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1. Εισαγωγή
Ένας από τους πιο ενδιαφέρον κλάδους των εφαρμογών Διαδικτύου εντοπίζεται στον
τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου προσφέρονται online προϊόντα και
υπηρεσίες. Λογαριασμοί για προϊόντα αξίας από νομισματικές συναλλαγές, που
εμπλέκουν μια τράπεζα ή μια υπηρεσία πιστωτικών καρτών για να χειριστούν τις
ηλεκτρονικές ταμειακές ροές. Για να επιτευχθεί μια αξιόπιστη και συνεπή ροή των
πληροφοριών σε αυτές τις εφαρμογές, η έννοια των συναλλαγών έχει αποδειχθεί ως η
ορθότερη επιλογή. Με την τυποποίηση του Transaction Internet Protocol (TIP)
υπάρχει τώρα ένα πρωτόκολλο διαθέσιμο για το συγχρονισμό των κατανεμημένων
εφαρμογών Διαδικτύου που διαχειρίζονται τις συναλλαγές.
Πρόσφατα, το Transaction Internet Protocol (TIP) έχει γίνει πρότυπο στο Ίντερνετ.
Το TIP προορίζεται να υποβοηθήσει τις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου στις
οποίες ο πελάτης μπορεί να χρειαστεί να παραλάβει ένα πακέτο αγαθών και
υπηρεσιών από πολλαπλές και διαφορετικές επιχειρήσεις, κάθε μια από τις οποίες
έχει το δικό της αυτόνομο σύστημα επεξεργασίας των συναλλαγών. Το TIP
πρωτόκολλο επιχειρεί να διασφαλίσει την ατομικότητα της συναλλαγής : είτε όλες οι
επιχειρήσεις καταγράφουν την συναλλαγή (commit), είτε όλες το απορρίπτουν (abort).

2. Το Πρωτόκολλο Συναλλαγών Διαδικτύου – Transaction Internet
Protocol (TIP).
Σε πολλές εφαρμογές όπου διαφορετικοί κόμβοι συνεργάζονται για την εκτέλεση
κάποιας εργασίας, υπάρχει η ανάγκη να εγγυηθεί ότι η εργασία θα εκτελεστεί
ατομικά. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κόμβος θα πρέπει να συναγάγει το ίδιο αποτέλεσμα
ως προς το αν η εργασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί, ακόμη κι αν είναι πιθανή η
αποτυχία. Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί ένα ευκόλως υλοποιήσιμο
πρωτόκολλο για την επίτευξη αυτής της ανάγκης.

2.1 Εισαγωγή
Η τυποποιημένη μέθοδος για την επίτευξη της υποχρεωτικής ατομικότητας είναι το
πρωτόκολλο δέσμευσης δύο φάσεων, βλέπε [1] για μια εισαγωγή στην υποχρεωτική
ατομικότητα και στα πρωτόκολλα δέσμευσης δύο φάσεων.
Πολυάριθμα πρωτόκολλα δέσμευσης δύο φάσεων έχουν υλοποιηθεί με τα χρόνια.
Ωστόσο, κανένα από αυτά δεν έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στο Διαδίκτυο, λόγω
κυρίως της πολυπλοκότητας τους. Το μεγαλύτερο μέρος της πολυπλοκότητας πηγάζει
από το γεγονός ότι το πρωτόκολλο δέσμευσης δύο φάσεων είναι πακεταρισμένο μαζί
με ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας πρόγραμμα-με-πρόγραμμα και αυτό
το πρωτόκολλο βρίσκεται στην κορυφή μιας πολύ μεγάλης υποδομής.
Αυτή η εργασία προτείνει ένα πολύ απλό πρωτόκολλο δέσμευσης δύο φάσεων. Η
απλότητα επιτυγχάνετε διευκρινίζοντας μόνο το πώς διαφορετικοί κόμβοι συμφωνούν
στην έκβαση μιας συναλλαγής. Επιτρέπει (ακόμη και απαιτεί) το περιεχόμενο για το
οποίο οι κόμβοι συμφωνούν να επικοινωνεί δια μέσου άλλων πρωτοκόλλων. Με
αυτόν τον τρόπο, αποφεύγουμε όλα τα ζητήματα σχετικά με σημασιολογία
επικοινωνίας εφαρμογών και αναπαράσταση δεδομένων (για να δώσουμε μερικά
παραδείγματα). Ανεξαρτήτως από το πρωτόκολλο επικοινωνίας εφαρμογών ένας
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διαχειριστής συναλλαγών μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρωτόκολλο ασφαλείας του
επιπέδου μεταφοράς [3] για να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα ενός άλλου
διαχειριστή συναλλαγών και να κρυπτογραφήσει μηνύματα.
Προβλέπετε ότι αυτό το πρωτόκολλο θα χρησιμοποιηθεί κυρίως από έναν διαχειριστή
συναλλαγών σε έναν κόμβο του Ίντερνετ για να επικοινωνήσει με έναν άλλον
διαχειριστή συναλλαγών σε έναν άλλο κόμβο. Ενώ είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί
αυτό το πρωτόκολλο από προγράμματα εφαρμογών και/ή διαχειριστές πόρων για να
μιλήσουν με τους διαχειριστές συναλλαγών, αυτή η επικοινωνία είναι συνήθως ενδοκομβική, και οι περισσότεροι διαχειριστές συναλλαγών έχουν ήδη περισσότερα από
αρκετά περιβάλλοντα διεπαφής για την εργασία αυτή.
Ενώ δεν αναμένεται το πρωτόκολλο αυτό να αντικαταστήσει τα ήδη υπάρχον
πρωτόκολλα, αναμένεται ότι θα είναι σχετικά εύκολο για πολλούς ήδη υπάρχον
ετερογενής διαχειριστές συναλλαγών να υλοποιήσουν το πρωτόκολλο αυτό για να
επικοινωνούν μεταξύ τους.

2.2 Παράδειγμα Χρήσης
Στις μέρες μας το ηλεκτρονικό καλάθι αγορών είναι μια κοινή μεταφορική έκφραση
σε πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα. Οι πελάτες φυλλομετρούνε έναν ηλεκτρονικό
κατάλογο, επιλέγουνε προϊόντα και τα τοποθετούν μέσα στο ηλεκτρονικό καλάθι
αγορών. Οι HTTP Servers [2] παρέχουν ποικίλους τρόπους ξεκινώντας από
κωδικοποίηση των URL μέχρι και συναφής cookies για να παρακολουθούν τις
κινήσεις των πελατών (π.χ. το καλάθι αγορών του πελάτη) και να τις
ανακεφαλαιώνουν σε μια επόμενη αίτηση του πελάτη.
Μόλις ένας πελάτης τελειώσει με τις αγορές μπορούν να αποφασίσουν να
δεσμεύσουν τις επιλογές τους και να θέσουν τις σχετικές παραγγελίες. Οι
περισσότερες παραγγελίες μπορεί να μην έχουν συσχέτιση μεταξύ τους εκτός από το
να είναι μέρος της ίδιας συναλλαγής. Άλλες πάλι μπορεί να είναι αλληλοεξαρτώμενες
(για παράδειγμα, αν έγιναν ως μέρος μιας ειδικής προσφοράς). Ανεξαρτήτως αυτών
των λεπτομερειών ένας πελάτης θα περίμενε ότι όλες οι παραγγελίες έχουν γίνει με
επιτυχία και θα ανέμενε ως απόδειξη μια θετική βεβαίωση λήψης. Τα σημερινά
ηλεκτρονικά καταστήματα θα πρέπει να εφαρμόσουν το δικό τους ειδικό πρωτόκολλο
για να συντονίσουν μια τέτοια τοποθέτηση όλων των παραγγελιών. Τέτοιου είδους
προγραμματισμός είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος όταν οι παραγγελίες γίνονται από
πολλαπλά ηλεκτρονικά καταστήματα. Αυτή η πολυπλοκότητα περιορίζει την πιθανή
χρησιμότητα των εφαρμογών Διαδικτύου, καθώς επίσης και την ανάπτυξη. Το
πρωτόκολλο που θα περιγραφή παρακάτω στο κείμενο έχει ως στόχο να παρέχει ένα
πρότυπο για Servers Διαδικτύου ώστε να επιτευχθεί συμφωνία σε μια ενότητα
συλλογικής δουλειάς (π.χ. τοποθέτηση παραγγελιών σε ένα ηλεκτρονικό καρότσι
αγορών). Ο Server (π.χ. ένα CGI πρόγραμμα) τοποθετώντας τις παραγγελίες μπορεί
να θέλει να αρχίσει μία συναλλαγή καλώντας τον τοπικό του διαχειριστή συναλλαγών
και να ζητήσει από άλλους Servers που συμμετέχουν στην εργασία αυτή να λάβουν
μέρος στην συναλλαγή αυτή. Ο Server που τοποθέτησε την παραγγελία περνά μια
αναφορά στην συναλλαγή ως δεδομένα χρήστη σε αιτήματα HTTP στους άλλους
Servers. Οι άλλοι Servers καλούν τους διαχειριστές συναλλαγών τους να ξεκινήσουν
μια τοπική συναλλαγή και τους ζητάνε να συμμετάσχουν στην απομακρυσμένη
συναλλαγή χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο που περιγράφεται σε αυτήν την
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εργασία. Μόλις όλες οι παραγγελίες έχουν τοποθετηθεί, η εκτέλεση του
πρωτοκόλλου συναλλαγής δύο φάσεων μεταβιβάζεται στους εμπλεκόμενους
διαχειριστές συναλλαγών. Εάν η συναλλαγή ολοκληρωθεί, τότε όλες οι παραγγελίες
έχουν τοποθετηθεί με επιτυχία και ο πελάτης λαμβάνει μια θετική βεβαίωση λήψης.
Αν η συναλλαγή απορριφθεί, τότε καμία παραγγελία δεν θα τοποθετηθεί και ο
πελάτης θα ενημερωθεί για το πρόβλημα.
Η υποστήριξη συναλλαγών απλοποιεί κατά πολύ τον προγραμματισμό τέτοιου είδους
εφαρμογών επειδή ο χειρισμός εξαιρέσεων και η επαναφορά κατά την αποτυχία
αποστέλλονται σε ένα ειδικό συστατικό. Επίσης οι χρήστες δεν χρειάζεται να
αντιμετωπίσουν και να ασχοληθούν με τις συνέπειες μιας μερικής επιτυχίας. Το
παράδειγμα αυτό δείχνει πως το πρωτόκολλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από HTTP
Servers, αλλά οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο αυτό κατά
την πρόσβαση σε απομακρυσμένες βάσεις δεδομένων (π.χ. ODBC), ή να
επικαλούνται απομακρυσμένες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας άλλα ήδη υπάρχον
πρωτόκολλα (π.χ. RPC). Το πρωτόκολλο απλοποιεί πολύ τα πράγματα για τις
εφαρμογές που θέλουν να συμμετέχουν στην ίδια συναλλαγή σε ένα ετερογενές
δίκτυο, ακόμα κι αν τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιούν είναι
διαφορετικά.

2.3 Συναλλαγές
«Συναλλαγές» είναι ο όρος που δόθηκε στο προγραμματιστικό μοντέλο όπου η
υπολογιστική εργασία που διενεργείται έχει σημασιολογία ατομικότητας. Δηλαδή,
είτε όλες οι εργασίες ολοκληρώνονται με επιτυχία και οι αλλαγές γίνονται μόνιμες (η
συναλλαγή ολοκληρώνεται), είτε αν οποιαδήποτε εργασία είναι ανεπιτυχής, οι
αλλαγές αναιρούνται (η συναλλαγή απορρίπτεται). Η εργασία που περιλαμβάνει μια
συναλλαγή (ενότητα εργασίας), καθορίζεται από την εφαρμογή.

2.4 Συνδέσεις
Το Πρωτόκολλο Συναλλαγών Διαδικτύου (Transaction Internet Protocol), ή αλλιώς
TIP όπως θα αναφέρεται στο εξής, απαιτεί μια αξιόπιστη και διατεταγμένη ροή
μεταφοράς με χαμηλό κόστος εγκατάστασης της σύνδεσης. Σε ένα περιβάλλον (IP)
Διαδικτύου, το TIP λειτουργεί πάνω από το TCP, προαιρετικά χρησιμοποιώντας το
TLS για να παρέχει μία ασφαλής και πιστοποιημένη σύνδεση, και προαιρετικά
χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο για να πολυπλέκη τις «ελαφρού-βάρους» (lightweight) συνδέσεις πάνω από την ίδια TCP ή TLS σύνδεση.
Οι διαχειριστές συναλλαγών που μοιράζονται συναλλαγές εγκαθιστούν μια TCP (και
προαιρετικά μια TLS) σύνδεση. Το πρωτόκολλο χρησιμοποιεί μια διαφορετική
σύνδεση για κάθε ταυτόχρονη συναλλαγή που μοιράζονται δύο διαχειριστές
συναλλαγών. Μόλις τελειώσει μια συναλλαγή, η σύνδεση μπορεί να
επαναχρησιμοποιηθεί για μια νέα συναλλαγή.
Προαιρετικά, αντί να συσχετιστεί μια TCP ή TLS σύνδεση με μία και μοναδική
συναλλαγή, δύο διαχειριστές συναλλαγών μπορεί να συμφωνήσουν στην χρήση ενός
πρωτοκόλλου για να πολυπλέξουν «ελαφρού-βάρους» συνδέσεων πάνω από την ίδια
TCP ή TLS σύνδεση και να συσχετίσουν κάθε ταυτόχρονη συναλλαγή με μια
ξεχωριστή «ελαφρού-βάρους» σύνδεση. Η χρήση «ελαφρού-βάρους» συνδέσεων
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μειώνει την λανθάνουσα κατάσταση και την κατανάλωση πόρων που συσχετίζονται
με την εκτέλεση ταυτόχρονων συναλλαγών. Παρόμοιες τεχνικές όπως αυτές που
περιγράφονται εδώ χρησιμοποιούνται ευρέως από ήδη υπάρχον συστήματα
επεξεργασίας συναλλαγών. Δείτε το Παράρτημα Α για ένα παράδειγμα ενός τέτοιου
πρωτοκόλλου.
Πρέπει να σημειωθεί ότι αν και το TIP πρωτόκολλο από μόνο του περιγράφεται με
όρους των TCP και TLS πρωτοκόλλων, δεν υπάρχει τίποτα που να αποκλείει την
χρήση του TIP με άλλα πρωτόκολλα μεταφοράς. Ωστόσο, εξαρτάται από τον
δημιουργώ να διασφαλίσει ότι η επιλεγμένη συναλλαγή παρέχει ισοδύναμη
σημασιολογία με το TCP πρωτόκολλο, και να χαρτογραφήσει κατάλληλα το TIP
πρωτόκολλο.
Σε αυτό το έγγραφο οι όροι «συνδέσεις» ή «TCP συνδέσεις» μπορεί να αναφέρονται
σε μια TIP TCP σύνδεση, σε μια TIP TLS σύνδεση, ή σε μια TIP σύνδεση με
πολύπλεξη (πάνω από TCP ή TLS). Δεν έχει σημασία πιο από τα παραπάνω, η
συμπεριφορά είναι ίδια σε κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές. Όπου υπάρχουν
διαφορές στην συμπεριφορά μεταξύ των συνδέσεων, δηλώνονται ρητά.

2.5 Προσδιοριστικά Συναλλαγών
Δυστυχώς, δεν υπάρχει ένα γενικώς αποδεκτό πρότυπο για την τυποποίηση ενός
προσδιοριστικού συναλλαγών. Υπάρχουν ποικίλα πρότυπα και ιδιόκτητα σχήματα.
Επιτρεπόμενα σχήματα για έναν TIP προσδιοριστή συναλλαγών περιγράφονται
παρακάτω στην ενότητα «Ενιαίοι Πόροι Δεικτών TIP - TIP Uniform Resource
Locators». Ένας διαχειριστής συναλλαγών μπορεί να χαρτογραφήσει τους
εσωτερικούς του προσδιοριστές συναλλαγών μέσα σε αυτό το σχήμα TIP με
οποιονδήποτε τρόπο πιστεύει ότι είναι κατάλληλο.
Επιπλέον, κάθε συμβαλλόμενο μέλος σε μια ανώτερη/υποδεέστερη συσχέτιση
αναλαμβάνει να αναθέσει από μόνο του προσδιοριστή στην συναλλαγή. Αυτοί οι
προσδιοριστές ανταλλάσσονται όταν καθιερώνεται αρχικά η συσχέτιση. Κατά
συνέπεια, ο διαχειριστής συναλλαγών χρησιμοποιεί το δικό του σχήμα προσδιοριστή
συναλλαγών εσωτερικά, αλλά θα πρέπει να θυμάται έναν ξένο προσδιοριστή
συναλλαγών για κάθε μια ανώτερη/υποδεέστερη συσχέτιση στην οποία
περιλαμβάνεται.

2.6 Συναλλαγές ώθησης (pushing) έναντι έλξεων (pulling)
Ας υποθέσουμε ότι κάποιο πρόγραμμα στον κόμβο «Α» έχει δημιουργήσει μια
συναλλαγή και θέλει κάποιο πρόγραμμα στον κόμβο «Β» να κάνει κάποια εργασία ως
κομμάτι της συναλλαγής. Υπάρχουν δύο κλασικοί τρόποι για να το κάνει αυτό κι
αναφέρονται ως το μοντέλο «ώθησης» (push) και το μοντέλο «έλξης» (pull).
Στο μοντέλο «ώθησης», το πρόγραμμα στον Α πρώτα ζητά από τον διαχειριστή
συναλλαγών του να εξαγάγει την συναλλαγή στον κόμβο Β. Ο διαχειριστής
συναλλαγών του Α στέλνει ένα μήνυμα στον διαχειριστή συναλλαγών του Β
ζητώντας από αυτόν να ξεκινήσει στιγμιαία την συναλλαγή ως υποδεέστερη του Α
και να επιστρέψει το όνομά του για την συναλλαγή. Το πρόγραμμα στον Α τότε
στέλνει μήνυμα στο αντίστοιχό του στον Β του τύπου «Κάνε την εξής εργασία, και
κάνε την μέρος της συναλλαγής την οποία ο διαχειριστής συναλλαγών σου ήδη ξέρει
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ως …». Επειδή ο διαχειριστής συναλλαγών του Α γνωρίζει ότι έχει στείλει την
συναλλαγή στον διαχειριστή συναλλαγών του Β, ο διαχειριστής συναλλαγών του Α
ξέρει να συμπεριλάβει τον διαχειριστή συναλλαγών του Β στο πρωτόκολλο
δέσμευσης δύο φάσεων.
Στο μοντέλο «έλξης», το πρόγραμμα στον Α μόλις που στέλνει ένα μήνυμα στο Β του
τύπου «Κάνε την εργασία, και κάνε την μέρος της συναλλαγής που ο διαχειριστής
συναλλαγών μου γνωρίζει με το όνομα …». Το πρόγραμμα στον Β ζητά από τον
διαχειριστή συναλλαγών του να συμπεριλάβει στην λίστα την συναλλαγή. Εκείνη την
χρονική στιγμή ο διαχειριστής συναλλαγών του Β θα «έλξη» την συναλλαγή από τον
Α. Ως αποτέλεσμα αυτής της έλξης, ο διαχειριστής συναλλαγών του Α ξέρει να
συμπεριλάβει τον διαχειριστή συναλλαγών του Β στο πρωτόκολλο δέσμευσης δύο
φάσεων.
Το πρωτόκολλο που περιγράφεται εδώ υποστηρίζει και το μοντέλο «ώθησης» και το
μοντέλο «έλξης».

2.7 Αναγνώριση και Καθιέρωση Σύνδεσης Διαχειριστών Συναλλαγών
TIP
Για να συνδεθούν οι διαχειριστές συναλλαγών μεταξύ τους θα πρέπει να μπορούν να
αναγνωρίσουν και να εντοπίσουν ο ένας τον άλλον. Οι πληροφορίες απαραίτητες για
να γίνει αυτό περιγράφονται από την διεύθυνση διαχειριστή συναλλαγών TIP.
(Αυτή η προδιαγραφή δεν ορίζει το πώς οι διαχειριστές συναλλαγών TIP λαμβάνουν
αρχικά την διεύθυνση διαχειριστή συναλλαγών η οποία πιθανώς θα γίνεται μέσω
κάποιου μηχανισμού υλοποίησης και ειδικής τροποποίησης).
Οι διευθύνσεις διαχειριστών συναλλαγών TIP έχουν την εξής μορφή :
<hostport> <path>
Το συστατικό <hostport> περιλαμβάνει :
<host> [:<port>]
όπου <host> είναι είτε ένα <dns name> είτε μια <ip address> και <port> είναι ένας
δεκαδικός αριθμός που καθορίζει την θύρα στην οποία ο διαχειριστής συναλλαγών (ή
ο proxy) «ακούει» για αιτήσεις να εδραιώσει TIP συνδέσεις. Εάν παραληφθεί ο
αριθμός της θύρας, τότε χρησιμοποιείται ο καθιερωμένος αριθμός θύρας TIP (3372).
Το <dns name> είναι ένα καθιερωμένο όνομα, αποδεκτό από την υπηρεσία ονομάτων
domain. Θα πρέπει να είναι αρκετά κατάλληλο για να είναι χρήσιμο στον δέκτη της
εντολής.
Η <ip address> είναι μια διεύθυνση IP, στην συνηθισμένη της μορφή : τέσσερις
δεκαδικοί αριθμοί χωρισμένοι με τον χαρακτήρα τελεία.
Το συστατικό <hostport> καθορίζει το πεδίο (τοποθεσία) του συστατικού <path>.
Το συστατικό <path> της διεύθυνσης του διαχειριστή συναλλαγών περιέχει
πληροφορίες που αναγνωρίζουν τον συγκεκριμένο διαχειριστή συναλλαγών TIP,
στην τοποθεσία που καθορίζεται από το <hostport>.
Το συστατικό <path> παίρνει την μορφή :
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"/" [path_segments]
path_segments = segment *( "/" segment )
segment = *pchar *( ";" param )
param = *pchar
pchar = unreserved | escaped | ":" | "@" | "&" | "=" | "+"
unreserved = οκτάδες ASCII χαρακτήρων με τιμές εντός των ορίων
(inclusive) : 48-57, 65-90, 97-122 |
"$" | "-" | "_" | "." | "!" | "~" | "*" | "'" | "(" | ")" | ","
escaped = "%" hex hex
hex = "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" |
"A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | "a" | "b" | "c" | "d" | "e" | "f"
Το συστατικό <path> μπορεί να αποτελείται από μια σειρά τμημάτων μονοπατιών
χωρισμένα με έναν απλό κάθετο χαρακτήρα "/". Μέσα σε ένα τμήμα μονοπατιού, οι
χαρακτήρες "/", ";", "=" και "?" είναι δεσμευμένοι. Κάθε τμήμα μονοπατιού μπορεί
να περιλαμβάνει μια ακολουθία παραμέτρων, που υποδεικνύονται με τον χαρακτήρα
του ερωτηματικού ";". Οι παράμετροι δεν είναι σημαντικές για την ανάλυση των
σχετικών αναφορών.
(Είναι σκόπιμο για τις διευθύνσεις των διαχειριστών συναλλαγών να ακολουθούν το
προτεινόμενο σχήμα των Uniform Resource Identifiers – URI [8]).
Επομένως η διεύθυνση διαχειριστών συναλλαγών παρέχει στον ιδρυτή της σύνδεσης
(ο αρχικός) το προσδιοριστικό σημείο τέλους για να χρησιμοποιηθεί από την TCP
σύνδεση (<hostport>), και στον δέκτη της σύνδεσης (ο δευτερεύον) το μονοπάτι που
θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να εντοπιστεί ο συγκεκριμένος διαχειριστής
συναλλαγών TIP (<path>). Αυτή είναι κι όλη η πληροφορία που είναι απαραίτητη για
την καθιέρωση σύνδεσης μεταξύ του αρχικού και του δευτερεύοντος διαχειριστή
συναλλαγών TIP.
Μόλις πραγματοποιηθεί μια σύνδεση, το αρχικό συμβαλλόμενο μέλος εκδίδει μια
εντολή IDENTIFY. Αυτή η εντολή περιλαμβάνει ως παραμέτρους τις δύο διευθύνσεις
διαχειριστών συναλλαγών : την διεύθυνση του πρωτεύοντος διαχειριστή συναλλαγών
και την διεύθυνση του δευτερεύοντος διαχειριστή συναλλαγών.
Η διεύθυνση του πρωτεύοντος διαχειριστή συναλλαγών προσδιορίζει τον διαχειριστή
συναλλαγών TIP που ξεκίνησε την σύνδεση. Αυτή η πληροφορία είναι απαραίτητη σε
ορισμένες περιπτώσεις κυρίως μετά από αποτυχία σύνδεσης, όταν κάποιο από τα
μέλη της σύνδεσης πρέπει να επανεγκαταστήσει νέα σύνδεση με το άλλο μέλος έτσι
ώστε να ολοκληρωθεί το πρωτόκολλο δέσμευσης δύο φάσεων. Αν το πρωτεύον μέλος
χρειαστεί να επανεγκαταστήσει την σύνδεση, η δουλειά είναι απλή : μία σύνδεση
πραγματοποιείται με τρόπο παρόμοιο ως προς τον αρχικό τρόπο σύνδεσης. Ωστόσο,
αν χρειαστεί το δευτερεύον μέλος να επανεγκαταστήσει την σύνδεση, θα πρέπει να
είναι γνωστό το πώς θα έρθει σε επαφή με αυτόν που ξεκίνησε την αρχική σύνδεση.
Αυτή η πληροφορία παρέχεται στο δευτερεύον μέλος μέσω της διεύθυνσης του
πρωτεύοντος διαχειριστή συναλλαγών στην εντολή IDENTIFY. Αν η διεύθυνση
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πρωτεύοντος διαχειριστή συναλλαγών δεν παρέχεται, το πρωτεύον μέλος δεν θα
πρέπει να εκτελέσει καμία ενέργεια που να απαιτεί να επανεγκατασταθεί νέα σύνδεση
(π.χ. ενέργειες επαναφοράς).
Η διεύθυνση του δευτερεύοντος διαχειριστή συναλλαγών προσδιορίζει τον
διαχειριστή συναλλαγών TIP που λαμβάνει. Στην περίπτωση της επικοινωνίας με TIP
μέσω ενδιάμεσων proxy εξυπηρετών, αυτό το URL μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
τους proxy εξυπηρέτες για σωστή αναγνώριση και σύνδεση στον απαιτούμενο
διαχειριστή συναλλαγών TIP.

