerks. 
virtual int handle input (void) 
( -

II Read request from Clerk and reply 
II with the current time. 

II ... 
} ; 

II The Clerk Acceptor is a factory that 
II accepts connections from Clerks and creates 
II Clerk Handlers. 
typedef Acceptor<Clerk_Handler, SOCK_Acceptor~ 

Clerk_Accept.or; 

int main (int argc, char *argv[]) 
{ 

II Parse command-line arguments. 
Options::instance (l-~parse_args (argc, argyl; 

II Set up Acceptor to listen for Clerk connections. 
Clerk Acceptor acceptor 

(Options::instance (l-~port (ll; 

II Register with the Reactor Singleton. 
Reactor::instance (l->register handler 

(&accept.or , ACCEPT_MASK); -

1/ Run the event loop waiting for Clerks to 
II connect and perform time queries. 

:instance ()->handle_events (); 

1* NOTREACHED * / 

This program uses the Reactor pattern [4] and the Acceptor 
pattern [51 to implement a statically cnnfigured Time Server 
process. 

Each host that requires global time synchronization would 
run a Clerk process. The Clerks periodically update their 
local system time based on values received from one or more 
Time Servers. The following C++ code fragment illustrates 
the structure of a statically configured Clerk process: 

II This class communicates with the Time_Server. 
class Time_Server_Handler { /* ... *1 }; 

II This class establishes connections with the 
II Time Servers and periodically queries them for 
II their latest time values. 
class Clerk : public Svc_Handler <SOCK_Stream> 
{ 
public: 

II Initialize the Clerk. 
Clerk (void) { 

Time_Server_Handler **handler = 0; 

1/ Use t.he Iterator pattern and the 
II Connector pattern to set up the 
1/ connections to the Time Servers. 

for (ITERATOR iterator (handler set ); 
iterator.next (handler) '.-0; -
iterator.advance (» ( 

connector_.connect (*handler); 

Time_Value timeout_interval (60); 

II Register a timer that will 
II every 60 seconds. This will 
II a call to the handle_timeout C) 



II which will query the Time Servers and 
II retrieve the current time of day. 
Reactor: : instance ()->schedule timer 

(this, timeout_interval); -

1/ This method implements the Clock Synchronization 
/1 algorithm that computes local system time. It 
/1 is called periodically by the Reactor's timer 
/1 mechanism. 

int handle_timeout (void) { 
1/ Periodically query the servers by iterating 
/1 over the handler set and obtaining time 
II updates from each Time Server. 

Time_Server_Handler **handler = 0; 

II Use the Iterator pattern to query all 
1/ the Time Servers 

for (ITERATOR iterator (handler set l; 
iterator.next (handler) !:-O; -
iterator.advance (ll { 

Time Value server time : 
(*handler)->get:server_time Il; 

II Compute the local time and 
II store this in memory that 
II is accessible to the Client processes. 

private: 

}i 

typedef Unbounded Set <Time Server Handler *> 
HANDLER SET; - -

typedef Unbounded Set Iterator 
<Time_serVer_Handler *> ITERATOR; 

II Set of Clerks and iterator over the set. 
HANDLER_SET handler_set_, 

II The connector is a that 
1/ establishes connections Time Servers 
/1 and creates Time Server Handlers. 
Connector<Time Server Handler. 

SOCK:Connector> 
connector_i 

int main (int argc, char *argv{ll 
{ 

II Parse command-line arguments. 
Options::instance Il->parse_args (arge, argYl i 

/1 Initialize the Clerk. 
Clerk clerk; 

/1 Run the event loop. periodically 
/1 querying the Time Servers to determine 
// the global time. 

for (;;) 
Reactor: : instance ()->handle_events (l; 

1* NOTREACHED */ 

This program uses the Reactor pattern [4] and the Connector 
pattern [6] to implement a statically configured Clerk process. 

Client processes would use the synchronized time reported 
by their local Clerk. To minimize communication overhead, 
the current time could be stored in shared memory that is 
mapped into the address space of the Clerk and all Clients 
on the same host. In addition to the time service, other 
communication services (such as file transfer, remote login. 
and HTTP servers) provided by the hosts would also execute 
in separate statically configured processes. 
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2.5 Traps and Pitfalls with the Common Solu· 
tion 

Although the use of patterns like Reactor, Acceptor, and 
Connector improve the modularity and portability of the 
distributed time server shown above, configuring commu
nication services using a static approach has the following 
drawbacks: 

• Service configuration decisions must be made too early 
in the development cycle: This is undesirable since de
velopers may not know a priori the best way to co-locate 
or distribute service components. For example, the lack of 
memory resources in wireless computing environments may 
force the split of Client and Clerk into two independent pro
cesses running on separate hosts. In contrast, in a real-time 
avionics environment it might be necessary to co-locate the 
Clerk and Server into one process to reduce communication 
latency. I Forcing developers to commit prematurely to a 
particular service configuration impedes flexibility and can 
reduce performance and functionality. 

• Modifying a service may adversely affect other ser
vices: The implementation of each service component is 
tightly coupled with its initial configuration. This makes 
it hard to modify one service without affecting other ser
vices. For example, in the real-time avionics environment 
mentioned above, a Clerk and a Time Server might be stati
cally configured to execute in one process to reduce latency. 
If the distributed time algorithm implemented by the Clerk 
is changed, however, the existing Clerk code would require 
modification, recompilation, and static relinking. However, 
terminating the process to change the Clerk code would ter
minate the Time Server as well. This disruption in service 
may not be acceptable for highly available systems (such as 
telecommunication switches or call centers [7]). 

• System performance may not scale up efficiently: As
sociating a process with each service ties up OS resources 
(such as I/O descriptors, virtual memory, and process table 
slots). This design can be wasteful if services are frequently 
idle. Moreover, processes are often the wrong abstraction 
for many short-lived commwlication tasks (such as asking a 
Time Server for the current time or resolving a host address 
request in the Domain Name Service). In these cases, multi
threaded Active Objects [8] or single-threaded Reactive [41 
event loops may be more efficient. 

2.6 A Better Solution 

Often, a more convenient and flexible way to implement 
distributed services is to use the Service Configurator pat
tern. This pattern decouples the behavior of communication 
services from the point in time at which these services are 

Ilfthe Clerk and the Server are co-located in the same process, the Clerk. 
may optimize communication by (J) eliminating the need to sel up a socket 
connection with the Server and (2) directly accessing the Server's notion of 
time via shared memory. 



configured into an application or system. The Service Con
figurator pattern resolves the following forces: 

• The need to defer the selection of a particular type, or 
a particular implementation, of a service until very late 
in the design cycle: This allows developers to concentrate 
on a service's functionality (e.g., the clock synchronization 
algorithm), without committing themselves prematurely to 
a particular service configuration. By decoupling function
ality from configuration, the Service Configurator pattern 
permits applications to evolve independently ofthe configu
ration policies and mechanisms used by the system. 

• The need to build complete applications or systems 
by composing multiple independently developed services 
that do not require global knowledge: The Service Con
figurator pattern requires all services to have a uniform inter
face for configuration and control. This allows the services 
to be treated as building blocks that can be integrated easily 
as components into a larger application. The lmiform inter
face across all the services makes them "look and feel" the 
same with respect to how they are configured. In tum, this 
unifonnity simplifies application development by promoting 
the "principle of least surprise." 

• The need to optimize, control, and reconfigure the be
havior of a service at run-time: Decoupling the imple
mentation of a service from its configuration makes it possible 
to fine-tune certain implementation or configuration param
eters of services. For instance, depending on the parallelism 
available on the hardware and operating system, it may be 
either more or less efficient to run multiple services in sepa
rate threads or processes. The Service Configurator pattern 
enables applications to select and tune these behaviors at 
run-time, when more infonnation may be available to help 
optimize the services. In addition, adding a new or updated 
service to a distributed system can often be performed with
out requiring downtime for existing services. 

Figure 2 uses OMT notation to illustrate the structure of 
the distributed time service designed according to the Service 
Configurator pattern. 

Service 
initO 

I 
Service hservices finiO 

Repository I~ suspendO 
resumeO 
infoO 

A 
I 

Time Server Clerk 

in itO initO 
finiO finiO 

Figure 2: Structure of a Distributed Time Service 
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The Service base class provides a standard interface for 
configuring and controlling services (such as Time Servers or 
Clerks). A Service Configurator-based application uses this 
interface to initiate, suspend, resume, and terminate a service, 
as well as to obtain run-time information about a service (such 
as its IP address and port number). The services themselves 
reside within a Service Repository and can be added 
and removed to and from the Service Repositoryby 
a Service Configurator-based application. 

Two subclasses of the Service base class appear in 
the distributed time service: Time Server and Clerk. 
Each subclass represents a concrete Service that has spe
cific functionality in the distributed time service. The Time 
Server service is responsible for receiving and processing 
requests for time updates from C 1 e r ks. The C 1 e r k service 
is a Connector [6] factory that (l) creates a new connection 
for every server, (2) dynamically allocates a new handler to 
send time update requests to a connected server, (3) receives 
the replies from all the servers through the handlers. and (4) 
then updates the local system time. 

The Service Configurator pattern makes the distributed 
time service more flexible by managing the configuration of 
the service components in the time service, thereby decou
piing it from the implementation issues. In addition, the 
Service Configurator provides a framework to consolidate 
the configuration and management of other communication 
services under one administrative unit. 

3 Applicability 

Use the Service Configurator pattern when: 

• Services must be initiated, suspended, resumed, and 
terminated dynamically; and 

• The implementation of a service may change, but its 
configuration with respect to related services remains 
the same and/or the configuration of a group of col
located services may change, but their implementations 
remain the same; or 

• An application or system can be simplified by being 
composed of multiple independently developed and dy
namically configurable services; or 

• The management of multiple services can be simplified 
or optimized by configuring them using a single admin
istrative unit. 

Do not use the Service Configurator pattern when: 

• Dynamic (re )configuration is undesirable due to security 
restrictions (in this case, static configuration may be 
necessaryl); or 

211's possible to use the Service Configurator pattern to statically config
ure services by ensuring that the implementations are statically linked into 
the main executable program. 



• The initialization or telmination of a service is too com
plicated or too tightly coupled with its context to be 
perfonned in a uniform manner; or 

• A service does not benefit from dynamic configuration 
since it never changes; or 

• Stringent perfonnance requirements mandate the need 
to minimize the extra levels of indirection incurred by 
the OS and language mechanisms used for dynamic 
(re )configuration. 

