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1 Úvod 

Pod pojmem aktivní síť budeme rozumět takovou síť, ve které jsou na 

jednotlivých uzlech, jako jsou směrovače, přepínače apod., prováděny výpočty nad 

daty, která přes daný prvek sítě prochází. Zpracování dat v těchto uzlech je navíc 

ovlivnitelné uživatelem, či aplikací. Naproti tomu, v tradičních paketových sítích (dále 

v textu označované jako pasivní sítě) je zpracování paketů jen velmi omezené. Může 

docházet ke změnám hlaviček procházejících zpráv, ale uživatelská data zůstanou 

nedotknuta. Existují sice některé specializované uzly, např. firewally, kde jsou 

prováděny i operace nad uživatelskými daty, ovšem toto zpracování je pevně dané    

a uživatel ani aplikace nemají šanci je ovlivnit.     

 V předešlém odstavci byla zmíněna jedna ze zásadních vlastností aktivních 

sítí, ale důležitou otázkou je, proč se vlastně o aktivními sítěmi zabývat. Proč zanevřít 

na dnes používanou pasivní variantu, když jenom představa toho, kolik by bylo 

potřeba měnit, pokud bychom od ní chtěli zcela upustit a vrhnout se do užívání nové 

koncepce, musí nutně zastrašit i „svátečního uživatele“ Internetu. V první řadě je na 

místě vysvětlit, že aktivní sítě dnes rozhodně nejsou nějakou běžně užívanou 

realitou, spíše směrem výzkumu a vývoje, iniciovaného nedostatky pasivních sítí.     

V dohledné době se tak onen zmiňovaný masivní převrat konat nebude. Přesto jde    

o myšlenku s řadou nesporných výhod, které budou dále rozebrány. Navíc bez 

neustálého vylepšování dostupných technologií bychom se nikdy nedočkali pokroku 

a již dávno ustrnuli na nějakém lokálním milníku, v němž by se mohlo zdát, že nic 

lepšího již nelze vymyslet. Jaké jsou tedy problémy pasivních sítí, které je limitují 

natolik, aby se vyplatilo vyvíjet pokročilejší technologie? Hlavním problémem je vývoj 

a nasazování nových protokolů a služeb. Hlavní překážkou je totiž dosáhnutí 

globálního konsenzu. To znamená, že pokud vznikne nějaký nový protokol, bude 

opravdu dlouho trvat, než jej svět uzná, přijme za standard a začne doopravdy 

používat. Model Internetu tak, jak dnes stojí a padá, dovoluje pouze limitované 

zabezpečení. O bezpečnosti bude dále hovořeno v kapitole 3.1. a v neposlední řadě 

náročnější, či dokonce nemožný vývoj některých služeb. Naproti tomu aktivní sítě 

poskytují jednoduchý prostředek pro efektivnější vývoj i nasazení nových protokolů 

služeb – způsob, jakým jsou nové protokoly uváděny do provozu je detailněji 

rozebrán v dalším textu. Aktivní sítě pracují již s  diskutovaným bezpečnostním 

problémem tak, že neřeší bezpečnost centrálními prvky, ale skládají se 



4 
 

z jednotlivých komponent, v nichž je již bezpečnost zajištěna separátně. Důvodem 

tohoto přístupu je fakt, že aktivní sítě spolu s větší mírou flexibility přinášejí i větší 

rizika.  

 

1.1 Základní fakta o aktivních sítích 

Před vlastním stanovení cílů práce je potřeba nastínit důležitou věc. Jak vlastně 

aktivní sítě pracují a vysvětlit pojem kapsule, který je užíván v dalším textu.  

V aktivních sítích jsou data, kterým říkáme kapsule, vždy spojena s programy. Pro 

příchozí data se na aktivním serveru spouští příslušné programy. Tímto tyto 

programy vlastně tvoří protokoly a služby. Zavádění nových protokolů je pak velice 

jednoduché. Chceme-li použít nový protokol, nejprve jej vytvoříme jako program   a 

pak už jen posíláme data s identifikátorem tohoto programu. Když pak přijdou data 

na první aktivní server, požádá si tento server o náš nový program. Další servery ho 

potom získají od tohoto serveru. Komunikace mezi aktivními uzly se děje na základě 

podnětu a při startu aktivního serveru, nebo pokud se v okolí aktivního serveru objeví 

server, se kterým zatím spojení neexistuje. Komunikace se pak děje nad nějakým 

protokolem. Samotná výměna kódu poskytuje základ pro adaptivní protokoly, 

dovoluje sofistikovanější interakci, než je použita u pasivních síťových modelů, kde 

se vyměňují statické formáty 

 

1.2 Cíl práce 
 

 Tato práce je dílčí součástí komplexnějšího projektu Smart Active Node (SAN), 

který je již nějakou dobu vyvíjen na Západočeské univerzitě. Koncept SAN přímo 

navazuje na server Grade32, který byl vyvinut před časem pro potřeby vývoje metody 

přerozdělování zátěže distribuovaných aplikací v  heterogenním distribuovaném 

prostředí. Kromě prostudování konceptu aktivních sítí je úkolem vymyslet vhodné 

řešení pro kompilaci kódu kapsule, přenášené spolu se standardními součástmi 

protokolu v prostředí aktivních sítí. Dalším úkolem je pak vytvoření interpretu v Javě, 

který dokáže kompletně interpretovat všechny programové prostředky takto 
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přeloženého (Java) kódu a zajistit zvláštní zpracování sledovaných aktivit 

spuštěného programového kódu. 

V teoretické části je nejprve zmíněn aktuální stav aktivních sítí, což zahrnuje 

některé stávající implementace, společně s oblastmi reálného používání. Dále jsou 

rozvedeny podněty a pohnutky, které vedly k vytvoření vlastního interpretu kódu pro 

aktivní uzel. V analýze jsou rozebrány metody umožňující praktickou realizaci 

jednotlivých součástí aplikace. Jsou zde vždy zhruba nastíněny postupy, které vedou 

k výsledku. Podrobněji jsou rozvedeny otázky týkající se vykonávání kódu a to 

včetně problémů spojených s použitými metodami a řešeními, která mohou vést 

k jejich odstranění. Jednotlivé kapitoly realizační části pak blíže specifikují jednotlivé 

součásti vypracovaného řešení, zachycené chronologicky tak, jak byla aplikace 

vytvářena. Pokud bylo v teoretické části označeno více způsobů vedoucích k řešení, 

je pak v realizační části popsáno to řešení, které je v samotné aplikaci použito, a to 

včetně některých implementačních detailů. Rovněž jsou popsány závažnější 

problémy, které se v průběhu implementování objevily. Pro ně je buď přímo uvedeno, 

jak byly odstraněny, či  případně nastíněno řešení, jakým způsobem by se daly 

odstranit.  
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2 Současný stav aktivních sítí 
 

Jak již bylo naznačeno v úvodu, aktivní sítě v dnešní době nejsou v Internetu 

běžně používány. Je třeba vyřešit otázku bezpečnosti a výkonnosti – tj. stav, ve 

kterém byly po skončení grantů DARPA a stav, který se projekt SAN snaží překonat. 

Dalším kritériem pak bude množství užitných aplikací a jejich koexistence s pasivními 

IP sítěmi.  

 

2.1 Použité termíny 
 

Nyní se ještě zastavme k vysvětlení některých pojmů, týkajících se aktivních sítí, 

které budou v průběhu příštích kapitol používány. Takže tedy především k bližšímu 

vysvětlení pojmu Kapsule. Je to náhrada za pakety používané v pasivních sítí. Slouží 

stejně jako ony k přenosu dat. Slouží však také k přenosu programů. Kromě 

očekávaných součástí, jako zdrojové, cílové adresy, počtu přeskoků a další je 

kapsule svázána s aktivním kódem. Aktivní kód je uživatelský program, který budeme 

chtít na serveru spustit. Je to vlastně právě to, co odlišuje aktivní sítě od pasivních    

a kapsule od paketů. Pro vykonání tohoto aktivního kódu na uzlu, musí být tento kód 

přítomen minimálně na uzlu, z něhož se přenos iniciuje. Aktivním uzlem pak 

rozumíme takový server (směrovač apod.), který umí uživatelské programy, v něm 

uložené, vykonat. 

 

2.2 Návrh aktivních sítí 

Ještě než budou uvedeny aplikace na bázi aktivních sítí, bude zmíněna možná 

architektura pro představu, jakými způsoby je možné aktivní sítě využívat.  Z počátku 

se ve spojitosti s aktivními sítěmi jednalo o výběr z funkcí, které mohou být nabízeny 

směrovači. Brzy poté se ale uplatnila idea uživatelských programů prováděných na 

směrovačích nad vlastními daty.  První otázka, která nás pak zřejmě napadne, je jak 

se vlastně tyto programy do směrovačů dostanou? Právě způsobem vkládání 

programů do směrovače jsou klasifikovány základní typy architektury aktivních sítí. 

• Aktivní sít ě s vestav ěnými funkcemi  jsou první zmiňovanou architekturou, 

ve které přenášená data obsahují identifikátor funkce (případně včetně jejích 
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argumentů), která se má na směrovači i nad přenášenými daty vyvolat. 

Zavedení funkcí do směrovače je výhradně záležitostí jeho správce. Aktivita 

uživatele je omezena pouze na výběr vhodné funkce a nastavení hodnot 

parametrů. Tento postup, byť se nejedná o ryzí chování aktivních sítí, má 

výhodu v tom, že se paket neprodlužuje a vestavěné funkce lze snadněji 

kontrolovat, čímž se zjednodušuje problém s bezpečností, která je dále 

diskutována ve třetí kapitole. Nevýhodou je již zmíněná malá flexibilita a to, že 

klient vlastně neprogramuje směrovač – to zařizuje správce, může pouze 

selektivně využívat jeho rozšířené funkcionality.  

• Aktivní sít ě se zaváděnými funkcemi  jsou druhou verzí architektury, která 

umožňuje uživateli umístit do směrovače vlastní programy a spouštět je nad 

směrovanými daty. Uživatelské programy jsou před vlastním průchodem dat 

umístěny na směrovač a poté nad daty vykonávány. Charakter tohoto přístupu 

je velmi obecný, stejně jako u předchozí architektury je jeho výhodou, že se 

neprodlužuje délka paketu, na druhé straně ovšem lze označit za nevýhodné, 

že roste režie spojená s navázáním spojení a rozesláním programů do 

směrovačů před vlastním přenosem dat. Kromě toho se zvyšují nároky na 

zajištění bezpečnosti takových systémů.  

• Aktivní sít ě s encapsulovanými programy  jsou třetím přístupem. Kód 

aktivního programu je umístěn přímo do datagramu. Implementací této idee 

vznikl jazyk Netscript, jehož kód je umístěn přímo do datagramů. Na síť je 

nahlíženo jako na soustavu virtuálních síťových strojů spojených virtuálními 

spoji. Obojí dohromady tvoří virtuální výpočetní prostředek, jenž je 

programován tímto jazykem. Je ovšem nutno vzít do úvahy, že program je 

součástí každého datového paketu a je tedy omezena jeho velikost. Tuto ideu 

lze samozřejmě vylepšit o fakt, že programy se neposílají pokaždé spolu 

s daty, ale v první fázi se vyšlou data, společně s identifikátorem zvoleného 

programu. Podle tohoto identifikátoru je v „úložišti“ daného serveru vybrán 

správný program. Pouze v případě, že není v úložišti daného serveru nalezen 

– buďto je spouštěn poprvé nebo byl z daného serveru odstraněn, pošle si 

tento server žádost o daný program. Žádost je pak poslána uzlu, který poslal 

spuštění nenalezeného programu inicioval a podle vhodné strategie pak 

nakonec doručena uzlu, který žádaný program má. Ten jej pošle po stejné 
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trase k místu vykonání.  Tímto postupem, se zjevně nenamáhá přenosová 

kapacita tolik, jako kdyby daný program byl vždy distribuován přímo s daty. 

Obecně dle architektury aktivní sítě, jež je k dispozici, uživatel pak vybere nebo 

sestaví kód, který má být na směrovači proveden. Ten se na směrovač dopraví buď 

před vlastními daty nebo zároveň s nimi. Při průchodu dat směrovač rozpozná, že se 

jedná o aktivní data, a spustí pro ně patřičný program (např. po průchodu každého 

desátého paketu pošle zdroji dat potvrzení) a poté data odešle k cíli tak, jak by to 

udělal pasivní směrovač. 

 

 

2.3 Možnosti využití aktivních sítí 

Již v současné době se ve využívání aktivních sítí otevírají velmi zajímavé 

možnosti, jak řešit některé problémy. Jako příklady chytrého využití aktivních sítí 

v současné době lze uvést:  

• Management sít ě - aktivní uzly mohou vytvořit sub-síť uvnitř sledované sítě, 

monitorovat ji, detekovat anomálie a řídit vlastní provoz.  

• Experimentální technologie  - za tímto bodem stojí probíraná vlastnost 

aktivních sítí - pomocí aktivních programů lze snadno implementovat nové 

protokoly a služby a ověřit jejich vlastnosti. Kupříkladu v sítích s dynamickou 

topologií (např. satelitní) se pro komunikaci používá směs na míru vytvořených 

protokolů na místo standardizovaného IP protokolu. Po aktivních sítích vznikl 

IIP (Intelligent Internet Protocol), který vychází z myšlenky aktivních sítí  

a umožňuje vykonávat a distribuovat vlastní programy uvnitř sítě. Kapsule IIP 

obsahuje dvě reference na kód místo jedné – jednu pro směrování, druhou pro 

operace nad přenášenými daty. Aktivní sítě lze s výhodou použít také 

například pro metody přerozdělování zátěže v distribuovaném prostředí. 

Procesy distribuovaného výpočtu jsou dynamicky alokovány na síťové uzly 

podle jejich aktuálního vytížení, vzájemné interakce procesů a jejich chování. 

Problém přerozdělování zátěže je detailně rozpracován v pracích ing. 
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Koutného[#06], [#07] Z tohoto důvodu vznikla implementace aktivních sítí 

nazvaná Grade32. 

• Aktivní Caching  - redukce webového provozu přesměrováváním požadavků 

tak, aby procházely přes transparentní cache.  

• Multicasting  - řešení problému zajištění multicastového provozu proti ztrátě 

paketů.  

Výše uvedené aplikace byly odzkoušeny a popsány, ale výčet možného použití lze 

samozřejmě rozšířit o další. Také lze připomenout souvislost s kvalitou služeb. 

Kvalita služby je v současném Internetu, možná pro většinu uživatelů, okrajovým 

problémem. Zítra tomu ovšem může být jinak. Neobejde se bez ní totiž přenos dat 

v reálném čase, a tedy i dnešní aplikace (např. videokonference). Až na řídké výjimky 

není na Internetu poskytována a její zajištění je teoretickým i praktickým problémem. 

Aktivními programy, které mohou ovlivnit průchod dat směrovači, můžeme dosáhnout 

silnějšího požadavku: data projdou sítí s požadovanou kvalitou služby, je-li to možné, 

a pokud není, potom s nejlepší takovou, jakou síť dovoluje. Pro zmiňovaný příklad 

s videosignálem - tam, kde nelze dosáhnout potřebné šířky pásma, může směrovač 

selektivně posílat pouze obrazy celé scény, intra rámce jako efekt redukce objemu 

přenášených dat vynecháváním rozdílových rámců, a vynechávat některé nedůležité 

změny, které vyloučí na základě uživatelského algoritmu. Výsledek tak může být 

podstatně lepší, než kdyby pakety zahazoval náhodně. 