2.8 Ενιαίοι Πόροι Δεικτών TIP - TIP Uniform Resource Locators
Οι συναλλαγές και οι διαχειριστές συναλλαγών είναι πόροι που συνδέονται με το
πρωτόκολλο TIP. Οι διαχειριστές συναλλαγών και οι συναλλαγές εντοπίζονται
χρησιμοποιώντας το σχήμα της διεύθυνσης του διαχειριστή συναλλαγών. Μόλις μια
σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί, οι εντολές TIP μπορούν να αποσταλούν για να
λειτουργήσουν πάνω σε συναλλαγές που συνδέονται με τους αντίστοιχους
διαχειριστές συναλλαγών.
Οι εφαρμογές που θέλουν να έλξουν μια συναλλαγή από έναν απομακρυσμένο κόμβο
πρέπει να παρέχουν μια αναφορά στην απομακρυσμένη συναλλαγή που θα επιτρέπει
στον τοπικό διαχειριστή συναλλαγών (για παράδειγμα στον διαχειριστή συναλλαγών
που έλκει την συναλλαγή) να συνδεθεί στον απομακρυσμένο διαχειριστή
συναλλαγών και να αναγνωρίσει την συγκεκριμένη συναλλαγή. Οι εφαρμογές που
θέλουν να ωθήσουν μια συναλλαγή σε έναν απομακρυσμένο κόμβο πρέπει να
παρέχουν μια αναφορά στον απομακρυσμένο διαχειριστή συναλλαγών (για
παράδειγμα στον διαχειριστή συναλλαγών στον οποίο η συναλλαγή είναι να ωθηθεί),
η οποία επιτρέπει τον τοπικό διαχειριστή συναλλαγών να εντοπίσει τον
απομακρυσμένο διαχειριστή συναλλαγών. Το πρωτόκολλο TIP ορίζει ένα σχήμα
URL [4] που επιτρέπει τις εφαρμογές και τους διαχειριστές συναλλαγών να
ανταλλάσσουν αναφορές σε διαχειριστές συναλλαγών και συναλλαγές.
Μια TIP URL παίρνει την εξής μορφή :
tip://<transaction manager address>?<transaction string>
όπου το <transaction manager address> προσδιορίζει τον διαχειριστή συναλλαγών
TIP (όπως αυτός έχει οριστεί στην παράγραφο 2.7) και το <transaction string>
καθορίζει ένα προσδιοριστικό συναλλαγής, το οποίο μπορεί να πάρει μία εκ των δύο
μορφές (τυποποιημένη ή μη τυποποιημένη) :
i. "urn:" <NID> ":" <NSS>
Ένα τυποποιημένο προσδιοριστικό συναλλαγών, που υπακούει στο προτεινόμενο
Πρότυπο Διαδικτύου για Ονόματα Ενιαίων Πόρων (Uniform Resource Names URNs), όπως αυτό ορίζεται στο RFC2141, όπου <NID> είναι το αναγνωριστικό
ονόματος (Namespace Identifier) και το <NSS> είναι η ρητή αλληλουχία
χαρακτήρων του ονόματος (Namespace Specific String). Το αναγνωριστικό ονόματος
ορίζει την συντακτική ερμηνεία της ρητής αλληλουχίας χαρακτήρων του ονόματος. Η
ρητή αλληλουχία χαρακτήρων του ονόματος είναι μια ακολουθίας χαρακτήρων που
αναπαριστούν ένα αναγνωριστικό συναλλαγής (όπως αυτό ορίζεται από το <NID>).
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Οι κανόνες για το περιεχόμενο αυτών των πεδίων διευκρινίζονται από το [6] (έγκυροι
χαρακτήρες, κωδικοποίηση, κτλ.)
Αυτό το σχήμα του <transaction string> μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκφράσει
σφαιρικά τους προσδιοριστές συναλλαγών σε όρους τυποποιημένων
αναπαραστάσεων. Παραδείγματα για το <NID> μπορεί να είναι τα <iso> ή <xopen>.
π.χ.
tip://123.123.123.123/?urn:xopen:xid
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αναγνωριστικά ονόματος απαιτούν εγγραφή. Βλέπε
[7] για λεπτομέρειες του πως γίνετε αυτό.
ii. <transaction identifier>
Μια ακολουθία από εκτυπώσιμους ASCII χαρακτήρες (οκτάδες με τιμές στο πεδίο
από 32 μέχρι και 126, με εξαίρεση το ":") που αντιπροσωπεύουν ένα αναγνωριστικό
συναλλαγής. Στην περίπτωση του μη τυποποιημένου, είναι ο συνδυασμός του
<transaction manager address> και του <transaction identifier> που διασφαλίζει την
σφαιρική μοναδικότητα. π.χ.
tip://123.123.123.123/?transid1
Για να δημιουργηθεί ένα μη τυποποιημένο TIP URL από ένα αναγνωριστικό
συναλλαγής, πρώτον θα πρέπει να αντικατασταθούν όλοι οι πιθανοί δεσμευμένοι
χαρακτήρες στο αναγνωριστικό συναλλαγής με τον ισοδύναμο χαρακτήρα διαφυγής
τους, και μετά να καταχωρηθεί η κατάλληλη διεύθυνση διαχειριστή συναλλαγών. Αν
το αναγνωριστικό συναλλαγής είναι κάτι που δημιουργήσαμε εμείς, τότε εισάγουμε
τη δική μας διεύθυνση διαχειριστή συναλλαγών. Αν το αναγνωριστικό συναλλαγής
είναι κάτι που λάβαμε σε μια TIP σύνδεση την οποία εμείς ξεκινήσαμε, τότε
χρησιμοποιούμε την διεύθυνση του δευτερεύοντος διαχειριστή συναλλαγών που μας
στάλθηκε με την εντολή IDENTIFY. Αν το αναγνωριστικό συναλλαγής είναι κάτι
που λάβαμε σε μια TIP σύνδεση την οποία δεν ξεκινήσαμε εμείς, τότε
χρησιμοποιούμε την διεύθυνση του πρωτεύοντος διαχειριστή συναλλαγών που μας
στάλθηκε με την εντολή IDENTIFY.
Τα TIP URLs πρέπει να είναι εγγυημένα μοναδικά σφαιρικά για όλο το χρονικό
διάστημα. Αυτός ο περιορισμός μοναδικότητας εξασφαλίζει ότι τα TIP URLs δεν
αναπαράγονται ποτέ, και με αυτόν τον τρόπο εμποδίζεται η πιθανή μη
ντετερμινιστική συμπεριφορά. Το πώς επιτυγχάνεται η μοναδικότητα είναι ρητά
υλοποιήσιμο. Για παράδειγμα, ο Παγκόσμιος Προσδιοριστής Μοναδικότητας
(Universally Unique Identifier, ή UUID, επίσης γνωστός και ως Globally Unique
Identifier, ή GUID, βλέπε [9]) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κομμάτι του <transaction
string>. Πρέπει να σημειωθεί ότι μερικοί τυποποιημένοι προσδιοριστές συναλλαγών
μπορεί να ορίσουν τους δικούς τους κανόνες για την εξασφάλιση της σφαιρικής
μοναδικότητας (π.χ. OSI CCR προσδιοριστές ατομικής ενέργειας).
Εκτός από όπως ειδάλλως περιγράφεται παραπάνω, το TIP URL σχήμα ακολουθεί
κάποιους κανόνες για τους δεσμευμένους χαρακτήρες όπως ορίζονται στο [4], και
χρησιμοποιούν ακολουθίες διαφυγής όπως αυτές ορίζονται στο [4] Ενότητα 5.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το TIP πρωτόκολλο από μόνο του δεν χρησιμοποιεί το TIP
URL σχήμα (χρησιμοποιεί όμως το σχήμα διευθύνσεων των διαχειριστών
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συναλλαγής). Το TIP URL σχήμα προτείνεται ως τυποποιημένος τρόπος για να
περαστούν πληροφορίες αναγνωριστικών συναλλαγής σε άλλα πρωτόκολλα. π.χ.
μεταξύ διεργασιών εφαρμογών που συνεργάζονται. Το TIP URL μπορεί τότε να
χρησιμοποιηθεί για να ανακοινώσει στον τοπικό διαχειριστή συναλλαγών την
πληροφορία απαραίτητη για να συνδέσει την εφαρμογή με την συγκεκριμένη TIP
συναλλαγή. Για παράδειγμα, να «έλξη» την συναλλαγή από έναν απομακρυσμένο
διαχειριστή συναλλαγών. Αναμένεται ότι κάθε υλοποίηση TIP θα παρέχει κάποιο
σύνολο από APIs για αυτόν τον σκοπό (το [5] περιλαμβάνει παραδείγματα τέτοιων
APIs).

2.9 Η Κατάσταση της Σύνδεσης
Σε οποιαδήποτε στιγμή, μόνο ένα μέλος της σύνδεσης επιτρέπεται να στείλει εντολές,
ενώ το άλλο μέλος επιτρέπεται μόνο να απαντά στις εντολές που λαμβάνει. Στην
παρόν εργασία, το μέλος που επιτρέπεται να στείλει εντολές ονομάζεται «πρωτεύον»,
ενώ το άλλο μέλος ονομάζεται «δευτερεύον». Αρχικά, το μέλος που ξεκίνησε την
σύνδεση είναι το πρωτεύον, ωστόσο μερικές εντολές είναι αρκετές για να
προκαλέσουν αλλαγή των ρόλων. Μια σύνδεση επιστρέφει στην αρχική της
πολικότητα όταν η κατάστασή της είναι αδρανής.
Όταν χρησιμοποιείται πολύπλεξη, αυτοί οι κανόνες ισχύουν ανεξάρτητα για κάθε
«εικονική» σύνδεση, ανεξαρτήτου της πολικότητας της θεμελιώδης σύνδεσης (η
οποία θα είναι σε κατάσταση πολύπλεξης).
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εντολές μπορεί να σταλούν «εκτός των ορίων» από τον
δευτερεύον μέσω της χρήσης της διοχέτευσης. Αυτό δεν επηρεάζει την πολικότητα
της σύνδεσης (π.χ. οι ρόλοι του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος δεν
εναλλάσσονται).
Στην κανονική περίπτωση, οι συνδέσεις TIP θα πρέπει να κλείνουν μόνο από τον
πρωτεύοντα, όταν είναι στην κατάσταση Initial. Είναι γενικά ανεπιθύμητο για μία
σύνδεση να κλείνει από τον δευτερεύοντα, αν και αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο σε
ορισμένες περιπτώσεις σφάλματος.
Σε κάθε χρονική στιγμή, μία σύνδεση βρίσκεται σε μία από τις παρακάτω
καταστάσεις. Από την πλευρά του δευτερεύον μέλους, η κατάσταση αλλάζει όταν
αποστείλει μία απάντηση. Από την πλευρά του πρωτεύον μέλους, η κατάσταση
αλλάζει όταν αυτός λάβει μια απάντηση.
Initial : Η αρχική σύνδεση ξεκινά με την κατάσταση Initial. Κατά την είσοδο σε
αυτήν την κατάσταση, το μέλος που ξεκίνησε την σύνδεση γίνεται πρωτεύον μέλος
και το άλλο μέλος γίνεται δευτερεύον μέλος. Σε αυτήν την κατάσταση δεν υπάρχει
καμία συναλλαγή που να συσχετίζεται με την σύνδεση. Από αυτήν την κατάσταση το
πρωτεύον μέλος μπορεί να στείλει της εντολές IDENTIFY και TLS.
Idle : Σε αυτήν την κατάσταση, το πρωτεύον και το δευτερεύον μέλος έχουν
συμφωνήσει σε μία έκδοση κάποιου πρωτοκόλλου, και το πρωτεύον μέλος παρέχει
έναν προσδιοριστή στο δευτερεύον μέλος για να μπορεί να επανασυνδεθεί μετά από
μια αποτυχία. Και σε αυτήν την κατάσταση καμιά συναλλαγή δεν έχει συσχετιστεί με
την σύνδεση. Κατά την είσοδο σε αυτήν την κατάσταση, το μέλος που ξεκίνησε την
σύνδεση γίνεται το πρωτεύον μέλος και το άλλο μέλος γίνεται δευτερεύον. Από
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αυτήν την κατάσταση το πρωτεύον μέλος μπορεί να στείλει οποιαδήποτε από τις
παρακάτω εντολές : BEGIN, MULTIPLEX, PUSH, PULL, QUERY και
RECONNECT.
Begun : Σε αυτήν την κατάσταση, μία σύνδεση συσχετίζεται με μια ενεργή
συναλλαγή, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο με τη χρήση πρωτοκόλλου μιας
φάσης. Μία απάντηση BEGUN σε μια BEGIN εντολή τοποθετεί την σύνδεση σε
αυτήν την κατάσταση. Αποτυχία της σύνδεσης στην κατάσταση Begun υπονοεί ότι η
συναλλαγή θα απορριφθεί. Από αυτήν την κατάσταση το πρωτεύον μέλος μπορεί να
στείλει της εντολές ABORT ή COMMIT.
Enlisted : Σε αυτήν την κατάσταση, η σύνδεση συσχετίζεται με μια ενεργή
συναλλαγή, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί είτε με ένα πρωτόκολλο μιας φάσης είτε
με ένα πρωτόκολλο δύο φάσεων. Μία απάντηση PUSHED σε μια εντολή PUSH, ή
μια απάντηση PULLED σε μια εντολή PULL, τοποθετεί την σύνδεση σε αυτήν την
κατάσταση. Αποτυχία της σύνδεσης στην κατάσταση Enlisted υπονοεί ότι η
συναλλαγή θα απορριφθεί. Για αυτήν την κατάσταση το πρωτεύον μέλος μπορεί να
στείλει τις εντολές ABORT, COMMIT και PREPARE.
Prepared : Σε αυτήν την κατάσταση, μία σύνδεση συσχετίζεται με μια συναλλαγή
που είναι prepared. Μία απάντηση PREPARED σε μια εντολή PREPARE, ή μια
απάντηση RECONNECTED σε μια εντολή RECONNECT τοποθετεί την σύνδεση σε
αυτήν την κατάσταση. Σε αντίθεση με τις άλλες καταστάσεις, αποτυχία στην σύνδεση
σε αυτήν την κατάσταση δεν προκαλεί την αυτόματη απόρριψη της συναλλαγής. Από
αυτήν την κατάσταση το πρωτεύον μέλος μπορεί να στείλει τις εντολές ABORT ή
COMMIT.
Multiplexing : Σε αυτήν την κατάσταση, η σύνδεση χρησιμοποιείται από ένα
πρωτόκολλο πολύπλεξης, το οποίο παρέχει το δικό του σύνολο από συνδέσεις. Σε
αυτήν την κατάσταση, καμία TIP εντολή δεν είναι δυνατή επάνω στην σύνδεση.
(Φυσικά TIP εντολές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις συνδέσεις που παρέχει το
πρωτόκολλο πολύπλεξης). Η σύνδεση δεν μπορεί να βγει ποτέ από αυτήν την
κατάσταση.
Tls : Σε αυτήν την κατάσταση, η σύνδεση χρησιμοποιείται από το πρωτόκολλο TLS,
το οποίο παρέχει την δική του ασφαλή σύνδεση. Σε αυτήν την κατάσταση, καμία TIP
εντολή δεν είναι διαθέσιμη επάνω στην σύνδεση. (Φυσικά TIP εντολές μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στην σύνδεση που παρέχει το πρωτόκολλο TLS). Η σύνδεση δεν
μπορεί να βγει ποτέ από αυτήν την κατάσταση.
Error : Σε αυτήν την κατάσταση, έχει εμφανιστεί ένα σφάλμα στο πρωτόκολλο, και
η σύνδεση δεν είναι πλέον χρήσιμη. Η σύνδεση δεν μπορεί να βγει ποτέ από αυτήν
την κατάσταση.

2.10 Εκδόσεις του Πρωτοκόλλου
Το παρόν έγγραφο περιγράφει την 3η έκδοση του πρωτοκόλλου. Προκειμένου να
εξυπηρετηθούν μελλοντικές εκδόσεις, το πρωτεύον μέλος στέλνει ένα μήνυμα
υποδεικνύοντας τον μικρότερο και τον μεγαλύτερο αριθμό έκδοσης τους οποίους
κατανοεί. Το δευτερεύον μέλος απαντά με τον μεγαλύτερο αριθμό έκδοσης τον οποίο
κατανοεί.
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Μετά από μια τέτοια συναλλαγή, η επικοινωνία μπορεί να προκύψει
χρησιμοποιώντας τον μικρότερο από τους μεγαλύτερους αριθμούς έκδοσης (για
παράδειγμα τον μεγαλύτερο αριθμό έκδοσης τον οποίο και οι δύο αναγνωρίζουν).
Αυτή η ανταλλαγή είναι υποχρεωτική και προκύπτει χρησιμοποιώντας την εντολή
IDENTIFY (και απόκριση IDENTIFIED).
Εάν η μεγαλύτερη έκδοση η οποία υποστηρίζεται από το ένα μέλος θεωρείται
ξεπερασμένη και πλέον μη υποστηριζόμενη από το άλλο μέλος, καμία χρήσιμη
επικοινωνία δεν μπορεί να προκύψει. Σε αυτήν την περίπτωση, το μέλος με την
νεότερη έκδοση θα πρέπει να διακόψει την σύνδεση.

2.11 Εντολές και Απαντήσεις
Όλες οι εντολές και οι απαντήσεις αποτελούνται από μια γραμμή κειμένου σε μορφή
ASCII, χρησιμοποιώντας μόνο οκτάδες με τιμές στο πεδίο από 32 μέχρι και 126
συμπεριλαμβανομένου και αυτό, ακολουθούμενο είτε από ένα CR (μια οκτάδα με
τιμή 13) είτε από ένα LR (μια οκτάδα με τιμή 10). Κάθε γραμμή μπορεί να χωριστεί
σε μία ή και περισσότερες «λέξεις», όπου οι διαδοχικές λέξεις χωρίζονται μεταξύ
τους με μία ή και περισσότερες οκτάδες κενών (τιμή 32).
Ο αυθαίρετος αριθμός των κενών στην αρχή και/ή στο τέλος κάθε γραμμής είναι
επιτρεπτός και αγνοούνται.
Γραμμές οι οποίες είναι κενές, ή αποτελούνται εξ ολοκλήρου από κενά αγνοούνται.
(Μία επίπτωση αυτού είναι ότι μπορούμε να τερματίσουμε γραμμές και με το CR και
με το LF εάν το επιθυμούμε. Το LF θα αντιμετωπιστεί ως τερματίζοντας μια κενή
γραμμή και θα αγνοηθεί).
Σε κάθε περίπτωση όμως, η πρώτη λέξη σε κάθε γραμμή υποδεικνύει τον τύπο της
εντολής ή της απάντησης. Όλες οι προκαθορισμένες εντολές και οι απαντήσεις
αποτελούνται μόνο από κεφαλαίους χαρακτήρες.
Για μερικές εντολές και απαντήσεις, οι λέξεις που ακολουθούν μπορεί να μεταφέρουν
παραμέτρους για την εντολή ή την απάντηση. Κάθε εντολή ή απάντηση δέχεται έναν
προκαθορισμένο αριθμό παραμέτρων.
Όλες οι λέξεις σε μια γραμμή εντολής ή απάντησης μετά (και συμπεριλαμβανομένου)
την πρώτη απροσδιόριστη λέξη αγνοούνται τελείως. Αυτές οι λέξεις μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να μεταφέρουν πληροφορίες αναγνώσιμες από τον άνθρωπο για
αποσφαλμάτωση ή άλλη χρήση.

2.12 Διοχέτευση Εντολών
Προκειμένου να μειωθεί η λανθάνουσα κατάσταση της επικοινωνίας και να
βελτιστοποιηθεί η αποδοτικότητα, είναι δυνατό πολλαπλές TIP «γραμμές» (εντολές
και απαντήσεις) να είναι διοχετευμένες (συνδεδεμένες) μαζί και να αποστέλλονται ως
ένα ενιαίο μήνυμα. Επίσης γραμμές μπορεί να αποστέλλονται «πιο μπροστά» (από το
δευτερεύον μέλος, για να προσπελαστεί αργότερα από τον πρωτεύοντα). Για
παράδειγμα μια εντολή ABORT η οποία ακολουθείται αμέσως από μια εντολή
BEGIN, ή μια απάντηση COMMITED η οποία ακολουθείται αμέσως από μια εντολή
PULL.
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Η αποστολή των διοχετευμένων γραμμών είναι μια επιλογή υλοποίησης. Παρομοίως
το ποιες γραμμές θα διοχετευτούν μαζί. Γενικά, θα πρέπει να είναι βέβαιο ότι η
διοχετευμένη γραμμή θα είναι έγκυρη για την κατάσταση της σύνδεσης την χρονική
στιγμή στην οποία θα προσπελαστεί από τον παραλήπτη. Είναι ευθύνη του
αποστολέα να το καθορίσει αυτό.
Όλες οι υλοποιήσεις θα πρέπει να υποστηρίζουν την συνταγή των διοχετευμένων
γραμμών – της οποίας οι κανόνες για την επεξεργασία περιγράφονται από την
ακόλουθη παράγραφο :
Όταν η κατάσταση της σύνδεσης είναι τέτοια ώστε μια γραμμή να πρέπει να
διαβαστεί (είτε εντολή είτε απάντηση), τότε αυτή η γραμμή (όταν ληφθεί)
επεξεργάζεται. Δεν διαβάζονται άλλες γραμμές από την σύνδεση εωσότου η
επεξεργασία φτάσει πάλι σε μια τέτοια κατάσταση. Εάν μια γραμμή ληφθεί σε
μια σύνδεση όταν δεν είναι η σειρά του άλλου μέλους να στείλει, αυτή η
γραμμή δεν απορρίπτεται. Αντιθέτως, η γραμμή κρατείται και επεξεργάζεται
όταν η κατάσταση της σύνδεσης το απαιτεί ξανά. Το μέλος που λαμβάνει θα
πρέπει να επεξεργάζεται τις γραμμές και να εκδίδει απαντήσεις με την σειρά
με την οποία έλαβε τις γραμμές. Εάν μια γραμμή προκαλέσει ένα σφάλμα τότε
η σύνδεση μπαίνει σε κατάσταση Error και όλες οι ακόλουθες γραμμές στην
σύνδεση αγνοούνται.