4 Structure and Participants 

The structure of the Service Configttrator pattern is illustrated 
using OMT notation in Figure 3: 

Service 
Repository 

Concrete 
Service A 

Service 
init{) 

services finiO 
suspendO 
resume() 
info 

Concrete 
ServiceB 

Concrete 
Service C 

Figure 3: Structure of the Service Configurator Pattern 

The key participants in the Service Configurator pattern in
clude the following: 

• Service (Service) 

- Specifies the interface containing hook methods 
[9] (such as initialization and tennination) used 
by a Service Configurator-based application to dy
namically configure the Service. 

• Concrete Service (Clerk and Time Server) 

- Implements the service's hook methods and other 
service-specific functionality (such as event pro
cessing and communication with clients). 

• Service Repository (Service Repository) 

- Maintains a repository of all the services offered 
by a Service Configurator-based application. This 
allows administrative entities to centrally manage 
and control the behavior of the configured services. 

5 Collaborations 

Figure 4 depicts the collaborations between components in 
the following three phases of the Service Configurator pat
tern: 
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Service Service Service Service 

~ 
Configurator A B Repository 

I i 
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~i RUN EVENT l:VCY 
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~ I 
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I 

~I 
FOR EACH 

~ 
SERVICE DO 

Figure 4: Interaction Diagram for the Service Configurator 
Pattern 

• Service configuration - The Service Configurator initial
izes a Se rvi ce by calling its ini t method. Once the 
Service has been initialized successfully, the Service 
Configurator adds it to the Service Repository, 
which manages and controls all the Servi ces. 

• Service processing After it is configured into the sys
tem, a Service performs its processing tasks (i.e., 
servicing client requests).> While Service process
ing is executing, the Service Configurator can suspend 
and resume the Service. 

• Service termination - The Service Configurator termi
nates the Service once it is no longer needed by call
ingthe fini hook method on the Service. This hook 
allows the Service to clean up before tenninating. 
Once a Service is tenninated, the Service Configura
tor removes it from the Service Repository. 

6 Consequences 

6.1 Benefits 

The Service Configurator pattern offers the following bene
fits: 

• Centralized administration: The pattern consolidates 
one or more services into a single administrative unit. This 
helps to simplify development by automatically perfonn
ing common service initialization and termination activities 
(such as opening and closing files, acquiring and releasing 
locks, etc.). In addition, it centralizes the administration of 
communication services by imposing a unifonn set of config
uration management operations (such as initialize, sllspend, 
remme, and terminate) 

J Section 7 covers the details of how parameters can be passed into the 
Service. as well as how the Service can be activated. 



• Increased modularity and reuse: The pattern improves 
the modularity and reusability of communication services by 
decoupling the implementation of these services from the 
configuration of the services. In addition, all services have a 
uniform interface by which they are configured, thereby en
couraging reuse and simplifying development of subsequent 
services. 

• Increased configuration dynamism: The pattern en
ables a service to be dynamically reconfigured without mod
ifying, recompiling, or statically relinking existing code. In 
addition, reconfiguration of a service can often be performed 
without restarting the service or other active services with 
which it is co-located.4 

• Increased opportunity for tuning and optimization: 
The pattern increases the range of service configuration alter
natives available to developers by decoupling service func
tionality from the concurrency strategy used to execute the 
service. Developers can adaptively tune daemon concurrency 
levels to match client demands and available OS processing 
resources by choosing from a range of concurrency strate
gies. Some alternatives include spawning a thread or process 
upon the arrival of a client request or pre-spawning a thread 
or process at service creation time. 

6.2 Drawbacks 

The Service Configurator pattern has the following draw
backs: 

• Lack of determinism: The pattern makes it hard to de
termine the behavior of an application until its services are 
configured at run-time. This can be problematic for real-time 
systems since a dynamically configured service may not per
form predictably when run with certain other services. For 
example, a newly configured service may consume excessi ve 
CPU cycles, thereby starving out other services and causing 
them to miss their deadlines. 

• Reduced reliability: An application that uses the Service 
Configurator pattern may be less reliable than a statically 
configured application since a particular configuration of ser
vices may adversely affect the execution of the services. For 
instance, a faulty service may crash, thereby corrupting state 
information it shares with other services. This is particularly 
problematic if multiple services are configured to run within 
the same process. 

• Increased overhead: The pattern adds extra levels of 
indirection to execute a service. For instance, the Service 
Configuratorfirstinitializes the service and then loads it into 
the Service Repository. This may incur excessive 
overhead in time-critical applications. In addition, the use 
of dynamic linking to implement the Service Configurator 

4Tt is beyond the scope of the Service Configura tor pattern to ensure 
robust dynamic service reconfiguration. Supporting robust reconfiguration 
is primarily a matter of protocols and policies. whereas the Service Config
urator pattern primarily addresses (re)configuration mechanisms. 
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Step Common Alternatives 
Define the service control • Services inherit from an 
interface abstract base class 

• Services respond to control messages 
Define a Service Repository • Maintain a table of service 

implementations 
Select a configuration • SpecifY at command line 
mechanism • SpecifY through a user interface 

• SpecifY through a configuration file 
Detemline service execution • Reactive execution 
mechanism • Multi-threaded Active Objects 

• Multi-process Active Objects 

Table I: Steps Involved in Implementing the Service Con
figurator Pattern 

pattern adds extra levels of indirection to method invocations 
and global variable accesses. 

7 Implementation 

The Service Configurator pattern may be implemented in 
many ways. This section explains the steps and alternatives 
involved when implementing the pattern. These steps and 
alternatives are summarized in Table I . 

• Define the service control interface: The following is 
the basic interface that services must support to enable the 
Service Configurator to configure and control a service: 

• Service initialization - provide an entry point into the 
service and perform initialization of the service. 

• Service termination - terminate execution of a service. 

• Service suspension - temporarily suspend the execution 
of a service. 

• Service resumption - resume execution of a suspended 
service. 

• Service i1~formation - report information (e.g .. port num
ber or service name) that describes a service. 

There are two basic approaches to defining the service 
control interface, inheritance-based and message-based: 

• Inherifance-based - This approach has each service in
herit from a common base class. This is the approach 
used by the ACE Service Configurator frame
work [7] and Java applets. It works by defining an 
abstract base class containing a number of pure virtual 
"hook" methods, as follows: 
class Service 
{ 
public: 

II = Initialization and termination hooks. 
virtual int init (int argc. char *argv[]) = 0; 
virtual int fini (void) = 0; 

II = Scheduling hooks. 
virtual int suspend (void); 
virtual int resume (void); 



II = Informational hook, 
virtual int info (char **, size_t) = 0; 

} ; 

The ini t method serves as an entry point into a 
Service. It is used by the Service Configuratorto ini
tialize the execution of a Servi ceo The fini method 
allows the Service Configurator to terminate the execu
tion ofa Service. The suspend and resume meth
ods are scheduling hooks used by the Service Configura
tor to suspend and resume the execution ofa Service, 
The info method allows the Service Configurator to 
obtain Service-related information (such as its name 
and network address). Together, these methods impose 
a uniform contract between the Service Configurator 
and the Services that it manages, 

• Message-based Another way to control communica
tion services is to program each Service to respond 
to a specific set of messages, This makes it possible 
to integrate the Service Configurator into non-OO pro
gramming languages that lack inheritance (such as C or 
Ada83). 

The Windows NT Service Control Manager (SCM) uses 
this scheme. Each Window NT host has a master SCM 
process that automatically initiates and manages sys
tem services by passing them various control messages 
(such as PAUSE, RESUME, and TERMINATE). Each de
veloper of an SCM-managed service is responsible for 
writing code to process these messages. 

• Define a Repository: A Service Repository is 
used to maintain all the service implementations such as 
objects, executable programs, or dynamically linked li
brary (DLLs), A Service Configurator uses the Service 
Repos i tory to access a service when it is configured into 
or removed from the system, Each service's current status 
(such as whether it's active or suspended) is maintained in 
the Repository, as well. The Service Configurator stores 
and accesses the Service Repository information in 
main memory, the file system, or the kernel (e.g" it may use 
operations that report the status of processes and threads), 

• Select a configuration mechanism: A service needs to 
be configured before it can be executed. To configure a ser
vice requires specifYing attributes that indicate the location of 
the service's implementation (such as an executable program 
or DLL), as well as the parameters required to initialize a ser
vice at nm-time. This configuration criteria can be specified 
in various ways (such as on the command line, via environ
ment variab les, through a user interface, or in a configuration 
file), A centralized configuration mechanism simplifies the 
installation and administration of the services in an appli
cation by consolidating service attributes and initialization 
parameters in a single location, 

• Determine the service execution mechanism: A service 
that has been dynamically configured by a Service Configura
tor can be executed using various combinations of Reacti ve 
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[4] and Active Object [8) schemes. These alternatives are 
examined briefly below: 

• Reactive er:ecution - A single thread of control can be 
used for the Service Configurator, as well the execution 
of all the services it configures, 

• Multi-threaded Active Objects - This approach runs the 
dynamically configured services in their own threads of 
control within the Service Configurator process. The 
Service Configuratorcan either spawn new threads "on
demand" or execute the services within an existing pool 
of threads. 

• Multi-process Active Objects - This approach nms the 
dynamically configured services in their own processes. 
The Service Configurator can either spawn new pro
cesses "on-demand" or execute the services within an 
existing pool of processes. 

8 Sample Code 

The following code presents an example of the Service Con
figuratorpattem written in C++, The example focuses on the 
configuration-related aspects of the distributed time service 
presented in Section 2.3. In addition, this example illustrates 
the use of other patterns (such as the Reactor pattern [4] and 
the Acceptor [5] and Connector [6] patterns) that are com
monly used to develop communication services and Object 
Request Brokers. 

In the example below, the Concrete Service class in 
the OMT class diagram shown in Figure 3 is represented by 
the Time Server class, as well as the Clerk class. The 
c++ code in this section implements the Time Se rver and 
the Clerk classes.s Both classes inherit from Service, 
allowing them to be dynamically configured into an applica
tion. In addition, the approach uses a configuration mech
anism based on explicit dynamic linking (7] and a config
uration file to dynamically configure the Clerk and Server 
portions of the distributed time service, The service exe
cution mechanism is based on the reactive event handling 
model within a single thread of controL 

The example shows how the Clerk component can change 
the algorithm it uses to compute the local system time with
out affecting the execution of other components configured 
by the Service Configurator. Once the algorithm has been 
modified, the Clerk component is reconfigured dynamically 
by the Service Configurator. 