 

2.4 Stávající implementace aktivních sítí 
 

V současnosti na světě existuje několik významnějších implementací aktivních 

sítí, několik z nich bude také zmíněno v této kapitole.  

• Ants  - tzv. proof-of-the-concept implementace aktivních sítí. Cílem bylo ověřit 

smysluplnost konceptu aktivních sítí a budoucího rozvoje této myšlenky. 

Programovacím jazykem je zde Java. Třídy napsané v Javě a odvozené od 

třídy kapsule pak tvoří samotné uživatelské programy, které jsou vykonávány 

nad daty.  

• PLANet - další implementace aktivních sítí, je v ní použita speciální 

architektura. Tato využívá jednak tzv. switchlety, ty poskytují jakési API 
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služeb, které lze na serveru využívat a vedle toho stojí uživatelské programy 

Uživatelské programy jsou popsány jazykem PLAN a přenášejí se společně 

s daty. PLAN byl vyvinut tak, aby pro aktivní sítě především zajišťoval 

bezpečnost. Dříve než je jednotka přenášených dat, obsahující  program 

zaslána do sítě, musí se určit, kolik prostředků může maximálně použít. Tato 

hodnota se již nikdy nenavyšuje a je tedy garantováno ukončení výpočtu. 

Uživatelské programy mohou na uzlech zanechávat trvalá data. 

• Grade32  - je aplikací aktivních sítí vzniklou na Západočeské univerzitě, jak již 

bylo řečeno, byla primárně vytvářena pro potřeby vývoje nové metody 

přerozdělování zátěže distribuovaných aplikací v  heterogenním 

distribuovaném prostředí. Použitým programovací jazykem zde bylo Delphi, 

načteny však mohly být jakékoliv x86 DLL knihovny. Za cílové prostředí byly 

zvoleny aktivní sítě. Z podstaty vzniku této implementace nebyly řešeny 

některé její omezení, které daly vzniknout novému projektu. 

• SAN - Smart Active Node je implementací aktivních sítí kombinující v sobě 

některé přínosné prvky stávajících řešení. Již v průběhu vzniku serveru 

samotného se začalo pracovat na interpretaci aktivního kódu, který má být 

spouštěn (což je obsahem této práce). Později byla upravena strategie 

distribuce kódu a některé další modifikace. V současné době by se těžištěm 

práce mělo stát vylepšení zabezpečení pro daný uzel a výkonnostní 

optimalizace.  
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3 Cíle a motivace práce 
 

Jak již bylo řečeno v úvodu cílem celé práce, je vytvoření interpretu, který 

bude schopen vykonat aktivní kód na Smart Active Node serveru. Otázkou je: proč 

vytvářet zcela nový interpret od počátku, co nám může takový přístup přinést? 

K zodpovězení této otázky bude nejprve třeba vysvětlit něco málo o programovacím 

jazyce, kterým jsou psány aktivní uživatelské programy pro SAN. Jaký programovací 

jazyk zvolit, bylo na počátku vývoje SANu závažné rozhodnutí. Výsledek byl ovlivněn 

několika faktory, Například v aktivních sítích, založených na konceptu PLANet 

(zmiňovaných v kapitole 2.3) se pro aktivní kód používá zcela speciální jazyk, který 

byl konceptu PLANet na míru navrhnut. Důležitou vlastnosti je, že tento jazyk je 

nejprve překládán do podoby bytecodu a výsledný bytecode je pak na jednotlivých 

aktivních serverech interpretován. Kompilace do bytecodu je zřejmě výhodnou 

vlastností při výběru jazyka, protože nám zajišťuje strojovou nezávislost. Využití 

jazyka, určeného pro PLANet, nebylo možné, protože tento jazyk byl vytvořen tak, že 

je příliš těsně navázán na architekturu tohoto serveru. Navíc by také bylo vhodné, 

aby syntaxe vybraného jazyka byla podobná dnes moderním a progresivním 

programovacím jazykům, aby si programátoři, kteří budou v budoucnu vytvářet 

uživatelské programy nemuseli zvykat na nic převratně nového. To, a další faktory 

blíže rozvedené v analýze, byly důvody k rozhodnutí zvolit Javu za jednotný 

programovací jazyk pro SANovské aplikace. 

V minulém odstavci byly uvedeny pohnutky, které vedly k výběru Javy jako 

programovacího jazyka pro uživatelské aplikace, jež se budou na serverech 

spouštět. Zbývá tedy doplnit, proč si pro vykonávání těchto programů pořizovat 

vlastní interpret tohoto javovského kódu. Zpočátku byl do SAN zaimplementován 

volně dostupný interpret BeanShell, Ukázal se však vzhledem k velkému počtu 

nevýhod (diskutovaných dále v kapitole 5.1 a 5.2) jako nevyhovující řešení – 

největším problémem zde byla nedostatečná kontrola nad vykonávanými programy. 

Vlastní interpretace aktivního kódu serverem, která je využitá např. i v implementaci 

PLANet, se proto zdá být výhodná. Navíc vlastní interpretací aktivního kódu se dá 

kupříkladu i zjišťovat množství systémových prostředků, které se pro vykonání 

uživatelského programu používá a kolik času procesoru se spotřebovává. Pokud pak 

interpretaci spojíme s plánovačem [#13], můžeme výpočet aktivního kódu přerušovat 

a řídit prioritu jeho vykonávání podle toho, jak je potřeba vzhledem k aktuálním 



12 
 

podmínkám. Jako významné plus se dá započíst, že můžeme jednoduchým 

způsobem omezit přístup aktivního kódu ke komponentám serveru připojením 

bezpečnostního monitoru k našemu interpretu. 

   

Proto tedy vyvstala potřeba na vytvoření vlastního interpretu. Interpret je pro 

důvody uvedené dále vytvořen v Javě a vykonává javovský kód uživatelských 

aplikací.  V následující pasáži jsou pak zrekapitulovány všechny přednosti, které nám 

může vytvoření interpretu do projektu SAN přinést. 

• Bezpečnost - umožní navázání na bezpečnostní monitor, server je pak vždy 

„o krok napřed“ před potencionálně nebezpečným kódem. Toto je řešení 

problému zabezpečení diskutovaného v [3.1]. 

• Vlastní plánování - možnost rezervovat výpočetní kapacitu pro capsule a 

aktivní aplikace 

• Paralelní prost ředky - možnost implementace fibres, ne pouze threads, 

jakožto prostředků paralelního výpočtu 

• Synchroniza ční primitiva – umožní naimplementovat vlastní synchronizační 

primitiva – tato možnost je diskutována v [3.2] příkladem mohou být: 

� Rendez-vous, známé z Ady 

� Podmínkové proměnné z POSIXu 

� WaitForMultipleObjectsEx a další z WinAPI 

 

3.1 Problém zabezpečení 
 

3.1.1 Definice problému 

V prvních dvou kapitolách byla zmíněna řada výhod aktivních sítí. Jejich vyšší 

flexibilita s sebou však nutně přináší daň. Konkrétně jde o vyšší potřebu zajištění 

bezpečnosti. Současné směrovače použijí k odbavení paketu pouze paměť 

potřebnou k jeho dočasnému uchování a něco málo času CPU k určení odchozího 

síťového rozhraní. Směrovače v aktivních sítích jsou využívány daleko intenzivněji. 

Snad každý programátor se někdy v průběhu své práce setkal s nechtěným 

zacyklením programu a s řadou dalších neúmyslných chyb, které do svého kódu 
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omylem zanesl. Pokud se, ale tyto chyby nacházejí v aktivních programech, které 

pak mají být spouštěny na směrovačích, mohou nastat vážné problémy. Činnost 

směrovače mohou totiž tyto byť neúmyslné chyby vážně ohrozit. Samozřejmě 

uživatelské programy na směrovačích (tj. počítačích bez uživatelských účtů) mohou 

obsahovat různé chyby a závady i záměrně za cíleným účelem ohrožení činnosti 

směrovače a zcizení, případně zničení dat. Možná nebezpečí, které hrozí, jsou 

klasifikována následovně:  

• Nedostupnost zdroje  - uživatelský program ve směrovači způsobil přetížení 

zahlcováním sítě velkým množstvím dat, nebo spotřebou velkého množství 

dalších zdrojů (toto může být právě příklad našeho zacykleného programu 

díky programátorově chybě). Směrovač pak v tomto případě odmítá zpracovat 

další data.  

• Poškození  - aktivní program poškodil data zpracovávaná směrovačem, další 

programy či jiné zdroje směrovače.  

• Krádež  - aktivní program zcizí soukromé informace ze směrovače (přenášená 

osobní data, databáze uživatelů a šifrovacích klíčů, ...).  

 

3.1.2 Jak se problému vyvarovat 

V minulé podkapitole byl definován problém zabezpečení. Jak se mu tedy 

obecně v prostředí aktivních sítí vyhnout? Celé řadě nebezpečí se lze vyhnout 

zavedením omezení v programovacím jazyce (žádné skoky, pouze konečné cykly, 

žádné ukazatele), identifikací odesilatele, autorizací přístupu ke zdrojům, sledováním 

a přidělováním přístupu k systémovým zdrojům během provádění, případně 

šifrováním přenosů. Ve výsledku, pokud se skombinují omezení, autorizace a 

šifrování, lze dosáhnout rozumného provozního zabezpečení.    

 Z uvedených rizik lze poměrně dobře vysledovat nutnost zabezpečení 

aktivních sítí na několika úrovních. Předně je nutné vytvořit chráněné prostředí pro 

spouštění aktivních programů. Takové prostředí musí zajistit oddělení všech běžících 

procesů tak, aby se vzájemně nemohly ovlivňovat. Zároveň musí být definována 

přesná sada funkcí hostitelského systému, které lze volat z aktivního programu. Dále 

je nutné zavést striktní řízení přidělování systémových prostředků. To jednak zamezí 
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útokům na aktivní uzel vyčerpáním všech jeho prostředků a také se tím zajistí férové 

chování systému vůči všem klientům. Některé prvky aktivní sítě mohou povolovat 

nahrávání spustitelného kódu pouze privilegovaným uživatelům. Ostatní jsou 

odkázáni na využívání funkčnosti poskytované sadou programů přítomných na uzlu. 

S tím souvisí nutnost autentizace, autorizace a případně i účtování. Tyto tři 

mechanismy, souhrnně označované jako AAA (z anglického Authentication, 

Authorization, Acounting), jsou využity i při řízení přidělování systémových 

prostředků. Pomocí autentizace lze také zjistit původ aktivního programu a jeho 

případnou neoprávněnou změnu během přenosu sítí. Autentizační protokol proto 

musí být součástí rodiny protokolů vyvíjeného modelu aktivní sítě. Aby byly aktivní 

sítě prakticky použitelné, je u všech složek vyvíjeného modelu kladen velký důraz na 

co nejmenší zatěžování systému a zároveň co největší rychlost zpracování 

průchozích dat. Z tohoto důvodu není možné pro zajištění bezpečnosti aktivních sítí 

použít nějaký existující obecný autentizační protokol. Samotná autentizace je 

poměrně náročná na čas a v tomto směru lze zmenšit zátěž systému jen za cenu 

zmenšení bezpečnosti [#03]. Protokol se proto zaměřuje zejména na to, aby 

nedocházelo k plýtvání systémovými prostředky na neoprávněné požadavky. 

Vyvinutý protokol pro autentizaci v aktivních sítích je koncipován jako dvoufázový. 

První fáze slouží k rychlému a na systémové prostředky relativně nenáročnému 

zamítnutí většiny neoprávněných požadavků. Ve druhé fázi je již možné použít 

bezpečnější, ale také náročnější autentizační metodu, která zajistí spolehlivé ověření 

původu požadavku. Protokol, ačkoliv je navržen pro potřeby aktivních sítí, je vytvořen 

jako dostatečně obecný, aby jej bylo možno použít i pro autentizaci v rámci 

libovolného transportního protokolu.  

 

3.1.3 Interpret a bezpečnostní monitor 

V této kapitole bude rozebrána velmi důležitá vlastnost programového vytvoření 

vlastního interpretu – možnost jeho navázání na komponentu bezpečnostního 

monitoru [#13] a zároveň s využitím plánovače přerušení/opětovné zahájení 

interpretace. Zmíněná komponenta, bezpečnostní monitor, slouží v SANu pro 

zajištění bezpečnosti ve smyslu předchozí kapitoly. Zajišťuje ověřování  

a zabezpečení různých částí systému a přenášených dat. Jednou z  jejích úloh je 
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zajištění ověření uživatelů při přístupu k aktivnímu uzlu na základě předložení 

uživatelského jména a hesla. Z pohledu dat zajišťuje jejich nepopiratelnost  

a šifrování. Stará se o správu a distribuci šifrovacích informací a certifikátů a nakonec 

pro interakci s interpretem potřebný fakt - ověřuje bezpečnost a důvěryhodnost 

příchozího aktivního kódu. Na začátku třetí kapitoly bylo řečeno, že se může nahrání 

programu na daný aktivní uzel ve výsledku obrátit proti nám. Zaměřme se nejprve na 

problém nekonečného cyklu, který může vzniknout ve směrovači při vykonávání 

aktivního kódu.   I s takovouto na první pohled obtížně vysledovatelnou situací se lze 

vypořádat. Odpověď je patrná z obrázku 3.1.3, na němž je vidět, jak by cílený systém 

mohl vypadat. Nejprve po obdržení aktivního kódu by se mělo jádro SANu „domluvit“        

s bezpečností, zda je vykonávání kódu od daného serveru žádoucí, či nikoliv. 

Bezpečnostní vložka by zde měla ověřit bezpečnost a důvěryhodnost příchozího 

kódu. Pokud se již zde prokáže kód za nedůvěryhodný, pak k interpretaci ani 

nedojde. Pokud ano, může nastoupit samotná interpretace.  Zjistíme-li během ní 

nějakou znepokojivou věc – pro náš příklad s nekonečnou smyčkou se zjistí, že i-tá 

iterace cyklu již překročila limit pro počet opakování cyklů, informuje se o tomto 

bezpečnost, která bude nějak adekvátně reagovat (doporučí skočit v interpretaci za 

cyklus, pokračovat, či dokonce interpretaci zastavit). Na povaze tohoto rozhodnutí 

pak závisí další průběh.          