2.13 Εντολές TIP
Οι εντολές αναφέρονται είτε στις συνδέσεις είτε στις συναλλαγές. Εντολές που
αναφέρονται στις συνδέσεις είναι : IDENTIFY, MULTIPLEX και TLS. Εντολές
που αναφέρονται στις συναλλαγές είναι : ABORT, BEGIN, COMMIT, PREPARE,
PULL, PUSH, QUERY και RECONNECT.
Παρακάτω παρουσιάζεται μια λίστα όλων των έγκυρων εντολών και όλων των
πιθανών απαντήσεων για το καθένα από αυτά :
ABORT
Αυτή η εντολή είναι έγκυρη στην κατάσταση Begun, Enlisted και Prepared.
Ενημερώνει τον δευτερεύοντα ότι η τρέχουσα συναλλαγή της σύνδεσης θα
απορριφθεί. Πιθανές απαντήσεις είναι :
ABORTED : Η συναλλαγή έχει απορριφθεί, η σύνδεση περνά σε κατάσταση
Idle.
ERROR : Η εντολή εκδόθηκε σε λάθος κατάσταση, ή είναι δύσμορφη. Η
σύνδεση περνά σε κατάσταση Error.
BEGIN
Αυτή η εντολή είναι έγκυρη μόνο στην κατάσταση Idle. Ζητά από τον
δευτερεύοντα να δημιουργήσει μια νέα συναλλαγή και να την συσχετίσει με
μια σύνδεση. Η νεοδημιουργηθείσα συναλλαγή θα ολοκληρωθεί με ένα
πρωτόκολλο μιας φάσης. Πιθανές απαντήσεις είναι :
BEGUN <transaction identifier> : Μια νέα συναλλαγή έχει ξεκινήσει με
επιτυχία και αυτή η συναλλαγή είναι τώρα η τρέχουσα συναλλαγή της
σύνδεσης. Η σύνδεση περνά σε κατάσταση Begun.
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NOTBEGUN : Δεν ήταν δυνατό να ξεκινήσει μια νέα συναλλαγή. Η σύνδεση
παραμένει σε κατάσταση Idle.
ERROR : Η εντολή εκδόθηκε σε λάθος κατάσταση, ή είναι δύσμορφη. Η
σύνδεση περνά σε κατάσταση Error.
COMMIT
Αυτή η εντολή είναι έγκυρη στις καταστάσεις Begun, Enlisted και Prepared.
Στην κατάσταση Begun ή Enlisted, ζητά από τον δευτερεύοντα να κάνει μια
προσπάθεια να καταγράψει την συναλλαγή. Στην κατάσταση Prepared,
ενημερώνει τον δευτερεύοντα ότι η συναλλαγή έχει καταγραφή. Πρέπει να
σημειωθεί ότι στην κατάσταση Enlisted αυτή η εντολή αντιπροσωπεύει ένα
πρωτόκολλο μιας φάσης και θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν ο αποστολέας
πρώτον δεν έχει κανέναν τοπικό ανακτήσιμο πόρο που να συμπεριλαμβάνεται
στην συναλλαγή και δεύτερον μόνο έναν δευτερεύοντα (ο αποστολέας δεν θα
αναμιχθεί σε καμία διαδικασία αποκατάστασης της συναλλαγής). Πιθανές
απαντήσεις είναι :
ABORTED : Αυτή η απάντηση είναι πιθανή μόνο από τις καταστάσεις Begun
και Enlisted. Δείχνει ότι κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέλη έχει ασκήσει veto
για την διάπραξη της συναλλαγής, γι’ αυτό και απορρίφθηκε αντί να
καταγραφή. Η σύνδεση περνά σε κατάσταση Idle.
COMMITED : Αυτή η απάντηση υποδεικνύει ότι η συναλλαγή έχει
καταγραφή και ότι ο πρωτεύοντας δεν έχει πλέον καμία υποχρέωση απέναντι
στον δευτερεύοντα όσον αφορά την συναλλαγή. Η σύνδεση περνά σε
κατάσταση Idle.
ERROR : Η εντολή εκδόθηκε σε λάθος κατάσταση, ή είναι δύσμορφη. Η
σύνδεση περνά σε κατάσταση Error.
ERROR
Αυτή η εντολή είναι έγκυρη σε κάθε κατάσταση. Ενημερώνει τον
δευτερεύοντα ότι μια προηγούμενη απάντηση δεν έχει αναγνωριστεί ή έχει
διαμορφωθεί άσχημα. Ένας δευτερεύοντας δεν θα πρέπει να απαντήσει σε μια
τέτοια εντολή. Η σύνδεση περνά σε κατάσταση Error.
IDENTIFY <lowest protocol version>
<highest protocol version>
<primary transaction manager address> | "-"
<secondary transaction manager address>
Αυτή η εντολή είναι έγκυρη μόνο στην κατάστση Initial. Το πρωτεύον
μέλος ενημερώνει το δευτερεύον μέλος για : 1) την μικρότερη και την
μεγαλύτερη έκδοση του πρωτοκόλλου που υποστηρίζονται (όλες οι εκδόσεις
μεταξύ της μικρότερης και της μεγαλύτερης θα πρέπει να υποστηρίζονται), 2)
προαιρετικά, έναν προσδιοριστή για το πρωτεύον μέλος με το οποίο το
δευτερεύον μέλος μπορεί να επανεγκαταστήσει μία σύνδεση εάν ποτέ
χρειαστεί (την διεύθυνση του πρωτεύοντα διαχειριστή συναλλαγών) και 3)
έναν προσδιοριστή ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιον
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ενδιάμεσο proxy εξυπηρέτη για να συνδεθεί στον απαιτούμενο TIP
διαχειριστή συναλλαγών (την διεύθυνση του δευτερεύοντος διαχειριστή
συναλλαγών). Εάν δεν παρέχεται η διεύθυνση του πρωτεύοντος διαχειριστή
συναλλαγών, το δευτερεύον μέλος θα απαντήσει με ABORTED ή
READONLY σε οποιεσδήποτε PREPARE εντολές. Πιθανές απαντήσεις είναι:
IDENTIFIED <protocol version> : Το δευτερεύον μέλος έχει συνδεθεί με
επιτυχία και έχει αποθηκεύσει την διεύθυνση του πρωτεύοντος διαχειριστή
συναλλαγών. Η απάντηση περιέχει την μεγαλύτερη έκδοση του πρωτοκόλλου
που υποστηρίζεται από το δευτερεύον μέλος. Όλη η μελλοντική επικοινωνία
υποτίθεται ότι θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας την μικρότερη από τις
εκδόσεις του πρωτοκόλλου στην εντολή IDENTIFY και την απάντηση
IDENTIFIED. Η σύνδεση περνά στην κατάσταση Idle.
NEEDTLS : Το δευτερεύον μέλος είναι πρόθυμο να επικοινωνήσει μόνο
πάνω από την ασφαλής σύνδεση TLS. Η σύνδεση περνά στην κατάσταση Tls
και ολόκληρη η επακόλουθη επικοινωνία γίνεται όπως καθορίζει το TLS
πρωτόκολλο. Αυτό το πρωτόκολλο θα ξεκινήσει με την πρώτη οκτάδα μετά το
τέλος γραμμής της εντολής IDENTIFY (για τα δεδομένα που στάλθηκαν από
το πρωτεύον μέλος) και το πρώτο byte μετά το τέλος γραμμής της απάντησης
NEEDTLS (για τα δεδομένα που στάλθηκαν από το δευτερεύον μέλος). Αυτό
υπονοεί ότι κατά την υλοποίηση δεν θα πρέπει να στέλνονται και η CR και η
LF οκτάδα μετά από είτε την εντολή IDENTIFY είτε την απάντηση
NEEDTLS, για να μην η LF οκτάδα μπερδεύεται με το πρώτο byte του TLS
πρωτοκόλλου. Η σύνδεση που παρέχεται από το TLS πρωτόκολλο ξεκινά από
την κατάσταση Initial. Αφού το TLS έχει διαπραγματευτεί, το πρωτεύον
μέλος θα πρέπει να ξαναστείλει την εντολή IDENTIFY. Εάν το πρωτεύον
μέλος δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει (ή αρνείται να χρησιμοποιήσει) το
TLS πρωτόκολλο, κλείνει την σύνδεση.
ERROR : Η εντολή εκδόθηκε σε λάθος κατάσταση, ή είναι δύσμορφη. Αυτή
η απάντηση επίσης εμφανίζεται εάν το δευτερεύον μέλος δεν υποστηρίζει
καμία έκδοση του πρωτοκόλλου στο φάσμα των εκδόσεων που
υποστηρίζονται από το πρωτεύον μέλος. Η σύνδεση περνά στην κατάσταση
Error. Το πρωτεύον μέλος θα πρέπει να τερματίσει την σύνδεση.
MULTIPLEX <protocol-identifier>
Αυτή η εντολή είναι έγκυρη μόνο στην κατάσταση Idle. Η εντολή αναζητά
συμφωνία για να χρησιμοποιήσει την σύνδεση για ένα πρωτόκολλο
πολύπλεξης το οποίο θα παρέχει έναν μεγάλο αριθμό από συνδέσεις στην
υπάρχουσα σύνδεση. Το πρωτεύον μέλος συνιστά ένα συγκεκριμένο
πρωτόκολλο πολύπλεξης. Το δευτερεύον μέλος μπορεί είτε να δεχθεί είτε να
απορρίψει τη χρήση αυτού του πρωτόκολλου.
Προς το παρόν, το μοναδικό προκαθορισμένο προσδιοριστικό πρωτοκόλλου
είναι το "TMP2.0", το οποίο αναφέρεται στο πρωτόκολλο πολύπλεξης του
TIP, έκδοση 2.0. Δείτε το Παράρτημα Α για λεπτομέρειες αυτού του
πρωτοκόλλου. Άλλα προσδιοριστικά πρωτοκόλλου μπορεί να οριστούν στο
μέλλον.
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Εάν η εντολή MULTIPLEX γίνει δεκτή, το προκαθορισμένο πρωτόκολλο
πολύπλεξης θα ελέγχει πλήρως την ελλοχεύουσα σύνδεση. Αυτό το
πρωτόκολλο θα ξεκινήσει με την πρώτη οκτάδα μετά από το τέλος γραμμής
της εντολής MULTIPLEX (για τα δεδομένα τα οποία στέλνονται από τον
ιδρυτή) και το πρώτο byte μετά το τέλος γραμμής της απάντησης
MULTIPLEXING (για τα δεδομένα που λαμβάνονται από τον ιδρυτή). Αυτό
υπονοεί ότι κατά την υλοποίηση δεν θα πρέπει να στέλνονται και η CR και η
LF οκτάδα μετά από είτε την εντολή MULTIPLEX είτε την απάντηση
MULTIPLEXING, για να μην η LF οκτάδα μπερδεύεται με το πρώτο byte του
πρωτοκόλλου πολύπλεξης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι όταν χρησιμοποιείται το TMP V2.0, μία μοναδική
εντολή TIP (μήνυμα εφαρμογής TMP) θα πρέπει να συμπεριληφθεί πλήρως
μέσα σε ένα ενιαίο TMP πακέτο (ο δείκτης TMP PUSH δεν χρησιμοποιείται
από το TIP). Πιθανές απαντήσεις στην εντολή MULTIPLEX είναι :
MULTIPLEXING : Το δευτερεύον μέλος συμφωνεί να χρησιμοποιήσει το
προκαθορισμένο πρωτόκολλο πολύπλεξης. Η σύνδεση περνά σε κατάσταση
Multiplexing και στο εξής η επικοινωνία γίνεται όπως ορίζεται από αυτό το
πρωτόκολλο. Όλες οι συνδέσεις που δημιουργούνται από το πρωτόκολλο
πολύπλεξης ξεκινούν από την κατάσταση Idle.
CANTMULTIPLEX : Το δευτερεύον μέλος δεν μπορεί να υποστηρίξει (ή
αρνείται να χρησιμοποιήσει) το προκαθορισμένο πρωτόκολλο πολύπλεξης. Η
σύνδεση παραμένει στην κατάσταση Idle.
ERROR : Η εντολή εκδόθηκε σε λάθος κατάσταση, ή είναι δύσμορφη. Η
σύνδεση περνά σε κατάσταση Error.
PREPARE
Αυτή η εντολή είναι έγκυρη μόνο στην κατάσταση Enlisted. Απαιτεί από τον
δευτερεύοντα να προετοιμάσει την συναλλαγή για δέσμευση (φάση πρώτη
από την δέσμευση δύο φάσεων). Πιθανές απαντήσεις είναι :
PREPARED : Ο δευτερεύον έχει ετοιμάσει την συναλλαγή. Η σύνδεση περνά
στην κατάσταση Prepared.
ABORTED : Ο δευτερεύον έχει ασκήσει veto στο να καταγραφή η
συναλλαγή. Η σύνδεση περνά στην κατάσταση Idle. Μετά από αυτήν την
απάντηση, ο πρωτεύον δεν έχει καμιά ευθύνη απέναντι στον δευτερεύον σε
ότι αφορά την συναλλαγή.
READONLY : Ο δευτερεύον δεν ενδιαφέρεται πια αν η συναλλαγή
καταγραφή ή αν αυτή απορριφθεί. Η σύνδεση περνά σε κατάσταση Idle. Μετά
από αυτήν την απάντηση, ο πρωτεύον δεν έχει καμιά ευθύνη απέναντι στον
δευτερεύον σε ότι αφορά την συναλλαγή.
ERROR : Η εντολή εκδόθηκε σε λάθος κατάσταση, ή είναι δύσμορφη. Η
σύνδεση περνά σε κατάσταση Error.
PULL <superior's transaction identifier>
<subordinate's transaction identifier>
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Αυτή η εντολή είναι έγκυρη μόνο στην κατάσταση Idle. Η εντολή επιδιώκει
να καθιερώσει μια σχέση πρωτεύοντος/δευτερεύοντος στην συναλλαγή, με το
πρωτεύον μέλος της σύνδεσης ως τον δευτερεύοντα (για παράδειγμα να έλκει
μια συναλλαγή από το δευτερεύον μέλος). Πρέπει να σημειωθεί ότι ολόκληρη
η τιμή του <transaction string> (όπως αυτή ορίζεται στην ενότητα «2.8
Ενιαίοι Πόροι Δεικτών TIP») θα πρέπει να διευκρινιστεί ως προσδιοριστής
της συναλλαγής. Πιθανές απαντήσεις είναι :
PULLED : Η σχέση έχει καθιερωθεί. Ως απόδειξη αυτής της απάντησης, η
προκαθορισμένη συναλλαγή γίνεται η τρέχουσα συναλλαγή της σύνδεσης και
η σύνδεση περνά σε κατάσταση Enlisted. Επιπλέον, οι ρόλοι του πρωτεύον
και του δευτερεύον αντιστρέφονται (δηλαδή ο πρωτεύον γίνεται το πρωτεύον
μέλος για την σύνδεση).
NOTPULLED : Η σχέση δεν έχει καθιερωθεί (πιθανώς, επειδή το δευτερεύον
μέλος δεν έχει πλέον την ζητούμενη συναλλαγή). Η κατάσταση της σύνδεσης
παραμένει να είναι Idle.
ERROR : Η εντολή εκδόθηκε σε λάθος κατάσταση, ή είναι δύσμορφη. Η
σύνδεση περνά σε κατάσταση Error.
PUSH <superior's transaction identifier>
Αυτή η εντολή είναι έγκυρη μόνο όταν η κατάσταση είναι Idle. Επιδιώκει να
καθιερώσει μια σχέση πρωτεύοντος/δευτερεύοντος στην συναλλαγή, με το
πρωτεύον μέλος της σύνδεσης ως τον πρωτεύοντα. Πρέπει να σημειωθεί ότι
ολόκληρη η τιμή του <transaction string> (όπως αυτή ορίζεται στην ενότητα
«2.8 Ενιαίοι Πόροι Δεικτών TIP») θα πρέπει να διευκρινιστεί ως
προσδιοριστής της συναλλαγής. Πιθανές απαντήσεις είναι :
PUSHED <subordinate's transaction identifier> : Η σχέση έχει καθιερωθεί
και ο προσδιοριστής από τον οποίο ο δευτερεύοντας αναγνωρίζει την
συναλλαγή επιστρέφεται. Η συναλλαγή γίνεται η τρέχουσα συναλλαγή για
την σύνδεση και η σύνδεση περνά στην κατάσταση Enlisted.
ALREADYPUSHED <subordinate's transaction identifier> : Η σχέση έχει
καθιερωθεί και ο προσδιοριστής από τον οποίο ο δευτερεύοντας αναγνωρίζει
την συναλλαγή επιστρέφεται. Ωστόσο, ο δευτερεύοντας ήδη γνωρίζει για την
συναλλαγή και περιμένει να φτάσει το πρωτόκολλο δέσμευσης δύο φάσεων
μέσω μιας διαφορετικής σύνδεσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η σύνδεση
παραμένει στην κατάσταση Idle.
NOTPUSHED : Η σχέση δεν ήταν δυνατό να καθιερωθεί. Η σύνδεση
παραμένει στην κατάσταση Idle.
ERROR : Η εντολή εκδόθηκε σε λάθος κατάσταση, ή είναι δύσμορφη. Η
σύνδεση περνά σε κατάσταση Error.
QUERY <superior's transaction identifier>
Αυτή η εντολή είναι έγκυρη μόνο στη κατάσταση Idle. Ένας δευτερεύοντας
χρησιμοποιεί αυτήν την εντολή για να διαπιστώσει εάν μια συγκεκριμένη
συναλλαγή υπάρχει ακόμα στον πρωτεύοντα. Πιθανές απαντήσεις είναι :
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QUERIEDEXISTS : Η συναλλαγή υπάρχει ακόμα. Η σύνδεση παραμένει
στην κατάσταση Idle.
QUERIEDNOTFOUND : Η συναλλαγή δεν υπάρχει πλέον. Η σύνδεση
παραμένει στην κατάσταση Idle.
ERROR : Η εντολή εκδόθηκε σε λάθος κατάσταση, ή είναι δύσμορφη. Η
σύνδεση περνά σε κατάσταση Error.
RECONNECT <subordinate's transaction identifier>
Αυτή η εντολή είναι έγκυρη μόνο στην κατάσταση Idle. Ο πρωτεύοντας
χρησιμοποιεί την εντολή αυτή για να επανακαθιερώσει μία σύνδεση για μια
συναλλαγή, όταν η προηγούμενη σύνδεση έχει χαθεί κατά την κατάσταση
Prepared. Πιθανές απαντήσεις είναι :
RECONNECTED : Ο δευτερεύοντας δέχεται να επανασυνδεθεί. Η σύνδεση
περνά στην κατάσταση Prepared.
NOTRECONNECTED : Ο δευτερεύοντας δεν γνωρίζει πλέον για την
συναλλαγή. Η σύνδεση περνά στην κατάσταση Idle.
ERROR : Η εντολή εκδόθηκε σε λάθος κατάσταση, ή είναι δύσμορφη. Η
σύνδεση περνά σε κατάσταση Error.
TLS
Αυτή η εντολή είναι έγκυρη μόνο στην κατάσταση Initial. Ένας πρωτεύοντας
χρησιμοποιεί αυτήν την εντολή για να επιχειρήσει να καθιερώσει μια ασφαλή
σύνδεση χρησιμοποιώντας το TLS.
Εάν η εντολή TLS γίνει δεκτή, το TLS πρωτόκολλο θα ελέγχει πλήρως την
ελλοχεύουσα σύνδεση. Αυτό το πρωτόκολλο θα ξεκινήσει με την πρώτη
οκτάδα μετά το τέλος γραμμής της TLS εντολής (για τα δεδομένα που
στέλνονται από τον πρωτεύον) και με το πρώτο byte μετά το τέλος γραμμής
της TLSING απάντησης (για τα δεδομένα που παραλαμβάνονται από τον
πρωτεύον). Αυτό υπονοεί ότι κατά την υλοποίηση δεν θα πρέπει να
στέλνονται και η CR και η LF οκτάδα μετά από είτε την εντολή TLS είτε την
απάντηση TLSING, για να μην η LF οκτάδα μπερδεύεται με το πρώτο byte
του πρωτοκόλλου TLS.
Πιθανές απαντήσεις για την εντολή TLS είναι :
TLSING : Το δευτερεύον μέλος συμφωνεί να χρησιμοποιήσει το TLS
πρωτόκολλο [3]. Η σύνδεση περνά στην κατάσταση Tls και όλη η
επακόλουθη επικοινωνία γίνεται όπως καθορίζεται από το TLS πρωτόκολλο.
Η σύνδεση που παρέχεται από το TLS πρωτόκολλο ξεκινάει από την
κατάσταση Initial.
CANTTLS : Το δευτερεύον μέλος δεν μπορεί να υποστηρίξει (ή αρνείται να
χρησιμοποιήσει) το TLS πρωτόκολλο. Η σύνδεση παραμένει στην κατάσταση
Initial.
ERROR : Η εντολή εκδόθηκε σε λάθος κατάσταση, ή είναι δύσμορφη. Η
σύνδεση περνά σε κατάσταση Error.
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2.14 Διαχείριση Σφαλμάτων
Εάν οποιοδήποτε μέλος λάβει μια γραμμή την οποία και δεν καταλαβαίνει κλείνει την
σύνδεση. Εάν οποιοδήποτε μέλος (είτε σε μια εντολή είτε σε μια απάντηση), λάβει
μια ένδειξη ERROR ή μια ERROR απάντηση σε μια σύνδεση η σύνδεση περνά στην
κατάσταση Error και καθίσταται αδύνατη η οποιαδήποτε επικοινωνία σε αυτήν την
σύνδεση. Κάποια υλοποίηση μπορεί να αποφασίσει να κλείσει την σύνδεση. Το
κλείσιμο της σύνδεσης αντιμετωπίζεται από το άλλο μέλος ως αποτυχία στην
επικοινωνία.
Η παραλαβή μιας ένδειξης ERROR ή μιας ERROR απάντησης υποδεικνύει ότι το
άλλο μέλος πιστεύει πως το πρωτόκολλο δεν έχει υλοποιηθεί κατάλληλα.

2.15 Αποτυχία Σύνδεσης και Επαναφορά
Μία αποτυχία σύνδεσης μπορεί να προκληθεί από μία αποτυχία στην επικοινωνία, ή
από οποιοδήποτε μέλος το οποίο κλείνει την σύνδεση. Υποτίθεται ότι οι υλοποιήσεις
TIP θα χρησιμοποιήσουν κάποιον ιδιωτικό μηχανισμό να εντοπίσουν το σφάλμα στην
TIP σύνδεση (για παράδειγμα το socket keepalive ή το timeout scheme).
Ανάλογα με την κατάσταση μιας σύνδεσης, οι διαχειριστές συναλλαγών θα πρέπει να
λάβουν ποικίλα μέτρα όταν μια σύνδεση αποτύχει.
Εάν η σύνδεση αποτύχει στην κατάσταση Initial ή στην κατάσταση Idle, η σύνδεση
δεν αναφέρεται στην συναλλαγή. Καμία ενέργεια δεν είναι απαραίτητη.
Εάν η σύνδεση αποτύχει στην κατάσταση Multiplexing, όλες οι συνδέσεις οι οποίες
παρέχονται από το πρωτόκολλο πολύπλεξης θεωρούνται ως αποτυχημένες. Κάθε μία
από αυτές θα αντιμετωπιστεί ανεξάρτητα.
Εάν η σύνδεση αποτύχει στις καταστάσεις Begun ή Enlisted και το COMMIT έχει
αποσταλεί, τότε η ολοκλήρωση της συναλλαγής έχει μεταβιβαστεί στον δευτερεύον
(ο πρωτεύον δεν είναι εμπλεκόμενος). Το αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής δεν
είναι γνωστό για τον πρωτεύον (είναι γνωστό από τον δευτερεύον). Ο πρωτεύον
χρησιμοποιεί καθορισμένα από την εφαρμογή μέσα για να διαπιστώσει το
αποτέλεσμα της συναλλαγής (πρέπει να σημειωθεί ότι η ακεραιότητα της συναλλαγής
δεν εκτίθεται σε αυτήν την περίπτωση μιας και ο πρωτεύον δεν έχει καθόλου
ανακτήσιμους πόρους να εμπλέκονται στην συναλλαγή). Εάν η σύνδεση αποτύχει
στην κατάσταση Begin ή Enlisted και το COMMIT δεν έχει σταλεί, η συναλλαγή θα
απορριφθεί.
Εάν η σύνδεση αποτύχει στην κατάσταση Prepared, τότε η κατάλληλη ενέργεια είναι
διαφορετική για τον πρωτεύον και τον δευτερεύον στην συναλλαγή.
Εάν ο πρωτεύον διαπιστώσει ότι η συναλλαγή έχει καταγραφή, τότε θα πρέπει τελικά
να εγκαταστήσει μια νέα σύνδεση με τον δευτερεύον και να στείλει μία εντολή
RECONNECT για την συναλλαγή. Εάν λάβει μια απάντηση NOTRECONNECTED,
δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο. Ωστόσο, εάν λάβει μια απάντηση
RECONNECTED, θα πρέπει να στείλει ένα αίτημα για COMMIT και να λάβει μια
απάντηση COMMITTED.
Εάν ο πρωτεύον διαπιστώσει ότι η συναλλαγή απορρίπτεται, επιτρέπεται (αλλά δεν
απαιτείται) να εγκαταστήσει νέα σύνδεση και να στείλει μια εντολή RECONNECT
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για την συναλλαγή. Εάν λάβει μια απάντηση RECONNECTED, θα πρέπει να στείλει
μια εντολή ABORT.
Ο παραπάνω ορισμός επιτρέπει τον πρωτεύον να επανεγκαταστήσει την σύνδεση
προτού να μάθει το αποτέλεσμα της συναλλαγής, εάν το βρίσκει αυτό κατάλληλο.
Πετυχαίνοντας σε μια εντολή RECONNECT, η σύνδεση επανέρχεται στην
κατάσταση Prepared και ο πρωτεύον μπορεί να στείλει μια εντολή COMMIT ή
ABORT ανάλογα με την περίπτωση, όταν γνωρίζει το αποτέλεσμα της συναλλαγής.
Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι πιθανό για μια εντολή RECONNECT να ληφθεί από
τον δευτερεύον πριν να γίνει ενήμερος ότι η προηγούμενη σύνδεση έχει αποτύχει. Σε
αυτήν την περίπτωση ο δευτερεύον μεταχειρίζεται την εντολή RECONNECT ως
ένδειξη αποτυχίας και διαγράφει οποιουσδήποτε πόρους που συσχετίζονται με την
σύνδεση και συσχετίζει την κατάσταση της συναλλαγής με την καινούργια σύνδεση.
Εάν ένας δευτερεύον διαπιστώσει αποτυχία στην σύνδεση ενώ βρίσκεται στην
κατάσταση Prepared, τότε θα πρέπει περιοδικά να προσπαθεί να δημιουργήσει νέα
σύνδεση με τον πρωτεύον και να στέλνει μια εντολή QUERY για την συναλλαγή. Θα
πρέπει να συνεχίζει να το κάνει αυτό εωσότου κάτι από τα παρακάτω να συμβεί :
1. Να λάβει από τον πρωτεύον μια απάντηση QUERIEDNOTFOUND. Σε
αυτήν την περίπτωση, ο δευτερεύον θα πρέπει να απορρίψει την συναλλαγή.
2. Ο πρωτεύον, σε κάποιες από τις συνδέσεις τις οποίες άρχισε, να στείλει μια
εντολή RECONNECT για την συναλλαγή στον δευτερεύον. Σε αυτήν την
περίπτωση, ο δευτερεύον μπορεί να αναμένει να μάθει το αποτέλεσμα της
συναλλαγής σε αυτήν την νέα σύνδεση. Εάν αυτή η νέα σύνδεση αποτύχει
πριν ο δευτερεύον να μάθει το αποτέλεσμα της συναλλαγής, θα πρέπει να
ξεκινήσει να στέλνει ξανά εντολές QUERY.
Πρέπει να σημειωθεί ότι εάν ένα TIP σύστημα λάβει είτε μια QUERY εντολή είτε μια
RECONNECT εντολή και για κάποιον λόγο είναι ανίκανο να ικανοποιήσει το αίτημα
(π.χ. η απαραίτητη πληροφορία ανάκτησης δεν είναι άμεσα διαθέσιμη), τότε θα
πρέπει η σύνδεση να κλείσει.

2.16 Εκτιμήσεις Ασφάλειας
Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να ενημερώσει τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη
εφαρμογών, τους υπεύθυνους για τη διαχείριση συναλλαγών και τους χρήστες των
επιπτώσεων ασφαλείας του TIP όπως περιγράφονται από αυτό το κείμενο. Η
συζήτηση αυτή δεν περιλαμβάνει οριστικές λύσεις στα ζητήματα που περιγράφονται,
αν και κάνει μερικές προτάσεις για την μείωση των κινδύνων σε θέματα ασφαλείας.
Όπως και σε όλα τα πρωτόκολλα δέσμευσης δύο φάσεων, οποιοιδήποτε μηχανισμοί
ασφαλείας εφαρμόζονται στο πρωτόκολλο εφαρμογών επικοινωνίας είναι πιθανό να
είναι υπονομευμένα εκτός κι αν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί εφαρμοστούν στο
πρωτόκολλο δέσμευσης. Για παράδειγμα, οποιαδήποτε αυθεντικοποίηση μεταξύ των
μελών χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο εφαρμογών θα πρέπει να μπορεί να
υποστηριχθεί από την ασφάλεια των TIP συναλλαγών τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο
βεβαιότητας.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

19

Ιωάννης Κοκκινίδης, «Μελέτη Λειτουργικότητας Του Πρωτοκόλλου Συναλλαγών
Διαδικτύου "TIP" Μέσω Της Τεχνολογίας Των Color Petri-Nets»

2.16.1 TLS, Αμοιβαία Αυθεντικοποίηση και Εξουσιοδότηση
To TLS παρέχει προαιρετική αυθεντικοποίηση από την πλευρά του πελάτη,
προαιρετική αυθεντικοποίηση από την πλευρά του εξυπηρέτη και προαιρετική
κρυπτογράφηση των πακέτων.
Μια TIP υλοποίηση μπορεί να αρνηθεί να παρέχει τις υπηρεσίες της εκτός κι αν
χρησιμοποιείται το TLS. Μπορεί επίσης να αρνηθεί να παρέχει τις υπηρεσίες της εάν
δεν χρησιμοποιείται η κρυπτογράφηση πακέτων. Μπορεί να αρνηθεί να παρέχει τις
υπηρεσίες της εκτός κι αν το απομακρυσμένο μέλος έχει αυθεντικοποιηθεί (μέσου
του TLS).
Μια TIP υλοποίηση θα πρέπει να είναι από μόνη της πρόθυμη να αυθεντικοποιηθεί
(μέσου του TLS). Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν η υλοποίηση ενεργή ως πελάτης
ή ως εξυπηρέτης.
Μόλις ένα απομακρυσμένο μέλος έχει αυθεντικοποιηθεί, ένας TIP διαχειριστής
συναλλαγών μπορεί να χρησιμοποιήσει την ταυτότητα του απομακρυσμένου μέλους
για να αποφασίσει ποιες λειτουργίες να επιτρέψει.
Το αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το TLS σε μια σύνδεση, και αν γίνει αυτό, πως το
TLS θα χρησιμοποιηθεί και τι λειτουργίες πρόκειται στη συνέχεια να επιτραπούν,
είναι καθορισμένες από τις πολιτικές ασφαλείας που ακολουθούν οι συνδεμένοι
διαχειριστές συναλλαγών TIP μεταξύ τους. Το πώς ορίζονται αυτές οι πολιτικές
ασφαλείας και το πώς ένας διαχειριστής συναλλαγών TIP μαθαίνει από αυτές είναι
εξολοκλήρου απόρρητο ως προς την υλοποίηση και πέρα από το πεδίο αυτής της
εργασίας.

2.16.2 PULL Βασισμένο σε Επίθεση Άρνησης Υπηρεσιών (Denial-Of-Service)
Ας υποθέσουμε ότι ένας κακόβουλος χρήστης γνωρίζει την ταυτότητα μιας
συναλλαγής η οποία είναι προσωρινά ενεργή σε κάποιον διαχειριστή συναλλαγών.
Εάν ο κακόβουλος χρήστης δημιουργήσει μια TIP σύνδεση με τον διαχειριστή
συναλλαγών, αποστείλει μια εντολή PULL και στην συνέχεια κλείσει την σύνδεση,
μπορεί να προκαλέσει την απόρριψη της συναλλαγής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την
άρνηση παροχής υπηρεσιών ως προς τον νόμιμο ιδιοκτήτη της συναλλαγής.
Μια υλοποίηση μπορεί να αποφύγει μια τέτοιου είδους επίθεση με το να αρνείται να
εκτελέσει εντολές του τύπου PULL εκτός κι αν χρησιμοποιείται το TLS, το
απομακρυσμένο μέλος έχει αυθεντικοποιηθεί και το απομακρυσμένο μέλος είναι
έμπιστο.

2.16.3 PUSH Βασισμένο σε Επίθεση Άρνησης Υπηρεσιών (Denial-Of-Service)
Όταν μια σύνδεση μεταξύ δύο διαχειριστών συναλλαγών κλείσει ενώ η συναλλαγή
βρίσκεται στην κατάσταση Prepared, κάθε ένας από τους διαχειριστές συναλλαγών
πρέπει να θυμηθεί πληροφορίες για την συναλλαγή εωσότου η σύνδεση να μπορέσει
να αποκατασταθεί.
Εάν ένας κακόβουλος χρήστης εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός για να δημιουργεί
επανειλημμένα συναλλαγές, να τις περνά σε κατάσταση Prepared και να απορρίπτει
την σύνδεση, μπορεί να προκαλέσει έναν διαχειριστή συναλλαγών να υποστεί
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εξάντληση των πόρων του και κατά συνέπεια να αρνείται να παρέχει τις υπηρεσίες
του στους νόμιμους χρήστες αυτού του διαχειριστή συναλλαγών.
Μια υλοποίηση μπορεί να αποφύγει μια τέτοιου είδους επίθεση με το να αρνείται να
εκτελέσει εντολές του τύπου PUSH εκτός κι αν χρησιμοποιείται το TLS, το
απομακρυσμένο μέλος έχει αυθεντικοποιηθεί και το απομακρυσμένο μέλος είναι
έμπιστο.

2.16.4 Επίθεση Διαφθοράς Συναλλαγών
Εάν ένας δευτερεύοντας διαχειριστής συναλλαγών έχει χάσει την σύνδεσή του για
κάποια συγκεκριμένη και έτοιμη συναλλαγή, ένας κακόβουλος χρήστης μπορεί να
ξεκινήσει μία TIP σύνδεση με τον διαχειριστή συναλλαγών και να του στείλει μια
εντολή RECONNECT ακολουθούμενο από είτε μια εντολή COMMIT είτε μια εντολή
ABORT για την συναλλαγή. Ο κακόβουλος χρήστης θα μπορούσε έτσι να
προκαλέσει κατοχύρωση ενός μέρους της συναλλαγής ενώ αυτό θα έπρεπε να είχε
απορριφθεί ή και το αντίστροφο.
Μια υλοποίηση μπορεί να αποφύγει μια τέτοιου είδους επίθεση καταγράφοντας την
αυθεντικοποιημένη ταυτότητα του πρωτεύοντος σε μια συναλλαγή και απορρίπτοντας
εντολές RECONNECT εκτός κι αν χρησιμοποιείται το TLS και η αυθεντικοποιημένη
ταυτότητα του απομακρυσμένου μέλους είναι η ίδια με αυτήν της ταυτότητας του
αρχικού πρωτεύοντος.

2.16.5 Επιθέσεις Ανίχνευσης Πακέτων (Packet-Sniffing)
Εάν ένας κακόβουλος χρήστης μπορεί να παρεμποδίσει την κυκλοφορία σε μια TIP
σύνδεση, μπορεί να είναι και ικανός να αποσπάσει πληροφορίες χρήσιμες για τον
προγραμματισμό άλλων επιθέσεων. Για παράδειγμα, εάν τα πεδία σχολίων
περιλαμβάνουν ονόματα προϊόντων και αριθμούς εκδόσεων ενός διαχειριστή
συναλλαγών, ένας κακόβουλος χρήστης ίσως είναι ικανός να καταφέρει να
χρησιμοποιήσει αυτήν την πληροφορία να διαπιστώσει τι είδους τρύπες υπάρχουν σε
θέματα ασφαλείας της υλοποίησης.
Μια υλοποίηση μπορεί να αποφύγει μια τέτοιου είδους επίθεση χρησιμοποιώντας
αποκλειστικά το TLS για να παρέχει κρυπτογράφηση της συνόδου και μη
τοποθετώντας οποιεσδήποτε εξατομικευμένες πληροφορίες στα ζευγάρια των TLS
και TLSING εντολών και απαντήσεων αντίστοιχα.

2.16.6 Επιθέσεις Διαμεσολαβητή (Man-in-the-Middle)
Εάν ένας κακόβουλος χρήστης μπορεί να παρεμποδίσει και να αλλοιώσει την
κυκλοφορία σε μια TIP σύνδεση, μπορεί να ξαμολήσει τον όλεθρο με ποικίλους
τρόπους. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να αντικαταστήσει μια εντολή COMMIT με
μια εντολή ABORT.
Μια υλοποίηση μπορεί να αποφύγει μια τέτοιου είδους επίθεση χρησιμοποιώντας
αποκλειστικά το TLS για να παρέχει κρυπτογράφηση της συνόδου και
αυθεντικοποίηση του απομακρυσμένου μέλους.
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3. Απαιτήσεις και Συμπληρωματικές Πληροφορίες για το TIP
Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τον σκοπό (σενάρια χρήσης), και απαιτήσεις για το
Transaction Internet Protocol (TIP) [10]. Η σκοπιμότητά του είναι να βοηθήσει στην
περιγραφή των απαραίτητων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και λειτουργιών του
πρωτοκόλλου. Παρέχει επίσης συμπληρωματικές πληροφορίες για να ενισχύσει την
κατανόηση και να διευκολύνει την εφαρμογή του πρωτοκόλλου TIP.