The code shown below also includes the main driver 
fWlction, which provides the generic entry point into any 
Service Configurator-based application. The implementa
tion runs on both UNIXIPOSIX and Win32 platforms us
ing ACE [7J, which can be obtained via the WWW at 
www.cs.wustl.edu/~schmidt/ACE.html. 

5To save space, most afthe error handling code has been omitted. 



8.1 The Time Server Class 

The Time Server uses the Acceptor class to accept 
connections from one or more Clerks. The Acceptor class 
uses the Acceptor pattern [5] to create handlers for every 
connection from Clerks that want to receive requests for time 
updates. This design decouples the implementation of the 
Time Server from its configuration. Therefore, developers 
can change the implementation of the Time Server indepen
dently of its configuration. This provides flexibility with 
respect to evolving the implementation of the Time Server. 

The Time Server class inherits from the Service 
base class defined in Section 7. This enables the Ser
vice Configurator to dynamically link and unlink a Time 
Server. Before loading the Time Server service into 
the Service Repository, the Service Configuratorin
vokes its init hook. This method performs the Time 
Server-specific initialization code. Likewise, the fini 
hook method is called automatically by the Service Configu
rator to terminate the service when it is no longer needed. 

II The Clerk_Handler processes time requests 
II from Clerks. 
class Clerk Handler : 

public Svc Handler <SOCK Stream> { - -

} ; 

II This is identical to the Clerk Handler 
1/ defined in the second section.-

class Time Server : public Service 
( -
public: 

II Initialize the service when linked dynamically. 
virtual int init (int argc, char *argv[]) 

/1 Parse command line arguments to get 
II port number to listen on. 
parse_args (argc, argv) 1 

II Set the connection acceptor endpoint into 
/1 listen mode (using the Acceptor pattern). 
acceptor_.open (port_); 

/1 Register with the Reactor Singleton. 
Reactor: : instance ()->register handler 

(&acceptor_, ACCEPT_MASK); -

II Terminate the service when dynamically unlinked. 
virtual int fini (void) ( 

II Close down the connection. 
acceptor .close (); 

) -

II Other methods (e.g .• info(). suspend(). and 
II resume(») omitted. 

private: 
1/ Parse command line arguments or those 
II specified by the configuration file. 
int parse_args (int argc, char *argv[)); 

II Acceptor is a factory that accepts 
II connections from Clerks and creates 
II Clerk HandlerS. 
Acceptor;Clerk Handler, SOCK_Acceptor> 

acceptor_; -

II Port the Time Server listens on. 
int port ; 

}; -

Note that the Service Configurator can also suspend and 
resume the Time Server by calling its suspend and 
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resume hooks, respectively. 

8.2 The Clerk Class 

The Clerk uses the Connector class to establish and 
maintain connections with one or more Time Servers. 
The Connector class uses the Connector pattern [6] to 
create handlers for each connection to a Time Server. The 
handlers receive and process time updates from the Time 
Servers. 

The Clerk class inherits from the Service base class. 
Therefore, like the Time Server, it can be dynamically 
configured by the Service Configurator. The Service Con
figurator can initialize, suspend, resume. and terminate the 
Clerk by calling its init, suspend, resume. and fini 
hooks, respectively. 

II This class communicates with the Time_server. 
class Time Server Handler 

: public-sve Handler <SOCK Stream> ( - -
public: 

/1 Get the current time from a Time Server. 
Time_Value get_server_time (void); 

II ... 
} ; 

II This class establishes and maintains connections 
II with the Time Servers and also periodically queries 
1/ them to calculate the current time. 

class Clerk : public Service 
{ 
public: 

/1 Initialize the service when linked dynamically. 
virtual int init (int argc, char *argv[]) ( 

/1 Parse command line arguments and for 
1/ every host:port specification of server, 
II create a Clerk instance that handleS 
II connection to the server. 
parse_args (argc, argvl; 

Time_server_Handler **handler = 0; 

II Use the Iterator pattern and the 
II Connector pattern to set up the 
/1 connections to the Time Servers. 

for (ITERATOR iterator (handler set_); 
iterator.next (handler) 1=-0; 
iterator.advance (» ( 

connector_.connect (*handler); 

Time_ValUe timeout_interval (60); 

II Register a timer that will expire 
II every 60 seconds. This will trigger 
II a call to the handle timeout() method, 
II which will query the-Time Servers and 
/1 retrieve the current time of day. 
Reactor:,instance () >schedule timer 

(this, timeout_interval); -

/1 Terminate the service when dynamically unlinked. 
virtual int fini (void) { 

Time_Server_Handler **handler • 0; 

II Disconnect from all the time servers. 

for (ITERATOR iterator (handler set ); 
iterator.next (handlerl !=-O; -
iterator.advance () 

(*handler)->close (I; 



II Remove the timer. 
Reactor::instance ()->cancel_timer Ithis); 

II info(), suspend(), and resumel) methods omitted. 

II The handle_timeout method implements the 
II Clock Synchronization algorithm that computes 
II local system time. It is called periodically 
II by the Reactor's timer mechanism. 

int handle timeout (void) { 
/1 Periodically query the servers iterating 
II over the handler set and Y~"~''''.''~ time 
1/ updates from each Time Server. 

Time_Server_Handler **handler 0; 

/1 Use the Iterator pattern to query all 
/1 the Time Servers 

for (ITERATOR iterator (handler set ). 
iterator.next (handler) !=-O; - , 
iterator.advance I)l { 

Time Value server time = 
(*handlerl->get=server_time (l; 

II Compute the local system time and 
1/ store this in shared memory that 
II is accessible to the Client processes. 

private: 

); 

1/ Parse command line arguments or those 
1/ specified by the configuration file and 
II create Clerks for every specified server. 
int parse_args (int argc, char *argv[]); 

typedef Unbounded Set <Time Server Handler *> 
HANDLER SET; - -

typedef Unbounded Set Iterator 
<Time_serVer_Handler *> ITERATOR; 

II Set of Clerks and iterator over the set. 
HANDLER_SET handler_set_i 

1/ Connector used to set up connections 
II to all servers. 
Connector<Time Server Handler SOCK_Connector> 

connector_I - - , 

The Clerk periodically sends a request for time update 
to all its connected Time Servers by iterating over its list 
of handlers. Once the Clerk receives responses from aU 
its connected Time Servers, it recalculates its notion of 
the local system time. Thus, when Clients ask the Clerk for 
the current time. they receive a globally synchronized time 
value. 

8.3 Configuring an Application 

8.3.1 Co-located Configuration 

The following code illustrates the dynamic configuration and 
execution of an application that uses a configuration file to co
locate the Time Server and the Clerk within the same 
OS process: 

int 
main (int argc, char *argv[l) 
{ 

II Configure the daemon. 
Service_Config daemon (argc, argYl; 
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Directive Description 

dynamic Dynamically link and enable a service 
static Enable a statically linked service 
remove Completely remove a service 
suspend Suspend service without removing it 

! resume Resume a previously suspended service 

Table 2: Service Configuration Directives 

II Perform daemon services updates. 
daemon.run event loop (); 
1* NOTREAcHED *;-

This completely generic main program configures com
munication services dynamically within the constructor of 
the Service Config object. This method consults the 
following sve . conf configuration file: 

# Configure a Time Server. 
dynamic Time Server Service* 

netsvcs.dIl:make Time Server() 
"-p $TIME_SERvER_PORT" 

# Configure a Clerk. 
dynamic Clerk Service* 

netsvcs.dll:make Clerk() 
"-h tango.cs:$TIME SERVER PORT" 
"-h perdita.wuerl:$TIME SERVER PORT" 
"-h atcmic-clock.lanl.gov:$TIME SERVER PORT" 
"-P 10" # polling frequency - -

Each entry in the sve. conf configuration file is pro
cessed by the ACE Service Configurator framework. The 
framework interprets the dynami e directive as a command 
to dynamically link the designated service into the ap
plication process. Table 2 summarizes the available service 
configuration directives. 

For example, the first entry in the svc. eonf file spec
ifies a service name (Time..server) that is used by the 
Service Repository to identify the dynamically con
figured Service. The make.Time.Server is a factory 
function located in the dynamic link library netsvcs . dll. 
The Service Configurator framework dynamically links this 
DLL into the application's address space and then invokes 
the make.Time_Server Factory function. This function 
dynamically allocates a new Time Server instance, as 
follows: 

Service *make_Time_Server(void) 
{ 

return new Time Server; 
} -

The final string parameter in the first entry specifies an en
vironment variable containing a port number that the Time 
Server will listen on for Clerk connections. The Service 
Configurator converts this string into an "arge/argv"
style vector and passes it to the init hook of the Time 
Server. If the init method succeeds, the Service * 
is stored in the Service Repository under the name 
Time..server. 



The second entry in the sve . conf file specifies how to 
dynamically configure a Clerk. As before, the Service Con
figurator dynamically links netsvcs .dll DLL into the 
application's address space and invokes the make_Clerk 
factory ftmction to create a new Cl erk instance. The 
init hook is passed the names and port numbers of 
three Time Servers (tango.cs, perdita.wuerl, and 
atomic-clock.lanl). In addition, the -P 10 option 
defines how frequently the Clerk will poll the Time Servers. 

8.3.2 Distributed Configuration 

Suppose we did not want to co-locate the Time Server 
and the Clerk in order to reduce the memory footprint of an 
application. Since we're using the Service Configurator pat
tern. all that's required is to split the svc . conf file into two 
parts. One part contains the Time Server entry and the 
other part contains the Clerk entry. The services themselves 
would not have to change by virtue of the fact that the Service 
Configurator pattern has decoupled their behavior from their 
configuration. Figure 5 shows what the configuration looks 
like with the Time Server and Clerk co-located in the 
same process. as well as what the configuration looks like 
after the split. 

Figure 5: Reconfiguring a Time Server and a Clerk 

8.4 Reconfiguring an Application 

Now suppose we need to change the algorithm implementa
tion of the Clerk. For example, we may decide to switch 
from an implementation of the Berkeley algorithm [2] to an 
implementation of Crist ian's algorithm [3], both of which are 
outlined below: 

• Berkeley algorithm - In this approach, the Time 
Server is an active component that polls every rna-
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chine in the network periodically to ask what time it is 
there. Based on the responses it receives, it computes 
an aggregate notion of the correct time and tells all the 
machines to adjust their clocks accordingly. 

• Cristian~' algorithm - In this approach, the Time 
Server is a passive entity responding to queries made 
by Clerks. It does not actively query other machines to 
determine its own notion of time. 