 Celý takto popsaný model je nutno brát pouze jako velmi zjednodušenou 

informativní verzi, která samozřejmě nepokrývá celou problematiku, ale je dobrým 

náhledem k tomu, aby bylo patrné, jak dalece může samotná podstata vlastní 

interpretace kódu pomoci při řešení bezpečnostních otázek. Bez vlastního interpretu 

by bylo nemožné sledovat zmiňované veličiny a adekvátně na ně reagovat. Ona 

bezpečnostní komponenta však v současné době ještě není pro SAN vytvořena. Její 

vytvoření společně s adekvátní interakcí se zbytkem projektu je součástí dalšího 

vývoje tohoto konceptu.  
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Obr.3.1.3: Návaznost interpretu na bezpečnost 

 

3.2 Synchronizační primitiva 
 

Synchronizační primitiva jsou v operačních systémech prostředky, které 

dovolují zároveň běžícím aplikacím ošetřit jejich současný přístup ke sdíleným 

prostředkům (kritické sekce). Ve smyslu algoritmu se jedná o rozhraní a jeho 

implementace není důležitá. Pokud jsou synchronizační primitiva použita chybně, 

může toto použití vést k jejich neúčinnosti. Tedy buďto do kritické sekce stejně 

mohou přistoupit dva procesy najednou a nebo dojde k uvíznutí – deadlocku, což je 
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Jádro SANu    Exekuce kódu 
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stav, kdy jeden z procesů čeká na uvolnění prostředků, používaných druhým 

procesem a naopak. K příkladům synchronizačních primitiv patří zámky, semafory  

a monitory. Přičemž platí, že zámky a semafory bývají implementovány operačním 

systémem pomocí atomických (nedělitelných) operací na sdílené paměti  

a plánovače. Pro synchronizaci v paralelním programování stačí atomické operace 

na sdílené paměti (čekají na sebe procesy na různých procesorech a tedy mohou 

čekat aktivně - spinlock) a je možné je implementovat i bez pomoci operačního 

systému; SMP operační systémy je však samy používají. Taková synchronizace však 

stojí procesorový čas, a proto se to používá pouze tehdy, očekává-li se splnění 

podmínky v krátkém čase. Pro delší časové úseky je vhodné proces uspat, např. 

pomocí monitoru. Monitor je možné realizovat pouze s podporou programovacího 

jazyka (což je případ Javy, kde je synchronizace zařízena klíčovým slovem 

synchronized). 

Synchronizační primitiva uvedená v minulém odstavci lze označit za klasická a 

dobře známá.  Lze však připomenout několik méně často používaných jako je: 

Rendez-Vous, které je prostředkem pro synchronizaci úkolů (tasků) v Adě. Princip 

funkcionality je zhruba takový, že pokud spolu dva tasky komunikují pomocí Rendez-

Vous, je jeden z nich v určité době uspán do té doby, než se dostaví druhý task, který 

s ním chce komunikovat. Podmínkové proměnné z POSIXu, kde se vlákno uspí do té 

doby, dokud není splněna nějaká podmínka, což se pak signalizuje pomocí 

podmínkové proměnné. Podmínková proměnná je spojena s mutexem. [#04]. 

WaitForMultipleObjectsEx a další záležitosti, které navíc oproti Javě poskytuje 

WinAPI, představují další možnosti synchronizace. 

Vzhledem k absolutní kontrole, kterou máme implementací vlastního interpretu 

nad způsobem vykonávání kódu uživatelského programu, lze doslovně říci, jakým 

způsobem má být jaká akce provedena. Tato vlastnost dává prostor  explicitně říci, 

jak se k jakým klíčovým slovům chovat a tím lze tedy uvedená synchronizační 

primitiva implementovat. Samozřejmě, že lze namítnout, že všechna uvedená 

synchronizační primitiva jsou vzájemně ekvivalentní – tedy že pokud máte k dispozici 

jedno z nich, můžete s jeho pomocí naimplementovat ty ostatní. Přesto z hlediska 

efektivity se může jedno každé z nich hodit v některých situacích více než jiné a mít 

tuto možnost k dispozici, může být výhodné. Současné řešení interpretu ještě tuto 

vlastnost neobsahuje. Je však pro implementaci těchto nadstavbových prvků 

synchronizace připraveno.   
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4 Analýza řešení 
 

Obsahem této kapitoly bude stručná analýza funkcionality konceptu Smart 

Active Node a rozebrání možností, jak do něj zaimplementovat vlastní interpret – což 

znamená vymezení místa pro interpret v architektuře aktivního uzlu a určení způsobu 

vzájemné součinnosti. Rovněž budou probrány podstatné vlastnosti interpretu  

a možnosti jeho vytvoření.   

 
 

4.1 Základní fakta o konceptu Smart Active Node 
 

Koncept Smart Active Node samozřejmě využívá výhod efektivního přijímání 

nových protokolů a služeb a dalších vlastností aktivních sítí, popsaných ve stručnosti 

v kapitole 1.1. Jak ale vlastně pracuje, si řekneme nyní. Na obrázku 4.1 je vidět 

navržená architektura uzlu SAN [#13]. Uzel je logicky rozdělen do tří hlavních částí:  

• Síť 

• Jádro , které se dále členní na 4 podvrstvy: 

� První je vytvořena ze síťových vrstev její funkce je zasílání a získávání 

kapsulí přes vytvořené virtuální spojení a jeho navazování. 

� Druhá obsahuje vstupně/výstupní fronty 

� Třetí je vytvořené jádro daného aktivního uzlu, které zajišťuje veškerou 

další funkcionalitu. (Distribuování kódu na/z ostatní/ostatních aktivních 

uzlů. Správu lokálního úložiště. Bezpečnostní prvek, popsaný v 3.1.3 

Komponentu, zajišťující směrování mezi aktivními uzly a další.) 

� Čtvrtá je pak samotný interpret aktivního kódu na daném uzlu a 

plánovač 

• Uživatelský prostor aplikací a kapsulí 
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Obr. 4.1: Architektura uzlu Smart Active Node, převzaný z [#13] 
 
 
 

4.2 Kapsule používané v Smart Active Node 
 

V kapitole 2.1 bylo vysvětleno, co si představit pod některými důležitými pojmy 

v aktivních sítích jako aktivní kód a především kapsule. Bylo řečeno, že jde                

o náhradu za pakety, které se používají v pasivních sítích. Slouží tedy k přenosu dat. 

Kromě přenášení dat přenáší také programy. Bylo řečeno, že žádaný aktivní kód  

musí být přítomen minimálně na uzlu, z něhož se přenos iniciuje, pokud chceme 

vykonávat daný program. Pokud je přítomen, pak je možné od daného iniciačního 

uzlu daný aktivní kód získat - strategie distribuce kódu je řešena jinde a je 

předmětem jiné diplomové práce, zde se z pohledu aktivního kódu o něj budeme 

dále zajímat již pouze z hlediska jeho vykonání na jednom konkrétním aktivním 

serveru. 

 Formát Kapsule, jakožto forma Aktivního kódu, se liší dle dané implementace 

Aktivní Sítě, přičemž o několika málo v současné době  úspěšných implementací  

(jako třeba ANTS, PLANet, Grade32) bylo již hovořeno v 2.3. Jak vypadá kapsule 

SANu je znázorněno na obrázku 4.2.  

 

 

Interpret 
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Kapsule je zde jednoznačně identifikována svým ID, DEST  a SRC obsahují 

zdrojovou a cílovou adresu uzlu. Prvkem IDC se identifikuje uživatelský program, 

který chceme na serveru spustit. Prvkem IDA  se identifikuje aplikace, která danou 

kapsuly injektovala. Hop Limit určuje max. počet uzlů, přes které může daná kapsule 

na své cestě za cílem přejít a na závěr Data jsou dodatečné uživatelské informace. 

 
 
 

   
 
Obr. 4.2: Kapsule pro uzel Smart Active Node [#13] 
 
 
 

4.3 Interpretování kódu 
 

V této části se budeme věnovat analýze způsobů interpretace aktivního kódu, 

který má být na daném aktivním uzlu vykonán. V minulých dvou kapitolách byla 

zmíněna pozice interpretu vůči architektuře serveru a byl ukázán formát kapsule, 

která je v SANu používána. 

  

4.3.1 Interprety a kompilátory 

Nejprve definujeme, co si budeme představovat pod pojmem interpret. Laicky 

lze říci „interpret je program, který umí vykonávat jiné programy“. Při vykonávání 

programů nejsme odkázáni na jednu jedinou cestu. Jedním možným způsobem, jak 

vykonat program zapsaný v programovacím jazyce, je jeho transformace  

na posloupnost strojových instrukcí, její uložení do paměti a vykonání. K tomu slouží 

překladač (kompilátor). Kompilátor může a nemusí kompilovat zdrojový kód přímo  

do tvaru pro spuštění. U větších programů se kód často fragmentuje do více jednotek 

– pro nižší nároky na kompilátor a snadnější údržbu. Překladač kompiluje jednotky  

ze zdrojového kódu do tzv. objektového – což je v podstatě již strojový jazyk dané 

cílové architektury. Navíc je v něm zaznamenáno něco informací, které jsou 

použitelné k přemístění návěští a proměnných přeložené jednotky a informace  

o vazbách na externí proměnné a na externí kód. Z jednotlivých takto vytvořených 

objektových kódů a použitých funkcí z externích knihoven pak další nástroj zvaný 

IDIDIDID    DESTDESTDESTDEST    SRCSRCSRCSRC    IDCIDCIDCIDC    IDAIDAIDAIDA    HOP LIMITHOP LIMITHOP LIMITHOP LIMIT    DATADATADATADATA    
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linker sestaví výsledek. Tento už je pak kódem ke spuštění. Formálně je možné 

v překladači vymezit několik částí:  

• lexikální analyzátor 

• syntaktická analýza 

• sémantický analyzátor 

• optimalizace kódu 

• generování cílového kódu 

Všechny tyto části nemusí být ve všech kompilátorech takto odděleny. Často splývá 

například  lexikální se syntaktickou analýzou.      

 Způsob vykonávání programu popsaný pro kompilátory vyžaduje pro každou 

hardwarovou platformu napsání nového překladače programovacího jazyka. Další 

možností je definování něčeho, co budeme nazývat mezijazyk abstraktního stroje. 

Zdrojový kód programu pak budeme překládat do tohoto mezijazyka a samotné 

vykonání programu potom bude znamenat vykonání příkazů takového jazyka. 

Výhodou je to, že tento mezijazyk nemusí být obecně vázán na konkrétní 

hardwarovou platformu, vykonání příkazů mezijazyka se děje programem, který tyto 

příkazy vykoná na specifickém procesoru. Zde můžeme vypozorovat rozdíl oproti 

nepříjemné vlastnosti kompilátorů (což je právě nutnost vytvoření nového překladače 

pro každou hardwarovou platformu). Rozdíl mezi interpretem a kompilátorem 

můžeme vypozorovat rovněž na úrovni programovacích jazyků, které dělíme rovněž 

na interpretované a kompilované. Vyšší programovací jazyky díky vyšší míře 

abstrakce mohou být jak interpretovány, tak kompilovány a nejsou tedy závislé na 

použití interpretu či kompilátoru.        

 Tomu, že jsou příkazy vykonány na daném specifickém procesoru nějakým 

programem, říkáme, že je interpretuje, a protože má pro mezijazyk funkci stroje, který 

reálně fyzicky neexistuje, nazývá se virtuální stroj. Konkrétně pro jazyk Java se tento 

mezijazyk nazývá bytecode a jeho nejrozšířenějším interpretem je JVM - Java Virtual 

Machine, který je podrobněji popsán v 4.3.3. V čem spočívá to, že stroj označujeme 

za virtuální, je fakt jeho abstrakce od konkrétní hardwarové platformy. Tím pádem se 

tento stroj nemůže spoléhat na existenci specifických registrů, nad kterými procesor 

vykonává operace, a které navíc mívají specifické funkce případně různou velikost. 

Namísto toho pracuje se zásobníkem. Podrobnější vysvětlení lze nalézt v [#05]. 
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 V předchozím textu byla zmíněna výhoda interpretování, která spočívá v 

hardwarové nezávislosti mezijazyka. Ovšem interpretace kódu má nevýhody, za 

hlavní lze označit fakt, že když je program interpretován, zpravidla probíhá o něco 

pomaleji, než pokud se použije kompilátor. Tento rozdíl je různě velký, odvislý od 

toho, jak velký daný program je. Většinou nám bude déle trvat spouštění programu 

přes interpret, než samotné spuštění kódu, který již byl zkompilován, ale celkově 

může být rychlejší než kompilace a vykonání kompilovaného kódu dohromady. Tato 

vlastnost je důležitá obzvláště při prototypování a testování kódu. Cyklus editace-

interpretace-ladění nás pravděpodobně vyjde výhodněji, než cyklus editace-

kompilace-vykonání kompilovaného kódu-ladění.  Interpretovaný kód je pomalejší 

než běh kódu kompilovaného. Důvodem je, že při interpretování musí interpret každý 

program v každé chvíli analyzovat, kdy je spuštěn a pak provést požadovanou akci. 

S přihlédnutím k tomu, že kompilovaný kód právě provádí akci ve stanovené 

souvislosti, která je stanovena na základě kompilace. Tato runtime analýza je známá 

jako "interpretační režie". Rovněž také přístupy k proměnným jsou o něco pomalejší, 

protože v interpretu musí být provedeno mapování identifikátorů na paměťová místa 

opakovaně na runtime a ne na kompilaci.      

 Samozřejmě lze uvažovat některé varianty, jež budou střední cestou mezi 

výhodami, které poskytují kompilátory (méně časově náročné provedení samotného 

programu) a interpretu (celkově rychlejší vývoj). Existují systémy, např. LISP, 

umožňující interpretovaný a kompilovaný kód volat navzájem a sdílet proměnné. 

V praxi to tedy znamená, že lze pro jednou použít interpret pro otestování a odladění 

programu, ale lze jej kompilovat a tím pádem se zkrátí doba potřebná pro samotné 

provedení programu. V průběhu této doby může být současně vyvíjen další program. 

 Existují interprety, které nevykonávají zdrojový kód tak, jak je napsán, ale 

namísto toho jej převedou do určité větší kompaktní formy. Příkladem tohoto přístupu 

jsou některé z interpretů BASICu. Zde jsou klíčová slova s jedno-bytovým znakem, 

které lze použít k nalezení instrukce ve skoku v tabulce. Interpret může používat 

stejný lexikální a syntaktický analyzátor jako kompilátor a pak interpretovat výsledný 

abstraktní syntaktický strom. 
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4.3.2 Typy interpretů 

Minulá kapitola byla zaměřena na vysvětlení rozdílu mezi interpretem  

a kompilátorem. Nyní se již budeme zabývat konkrétními způsoby jakými lze kód 

provést. Interprety se mohou chovat 3 základními způsoby a podle toho budou 

děleny do skupin na: 

• Interprety provádějící zdrojový kód přímo 

• Interprety, které přeloží zdrojový kód do nějakého efektivnějšího mezikódu, 

který je pak následně vykonán. Příklady tohoto chování můžeme nalézt např. 

u interpretu Perlu, Pythonu nebo třeba Matlabu 

• Interprety - přímo spouštějící předem vytvořený předkompilovaný mezikód, jež 

vznikne jako výsledek, některé součásti interpretu. Příkladem těchto interpretů 

je interpret jazyka Java, kde jsou zdrojové kódy programu předem přeloženy  

a uloženy ve strojově nezávislém tvaru. Tento tvar je pak v průběhu 

vykonávání linkován a interpretován. 

Pro případ interpretů třetí skupiny je rovněž možno v případě JIT kompilátorů, že 

v poslední fázi je uložený strojově nezávislý tvar kompilován, namísto interpretace, 

čímž jsou principy interpretace a kompilace skloubeny, jak bylo zmíněno v minulé 

kapitole. Existují rovněž systémy, které kombinují druhý a třetí typ interpretů, 

příkladem takového přístupu je například Smalltalk.     