3.1 Εισαγωγή
Οι συναλλαγές αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο παράδειγμα προγραμματισμού,
απλουστεύοντας σημαντικά το γράψιμο κατανεμημένων εφαρμογών. Όταν
υιοθετούνται συναλλαγές, ανεξάρτητα από το πόσα συστατικά κατανεμημένων
εφαρμογών συμμετέχουν σε μια συγκεκριμένη ενότητα εργασίας, το πλήθος των
πιθανόν εκβάσεων μειώνεται σε μόνον δύο. Δηλαδή, είτε το σύνολο της εργασίας
ολοκληρώθηκε με επιτυχία, είτε κανένα κομμάτι της δεν ολοκληρώθηκε (αυτό το
χαρακτηριστικό είναι γνωστό και ως ατομικότητα - atomicity). Ο προγραμματισμός
εφαρμογών είναι ωστόσο λιγότερο πολύπλοκος μιας και ο προγραμματιστής δεν είναι
απαραίτητο να αντιμετωπίσει τα πολλαπλά σενάρια πιθανής αποτυχίας. Τυπικά, η
σημασιολογία των συναλλαγών παρέχεται από μια ελλοχεύουσα υποδομή
συστημάτων (συνήθως υπό την μορφή προϊόντων όπως όργανα ελέγχου και
επεξεργασίας συναλλαγών, ή/και Βάσεις Δεδομένων). Αυτή η υποδομή αντιμετωπίζει
τις αποτυχίες και εκτελεί τις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης για να εγγυηθεί
την ιδιότητα της ατομικότητας. Η χρήση των συναλλαγών επιτρέπει την ανάπτυξη
αξιόπιστων κατανεμημένων συναλλαγών η οποία ειδάλλως θα ήταν πολύ δύσκολη,
αν όχι αδύνατον.
Μια τεχνολογία κλειδί, απαραίτητη για την υποστήριξη κατανεμημένων συναλλαγών
είναι το πρωτόκολλο δύο φάσεων (two-phase commit protocol ή 2-pc). Τα
πρωτόκολλα 2-pc έχουν χρησιμοποιηθεί σε εμπορικά συστήματα επεξεργασίας
συναλλαγών (commercial Transaction Processing systems – TP) εδώ και πολλά
χρόνια, και είναι καλά κατανοητά (π.χ. το πρωτόκολλο LU6.2 2-pc (syncpoint)
υλοποιήθηκε για πρώτη φορά πολύ πριν τα τελευταία 12 χρόνια). Σήμερα πλήθος από
διαφορετικά πρωτόκολλα 2-pc υποστηρίζονται από ποικίλα TP όργανα ελέγχου και
προϊόντα βάσεων δεδομένων. Το 2-pc χρησιμοποιείται μεταξύ των συστατικών που
συμμετέχουν σε μια ενότητα κατανεμημένης εργασίας (συναλλαγής) για να
διασφαλίσει την συμφωνία όλων των συμβαλλόμενων μελών σχετικά με την έκβαση
αυτής της εργασίας (ανεξαρτήτου οποιασδήποτε τυχόν αποτυχίας).
Σήμερα υπάρχουν και τα τυποποιημένα και τα ιδιόκτητα πρωτόκολλα 2-pc. Αυτά τα
πρωτόκολλα ουσιαστικά χρησιμοποιούν ένα μοντέλο «one-pipe». Δηλαδή, τα
πρωτόκολλα συναλλαγών και εφαρμογών είναι σφιχτά ενοποιημένα, και εκτελούνται
πάνω από το ίδιο κανάλι επικοινωνίας. Μια εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιήσει
μόνο τον συγκεκριμένο μηχανισμό επικοινωνίας που συσχετίζεται με το πρωτόκολλο
συναλλαγών. Τα τυποποιημένα πρωτόκολλα (OSI TP, LU6.2) είναι πολύπλοκα, με
ένα μεγάλο ίχνος και εκτεταμένες ρυθμίσεις και απαιτήσεις διαχειριστή. Για τους
λόγους αυτούς δεν είναι ευρέως αναπτυσσόμενοι. Το πρόβλημα όλων αυτών είναι η
περιορισμένη ευελιξία και διαλειτουργικότητα εφαρμογών εάν πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν συναλλαγές. Οι εφαρμογές μπορεί να επιθυμούν να
χρησιμοποιήσουν πλήθος από πρωτόκολλα επικοινωνίας για τα οποία δεν υπάρχουν
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συναλλακτικές μεταβλητές (π.χ. HTTP), και να αναπτυχθούν σε πολύ ετερογενή
περιβάλλοντα εφαρμογών.
Εν συντομία, οι συναλλαγές απλοποιούν κατά πολύ τον προγραμματισμό των
κατανεμημένων εφαρμογών και το πρωτόκολλο 2-pc είναι το κλειδί της
συναλλακτικής τεχνολογίας. Τρέχοντα πρωτόκολλα 2-pc προσφέρουν σημασιολογία
συναλλαγών μονάχα σε ένα περιορισμένο σύνολο από εφαρμογές, που λειτουργούν
μέσα σε μια ειδικής χρήσης (σύνθετη, ομοιογενή) υποδομή, χρησιμοποιώντας ένα
συγκεκριμένο σύνολο από πρωτόκολλα ενδοεπικοινωνίας. Οι περιορισμοί κατά
συνέπεια που επιβάλλονται από τα τρέχοντα 2-pc πρωτόκολλα περιορίζουν την
ευρεία χρήση του παραδείγματος συναλλαγής, και με αυτόν τον τρόπο εμποδίζει την
ανάπτυξη νέων επαγγελματικών κατανεμημένων εφαρμογών.
(Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις συναλλαγές, την ατομικότητα και το
πρωτόκολλο δέσμευσης δύο φάσεων γενικά υπάρχουν στο [11]).

3.2 Το TIP Πρωτόκολλο
Το TIP όπως έχει αναφερθεί είναι ένα 2-pc πρωτόκολλο το οποίο έχει ως στόχο την
ευρεία διάδοση υποστήριξης κατανεμημένων συναλλαγών, σε ένα ετερογενές
(δικτυακό) περιβάλλον. Το TIP καταργεί τους περιορισμούς των τρεχόντων 2-pc
πρωτοκόλλων και κάνει δυνατή την ανάπτυξη νέων επαγγελματικών κατανεμημένων
εφαρμογών.
Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται αρχικά με το να ικανοποιηθούν δύο πολύ σημαντικές
απαιτήσεις :
1) Να διατηρηθεί το πρωτόκολλο απλό (όμως λειτουργικά επαρκής). Εάν το
πρωτόκολλο είναι πολύπλοκο δεν θα αναπτυχθεί ευρέως ή δεν θα υιοθετηθεί
γρήγορα. Η απλότητα επίσης σημαίνει και καταλληλότητα για μια ευρεία
γκάμα από περιβάλλοντα εφαρμογών.
2) Να γίνει δυνατόν το πρωτόκολλο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
οποιοδήποτε επικοινωνιακό πρωτόκολλο εφαρμογών (π.χ. HTTP). Αυτό
διασφαλίζει ότι ετερογενή περιβάλλοντα μπορούν να συμμετέχουν σε
κατανεμημένη εργασία.
Το TIP δεν εφευρίσκει ξανά από την αρχή το 2-pc πρωτόκολλο, το ήδη γνωστό
έμπιστο 2-pc πρωτόκολλο χρησιμοποιείται ως βάση. Καλλίτερα, η καινοτομία και η
χρησιμότητα του TIP έγκειται στο διαχωρισμό του από τα επικοινωνιακά
πρωτόκολλα εφαρμογών (το μοντέλο δύο διαδρομών «two-pipe»).
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Εικόνα 1. Το μοντέλο δύο διαδρομών του TIP.

3.3 Πεδίο Δράσης
Το TIP δεν περιγράφει πως οι επιχειρησιακές συναλλαγές ή το ηλεκτρονικό εμπόριο
θα πρέπει να διεξάγονται στο Διαδίκτυο, απλά καθορίζει το 2-pc πρωτόκολλο
συναλλαγής (το οποίο αποτελεί μια ενίσχυση για την ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών).
Π.χ. το TIP δεν παρέχει έναν μηχανισμό μη-αποκήρυξης. Τέτοια πρωτόκολλα μπορεί
να γίνουν θέμα σε μια ακόλουθη δραστηριότητα IETF, όταν οι απαιτήσεις για το
γενικό ηλεκτρονικό εμπόριο γίνουν καλύτερα κατανοητές. Το TIP δεν αποκλείει τον
μελλοντικό προσδιορισμό των πρωτοκόλλων αυτών.
Το TIP δεν καθορίζει τον προγραμματισμό διεπαφής εφαρμογών.

3.4 Προσδοκώμενη Xρήση του TIP
Όπως έχει ήδη περιγραφή, οι συναλλαγές αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για
την απλοποίηση του προγραμματισμού των κατανεμημένων εφαρμογών. Το TIP
επομένως προορίζεται για οποιαδήποτε εφαρμογή που περιλαμβάνει κατανεμημένη
εργασία. Τέτοιες εφαρμογές μπορεί να περιλαμβάνουν συστατικά που εκτελούνται
μέσα σε ένα ενιαίο σύστημα, μέσα σε ένα εταιρικό ενδοδίκτυο (intranet), μέσα στο
Διαδίκτυο, ή οποιοδήποτε διαμορφωμένο κατανεμημένο σύστημα. Η εφαρμογή
μπορεί να είναι της «επιχειρηματικής» κλάσης (απαιτώντας υψηλά επίπεδα
επιδόσεων και διαθεσιμότητας), ή να είναι λιγότερο απαιτητική. Το TIP προορίζεται
να είναι γενικά εφαρμόσιμο, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις οποιουδήποτε τύπου
εφαρμογών που θα επωφελούνταν από την παροχή της σημασιολογίας των
συναλλαγών.

3.5 Υποχωρητικά Συστήματα TIP (TIP Compliant Systems)
Υπάρχουν δύο κατηγορίες διαχειριστών συναλλαγών υποχωρητικού συστήματος :
1) Συστήματα μόνο-πελάτη. Αυτά τα οποία παρέχουν μια διεπαφή εφαρμογής
για την οροθέτηση των συναλλαγών TIP, αλλά τα οποία δεν προσφέρουν
πρόσβαση σε τοπικά ανακτήσιμους πόρους. Μια τέτοια μικρής σπουδαιότητας
υλοποίηση είναι χρήσιμη για τα συστήματα που φιλοξενούν εφαρμογές
πελάτη μόνον (π.χ. υπολογιστές γραφείου). Τέτοιου είδους συστήματα πελάτη
μπορεί να είναι αναξιόπιστα και δεν είναι κατάλληλα για συντονιστές
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συναλλαγών (η μη διαθεσιμότητά τους μπορεί να προκαλέσει τους πόρους σε
άλλα συστήματα που συμμετέχουν στην συναλλαγή να παραμείνουν
κλειδωμένα και μη διαθέσιμα). Αυτά τα επονομαζόμενα συστήματα «ασταθή
πελάτη» (volatile client systems) επομένως μεταβιβάζουν την ευθύνη του
συντονισμού της συναλλαγής (και της ανάκαμψης ύστερα από αποτυχίες), σε
άλλες «πλήρη» (εξυπηρέτη) εφαρμογές συστημάτων TIP. Για αυτά τα μικρής
σημασίας σπουδαιότητας συστήματα, μόνο οι εντολές IDENTIFY, BEGIN,
COMMIT και ABORT του TIP χρειάζονται. Δεν απαιτείται κανένα αρχείο
(log) συναλλαγών.
2) Συστήματα εξυπηρέτησης. Αυτοί που προσφέρουν την παραπάνω
υποστήριξη, συν τον συντονισμό των συναλλαγών TIP και τις υπηρεσίες
ανάκαμψης. Αυτά τα συστήματα μπορούν να παρέχουν πρόσβαση σε
ανακτήσιμους πόρους (π.χ. σχεσιακές βάσεις δεδομένων). Τα συστήματα
εξυπηρέτη υποστηρίζουν όλους τους τύπους εντολών TIP και παρέχουν ένα
ανακτήσιμο αρχείο συναλλαγής.
Ένας TIP υποχωρητικός διαχειριστής συναλλαγών (TM), επίσης θα προμηθεύει τις
διεπαφές προγραμματιστικών εφαρμογών να οροθετούν τις συναλλαγές (π.χ. την
X/Open TX διεπαφή [12]), συν εντολές για να παράγει TIP URLs, για να
προωθεί/έλκει (PUSH/PULL) συναλλαγές TIP και να ορίζει το τρέχον περιεχόμενο
της TIP συναλλαγής. Η υποστήριξη TIP μπορεί να προστεθεί στους διαχειριστές
συναλλαγών με τα ήδη υπάρχον APIs και τα 2-pc πρωτόκολλα και οι συναλλαγές
μπορούν να περιλαμβάνουν και ιδιοκτησιακά και συναλλαγών TIP διακλαδώσεις
(υποτίθεται ότι οι τρέχουσες υλοποιήσεις διαχειριστών συναλλαγών παρέχουν
εγκαταστάσεις «TIP πύλης» (gateway) που θα συντονίζονται μεταξύ του TIP και των
άλλων πρωτοκόλλων συναλλαγών).

3.6 Σχέση με το X/Open DTP Μοντέλο
Το X/Open μοντέλο επεξεργασίας κατανεμημένων συναλλαγών (DTP) [13] καθορίζει
4 συστατικά : 1) Πρόγραμμα Εφαρμογών (AP), 2) Διαχειριστή Συναλλαγών (TM), 3)
Διαχειριστή Πόρων (RM) και 4) Διαχειριστή Πόρων Επικοινωνίας (CRM). Σε αυτό
το μοντέλο, το TIP καθορίζει ένα TM σε TM πρωτόκολλο διαλειτουργικότητας, το
οποίο είναι ανεξάρτητο από την επικοινωνία εφαρμογών (δεν υπάρχει κανένα τέτοιο
ισοδύναμο πρωτόκολλο που να καθορίζεται από το X/Open, όπου όλες οι συναλλαγές
και η επικοινωνία εφαρμογών εμφανίζεται στο CRM (το μοντέλο μιας γραμμής)).
Προγραμματικές διεπαφές μεταξύ των AP και των TM/RM είναι ανεπηρέαστα και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το TIP. Η αλληλεπίδραση του TM με το RM
καθορίζεται μέσω της X/Open XA προδιαγραφής διεπαφών [14]. Το TIP είναι
συμβατό με το XA και μια συναλλαγή TIP μπορεί να περιλαμβάνει εφαρμογές που
προσπελαύνουν πολλαπλά RM όπου η διεπαφή XA χρησιμοποιείται να συντονίσει τις
RM διακλαδώσεις συναλλαγών.

3.7 Παράδειγμα Σεναρίου Χρήσης του TIP
Είναι αναμενόμενο ότι μια τυπική Διαδικτυακή χρήση του TIP θα περιλαμβάνει
εφαρμογές που θα χρησιμοποιούν το μοντέλο πρακτορείων. Σε αυτό το μοντέλο, ο
ίδιος ο κόμβος πελάτη δεν εμπλέκεται καθόλου άμεσα με το πρωτόκολλο TIP και δεν
χρειάζεται τις υπηρεσίες ενός τοπικού TIP διαχειριστή συναλλαγών. Αντιθέτως, μια
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

25

Ιωάννης Κοκκινίδης, «Μελέτη Λειτουργικότητας Του Πρωτοκόλλου Συναλλαγών
Διαδικτύου "TIP" Μέσω Της Τεχνολογίας Των Color Petri-Nets»
εφαρμογή πρακτορείου (εξυπηρέτη) χειρίζεται τον διάλογο με τον πελάτη και είναι
υπεύθυνο για τον συντονισμό της TIP συναλλαγής. Το πρακτορείο δουλεύει με
άλλους παροχείς υπηρεσιών για να παραδώσουν την υπηρεσία στον πελάτη. Π.χ.
όπως ακριβώς λειτουργεί και ένα ταξιδιωτικό γραφείο μεταξύ των
αερογραμμών/ξενοδοχείων/κ.τ.λ. και του πελάτη. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτού
του μοντέλου είναι ότι οι παροχείς υπηρεσιών εμπιστεύονται το πρακτορείο και
υπάρχουν πολύ λιγότερα τέτοια πρακτορεία (σε σχέση με τους πελάτες), κι έτσι
μειώνονται ζητήματα ασφάλειας και επιδόσεων.
Ας εξετάσουμε το παράδειγμα ταξιδιωτικού πρακτορείου. Ένας πελάτης που τρέχει
έναν φυλλομετρητή ιστού σε έναν δικτυακό υπολογιστή προσπελαύνει μια
ιστοσελίδα ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου. Μέσω των σελίδων που παρέχονται από
το πρακτορείο (οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να έχουν δημιουργηθεί από σελίδες
που παρέχονται από τους εξυπηρέτες των αερογραμμών και των ξενοδοχείων), ο
πελάτης δημιουργεί ένα οδοιπορικό που περιλαμβάνει επιλογές πτήσεων και
ξενοδοχείων. Τελικά, ο πελάτης επιλέγει το κουμπί «κάνε κράτηση». Σε αυτό το
σημείο συμβαίνει η ακόλουθη αλληλουχία γεγονότων (επικαλείται από τους
εξυπηρέτες ιστού κώδικας εφαρμογών γραμμένος από χρήστη, μέσω οποιασδήποτε
από τις καθιερωμένες και ιδιόκτητες διαθέσιμες τεχνικές (π.χ. CGI)) :
1) Το ταξιδιωτικό πρακτορείο ξεκινά μια τοπική συναλλαγή και δέχεται μια TIP URL
για την συναλλαγή (και οι δύο αυτές λειτουργίες διενεργούνται χρησιμοποιώντας το
API των τοπικών ΤΜ. Π.χ. "tip_xid_to_url()" θα επέστρεφε την ΤIP URL της τοπικής
συναλλαγής). Η ΤIP URL περιέχει την IP διεύθυνση της άκρης που ακούει (listening
endpoint) του τοπικού διαχειριστή συναλλαγών και τον προσδιοριστή συναλλαγών
της τοπικής συναλλαγής.
2) Η εφαρμογή του ταξιδιωτικού πρακτορείου αποστέλλει μια αίτηση στον εξυπηρέτη
των αερογραμμών (μέσου κάποιου πρωτοκόλλου π.χ. HTTP), ζητώντας την υπηρεσία
«κράτηση_πτήσης», περνώντας τις πτήσεις που επιλέχθηκαν από τον πελάτη, και την
TIP URL (που λήφθηκε από την 1. πιο πάνω).
3) Η αίτηση γίνεται δεκτή από τον εξυπηρέτη των αερογραμμών ο οποίος επικαλείται
την εφαρμογή κράτηση_πτήσης. Αυτή η εφαρμογή ανακτά την TIP URL από τα
δεδομένα εισόδου και περνά την πληροφορία αυτή σε μια "tip_pull()" API αίτηση
στον τοπικό του διαχειριστή συναλλαγών. Η συνάρτηση tip_pull() προκαλεί τα εξής :
α) ο τοπικός διαχειριστής συναλλαγών δημιουργεί μια τοπική συναλλαγή (κάτω
από την οποία θα γίνει όλη η δουλειά),
β) εάν η TIP σύνδεση με τον ανώτερο διαχειριστή συναλλαγών (του
ταξιδιωτικού πρακτορείου) δεν υπάρχει ήδη (όπως προσδιορίζεται μέσου της
IP διεύθυνσης που περνάτε στην TIP URL), τότε δημιουργείται μία και
εμφανίζεται μια ανταλλαγή από IDENTIFY (εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
πολύπλεξη στην σύνδεση, τότε αυτό ακολουθείται από μια ανταλλαγή
MULTIPLEX),
γ) μια PULL εντολή αποστέλλεται στον ανώτερο TM,
δ) σαν απάντηση της PULL εντολής, ο ανώτερος διαχειριστής συναλλαγών
συνδέει τον κατώτερο διαχειριστή συναλλαγών (αερογραμμών) με την
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συναλλαγή (με την ένωση της σύνδεσης με την συναλλαγή) και αποστέλλει
μία PULLED απάντηση στον κατώτερο διαχειριστή συναλλαγών,
ε) ο κατώτερος διαχειριστής συναλλαγών επιστρέφει τον έλεγχο στην εφαρμογή
κράτηση_πτήσης, η οποία τώρα εκτελείται στα πλαίσια της πρόσφατα
δημιουργηθείς τοπικής συναλλαγής.
4) Η εφαρμογή κράτηση_πτήσης εκτελεί την εργασία της (η οποία μπορεί να
περιλαμβάνει πρόσβαση σε έναν ανακτήσιμο διαχειριστή πόρων π.χ. έναν RDBMS),
που στην προκειμένη περίπτωση ο τοπικός TM θα συνδέσει τον RM με την τοπική
συναλλαγή, μέσω της διεπαφής XA.
5) Η εφαρμογή κράτηση_πτήσης επιστρέφει ένδειξη επιτυχίας στην εφαρμογή
ταξιδιωτικού πρακτορείου .
6) Τα βήματα 2-5 επαναλαμβάνονται με την εφαρμογή του εξυπηρέτη ξενοδοχείων
«κράτηση_δωματίου». Στο τέλος, ο ανώτερος TM έχει καταχωρήσει δύο κατώτερους
TMs ως συμμετέχοντες στην συναλλαγή, υπάρχουν TIP συνδέσεις μεταξύ του TM
του πρακτορείου και των TMs των αερογραμμών και των ξενοδοχείων, και υπάρχουν
και συναλλαγές οι οποίες τρέχουν στους εξυπηρέτες των αερογραμμών και των
ξενοδοχείων. (Πρέπει να σημειωθεί ότι τα βήματα 2-5 και 6 θα μπορούσαν να
εκτελούνται παράλληλα).
7) Η εφαρμογή ταξιδιωτικού πρακτορείου εκδίδει μια αίτηση «κατέγραψε
συναλλαγή» (χρησιμοποιώντας το API του τοπικού TM). Ο τοπικός TM στέλνει μια
εντολή PREPARE στις TIP συνδέσεις προς τους TMs των αερογραμμών και των
ξενοδοχείων (τα οποία είναι καταχωρημένα ως κατώτεροι συμμετέχοντες της
συναλλαγής).
8) Τα TMs στους εξυπηρέτες των αερογραμμών και των ξενοδοχείων εκτελούν τα
απαραίτητα βήματα για να προετοιμάσουν τους τοπικούς τους ανακτήσιμους πόρους
(π.χ. με την έκδοση xa_prepare() αιτήσεων). Εάν είναι επιτυχής, οι κατώτεροι TMs
αλλάζουν την κατάσταση TIP συναλλαγής τους σε Prepared, και καταγράφουν
πληροφορίες αποκατάστασης (π.χ. τοπικούς και ανώτερους προσδιοριστές
διακλαδώσεων συναλλαγών και την IP διεύθυνση του ανώτερου TM). Οι κατώτεροι
TMs έπειτα στέλνουν εντολές PREPARED στον ανώτερο TM.
9) Εάν και οι δύο κατώτεροι απαντήσουν PREPARED, o ανώτερος TM καταγράφει
ότι η συναλλαγή είναι Commited, με πληροφορίες αποκατάστασης (π.χ. τους
προσδιοριστές των τοπικών και κατώτερων συναλλαγών και τις IP διευθύνσεις των
κατώτερων TM). Ο ανώτερος TM έπειτα στέλνει εντολές COMMIT στις δύο
κατώτερες TIP συνδέσεις.
10) Οι TMs στους εξυπηρέτες των αερογραμμών και των ξενοδοχείων εκτελούν τα
απαραίτητα βήματα για την καταγραφή των τοπικών ανακτήσιμων πόρων τους (π.χ.
με την έκδοση μιας αίτησης xa_commit()). Οι κατώτεροι TMs ξεχνούν την
συναλλαγή. Οι κατώτεροι TM έπειτα στέλνουν εντολές COMMITED στον ανώτερο
TM.
11) Ο ανώτερος TM ξεχνά την συναλλαγή. Οι TIP συνδέσεις μεταξύ των ανώτερων
και κατώτερων TMs επιστρέφουν στην κατάσταση Idle (μη-συνδεδεμένοι με καμία
συναλλαγή). Ο ανώτερος TM επιστρέφει επιτυχία στην αίτηση προς την εφαρμογή
«κατέγραψε συναλλαγή» του ταξιδιωτικού πρακτορείου.
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12) Η εφαρμογή ταξιδιωτικού πρακτορείου επιστρέφει «κράτηση ολοκληρώθηκε»
στον πελάτη.
Αυτό το παράδειγμα επεξηγεί την χρήση του PULL. Εάν ήταν να χρησιμοποιηθεί η
PUSH τότε τα γεγονότα 2) και 3) θα άλλαζαν ως εξής :
2) Η εφαρμογή του ταξιδιωτικού πρακτορείου :
α. περνά την TIP URL που λήφθηκε από την 1 πιο πάνω, μαζί με την διεύθυνση
του άκρου που ακούει του TM στον εξυπηρέτη των αερογραμμών, στον
τοπικό του TM μέσω μιας αίτησης API "tip_push()". Η συνάρτηση tip_push()
προκαλεί τα ακόλουθα να συμβούν :
i. εάν δεν υπάρχει ήδη μια TIP σύνδεση στον κατώτερο (εξυπηρέτη
αερογραμμών) TM (όπως προσδιορίζεται μέσω της IP διεύθυνσης που
περνά από το tip_push), τότε δημιουργείται μία και προκύπτει μια
ανταλλαγή IDENTIFY (εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί πολύπλεξη στην
σύνδεση, τότε αυτό ακολουθείται από μία ανταλλαγή MULTIPLEX),
ii. μια εντολή PUSH αποστέλλεται στον κατώτερο TM,
iii. σαν απάντηση στο PUSH, ο κατώτερος TM δημιουργεί μία τοπική
συναλλαγή, συνδέει αυτήν την συναλλαγή με την σύνδεση και στέλνει μια
απάντηση PUSHED στον ανώτερο TM,
iv. ως απάντηση στην απάντηση PUSHED, ο ανώτερος TM συνδέει τον
κατώτερο TM με την συναλλαγή,
v. ο ανώτερος TM επιστρέφει τον έλεγχο στην εφαρμογή του ταξιδιωτικού
πρακτορείου.
β. η εφαρμογή ταξιδιωτικού πρακτορείου στέλνει μια αίτηση στον εξυπηρέτη
αερογραμμών (μέσω κάποιου πρωτοκόλλου όπως το HTTP), απαιτώντας την
υπηρεσία «κράτηση_πτήσης», περνώντας τις πτήσεις που επιλέχθηκαν από
τον πελάτη και την TIP URL (που λήφθηκε από την 1 πιο πάνω).
3) Η αίτηση παραλαμβάνεται από τον εξυπηρέτη αερογραμμών ο οποίος επικαλείται
την εφαρμογή κράτηση_πτήσης. Αυτή η εφαρμογή ανακτά την TIP URL από τα
δεδομένα εισόδου και την μεταφέρει με μια "tip_pull()" API αίτηση στον τοπικό του
TM. Μιας και ο τοπικός TM έχει ήδη "δει" αυτήν την URL (έχει ήδη ωθηθεί), απλά
επιστρέφει στην εφαρμογή κράτηση_πτήσης, η οποία τώρα εκτελείται στα πλαίσια
της προηγουμένως δημιουργηθείς τοπικής συναλλαγής.
[πρέπει να σημειωθεί ότι αν και στο παράδειγμα αυτό ο ρόλος του συντονιστή της
συναλλαγής εκτελείται από έναν κόμβο ο οποίος είναι επίσης συμμετέχων στην
συναλλαγή (το ταξιδιωτικό πρακτορείο), κι άλλες διαμορφώσεις είναι δυνατές π.χ.
αυτή όπου ο ρόλος του συντονιστή συναλλαγών εκτελείται από ένα μη-συμμετέχων
τρίτο κόμβο (3rd-party node)].

3.8 Αποκατάσταση Συναλλαγών TIP
Μέχρι να φτάσει η συναλλαγή στην κατάσταση Prepared, οποιαδήποτε αποτυχία
οδηγεί στην ματαίωση της συναλλαγής. Εάν προκύψει σφάλμα εφόσον η συναλλαγή
φτάσει στην κατάσταση Prepared, τότε πρέπει να εκτελεστεί η διαδικασία
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αποκατάστασης της συναλλαγής. Η διαδικασία αποκατάστασης είναι διαφορετική για
τον ανώτερο και τον κατώτερο. Οι λεπτομέρειες εξαρτώνται από το αποτέλεσμα της
συναλλαγής (καταγράφηκε ή ματαιώθηκε) και το ακριβές σημείο στο οποίο
εμφανίστηκε η αποτυχία.
Για παράδειγμα στην εφαρμογή του ταξιδιωτικού πρακτορείου, εάν αποτύχει η
σύνδεση στον εξυπηρέτη ξενοδοχείων πριν να ληφθεί η εντολή COMMIT από τον
ΤΜ του ξενοδοχείου, τότε (μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση) :
1) Ο ανώτερος (ταξιδιωτικό πρακτορείο) TM αποστέλλει μια εντολή RECONNECT
(περνώντας τον προσδιοριστή συναλλαγής του κατώτερου, που ανακτάται από το
αρχείο καταγραφής συναλλαγών αν κρίνεται απαραίτητο).
2) Ο κατώτερος (ξενοδοχείο) TM απαντά με RECONNECTED (μιας και ποτέ δεν
έλαβε την εντολή COMMIT και ακόμη διατηρεί την συναλλαγή στην κατάσταση
Prepared (εάν η αποτυχία προέκυπτε αφού ο κατώτερος είχε απαντήσει
COMMITTED, τότε ο κατώτερος θα είχε ξεχάσει την συναλλαγή και θα απαντούσε
με NOTRECONNECTED στην εντολή RECONNECT)).
3) Ο ανώτερος TM αποστέλλει μια εντολή COMMIT. Ο κατώτερος TM καταγράφει
την συναλλαγή και απαντά με COMMITTED. Η συναλλαγή έχει τώρα επιλυθεί.
4) Εάν ο κατώτερος TM αποκαταστήσει την σύνδεση με τον ανώτερο TM πριν να
λάβει την εντολή RECONNECT, τότε μπορεί να αποστείλει μια εντολή QUERY. Σε
αυτήν την περίπτωση, ο ανώτερος TM θα απαντήσει με ένα QUERIEDEXISTS, και ο
κατώτερος TM θα πρέπει να περιμένει τον ανώτερο να στείλει μια εντολή
RECONNECT. Εάν η συναλλαγή είχε απορριφθεί, τότε ο ανώτερος μπορεί να
απαντήσει με QUERIEDNOTFOUND, οπότε σε αυτήν την περίπτωση ο κατώτερος
θα πρέπει να ματαιώσει την συναλλαγή (πρέπει να σημειωθεί ότι ο ανώτερος δεν
είναι υποχρεωμένος να στείλει μια εντολή RECONNECT για μια συναλλαγή που
ματαιώθηκε π.χ. θα μπορούσε απλά να ξεχάσει την συναλλαγή αφού στείλει πρώτα
ένα ABORT και πριν λάβει μια απάντηση ABORTED).
Υπάρχουν περιστάσεις αποτυχίας στις οποίες η εφαρμογή πελάτη (αυτή που καλεί
«καταγραφή») μπορεί να μην λάβει απάντηση που να προσδιορίζει το τελικό
αποτέλεσμα της συναλλαγής (αν και η συναλλαγή από μόνη της έχει ολοκληρωθεί
επιτυχώς). Αυτό είναι ένα πολύ κοινό πρόβλημα και ένα μη μοναδικό για το TIP. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, είναι στο χέρι της εφαρμογής να εξακριβώσει το τελικό
αποτέλεσμα της συναλλαγής (ένας TIP TM μπορεί να διευκολύνει κάτι τέτοιο με το
να παρέχει έναν μηχανισμό καθορισμένης υλοποίησης, π.χ. καταγράφοντας το
αποτέλεσμα σε κάποιο αρχείο χρήστη).