A change in the time synchronization algorithm may be 
necessary in response to the characteristics of the Time 
Server. For instance, if the machine on which the Time 
Server resides has a WWV receiver> the Time Server 
can act as a passive entity and Cristian algorithm would be 
appropriate. On the other hand, if the machine on which the 
Time Server resides does not have a WWVreceiverthen 
an implementation of the Berkeley algorithm would be more 
appropriate. 

Figure 5 shows a change in the Clerk implementation 
(corresponding to the change in clock synchronization algo
rithm). The change takes place in the process of separating 
the Time Server and the Clerk, which were previously 
co-located. 

Ideally, we'd like to change the algorithm implementa
tion without affecting the execution of other services or other 
components of the time service. Accomplishing this using 
the Service Configurator simply requires the following mod
ification to the svc . conf file: 

# Terminate Clerk 
remove Clerk 

The only additional requirement is to have the Service 
Configurator process this directive. This can be done by gen
erating an external event (such as the UNIX SIGHUP signal. 
an RPC notification, or a Windows NT Registry event). On 
receipt of this event, the application would consult the config
uration file again and terminate the execution ofthe Clerk ser
vice. The Service Configuratorwould call the fini method 
of the Clerk and thereby terminate the execution of the 
Clerk component. The execution of other services should 
not be affected. 

Once the Clerk service has been terminated, changes can 
be made to the algorithm implementation. The code can then 
be recompiled and relinked to form a new netsvcs DLL. 
A similar approach can be taken to add a Clerk service back 
to the Service Configurator. The configuration file would be 
modified with a new directive specifYing that the Clerk be 
dynamically linked, as follows: 

# Reconfigure a new Clerk. 
dynamic Clerk Service' 

netsvcs.dll:make Clerk() 
"-h tango.cs:$TIME_SERVER_PORTn 
n-h perdita.wuerl:$TIME_SERVER_PORT" 
n-h atomic-clock.lanl.gov:$TIME_SERVER_PORT" 

6 A WWV receiver intercepts the short pulses bmadcastcd by the National 
Institute of Standard Time (NfST) to provide Universal Co()rdinated Timc 
(UTe) to the public. 



suspend() 

Figure 6: State Diagram of the Service Lifecycle 

u_p 10" If polling frequency 

An external event would then be generated, causing the pro
cess to reread the configuration file and add the Clerk com
ponent to the repository. The Clerk component would begin 
execution once the init method of Clerk is called by the 
Service Configurator framework. 

Figure 6 shows a state diagram of the lifecycle of a 
Service such as the Clerk service. 
Note that in the entire process of terminating and remov
ing the Clerk service, no other active services are affected 
by changes to the implementation and reconfiguration of the 
Clerk service. The ease of being able to substitute a new 
service implementation further exemplifies the flexibility of
fered by the Service Configuratorpattern. 

9 Known Uses 

The Service Configurator pattern is widely used in system 
and application programming env ironments including UNIX, 
Windows NT, ACE, and Java applets: 

• Modern operating system device drivers: Most mod· 
ern operating systems (such as Solaris and Windows Nn 
provide support for dynamically configurable kernel·level 
device drivers. These drivers can be linked into and unlinked 
out of the system dynamically via ini t/finil inf a hooks. 
These operating systems use the Service Configuratorpattern 
to allow administrators to reconfigure the as kernel without 
having to shut it down, recompile and statically relink new 
drivers, and restart the system. 

• UNIX network daemon management: The Service 
Configurator pattern has been used in "superservers" that 
manage UNIX network daemons. Two widely available net
work daemon management frameworks are inetd [10] and 
listen [11]. Both frameworks consult configuration files 
that specify (1) service names (such as the standard Inter
net services ftp, telnet, daytime, and echo), (2) port 
numbers to listen on for clients to connect with these services. 
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and (3) an executable file to invoke and perform the service 
when a client connects. Both frameworks contain a master 
Acceptor [5] process that monitors the set of ports associated 
with the services. When a client connection occurs on a mon· 
itored port, the Acceptor process accepts the connection and 
demultiplexes the request to the appropriate pr~registered 
service handler. This handler performs the service (either 
reactively or in an active object) and retums any results to 
the client. 

• The Windows NT Service Control Manager (SCM): 
Unlike inetd and lis ten, the Windows NT Service Con
trol Manager (SCM) is not a port monitor, per se. That is, 
it does not provide built-in support for listening to a set 
of 1/0 ports and dispatching server processes "on.demand" 
when client requests arrive. Instead, it provides 8n RPC
based interface that allows a master SCM process to au· 
tomatically initiate and control (i.e., pause, resume. termi
nate, etc.) administrator-installed services (such as remote 
registry access). These services would otherwise nm 
as separate threads within either a single.service or a multi· 
service daemon process. Each installed service is individ
ually responsible for configuring itself and monitoring any 
communication endpoints, which can be more general than 
socket ports. For instance, the SCM can control named pipes 
and shared memory. 

• The ADAPTIVE Communication Environment (ACE) 
framework: The ACE framework [7] provides a set of 
C++ mechanisms for configuring and controlling com
munication services dynamically. The ACE Service 
Configurator extends the mechanisms provided by 
inetd, listen, and SCM to automatically support dynamic 
linking and unlinking of communication services. The code 
contained in Section 8 shows how the ACE framework is used 
to implement the distributed time service. The mechanisms 
provided by ACE were influenced by the interfaces used to 
configure and control device drivers in modern operating 
systems. Rather than targeting kernel·level device drivers, 
however, the ACE Service Conf igurator framework 
focuses on dynamic configuration and control of application
level Service objects. 

• Java applets: The applet mechanism in Java uses the 
Service Configurator pattern. Java provides support for 
downloading, initializing, starting, suspending, resuming, 
and terminating applets. It does this by providing methods 
(e.g .. start and stop) that initiate and tenninate threads. 
A method in a Java applet can access the thread it is run
ning nnder using Thread. current Thread ( ) , and then 
issue control messages to it such as suspend, resume, 
and stop. [12J presents an example that illustrates how the 
Service Configurator pattern is used for Java applets. 

10 Related Patterns 

The intent of the Service Configurator pattern is similar to 
the Configuration pattern [13]. The Configuration pattern 



decouples structural issues related to configuring services in 
distributed applications from the execution of the services 
themselves. The Configuration pattern has been llsed in 
frameworks for configuring distributed systems to support 
the construction of a distributed system from a set of com
ponents. In a similar way, the Service Configurator pattern 
decoupJes service initialization from service processing. The 
primary difference is that the Configuration pattem focuses 
more on the active composition of a chain of related ser
vices, whereas the Service Configurator pattern focuses on 
the dynamic initialization of service handlers at a particu
lar endpoint. In addition, the Service Configurator pattern 
focuses on decoupling service behavior from the service's 
concurrency strategies. 

The Manager Pattern [14] manages a collection of objects 
by assuming responsibility for creating and deleting these 
objects. In addition, it provides an interface to allow clients 
access to the objects it manages. The Service Configurator 
pattern can use the Manager pattern to create and delete Ser
vices as needed, as well as to maintain a repository of the 
Services it creates using the Manager Pattern. However, the 
functionality of dynamically configuring, initializing, sus
pending. resuming. and terminating a Service created using 
the Manager Pattern must be added to fully implement the 
Service Configurator Pattern. 

A Service Configurator often makes use of the Reactor 
[4] pattern to perform event demultipJexing and dispatching 
on behalf of configured services. Likewise, dynamically 
configured services that execute for a long periods of time 
often use the Active Object pattern [15]. 

Admini strative interfaces (such as configuration files or 
GUls) to a Service Configurator-based system provide a 
Facade [16]. This Facade simplifies the management and 
control of applications that are executing within the Service 
Configurator. 

The virtual methods provided by the Service ba..<;e class 
are callback "hooks" [9]. These hooks are used by the Ser
vice Configurator to initiate, suspend, resume, and terminate 
services. 

A service (such as the Clerk class described in Sec
tion 8) may be created using a Factory Method [16]. This 
allows an application to decide which type of Service sub
class to create. 

11 Concluding Remarks 

This article describes the Service Configurator pattern and 
illustrates how it decouples the implementation of services 
from their configuration. This decoupling increases the flex
ibility and extensibility of services. In particular, service 
implementations can be developed and evolved over time in
dependently of many issues related to service configuration. 
In addition, the Service Configuratorpatten provides the abil
ity to reconfigure a service without modifying, recompiling, 
or statically relinking existing code. 
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The Service Configurator pattern also centralizes the ad
ministration of services it configures. This centralization can 
simplify programming effort by automating common service 
initialization tasks (such as opening and closing files, ac
quiring and releasing locks, etc). In addition, centralized 
administration can provide greater control over the lifecycle 
of services. 

The Service Configurator pattern has been applied widely 
in many contexts. This article used a distributed time service 
written in C++ as an example to demonstrate the Service Con
figurator pattern. The ability to decouple the development of 
the components of a distributed time service from their con
figuration into the system exemplifies the flexibility offered 
by the Service Configurator pattern. This decoupling allows 
different Clerks to be developed with different distributed 
time algorithms. The decision to configure a particular Clerk 
becomes a run-time decision, which yields greater flexibi I ity. 
The article also showed how the Service Configuratorpattern 
can be used to dynamically reconfigure the distributed time 
service without having to modify. recompile, or statically 
relink running servers. 