 Na světě se dnes vyskytuje celá řada řešení, vhodně využívající výhod obou 

přístupů. Spektrum možností mezi oběma variantami je velmi široké a závisí na výši 

analýzy provedené před spuštěním programu. Emacs Lisp je kupříkladu kompilován 

do podoby bytecodu, který je vysoce komprimovaná a optimalizovaná reprezentace 

zdrojového kódu v Lispu, ale pořád platí, že nejde o strojový kód. Z tohoto pak plyne, 

že zůstává zachována nezávislost na hardwaru. Zkompilovaný kód je pak 

interpretován v bytecodu interpreta, který je sám napsán v jazyce C. Kompilovaný 

kód je v tomto případě strojový kód pro virtuální stroj, který není realizován pro 

hardware, ale jako bytecode interpret. Ten samý přístup je používán v celé řadě 

dalších řešení, například ve Forth kódu, který používají Open Firmware systémy. 

Zdrojový kód je zde přeložen do F kódu, což je vlastně jakási alternativa bytecode. 

Tento F kód je pak interpretován daným virtuálním strojem.   

 Kromě zmiňovaných technik pro interpretaci a kompilaci existuje ještě další 
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zajímavá alternativa a tou je transformace zdrojového kódu do abstraktního 

syntaktického stromu a poté řízení běhu programu v závislosti na této struktuře. 

Tento přístup na rozdíl od bytecode interpretací udržuje globální program, strukturu, 

vztahy mezi instrukcemi a tím pádem poskytuje poněkud kompaktnější reprezentaci 

ke zdrojovému kódu. Z bytecodu totiž nelze zpětně zjistit strukturu zdrojového 

programu. Silnou stránkou rovněž je, že umožní provádět lepší analýzu za běhu 

programu. Při srovnání interpretů založených na interpretaci bytecodu 

 a na abstraktním syntaktickém stromě pro Javu vychází druhá možnost lépe díky 

uchovávání kompletní struktury programu, která je k dispozici v průběhu spouštění 

interpretace. Nevýhodou může být však poněkud náročnější implementace                  

a především sporné uchování vlastností, typických pro bytecode verze.  

 Poslední probíranou možností, v níž jsou skloubeny výhody interpretů, 

bytecode interpretů a kompilací je kompilace JIT (z anglického just-in-time). V tomto 

případě je onen meziprodukt, reprezentující zdrojový kód programu překládán do 

nativního strojového kódu za běhu. Tento přístup vyrovnává účinnost běhu nativního 

kódu, na nároky na čas spuštění a paměť, pokud je bytecode či abstraktní 

syntaktický strom nejprve kompilován. Adaptivní optimalizace je doplňkovou 

technikou, při které se profiluje běžící program a sestavuje pomyslný soubor svých 

nejčastěji kompilovaných součástí. Obě zmíněné techniky jsou několik desítek let 

staré a jsou použity ve zmiňovaném Smalltalku. Podrobnosti je možné nalézt  

v [#14]. JIT kompilace se stala populární mezi implementátory jazyka až v posledních 

letech, společně s jazyky Java, Python a.NET Framework, které již v dnešní době 

všechny JIT obsahují. 

 

4.3.3 Java a Java Virtual Machine 

V této kapitole budou nejprve shrnuty základní rysy jazyka Java, co se týká 

interpretování kódu a zbytek bude blíže věnován Java Virtual Machine (JVM), což je 

javovský implicitní interpret bytecodu. Co tedy vyplývá z  poznatků získaných 

v předchozích částech? Bylo řečeno, že Java je jazyk interpretovaný, kde se každá 

část aplikace překládá do spustitelného kódu a vykonává až, když je potřeba. Co se 

týče nejčastěji vytýkané vlastnosti - pomalosti interpretování, není to s Javou vůbec 

tak jednoznačné. Javovský zdrojový kód se kompiluje do bytecodu, bytecode je pak 
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vykonáván pomocí interpretu JVM. Pro optimalizaci výkonu navíc interpret bytecode 

překládá části aplikace jen při prvním použití. Následkem toho nemusí být  ve všech 

příkladech Java aplikace pomalejší, než její obdoba v C. Navíc má obrovskou výhodu  

v přenositelnosti bytecode, který je možno spouštět na různém hardwaru.   

 JVM je souborem datových struktur, programů a skriptů, jež jsou vytvořeny 

v Javě. Jeho cílem je zpracovat bytecode, jež byl popsán výše. JVM byl již v roce 

2006 nainstalován zhruba na čtyřech miliardách stanic po světě [zdroj]. Java Virtual 

Machine zpracovává bytecode, avšak co ještě nebylo řečeno, je, že tento bytecode 

nemusí být nezbytně vytvořen ze zdrojových kódů jazyka Java. Může být vytvořen  

i ze zdrojových kódů jiného programovacího jazyka, například Ady a přesto může být 

pomocí JVM interpretován. To platí i pro další jazyky. JVM umožňuje realizaci 

několika důležitých a využívaných technologií:  

 

• Použití vláken  – umožní současný běh několika navzájem nekonkurujících si 

částí programu. V Javě je pak velmi lehké nakonfigurovat, které části aplikace 

poběží paralelně. Důležitým faktorem je zde i nastavení priorit (důležitostí) 

každé části (každého vlákna) a vyřešení problému současného přístupu  

ke sdíleným datům. 

• Zpracování výjime čných situací  – což je možnost ošetření chyb, namísto 

ošetřování různých chybových stavů, do nichž může aplikace dospět – běžně 

řešených za použití podmínek, návratových hodnot funkcí  

a zbytečných proměnných. Při komplikovanější aplikaci může znamenat 

ošetření pomocí výjimek citelnou úsporu času. Jde vlastně o objekt, který 

obsahuje popis chyby a místo jejího vzniku. Při vzniku kontrolované chyby je 

vytvořen odpovídající objekt výjimky a ten pak dále zpracováván. Zde 

nastupuje výhoda tohoto přístupu, protože je možné zpracovat problém 

rovnou a nebo jej „přeposlat“ pro zpracování dále. Díky řízení výjimek můžete 

sledovat cestu chyby, tak jak se postupně šířila vrstvami vaší aplikace a lépe 

lokalizovat, kde k danému problému došlo. 

• GarbageCollector – poskytuje komfort v kontrole paměti při práci se 

složitějšími datovými strukturami. Paměť pro objekty je automaticky 

přidělována v době jejich vytvoření a později pak automaticky odebrána, po 

zrušení veškerých referencí na tento objekt. Tato uživatelská přívětivost je 

zdaněna tím, že nelze přímo adresovat určitá místa v paměti a kouzlit 
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s pointery jako tomu je v C. Vyvaruje se tím však chyb, vzniklých špatnou 

prací programátora při práci s nimi. Z pohledu SANu představuje nespornou 

výhodou v tom smyslu, že uzel má větší kontrolu nad tím, jak interpretovaný 

kód sám alokuje a dealokuje paměť – což je častý zdroj programátorských 

chyb. 

 

Java Virtual Machine se distribuuje s určitou sadou standardních knihoven, které jsou 

nazývány Java API (Aplication Programming Interface). To je systém, který umožní 

programátorovi aplikace používat třídy a funkce knihoven. JVM a API dohromady 

tvoří celek, který se nazývá Java Runtime Environment (JRE). 
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5 Popis řešení 
 

V minulé kapitole jsou analyzovány jednotlivé přístupy k vykonávání kódu, 

které by připadaly v úvahu pro vykonání aktivního kódu na daném aktivním uzlu. Byly 

zde představeny jednotlivé koncepty řešení, společně s objasněním jejich výhod a 

slabých stránek. Na základě těchto faktů bude v této kapitole prezentováno řešení 

zadaného problému. Jelikož proces vytváření interpretu nebyl od počátku řízen 

přesnou představou, jak má výsledek vypadat, bude součástí této kapitoly 

chronologické zachycení dosažených výsledků v průběhu jeho vývoje. To obnáší 

počátek projektu, kdy byl pro interpretaci zdrojových kódů zvolen volně šiřitelný 

interpret BeanShell. Budou zmíněny jeho nevýhody a připomenuty aspekty, které 

vedly k myšlence vytvoření interpretu vlastního, dosažení první použitelné verze, 

která stála na počátku celého vývoje interpretu. Zde pak budou podrobně rozvedeny 

faktory vedoucí k vytvoření myšlenkového konceptu, který se stal základem pro další 

práci. Tato vytvořená verze v určitých prvcích zadání splnila, avšak při integraci se 

zbytkem projektu, popsané v 5.3, vyvstala potřeba nevzdávat se v žádné chvíli 

kontroly nad exekucí kódu. Tento fakt poté vedl k vytvoření další verze, která šla při 

integrování do větší hloubky, a zároveň velmi zjednodušila užívání celého 

mechanismu pro další práci. Na samotném závěru celého postupu pak stojí připojení 

dosavadního výsledku snažení k rovněž vylepšené verzi jádra, obsahující zejména 

zdokonalenou distribuci kódu a zpřehlednění práce s lokálním úložištěm na daném 

uzlu. V detailu zde pak bude vysvětlen kompletní princip interpretace. Od počátku, 

kdy dochází k načítání tříd, bude vysvětleno, kde a jak se co hledá v závislosti 

 na konkrétní verzi řešení. Bude objasněna pojem SAN package, vyskytující se 

v dalším textu a také pro vybrané příklady bude předveden konkrétní postup 

interpretování jednotlivých instrukcí bytecodu, nalezených v class souboru.  
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5.1 BeanShell 
 

Na samém počátku projektu, kdy se řešilo jakým způsobem bude interpretace 

kódu na serveru fungovat, byl do SANu umístěn jako interpret BeanShell. Důvod, 

proč je zde BeanShell zmiňován, je ten, že rovněž některé jeho možnosti a prvky 

řešení ovlivnily výsledný návrh vlastního interpretu, který je probrán v kapitolách     

5.2 – 5.5  

BeanShell je malý, volně šiřitelný interpret Javy s rysy objektových 

skriptovacích jazyků, napsaný v Javě. BeanShell dynamicky vykonává standardní 

Javovské konstrukce a rozšiřuje je skriptovacími vymoženostmi. BeanShell je 

použitelný pro interaktivní experimentování a ladění Java programů, stejně jako 

rozšíření dané aplikace v řadě možností. Skriptovací Java nabízí širokou škálu 

aplikací včetně rychlého prototypování, rozšíření uživatelských skriptů, konfigurace, 

testování, dynamické nasazení, vestavěné systémy apod. BeanShell je možné volat 

z Javovské aplikace pro vykonání Javovského kódu dynamicky za běhu nebo 

poskytovat rozšiřitelnost ve své aplikaci. Alternativně lze použít samostatných 

BeanShell skriptů pro manipulaci s Java aplikacemi. Protože je BeanShell napsán 

v Javě a běží na stejné virtuálním stroji jako uživatelská aplikace, je možné volně 

projít odkazy na "živé" objekty do skriptu a vrátit je jako výsledky. Zde je zkrácený 

výčet vlastností BeanShellu, které poskytuje: 

 

• Dynamické vykonávání všech aspektů jazyka Java, stejně jako dalších 

skriptovacích možností   

• Transparentní přístup ke všem Javovským objektům a API 

• Běh ve čtyřech základních módech: Přikazová řádka, Console, Aplet, Remote 

Sesion Server 

• Může pracovat v bezpečnostně omezeném prostředí bez classloaderu  

a generování bytecodu pro většinu funkcí 

 

 

BeanShell rovněž poskytuje některé skriptovací vymoženosti:  

 

• Možnosti pro práci s JavaBeans, hashovacími tabulkami a primitvními 

wrapovacími typy.  
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• Detailní report problému 

• Sofistikovaná správa namespace 

 
 

Na obrázku 5.1 je vidět jednoduchá interaktivní ukázka, kdy otevřené okno 

reflektuje to, co je zapsáno ve skriptu.  Jak již bylo řečeno, byl BeanShell zpočátku 

do SAN zakomponován i proto, že dovoloval přímo interpretovat kód Javy a to 

dokonce i bez nutnosti dodržovat některé syntaktické vlastnosti. Přes všechny 

výhody zde probírané se nakonec ukázal vzhledem k velkému počtu nevýhod, 

vztahujících se k problému interpretace na aktivním serveru, jako nevyhovující 

řešení. Největším problémem byla nedostatečná kontrola nad vykonávanými 

programy, nemožnost říci jakým způsobem se daný kód má vykonávat.  Za zmínku 

stojí i několik dalších problémů s BeanShellem, které ač nebyly zásadního rázu, 

znepříjemňovaly jeho používání. Za více závažnější z těchto problémů lze označit 

tyto:  

 

• Volání System.exit mělo za následek pád celého serveru 

• Nebylo vůbec možné použití instrumentace kódu (@override apod.) 

• Nedaly se používat typované kolekce (Collection<String>). Wildcards 

fungovaly kupodivu dobře, ale s tímto měl BeanShell problémy 

• Všechny třídy bylo potřeba mít v jednom souboru.  Třída musela být 

deklarována před svým použitím. Tento problém bylo možné obejít umístěním 

této třídy před třídu, v níž byla zapotřebí. 

• Nedalo se použít serializace, i tento problém se dal obejít trikem, ale nebyl to 

uživatelsky přívětivý postup. 

 

Proto vyvstala potřeba na vytvoření vlastního interpretu, rovněž vytvořeného 

v Javě, který bude kód vykonávat s danými výhodami a odstraní problémy, které tížily 

BeanShell. Rovněž v návaznosti na kapitolu o bezpečnosti musí umožnit spolupráci 

s bezpečnostním monitorem, aby šlo apriorně říci, který kód vykonávat budeme  

a který je potencionálně nebezpečný, takže vykonáván nebude. 
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Obr. 5.1: Interaktivní použití interpretu BeanShell 

 
 
 

5.2 Stand-Alone verze interpretu 
 

Interpret, který je podstatou této práce vznikl tedy především na popud 

problému s kontrolou nad vykonávaným kódem, která chyběla pro existující řešení, 

využívající BeanShell. Vyskytly se i další problémy, zmíněně v minulém bodě. 

Všechny tyto problémy a některé další záležitosti tedy obhájily myšlenku vytvoření 

interpretu vlastního, který umožní plnou podporu jazykových prostředků Javy  

a adekvátní reagování na situaci, kdy potřebujeme průběh vykonání kódu sami nějak 

ovlivnit. Jako stand alone verze je označen z toho důvodu, že ještě nebyl žádným 

způsobem napojen na jádro SANu. Zde ještě interpretovanými třídami nebyly třídy, 

spravované SANovskou komponentou Code Repository, nýbrž třídy umístěné lokálně 

v nějakých pracovních adresářích na disku. 