3.9 Σειριακή Διάταξη Συναλλαγών TIP και Μηνυμάτων Εφαρμογών
Υπάρχει μια σχέση μεταξύ των εντολών TIP και των μηνυμάτων εφαρμογών : μια
συναλλαγή TIP δεν θα πρέπει να καταγραφεί μέχρι να είναι βέβαιο ότι όλα τα
συμμετέχοντα μέλη έχουν καταχωρηθεί σωστά, και έχουν τελειώσει την εργασία τους
στην συναλλαγή. Λόγω της διπλής διαδρομής (two-pipe) του TIP, αυτή η
συμπεριφορά δεν μπορεί απαραιτήτως να επιβληθεί από το ίδιο το TIP σύστημα (αν
και μπορεί να είναι πιθανό σε κάποιες υλοποιήσεις). Είναι επομένως υποχρεωτικό
από την εφαρμογή να συμπεριφερθεί κατάλληλα. Γενικά, μια εφαρμογή δεν πρέπει :
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1) να καλεί την συνάρτηση "καταγραφή" των τοπικών του TMs όταν έχει
οποιαδήποτε αίτηση που να σχετίζεται με μια συναλλαγή ακόμα απλήρωτη.
2) να ανταποκρίνεται θετικά σε μια αίτηση συναλλαγής από μια συνεργάσιμη
εφαρμογή πριν να έχει καταχωρήσει στον τοπικό του TM την συναλλαγή.

3.10 Το TIP Πρωτόκολλο και οι Τοπικές Ενέργειες
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ατομικότητα της συναλλαγής είναι κατάλληλα
εγγυημένη, μια υλοποίηση TIP συστήματος θα πρέπει να εκτελεί άλλες τοπικές
ενέργειες σε ορισμένα σημεία στην ανταλλαγή πρωτοκόλλου. Αυτές οι ενέργειες
χαρακτηρίζουν την δημιουργία και την διαγραφή των «αρχείων εγγραφών» (logrecords) των συναλλαγών (οι απαραίτητες πληροφορίες οι οποίες επιζούν τις
αποτυχίες και διασφαλίζουν ότι η αποκατάσταση της συναλλαγής εκτελείται σωστά).
Οι πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την σχέση μεταξύ του πρωτοκόλλου TIP
και της καταγραφής γεγονότων είναι συμβουλευτικές και δεν προορίζονται να είναι
οριστικές (για περισσότερες πληροφορίες πάνω στο θέμα αυτό δείτε το [11]) :
1) πριν να αποστείλει μια απάντηση PREPARED, το σύστημα θα πρέπει να
δημιουργήσει μια prepared-recovery εγγραφή για την συναλλαγή.
2) έχοντας δημιουργήσει μια prepared-recovery εγγραφή, αυτή η εγγραφή δεν θα
πρέπει να διαγραφεί μέχρι :
α. να ληφθεί ένα μήνυμα ABORT ή
β. να ληφθεί ένα μήνυμα COMMIT ή
γ. να ληφθεί μια απάντηση QUERIEDNOTFOUND.
3) το σύστημα δεν θα πρέπει να στείλει μηνύματα
NOTRECONNECTED αν υπάρχει prepared-recovery εγγραφή.

COMMITTED ή

4) πριν να δημιουργήσει μια prepared-recovery εγγραφή για την συναλλαγή, το
σύστημα θα πρέπει να έχει λάβει μια PREPARED απάντηση.
5) πριν να στείλει ένα μήνυμα COMMIT στην κατάσταση Prepared, το σύστημα θα
πρέπει να έχει δημιουργήσει μια prepared-recovery εγγραφή για την συναλλαγή.
6) έχοντας δημιουργήσει μια prepared-recovery εγγραφή, αυτή η εγγραφή δεν θα
πρέπει να διαγραφεί μέχρι :
α. να ληφθεί ένα μήνυμα COMMITED ή
β. να ληφθεί ένα μήνυμα NOTRECONNECTED.

3.11 Θέματα Ασφάλειας
Τα μέσα με τα οποία οι εφαρμογές επικοινωνούν και εκτελούν κατανεμημένη
εργασία είναι εκτός του πεδίου του πρωτοκόλλου TIP. Οι μηχανισμοί που
χρησιμοποιούνται για αυθεντικοποίηση και εξουσιοδότηση των πελατών για
πρόσβαση σε προγράμματα και πληροφορίες σε συγκεκριμένο σύστημα είναι μέρος
του πρωτοκόλλου επικοινωνίας της εφαρμογής και της υποδομής της εκτέλεσης της
εφαρμογής. Η χρήση του πρωτοκόλλου TIP δεν έχει επιρροή επάνω σε αυτά τα
θέματα.
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Η ασφάλεια συνδέεται με το ίδιο το πρωτόκολλο TIP ώστε τα συστήματα να
χρειάζεται να προστατεύσουν τον εαυτό τους από την παραλαβή αναρμόδιων
εντολών TIP, ή την προσωποποίηση ενός έμπιστου τρίτου συνεργάτη TIP TM.
Πιθανώς η χειρότερη συνέπεια αυτού είναι η πιθανότητα ασυνέπειας των μη
ανιχνευόμενων δεδομένων ως αποτέλεσμα των παραβιάσεων της δέσμευσης με το
πρωτόκολλο TIP (π.χ. μια εντολή COMMIT εγχέεται σε μια σύνδεση TIP στην θέση
μιας εντολής ABORT). Το TIP χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ασφαλείας του επιπέδου
μεταφοράς [15] για να περιορίσει την πρόσβαση σε μόνον έμπιστα μέλη-συνεργάτες
(π.χ. για να ελέγχει από ποια απομακρυσμένα άκρα οι συναλλαγές TIP θα γίνονται
δεκτές και για να πιστοποιεί την γνησιότητα της άκρης), και να κρυπτογραφεί τις
εντολές TIP. Η χρήση ή όχι του TLS διαπραγματεύεται μεταξύ συνεργατών TIP TMs.
Βλέπετε [10] για λεπτομέρειες του πως το TLS χρησιμοποιείται με το TIP.
Οι υλοποιήσεις των TIP TM πιθανώς επίσης να παρέχουν τοπικά μέσα για να
βγάλουν εκτός χρόνου και να ματαιώσουν συναλλαγές οι οποίες δεν έχουν
ολοκληρωθεί μέσα στα όρια κάποιας χρονικής περιόδου (και με αυτόν τον τρόπο να
αποτρέπουν την μη διαθεσιμότητα των πόρων που οφείλεται σε κακόβουλη
πρόθεση). Το να θέτεις συναλλαγές εκτός χρόνου επίσης εξυπηρετεί και ως λύσει
στις περιπτώσεις που καταλήγουμε σε αδιέξοδα (deadlocks).

3.12 Απαιτήσεις TIP
Οι περισσότερες από αυτές τις απαιτήσεις προέρχονται από τον πρωταρχικό στόχο
του να κάνουν τις συναλλαγές ένα ευρέως διαδεδομένο σύστημα υπηρεσιών,
διαθέσιμο σε όλες τις κλάσσεις εφαρμογών (όπως το TCP μπορεί να θεωρηθεί ότι
είναι διαθέσιμο παντού). Σε γενικές γραμμές αυτό απαιτεί επιβολή όσον λιγότερο
δυνατόν περιορισμών όσον αφορά την πιθανή χρήση του TIP (οι εφαρμογές δεν θα
πρέπει να απαιτείται να εκτελούνται σε κάποιο «ειδικό» περιβάλλον προκειμένου να
χρησιμοποιήσουν συναλλαγές), και διατήρηση του πρωτοκόλλου όσο το δυνατόν
απλό και αποδοτικό. Αυτό επιτρέπει την διάδοση της εφαρμογής του TIP (δεν έχει
υψηλό κόστος), σε ένα ευρύ φάσμα από συστήματα (δεν έχει υψηλές απαιτήσεις).
1) Ανεξαρτησία του Πρωτοκόλλου Επικοινωνίας της Εφαρμογής
Το πρωτόκολλο TIP θα πρέπει να οριστεί ανεξάρτητα από τα πρωτόκολλα
επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των δεδομένων της
εφαρμογής, για να επιτρέπει την χρήση του TIP από κοινού με οποιοδήποτε
πρωτόκολλο εφαρμογών. Θα πρέπει να είναι δυνατόν για τις εφαρμογές που
χρησιμοποιούν αυθαίρετα πρωτόκολλα επικοινωνίας να ξεκινήσουν, να
τερματίσουν και να διαδώσουν TIP συναλλαγές.
Αυτό υπονοεί ότι το TIP πρωτόκολλο θα χρησιμοποιήσει ένα 2-διαδρομών
μοντέλο λειτουργίας. Αυτό το μοντέλο απαιτεί την διαχώριση της
επικοινωνίας εφαρμογών και συντονισμού των συναλλαγών, σε δύο
διαφορετικά διακριτά κανάλια επικοινωνίας (pipes). Αυτή η διαχώριση
επιτρέπει την χρήση του πρωτοκόλλου συντονισμού των συναλλαγών (TIP),
με οποιοδήποτε πρωτόκολλο επικοινωνίας εφαρμογών (HTTP, ODBC, σκέτο
TCP/UDP, κτλ).
2) Υποστήριξη για την Σημασιολογία Συναλλαγών

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

31

Ιωάννης Κοκκινίδης, «Μελέτη Λειτουργικότητας Του Πρωτοκόλλου Συναλλαγών
Διαδικτύου "TIP" Μέσω Της Τεχνολογίας Των Color Petri-Nets»
Το TIP πρωτόκολλο θα πρέπει να παρέχει την λειτουργία του εκ των
πραγμάτων τυποποιημένου πρωτοκόλλου 2-pc presumed-abort, για να
εγγυηθεί την ατομικότητα συναλλαγών ακόμη και στην περίπτωση αποτυχίας.
Θα πρέπει να παρέχει τα μέσα να κατασκευάσει το δέντρο συναλλαγών,
καθώς επίσης και να παρέχει τις λειτουργίες δέσμευσης και αποκατάστασης.
3) Διάδοση και Διαλειτουργικότητα Εφαρμογών Συναλλαγών
Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανεξαρτησία του πρωτοκόλλου, η
διαλειτουργικότητα της εφαρμογής και να παρέχεται ένα μέσο διάδοσης του
περιεχομένου της TIP συναλλαγής, μια τυποποιημένη αντιπροσώπευση του
περιεχομένου πληροφοριών της TIP συναλλαγής απαιτείται (στην μορφή του
URL). Αυτή η πληροφορία θα πρέπει να περιλαμβάνει την διεύθυνση του
άκρου που ακούει του συνεργάτη TIP TM και πληροφορίες του προσδιοριστή
συναλλαγών.
4) Ευκολία Υλοποίησης
Το TIP πρωτόκολλο θα πρέπει να είναι εύκολα υλοποιήσιμο. Θα πρέπει να
υποστηρίζει μόνο εκείνα τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για να
παρέχουν μια χρήσιμη και αποδοτική πρωτοκόλλου 2-pc υπηρεσία. Το
πρωτόκολλο δεν θα πρέπει να προσθέτει πολυπλοκότητα στην μορφή ξένων
βελτιστοποιήσεων.
5) Καταλληλότητα για όλες τις Κλάσσεις Εφαρμογών
Το TIP πρωτόκολλο θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο και αρκετά
καλοφτιαγμένο όχι μόνο για το ηλεκτρονικό εμπόριο στο διαδίκτυο, αλλά
επίσης και για τις ενδοδικτυακές εφαρμογές και τις παραδοσιακές TP
εφαρμογές που εκτείνονται σε ετερογενή περιβάλλοντα διαχειριστών
συναλλαγών. Το πρωτόκολλο θα πρέπει να είναι αποδοτικό και αρκετά
κλιμακώμενο για να ανταποκριθεί στις ανάγκες ασήμαντων έως πολύ
σημαντικών παραγωγικών εφαρμογών.
α. το TIP πρωτόκολλο θα πρέπει να υποστηρίζει την έννοια της συμμετοχής
μόνο πελατών στην συναλλαγή (χρήσιμο στις εξαιρετικά ελάχιστης
σπουδαιότητας υλοποιήσεις σε ανίσχυρες πλατφόρμες).
β. δεδομένου ότι κάποιοι πελάτες μπορεί να είναι αναξιόπιστοι, το TIP θα
πρέπει να παρέχει υποστήριξη για την αντιπροσώπευση του συντονισμού
των συναλλαγών (σε έναν πιο αξιόπιστο και έμπιστο κόμβο).
γ. το TIP πρωτόκολλο θα πρέπει να κλιμακώνεται μεταξύ του 1 και n ( > 1 )
ταυτόχρονων συναλλαγών ανά TCP σύνδεση.
δ. οι εντολές TIP θα πρέπει να μπορούν να συνδεθούν (διοχετευθούν).
ε. το TIP θα πρέπει να είναι συμβατό με την διεπαφή X/Open XA.
6) Ασφάλεια
Το πρωτόκολλο TIP θα πρέπει να είναι συμβατό με τους ήδη υπάρχον
μηχανισμούς ασφαλείας, ενδεχομένως να περιλαμβάνει κρυπτογράφηση,
τείχος προστασίας και μηχανισμούς εξουσιοδότησης (π.χ. το TLS μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για αυθεντικοποίηση αυτού που αποστέλλει μια εντολή TIP
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και για κρυπτογράφηση TIP εντολών). Τίποτα στον ορισμό του πρωτοκόλλου
δεν θα πρέπει να εμποδίζει το TIP να λειτουργεί μέσα στο οποιοδήποτε
περιβάλλον ασφαλείας.
7) Ανεξαρτησία Μεταφοράς του TIP Πρωτοκόλλου
Θα ήταν προνομιακό για μερικές εφαρμογές να επιτρέπουν το πρωτόκολλο
TIP να ρέει πάνω από διάφορα πρωτόκολλα μεταφοράς. Το όφελος έγκειται
όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικά πρωτόκολλα μεταφοράς για τα δεδομένα
εφαρμογής, η ίδια μεταφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το TIP 2PC
πρωτόκολλο. Το TIP θα πρέπει επομένως να μην αποκλείσει την χρήση του με
άλλα πρωτόκολλα μεταφοράς.
8) Αποκατάσταση
Η σημασιολογία αποκατάστασης θα πρέπει να οριστεί επαρκώς για την
αποφυγή διφορούμενων αποτελεσμάτων στην περίπτωση οποιουδήποτε τύπου
αποτυχίας μεταφοράς επικοινωνίας.
9) Επεκτασιμότητα
Το TIP πρωτόκολλο θα πρέπει να είναι σε θέση να επεκταθεί, ταυτόχρονα
διατηρώντας την συμβατότητα με τις προηγούμενες εκδόσεις.

4. CPN-Tools
Τα CPN-Tools είναι ένα εργαλείο για επεξεργασία, προσομοίωση και ανάλυση
ιεραρχικών Colored Petri nets με ή χωρίς αναφορά στο χρόνο. Τα CPN-Tools
προορίζονταν να αντικαταστήσουν το Design/CPN, το οποίο είναι ένα αρκετά
διαδομένο πακέτο για CP-nets. Σε αντίθεση με το Design/CPN, τα CNP-Tools
μπορούν να συγκριθούν με άλλα Petri net εργαλεία όπως το ExSpect, το GreatSPN,
και το Renew.
Τα CPN-Tools είναι αποτέλεσμα έρευνας, του CPN2000 project, στο Πανεπιστήμιο
του Aarhus, επιδοτούμενο από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας (CIT) της Δανίας, το
Πανεπιστήμιο George Mason και των εταιριών Hewlett-Packard, Nokia και
Microsoft. Ο στόχος του CPN2000 project ήταν να εκμεταλλευτεί την πρόοδο στην
αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή και να πειραματιστεί με τις τεχνικές αυτές σε
συνδυασμό με την πλήρη επανασχεδίαση του γραφικού περιβάλλοντος των
Design/CPN, το οποίο είχε παραμείνει αμετάβλητο όσον αφορά τα γραφικά. Τα CPNTools που παράχθηκαν συνδύαζαν ισχυρή λειτουργικότητα με ένα φιλικό περιβάλλον
διεπαφής με το χρήστη, περιέχοντας βελτιωμένες τεχνικές αλληλεπίδρασης, καθόσον
και διαφορετικού τύπου γραφικής αναπαράστασης η οποία κρατά το χρήστη
ενημερωμένο για την κατάσταση των συντακτικών ελέγχων, των προσομοιώσεων
κ.τ.λ.

4.1 Το Περιβάλλον CPN-Tools
Το περιβάλλον διεπαφής των CPN-Tools απαιτεί ένα πληκτρολόγιο και τουλάχιστον
μία συσκευή στίξης (π.χ. ποντίκι). Στην πραγματικότητα το περιβάλλον υποστηρίζει
και ενθαρρύνει τη χρήση δύο ή περισσοτέρων συσκευών στίξης. Για έναν δεξιόχειρα
χρήστη συνίσταται η χρήση ποντικιού για το δεξί χέρι και ενός trackball για το
αριστερό χέρι. Το ποντίκι χρησιμοποιείται για εργασίες που μπορεί να απαιτούν
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ακρίβεια, ενώ το trackball χρησιμοποιείται για εργασίες που δεν απαιτούν μεγάλη
ακρίβεια, π.χ. μετακίνηση εργαλείων.

Εικόνα 2. Το περιβάλλον διεπαφής των CPN-Tools. Η αριστερή στήλη ονομάζεται
index. Οι πάνω αριστερά και πάνω δεξιά binders περιέχουν φύλλα με διαφορετική
προβολή της ίδιας σελίδας. Ο κάτω binder περιέχει έξι φύλλα που αναπαρίστανται με
tabs. Το μπροστινό φύλλο, που περιέχει τη σελίδα με το όνομα Top, περιέχει ένα
πλήθος μαγνητικών οδηγών για ευκολότερη ευθυγράμμιση των αντικειμένων. Στον
κάτω αριστερά binder, που περιέχει μια δήλωση, έχει εμφανιστεί ένα κυκλικό μενού.
Ο μικρός binder στη δεξιά πλευρά περιέχει δύο φύλλα με παλέτες εργαλείων. Η
παλέτα μπροστά (Create) περιέχει εργαλεία για δημιουργία CP-net αντικειμένων και
οδηγών. Ένα toolglass είναι τοποθετημένο πάνω από το φύλλο του πάνω δεξιού
binder. Αυτό το toolglass μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιλεγούν χρώματα και
γραμμές διαφορετικού στυλ και πλάτους.
Το περιβάλλον δεν περιέχει menu bars ή pull down menus, μόνο μερικές μπάρες
κύλισης και πλαίσια διαλόγου. Αντίθετα χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό των
παραδοσιακών, πρόσφατων και καινοφανών τεχνικών αλληλεπίδρασης, τα οποία θα
περιγραφούν παρακάτω. Η Εικόνα 1 δείχνει το γραφικό περιβάλλον των CPN-Tools.
Η Διαχείριση του Χώρου Εργασίας (Workspace Management) διευκολύνει τη
διαχείριση του μεγάλου πλήθους σελίδων που μπορεί να υπάρχουν σε βιομηχανικού
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μεγέθους CP-nets. Ο χώρος εργασίας καλύπτει ολόκληρη την οθόνη και περιέχει
μικρά παραθυρικά αντικείμενα που ονομάζονται binders. Τα binders περιέχουν φύλλα
όπου κάθε φύλλο είναι ισοδύναμο με ένα παράθυρο στο κλασσικό περιβάλλον. Ένα
φύλλο παρέχει την προβολή είτε μιας σελίδας από ένα CP-net, είτε δηλώσεις, είτε ένα
σύνολο από εργαλεία. Κάθε φύλλο περιέχει μια καρτέλα παρόμοια με αυτές που
συναντάμε στα πλαίσια διαλόγου με καρτέλες (tabbed dialogs). Επιλέγοντας την
καρτέλα φέρνουμε το φύλλο της στο μπροστινό μέρος του binder. Ένα φύλλο μπορεί
να συρθεί σε διαφορετικό binder ή στο φόντο ώστε να δημιουργηθεί καινούργιο
binder γι’ αυτό. Τα binders μειώνουν το πλήθος των παραθύρων στην οθόνη και τον
χρόνο που θα ξοδεύαμε να τα οργανώσουμε. Επίσης τα binders βοηθούν τους
χρήστες να οργανώσουν την δουλεία τους ομαδοποιώντας τις σελίδες που έχουν
σχέση μεταξύ τους και μειώνοντας το χρόνο που σπαταλάτε αναζητώντας κρυφά
παράθυρα.
Τα CPN-Tools υποστηρίζουν πολλαπλές προβολές, επιτρέποντας σε διάφορα φύλλα
να περιέχουν διαφορετικές προβολές της ίδιας σελίδας. Για παράδειγμα, ένα φύλλο
μπορεί να παρέχει μια μεγέθυνση ενός μικρού τμήματος μιας σελίδας ενώ κάποιο
άλλο φύλλο μπορεί να παρέχει μια προβολή της ίδιας σελίδας σε πολύ μικρότερη
κλίμακα (βλέπε Εικόνα 1).
Ο Άμεσος Χειρισμός (Direct Manipulation), π.χ. κάνοντας κλικ ή μετακινώντας
αντικείμενα, χρησιμοποιείται για συχνές ενέργειες όπως μετακίνηση αντικειμένων,
φιλτράρισμα του περιεχομένου μιας προβολής και επεξεργασία κειμένου. Όταν ένα
εργαλείο κρατείται με το δεξί το χέρι, π.χ. αφού το επιλέξουμε σε μια παλέτα, οι
ενέργειες άμεσου χειρισμού είναι ακόμα διαθέσιμες μέσω ενός επιμήκη κλικ, για
παράδειγμα πιέζοντας το κουμπί του ποντικιού, περιμένοντας για ένα μικρό χρονικό
διάστημα ώσπου να αλλάξει ο κέρσορας, και μετά είτε σέρνουμε είτε ελευθερώνουμε
το κουμπί του ποντικιού.
Ο Αμφίχειρος Χειρισμός (Bi-manual Manipulation) είναι μια παραλλαγή του
άμεσου χειρισμού που περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση και των δύο χεριών για μια
ενιαία εργασία. Χρησιμοποιείται για να αλλάζει το μέγεθος των αντικειμένων
(binders, τοποθεσίες, μεταβάσεις κτλ.) και να ζουμάρει την προβολή μιας σελίδας. Το
φαινόμενο αυτό είναι παρόμοιο με το κράτημα ενός αντικειμένου με δύο χέρια και
τέντωμα ή στένεμά του. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τεχνικές διαχείρισης
παραθύρων, η χρησιμοποίηση δύο χεριών καθιστά πιθανή την ταυτόχρονη αλλαγή
μεγέθους και μετακίνηση ενός binder, ή το φιλτράρισμα και το ζουμ της προβολής
μιας σελίδας. Αυτό έχει γενικευτεί περαιτέρω για να επιτρέψει έναν αυθαίρετο αριθμό
χεριών, ώστε δύο οι περισσότεροι χρήστες να μπορούν να εργαστούν μαζί στον ίδιο
υπολογιστή.
Τα Μενού Marking (Marking Menus) είναι κυκλικά, συναφή μενού που
εμφανίζονται όταν κάνουμε κλικ με το δεξί κουμπί του ποντικιού. Τα μενού αυτά
προσφέρουν γρηγορότερη επιλογή από τα παραδοσιακά ευθύγραμμα μενού για δυο
λόγους. Πρώτον, είναι ευκολότερο για το ανθρώπινο χέρι να μετακινήσει τον
κέρσορα σε δεδομένη κατεύθυνση από το να φτάσει σε έναν στόχο σε δεδομένη
κατεύθυνση, όπως συμβαίνει σε παραδοσιακά ευθύγραμμα μενού. Δεύτερον, το
μενού δεν εμφανίζεται όταν η επιλογή εκτελείται γρήγορα πράγμα που υποστηρίζει
μια ομαλή μετάβαση μεταξύ αρχάριας και εξειδικευμένης χρήσης. Έχει αποδειχθεί
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ότι ο χρόνος επιλογής μπορεί να μειωθεί κατά τρεις φορές τουλάχιστον σε σχέση με
τα παραδοσιακά μενού.
Η Είσοδος Πληκτρολογίου (Keyboard Input) χρησιμοποιείται κυρίως για
επεξεργασία κειμένου. Μερικές εντολές πλοήγησης είναι διαθέσιμες από το
πληκτρολόγιο για να καταστήσουν ευκολότερη την επεξεργασία διάφορων
επιγραφών σε σειρά χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν τα χέρια σε κάποια
συσκευή στίξης. Οι τροποποιητές πληκτρολογίων και οι συντομεύσεις δεν είναι
απαραίτητες καθώς οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις πραγματοποιούνται με τα δύο
χέρια στις συσκευές στίξης.
Οι Παλέτες (Palettes) περιέχουν εργαλεία που αντιπροσωπεύονται από κουμπιά.
Κάνοντας κλικ σε ένα εργαλείο με το ποντίκι ενεργοποιείται το εργαλείο αυτό,
δηλαδή ο χρήστης εννοιολογικά κρατά το εργαλείο στο χέρι του. Κάνοντας κλικ σε
ένα αντικείμενο με το επιλεγμένο εργαλείο εφαρμόζει το εργαλείο σε εκείνο το
αντικείμενο. Οι παλέτες μπορούν να μετακινηθούν με οποιοδήποτε χέρι, κάνοντας το
εύκολο να έρθουν τα εργαλεία κοντά στο αντικείμενο που πρόκειται να τροποποιηθεί,
και εξοικονομείτε ο χρόνος που θα χρειαζόταν να μετακινηθεί ο κέρσορας στην
παραδοσιακή γραμμή μενού ή εργαλείων. Σε πολλά από τα τρέχοντα περιβάλλοντα
μετά από τη χρήση ενός εργαλείου (ειδικά τα εργαλεία δημιουργίας), το σύστημα
αυτόματα ενεργοποιεί ένα εργαλείο «επιλογής». Αυτό υποστηρίζει ένα συχνό
πρότυπο χρήσης κατά το οποίο ο χρήστης επιθυμεί να μετακινήσει το αντικείμενο
αμέσως μετά τη δημιουργία του αλλά δημιουργεί πρόβλημα όταν ο χρήστης επιθυμεί
να δημιουργήσει επιπλέον αντικείμενα του ίδιου τύπου. Τα CPN-Tools αποφεύγουν
την αυτόματη αλλαγή του τρέχοντος εργαλείου εξασφαλίζοντας ότι ο χρήστης θα
μπορεί να μετακινήσει ένα αντικείμενο, ακόμα και όταν ένα εργαλείο είναι ενεργό, με
ένα διαρκές κλικ του ποντικιού. Αυτό μιμείται την κατάσταση κατά την οποία
κάποιος κρατά έναν στυλό στο χέρι ενώ μετακινεί ένα αντικείμενο που τον
παρεμποδίζει για να γράψει.
Τα Toolglasses όπως οι παλέτες, περιέχουν ένα σύνολο εργαλείων που
αναπαρίστανται με κουμπιά, και μετακινούνται με το αριστερό χέρι, αλλά αντίθετα με
τις παλέτες, είναι ημιδιαφανές. Ένα εργαλείο εφαρμόζεται σε ένα αντικείμενο με μια
ενέργεια ‘‘click-through’’ : Το εργαλείο τοποθετείται επάνω από το αντικείμενο που
μας ενδιαφέρει και ο χρήστης κάνει κλικ μέσου του εργαλείου επάνω στο
αντικείμενο. Το toolglass εξαφανίζεται όταν απαιτείται ενέργεια με σύρσιμο, π.χ.
κατά τη δημιουργία τόξου. Αυτό αποτρέπει το toolglass από το να εμποδίζει και κάνει
ευκολότερο το φιλτράρισμα της σελίδας με το αριστερό χέρι όταν η θέση προορισμού
δεν είναι ορατή. Αυτή είναι μια περίπτωση που τα δύο χέρια λειτουργούν ταυτόχρονα
και ανεξάρτητα.
Το Ευρετήριο (Index) βρίσκεται τοποθετημένο στην αριστερή πλευρά του χώρου
εργασίας και περιέχει μια λίστα από όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και τα net elements
στα CPN-Tools (βλέπε Εικόνα 1). Είναι παρόμοιο, π.χ. με την δενδροειδή προβολή
των φακέλων στον Windows Explorer, και οι καταχωρήσεις μπορούν να εκτείνονται
και να μαζεύουν με τον ίδιο τρόπο. Από το ευρετήριο, ο χρήστης μπορεί να σύρει
παλέτες εργαλείων, CP-net σελίδες, ή δηλώσεις στο χώρο εργασίας. Επίσης είναι
δυνατόν να τροποποιηθούν δηλώσεις και ονόματα αρχείων για τα φορτωμένα nets
απευθείας από το ευρετήριο. Το ευρετήριο παρέχει έναν μηχανισμό ανάδρασης για
τον εντοπισμό CP-net αντικειμένων συνδεμένων σε συγκεκριμένη δήλωση : αν ο
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κέρσορας βρίσκεται επάνω από μια δήλωση, ένα μπλε φωτοστέφανο ή υπογράμμιση
εμφανίζεται σε όλες τις δηλώσεις, τις σελίδες, και τους binders που περιέχουν τη
δήλωση αυτή. Αυτό διευκολύνει π.χ. να γίνουν αλλαγές σε ένα χρώμα
προκαθορισμένο και να εξασφαλιστεί ότι οι αλλαγές αυτές θα γίνουν σε όλα τα
αντικείμενα που χρησιμοποιούν αυτό το προκαθορισμένο χρώμα.
Οι Μαγνητικές Γραμμές Καθοδήγησης (Magnetic Guidelines) χρησιμοποιούνται
για να ευθυγραμμίσουν αντικείμενα και να τα κρατήσουν ευθυγραμμισμένα.
Μετακινώντας ένα αντικείμενο κοντά σε μια γραμμή καθοδήγησης αναγκάζει το
αντικείμενο να κινηθεί απότομα προς αυτή. Τα αντικείμενα μπορούν να
απομακρυνθούν από τις γραμμές καθοδήγησης αν συρθούν μακριά από αυτές.
Μετακινώντας την γραμμή καθοδήγησης μετακινούνται όλα τα αντικείμενα που είναι
συνδεδεμένα με αυτήν, διατηρώντας την ευθυγράμμιση τους.
Προκαταρκτικά αποτελέσματα από τις μελέτες χρηστών καθιστούν σαφές ότι καμία
από τις παραπάνω τεχνικές δεν είναι πάντα καλύτερη ή χειρότερη. Μάλλον, καθένας
δίνει έμφαση σε ένα διαφορετικό, αλλά κοινό μοντέλο χρήσης. Τα μενού Marking
λειτουργούν πολύ καλά όταν εφαρμόζονται πολλαπλές εντολές σε ένα και μόνον
αντικείμενο. Οι παλέτες λειτουργούν καλά όταν εφαρμόζεται η ίδια εντολή σε
διαφορετικά αντικείμενα. Τα Toolglasses λειτουργούν καλά όταν η εργασία οδηγείται
από την δομή του διαγράμματος, όπως η εργασία σε έναν κύκλο ενός CP-net.