The Service Configurator pattern is widely used in many 
contexts such as device drivers in Solaris and Windows NT. 
Internet superservers like inetd, the Windows NT Service 
Control Manager, and the ACE framework. In each case, 
the Service Configurator pattem decouples the implementa
tion of a service from the configuration of the service. This 
decoupling supports both extensibility and flexibility of ap
plications. 
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a Circle Software Event Distribution: A subscription based approach 

APPENDIX C: DOCUMENT TYPE DEFINITIONS 

DTD behorende bij een configuratiedatadocument 

<?xml version""1.0· encoding="UTF-8"?> 
<!ELEMENT ActivePerioos (Interval'» 
<!ELEMENT ConfigurationSettlngs (RegisteredApplications?, RegisteredServices?, Subscriptions?, DefinedEventTypes?, DispatcherSettings?, 
Associations?» 
<!A TTLiST ConflgurationSettlngs 

ID CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT Application (AvailableSenderTypes?» 
<!ATTUST Application 

> 

ID CDATA #REQUIRED 
Name CDATA #REQUIRED 
Description CDATA #REQUIRED 
AvailableEventTypes CDATA #REQUIRED 

<!ELEMENT AvailableSenderTypes (SenderType'» 
<!ELEMENT EventType EMPTY> 
<!ATTUST EventType 

> 

ID CDATA#REQUIRED 
Name CDATA #REQUIRED 
Description CDATA #REQUIRED 

<!ELEMENT Interval EMPTY> 
<!A TTUST Interval 

> 

ID CDATA #REQUIRED 
StartDay CDATA #REQUIRED 
StopTime CDATA #REQUIRED 
StopDay CDATA #REQUIRED 
StartTime CDATA #REQUIRED 

<!ELEMENT RegisteredApplications (Application"» 
<!ELEMENT RegisteredServices (Service'» 
<!ELEMENT SenderType (SenderType*» 
<!ATTLIST SenderType 

10 CDATA #REQUIRED 
Name CDATA #REQUIRED 

> 
<!ELEMENT Service (Options?» 
< lA TTUST Service 

> 

10 CDATA #REQUIRED 
Name CDATA #REQUIRED 
DeSCription CDATA #REQUIRED 
ProglD CDATA #REQUIRED 
Maxlnstances CDATA #REQUIRED 
SupportedEventTypes CDATA #REQUIRED 
SupportedApplications CDATA #REQUIRED 

<!ELEMENT SubSCription (Subscription Items?, AClivePeriods?, ExecutionSettings?» 
<!A TrLlST Subscription 

> 

ID CDATA #REQUIRED 
Name CDATA #REQUIRED 
Description CDATA #REQUIRED 
ServiceOptionlndex CDATA #REQUIRED 
BufferName CDATA #REQUIRED 
Enabled CDATA #REQUIRED 
AlwaysActive CDATA #REQUIRED 

<!ELEMENT Subscription Item (#PCDATA» 
<!A TTLiST Subscriptionltem 

> 

ID CDATA #REQUIRED 
EventTypes CDATA #REQUIRED 
SenderTypes CDATA #REQUIRED 
Applications CDATA #REQUIRED 

<!ELEMENT Subscriptionltems (Subscription Item'» 
<!ELEMENT Subscriptions (Subscription'» 
<!ELEMENT Associations (Association'» 
<!ELEMENT Association (#PCDATA» 
<!A TTLiST Association 

SrclD CDATA #REQUIRED 

Afstudeerscriptie 
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> 

DestlD CDATA #REQUIRED 
Property CDATA #REQUIRED 
IsColiection CDATA #REQUIRED 

<!ELEMENT Options (Option'» 
<!ELEMENT Option (#PCDATA» 
<!ATTLIST Option 

> 

10 CDATA #REQUIRED 
Index CDATA #REQUIRED 
Description CDATA #REQUIRED 

<!ELEMENT ExecufionSettings (ExecutionSetting'» 
<tELEMENT ExecutionSetting (#PCDATAj> 
<tA TTUST ExecutionSetfing 

ID CDATA #REQUIRED 
ComputerName CDATA #REQUIRED 

> 
<!ELEMENT DefinedEventTypes (EventType*» 
<!ELEMENT DispatcherSettings (DispatcherSetling'» 
.::!ELEMENT DispatcherSetting (#PCDATA» 
<!ATTLIST DispetcherSetting 

> 

ID CDATA#REQUIRED 
ComputerName CDATA #REQUIRED 
BufferName CDATA #REQUIRED 

Afstudeerscriptie 
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DTD behorende bij een Applicatie Registratie document 

<?xml version:::'1.0· encoding="UTF-8'?> 
<!ELEMENT EventType EMPTY> 
<!A TIUST EventType 

10 CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT Application (AvaiiabIeEventTypes?, AvailableSenderTypes?» 
<!A TIUST Application 

> 

ApplD CDATA #REQUIRED 
AppName CDATA #REQUIRED 
AppDescription CDATA #REQUIRED 

<!ELEMENT AvailableEventTypes (EventType+» 
<!ELEMENT AvailableSenderTypes (SenderType+» 
<!ELEMENT SenderType (SenderType*» 
<!A TIUST SenderType 

:> 

Type CDATA #REQUIRED 
Name CDATA #REQUIRED 

DTD behorende bij een Service Registratie document 

<?xl11l version:::'1.0· encodlng:::'UTF-8"?> 
<!ELEMENT EventType EMPTY> 
<!ATIUST EventType 

10 CDATA #REQUIREO 
> 
<!ELEMENT Servica (SupportedEventTypes. SupportedApplications. Options» 
<!ATILIST Service 

> 

SrvlD COAT A #REQUfRED 
SrvName CDATA #REQUIRED 
SrvDescriptioo CDATA #REQUIRED 
SrvProglD CDATA #REQUIRED 
Maxlnstances CDATA #REQUIRED 

<!ELEMENT SupportedEventTypes (EventType*» 
<!ELEMENT SupportedApplications (Application"» 
<!ELEMENT Application (#PCDATA» 
<!ATIUST Application 

10 CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT Options (Option*» 
<!ELEMENT Option (#PCDATA):> 
<!A TILiST Option 

:> 

Description CDATA #REQUIRED 
Index COAT A #REQUIRED 

Afstudeerscriptie 
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APPENDIX D: CONFIGURATIEDATABESTAND 

Voorbeeld van een configuratiedatabestand 

<?xm! version:::'1.0' encoding:::"UTF·16" standalone='no'?> 
<!DOCTYPE ConfigurationSettings SYSTEM ·C:IWINNTlProfilesljenlDesktoplxmlmessageslstoragelstorage.dtd'> 
<ConflQurationSel1ings 10="'> 

<Reg isteredApplications> 
<Application 10='TA l' Name="Vervoenmiddef Oescription='Test Applicatie: Vervoenmidder AvailabIeEventTypes='e1,e2,e3'> 

<AvaUabIeSenderTypes> 
<SenderType ID='F108C7D4-E30D·11D5-8F12..(105OO4124363' Name='Fiets'> 

<SenderType ID::'F108C7D5·E30D-11D5-8F12..(105004124363' Name='Band'!> 
</SenderType> 
<SenderType ID::'F108C7D6·E3OD·11DS-8F12..(lQ5004124363' Name='Auto"> 

<SenderType ID='F108C7D7 ·E30D·11D5-8F12..(lQ5004124363' Name="Band'l> 
<SenderType ID="F108C7D8-E3OD·11D5-8F12..(lQ5OO4124363' Name='Motor'l> 

</SenderType> 
<fAvaiiableSenderTypes> 

</Application> 
<Application ID='TA2' Name='Personen' Description::'TestApplicatie: Personen' AvailableEvenITypes='e1,e4'> 

<AvaiiableSenderTypes> 
<SenderType ID='2D219513-E30F·11D5·8F12-005004124363' Name="Documen\"> 

<SenderType ID='2D219514-E30F·11 D5-8F12..(lQ5004124363' Name='Persoon'/> 
</SenderType> 
<SenderType ID='2D219515·E30F·11 D5-8F 12 ..(lQ5OO4124363' Name.:' Afdeling'> 

<Sender Type ID"·2D219516-E30F·11D5-8F12..(105004124363· Name='Persoon'!> 
<fSenderType> 

<!AvallableSenderTypes> 
</Application> 
<Application ID='CIOS' Name"·Cios Application' Description="Circle Intelligent OffICe Software: BDO Model' AvailableEventTypes::'e5,e6'> 

<AvailableSenderTypes> 
<SenderType 1Q::"0F7745C6·EFB4·11 D5-8F17 ..(lQ5004124363' Name='BOO'> 

<SenderType ID='OFn45C7·EFB4·11D5-8F17..(lQ5OO4124363' Name='Mappen en Bedrijfsobjecten'> 
<SenderType ID='0F77 45C8·EFB4·11 D5-8F17 ..(lQ5004124363' Name='Bedrljfsobjeclen'> 

<SenderType ID='OF7745C9·EFB4·11 D5-8F17 ..(lQ5004124363' Name='lnteme Organisatie'> 
<SenderType ID='0F77 45CA·EFB4-11 D5-8F17 "()05004124363' Name='Medewerker"/> 
<SenderType 1Q::'0F7745CB·EFB4·11D5-8F17 -005004124363' Name='Groep' /> 

<!Sender Type> 
</SenderType> 

<fSenderType> 
</SenderType> 

</AvailableSenderTypes> 
</Application> 

<lRegisteredApplicatlons> 
<Registered Services> 

<Servica ID='TS1" Name='Logging' Description="T est Service: Logging' ProgID='testsrv1.ts1" Maxlnstances='2' SupportedEventTypes='" 
SupportedApplications=' + T A 1 + T A2"> 

<Options> 
<Option ID="2D219517-E30F-11D5-8F12..(lQ5004124363'lndex='1' Descrlption='Standard Logging'l> 
<Option ID='2D219518-E30F·11D5-8F12..(lQ5004124363'lndex::'2' Description='Enhanced Logging'/> 

</Options> 
</Service> 
<Service ID="TS2' Name="ShowedDocument' Description:'Test Service: ShowedDocumenr ProgID='Testsrv2.TS2" Maxlnstances='O' 

SupportedEventTypes='-+E!4' SupportedApplications::'+TA2'> 
<Options!> 

</Service> 
<Service ID='ACLUpdSvc' Name='ACL Update Service' Descriptlon='This service rebuilds the ACL.' ProgID='ACLUpdateService.UpdateACL' 

Maxlnstances=B1' SupportedEventTypes='-+e5 -+e6' SupportedApplications='+CIOS'> 
<Options/> 

</Servlce> 
<IRegisteredServlces> 
<Subscriptions> 

<Subscription ID='2D219S1B·E30F·11DS-8F12..(l050Q4124363' ServiceOptionlndex='2' Name='Log' Description::"Log All' 
BufferName='BUF2D21951 BE30F11 D58F12005004124363' Enabled='1' AlwaysActive='1'> 

<Subscriptionltems> 
<Subscriptionltem ID,,'2D219519·E30F·11DS-8F12..(105004124363' EventTypes='" SenderTypes='''' Applications="'/> 

<ISubscriptionltems> 
<ActivePeriods!> 
<ExecutlonSettings> 

<ExecutionSetting ID="34E20326·EE30·11DS-8F15·005004124363' ComputerName='csg10rl> 
<IExecutionSettings> 

<{Subscription> 
<Subscription ID='2D219520·E30F·11DS-8F12..(lQ5OO4124363' ServiceOptionlndex='O' Name="ViewedDocs' Description="Log viewed docs' 