 

 

5.2.1 Kompilace kódu z kapsule 

První otázkou, kterou bylo třeba vyřešit ve spojitosti s interpretováním bylo, 

v jakém tvaru se vlastně bude mezi servery distribuovat. Zda se budou posílat již 

zkompilované .class files nebo přímo zdrojové kódy. Původní představa počítala 
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s distribucí přímo zdrojových kódů uvnitř posílaných „balíčků“ – ty budou zmíněny 

v kapitole o integraci se zbytkem projektu. Takže zdrojový kód  distribuovaný mezi 

jednotlivými uzly dané sítě je potřeba v prvním kroku zkompilovat a vytvořit tak  

ze zdrojového souboru .class file. Počáteční návrh předpokládal vytvoření taktéž 

vlastního kompilátoru pro zdrojové soubory. Tato činnost by však byla zbytečně 

pracná a valný výsledek by nepřinesla. Proto se tedy hledal jiný způsob, pro který by 

stačilo tedy dodržet některé rysy chování, například vymyslet, jak implementovat API 

serveru. Aby jednou z funkcí mohla být i rozšířená syntaxe zavolání kódu nějaké 

aplikace, která už běží na daném aktivním serveru – rendez-vous Ady. Tedy zajistit 

to, aby bylo možné použít jak API serveru, tak uživatelsky definované API aplikací, 

které by na něm běžely a nějaké takové rozhraní by zpřístupnily. Proto došlo  

ke změně. Pro potřebu překladu zdrojových souborů do .class je v aplikaci použit 

standardní kompilátor Javy, který pro interpret zajistí překlad a podstatou řešení je 

pak „pouze“ interpretování všech výsledných přeložených souborů. Toto rozhodnutí 

nakonec korespondovalo i se změnou v architektuře serveru (jmenovitě 

v komponentě pro distribuci kódu), kde se nakonec ukázalo výhodnější v balíčcích 

posílat .class soubory a ne přímo zdrojové kódy, které jsou doplněny jen volitelně 

například pro účely ladění. 

  

5.2.2 Načítání souborů 

Hlavní součástí balíku classloading, který se stará o správné načítání jednotlivých 

tříd a vůbec řídící logiku interpret, je ClassManager. Existují dvě možnosti, které 

může při načítání třídy vrátit jako výsledek.  

 

• Instance HardClass , což je třída, která je nalezena v jednom z pracovních 

adresářů, které jsou definovány. Tato třída je tedy z některého ze zvolených 

adresářů načítána a po té beze zbytku interpretována vlastním interpretem 

SANu. Loader má tedy nastaveny dvě implicitní cesty, kde třídy pro 

interpretování hledá. Pokud ji ani na jedné z nich nenajde, pokusí se ji vytvořit 

jako SoftClass. 

• Instance SoftClass . Soft verze jsou třídy, (které Manager nemohl najít, takže 

byly vytvořeny přes reflexi). Tyto třídy se neinterpretují, všechno je s nimi 
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vytvářeno přes reflexi. Jejich zpracování se prostě přenechá na implicitním 

Javovském interpretu JVM. Důvodem tohoto chování je jednoduchý 

předpoklad: Uživatel zřejmě bude stát přednostně o interpretaci těch tříd, které 

si sám vytvořil a přenesl do úložiště. O další třídy, které se v průběhu 

interpretování připojily (zpravidla pokud se někde v kódu dané třídy objeví 

klíčové slovo new a my potřebujeme vytvářet objekt této nové třídy), tak o tyto 

třídy stojí také pouze v případě, že je na úložiště umístil. Pokud tam nejsou, 

pak ho zřejmě jejich interpretace apriorně nezajímají, neboť půjde o nějaké 

featury ze standardních knihoven, které neměl za úmyslem přepisovat             

a přikládat do úložiště znovu. Příkladem takovéhoto chování  může být 

System.out nebo ArrayList. Pokud uživatel doslovně nevytvoří třídu novou 

třídu ArrayList a nenahraje ji do úložiště, pak chce použít standardní kolekce 

z Java.util a řízení se předá JVM, které už si interpretaci kolekce zařídí sám. 

Grafické znázornění celého tohoto jednoduchého principu poskytuje obrázek 

5.2.2, který je zachycením práce ClassManageru v závislosti na třídě, se 

kterou se má právě pracovat. 

 

Teď bude následovat vysvětlení, jak přesně se chová ClassManager během 

procesu interpretace. Pokud z interpretu přijde požadavek o instanci nějaké třídy 

(pokud je nalezeno při interpretaci klíčové slovo new). Loader danou třídu načte, 

pokud ji již nemá načtenu z dřívější doby (tato jakási cache je důležitá vlastnost, 

která pro větší aplikace, obsahující časté volání téhož může významně šetřit 

výpočetní čas) a vytvoří SoftReference nebo HardReference. Toto je potom přímo 

instance SoftClass nebo HardClass v závislosti na výše popsaném principu. Soft 

verze pracuje se vším přes reflexi a předává řízení na JVM, naopak Hard pracuje se 

vším přes vlastní interpret. SoftReference v sobě nese prakticky pouze odkaz  

na Object. V tomto objektu, pak může být umístěno naprosto cokoliv. HardReference 

pracuje na rozdíl od Soft verze jinak, má v sobě ByteBuffer o velikosti všech 

proměnných, nalézajících se v dané třídě. Pokud tedy bude zaváděna třída, 

obsahující dvě proměnné typu integer, pak bude mít velikost 8 bytů. 

Pokud z interpretu přijde požadavek na změnu nějaké proměnné, podle typu 

proměnné se najde její offset v bytebufferu a tam se vyžadovaná změna uskuteční. 

Tím je práce referencí vyčerpána, spouštění metod je již potom na Class třídách. Zde 

je pak nastaven jako první parametr reference na třídu (tyto třídy nastavují jako 
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parametr this samy na sebe) a spustí funkci. Vyhledávání funkcí začíná od třídy, ze 

které je daná funkce spuštěna, když zde není hledaná funkce nalezena, pak se 

pokračuje rodičovskou třídou. Skončí se ve chvíli, kdy je nalezena nebo ve chvíli kdy 

dojdeme na java.lang.Object jako implicitní nadtřídu všech ostatních tříd. Tento 

systém vyhledávání byl poněkud nepřehledný v některých případech, ale 

funkcionalitu splňoval. Způsob jakým bylo vyhledávání zpřehledněno, včetně dalších 

věcí, které se změnily, je probrán v kapitole 5.4. 

 V případě pole je situace poměrně jednodušší a řešení vypadá zhruba takto: 

pro pole jednoduchých typů má HardReference zase jenom bytebuffer, kde má 

uloženy všechny prvky daného pole. Pro pole referencí je místo bytebuffer pole typu 

Reference (díky tomu, že ty Hard, Soft a Array mají všechny společného předka) tak 

tam může být i jiné pole. Takto jsou řešeny i vícerozměrná pole. Základní funkčnost 

jednotlivých komponent, hrajících roli při načítání je: 

 

• ClassManager  – je nejdůležitější součástí komponenty, sloužící k načítání 

tříd. Vytváří SoftClass nebo HardClass varianty. HardClass jsou 

interpretovány soft pak brány přes reflexi. 

• SoftClass  – tyto instance byly vytvořeny přes reflexi, protože Manager dané 

třídy na zadané cestě nemohl najít. Tyto třídy se neinterpretují, všechno je 

s nimi vytvářeno přes reflexi. 

• HardClass – tyto instance jsou vytvářeny ze tříd, které byly v daných 

adresářích nalezeny. Zpracovává je vlastní interpret. 

• Soft Reference  - v sobě nese prakticky pouze odkaz na Object. V tomto 

objektu, pak může být umístěno naprosto cokoliv. 

• Hard Reference  – obsahuje Bytebuffer, naplněný prvky dané třídy. 

 

Důležité je si uvědomit, že tato funkčnost právě těchto komponent je vztažena 

k probírané verzi interpretu. Nejsou do ní tedy zahrnuty změny, které byly 

uskutečněny dále. 
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Obr. 5.2.2: Schéma průběhu hledání načítaných tříd 

 

 

5.2.3 Samotná Interpreterace 

 

Interpret převezme bytecode vytvořený pomocí tříd předchozího balíku. 

Zpracovává tedy, jak již bylo řečeno, pouze HardClass instance – Soft sou řešeny 

přes JVM. Výkonnou třídou je InterpreterBytecode, která pracuje s bytecodem a za 

ClassManager 

Working directory 1 Working directory 2 
 

 

SAN 
interpreter 
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Hledání načítané třídy v 1. 
Pracovním adresáři 

Hledání načítané třídy v 2. 
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Třída bude zpracovávána 
vlastním interpretem 

Třída bude zpracovávána 
JVM 

Další pokračování je závislé na 
povaze výsledku hledání 
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pomocí zásobníku interpretuje jednotlivé posloupnosti v bytecodu identifikované. 

Díky této třídě jsou pak interpretovány veškeré Java příkazy. Výhoda takového 

přístupu tkví v tom, že je kdykoliv možné snadno doplnit tyto možnosti interpretace o 

další příkazy, které se dají jednoduše přidat. Následuje rozbor jednotlivých 

komponent interpretu tak, jak hrají při interpretaci roli. 

 

• MainInterpreter  – hlavní třída, programu zajistí vytvoření instancí 

Classloaderu a Classmanageru z předelšlé kapitoly a samotného interpretu. 

Bytecode, vytvořený třídami z balíku Classloading je vložen jako atribut do 

intepretu, který pak realizuje samotnou interpretaci. Rovněž se v ní inicializuje 

zásobník, který se využívá tamtéž. 

• InterpreterBytecode  – výkonná jednotka z této komponenty. Její přetížená 

metoda run spouští samotnou interpretaci příkazů z bytecodu. Interpretace se 

provádí s využitím zásobníku na úrovni instrukcí assembleru. 

• InterpreterStack – slouží pro ukládání a zápis hodnot. Jednotlivé typy jsou 

rozlišeny velikostí konstanty o níž se posune offset po uložení/vybrání  

do/ze zásobníku. Zásobník je brán jako paměť uspořádaná tak, že vybírat 

data z ní můžeme jenom v obráceném pořadí, než jsme je vkládali a v daném 

okamžiku je přístupná pouze hodnota na jeho vrcholu, což je ta naposledy 

vložená. Pokud by se hodnoty zaznamenaly postupně do řádku, potom  

při psaní zleva doprava, považujme za poslední zapsanou hodnotu tu, která je 

nejvíce vpravo. 

 

Znovu, stejně jako v případě načítání tříd, si je třeba představit, že tento 

popsaný stav nereflektuje aktuální stav nebo spíš aktuální vzezření interpretovací 

součásti. I tato se od tohoto původního konceptu poněkud změnila, i když zdaleka ne 

tak výrazně jako komponenta starající se o načítání. Změny v ní provedené je možno 

vysledovat v rozmezí následujících tří kapitol, kde je popsáno, co a proč bylo do této 

části přidáno a co muselo být z různých důvodů upraveno. 

Celý mezikód, s nímž pracuje vytvořený interpret stejně jako JVM se skládá  

z operačních kódů ("opkódů") jednotlivých strojových instrukcí. Ty tedy specifikují 

operaci k vykonání, následovány jsou žádným nebo více operandy, které představují 

hodnoty nad nimiž má být operace vykonána. V dalším textu bude zmíněno, jak se 

s těmito opkódy vypořádává interpret, což doplňuje obrázek 5.2.3. V JVM jsou tři 
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opkódy rezervovány pro interní použití. Stejně jako JVM, i vytvořený interpret je 

připraven na případná další rozšíření, které by Sun provedl v budoucnosti. Dva 

rezervované opkódy, čísla  254 (0xfe) a 255 (0xff) jsou zamýšleny k poskytnutí 

implementací specifických funkcionalit implementovaných v softwaru a hardwaru. 

Třetí reservovaný opkód, číslo 202 (0xca), znamená breakpoint a jeho účel je pro 

debuggery k implementování breakpointů. Ačkoliv jsou tyto opkódy reservovány, 

mohou být použity pouze uvnitř Java Virtual Machine implementace. Nemůžou se 

sami o sobě objevit ve validních class souborech. Nástroje jako debugger nebo JIT 

kód generátory mohou přímo interagovat s JVM kódem, který byl již načten  

a během vykonávání se mohou potkat s těmito značkami. Tyto nástroje pak musí 

korektně ošetřit situace, kdy jsou s tímto konfrontovány. Jak vypadá interpretace 

jednoho opkódu, konkrétně pro vytvoření nového pole, je zachyceno na následujícím 

obrázku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

           Obr. 5.2.3: Schéma interpretace příkazu pro vytvoření nového pole 

Nalezení odpovídající instrukce 
newarray = 188 (0xbc) 

newarray 

atype 

Popis instrukce z [] 

Array 
type 
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T_CHAR 

T_FLOAT 

T_DOUBLE 
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V popisu je, že na další pozici za 
označením instrukce je typ, proto –  

     int newArrayAType = 
bytecode[++index]; 

Typ je určen čísly, podle tabulky 

Vytvoření reference, která je uložena  
 
int newarrayRefToStack = 
references.putReference(this.c
m.createArray(currentClass, 
stack, newArrayAType, 1)); 

 

Na stack se vloží index, na kterém se 
pak bude v referencích hledat 
 
stack.write(newarrayRefToStack  
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5.3 Integrace Stand-Alone verze do SANu 
 

Vytvoření první verze interpretu, která pracovala pouze nad lokálním úložištěm 

na disku, byl pouze první krok v práci na výsledku. Dále bylo potřeba zakomponovat 

vzniklý interpret do architektury serveru, naznačené na obrázku 4.1 a popsané 

v příslušné kapitole. Kromě několika formálních záležitostí, které bylo potřeba 

dodržet, tato činnost obnášela nutnost vytvoření třídy (nazvané později 

SanInterpreter – která je přímou náhražkou za BshInterpreter, který byl vlastně 

ovládací třídou pro BeanShell interpret). Tato třída musí  splňovat rozhraní 

san.interpreter.IInterpreter. Toto rozhraní je důležité, aby se daly interpreti jednoduše 

vyměňovat, aby v případě potřeby šlo zpětně použít BeanShell, nějakou starší verzi 

SAN interpreteru nebo nějaký zcela nový počin. Dále se pak tímto rozhraním řídí 

interpretace kódu plánovačem který, jak je patrné z obrázku 4.1, se nalézá na stejné 

vrstvě jako jednotliví interpreti v hierarchii SAN serveru a řídí jejich činnost. To 

fakticky znamená, že nad interprety volá metody pro započetí interpretace, přerušení 

interpretace a pokračování interpretace.  

Kromě toho, že třída SanInterpret stejně jako verze pro BeanShell, 

implementuje zmíněné rozhraní, tak i podstata jejího fungování je od BeanShellu 

převzata. To konkrétně znamená, že je vytvořena jako vlákno, které má tedy 

veškerou výkonnou logiku v metodě run. Tato metoda se pak klasicky zavolá při 

startu vlákna. 

 

5.3.1 Balíčky SANu 

Pro potřeby organizace souborů na disku se v SANu zavádí pojem balíček 

(package), který je vlastně modifikovanou obdobou klasických JAR souborů, které 

jsou v Javě standardně používány pro desktopové aplikace. Stejně jako v JARech, 

ani SAN balíček neobsahuje pouze zpracovávané třídy, ale i další potřebné 

informace. V předešlém textu již bylo zmíněno, že tyto balíčky obsahují povinně 

přeložené class soubory a volitelně též zdrojové kódy k programům. Interpret proto 

bylo potřeba upravit tak, aby již nepracoval nad nějakým adresářem, ale aby si uměl 

data vybírat z těchto distribuovaných balíčků. Nezbytně důležitá informace, kterou 
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balíčky musí povinně obsahovat, vybrala struktura souboru MANIFEST. Zde je totiž 

pro interpret (a nejen samozřejmě pro něj) uložen název hlavní třídy programu. 