4.2 Τροποποιώντας τα CP-nets
Η τροποποίηση των CP-nets στο CPN-Tools είναι εύκολη, γρήγορη και ελαστική
αφού υπάρχουν συνήθως περισσότεροι του ενός τρόποι να εκτελεστεί μια εργασία.
Για παράδειγμα, οι διευθετήσεις μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας
marking μενού, παλέτες και toolglasses. Ενώ ένα δίκτυο τροποποιείται, τα CPN Tools
βοηθούν το χρήστη με πολλούς τρόπους, π.χ. παρέχοντας ποικίλη γραφική
ανατροφοδότηση όσον αφορά την σύνταξη του δικτύου και την κατάσταση του
εργαλείου, ή αυτόματα ευθυγραμμίζοντας τα αντικείμενα σε μερικές περιπτώσεις. Το
συντακτικό ενός δικτύου ελέγχεται και δημιουργείται αυτόματα κώδικας
προσομοίωσης ενώ το δίκτυο κατασκευάζεται. Σ’ αυτήν την ενότητα θα περιγραφή
πως μπορεί να δημιουργηθεί ένα CP-net και να τροποποιηθεί με τα CPN Tools.

4.3 Εργαλεία για τροποποίηση των CP-nets
Τα περισσότερα από τα εργαλεία που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα μπορούν
να βρεθούν και στις παλέτες και στα toolglasses και μπορούν να συρθούν έξω από
την περιοχή εργαλείων του ευρετηρίου (βλέπε Εικόνα 1) και μέσα στα marking μενού.
Τα Εργαλεία Δημιουργίας (Create Tools) χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί ένα
CP-net στοιχείο, όπως πλαίσια, μεταβάσεις και τόξα. Όλα τα στοιχεία δικτύου
μπορούν να δημιουργηθούν με τη χρήση παλετών, toolglasses και marking μενού. Τα
στοιχεία δικτύου μπορούν να τοποθετηθούν ελεύθερα επάνω στο φύλλο, ή μπορούν
να προσκολληθούν στις μαγνητικές γραμμές καθοδήγησης. Τα CPN-Tools βοηθούν
τους χρήστες ευθυγραμμίζοντας αυτόματα τα αντικείμενα σε κάποιες περιπτώσεις,
ακόμα και αν οι γραμμές καθοδήγησης δεν χρησιμοποιούνται. Για παράδειγμα, αν
ένα πλαίσιο είναι συνδεδεμένο με μια μετάβαση, και το πλαίσιο μετακινηθεί έτσι
ώστε να είναι αρκετά κοντά στο να ευθυγραμμιστεί κάθετα με μια μετάβαση, τότε το
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CPN-Tools θα ευθυγραμμίσουν αυτόματα και ακριβώς κάθετα το πλαίσιο με την
μετάβαση.
Η προσθήκη περιγραφών στα στοιχεία του δικτύου γίνεται με κλικ πάνω στα στοιχεία
του δικτύου. Αυτό θα επιλέξει μια προεπιλεγμένη περιγραφή, όπως το όνομα ενός
πλαισίου ή η περιγραφή ενός τόξου, και τότε μπορούμε να προσθέσουμε, να
τροποποιήσουμε ή να αφαιρέσουμε την προεπιλεγμένη περιγραφή μέσου του
πληκτρολογίου. Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί το ποντίκι κατά την
τροποποίηση της περιγραφής για ένα αντικείμενο, αφού το πλήκτρο TAB μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να μετακινηθούμε από τη μια περιγραφή στην άλλη για το εν
λόγω αντικείμενο. Επιπλέον, τα CPN-Tools βοηθούν στην τοποθέτηση των
περιγραφών. Όλες οι περιγραφές έχουν προκαθορισμένη θέση, π.χ. τα σύνολα
χρωμάτων (color sets) είναι τοποθετημένα κοντά στο κάτω δεξιά μέρος του πλαισίου.
Μπορούν να οριστούν πλήθος σημείων τοποθέτησης γύρω από τα αντικείμενα ώστε
να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση περιγραφών σε εναλλακτικές στάνταρ
θέσεις, ή οι περιγραφές μπορούν να τοποθετηθούν ελεύθερα εντός της σελίδας. Η
ευθυγράμμιση μιας περιγραφής διατηρείται όταν αλλάζει το κείμενο της περιγραφής.
Στα CPN-Tools η κλωνοποίηση είναι εφικτή, για παράδειγμα αντιγραφή σχεδόν
οποιουδήποτε αντικειμένου και στη συνέχεια δημιουργία νέου αντικειμένου
παρόμοιο με το αρχικό αντικείμενο. Η κλωνοποίηση ενός αντικειμένου κλωνοποιεί
όλες τις σχετικές πληροφορίες όπως μέγεθος, περιγραφή, χρώμα και πάχος γραμμής.
Αυτό διευκολύνει τη δημιουργία πλαισίων που έχουν το ίδιο σχήμα, χρώμα γραμμής
και color set περιγραφή, ή την προσθήκη ίδιων περιγραφών τόξου σε ένα πλήθος από
διαφορετικά τόξα. Αφού ένα αντικείμενο κλωνοποιηθεί χρησιμοποιώντας ένα
marking μενού, το δεξί χέρι κρατά ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την δημιουργία νέων αντικειμένων. Ο κέρσορας για το δεξί χέρι προσδιορίζει πιο
αντικείμενο κλωνοποιήθηκε. Η Εικόνα 2 δείχνει ένα πλαίσιο (στα αριστερά) και τον
κέρσορα (στα δεξιά) που λήφθηκαν μετά την κλωνοποίηση του πλαισίου.

Εικόνα 3. Ο κέρσορας προσδιορίζει το αντικείμενο που μόλις κλωνοποιήθηκε.
Τα Εργαλεία Ύφους (Style Tools) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αλλάξουν το
ύφος ενός στοιχείου του δικτύου. Κάθε είδος στοιχείου του δικτύου έχει ένα
προεπιλεγμένο ύφος που προσδιορίζει το μέγεθος, τη γραμμή και το χρώμα
γεμίσματος, το πάχος γραμμής και το στυλ της γραμμής (στέρεο, διακεκομμένο κτλ.)
κάθε νεοδημιουργηθέντος αντικειμένου. Εφαρμόζοντας ένα εργαλείο ύφους, όπως για
παράδειγμα ένα χρώμα ή κάποιο πάχος γραμμής, σε μια γραμμή καθοδήγησης θα
εφαρμοστεί σε όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται στη γραμμή αυτή.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

38

Ιωάννης Κοκκινίδης, «Μελέτη Λειτουργικότητας Του Πρωτοκόλλου Συναλλαγών
Διαδικτύου "TIP" Μέσω Της Τεχνολογίας Των Color Petri-Nets»
Τα Εργαλεία Προβολής (View Tools) χρησιμοποιούνται για να καθοριστούν ομάδες
και για να μεγεθυνθεί ή να σμικρυνθεί μια σελίδα. Μπορεί να οριστεί ένας
αυθαίρετος αριθμός από ομάδες για κάθε CP-net. Προς το παρόν, κάθε ομάδα μπορεί
να περιέχει μόνο αντικείμενα μιας σελίδας σε ένα δίκτυο. Μια ομάδα ωστόσο, μπορεί
να αποτελείται από διαφορετικά είδη αντικειμένων, όπως πλαίσια, περιγραφές τόξων
και βοηθητικών κόμβων. Αντικείμενα μπορούν να προστεθούν και να αφαιρεθούν
από τις ομάδες μέσω ενός marking μενού, μιας παλέτας ή ενός toolglass.
Δημιουργώντας ένα καινούργιο αντικείμενο σε μια ομάδα προσθέτει το αντικείμενο
αυτό στην ομάδα, καθώς επίσης η προσθήκη γίνεται στην κατάλληλη σελίδα του CPnet. Αν ένα εργαλείο, όπως το εργαλείο ύφους ή το εργαλείο συγχώνευσης,
εφαρμόζεται σε ένα μέλος του γκρουπ ενώ βρισκόμαστε στην κατάσταση
ομαδοποίησης, τότε το εργαλείο εφαρμόζεται αυτόματα σε όλα (τα σχετικά) μέλη
μέσα στο γκρουπ. Η παλέτα προβολής επίσης περιέχει εργαλεία για ζουμ σε μια
σελίδα. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μια εναλλακτική τεχνική
αλλαγής μεγέθους με τη χρήση δύο χεριών όπως περιγράφθηκε στην προηγούμενη
ενότητα.
Τα Εργαλεία Ιεραρχίας (Hierarchy Tools) χρησιμοποιούνται για την δημιουργία
ιεραρχικών CP-nets. Τα εργαλεία υπάρχουν για την ανάθεση των υπαρχόντων
σελίδων σαν υποσέλιδες σε μια μετάβαση αντικατάστασης, για την μετατροπή μιας
μετάβασης σε μια μετάβαση αντικατάστασης και να δημιουργεί αυτόματα μια νέα
σελίδα με πλαίσια διεπαφής, για να αναθέτει port τύπους σε πλαίσια, και για να
δημιουργεί σύνολα συγχώνευσης. Αυτά τα εργαλεία υποστηρίζουν και την top-down
αλλά και την bottom-up προσέγγιση στη μοντελοποίηση. Τα marking μενού μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την πλοήγηση μεταξύ υπερσελίδων και υποσελίδων. Κατά
την πλοήγηση από τη μια σελίδα στην άλλη, η σελίδα προορισμός ή παρουσιάζεται
στο μπροστινό μέρος του binder, εάν η σελίδα βρίσκεται ήδη σε ένα φύλλο,
διαφορετικά η σελίδα ανοίγεται σε ένα φύλλο και προστίθεται στον τρέχον binder. Η
Εικόνα 3 παρουσιάζει ένα παράδειγμα στο οποίο έχουμε πλοήγηση από μια
υπερσελίδα σε μια υποσελίδα.

4.4 Συντακτικός Έλεγχος και Παραγωγή Κώδικα
Ένα κοινό γνώρισμα για πολλά εργαλεία προσομοίωσης είναι ότι η σύνταξη ενός
προτύπου πρέπει να ελεγχθεί και συμπληρωματικός κώδικας πρέπει να παραχθεί πριν
να μπορέσει να εκτελεστεί η προσομοίωση του προτύπου. Στο Design/CPN, οι
χρήστες επικαλούνται τους συντακτικούς ελέγχους ρητά, είτε μέσω μιας εντολής από
ένα μενού είτε μέσω μιας μετάβασης στην κατάσταση προσομοίωσης. Ύστερα από
απαίτηση των χρηστών, ο ρητός συντακτικός έλεγχος καταργήθηκε, και τα CPNTools αντί αυτού εισάγουν συντακτικό έλεγχο ο οποίος τρέχει αυτόματα στο
παρασκήνιο. Επιπλέον, όταν γίνονται αλλαγές σ’ ένα δίκτυο, ο συντακτικός έλεγχος
θα ελέγξει μόνο τα μέρη του δικτύου που επηρεάστηκαν από τις αλλαγές.
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(α) Εμφάνιση του marking μενού στην
ετικέτα της υποσελίδας Sender. Η σελίδα
Receiver είναι μπροστά.

(β) Η επιλογή Show Subpage φέρνει τη
σελίδα Sender μπροστά.

Εικόνα 4. Πλοήγηση μέσω marking μενού.
Για παράδειγμα, όταν μια δήλωση τροποποιείται, ο ελεγκτής συντακτικού δεν
επανελέγχει όλες τις δηλώσεις, αλλά θα ελέγξει μόνον τις δηλώσεις και τις
περιγραφές του δικτύου που εξαρτώνται από την δήλωση που έχει τροποποιηθεί.
Αυτό επιτρέπει το χρήστη να εκτελεί μικρούς κύκλους τροποποίησης και
προσομοίωσης χωρίς να χρειάζεται να «περιμένει να τον προφτάσει» ο συντακτικός
έλεγχος. Αμέσως μετά την φόρτωση του δικτύου και καθώς το δίκτυο τροποποιείται,
το CPN-Tools αυτόματα ελέγχει το δίκτυο για συντακτικά λάθη, όπως αν όλες οι
περιγραφές είναι του σωστού τύπου και αν όλες οι πύλες και οι θύρες είναι σωστά
συνδεδεμένες. Το βασικότερο μειονέκτημα του συνεχόμενου συντακτικού ελέγχου
και παραγωγής κώδικα στο παρασκήνιο είναι ότι η αλληλεπίδραση με το γραφικό
περιβάλλον μπορεί περιστασιακά να επιβραδύνεται, ιδιαίτερα αν ελέγχονται μεγάλα
κομμάτια του CP-net.
Η Ανατροφοδότηση Συντακτικού Ελέγχου (Syntax Check Feedback) ενημερώνεται
όσο ο συντακτικός έλεγχος τρέχει, και ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την
πρόοδο στο ευρετήριο καθώς επίσης και στα μεμονωμένα φύλλα. Έγχρωμα στεφάνια
και υπογραμμίσεις προσδιορίζουν εάν ένα στοιχεία έχει ελεγχθεί ή όχι και αν είναι
συντακτικά σωστό. Η κωδικοποιημένη δια χρώματος ανατροφοδότηση όχι μόνο
ενημερώνει το χρήστη ότι κάτι συμβαίνει κατά τον συντακτικό έλεγχο, αλλά
εντοπίζει επίσης την κατάσταση και το αποτέλεσμα του συντακτικού ελέγχου.
Όταν ένα δίκτυο έχει μόλις φορτωθεί, όλες οι καταχωρήσεις στο ευρετήριο και όλα
τα CP-net στοιχεία στη σελίδα μαρκάρονται με πορτοκαλί για να προσδιοριστεί ότι
ακόμα δεν έχουν ελεγχθεί. Το κίτρινο προσδιορίζει ότι ένα αντικείμενο ελέγχεται
αυτή τη στιγμή. Τα στοιχεία που δεν είναι μαρκαρισμένα με στεφάνια ή
υπογραμμίσεις έχουν ελεγχθεί με επιτυχία. Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει ένα μέρος
του δικτύου ως έναν βαθμό, δηλαδή τα color sets έχουν προστεθεί στα πλαίσια, τα
τόξα έχουν σχεδιαστεί μεταξύ των πλαισίων και οι μεταβάσεις, περιγραφές έχουν
προστεθεί, κτλ., αυτά τα αντικείμενα ελέγχονται αμέσως συντακτικά και τα στεφάνια
εξαφανίζονται αν ο συντακτικός έλεγχος ήταν επιτυχής. Καθώς ο συντακτικός
έλεγχος προχωρά, οι πληροφορίες προσομοίωσης (ενεργοποιημένες μεταβάσεις,
σημεία, κτλ.) εμφανίζονται. Η ενότητα 4.1 περιέχει περισσότερες πληροφορίες για
την προσομοίωση με ανατροφοδότηση.
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Η Ανατροφοδότηση Λάθους (Error Feedback) παρέχεται για κάθε αντικείμενο που
περιέχει συντακτικά λάθη. Τα αντικείμενα με συντακτικά λάθη μαρκάρονται με
κόκκινο, και ένα μήνυμα εμφανίζεται που περιέχει το σφάλμα και μια περιγραφή
αυτού, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4. Τα περισσότερα από αυτά τα μηνύματα λάθους
προέρχονται από την μηχανή προσομοίωσης, η οποία είναι υλοποιημένη σε Standard
ML. Εάν το σφάλμα βρίσκεται σε ένα τόξο, η μετάβαση που είναι συνδεμένη σε αυτό
είναι επίσης μαρκαρισμένη με κόκκινο, εφόσον μια μετάβαση είναι λανθασμένη όταν
τουλάχιστον ένα από τα τόξα της είναι λάθος. Η καρτέλα με το φύλλο και την
καταχωρημένη σελίδα στο ευρετήριο είναι επίσης μαρκαρισμένα με κόκκινο,
διευκολύνοντας έτσι τους χρήστες να βρουν όλα τα σφάλματα στο δίκτυο. Όταν το
σφάλμα διορθωθεί, όλες οι κόκκινες ανατροφοδοτήσεις και τα μηνύματα σφάλματος
εξαφανίζονται.

Εικόνα 5. Η ανατροφοδότηση σφάλματος περιλαμβάνει έγχρωμα στεφάνια και
μηνύματα σφάλματος.
Η Παραγωγή Κώδικα (Code Generation) συνδέεται με τον συντακτικό έλεγχο. Όταν
τμήματα του δικτύου είναι συντακτικά σωστά, ο απαραίτητος κώδικας προσομοίωσης
παράγεται αυτόματα και επαυξητικά. Αυτό εξοικονομεί χρόνο και εξαλείφει την
ανάγκη να υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για επεξεργασία και προσομοίωση των
CP-nets. Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν να προσομοιωθεί ένα μέρος ενός CP-net
ακόμα κι αν τα υπόλοιπα τμήματα του CP-net περιέχουν συντακτικά σφάλματα ή
είναι ελλιπή.

4.5 Πρόσθετα Εργαλεία
Τα Εργαλεία Δικτύου (Net Tools) χρησιμοποιούνται για να ανοιχτούν, να
αποθηκευτούν και να εκτυπωθούν τα CP-nets. Σε αντίθεση με το Design/CPN,
μπορούν να ανοιχτούν πολλαπλά CP-nets, να επεξεργασθούν και να προσομοιωθούν
ταυτόχρονα. Μεμονωμένες σελίδες των CP-nets μπορούν να αποθηκευτούν ως
Encapsulated Postscript (EPS) αρχεία χρησιμοποιώντας το εργαλείο Print. Στην
Εικόνα 5 φαίνεται ένα παράδειγμα μιας σελίδας που έχει αποθηκευτεί ως αρχείο EPS.
Οι σελίδες μπορούν να αποθηκευτούν είτε ασπρόμαυρα είτε έγχρωμα, με ή χωρίς
τρέχον μαρκαρισμένη πληροφορία.
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Εικόνα 6. Ένα CP-net το οποίο έχει αποθηκευτεί σε μορφή EPS.
Το Ιστορικό (History) παρέχει μια επισκόπηση πολλών από τις εργασίες που
εκτελούνται κατά την δημιουργία ενός CP-net. Τυπικές εργασίες που παρουσιάζονται
στο Ιστορικό περιλαμβάνουν : λειτουργίες ανοίγματος και κλεισίματος για δίκτυα,
φύλλα και binders, λειτουργίες δημιουργίας και διαγραφής σελίδων, στοιχείων
δικτύου και περιγραφών, και λειτουργίες μορφοποίησης στυλ. Επιπλέον, τα εργαλεία
ακύρωσης και επανεκτέλεσης μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις λειτουργίες που
εμφανίζονται στο Ιστορικό. Μερικές λειτουργίες, όπως μετακινήσεις αντικειμένων,
προς το παρόν δεν αποθηκεύονται στο Ιστορικό.
Η Βοήθεια (Help) παρέχει πρόσβαση σε πλήθος από ιστοσελίδες σχετικές με το
εργαλείο CPN-Tools. Αυτό περιλαμβάνει τις συνδέσεις σε : web-based εγχειρίδια
χρήσης, στην homepage των CPN-Tools, και στην ιστοσελίδα αναφοράς σφαλμάτων.

4.6 Ανάλυση των CP-nets
Τα CPN-Tools υποστηρίζουν προς το παρόν δύο τύπους ανάλυσης για τα CP-nets :
τις αναλύσεις προσομοιώσεων και του χώρου καταστάσεων. Αυτή η ενότητα
παρουσιάζει τα εργαλεία προσομοίωσης και τα εργαλεία χώρου καταστάσεων που
μπορούν να βρεθούν στην Εργαλειοθήκη του ευρετηρίου των CPN-Tools.

4.7 Η Προσομοίωση
Οι προσομοιώσεις ελέγχονται χρησιμοποιώντας τα Εργαλεία Προσομοίωσης. Όπως
και σε πολλά άλλα πακέτα λογισμικού προσομοίωσης, τα εικονίδια για τα εργαλεία
προσομοίωσης μοιάζουν με τα κουμπιά ενός VCR («βίντεο», Βλέπε Εικόνα 6). Το
εργαλείο rewind επιστρέφει το CP-net στην αρχική του κατάσταση. Το εργαλείο
single-step προκαλεί μια ενεργοποιημένη μετάβαση να συμβεί. Η εφαρμογή αυτού
του εργαλείου σε διαφορετικές περιοχές του χώρου εργασίας έχει διαφορετικά
αποτελέσματα : Σε μια ενεργοποιημένη μετάβαση προκαλεί η μετάβαση αυτή να
συμβεί, ενώ σε μια σελίδα θα προκαλέσει τυχαία, μια ενεργοποιημένη μετάβαση στην
σελίδα αυτή να συμβεί. Το εργαλείο play θα εκτελέσει μια σειρά βημάτων
καθορισμένη από το χρήστη, και τα γραφικά προσομοίωσης θα ενημερώνονται μετά
από κάθε βήμα. Το εργαλείο fast-forward εκτελεί επίσης μια σειρά από βήματα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

42

Ιωάννης Κοκκινίδης, «Μελέτη Λειτουργικότητας Του Πρωτοκόλλου Συναλλαγών
Διαδικτύου "TIP" Μέσω Της Τεχνολογίας Των Color Petri-Nets»
καθορισμένα από τον χρήστη, αλλά τα γραφικά προσομοίωσης δεν θα ενημερώνονται
μέχρι να εκτελεστεί και το τελευταίο βήμα.

Εικόνα 7. Τα εργαλεία προσομοίωσης έχουν κουμπιά όπως τα VCR. Η
ανατροφοδότηση της προσομοίωσης περιλαμβάνει τρέχον πληροφορίες
χαρακτηριστικών και στεφάνια γύρω από τις ενεργοποιημένες μεταβάσεις. Στην
εικόνα αυτή είναι ενεργοποιημένη η μετάβαση Send Packet.
Η Προσομοίωση με Ανατροφοδότηση ενημερώνεται κατά τον συντακτικό έλεγχο
και κατά την προσομοίωση. Η Εικόνα 6 παρουσιάζει μια τυπική προσομοίωση με
ανατροφοδότηση. Οι πράσινοι κύκλοι προσδιορίζουν το πλήθος των ενδείξεων που
υπάρχουν την περίοδο αυτή σε κάθε πλαίσιο, και τα τρέχοντα χαρακτηριστικά
εμφανίζονται μέσα σε πράσινα text boxes δίπλα από το πλαίσιο. Τα πράσινα
στεφάνια χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν ποιες μεταβάσεις είναι ενεργές. Οι
σελίδες που περιέχουν ενεργοποιημένες μεταβάσεις είναι υπογραμμισμένες με
πράσινο στο ευρετήριο, καθώς επίσης με πράσινο είναι υπογραμμισμένες και οι
ετικέτες των σελίδων στις καρτέλες.
Καθώς μια προσομοίωση προχωρά, η προσομοίωση με ανατροφοδότηση αλλάζει με
κάθε βήμα (εάν το εργαλείο single-step ή το εργαλείο play χρησιμοποιούνται), και ο
χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την προσομοίωση και στο ευρετήριο (μέσω των
πράσινων υπογραμμίσεων) και στις μεμονωμένες σελίδες. Οι πράσινες
υπογραμμίσεις στις καρτέλες διευκολύνουν την εύρεση των τρεχόντων σελίδων που
περιέχουν ενεργοποιημένες μεταβάσεις, χωρίς «κλοπή» της εστίασης.

4.8 Ανάλυση Χώρου Καταστάσεων (State Space Analysis)
Τα CPN-Tools περιέχουν επίσης υπηρεσίες για την παραγωγή και την ανάλυση
πλήρων ή και μερικών χώρων καταστάσεων για τα CP-nets. Για να διευκολυνθεί η
υλοποίηση της υπηρεσίας χώρου καταστάσεων, προστέθηκαν μερικοί συντακτικοί
περιορισμοί οι οποίοι είναι σημαντικοί για την παραγωγή χώρων καταστάσεων και
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ανάλυσης αλλά είναι ασήμαντοι για την προσομοίωση. Για παράδειγμα, ένας χώρος
καταστάσεων δεν μπορεί να παραχθεί εκτός εάν όλα τα πλαίσια και οι μεταβάσεις σε
μια σελίδα έχουν μοναδικά ονόματα, και όλα τα τόξα έχουν περιγραφές. Ο ελεγκτής
συντακτικού θα εντοπίσει τυχόν παραβιάσεις των περιορισμών αυτών και η γραφική
ανατροφοδότηση θα βοηθήσει τον χρήστη να εντοπίσει τα πιθανά προβλήματα. Τα
CP-nets που δεν πληρούν όλους τους περιορισμούς μπορούν να προσομοιωθούν
χωρίς κανένα πρόβλημα.

Εικόνα 8. Εργαλεία χώρου καταστάσεων του ευρετηρίου και μια αναφορά χώρου
καταστάσεων.
Τα Εργαλεία Χώρου Καταστάσεων (State Space Tools) του ευρετηρίου
παρουσιάζονται στην Εικόνα 7 (α). Το εργαλείο EnterStateSpace χρησιμοποιείται
πρώτον για να παράγει δικτυακού περιεχομένου κώδικα απαραίτητο για την
δημιουργία χώρου καταστάσεων, δηλαδή ο κώδικας χώρου καταστάσεων δεν
παράγεται αυξητικά όπως συμβαίνει στον κώδικα προσομοίωσης. Το εργαλείο
CalcSS είναι το εργαλείο που παράγει τον χώρο καταστάσεων, ενώ το εργαλείο
CalcSCC υπολογίζει το ισχυρά συνδεδεμένο γράφημα εξαρτημάτων του χώρου
καταστάσεων. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει ένα σύνολο από επιλογές που θα
καθορίζει πόσο από τον χώρο καταστάσεων θα παραχθεί. Για παράδειγμα, είναι
δυνατόν να σταματήσει η παραγωγή του χώρου καταστάσεων μετά από ένα
συγκεκριμένο αριθμό παραγωγής καταστάσεων ή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.
Οι επιλογές τροποποιούνται με την επεξεργασία κειμένου στο ευρετήριο.
Δύο εργαλεία υπάρχουν για την εναλλαγή μεταξύ προσομοίωσης και χώρου
καταστάσεων. Το εργαλείο SStoSim θα πάρει μια καθορισμένη από το χρήστη
κατάσταση (όλες οι καταστάσεις στο χώρο καταστάσεων είναι αριθμημένες) του
χώρου καταστάσεων και θα την μετακινήσει στον προσομοιωτή. Αυτό καθιστά
πιθανό να επιθεωρηθούν τα χαρακτηριστικά του CP-net και να εντοπιστούν οι
ενεργοποιημένες μεταβάσεις. Επίσης είναι πιθανό να προσομοιωθεί το μοντέλο
ξεκινώντας από την κατάσταση που μετακινήθηκε από των χώρο καταστάσεων.
Παρομοίως, το εργαλείο SimtoSS θα μετακινήσει την τρέχουσα κατάσταση του CPnet του προσομοιωτή στον χώρο καταστάσεων. Μόλις ένας (μερικός) χώρος
κατάστασης έχει παραχθεί, είναι δυνατόν ακαριαία να γίνει εναλλαγή μεταξύ του
χώρου κατάστασης και του προσομοιωτή. Στην Εικόνα 7 (α), το εργαλείο SStoSim
είναι ρυθμισμένο να μετακινήσει την κατάσταση 5 στον προσομοιωτή. Ένας χρήστης
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μπορεί εύκολα να τροποποιήσει το κείμενο του αριθμού κατάστασης έτσι ώστε να
επιλέξει άλλη κατάσταση.
Οι τυποποιημένες αναφορές χώρου καταστάσεων μπορούν να παραχθούν αυτόματα
και να αποθηκευτούν χρησιμοποιώντας το εργαλείο SaveReport. Τέτοιες αναφορές
περιέχουν πληροφορίες για ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω : στατιστικά για την
παραγωγή του χώρου καταστάσεων, ιδιότητες boundedness, ιδιότητες home,
ιδιότητες liveness και ιδιότητες fairness. Η Εικόνα 7 (β) παρουσιάζει έναν χώρο
καταστάσεων που περιέχει μόνο στατιστικά σχετικά με την παραγωγή του χώρου
καταστάσεων.
Οι Υπηρεσίες Ερωτημάτων (Querying Facilities) είναι επίσης διαθέσιμες. Οι
υπηρεσίες χώρου καταστάσεων των CPN-Tools είναι παρόμοιες σχεδόν με τις
υπηρεσίες στο Design/CPN των εργαλείων Occurrence Graph (OG Tool). Αυτό
σημαίνει ότι οι τυποποιημένες ερωτήσεις που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης
του OG Tool είναι επίσης διαθέσιμα στα CPN-Tools. Ωστόσο, προς το παρόν δεν
υπάρχει κανένα προηγμένο περιβάλλον που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
προσπελαστούν αυτές οι υπηρεσίες. Η μέθοδος για την προσπέλαση αυτών των
ερωτημάτων παρουσιάζεται στην Εικόνα 8. Μια ερώτηση μπορεί να γραφεί
χρησιμοποιώντας το εργαλείο κειμένου Auxiliary από τα εργαλεία Auxiliary. Η
ερώτηση στη συνέχεια αξιολογείται χρησιμοποιώντας το εργαλείο ML Evaluate από
τα εργαλεία Simulation στο βοηθητικό (auxiliary) κείμενο. Το αποτέλεσμα της
αξιολόγησης της ερώτησης θα εμφανιστεί σε ένα speech bubble. Προς το παρόν, δεν
υπάρχει υποστήριξη για την σχεδίαση χώρου καταστάσεων ή μέρος του χώρου
καταστάσεων.