BufferName='BUF2D219S20E30F11 D58F12005004124363" Enabled=' 1 , AlwaysActive::"1'> 
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<Subsctiplionltems> 
<Subscriptionltem ID='2D21951E·E30F·1105-8F12"o()5004124363' EventTypes::'+e4' SenderTypes::'..oocumenr 

Applications::' +TA2"/> 
</Subscriptionltems> 
<ActivePeriods/> 
<Execution Settings> 

<Execution Setting /0="2021951 F-E30F·11D5-8F12"o()5004124363' ComputerName::'csg101'!> 
<Execution Setting ID="2D219522·E30F·11D5·8F12-005OO4124363" CompulerName='csg101"/> 

</ExecutionSettings> 
</Subsctiption> 
<Subsctiplion ID='OF7745CD-EFB4·11 D5·8F17 -005004124363" ServiceOptionlndex="O" Name::' ACL Update' Desctiption='" 

BufierName::'BUF0F77 45CDEF8411 D58F17oo5004124363' Enabled::" 1" AlwaysActive::"1"> 
<Subscription Items> 

<Subsctiptionltem ID::'OF7745CC·EFB4·11D5-8F17 -005004124363' EventTypes='+e5 +eG" SenderTypes="+Medewerker" 
Applications='+CIOS"!> 

</Subscrtptionltems> 
<Active Periods!> 
<ExecutionSettings> 

<Execution Setting 10='OF7745CE·EFB4·11D5-8F17"o()5004124363' ComputerName='csg107'/> 
</Execution Settings> 

</Subscrtption> 
</Subscrtptions> 
<OefinedEventTypes> 

<EventType ID="e1" Name='Add' Oescription='Toevoegen'!> 
<EventType 10='e2' Name='Change" Description='Aanpassen"l> 
<EventType 10='e3' Name='Delete" Oescription='Verwijderen" I> 
<EventType 10='e4" Name='Vlew' Description="Bekijken"/> 
<EventType ID="e5" Name="UserAddedToGroup" Description="User has been added to group.'1> 
<EventType ID='e6' Name="UserRemovedFromGroup" Description="User has been removed from group."/> 

</DefinedEventTypes> 
<DispatcherSettings> 

<DispatcherSetting ID='04D6CD62-E330-11D5-8F12..0()5004124363" Compu!erName="csg101' BufferName""EventBuffer'1> 
<DispatcherSetting ID='43DDD576-EE27 ·11D5-8F15..0()5004124363" CompulerName::"csg1OO' BufferName::"eventbuffer'/> 
<DispatcherSetting ID=' 4C9F4D57 -EE31·11 D5-8F 15..0()5004124363' ComputerName='csg107' BufferName='eventbuffer" /> 

</DispatcherSettings> 
<Associations> 

<Association SrcID:::"2D21951 B·E30F·11 D5·8F12 ·005004124363' DestID="TS1' Property='ExeculionService' IsCollection::'false'/> 
<Association SrcID="2D219520·E30F-11D5-8F12..0()5004124363" DestlD='TS2" Property="ExecutionService' IsCollection="false"/> 
<ASSOCiation SrcID="OF77 45CD·EFB4-11 D5-8F17"o()5004124363" DestID="ACLUpdSvc' Property=·ExecutionService" IsColiection"'false"!> 

</ Associations> 
</ConfigurationSettings> 
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1. Overzicht 

CIOS 
Systeemtestspecificaties: Services Manager 

De Services Manager is verantwoordelijk voor het uitvoeren van asynchrone taken. De opzet is 
dusdanig gekozen dat vrijwel elke applicatie gekoppeld kan worden aan de Services Manager. Op deze 
manier beschikken applicaties over asynchrone taakafhandeling. 

Om gebruik te kunnen maken van de Services Manager moet aan een aantal punten voldaan worden. 
Ten eerste moet elke applicatie gebeurtenissen c.q. taakaanvragen op een generieke wijze aan de 
Services Manager melden. Ten tweede moet een service (COM component) beschikbaar zijn welke de 
gevraagde taak kan afhandelen. De services die op deze manier aan de Services Manager gekoppeld 
worden, implementeren allen dezelfde interface. Tenslotte moet binnen de Services Manager een 
koppeling gemaakt worden tussen de taakaanvraag c.q. gebeurtenis en de services die de 
taakafhandeling verrichten. Dit gebeurt aan de hand van abonnementen, ook weI vermeld als 
subscriptions. 

In dit testdocument worden een aantal testscenarios behandeld waarbij getracht wordt de 
functionaliteit zo volledig mogelijk te testen. Voordat deze testscenarios behandeld worden zal eerst in 
het kort beschreven worden wat, wanneer, en hoe getest zal worden. 

Wat wordt getest 
• Het registreren en verwijderen van applicaties. Het registreren gebeurt aan de hand van een XML 

file waarin de eigenschappen van de applicatie staan vermeld. 
• Het registreren en verwijderen van services. Ook hierbij vindt het registreren plaats aan de hand 

van een XML file waarin de kenmerken van de service staan vermeld. 
• Het muteren van de abonnementen. Hierbij wordt tevens aangegeven op welke computers de 

service uitgevoerd moet worden. 
• Het muteren van de dispatchers. De dispatchers zorgen ervoor dat gebeurtenissen die door de 

applicaties gemeld worden aan de Services Manager, naar de juiste services worden doorgestuurd. 
• Het muteren van de processors. De processors zorgen voor de correcte aansturing van de service. 
• Het testen van schaalbaarheid. 

Wanneer wordt getest 
• Het testen dient plaats te vinden zodra er wijzigingen en/of bugfixes hebben plaatsgevonden op 

componenten die deel uitmaken van de Services Manager. 

Hoe wordt getest 
• Het testen vindt plaats aan de hand van een aantal testscenarios. Naast deze testscenarios zijn een 

aantal bestanden beschikbaar waarmee een complete testomgeving gecreeerd kan worden. Deze 
testomgeving zal bestaan uit een aantal testapplicaties en testservices. Naast de applicaties en de 
services zijn ook de vereiste XML bestanden beschikbaar. 

• Het testen dient plaats te vinden onder verschillende besturingssystemen. Op dit moment zal getest 
worden onder Windows NT en Windows 2000. In de toekomst zal hier Windows XP nog aan 
worden toegevoegd. 
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2. Testomgeving 
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Systeemtestspecificaties: Services Manager 

De testomgeving beschrijft de benodigde data die vereist is voor het doorlopen van de testscenarios. 
Deze data kunnen worden opgedeeld in drie delen. Dit zijn de huidige configuratie-inste1lingen van de 
Services Manager en de specificaties van de testapplicaties en -services. 

2.1 Configuratie-instellingen 
De Services Manager heeft een eigen bestand waarin de huidige instellingen worden opgeslagen. Dit 
be stand heeft de volgende indeling. 

<ConfigurationSettings 10= .... > 
<RegisteredApplicationsf> 
<RegisteredServices/> 
<Subscriptions/> 
<OefinedEventTypes/> 
<OispatcherSettings/> 
<Associations/> 

</ConfigurationSettings> 

Bovenstaande indeling is de zogenaamde initiele indeling. Deze wordt automatisch door het systeem 
gegenereerd indien er geen data bestand gevonden wordt. 

De testscenarios gaan allen uit van deze initiele indeling waarbij reeds enkele eventtypen geregistreerd 
zijn. Het uiteindelijke resultaat staat hieronder afgebeeld. 

<ConfigurationSettings 10=111'> 
<RegisteredApplications/> 
<RegisteredServices/> 
<Subscriptions/> 
<OefinedEventTypes> 

<EventType 10="e1" Name=IAdd" Oescription="Toevoegen"/> 
<EventType 10="e2" Name="Change" Description="Aanpassen"/> 
<EventType ID="e3" Name="Delete" Description='Verwijderen"/> 
<EventType 10="e4" Name="View" Description="Bekijken"/> 

<fOefinedEventTypes> 
<OispatcherSettings/> 
<Associations/> 

</ConfigurationSettings> 

2.2 Test Applicaties 
Voor het uitvoeren van een aantal testscenarios dient gebruik gemaakt te worden van enkele 
testapplicaties. Deze testapplicaties bestaan uit twee stukken. Als eerste is er een executable welke een 
aantal functies bevat waarmee gebeurtenissen c.q. taakaanvragen gegenereerd kunnen worden. 
Daarnaast is er een XML bestand waarin de structuur van de applicaties is vastgelegd. Binnen de 
structuur van een applicatie kan worden gespecificeerd welke deelstukken van de applicatie een 
gebeurtenissen kunnen melden. Op deze manier kan onderscheidt gemaakt worden tussen de melders 
van de gebeurtenissen. 
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2.2.1 Test applicatie: Vervoermiddel 
Deze testapplicatie bevat twee classes die een vervoermiddel representeren. Het eerste vervoermiddel 
is een fiets, de class fiets heeft een referentie naar de class band. Deze laatste representeert de 
bandensoort van de fiets. Het tweede vervoermiddel is een auto. Deze class heeft twee referenties. De 
eerste referentie wijst naar de class band, en de tweede wijst naar de class motor. 

Hieronder staat de inhoud van het XML bestand van de eerste testapplicatie afgebeeld. 

<Application AppID="TA 1" AppName='Vervoermiddel" AppDescription="Test Applicatie: Vervoermiddel"> 
<AvailableEventTypes> 

<EventType ID="e1 "/> 
<EventType ID="e2"/> 
<EventType ID="e3"/> 

</AvaiiableEventTypes> 
<AvailableSenderTypes> 

<SenderType Type="class" Name="Fiets"> 
<SenderType Type="class" Name="Band"/> 

</SenderType> 
<SenderType Type="class" Name="Auto"> 

<SenderType Type="class" Name="Band"/> 
<SenderType Type="class" Name="Motor"/> 

</SenderType> 
</AvailableSenderTypes> 

</Application> 

2.2.2 Test applicatie: Personen 
Deze testapplicatie be staat uit een drietal classes. De eerste class is document welke refereert naar de 
class persoon. Hierbij vormt het persoon object de auteur van het document. De derde class is 
afdeling, deze class representeert een afdeling binnen een bedrijf en verwijst naar persoon objecten 
welke dee I uitmaken van de afdeling. 

De inhoud van het XML bestand van deze test applicatie staat hieronder afgebeeld. 