Interpretace totiž nutně potřebuje na nějakém fragmentu začít. Proto se ještě před 

započetím práce vezme balíček, se kterým se má pracovat, z MANIFESTu se přečte 

atribut Main – Class a v této hlavní třídě od její metody main se interpretace začíná. 

To, že jde buď o application-Main-Class (nebo též capsule –Main-Class podrobně 

vysvětleno v [#13]), má mimo jiné za následek to, že takováto hlavní třída musí 

implementovat buď rozhraní IAplication nebo ICapsule. Obě dvě pak vynucují na 

implementované metodě void parametry IApplicationAPI nebo ICapsuleAPI.  Tyto 

reference jsou pak při vytváření předány spouštěnému kódu. Struktura SAN package 

je patrná z obrázku 5.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

         Obr. 5.3.1: Struktura SAN package 
 

 

5.3.2 Problémy s integrací 

Během integrace se vyskytla řada problémů na interpretu, které se nyní 

projevily. V řadě případů to byly některé jazykové konstrukce, které nebyly v první 

fázi naimplementovány a bylo tedy nutné je doprogramovat. Šlo například o příkaz 

switch, který nebyl do první fáze zahrnut. V průběhu testování, které tuto část 

doprovázelo, se však objevil závažnější problém při interpretování zkušebního 

příkladu ping. Jak bylo řečeno v předchozím textu, je v parametru všech aplikací  

a kapsulí potřeba předávat API serveru. Toto API se předávalo jako softreference. Při 

dalším průběhu interpretování třídy ping, která je jakousi etalonovou aplikací 

SAN package 

Zdrojové kódy 

Binárky 

Meta informace 

Manifest 
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dosavadního řešení, se měla nad touto referencí zavolat funkce 

addOnSendDataListener s parametrem this. Jenže tento parametr byl již 

hardreferencí, takže program spadl na pokusu zavolat funkci přes reflexi, ale interpret 

nebyl schopen převést tuto hardreferenci na normální objekt. Možností na nápravu 

bylo více, například doimplementovat nějakou mezivrstvu, která by převody hard-soft 

vytvářela a interpret by pak od problému odstínila. Avšak celé řešení interpretu, tak 

jak v té době existovalo, se nakonec ukázalo pro komplexnější problémy typu 

vlastního řízení synchronizace nedostačující. Z těchto dvou závažných důvodů 

vyvstala potřeba nevzdávat se kontroly nad interpretováním v žádném okamžiku, 

ačkoliv by jako vedlejší efekt odstranil problém s převody soft a hard referencemi, 

neboť by se vlastní interpret staral o interpretaci všeho až po nativní metody Javy. 

 

 

5.4 Úpravy techniky zpracování interpretu 
 

Změny, které postihly interpret za účelem odstranění problémů z minulé 

podkapitoly, se většinou týkaly spodní vrstvy, čili package ClassLoading.  To se 

následkem těchto změn výrazně zjednodušilo. Zmizely všechny třídy používané při 

vlastním parsování class souboru. Tento postup byl nahrazen funkčností balíčku 

BCEL viz. [#15]. Tento balíček zajišťuje prakticky to samé, co v první verzi popsaný 

ClassLoading. Dále proběhla celá řada změn kosmetického rázu (někde je  místo 

ukazatele index do constantpoolu a obdobně).   

 Další změny se týkají vyhledávání class souboru. Dříve to bylo tak, že byla 

určena cesta pro vlase soubory, které se parsovaly „ručně“ , zbytek se načetl jako 

softClass a interpretoval jej JVM. Celý tento proces je detailně popsán v kapitole 5.2. 

Aktuální verze pracuje tak, že je prohledán classpath, veškeré JARy atd. Stejně tak 

se načítají i všechny package od SANu. Cokoliv se podaří najit tímto způsobem se 

opět klasicky, jako v předešlé variantě načte jako hardClass. Při této formě 

podrobnějšího prohledávání souborů by v zásadě měly být všechny reference hard 

až na pár výjimek. Takovouto výjimkou je třeba API serveru předávané jako 

parametr, nebo když  se někde vyskytne něco jako: String s = „hello“ , takto 

vytvořený string bude taky soft. K tomu se  ještě připočte něco věcí vracených  

z nativních funkcí.  
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 Tím, že je v této fázi již naprostá většina věcí interpretovaná, se interpretuje 

všechno až dospodu v hierarchii, dokud se nespouští funkce označená jako native. 

To je funkce, kterou při normální interpretaci spouští i JVM a pro platformu MS 

Windows se tyto funkce nalézají v některé dll knihovně. Takže tam se to pokusí 

převést parametry zpátky na normální reference (primitivní typy typu int a float jsou 

poměrně nenáročné a stejná je situace i pro softReference). S hard referencemi už je 

to větší problém. Podrobnosti jsou uvedeny ve třídě NativeMethodSupport. Toto 

spouštěni nativních funkci se však v aplikaci ping nijak neprojevuje. 

 Aplikace ping se ve svém vnitřku chová tak, že se registruje jako listener 

(posluchač), a poté se mu spouští funkce při přijetí dat. Samotný server SAN prodělal 

při úpravě interpretu též některé změny. Tam, kde byl dříve jednoduchý seznam 

referencí nějakého interface, tak je nyní GUID, popis GUID + reference do zdrojů 

literatury, samotného pingu (v problémové metodě pingu addSendOnDatalistener, 

která nešla interpretovat s použitím předchozí verze tak parametr this nahradil GUID 

pingu). V závislosti na tomto se pak v jiném seznamu najde jeho instance (vlastně se 

vytvoří hardReference třídy Ping a uloží se s GUID jako klíčem). Při přijetí dat se 

potom vytvoří nový interpret, kterému se dá tato již vytvořená instance. Tím pádem 

potom běží v jednom interpreteru funkce main, v druhém interpreteru funkce 

receiveData, a to všechno najednou. Vlákna se zatím podpory nedočkala, takže 

thread.wait() se mění na aktivní čekáni v cyklu. 

 

 

5.4.1 Význam provedených úprav 

Do provedení těchto změn na interpretu se vlastně kupříkladu kolekce nechaly 

vykonávat JVM. V upravené verzi se prohledávají veškeré JAR soubory, ve kterých 

by mohla být daná classa nalezena. Je proto nalezena i kupříkladu třída pro práci 

s kolekcemi. Protože v  tu dobu s kolekcemi bylo pracováno přes reflexi, nebyl v 5.2 

zmíněn postup, jakým probíhá jejich interpretace.  Pro jednoduchý příklad, zapsaný 

následujícím zdrojovým kódem:  

 
ArrayList<String> list = new ArrayList<String>(); 
list.add( new String("hello")); 

 

Diagram, jakým jsou tyto příkazy interpretovány, vypadá přibližně takto: 
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Obr. 5.4.1: Schéma postupu interpretace při vytváření kolekce a přídání nového prvku 

Probíhá interpretace kódu  
nějaké metody v nějaké třídě 

ArrayList<String> list = new ArrayList<String>(); 

 

Přechází se na interpretaci 
třídy ArrayList 

Vytvoř nový ArrayList 

 
Cond1 

Spusť daný konstruktor 

Přejdi na nadtřídu 

list.add(new String("hello")); 

 
Cond2 

Spusť danou metodu 

Dej na zásobník to, co se vložit má 

Přejdi na nadtřídu 

Návrat do původně 
interpretované metody a třídy 
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Přičemž v Cond1 bychom se ptali, zda je daný konstruktor definovaný  

ve zmíněné třídě. Pokud ne, přechází se v interpretaci na jejího předka, což je 

AbstractList, pokud v něm definována je, pak se tento konstuktor provede. Pokud 

není, opět se přejde nahoru, třeba až k Java.Lang.Object. Důležité je, že daný 

konstruktor se ve zmíněné hierarchii nacházet musí (tohle řeší již samotný proces 

kompilace – pokud by takový konstruktor neexistoval, zahlásí překladač chybu). 

Cond2 je obdoba, kde se ptáme, zda funkce add, s takovými parametry v dané třídě 

existuje. Postup hledání i úvaha o existenci této třídy je stejná. U tohoto znázornění 

je ještě důležité si uvědomit, že neobsahuje interpretování třídy String, které by 

samozřejmě nastalo v okamžiku, kdy by bylo klíčové slovo new nalezeno 

v parametru metody add.  

 

 

5.5 Zapracování do změn, týkajících se distribuce kódu 
 

Paralelně s dosud poslední zmíněnou fází vývoje – zdokonalení techniky 

interpretace probíhala také práce vylepšení distribuce kódu mezi jednotlivými SAN 

uzly, zmíněná již dříve (je obsahem jiné práce). Důvodem, proč je potřeba mluvit  

o sloučení obou vývojových větví, je fakt, že při úpravě interpretu, který se může 

zdát, že stojí trochu mimo hlavní dění, probíhající přímo v jádře serveru, bylo potřeba 

udělat některé úpravy na serveru samotném. Pozměněna byla dokonce testovací 

aplikace ping (viz. 5.4), a tak bylo třeba navázat tyto změny na jádro, obsahující 

pozměněnou komponentu pro distribuci kódu. Stejně tak unifikování některých 

dalších záležitostí, jako je například formát logování – zmíněný v rozboru výsledků. 

Sloučením obou větví pak vznikl funkční celek, umožňující efektivnější distribuci 

kódu, spolu s interpretací tohoto kódu na jednotlivých uzlech, až po hranici nativních 

metod. 
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6 Výsledky práce 
 
 

6.1 Dosažené programové vybavení 
 

Výsledkem je kompaktní celek, skládající se z několika součástí, které 

odpovídají jednotlivým logickým prvkům tak, jak interpret pracuje. To znamená, že 

zde je část starající se o načítání tříd, prací s referencemi apod., další část pak 

zpracovává interpretaci jednotlivých částí bytecodu. Rozpracována je rovněž část, 

která má v budoucnosti umožňovat kooperaci s komponentou bezpečnostního 

monitoru, zmíněnou v předchozím textu. Mimo těchto tří vyjmenovaných částí pak 

ještě lze zmínit z historických důvodů používanou část pro kontrolu správnosti 

interpretu, která umožňovala vykonat libovolnou třídu umístěnou uvnitř patřičného 

balíčku a fyzicky přítomnou ve správném adresáři. Pro aktuální stav však již toto 

řešení pozbývá smysluplnosti, protože jsou veškeré potřebné informace dostávány 

přímo ze SAN package a není tak třeba implicitně definovat, co se má interpretovat a 

kde. Stačí pouze dodat celému server SAN package ve správném formátu a vše se 

zařídí samo. Nicméně i toto programové vybavení může být s výhodou použito právě 

pro ladící účely. 

 Vytvořené programové vybavení je komplet dostupné (včetně všech 

dostupných úprav) na svn [#15]. A to ve větvi trunk. Prostřednictvím této služby, pak 

také probíhal vývoj celé aplikace, včetně všech součástí. 

 

6.1.1 Package Classloading 

Logicky odpovídá komponentě, sloužící pro správu načítání class souborů. 

Zajišťuje práci s importovaným balíčkem BCELL, který v nejnovější verzi interpretu 

obstarává parsování class souborů. Umožňuje pokročilejší vyhledávání class 

souborů oproti původnímu konceptu a také se stará o práci s referencemi. 

 
• Array.java  – Abstraktní třída představující jakékoliv pole, sama zděděna  

od Reference. Jejími potomky budou instance tříd ReferenceArray  

nebo SimpleArray 

• Class.java  – Rozhraní, které je implementováno oběma verzemi tříd (soft  

i hard). Všechny instance tříd, které jsou vytvořeny ať již jako SoftClass nebo 
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HardClass. mají povinně metody, které toto rozhraní vynucuje implementovat 

(spuštění metody s daným indexem, dvojice set/get hodnot statických 

proměných, vrácení Informací o dané metodě apod.) 

• ClassManager.java  – je hlavní třídou tohoto balíčku, slouží k načítání tříd. 

Vždy zkusí vytvořit novou třídu jako HardClass, pokud se to nezdaří, ponechá 

ji jako soft verzi. HardClass verze jsou pak kompletně interpretovány vlastním 

interpretem. Soft verze jsou předávány JVM. V závislosti na tom, zda je 

instance třídy hard, nebo soft, se k ní také vytváří HardReference, nebo 

SoftReference. Důležité je, že po každé, kdy je loaderem nalezena nějaká 

třída, porovnává ji nejprve se seznamem tříd, načtených již z dřívějška. Pokud 

ji zde najde, nevytváří se vše znova. Do činnosti se tedy uvede, pokud se 

v kódu najde new, pak vytvoří instanci dané třídy (podle uvedeného principu) a 

vrátí na ní referenci. 

• HardClass.java – Vyhledávání jednotlivých class souborů v rámci balíčků, jar 

souborů apod. prodělalo v rámci zdokonalení technik interpretace (5.4) velké 

úpravy. Všechny nové třídy se Manager nejprve snaží vytvořit jako Hard. 

Prohledává všechny zmiňované instance a hledá danou třídu - class. Pokud je 

někde nalezena, je pak daná cesta načítána a interpretována. Pokud není, 

vyhodí se v manageru výjimka a on třídu vytvoří jako soft. 

• HardReference.java  – souvisí s HardClass, v té jsou tedy informace o třídě, 

jaké má proměnné, jejich offset, přes ní se vyhledávají metody atd. 

HardReference už je potom instance této třídy. To znamená, že zde již 

konkrétně je přímo nějaký Bytebuffer s proměnnými, které se nechají měnit.  

• MethodInfo.java  – je struktura s údaji o metodě - jak se jmenuje, jaké má 

parametry, do jaké třídy patří atd. 

• NativeMethodSupport.java  - třída, pomocí které se spouští nativní metody 

Javy. Za použití ReferenceConverter převede parametry, spustí metodu, 

převede návratovou hodnotu, atd. 

• Reference.java   - abstraktní třída, která představuje jakoukoliv referenci, jejími 

potomky mohou být hard,soft, array reference 

• ReferenceArray.java  - implementuje Array.java. Tohle je pole referenci, 

používá se kupříkladu, když se vytvoří new String[10] 
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• ReferenceConverter.java  – tato třída se převádí HardReference  

na ukazatel a naopak. Tento postup se uplatní při volání nativních metod. 

Ještě by mělo následovat rozšíření, ve kterém se bude úplně všechno 

implementovat „ručně“ a pak by se interpret mohl bez tohoto obejit. 

• SimpleArray  -  implementuje taktéž Array.java, tentokrát však jde o pole pro 

jednoduché datové typy. 

• SoftClass.java  – stejně jako hard verze musí implementovat rozhraní Class  

a tím pádem překrýt všechny jeho metody. Jako parametr pracuje přímo se 

SanPackage, ze kterého přebírá jednotlivé třídy. SoftClass instance byly 

vytvořeny přes reflexi, protože Manager dané třídy v balíčku, v cestě ani 

v žádném jaru nemohl najít. Tyto třídy se tedy neinterpretují, všechno je s nimi 

vytvářeno přes reflexi.  