Εικόνα 9. Αξιολόγηση ερωτήσεων χώρου καταστάσεων.

5. Μία Colored Petri Net προσέγγιση του TIP πρωτοκόλλου.
Η TIP συναλλαγή που πρόκειται να παρουσιαστεί περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα
μέλη:
α) τον πελάτη (C),
β) το πρακτορείο (A)
γ) τις υπηρεσίες αερογραμμών (M1) και
δ) τις υπηρεσίες ξενοδοχείων (M2).
Ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του πελάτη και των διαφόρων υπηρεσιών των
αερογραμμών και των ξενοδοχείων είναι το πρακτορείο (A) το οποίο στην ουσία
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εκτελεί χρέη Έμπιστου Τρίτου Μέλους (Trusted Third Party) στην συναλλαγή και
εξασφαλίζει την ακεραιότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια της συναλλαγής. Μια
σχηματική αναπαράσταση της δομής του μοντέλου της συναλλαγής φαίνεται στο
παρακάτω σχήμα.
Αερογραμμές
(M1)
Πελάτης
(C)

Πρακτορείο
(A)
Ξενοδοχεία
(M2)

Εικόνα 10. Σχηματική αναπαράσταση του μοντέλου TIP
Τα βασικά βήματα της ανταλλαγής μηνυμάτων του πρωτοκόλλου είναι τα εξής:
Διαδικασία σύνδεσης
[1] C => A

Αίτηση σύνδεσης.

[2] A => C

Απόκριση.

[4] Α => Μ1

Αίτηση σύνδεσης.

[5] Μ1 => Α

Απόκριση.

[6] Α => Μ2

Αίτηση σύνδεσης.

[7] Μ2 => Α

Απόκριση.

Συσχέτιση συναλλαγής με την σύνδεση
[3] C => A

Κράτηση πτήσης και ξενοδοχείου.

[8] Α => Μ1

Αίτηση για κράτηση πτήσης.

[9] Α => Μ2

Αίτηση για κράτησης ξενοδοχείου.

[10] Μ1 => Α

Ολοκλήρωση κράτησης πτήσης.

[11] Μ2 => Α

Ολοκλήρωση κράτησης ξενοδοχείων.

[12] Α => C

Διαθέσιμα «πακέτα» προς κράτηση.

[13] C => Α

Δέσμευση κράτησης και πληρωμή πακέτου.

[14] A => C

Αποστολή Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου. Καταγραφή συναλλαγής.

Η ανάλυση των παραπάνω βημάτων ανταλλαγής μηνυμάτων του πρωτοκόλλου έχει
ως εξής:
[1],[2] Το πρωτεύον μέλος, στην περίπτωσή μας ο πελάτης, και το δευτερεύον
μέλος, το πρακτορείο, συμφωνούν σε κάποια έκδοση του πρωτοκόλλου.
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Παρομοίως και τα [4],[5]και [6],[7] για το πρακτορείο και την εταιρία
αερογραμμών και το πρακτορείο και το ξενοδοχείο αντίστοιχα. Τα βήματα αυτά
εκτελούνται μετά το βήμα [3]. Καμία αναφορά δεν έχει γίνει ακόμα για την
συναλλαγή.
[3] Ο πελάτης αποστέλλει μια PUSH εντολή στο πρακτορείο ζητώντας του να
εκτελέσει την διαδικασία της κράτησης. Η σύνδεση πλέον έχει συσχετιστεί με
μια συναλλαγή και μπορεί να ολοκληρωθεί είτε με πρωτόκολλο δέσμευσης μιας
φάσης είτε με πρωτόκολλο δέσμευσης δύο φάσεων. Η ίδια διαδικασία
ακολουθείται από το πρακτορείο στα [8] και [9] με τις αερογραμμές και τα
ξενοδοχεία αντίστοιχα, ζητώντας από τις εταιρίες να κάνουν έλεγχο
διαθεσιμότητας κράτησης.
Στα [10] και [11] γίνεται καταχώρηση και δέσμευση της κράτησης του
αεροπορικού εισιτηρίου και του δωματίου του ξενοδοχείου από της αντίστοιχες
υπηρεσίες. Οι εργασίες αυτές των αεροπορικών εταιριών και των ξενοδοχείων
μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα.
Στα [12], [13] και [14] ο πελάτης ζητά είτε την απόρριψη της συναλλαγής είτε
την καταγραφή της από τον πράκτορα.
Η επικοινωνία στο TIP βασίζεται σε ένα πρωτόκολλο εντολής-απόκρισης. Ο
πρωτεύον στέλνει μια εντολή και ο δευτερεύον μπορεί να επιλέξει μια απάντηση που
σχετίζεται με την εντολή. Στο συγκεκριμένο παράδειγμά οι εντολές TIP που
χρησιμοποιούνται για την σύνδεση των μελών είναι η IDENTIFY ενώ οι εντολές που
σχετίζονται με την συναλλαγή είναι οι ABORT, COMMIT, ERROR, PREPARE,
PUSH, RECONNECT (η ανάλυση των απαντήσεων των συγκεκριμένων εντολών
έχει γίνει στο 2ο κεφάλαιο στην παράγραφο 2.13). Οι εντολές σύνδεσης
MULTIPLEX και TLS, και η εντολή συναλλαγών QUERY παραλείπονται για
λόγους απλοποίησης του TIP_CPnet, ενώ η εντολή συναλλαγής BEGIN
παραλείπεται γιατί μπορεί να παρασταθεί ως μια εντολή COMMIT μετά από μία
εντολή PUSH στην κατάσταση Enlisted. Η εντολή COMMIT αυτή αναπαριστά
πρωτόκολλο δέσμευσης μιας φάσης σε αντίθεση με την COMMIT στην κατάσταση
Prepared όπου αναπαριστά πρωτόκολλο δέσμευσης δύο φάσεων.
Το πρωτόκολλο ορίζει ποικίλες καταστάσεις στις οποίες μπορεί ένας κόμβος να
καταλήξει. Για κάθε κατάσταση ένα υποσύνολο εντολών του πρωτοκόλλου
επιτρέπονται για να αλλάξουν την κατάσταση μιας μετάβασης. Στην Εικόνα 11
παρουσιάζεται ο χώρος καταστάσεων της σύνδεσης. Είναι σημαντικό να κατανοηθεί
ότι αυτές οι καταστάσεις αφορούν την σύνδεση και όχι τις συναλλαγές.
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Εικόνα 11. Έγκυρες καταστάσεις των TIP συνδέσεων.
Ένα διάγραμμα μιας επιτυχημένης συναλλαγής χρησιμοποιώντας το μοντέλο PUSH
φαίνεται στην Εικόνα 12. Επίσης απεικονίζει τις εντολές και τις απαντήσεις για να
συγχρονίσει τις καταστάσεις και στους δύο κόμβους.

Εικόνα 12. Διάγραμμα καταστάσεων μιας επιτυχώς καταγεγραμμένης (commited)
TIP συναλλαγής.
Όλες οι εντολές οι οποίες είναι άκυρες στην τρέχουσα κατάσταση οδηγούν μια
μετάβαση στην κατάσταση ERROR. Η κατάσταση αυτή μπορεί να προκύψει και από
την αποστολή μιας εντολής ERROR.

5.1 Δομή του μοντέλου.
Στο μοντέλο που αναλύεται υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες για τα places που
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν:
•

Places που αναπαριστούν τους προσδιοριστές των συμβαλλόμενων μελών.
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•

Places που αναπαριστούν το πρωτόκολλο δέσμευσης μιας φάσης.

•

Places που αναπαριστούν το πρωτόκολλο δέσμευσης δύο φάσεων.

•

Places που αναπαριστούν το αποτέλεσμα της συναλλαγής.

•

Places που αναπαριστούν τα κανάλια επικοινωνίας.

Η Εικόνα 13 παρουσιάζει όλους τους τύπους δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν από
το μοντέλο που παρουσιάζεται.

Εικόνα 13. Περιγραφή των δηλώσεων των μεταβλητών του μοντέλου.
Το colset State αναπαριστά τις ποικίλες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρίσκεται
κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέλη. Τα μέλη όλα αρχικά ξεκινούν από την
κατάσταση Initial. Η κατάσταση του δευτερεύοντα αλλάζει με την άφιξη της εντολής
ενώ του πρωτεύοντα με την άφιξη της απάντησης.
Ακολουθεί το colset Command με τις εντολές που μπορεί να αποστείλει το πρωτεύον
μέλος και τις πιθανές απαντήσεις που μπορεί να λάβει από τον δευτερεύοντα. Κάθε
εντολή πρέπει να δίνεται στην σωστή κατάσταση.
Στην συνέχεια το colset Members ορίζει τα τρία εμπλεκόμενα μέλη που συνδέονται
με το πρακτορείο. Τον πελάτη (C), την αεροπορική εταιρία (MA) και το
ξενοδοχειακό συγκρότημα (MH).
Το colset AState υποδηλώνει την κατάσταση της σύνδεσης των συμβαλλόμενων
μελών από την πλευρά του πρακτορείου.
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Παρομοίως το colset ACommand αναπαριστά την εντολή που δέχτηκε το πρακτορείο
και από ποιο μέλος.
Τέλος το colset APC δηλώνει αν το πρωτόκολλο συναλλαγής του πρακτορείο με τις
εταιρίες είναι δέσμευσης μιας φάσης ή πρωτόκολλο δέσμευσης δύο φάσεων.
Προχωρώντας στις μεταβλητές τα pc1, pc2, wait και tf χρησιμοποιούνται για τον
καθορισμό του πρωτοκόλλου ως 1pc ή 2pc. Τα st και st1 συμβολίζουν και
υποδηλώνουν την κατάσταση των μελών, ενώ το cmd και το M δηλώνουν τις εντολές
και το μέλος αντίστοιχα.
Ακολουθούν τα colset Ten0 και Ten1 με τις αντίστοιχες μεταβλητές τους s και t,
καθώς και η συνάρτηση fun OK(s, t) η οποία χρησιμοποιείται καθαρά για λόγους
επίδειξης καταστάσεων σφάλματος στην λήψη των εντολών, ώστε να αλλάξει την
εξέλιξη και την ροή του CP-net.

5.2 Περιγραφή του μοντέλου του TopLevel.
Στην εικόνα της επόμενης σελίδας παρουσιάζεται το TopLevel επίπεδο του μοντέλου
το οποίο είναι δομημένο ιεραρχικά. Στο σχήμα υπάρχουν πέντε μεταβάσεις που
αναπαριστούν τον πελάτη, τις επιμέρους εταιρίες και τον μεσάζοντα πρακτορείο ο
οποίος έχει ένα FrontEnd για την διαχείριση των συναλλαγών με τους πελάτες και
ένα BackEnd για την διαχείριση συναλλαγών με τις εταιρίες. Κάθε μια από τις
μεταβάσεις αυτές αναλύεται σε ένα επιμέρους μοντέλο και θα αναπτυχθούν
αναλυτικότερα παρακάτω σε επόμενα κεφάλαια.
Στο σχήμα διακρίνονται και ένα σύνολο από πλαίσια τα οποία άλλα αναπαριστούν τα
κανάλια επικοινωνίας του μοντέλου όπως τα CustomerToAgent, AgentToCustomer,
AgentToMerchant και MerchantToAgent. Τα ονόματά τους προσδιορίζουν και την
κατεύθυνση της ροής των δεδομένων ανάμεσα στις μεταβάσεις. Τα δεδομένα που
μεταφέρουν είναι εντολές TIP και οι απαντήσεις τους.
Επίσης υπάρχουν πλαίσια όπως Customer, Agent, Airlines και Hotels τα οποία
χρησιμοποιούνται για να φαίνεται η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η σύνδεση
αρχικά και η συναλλαγή στην συνέχεια.
Τα πλαίσια ReservationMade, ReservationAborted, TransactionError και
CustomerError χρησιμοποιούν μεταβλητές τύπου BOOL και υποδηλώνουν την
εξέλιξη της συναλλαγής. Το πλαίσιο DumpTransaction χρησιμοποιεί και αυτό
μεταβλητές τύπου Boolean και όταν είναι αληθής τότε η συναλλαγή απορρίπτεται και
καθαρίζουν όλα τα κανάλια επικοινωνίας.
Τέλος το πλαίσιο TransactionResult είναι τύπου Command και εμφανίζει την τελική
κατάσταση της συναλλαγής, COMMITED, ABORTED και ERROR.
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5.2 Περιγραφή του μοντέλου του Πελάτη (Customer).
Το μοντέλο του πελάτη αποτελείται από έντεκα πλαίσια. Το πλαίσιο του Customer
είναι αυτό το οποίο δηλώνει και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η σύνδεση και
στην συνέχεια η συναλλαγή. Η αρχική του κατάσταση είναι η Initial.
Τα πλαίσια CustomerToAgent και AgentToCustomer αποτελούν και τα κανάλια
επικοινωνίας μεταξύ του πελάτη και του πρακτορείου. Όλες οι εντολές στέλνονται
μέσα από αυτά τα κανάλια.
Τα πλαίσια C1PC και C2PC, τύπου Boolean, μας δείχνουν αν η συναλλαγή
πραγματοποιείται με το πρωτόκολλο δέσμευσης μιας φάσης ή αν πραγματοποιείται
με την χρήση του πρωτοκόλλου δέσμευσης 2 φάσεων.
Το πλαίσιο CWAIT εμποδίζει τον ΤΜ του πελάτη να ξαναστείλει την ίδια εντολή ή
και οποιαδήποτε άλλη εωσότου λάβει απάντηση από το πρακτορείο.
Τα πλαίσια CSR1 και CSR2 χρησιμοποιούνται για να εξομοιώσουν την περίπτωση
κατά την οποία μια εντολή χάνεται πριν φτάσει στον προορισμό της.
Τα πλαίσια CSR3 και CSR4 χρησιμοποιούνται ως μεταβλητές που καθορίζουν το
ποσοστό σφάλματος (Error) που μπορεί να προκύψει είτε κατά την σύνδεση είτε κατά
τον έλεγχο των εισερχόμενων εντολών. Επίσης καθορίζουν και το πόσο συχνά μπορεί
να απορριφθεί (Abort) μια συναλλαγή. Είτε γιατί ο Πελάτης δεν θέλει να δεσμεύσει
την κράτηση, είτε γιατί δεν πλήρωσε το κατάλληλο ποσό, είτε γιατί δεν υπάρχει
κάποια από τις υπηρεσίας διαθέσιμες.
Τέλος το πλαίσιο TransactionResult είναι το πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται το τελικό
αποτέλεσμα της συναλλαγής.
Στο μοντέλο υπάρχουν και εννέα μεταβάσεις, από C1 έως C9, των οποίων ο ρόλος
είναι, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η σύνδεση του πελάτη με τον
πράκτορα αρχικά και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η συναλλαγή στην συνέχεια
να εκδίδουν τις κατάλληλες εντολές προς το πρακτορείο. Από την άλλη πλευρά, στην
είσοδο του καναλιού, οι μεταβάσεις μεταφράζουν τις εντολές «απαντήσεις» τις οποίες
στέλνει το πρακτορείο και αναλόγως διαμορφώνουν την κατάσταση του πελάτη. Εδώ
πρέπει να σημειωθεί, για άλλη μια φορά ότι η κατάσταση του πελάτη (πρωτεύοντα)
αλλάζει μόλις λάβει μια απάντηση σε αντίθεση με το πρακτορείο (δευτερεύοντα) ο
οποίος αλλάζει κατάσταση με την λήψη μιας εντολής.
Αναλυτικότερα, ξεκινώντας από την αρχική κατάσταση Initial, ο πελάτης αποστέλλει
την εντολή IDENTIFY μέσω της πρώτης μετάβασης C1. Καθορίζεται η έκδοση του
πρωτοκόλλου και λαμβάνει την εντολή IDENTIFIED από το πρακτορείο. Αν δεν
υπάρχει κοινή έκδοση του πρωτοκόλλου η σύνδεση καταλήγει σε κατάσταση
αποτυχίας (Error State). Ο πελάτης περνά σε κατάσταση Idle. Σε αυτήν την
κατάσταση μπορεί να εκδώσει την εντολή PUSH (C2 μετάβαση) επιδιώκοντας από
τον δευτερεύοντα να κάνει μια εργασία του τύπου κράτηση. Πιθανές απαντήσεις στην
εντολή αυτή είναι η PUSHED, όλα έχουν δρομολογηθεί και η διαδικασία κράτησης
έχει ξεκινήσει. Η εντολή NOTPUSHED ως απάντηση υποδηλώνει ότι δεν ήταν
δυνατόν να ξεκινήσει η διαδικασία κράτησης. Θα πρέπει να αποσταλεί εκ νέου με την
έκδοση μιας νέας PUSH εντολής. Η εντολή ALREADYPUSHED φτάνει στον πελάτη
αν χαθεί μια από τις δύο προηγούμενες απαντήσεις και αποστείλει για δεύτερη φορά
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η ίδια εντολή PUSH. Μετά την παραλαβή μιας τέτοιας απάντησης φεύγουμε από την
περιγραφή των καταστάσεων της σύνδεσης και περνάμε στην περιγραφή των
καταστάσεων συναλλαγής. Η τρέχουσα κατάσταση του πελάτη είναι η Enlisted.
Εδώ αν ο πελάτης επιλέξει να χρησιμοποιήσει πρωτόκολλο δέσμευσης μιας φάσης
μπορεί να αποστείλει μια COMMIT ή μια ABORT για καταγραφή ή απόρριψη της
συναλλαγής αντίστοιχα.
Στην κατάσταση Enlisted, ο πελάτης μπορεί να αποστείλει την εντολή PREPARE
έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το πρωτόκολλο δέσμευσης δύο φάσεων. Πιθανές
απαντήσεις στην εντολή αυτή είναι η PREPARED. Αν για κάποιον λόγο χαθεί αυτή η
απάντηση, τότε ο πελάτης περνά στην κατάσταση Idle και θα πρέπει να αποστείλει
την εντολή RECONNECT για να επανασυνδεθεί. Οι απαντήσεις που μπορεί να λάβει
είναι η RECONNECTED, οπότε ο πελάτης περνά πλέον στην κατάσταση Prepared
και είναι έτοιμος να ζητήσει από το πρακτορείο να καταγράψει την συναλλαγή και η
εντολή NOTRECONNEDTED όπου ο δευτερεύοντας δεν γνωρίζει πλέον για την
συναλλαγή και έτσι περνάν τα δυο μέλη στην κατάσταση Idle.
Τέλος ο πελάτης αποστέλλει την εντολή COMMIT ή ABORT ανάλογα με το αν θέλει
να καταγράψει την συναλλαγή ή να την απορρίψει.

5.3 Περιγραφή του μοντέλου του πρακτορείου (AgentFrontEnd).
Το μοντέλο του πρακτορείου AgentFrontEnd αποτελείται από δέκα πλαίσια.
Ουσιαστικά αποτελεί το μοντέλο το οποίο «ακούει» για αιτήσεις κράτησης από τυχόν
πελάτες. Το πλαίσιο Agent είναι αυτό το οποίο δηλώνει την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται το πρακτορείο, όσον αφορά την σύνδεσή του και την συναλλαγή του με
τον πελάτη. Το ίδιο πλαίσιο χρησιμοποιείται στην επόμενη παράγραφο (5.4) για τους
ίδιους λόγους, για την σύνδεση με τις αεροπορικές εταιρίες και τα ξενοδοχεία. Η
διαφορά του πλαισίου αυτού με το πλαίσιο του πελάτη είναι ότι το συγκεκριμένο
πλαίσιο κρατά πληροφορίες για την κατάσταση της σύνδεσης και με ποιο μέλος.
Αρχική του κατάσταση είναι η Initial και περιμένει πελάτη.
Τα πλαίσια CustomerToAgent και AgentToCustomer αποτελούν όπως και στην
προηγούμενη παράγραφο τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ του πρακτορείου και του
πελάτη.
Το πλαίσιο ReservationMade γίνεται αληθής όταν το πρακτορείο λάβει μια εντολή
COMMIT και απαντήσει με την εντολή COMMITED. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να
έχουν απαντήσει προηγουμένως τόσο οι αεροπορικές εταιρίες όσο και τα ξενοδοχεία
με COMMITED στην αίτηση κράτησης που έστειλε ξεχωριστά το πρακτορείο στον
καθένα. Αν για τον οποιονδήποτε λόγω απαντήσει ένας εκ των δύο (αεροπορικές
εταιρίες και ξενοδοχεία) με ABORTED τότε αυτό είναι αρκετό για να απορριφθεί η
συναλλαγή εξολοκλήρου. Εάν τυχόν κάποια εντολή δεν είναι αναγνωρίσιμη ή δεν
έχει εκδοθεί στην κατάλληλη κατάσταση, ή υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την
σύνδεση κάποιου από τα συμβαλλόμενα μέλη, τότε το πλαίσιο TransactionError ή το
πλαίσιο CustomerError παίρνει την τιμή αληθής και η κατάσταση της σύνδεσης
γίνεται Error.
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Το πλαίσιο DumpTransaction παίρνει την τιμή αληθής όταν η συναλλαγή
απορρίπτεται ή όταν το πρακτορείο δεν γνωρίζει πλέον τίποτα για την συναλλαγή.
Δηλαδή όταν καλείται να απαντήσει σε μια εντολή RECONNECT και απαντά με
NOTRECONNECTED.
Χρησιμοποιεί ακόμη και τα πλαίσια SR3 και SR4 για τους ίδιους λόγους που
αναφέρθηκαν στο μοντέλο του πελάτη.
Το μοντέλο επίσης αποτελείται από δεκατέσσερις μεταβάσεις, κάθε μια από τις
οποίες λαμβάνει μια απάντηση, αλλάζει την κατάσταση σύνδεσης και την κατάσταση
συναλλαγής του πρακτορείου και αποστέλλει μια απάντηση στον πελάτη.
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κατάσταση σύνδεσης με την αεροπορική εταιρία
και το ξενοδοχείο αρχικοποιείται με την εντολή PUSH του πελάτη ο οποίος ζητά
ηλεκτρονική κράτηση πτήσης και διαμονής από κάποιες συγκεκριμένες εταιρίες.

5.4 Περιγραφή του μοντέλου του πρακτορείου (AgentBackEnd).
Το μοντέλο του πρακτορείου AgentBackEnd μοιάζει με εκείνο του πελάτη με
ελάχιστες διαφορές μιας και ο τρόπος λειτουργίας του είναι παρόμοιος. Αποτελείται
από δεκατέσσερα πλαίσια και δεκαεννιά μεταβάσεις. Οι μεταβάσεις δεν διαφέρουν
καθόλου από αυτά του πελάτη. Οι διαφορές είναι στα πλαίσια ReservationMade,
ReservationAborted, TransactionError και DumpTransaction τα οποία αναλύθηκαν
στο προηγούμενο κεφάλαιο.
Τα πλαίσια AgentToMerchant και MerchantToAgent αποτελούν τα κανάλια
επικοινωνίας μεταξύ του πρακτορείου και των διαφόρων υπηρεσιών. Όπως φαίνεται
και στο σχήμα τα κανάλια αυτά είναι κοινά για όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, και
οι εντολές δρομολογούνται βάση του μέλους στο οποίο αποστέλλονται. Τα μηνύματα
που περνάν από τα κανάλια αυτά είναι τύπου Member*Command.
Χρησιμοποιεί επίσης και τα πλαίσια ΑSR3 και ΑSR4 για τους ίδιους λόγους που
αναφέρθηκαν στο μοντέλο του πελάτη.
Το πλαίσιο A1PCAllowed θα μπορούσε να παραληφθεί τελείως μαζί με τα πλαίσια
των εντολών ABORT και COMMIT στην κατάσταση Enlisted που συνδέονται σε
αυτό. Ο ρόλος του είναι να μπορούμε να επιλέξουμε χειροκίνητα αν θέλουμε το
μοντέλο να μπορεί να χρησιμοποιεί πρωτόκολλο δέσμευσης μιας φάσης. Η αρχική
τιμή του πλαισίου δεν επιτρέπει στο μοντέλο να χρησιμοποιεί αυτό το πρωτόκολλο.
Θα πρέπει όλες οι συναλλαγές μεταξύ των μελών, πρακτορείου και υπηρεσιών, να
χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο δέσμευσης δύο φάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση
μπορούμε να θέσουμε ως τιμή στο πλαίσιο την αληθής.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

56

ACommand

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εικόνα 17. Το μοντέλο του πρακτορείου (AgentBackEnd).
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true

true

COMMIT

[st<>Error]

ERROR

ABORTED

(M, st)

(M, st)

(M, st)

(M, st)

(M, true)

(M, false)

if OK(s, t)
then (M, true)
else (M, false)

(M, true)

(M, false)

(M, true)

(M, true)

(M, false)

(M, false)
(M, true)
(M, false) (M, false) (M, true)

1` (MA, false)++
1` (MH, false)
(M, true)
(M, false)
APC
(M, false)
(M, false)
(M, true)

A1PC

(M, Idle)

(M, Prepared)

(M, Idle)

(M, Idle)

(M, pc2)

(M, pc2)

(M,pc2)

A2PC

1` (MA, st)++
1` (MH, st1)

(M, false)

(M, st)

(M, false)

(M, pc2)

(M, st)

(M, false)

(M, st)

(M, true)

(M, st)

then (M, true)
else (M, false)

A1

(M, IDENTIFY)

A2

(M, PUSH)

A3

(M, PREPARE)

A4

(M, RECONNECT)

(M, Prepared)

[M=MA orelse M=MH]

(M, Idle)

[M=MA orelse M=MH]

(M, Enlisted)

[M=MA orelse M=MH]

(M, Idle)

[M=MA orelse M=MH]

(M, Initial)

false

false

false

false

(M, true)

1` (MA, false)++
1` (MH, false)
APC

Agent

(M, true)

AState

1`(C,Initial)

A7

s

(M, COMMIT)

Ten0

false

true

(M, false)

A9

if OK(s, t)
then 1`(M, ERROR)
else empty
false
[(M=MA orelse M=MH)
andalso st <> Initial]

(M, st)

[M=MA orelse M=MH]

[M=MA orelse M=MH]
if OK(s, t)
false
then (M, true) (M, Enlisted)
if OK(s,t)
else (M, false)
then
1`(M,
ABORT)
A8
true
else empty
(M, false)

(M, false)

10
ASR4

s

[M=MA orelse M=MH]

if OK(s, t)
then (M, true) (M, Enlisted)
else (M, false)

I/O

if OK(s, t)
then (M, true)
(M, wait) else (M, false)

(M, false)
(M, true)

(M, pc1) (M, true)

(M, false)

(M, pc1)

(M, false)

(M, pc1)

(M, false)

(M, COMMIT)
A5
1` (MA, false)++
(M, true)
false
AWAIT
1` (MH, false)
[M=MA orelse M=MH]
APC
(M, false)
(M, false) if OK(s, t)
(M,Prepared)
if OK(s,t)
(M, pc1)
then (M, true)
(M, true)
then 1`(M, ABORT)
A6
else (M, false)
else empty
(M, false)
false

(M, false)