<Application Appl D="T A2" AppName="Personen" AppDescription="Test Applicatie: Personen"> 
<AvailableEventTypes> 

<EventType ID="e1 "/> 
<EventType ID="e4"/> 

</AvailableEventTypes> 
<AvailableSenderTypes> 

<SenderType Type="class" Name="Document"> 
<SenderType Type="class" Name="Persoon"/> 

</SenderType> 
<SenderType Type="class" Name="Afdeling"> 

<SenderType Type="class" Name="Persoon"/> 
</SenderType> 

</AvailableSenderTypes> 
</Application> 
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2.3 Test Services 
Voor het uitvoeren van de testscenarios zijn naast de testapplicaties ook een aantal testservices nodig. 
De testservices bestaan uit twee stukken. Ten eerste is er een COM component welke een taak kan 
afhandelen. Naast deze component bestaat er verder nog een XML bestand waarin de kenmerken van 
de service zijn vastgelegd. 

2.3.1 Test Service: Logging 
Deze test service logt de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. De gebeurtenissen zullen in een 
listbox op het scherm getoond worden. 

De inhoud van het XML bestand van deze testservice staat hieronder afgebeeld. 

<Service Srvl D=''TS 1 " SrvName="Logging" SrvDescription="Test Service: Logging" SrvProgID="testsrv1.ts1" 
Maxlnstances="2"> 

<SupportedEventTypes> 
<EventType ID="*"/> 

</SupportedEventTypes> 
<SupportedApplications> 

<Application ID="TA 1"1> 
<Application I D=''T A2"/> 

</SupportedApplications> 
<Options> 

<Option Description="Standard Logging" Index="1"/> 
<Option Description="Enhanced Logging"lndex="2"{> 

<{Options> 
</Service> 

2.3.2 Test Service: ShowedDocument 
Deze service geeft een overzicht van aIle documenten die door een gebruiker bekeken zijn. 

De inhoud van het XML bestand behorende bij deze service ziet er ais voIgt uit. 

<Service SrvID=''TS2'' SrvName::"ShowedDocument" SrvDescription="Test Service: Showed Document" 
SrvProgID="Testsrv2. TS2" Maxlnstances""'O"> 

<SupportedEventTypes> 
<EventType ID="e4"{> 

</SupportedEventTypes> 
<SupportedApplications> 

<Application ID="TA2"/> 
</SupportedApplications> 
<Options!> 

</Service> 
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3. Test scenarios 

In dit hoofdstuk worden een aantal testscenarios beschreven waarmee de volledige functionaliteit 
getest wordt. 

Het testen vindt plaats in twee fasen. De eerste fase is het functioneel testen van het 
configuratiegedeelte. De tweede fase is het functioneel testen van het verwerkingspad. Voor deze 
tweede fase kan zowel lokaal of via het netwerk getest worden. Wat betreft het testen van het 
configuratiegedeelte heeft het geen zin om dit via het netwerk te doen. Immers hiervoor verandert 
niets. Tijdens het testen via het netwerk, is het noodzakelijk om bepaalde componenten door middel 
van DCOM te benaderen. 

3.1 F ASE 1: Configuratie 

3.1.1 Scenario 1: Applicatie registratie test 
Tijdens deze test wordt het registreren en verwijderen van applicaties getest. 

Acties 
1. Start de Services Manager MMC snapin. 
2. Klik met de rechter muistoets op Applications. 
3. Selecteer hier Register. 
4. Selecteer de het volgende XML bestand: TA l.xrnl 
5. Er moet nu een nieuw application item zijn aangemaakt. Verifieer dat de getoonde data 

overeenkomt met de data uit het XML bestand. 
6. Herhaal de stappen 2 tim 5 maar nu voor XML bestand: TA2.xrnl 
7. Selecteer 1 van de applicaties. 
8. Klik op de rechter muistoets en selecteer Unregister. 
9. De applicatie mag niet meer zichtbaar zijn. 
10. Herhaal de stappen 7 tim 9 maar nu voor de resterende applicatie. 

3.1.2 Scenario 2: Service registratie test 
Tijdens deze test wordt het registreren en verwijderen van services getest. 

Acties 
1. Start de Services Manager MMC snapin. 
2. Klik met de reehter muistoets op Services. 
3. Selecteer hier Register. 
4. Selecteer de het volgende XML bestand: TS 1.xrnl 
5. Er moet nu een nieuw service item zijn aangemaakt. Verifieer dat de getoonde data overeenkomt 

met de data uit het XML bestand. 
6. Herhaal de stappen 2 tim 5 maar nu voor XML bestand: TS2.xrnl 
7. Selecteer 1 van de services. 
8. Klik op de rechter muistoets en selecteer Unregister. 
9. De service mag niet meer zichtbaar zijn. 
10. Herhaal de stappen 7 tim 9 maar nu voor de resterende service. 
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3.1.3 Scenario 3: Abonnementen aanmaken 
In deze test worden twee abonnementen aangemaakt. 

Acties 
1. Zorg dat beide applicaties geregistreerd zijn. 
2. Zorg dat beide services geregistreerd zijn. 
3. Selecteer de logging service. 
4. Klik op de rechter muistoets en selecteer add subscriptions. 
5. Vul in: 

Naam: Log 
Description: Log all 
Enabled: Checked 

6. Klik op add subscription item 
7. Selecteer bij Option: Enhanced Logging 
8. Selecteer: (probeer hier verschillende mogeJijkheden uit) 

Bij Applications: use all except selected 
Bij Event Types: use all except selected 
Bij Sender Types: use all except selected 

9. KJik op OK. 
10. Vul in: 

Always active: Checked 
11. Klik op Add Processor 
12. Vul in: 

Computer Name: <huidige computername> 
13. Klik 2x op OK. 

14. Selecteer de ShowedDocument service. 
15. Klik op de rechter muistoets en selecteer add subscriptions. 
16. Vul in: 

Naam: ViewedDocs 
Description: Log viewed docs 
Enabled: Not Checked 

17. Klik op add subscription item 
18. Selecteer: (probeer hier verschillende mogeJijkheden uit) 

Bij Applications: use all except selected 
Bij Event Types: use selected I e4 
Bij Sender Types: use selected I Document 

19. KlikopOK. 
20. Vul in: 

Always active: Checked 
21. Klik op Add Processor 
22. Vul in: 

Computer Name: <huidige computername> 
23. Klik 2x op OK. 

24. Controleer dat bij Servers-7 <computername> -7 Processors beide subscriptions staan. 
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3.1.4 Scenario 4: Dispatchers aanmaken 
In de vorige scenarios is de gehele koppeling tussen applicaties en services tot stand gekomen. Het 
enige dat nog ontbreekt is een component die uitzoekt welke services geYnteresseerd zijn in een 
bepaaIde gebeurtenis. De dispatchers realiseren dit, en dienen derhalve dan ook aangemaakt te 
worden. 

Acties 
1. Zorg dat be ide applicaties geregistreerd zijn. 
2. Zorg dat beide services geregistreerd zijn. 
3. Zorg dat beide subscriptions zijn aangemaakt. 
4. Selecteer een <computemame> -7 Dispatchers 
5. Klik op de rechter muistoets en selecteer add dispatcher. 
6. Vul in: 

Computer Name: TestPC 
Buffer Name: TestBuffer 

7. Klik op OK. 
8. Verifieer dat onder het item Dispatchers de nieuwe dispatcher zichtbaar is. 

3.1.5 Scenario 5: Dispatchers wijzigen 
Om het wijzigen van de dispatchers te testen wordt nu de zojuist aangemaakte dispatcher gewijzigd. 

Acties 
1. Selecteer TestPC -7 Dispatchers 
2. Selecteer nu in het rechtervenster de dispatcher 
3. Klik op de rechter muistoets en selecteer edit dispatcher. 
4. Vul in: 

Computer Name: <computemame> 
Buffer Name: EventBuffer 

5. Klik op OK. 
6. Verifieer dat onder het item Dispatchers de nieuwe dispatcher zichtbaar is. 

3.1.6 Scenario 6: Abonnementen wijzigen 
Nu wordt een abonnement gewijzigd. In eerste instantie werd elke brief die binnen een applicatie 
bekeken werd doorgestuurd, nu worden alleen nog meldingen doorgestuurd van brieven die bekeken 
zijn binnen de applicatie Personen. 

Acties 
1. Selecteer het abonnement "ViewedDocs". 
2. Klik op de rechter muistoets en selecteer edit subscription. 
3. Vul in: 

Enabled: Checked 
4. Klik op edit subscription item 
5. Selecteer: 
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Bij Applications: use selected I Person en 
Bij Event Types: use selected I e4 
Bij Sender Types: use selected I Document 

6. Klik 2x op OK. 

V ANAF mER IS DE DATA GESCHIKT OM FASE 2 TE TESTEN 
INDIEN GEWENST KAN FASE 2 GETEST WORDEN 
NA AFLOOP VAN FASE 2 MOETEN ONDERSTAANDE SCENARIOS NOG WORDEN 
AFGEWERKT 

3.1.7 Scenario 7: Dispatchers verwijderen 
Tijdens dit scenario wordt het verwijderen van dispatchers getest. Bij het verwijderen van een 
dispatcher wordt niet de bijbehorende buffer verwijderd. De reden hiervoor is dat het niet bekend is of 
de buffer nog in gebruik is. Aangezien er meerdere dispatchers aan een buffer gekoppeld kunnen 
worden, is het niet mogelijk om bij de eerste de beste dispatcher de buffer te verwijderen. Verder kan 
het voorkomen dat door het verwijderen van een buffer, de applicaties die hiervan gebruikmaken niet 
meer werken. 

Acties 
1. Selecteer de gewenste dispatcher. 
2. Klik op de rechter muistoets en selecteer delete dispatcher. 
3. Klik vervolgens op "No". 
4. Herhaal stap 2. 
5. Klik vervolgens op "yes". 
6. Herhaal bovenstaande stappen voor elke dispatcher die aanwezig is. 

3.1.8 Scenario 8: Abonnementen verwijderen 
Tenslotte worden de aanwezige abonnementen verwijderd. Intern wordt voor elk abonnement een 
buffer aangemaakt. Deze worden niet verwijderd tijdens het verwijderen van een abonnement. Ook 
hiervoor geldt dat het niet bekend is op welk tijdstip de buffer niet meer door een ander proces 
gebruikt wordt. 