• SoftReference.java  – je obdoba HardReference pro SoftClassy. Rozdíl je 

pouze v tom, že v sobě nemá buffer, ale nese prakticky pouze odkaz  

na Object. V tomto objektu, pak může být umístěno naprosto cokoliv. 

Zpracování je, jak bylo řečeno, přes reflexi. 

• SpecialObjectCreator.java  - tato třída se používá v ReferenceConverteru. 

Některé věci nejdou jen tak vytvořit proto, aby bylo možné vytvořit nějaký 

objekt (třeba new File ), je potřeba spustit nějaký konstruktor. Pokud 

neexistuje žádný z nich bez parametru, nastane problém, protože žádné 

parametry nejsou k dispozici. V takovém případě se zkusí dosadit null. (po 

vytvořeni se tyto data přepíší daty, které byly v HardReferenci). Pokud se toto 

nepovede, sáhne se po této třídě a hledá se metoda, která umí takovýto objekt 

vytvořit. 

• StaticVariableInfo.java  – je obdobou MethodInfo pro statické proměnné 

• VariableInfo.java – jsou informace pro obyčejné proměnné, podobně jako 

MethodInfo a StaticVariableInfo 
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6.1.2 Package Interpreter 

Tento balíček fakticky zajišťuje správné zpracování jednotlivých dílčích částí 

bytecodu. Tyto části zpracovává na úrovni strojových instrukcí s využitím vlastního 

zásobníku, do/z nějž jsou ukládána/vybírána data dle potřeby. 

 

• Const.java  – toto je soupis všech dostupných opkódů. Jde o nahrazení 

nikterak obtížně zapamatovatelného čísla mnemonickým jménem dané 

instrukce. Kompletní přehled těchto instrukcí, společně s jejich kódem je 

dostupný v příloze B. 

• InterpreterBytecode.java – v závislosti na povaze právě načtené instrukce 

vykonává požadovanou akci. Interpretuje tedy jednotlivé instrukce bytecodu až 

do doby, než projde celý bytecode. 

• InterpreterStack.java – zásobník, sloužící pro práci s opkódy. Jsou do něj 

vkládány jednotlivé hodnoty, či z něj naopak později čteny. Přičemž tedy platí, 

že dostupná je vždy hodnota posledně vložená. Uplatňuje se princip LIFO. 

Data do něj lze zapisovat a vybírat v podobě integer, long, byte,  pole bytů, 

short, double, float hodnot či v podobě referencí. 

• LocalVars.java – pomocná třída, ukládající některé dočasné hodnoty. 

Umožňuje je vkládat ve formě: integer, long, byte,  pole bytů, short, double, 

float hodnot, či v podobě referencí. 

• References.java  – umožňuje do kolekce referencí vkládat na konec nové, 

nebo je naopak podle indexu vybírat. 

• SanInterpreter.java – hlavní třída tohoto balíčku, je vytvořena jako vlákno a 

nutně implementuje rozhraní potřebné jádru pro snadnou práci s interprety 

(jejich výměnu, či použití plánovače). Podle podmínky, zda je zpracovávaný 

proces instancí kapsule či aplikace, nastavuje patřičné parametry. Nejprve dá 

procesu v obou případech vědět, že je spuštěn a běžící. Pak podle charakteru 

instance ze SAN package získá jméno hlavní třídy, které jak již bylo řečeno, je 

potřebné pro stanovení počátečního místa interpretace. Poté odstartuje vlastní 

interpretaci – nejprve vytvoří instanci ClassManageru pro správu class 

souborů, jejich parsování na důležité informace, a pak již začne samotnou 

interpretaci od metody, označené jako main v hlavní třídě programu, jež má 

být interpretován. Zbytek už zařídí další popsané třídy. Na konci interpretace 
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opět změní stav procesu – tentokrát na dokončený. Protože je potřeba pro 

interpretování využívat plánovač, musí být možné v některém okamžiku 

interpretaci stopnout a poté znovu rozběhnout od místa, kde byl zastaven. 

Toto řeší další metody této třídy, jejichž implementaci vynucuje rozhraní 

IInterpreter. Vzhledem však k tomu, že interpret je spouštěn jako vlákno, 

nemusí být vždy dané navržené řešení šťastné, neboť při každém znovu 

spuštění se vytváří vlákno, což je spjato s další režií. Tento problém na straně 

serveru se v budoucnu opraví a tím částečně urychlí chod celé aplikace. 

  
 

6.1.3 Package Execution monitor 

Tento balíček je zatím pouze jakousi představou budoucí kooperace 

s komponentou bezpečnostního monitoru, na nějž má být navázán. V této chvíli je 

jeho instance pouze vytvořena ve třídě InterpreterBytecode, a při interpretaci pouze 

dohlíží na počet průchodů cyklu. Je již však připraveno několik metod umožňující 

další restrikce vykonávání kódu, jako například omezení či dokonce zakázání 

některých instrukcí z bytecodu. To je případ, kdy by se při interpretací bytecodu 

objevila nějaká instrukce, jejíž použití lokálně v rámci tohoto spuštění či celkově 

jednou provždy nechceme povolit. Takovéto parametry, by však musel nastolit 

samotný bezpečnostní monitor v jádře a komponenta z interpretru jej pouze převzít 

na základě nějaké dohody a pak aplikovat v případě potřeby.   

 
 
 

6.2 Balíčky, práce s nimi a volba interpretu 
 

V dosavadním textu byl využíván pojem SAN package a v kapitole 5.3.1 byl 

vysvětlen spolu s ilustrací jeho charakteristického obsahu. Co však řečeno nebylo, je, 

jak důležitou roli samotný balíček hraje. Nejen, že je nositelem kódu, který bude  

na daném uzlu vykonán, ale může dokonce ovlivnit volbu, jakého interpretu se při 

jeho zpracování použije. Bylo totiž řečeno, co všechno musí náš vlastní interpret 

splňovat, aby mohl být snadno jádrem používán. Především je teď řeč o vlastnosti, 

že interprety lze  vyměnit. Stejně jako existuje SAN package, existuje pro v aktuální 

verzi nepoužívaný BeanShell (5.1) také jeho vlastní balíček - BeanShell package. 
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Struktura BeanShell package mimo jiné poměrně přesně kopíruje strukturu balíčku 

pro vytvořený interpret (5.3.1) až na detail, že soubor manifest, zde nemá vlastní 

vyhrazený adresář.  Naprosto novou informací je, že pokud se na daný uzel dostane 

kód zabalený v BeanShellovském, je pak pro interpretaci zvolen BeanShell místo 

vytvořeného interpretu. Dokonce obecněji pokud půjde o zcela jiný balíček, pro který 

bude na serveru existovat interpret, bude v závislosti na tomto zvolen i patřičný 

interpret a tento balíček bude interpretovat právě on. Je tedy kromě toho ještě nutné 

BeanShell či nějaký nový interpret povolit v konfiguračním .xml souboru avšak, pokud 

tak bude učiněno, je dokonce možné používat pro interpretování nějaké hodně 

rozsáhlé aplikace, sestávající se z více balíčků, zvolit pro interpretaci jednoho z nich 

jiný interpret než druhého a to vše pouze zavedením patřičného package. To je 

důvod, proč byla BeanShell věnována samostatná část v textu, protože se 

s drobnými úpravami může stát součástí řešení. Jeho nevýhody, kvůli kterým byl 

nahrazen vytvořeným interpretem, sice stále trvají, avšak pokud pro některé třídy 

nebudeme ony vlastnosti implicitně vyžadovat, je možné si zpřístupnit nějaký záložní 

interpret, který kupříkladu prošel nějakou optimalizací a může za určitých podmínek 

poskytovat lepší výsledky. 

 

6.3 Logování informací při průběhu interpretace 
 

Interpret stejně jako po sloučení se změnami v distribuci kódu celé jádro SANu 

využívá externího logovacího prostředku pro výpis informací o průběhu interpretace. 

Ve výpisu pak bude kromě obvyklých náležitostí, jako je datum a čas, přesné místo 

(třída), ve které došlo k události, jež výpis vyvolala. Důležitost jednotlivých informací 

je odstupňována ve čtyřech úrovních 

 

• Trace  – jsou nejnižším stupněm, v tomto módu konkrétně pro interpret jsou 

vypisovány všechny možné výstupní informace, ať již jde o načítání nějaké 

třídy, spouštění nativních metod, ale i všech ladících informací. 

• Debug - jsou informace potřebné v případě pro ladění. V interpretu má tento 

status různé odesílání informací, vracení návratových hodnot z funkcí apod. 

• Info - jsou důležité informace, které mají statut výpisu, který by neměl být 

opomenut. Jde například o vrácení výsledku interpretace apod. 
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• Error  – jsou vypisovány pouze kritické chyby, v interpretu jsou takto označeny 

pouze velmi vzácné případy, kdy se například nepovede z nějakého důvodu 

vytvořit nějaká instance apod. 

 
 
 

6.4 Charakteristika výsledku 
 

Dosažené programové vybavení podle požadavku plně nahradilo používaný 

BeanShell, s přihlédnutím k možnostem, které BeanShell nabídnout nemohl. 

V aktuální verzi je vytvořený interpret navázán na SAN server a umožňuje ovládání 

prostřednictvím plánovače. Využívání celého SAN konceptu je zatím omezeno  

na použití několika málo testovacích aplikací. Vytvořený interpret by však neměl  

na rozdíl od BeanShellu (5.1) mít problémy s vykonáním libovolného kódu. Pro 

testovací aplikaci ping jsou v 6.5  uvedeny výsledky pro dané scénáře. Z testů je 

poznat, že by celá aplikace (nejen interpret) snesla nějakou komplexnější 

optimalizaci. Je již prokázáno, že celý koncept jako celek dokáže účinně fungovat, 

zbývá tedy použité technologie, podílející se na výsledném programu zefektivnit. 

Pomoci může předpokládané překlopení celého projektu do C++, či chystaná 

optimalizace interpretu. Rovněž další práce by měla vést na promyšlení přístupu 

plánovače, jehož prostřednictvím je možné zajistit preemptivní plánování interpretům. 

S tím souvisí také způsob zavádění samotného procesu interpretace na daném uzlu.  

V této fázi bylo nejdůležitější postavit funkční celek, který by na jednoduchých 

aplikacích demonstroval svůj potenciál. Proto v současné fázi nemá valný smysl 

porovnávat výsledky proti existujícím řešení, interpret samotný pro aplikaci vyhovuje.  

Nejen optimalizace je dalším krokem, který čeká vývoj interpretu. Na zřetel by 

měly být rovněž brány poznatky uvedené v 3.1.3 a 3.2. Jde tedy o přepracování 

komponenty, zajišťující bezpečnost, navrhnutí její interakce s jádrem SANu, 

interpretem a vyřešení celé řady bezpečnostních otázek, kterými je potřeba se nyní 

zabývat. Rovněž by interpret mohl být v průběhu dalších prací doplněn o podporu 

dalších synchronizačních primitiv. Tato práce bude obnášet jejich důkladné 

prostudování a zapracování do struktury interpretu. 
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6.5 Testování 
 

Pro představu o aktuálním výkonu vytvořeného programového vybavení byl 

interpret podroben několika zátěžovým testům, opírajících se o testovací aplikaci 

ping. K těmto testům je potřeba poznamenat, že interpret dosud nebyl podroben 

žádné optimalizaci, která by měla za úkol vykonání kódu zefektivnit. Verze, která 

existuje, byla stvořena proto, aby byla použitelná při integraci se SAN serverem, 

nahradila do té doby používaný BeanShell, a především odstranila jeho nedostatky. 

Velkým problémem při založení testování na aplikaci ping je, jak odstínit práci, kterou 

skutečně spotřebuje interpret a práci, která odpovídá režii, jež má aktivní server. 

Tento problém je u testů diskutován a je dbáno o snahu postavit testy tak, aby se 

v nich tento faktor neprojevoval. 

 

6.5.1 Doba odpovědi na ping 

V tomto testu se provádělo měření doby odpovědi pingu pro dva uzly, 

spouštěné na jednom stroji v závislosti na volbě parametrů pro úroveň detailů  

ve výpisu. Tímto se dá poměrně dobře vysledovat kolik výpočetního času při jeho 

exekuci spotřebuje právě interpret. Pro všechna čtyři nastavení jsou v první fázi 10 x 

spuštěny oba uzly a jeden z nich „pinguje“ ten druhý. Pro toto jsou pak zaznamenány 

hodnoty času v milisekundách, udávající celkovou dobu komunikace ze zdrojového 

uzlu na cílový a obdobně z cílového na zdrojový. Součet časů nám pak udává dobu 

trvání celé operace. Je zřetelné, že doba celé operace se prodlužuje s množstvím 

vypisovaných detailů. Pro trasovací hodnotu jsou pak odečítány pouze konečné 

hodnoty, vlivem velkého množství informací, jež se zde vypisují. Zajímavé je, že 

pokud se druhý server po dokončení neshazuje, ale nechá se běžet a znovu se 

spustí pouze první, který celou akci iniciuje, pak se nám doby čekání na výsledek 

zhruba o necelou pětinu zkracují. To dokazuje, že poměrně dlouhá doba, kterou 

tento ping spotřebuje, nebude tak úplně na vrub interpretu. Rovněž se také ukázalo, 

že první uzel je možné k druhému, který běží neustále připojit pouze čtyřikrát v řadě 

za sebou. Pak je nutné v dalším pokusu opakovat i spuštění dvojky. Tuto skutečnost 

ilustruje v tabulce písmenko X, pod těmi pokusy, za nimiž bude nutné dvojku 

reinicializovat. První pokus v takovéto řadě nám tedy spotřebuje stejně času jako u 

předchozího testu, kdy se spouštěly vždy oba servery najednou. Další čtyři vezmou 
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méně času. V první tabulce je kompletně zachyceno testování naměřených hodnot 

pro nejméně upovídané nastavení, kde se odchytávají jen chyby. (L->C je doba 

z lokálního uzlu na cílový. C->L je zpáteční postup). Horní tabulka uvádí hodnoty při 

spouštění obou serverů najednou a spodní s diskutovaným připojováním pouze 

iniciačního serveru. V další tabulce jsou pak průměrné časy pro všechny ostatní 

nastavení. Graf pak všechny zmíněné naměřené veličiny ilustruje pro všechna 

možná nastavení. Zkrácení doby, potřebné na celou akci, bylo také možno 

vypozorovat, pokud se neprováděl vždy přenos balíčku s pingem na cílový uzel 

z lokálního. To znamená, že i pokud budeme mít na druhém uzlu fyzicky přítomný 

příklad s pingem, bude čas potřebný na provedení kratší, než pokud jej z důvodu 

nepřítomnosti budeme na iniciačním uzlu vyžadovat a bude potřeba jej přenášet. 