Acties 
1. SeJecteer het gewenste abonnement. 
2. Klik op de rechter muistoets en selecteer delete subscription. 
3. Klik vervolgens op "No". 
4. Herhaal stap 2. 
5. Klik vervolgens op "Yes". 
6. Herhaal bovenstaande stappen voor elk abonnement dat aanwezig is. 
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3.2 F ASE 2: Verwerking 

3.2.1 Scenario 1: Activeren van Processors en Dispatchers 
Voor het activeren van de processors en dispatchers wordt gebruik gemaakt van een NT Service. Om 
de processors en dispatchers te activeren is het vereist een NT Service te starten. Dit hoeft slechts een 
keer te gebeuren. Echter om het starten c.q. stoppen van de service te testen wordt deze 
achtereenvolgens gestart - gestopt - gestart. 

Acties 
1. Start de Services dialogbox via: Control Panel -t Services 
2. Selecteer binnen de lijst van services de volgende service: "Services Manager System Service" 
3. Indien de service gestart is, dan stop de service. 
4. Start nu de service. 
5. Controleer ofhet aantal dispatcher en processors welke in de Windows TaskManager staan 

overeenkomen met het aantal dat gedefinieerd is. 
6. Controleer de error log op fouten. 
7. Stop nu de service. 
8. Controleer de error log op fouten. 
9. Start nu de service. 

3.2.2 Scenario 2: Genereren en verwerken van Events 
Tijdens dit scenario wordt gecontroleerd ofhet doorsturen van berichten aan de hand van de 
abonnementen goed verloopt. Om dit te testen wordt van beide testapplicaties gebruik gemaakt. 

Acties 
1. Zorg dat be ide test services geregistreerd zijn binnen Windows. 
2. Start beide test applicaties op. 
3. Raise nu enkele events door een keer op elke button van de test applicaties te klikken. Let op: druk 

niet op de "performance test" buttons. 
4. De ShowedDocument service is gekoppeld aan een van de vier events die geraised zijn. De 

ShowedDocument service laat de getoonde documenten zien in een listview. Controleer dat "brief 
4" als getoond moet verschijnen. 

5. De logging service is gekoppeld aan aIle events die kunnen voorkomen. Deze service schrijft de 
ontvangen events weg in een bestand. Dit be stand is te vinden op c:\test.log. Controleer dat hier 
inderdaad een event is bijgeschreven. Indien het bestand leeg was, dan bevat het bestand nu vier 
events. 

3.2.3 Scenario 3: Aanmaken van meerdere dispatchers en processors op een PC 
Nu wordt in pJaats van cen dispatcher en cen processor per abonnement een tweede dispatcher en per 
abonnement een tweede processor aangemaakt. Dit heeft tot gevolg dat over het algemeen de 
verwerkingssnelheid toeneemt. Met name bij systemen die over meerdere CPU's beschikken zal naar 
verwachting de verwerkingssnelheid toenemen. 
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1. Maak nu een tweede dispatcher aan zoals beschreven in paragraaf 3.1.4. Deze moet de volgende 
eigenschappen hebben. 

2. Eigenschappen 
Computer Name: <computemame> 
Buffer Name: EventBuffer 

3. Maak nu voor subscription ViewedDocs een extra processor aan. 
4. Selecteer de subscription. 
5. Klik met de rechter muistoets en selecteer edit sUbscription. 
6. Klik vervolgens op Add Processor. 
7. Vul in: 

Computer Name: <huidige computemame> 
8. Klik 2x op OK. 
9. Save de instellingen. 
10. Er verschijnt nu een tweede window. 
11. Genereer een aantal events zoals beschreven in paragraaf3.2.2. 
12. Het event dat oorspronkelijk in het window terechtkwam, komt nu verdeeld in beide Windows 

binnen. 

HIERONDER WORDT EEN PERFORMANCE TEST UITGEVOERD. DEZE TEST STAAT LOS 
V AN DE FUNCTIONELE TEST. DEZE TEST KAN DESGEWENST UITGEVOERD WORDEN. 
INDIEN DEZE NIET UITGEVOERD WORDT. DAN KUNNEN DE RESTERENDE SCENARIOS 
UlT F ASE 1 WORDEN AFGEHANDELD. 

3.3 FASE 3: Performance Test 
Tijdens de performance test wordt in eerste instantie gekeken naar de throughput van het 
dispatchergedeelte. Vervolgens wordt gekeken naar de throughput van het processorgedeelte. De 
throughput van het processorgedeelte hangt voomamelijk afvan de tijd die de aangestuurde service 
nodig heeft om een bepaalde taak te verrichten. 

De resultaten van de performance test zijn redelijk betrekkelijk. Met name de snelheid van de PC als 
ook de snelheid van het netwerk zijn bepalende factoren hierin. Verder kan het straks voorkomen dat 
op een PC naast de Services Manager ook nog andere software actief is. Deze vergt ook een belasting 
voor de PC waardoor de resultaten van de Services Manager nadelig beYnvloed kunnen worden. 

3.3.1 Scenario 1: Throughput met cen Dispatcher 
Tijdens dit scenario wordt de verwerkingssnelheid met een dispatcher bepaald. 

Acties 
1. Zorg dat de ontvangstbuffer (in deze test: EventBuffer) leeg is. 
2. Zorg ervoor dat NT System Service actief is. 
3. Configureer de Services Manager dusdanig dat er geen dispatchers en processors actief zijn op de 

pc waarop getest wordt. 
4. Start Test Applicatie 1. 
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5. Vul in: 
Aantal Events: 2500 

6. Klik op Performance Test en wacht totdat de applicatie klaar is. 
7. Start Test Applicatie 2. 
8. Vul in: 

Aantal Events: 2500 
9. Klik op Performance Test en wacht totdat de applicatie klaar is. 
10. Start de tool Throughput. 
11. Vul in: 

In de textbox van Calculate Throughput Dispatcher: EventBuffer 
12. Klik op Calculate Throughput Dispatcher. 
13. Na 10 sec. moet hier het aantal events die in de buffer zitten verschijnen. In dit geval zitten er 

5000 events in de buffer. 
14. Configureer de Services Manager dusdanig dat er een dispatcher actief is. (Save de nieuwe 

configuratie!) 
15. Meet nu het aantal events dat door de dispatcher per minuut verwerkt wordt. Klik hiervoor op 

Calculate Throughput Dispatcher. Herhaal dit enkele malen op een gemiddeJde te kunnen bepalen. 
Let op: zodra de vorige stap is uitgevoerd, begint de verwerking van de events. Deze stap moet 
dus aansluitend op de vorige stap worden uitgevoerd. 

3.3.2 Scenario 2: Throughput met twee Dispatchers 
Tijdens dit scenario wordt de verwerkingssnelheid bepaald waarbij gebruik gemaakt wordt van twee 
dispatchers. 

De acties die hiervoor zijn geJijk aan de acties van het vorige scenario. Het enige verschiI is dat bij 
stap 14 niet een maar twee dispatchers worden aangemaakt. 

Indien de verschillen tussen scenario 1 en scenario 2 groot zijn, dan kan gekeken worden naar het 
effect van drie dispatchers, enz. 

3.3.3 Scenario 3: Throughput met een Processor 
Het bepalen van de throughput van het processorgedeelte is afhankelijk van de service die door de 
processor wordt aangestuurd. De service verzorgt de afhandeling van het event en de tijd die hiervoor 
nodig is, is over het algemeen bepalend voor de throughput. Per service zou dus eigenlijk gekeken 
moeten worden naar de throughput die behaald kan worden. 

Tijdens dit scenario wordt gekeken naar de throughput van een testservice. Deze testservice kan 
gemakkelijk vervangen worden door een "echte" service. 

Acties 
1. Zorg dat de verwerkingsbuffer leeg is. (de naam is te vinden bij de lijst van processors in het 

configuratie tool) 
2. Zorg ervoor dat NT System Service actief is. 
3. Configureer de Services Manager dusdanig dat er een dispatcher en geen processors actief zijn op 

de pc waarop getest wordt. 
4. Start Test Applicatie 1. 
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5. Vul in: 
Aantal Events: 2500 

6. Klik op Performance Test en wacht totdat de applicatie klaar is. 
7. Start Test Applicatie 2. 
8. Vul in: 

Aantal Events: 2500 
9. Klik op Performance Test en wacht totdat de applicatie klaar is. 
10. Start de tool Throughput. 
11. Vul in: 

In de textbox van Calculate Throughput Dispatcher: EventBuffer 
12. Klik op Calculate Throughput Dispatcher. 
13. Na 10 sec. moet hier het aantal events die in de buffer zitten verschijnen. Herhaal dit totdat het 

aantal events in EventBuffer nul is. 
14. Vul in: 

In de textbox van Calculate Throughput Processor: <buffername welke gekoppeld is aan de 
processor, zie configuratie tool> 

IS. Klik op Calculate Throughput Processor. 
16. Na 10 sec. moet hier het aantal events die in de buffer zitten verschijnen. In dit geval zijn dit er 

5000. 
17. Configureer de Services Manager dusdanig dat er slechts een processor actief is. De service die 

gekoppeld is aan de processor kan naar eigen keuze worden ingevuld. In dit scenario wordt echter 
uitgegaan van de logging service. (Save de nieuwe configuratie!) 

18. Meet nu het aantal events dat door de processor per minuut verwerkt wordt. Klik hiervoor op 
Calculate Throughput Processor. Herhaal dit enkele maten op een gemiddelde te kunnen bepalen. 
Let op: zodra de vorige stap is uitgevoerd, begint de verwerking van de events. Deze stap moet 
dus aansluitend op de vorige stap worden uitgevoerd. 
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APPENDIX F: SCREENSHOTS VAN DE CONFIGURATIETOOl 

Services Manager Configuration 
j .. fHjl Applications 
8$ Services 
I j ..• Logging 

I!···. ShowedDocument 
: , ....• ;J).iA:"ffl~~l~tlj£vl~ 
1··· {7 E vent Types 

1$···Ai Servers . e .. jj csg101 

I i"~ P~ocessors 
l····~:!; DISpatchers e .. jJ csgl00 

! !".~ P~ocessols 
1 ' .... ~:!; DIspatchers 
a .. ·jj csgl07 

l· .... ~ p~ocessors 
! ' .... ~:!; DISpatchers 
L ... ~ Subscriptions 

Afstudeerscriptie 

Hoofdscherm van de configuratietool 
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Configureren van een abonnement 

Afstudeerscriptie 
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Mappen en Bedrijfsobjecten 
~ .. ' 0 B edriil$objecten 

8····0 Interne Organisatie 
: .. ~ M ed1~werll.el 
:,-··DGroep 

Selecteren van gewenste eventtypen en afzenders 

Afstudeerscriptie 
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Configureren van een actieve periode 

Afstudeerscriptie 
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