Podobné testy byly prováděny i pro původní interpret BeanShell, který byl 

vlastním interpretem nahrazen, jeho výsledky vycházejí v průměru o 15-20% procent 

lépe na stejné sestavě, což s přihlédnutím k budoucnu prováděné optimalizaci není  

pro vytvořený interpret špatný výsledek. Samozřejmě měřená doba se logicky zkrátí 

při spouštění na stroji se silnější hardwarovou základnou. 
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ERROR             

             

Oba 

uzly 

           Průměr 

L->C 727 617 625 632 620 619 619 618 614 616  630,7 

C->L 455 412 393 394 426 407 415 400 411 418  413,1 

celkem 1182 1029 1018 1026 1046 1026 1034 1018 1025 1034  1043,8 

             

Iniciátor             

L->C 625 432 404 423 391 659 417 394 411 383  453,9 

C->L 418 404 438 437 428 472 413 349 412 436  420,7 

celkem 1043 836 842 860 819 1131 830 743 823 819  874,6 

     X     X   
 

  

 INFO DEBUG TRACE 

Oba 

uzly 

   

L->C 634,6 668,5  

C->L 420,3 470,6  

celkem 1054,9 1139,1 5520,8 

    

Iniciátor    

L->C 465,5 489,8  

C->L 419,5 441,7  

celkem 885 931,5 5078,4 
 

 
  

 
 

 
 
Obr. 6.5.1: Výsledky z testování doby odezvy pingu 
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6.5.2 Používání systémových prostředků 

Druhý test je zaměřen na kontrolu využívání systémových prostředků, které 

jsou aplikaci přiděleny při spuštění. Test je prováděn tak, že: v AutoITu3, což je 

nástroj pro automatizaci vykonávaných akcí, je napsán skript. Díky tomuto skriptu 

jsou periodicky dvakrát do minuty spuštěny oba uzly(iniciační a cílový) a je proveden 

ping. Zároveň je smazán obsah repositáře pro cílový uzel, takže data jsou vždy 

přenášena znovu, před každým provedením na cílovém uzlu. Takto je zajištěno 

spouštění uzlů a provádění kódu neustále dokola. Systémové prostředky jsou 

monitorovány Performance monitore, což je standardní nástroj MS Windows. Protože 

je vždy spouštěn celý uzel, vzniká pokaždé nová instance aplikace. To je důvod, proč 

nelze jednoduše monitorovat celou aplikaci, protože jich bude teoreticky nekonečně 

mnoho. Je tedy sledován celkový stav pro všechny aplikace najednou. Tím pádem 

nelze přesně říci, kolik nám daná instance spotřebovává. Lze však vysledovat 

některé důležité trendy. Jako například, zda nároky na paměť nějak významně 

nerostou při samotném vykonávaní kódu. Protože je tento test postaven tak, že 

instance jsou vždy pouze otvírány nikoliv i zavírány lze si snadno představit, že 

zatížení se bude zvětšovat, protože vlastně neustále spouštíme něco nového 

(samotná instance serveru nám vlastně zůstává „viset“ v paměti). Důležité je, aby 

tento nárůst byl striktně lineární, pokud by nebyl, je zřejmé, že zato může právě 

interpret kódu. Sledované veličiny jsou: privátní bajty(což odpovídá alokované 

paměti), handle count a thread count (počet podprocesů). Zatížení procesoru je 

v průběhu celého testu konstantní. Test běžel necelou hodinu. Během této doby bylo 

vytvořeno více jak sto instancí. Po tomto časovém období systém zamrzl a přestal 

odpovídat. Pokud se instance současně i uzavíraly, přešel test přes hodinu celkem 

pohodlně a k zaseknutí z důvodu vyčerpání paměti došlo až po mnohem delší době. 
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Obr. 6.5.2: Výsledky z testu na spotřebovávání systémových prostředků aplikací ping 
 
 
 
 
 
 

Handle Count 

Private Bytes 

Thread Count 
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7 Závěr 
 

V této práci byl představen pojem aktivní sítě, pod kterým budeme rozumět 

síťový koncept, který má ambice změnit počítačové sítě tak, jak je známe dnes. Měl 

by odstranit nedostatky současných sítí, které jsou zmíněny v předchozím textu, při 

zachování stejné masové použitelnosti. Podstatným rysem je, že v těchto sítích jsou 

data, kterým říkáme kapsule, vždy spojena s programy.  Pro příchozí data se  

na aktivním serveru spouští příslušné programy. Tímto tyto programy vlastně tvoří 

protokoly a služby. Tato vlastnost umožňuje zrychlení nasazování nových protokolů  

a služeb nebo řeší otázku mobility v síti. Zavádění nových protokolů je pak velice 

jednoduché. Chceme-li použít nový protokol, nejprve jej vytvoříme a pak už jen 

posíláme data s identifikátorem tohoto programu. Když pak přijdou data na první 

aktivní server, požádá si tento server o náš nový program. Další servery ho potom 

získají od tohoto serveru. Také byl diskutován aktuální stav projektu SAN. Hlavním 

bodem je pak vytvoření prostředku pro vykonávání aktivního kódu na jednotlivých 

aktivních serverech v této aplikaci. Nejprve byl vysvětlen důvod, proč se vlastní 

interpretace kódu ukázala pro SAN výhodnou a též nezbytnou. Byla rozebrána řada 

postupů, jak požadovaného výsledku dosáhnout. Tyto poznatky byly poté využity při 

jeho vytváření. Ve výsledcích je uvedeno, co se podařilo vytvořit. Rovněž byl 

naznačen další postup práce na tomto zajímavém projektu. Jde především o zajištění 

bezpečnosti aktivního uzlu, doimplementování některých užitečných nadstavbových 

prvků a jazykových konstrukcí a v neposlední řadě práci na zoptimalizování všech již 

vytvořených součástí. 
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Příloha A – Bytecode instrukce 
 

V této příloze je obsaženo kompletní mnemonické pojmenování pro jednotlivé 

opkódy, které mohou být v bytecodu rozpoznány. 

 

 

Bytecode instrukce pro jednotlivé operace  

*********************************** A ************* *********************** 

AALOAD = 0x32;  AASTORE = 0x53; ACONST_NULL = 0x01;  

ALOAD = 0x19;  ALOAD_0 = 0x2a;  ALOAD_1 = 0x2b;  

ALOAD_2 = 0x2c;  ALOAD_3 = 0x2d;  ANEWARRAY = 0xbd;  

ARETURN = 0xb0;  ARRAYLENGTH = 0xbe;  ASTORE = 0x3a;  

ASTORE_0 = 0x4b;  ASTORE_1 = 0x4c;  ASTORE_2 = 0x4d;  

ASTORE_3 = 0x4e;  ATHROW = 0xbf;   

*********************************** B ************* *********************** 

BALOAD = 0x33;  BASTORE = 0x54;  BIPUSH = 0x10;  

*********************************** C ************* *********************** 

CALOAD = 0x34; CASTORE = 0x55; CHECKCAST = 0xc0; 

*********************************** D ************* *********************** 

D2F = 0x90; D2I = 0x8e; D2L = 0x8f; 

DADD = 0x63; DALOAD = 0x31; DASTORE = 0x52; 

DCMPG = 0x98; DCMPL = 0x97; DCONST_0 = 0x0e; 

DCONST_1 = 0x0f; DDIV = 0x6f; DLOAD = 0x18; 

DLOAD_0 = 0x26; DLOAD_1 = 0x27; DLOAD_2 = 0x28; 

DLOAD_3 = 0x29;  DMUL = 0x6b;  DNEG = 0x77;  

DREM = 0x73;  DRETURN = 0xaf;  DSTORE = 0x39;  

DSTORE_0 = 0x47;  DSTORE_1 = 0x48;  DSTORE_2 = 0x49;  

DSTORE_3 = 0x4a;  DSUB = 0x67;  DUP = 0x59;  

DUP_X1 = 0x5a;  DUP_X2 = 0x5b;  DUP2 = 0x5c;  

DUP2_X1 = 0x5d;  DUP2_X2 = 0x5e;   

*********************************** F ************* ***********************  

F2D = 0x8d;  F2I = 0x8b;  F2L = 0x8c;  

FADD = 0x62;  FALOAD = 0x30;  FASTORE = 0x51;  

FCMPG = 0x96;  FCMPL = 0x95;  FCONST_0 = 0x0b;  

FCONST_1 = 0x0c;  FCONST_2 = 0x0d;  FDIV = 0x6e;  

FLOAD = 0x17;  FLOAD_0 = 0x22;  FLOAD_1 = 0x23;  

FLOAD_2 = 0x24;  FLOAD_3 = 0x25;  FMUL = 0x6a;  

FNEG = 0x76;  FREM = 0x72;  FRETURN = 0xae;  
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FSTORE = 0x38;  FSTORE_0 = 0x43;  FSTORE_1 = 0x44;  

FSTORE_2 = 0x45;  FSTORE_3 = 0x46;  FSUB = 0x66;  

*********************************** G ************* ***********************  

GETFIELD = 0xb4;  GETSTATIC = 0xb2;  GOTO = 0xa7;  

GOTO_W = 0xc8;    

*********************************** I ************* ***********************  

I2B = 0x91; I2C = 0x92; I2D = 0x87; 

I2F = 0x86; I2L = 0x85; I2S = 0x93; 

IADD = 0x60; IALOAD = 0x2e; IAND = 0x7e; 

IASTORE = 0x4f; ICONST_M1 = 0x02; ICONST_0 = 0x03; 

ICONST_1 = 0x04; ICONST_2 = 0x05; ICONST_3 = 0x06; 

ICONST_4 = 0x07; ICONST_5 = 0x08; IDIV = 0x6c; 

IF_ACMPEQ = 0xa5; IF_ACMPNE = 0xa6; IF_ICMPEQ = 0x9f; 

IF_ICMPNE = 0xa0; IF_ICMPLT = 0xa1; IF_ICMPGE = 0xa2; 

IF_ICMPGT = 0xa3; IF_ICMPLE = 0xa4; IFEQ = 0x99; 

IFNE = 0x9a; IFLT = 0x9b; IFGE = 0x9c; 

IFGT = 0x9d;  IFLE = 0x9e;  IFNONNULL = 0xc7;  

IFNULL = 0xc6;  IINC = 0x84;  ILOAD = 0x15;  

ILOAD_0 = 0x1a;  ILOAD_1 = 0x1b;  ILOAD_2 = 0x1c;  

ILOAD_3 = 0x1d;  IMUL = 0x68;  INEG = 0x74;  

INSTANCEOF = 0xc1;  INVOKEINTERFACE = 0xb9;  INVOKESPECIAL = 0xb7;  

INVOKESTATIC = 0xb8;  INVOKEVIRTUAL = 0xb6;  IOR = 0x80;  

IREM = 0x70;  IRETURN = 0xac;  ISHL = 0x78;  

ISHR = 0x7a;  ISTORE = 0x36;  ISTORE_0 = 0x3b;  

ISTORE_1 = 0x3c;  ISTORE_2 = 0x3d;  ISTORE_3 = 0x3e;  

ISUB = 0x64;  IUSHR = 0x7c;  IXOR = 0x82;  

*********************************** J ************* ***********************  

JSR = 0xa8;  JSR_W = 0xc9;   

*********************************** L ************* ***********************  

L2D = 0x8a;  L2F = 0x89;  L2I = 0x88;  

LADD = 0x61;  LALOAD = 0x2f;  LAND = 0x7f;  

LASTORE = 0x50;  LCMP = 0x94;  LCONST_0 = 0x09;  

LCONST_1 = 0x0a;  LDC = 0x12;  LDC_W = 0x13;  

LDC2_W = 0x14;  LDIV = 0x6d;  LLOAD = 0x16;  

LLOAD_0 = 0x1e;  LLOAD_1 = 0x1f;  LLOAD_2 = 0x20;  

LLOAD_3 = 0x21;  LMUL = 0x69;  LNEG = 0x75;  

LOOKUPSWITCH = 0xab;  LOR = 0x81;  LREM = 0x71;  

LRETURN = 0xad;  LSHL = 0x79;  LSHR = 0x7b;  

LSTORE = 0x37;  LSTORE_0 = 0x3f;  LSTORE_1 = 0x40;  

LSTORE_2 = 0x41;  LSTORE_3 = 0x42;  LSUB = 0x65;  
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LUSHR = 0x7d;  LXOR = 0x83;   

*********************************** M ************* ***********************  

MONITORENTER = 0xc2;  MONITOREXIT = 0xc3;  MULTIANEWARRAY = 0xc5;  

   

*********************************** N ************* ***********************  

NEW = 0xbb;  NEWARRAY = 0xbc;  NOP = 0x00;  

*********************************** P ************* ***********************  

POP = 0x57;  POP2 = 0x58;  PUTFIELD = 0xb5;  

PUTSTATIC = 0xb3;    

*********************************** R ************* ***********************  

RET = 0xa9;  RETURN = 0xb1;   

*********************************** S ************* ***********************  

SALOAD = 0x35;  SASTORE = 0x56;  SIPUSH = 0x11;  

SWAP = 0x5f;    

********************************** T, W *********** ***********************  

TABLESWITCH = 0xaa;  WIDE = 0xc4;   
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Příloha B – Uživatelský manuál 
 
 

Pro uvedení celého interpretu do chodu je, jak je popsáno v 6.1.2 používána 

třída SanInterpret.java. Tato obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro správné 

fungování interpretu. (instanci Class Manageru, spolu s nastavením parametru a 

vybrání potřebných informací ze SAN package). Máme samozřejmě možnost vytvořit 

si podobnou obslužnou třídu sami či upravit stávající. V tomto případě je pak nutné 

vytvořit instanci Class Manageru, spolu s potřebnými referencemi, které se vloží jako 

parametr. V dalším kroku je pak nutné říci, odkud se má interpretace začít, je potřeba 

definovat jméno dané třídy a případně je možné také upravit jméno hlavní metody 

v této třídě (implicitně main) a její deskriptor. Důležité je, ale brát v úvahu, že SAN 

pracuje se standardizovanou hlavní metodou – má vždy dané parametry, jinak by 

nemohla implementovat potřebná rozhraní.  

 
ClassManager cman = new ClassManager( codePackage);  
Reference api = new SoftReference( executed, cman); 
Reference thisRef = cman.createReference( mainClass);   
 
/ ****************************************************************************************** 
codepackage   - je potomek SanPackage – jde tedy o balíček, který je na uzlu  
dostupný  
 
executed  - je daný zpracovávaný proces 
 
mainClass  – je třída, od níž chceme interpretaci začít, vezme se jako parametr 
z manifestu, který je umístěn v package.   
******************************************************************************************/ 
  
if (executed instanceof IApplicationAPI) 
{ 
this.interpretManager.addRunningApplication(executed.ge tId(), 
thisRef); 
    cman.runMethod(mainClass, "main", 
"([Ljava/lang/String;Lsan/core/IApplicationAPI;Lsan /ident/Guid
;)V",  
. 
. 
. 
else if (executed instanceof ICapsuleAPI) 
{ 
 cman.runMethod(mainClass, "main", 
"(Lsan/core/ICapsuleAPI;)V",  
  new Object[] {executed}, thisRef, false); 
} 
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Pokud chce uživatel použít interpret kompletně tak, jak je napsaný, stačí 

nějakým způsobem odstartovat vykonání kódu na uzlu. Pro testovací aplikaci ping 

stačí odstartovat 1. a 2. uzel a nechat první pingnout druhý uzel.  

 