(M, true)
(M, false)
if OK(s, t)
(M, false)
then (M, Prepared)
if OK(s, t)
else (M, Idle)
then (M, false)
(M, false)
else (M, true)
(M, st)
(M, true)
(M, false)
(M, true) (M, true)
(M, true)
(M, false)
if OK(s, t)

(M, Enlisted)

(M, Idle)

if OK(s, t)
then (M, Enlisted)
else (M, Idle)

(M, Idle)

ReservationMade
I/O
BOOL

NOTRECONNECTED

[st<>Error]

RECONNECTED

ASR2 95
[st<>Error] Ten0

s

PREPARED

[st<>Error]

ALREADYPUSHED

[st<>Error]

NOTPUSHED

[st<>Error]

true [st<>Error]

false
true

(M, COMMITED)

Ten0

PUSHED

[st<>Error]

s

ASR1 95

IDENTIFIED

[st<>Error]

(M, NOTRECONNECTED)

(M, RECONNECTED)

(M, PREPARED)

(M, ALREADYPUSHED)

(M, NOTPUSHED)

(M, PUSHED)

(M, IDENTIFIED)

s

Ten0

ASR3 1

s

BOOL

A1PCAllowed

1`false

ACommand

BOOL

AgentToMerchant
I/O

CustomerError
I/O
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5.5 Περιγραφή του μοντέλου Υπηρεσιών Αερογραμμών (Merchant1).
Το μοντέλο των αερογραμμών αποτελείται από τέσσερα πλαίσια. Το πλαίσιο Airlines
προσδιορίζει την τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης και συναλλαγής της υπηρεσίας με
το πρακτορείο.
Τα πλαίσια AgentToMerchant και MerchantToAgent αποτελούν τα κανάλια
επικοινωνίας με το πρακτορείο. Ο τύπος των μηνυμάτων που εισέρχονται από το
κανάλι εισόδου είναι Member*Command. Έτσι γίνεται και το φιλτράρισμα όσον
αφορά τον προορισμό της εντολής. Οι μεταβάσεις που υποδέχονται τις εντολές
αλλάζουν την τρέχουσα κατάσταση της σύνδεσης ή της συναλλαγής, με παρόμοιο
τρόπο όπως αυτόν που αναλύσαμε στο μοντέλο του AgentFrontEnd.
Χρησιμοποιεί επίσης τα πλαίσια AiSR3 και AiSR4 για τους ίδιους λόγους που
αναφέρθηκαν στο μοντέλο του πελάτη.
Και εδώ υπάρχει το πλαίσιο Ai1PCAllowed το οποίο αποτρέπει το μοντέλο να
συναλλαχθεί με πρωτόκολλο μιας φάσης.
(MA, IDENTIFY)

Initial
MA1

(MA, IDENTIFIED)

Idle

(MA, cmd)

1
AiSR3

s
Ten0
if OK(s, t)
then empty
else 1`(MA, cmd)

(MA, PUSH)

st
if OK(s, t)
then 1`(MA, ERROR)
else empty

if OK(s, t)
then Error
else st

MA2

MA3

(MA, PUSHED)

Idle

Enlisted
Enlisted

(MA, PUSH)

AgentToMerchant
I/O

(MA, ALREADYPUSHED)

MA4

Enlisted

if OK(s, t)
then 1`(MA, NOTPUSHED)
else empty

MA5

if OK(s, t)
then 1` Idle
else 1` Idle

Idle

(MA, PUSH)
ACommand

if OK(s, t)
then empty
else 1`(MA, PUSH)

(MA, PREPARE)

MA6

(MA, PREPARED)

Enlisted

Prepared

(MA, PREPARE)

if OK(s, t)
then empty
else 1`(MA, PREPARE)

Enlisted
if OK(s, t)
then 1`(MA, ABORTED)
else empty

if OK(s, t)
then 1` Idle
else 1` Enlisted

MA7
s

AiSR4 5

(MA, RECONNECT)

Ten0
(MA, RECONNECTED)

MA8

Airlines
I/O

Prepared

State

Prepared

(MA, RECONNECT)

Prepared
(MA, NOTRECONNECTED)

MA9

Idle

(MA, COMMIT)

Prepared
(MA, COMMITED)

MA10

Idle

(MA, ABORT)
MerchantToAgent
I/O

1` Initial
s

Prepared
(MA, ABORTED)

MA11

Idle

ACommand (MA, COMMIT)

Enlisted
(MA, COMMITED)

MA12

true
Idle

(MA, COMMIT)

Enlisted
(MA, ABORTED)

MA13

true
Idle

(MA, ABORT)

1`false
Ai1PCAllowed
BOOL

Enlisted
(MA, ABORTED)

MA14

true
Idle

Εικόνα 18. Το μοντέλο της Υπηρεσίας Αερογραμμών (Merchant1).
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5.6 Περιγραφή του μοντέλου Υπηρεσιών Ξενοδοχείων (Merchant2).
Το μοντέλο αυτό είναι παρόμοιο με το προηγούμενο αλλάζουν μόνο τα ονόματα των
πλαισίων AiSR3 και AiSR4 σε MSR3 και MSR4 και χρησιμοποιούνται κι αυτά για
τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν στο μοντέλο του πελάτη.
Initial

(MH, IDENTIFY)
(MH, IDENTIFIED)

Idle
st

(MH, cmd)

1
HSR3

MH1

s
Ten0

if OK(s, t)
then empty
else 1`(MH, cmd)

(MH, PUSH)

if OK(s, t)
then 1`(MH, ERROR)
else empty
(MH, PUSHED)

if OK(s, t)
then Error
else st

MH2

MH3

Idle

Enlisted
Enlisted

(MH, PUSH)
(MH, ALREADYPUSHED)
AgentToMerchant
I/O

MH4

Enlisted

MH5

if OK(s, t)
then 1` Idle
else 1` Idle

Idle

(MH, PUSH)
ACommand

if OK(s, t)
then empty
else 1`(MH, PUSH)

(MH, PREPARE)

if OK(s, t)
then 1`(MH, NOTPUSHED)
else empty
(MH, PREPARED)

(MH, PREPARE)
if OK(s, t)
then empty
else 1`(MH, PREPARE)

MH6

Prepared
Enlisted

if OK(s, t)
then 1`(MH, ABORTED)
else empty

MH7

if OK(s, t)
then 1` Idle
else 1` Enlisted

s
Ten0

(MH, RECONNECT)
(MH, RECONNECTED)

MH8

Hotels
I/O

Prepared

State

Prepared
Prepared

(MH, RECONNECT)
(MH, NOTRECONNECTED)

MH9

Idle

(MH, COMMIT)

Prepared
(MH, COMMITED)

ACommand

1` Initial
s

HSR4 5

MerchantToAgent
I/O

Enlisted

MH10

Idle

(MH, ABORT)

Prepared
(MH, ABORTED)

MH11

Idle
Enlisted

(MH, COMMIT)
(MH, COMMITED)

MH12

true
Idle
Enlisted

(MH, COMMIT)
(MH, ABORTED)

MH13

true
Idle

(MH, ABORT)

1`false
H1PCAllowed
BOOL

Enlisted
(MH, ABORTED)

MH14

true
Idle

Εικόνα 19. Το μοντέλο της Υπηρεσίας Ξενοδοχείων (Merchant2).
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5.7 Ανάλυση του χώρου καταστάσεων.
Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία των CPN-Tools μπορούμε να παράγουμε στατιστικά
που αναλύουν τον χώρο καταστάσεων που παράγει το μοντέλο. Παρακάτω
εμφανίζονται τα στατιστικά αυτά όπως παράχθηκαν μετά από εκτέλεση 60
δευτερολέπτων.
Το πρώτο μέρος της αναφοράς, παρουσιάζει κάποια στατιστικά στοιχεία που
αφορούν τον γράφο του χώρου καταστάσεων δηλαδή το State Space. Το δίκτυο που
προέκυψε αποτελείται από 6136 κόμβους και 670265 τόξα τα οποία αναπαριστούν
όλες τις διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί το συγκεκριμένο
μοντέλο. Αμέσως από κάτω ακολουθεί ο αντίστοιχος γράφος των ισχυρά
συνδεδεμένων κόμβων ή αλλιώς Scc Graph ο οποίος αποτελείται από 5500 κόμβους
και 63925 τόξα. Το μεγάλο πλήθος τόσο των κόμβων όσο και των τόξων πολύ
πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι σε οποιαδήποτε κατάσταση και ως απάντηση
οποιασδήποτε εντολής μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εντολή ERROR. Για τον λόγο
αυτό το δέντρο του γράφου μπορεί να γίνει πολύ μεγάλο αφού οι συνδυασμοί που
προκύπτουν γίνονται πάρα πολλοί.
Statistics
--------------------------------------------------------------------State Space
Nodes: 6136
Arcs:
670265
Secs:
134
Status: Full
Scc Graph
Nodes:
Arcs:
Secs:

5500
63925
15

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα Boundedness Properties, τα οποία χαρακτηρίζουν το
CP-net ως όρο των tokens που μπορούν να έχουν τα διάφορα πλαίσια στο μοντέλο.
Οι εμφανιζόμενοι ακέραιοι αναφέρονται στο ανώτερο και στο ελάχιστο όριο των
tokens που μπορεί να υπάρχουν στο εν λόγω πλαίσιο.
Boundedness Properties
--------------------------------------------------------------------Best Integer Bounds
AgentBackEnd'A1PC
AgentBackEnd'A1PCAllowed
AgentBackEnd'A2PC
AgentBackEnd'ASR1
AgentBackEnd'ASR2
AgentBackEnd'ASR3
AgentBackEnd'ASR4
AgentBackEnd'AWAIT
AgentFrontEnd'SR3

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Upper
2
1
2
1
1
1
1
2
1

Lower
2
1
2
1
1
1
1
2
1

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

60

Ιωάννης Κοκκινίδης, «Μελέτη Λειτουργικότητας Του Πρωτοκόλλου Συναλλαγών
Διαδικτύου "TIP" Μέσω Της Τεχνολογίας Των Color Petri-Nets»

AgentFrontEnd'SR4
Customer'C1PC
Customer'C2PC
Customer'CSR1
Customer'CSR2
Customer'CSR3
Customer'CSR4
Customer'CWAIT
Merchant1'Ai1PCAllowed
Merchant1'AiSR3
Merchant1'AiSR4
Merchant2'H1PCAllowed
Merchant2'HSR3
Merchant2'HSR4
TopLevel'Agent
TopLevel'AgentToCustomer
TopLevel'AgentToMerchant
TopLevel'Airlines
TopLevel'Customer
TopLevel'CustomerError
TopLevel'CustomerToAgent
TopLevel'DumpTransaction
TopLevel'Hotels
TopLevel'MerchantToAgent
TopLevel'ReservationAborted
TopLevel'ReservationMade
TopLevel'TransactionError
TopLevel'TransactionResult

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
2
1
0

Ακολουθούν τα Home Properties. Εδώ γίνεται ένας έλεγχος και μια αναφορά για το
αν υπάρχουν μεταβάσεις στο μοντέλο οι οποίες είναι συνεχώς εκτελέσιμες (ενεργές).
Από ότι φαίνεται το μοντέλο δεν περιέχει τέτοιου είδους μεταβάσεις κι έτσι το Home
Markings είναι None.
Home Properties
--------------------------------------------------------------------Home Markings
None

Το επόμενο κομμάτι έχει να κάνει με τα Liveness Properties τα οποία μας παρέχουν
πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των Dead Markings, τα Dead Transition
Instances και τα Live Transition Instances.
Τα Dead Markings είναι ενδείξεις χωρίς καμία εκτελέσιμη μετάβαση. Αυτό μπορεί να
σημαίνει ότι είτε είναι τελικές καταστάσεις του πρωτοκόλλου είτε deadlocks και
συνεπώς θα πρέπει να εξετασθούν περεταίρω.
Τα Dead Transition Instances δηλώνουν το πλήθος των «νεκρών» μεταβάσεων,
δηλαδή μεταβάσεις που δεν εκτελούνται τουλάχιστον σε μία κατάσταση του
μοντέλου.
Τέλος τα Live Transition Instances είναι οι μεταβάσεις οι οποίες είναι συνεχώς
ενεργές.
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Liveness Properties
--------------------------------------------------------------------Dead Markings
482 [65,64,63,625,624,...]
Dead Transition Instances
AgentBackEnd'A1
AgentBackEnd'A7
AgentBackEnd'A8
AgentFrontEnd'A1
AgentFrontEnd'A10
AgentFrontEnd'A11
AgentFrontEnd'A12
AgentFrontEnd'A13
AgentFrontEnd'A14
AgentFrontEnd'A3
AgentFrontEnd'A4
AgentFrontEnd'A5
AgentFrontEnd'A6
AgentFrontEnd'A7
AgentFrontEnd'A8
AgentFrontEnd'A9
Customer'ABORTED
Customer'ALREADYPUSHED
Customer'C1
Customer'C2
Customer'C3
Customer'C4
Customer'C5
Customer'C6
Customer'C7
Customer'C8
Customer'C9
Customer'COMMIT
Customer'IDENTIFIED
Customer'NOTPUSHED
Customer'NOTRECONNECTED
Customer'PREPARED
Customer'PUSHED
Customer'RECONNECTED
Merchant1'MA1
Merchant1'MA12
Merchant1'MA13
Merchant1'MA14
Merchant2'MH12
Merchant2'MH13
Merchant2'MH14

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Live Transition Instances
None

Το τελευταίο μέρος της ανάλυσης του χώρου καταστάσεων περιλαμβάνει την
ανάλυση Fairness Properties και παρέχουν πληροφορίες για το πόσο συχνά
εκτελούνται μεμονωμένα οι μεταβάσεις.
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Fairness Properties
--------------------------------------------------------------------AgentBackEnd'A1
1
Fair
AgentBackEnd'A2
1
No Fairness
AgentBackEnd'A3
1
No Fairness
AgentBackEnd'A4
1
No Fairness
AgentBackEnd'A5
1
No Fairness
AgentBackEnd'A6
1
No Fairness
AgentBackEnd'A7
1
Fair
AgentBackEnd'A8
1
Fair
AgentBackEnd'A9
1
No Fairness
AgentBackEnd'ABORTED
1
No Fairness
AgentBackEnd'ALREADYPUSHED
1
No Fairness
AgentBackEnd'COMMIT
1
No Fairness
AgentBackEnd'ERROR
1
No Fairness
AgentBackEnd'IDENTIFIED
1
No Fairness
AgentBackEnd'NOTPUSHED
1
No Fairness
AgentBackEnd'NOTRECONNECTED
1
No Fairness
AgentBackEnd'PREPARED
1
No Fairness
AgentBackEnd'PUSHED
1
No Fairness
AgentBackEnd'RECONNECTED
1
No Fairness
AgentBackEnd'TransactionDumped
1
No Fairness
AgentFrontEnd'A1
1
Fair
AgentFrontEnd'A10
1
Fair
AgentFrontEnd'A11
1
Fair
AgentFrontEnd'A12
1
Fair
AgentFrontEnd'A13
1
Fair
AgentFrontEnd'A14
1
Fair
AgentFrontEnd'A2
1
No Fairness
AgentFrontEnd'A3
1
Fair
AgentFrontEnd'A4
1
Fair
AgentFrontEnd'A5
1
Fair
AgentFrontEnd'A6
1
Fair
AgentFrontEnd'A7
1
Fair
AgentFrontEnd'A8
1
Fair
AgentFrontEnd'A9
1
Fair
Customer'ABORTED
1
Fair
Customer'ALREADYPUSHED
1
Fair
Customer'C1
1
Fair
Customer'C2
1
Fair
Customer'C3
1
Fair
Customer'C4
1
Fair
Customer'C5
1
Fair
Customer'C6
1
Fair
Customer'C7
1
Fair
Customer'C8
1
Fair
Customer'C9
1
Fair
Customer'COMMIT
1
Fair
Customer'ERROR
1
No Fairness
Customer'IDENTIFIED
1
Fair
Customer'NOTPUSHED
1
Fair
Customer'NOTRECONNECTED
1
Fair
Customer'PREPARED
1
Fair
Customer'PUSHED
1
Fair
Customer'RECONNECTED
1
Fair
Merchant1'MA1
1
Fair
Merchant1'MA10
1
No Fairness
Merchant1'MA11
1
No Fairness
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Merchant1'MA12
Merchant1'MA13
Merchant1'MA14
Merchant1'MA2
Merchant1'MA3
Merchant1'MA4
Merchant1'MA5
Merchant1'MA6
Merchant1'MA7
Merchant1'MA8
Merchant1'MA9
Merchant2'MH1
Merchant2'MH10
Merchant2'MH11
Merchant2'MH12
Merchant2'MH13
Merchant2'MH14
Merchant2'MH2
Merchant2'MH3
Merchant2'MH4
Merchant2'MH5
Merchant2'MH6
Merchant2'MH7
Merchant2'MH8
Merchant2'MH9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fair
Fair
Fair
No Fairness
No Fairness
No Fairness
No Fairness
No Fairness
No Fairness
No Fairness
No Fairness
No Fairness
No Fairness
No Fairness
Fair
Fair
Fair
No Fairness
No Fairness
No Fairness
No Fairness
No Fairness
No Fairness
No Fairness
No Fairness

6. Επίλογος.
Το TIP αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρον προσέγγιση για την επίτευξη αξιόπιστων και
με ανοχή στα σφάλματα εφαρμογών Διαδικτύου. Επειδή το TIP είναι ένα
τυποποιημένο πρωτόκολλο του IETF, δίνεται πλέον η δυνατότητα να συγχρονιστούν
κατανεμημένες εφαρμογές Διαδικτύου που ασχολούνται με συναλλαγές. Το TIP δεν
περιορίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης συναλλαγών. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως ένα ενδο-χρησιμοποιήσιμο πρωτόκολλο.
Το μοντέλο που παρουσιάστηκε αποτελεί μια μικρή επίδειξη των δυνατοτήτων του
εργαλείου των CPN-Tools στην προσπάθεια να παρουσιαστεί το TIP πρωτόκολλο
συναλλαγών και ο τρόπος λειτουργίας του. Οι πτυχές του πρωτοκόλλου δεν
αναπτύχθηκαν πλήρως, έτσι κλείνοντας θα πρέπει να γίνει αναφορά στην μελλοντική
εργασία που μπορεί να γίνει επάνω σε αυτό το θέμα.
Το συγκεκριμένο μοντέλο καταρχήν μπορεί να εμπλουτιστεί με όλες τις δυνατές
εντολές που παρέχει το πρωτόκολλο TIP. Μπορούν να συμπεριληφθούν εντολές όπως
MULTIPLEXING και TLS βάζοντας στο παιχνίδι την πολύπλεξη των διαφόρων
συνδέσεων μεταξύ των μελών της συναλλαγής καθώς επίσης και την δυνατότητα
δημιουργίας ασφαλών συνδέσεων. Επίσης θα μπορούσαν να προστεθούν οι εντολές
QUERY, QUERIEDEXISTS και QUERIEDNOTFOUND έτσι ώστε να δίνετε η
δυνατότητα στο δευτερεύον μέλος να μπορεί να επανασυνδεθεί σε περίπτωση
αποτυχίας στην σύνδεσή του με τον πρωτεύοντα. Το μοντέλο που υλοποιήθηκε δίνει
την δυνατότητα επανασύνδεσης μόνο από το πρωτεύον μέλος. Τέλος μπορεί να
εμπλουτιστεί με την εντολή READONLY η οποία δίνετε ως απάντηση της εντολής
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PREPARE αν ο πρωτεύον κατά την ανταλλαγή των εκδόσεων του πρωτοκόλλου δεν
έχει στείλει τον προσδιοριστεί του με τον οποίο θα τον αναγνωρίζει ο δευτερεύοντας.
Μία ίσως ακόμη πιο προχωρημένη προσέγγιση του πρωτοκόλλου θα μπορούσε να
υλοποιηθεί με την χρήση των CP-nets, ανταλλάσοντας τις εντολές που αναφέρθηκαν
σε αυτό το έγγραφο με τις εντολές API όπως tip_push().
Με την χρήση εργαλείων όπως το CPN-Tools δίνεται η δυνατότητα αναπαράστασης
του μοντέλου που μελετάται και των διαφόρων καταστάσεων που μπορεί να συμβούν
κατά την λειτουργία του μοντέλου. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να
αλληλεπιδρά με το μοντέλο και να συμμετέχει στην διαδρομή που θα ακολουθήσει η
ροή του μοντέλου.
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Παράρτημα Α
Το TIP Πρωτόκολλο Πολύπλεξης Έκδοση 2.0
Στο παράρτημα αυτό περιγράφεται η έκδοση 2.0 του TIP πρωτοκόλλου πολύπλεξης
(TMP). Το TMP προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με το TIP πρωτόκολλο και
αποτελεί μέρος της προδιαγραφής του TIP πρωτοκόλλου (αν και η υλοποίησή του
είναι προαιρετική). Το TMP V2.0 είναι το μοναδικό πρωτόκολλο πολύπλεξης το
οποίο υποστηρίζεται από το TIP V3.0.

Περίληψη
Το TMP παρέχει έναν απλό μηχανισμό για την δημιουργία πολλαπλών και μικρής
σπουδαιότητας συνδέσεων πάνω από μια TCP σύνδεση. Πολλές από αυτές τις
πολλαπλές και μικρής σπουδαιότητας συνδέσεις μπορεί να είναι ενεργές ταυτόχρονα.
Το TMP παρέχει μια υπηρεσία προσανατολισμένη κατά byte, αλλά επιτρέπει να
επισημανθούν τα όρια των μηνυμάτων.

Α.1 Εισαγωγή
Υπάρχουν αρκετά πρωτόκολλα σε ευρεία χρήση στο Διαδίκτυο τα οποία
δημιουργούνε μια και μοναδική TCP σύνδεση για κάθε μια συναλλαγή. Δυστυχώς,
επειδή αυτές οι συναλλαγές έχουν μικρή διάρκεια ζωής, το κόστος δημιουργίας και
τερματισμού αυτών των TCP συνδέσεων γίνεται αρκετά σημαντικό, και όσον αφορά
τους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν και όσον αφορά τις καθυστερήσεις που
συσχετίζονται με τον μηχανισμό ελέγχου συμφόρησης του TCP.
Το TIP πρωτόκολλο πολύπλεξης (TMP) είναι ένα απλό πρωτόκολλο το οποίο τρέχει
πάνω από το TCP και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθούν
πολλαπλές και μικρής σπουδαιότητας συνδέσεις πάνω από μια μοναδική σύνδεση
συναλλαγής. Το TMP επομένως παρέχει αποδοτικότερη χρήση των TCP συνδέσεων.
Δεδομένα από πολλές και διαφορετικές συνδέσεις TMP μπορούν να παρεμβληθούν,
και τόσο τα όρια των μηνυμάτων όσο και οι δείκτες του τέλους ροής μπορούν να
προμηθευτούν.
Επειδή το TMP τρέχει πάνω από υπηρεσία μεταφοράς διατεταγμένου αξιόπιστου byte
μπορεί να αποφύγει το μεγαλύτερο μέρος της επιπλέον δουλειάς που θα πρέπει να
κάνει το TCP για να εξασφαλίσει την αξιοπιστία. Για παράδειγμα, οι συνδέσεις TMP
δεν χρειάζεται να επιβεβαιωθούν, άρα δεν υπάρχει λόγος για αναμονή χειραψίας για
την ολοκλήρωση της πριν από την αποστολή των δεδομένων.
Σημείωση : Το TMP δεν προτείνεται ως ένα γενικευμένο πρωτόκολλο πολύπλεξης.
Εάν πρόκειται να σχεδιαστεί ένα διαφορετικό πρωτόκολλο το οποίο χρειάζεται
πολύπλεξη, το TMP μπορεί να είναι ή μπορεί να μην είναι κατάλληλο. Πρωτόκολλα
με μεγάλα μηνύματα μπορεί να υπερβαίνουν τα αποθηκευτικά όρια του δέκτη και
κάτω από ορισμένες συνθήκες αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο. Όταν το TMP
χρησιμοποιείται μαζί με το TIP τότε δεν κινδυνεύει από τέτοιου είδους πρόβλημα
μιας και το TIP αποτελεί ένα πρωτόκολλο αίτησης-απόκρισης και όλα τα μηνύματα
είναι μικρά.
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Α.2 Το Μοντέλο του Πρωτοκόλλου
Το βασικό μοντέλο του πρωτοκόλλου είναι η λειτουργία πολλαπλών και μικρής
σπουδαιότητας συνδέσεων πάνω από μια αξιόπιστη και συνεχή ροή από bytes. Το
μέλος το οποίο ξεκίνησε την σύνδεση αναφέρεται ως πρωτεύον και το μέλος το οποίο
αποδέχεται την σύνδεση αναφέρεται ως δευτερεύον.
Οι συνδέσεις μπορεί να είναι μονόδρομες ή αμφίδρομες. Κάθε άκρη μιας αμφίδρομης
σύνδεσης μπορεί να τερματίσει ξεχωριστά. Οι συνδέσεις μπορούν να τερματιστούν
κανονικά, ή με επανεκκίνηση για τον εντοπισμό μιας αποτυχημένης απελευθέρωσης.
Η απόρριψη μιας σύνδεσης τερματίζει την ροή των δεδομένων και προς τις δύο
κατευθύνσεις.
Μόλις μια σύνδεση έχει ανοίξει, οι εφαρμογές μπορούν να αποστείλουν μηνύματα
διαμέσου αυτής και να επισημάνουν το τέλος των μηνυμάτων επιπέδου εφαρμογής.
Τα μηνύματα εφαρμογών είναι εμφωλευμένα μέσα σε TMP πακέτα και μεταφέρονται
διαμέσου της ροής των byte. Μια μοναδική εντολή TIP (TMP μήνυμα εφαρμογής) θα
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται εξολοκλήρου σε ένα ενιαίο πακέτο TMP.

Α.3 Δομή Πακέτων TMP
Ένα TMP πακέτο αποτελείται από μια κεφαλίδα των 64 bit ακολουθούμενο από
μηδέν ή περισσότερες οκτάδες δεδομένων. Η κεφαλίδα αποτελείται από τρία πεδία :
α) το byte δείκτης, β) τον προσδιοριστικό σύνδεσης και γ) το μήκος των πακέτων.
Και οι δύο ακέραιοι, το προσδιοριστικό σύνδεσης και το μήκος των πακέτων θα
πρέπει να αποσταλούν σε διάταξη byte δικτύου.
FLAGS
SFPR0000 Connection ID
Length

Α.3.1. Λεπτομέρειες Δεικτών (Flag Details)
Name

Mask

Description

SYN

1xxx|0000

Άνοιξε μια νέα σύνδεση

FIN

x1xx|0000

Τερμάτισε μια υπάρχουσα σύνδεση

PUSH

xx1x|0000

Σημάδεψε τα όρια επιπέδου εφαρμογής του μηνύματος

RESET

xxx1|0000

Απόρριψε την σύνδεση

Α.4 Προσδιοριστικά Συνδέσεων
Κάθε TMP σύνδεση προσδιορίζεται από έναν ακέραιο αριθμό των 24 bit. Οι
συνδέσεις TMP που δημιουργήθηκαν από το μέλος το οποίο ξεκίνησε την
ελλοχεύουσα TCP σύνδεση θα πρέπει να έχει άρτια προσδιοριστικά, ενώ αυτές που
δημιουργήθηκαν από το άλλο μέλος θα πρέπει να έχουν περιττά προσδιοριστικά.
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Α.5 Καταστάσεις Σύνδεσης TMP
Οι TMP συνδέσεις μπορούν να υπάρχουν σε πολλές και διαφορετικές καταστάσεις :
Closed, OpenWrite, OpenSynRead, OpenSynReset, OpenReadWrite, CloseWrite και
CloseRead. Μια σύνδεση μπορεί να αλλάξει την κατάστασή της ως απάντηση σε ένα
λήψη ενός πακέτου με τα SYN, FIN ή RESET bit ρυθμισμένα, ή ως απάντηση σε μια
API κλήση από την εφαρμογή. Οι διαθέσιμες API κλήσεις είναι open, close και abort.
Η σημασιολογία των περισσότερων καταστάσεων είναι εμφανής (π.χ. το OpenWrite
σημαίνει ότι η σύνδεση έχει ανοίξει και είναι έτοιμη για εγγραφή). Η σημασιολογία
των καταστάσεων OpenSynRead και OpenResetRead χρειάζονται περεταίρω
επεξήγηση.
Στην κατάσταση OpenSynRead ο πρωτεύον άνοιξε και αμέσως τερμάτισε την ροή
εξόδου των δεδομένων μιας σύνδεσης και τώρα περιμένει για μια απάντηση SYN από
τον δευτερεύον για να ανοίξει την ροή εισόδου των δεδομένων για ανάγνωση.
Στην κατάσταση OpenResetRead ο πρωτεύον άνοιξε και αμέσως απέρριψε την
σύνδεση και τώρα περιμένει για μια απάντηση SYN από τον δευτερεύον για να
τερματίσει οριστικά την σύνδεση.

Α.6 Προτεραιότητες Γεγονότων και Μεταβάσεις Καταστάσεων
Ο πίνακας καταστάσεων που εμφανίζεται παρακάτω περιγράφει τις ενέργειες και τις
μεταβάσεις καταστάσεων που προκύπτουν ως απαντήσεις σε ένα δεδομένο γεγονός.
Τα γεγονότα τα οποία γίνονται αποδεκτά από κάθε κατάσταση είναι καταγεγραμμένα
σε σειρά προτεραιότητας ξεκινώντας με αυτό που έχει την μεγαλύτερη
προτεραιότητα. Εάν είναι παρόντα πολλαπλά γεγονότα μέσα σ’ ένα μήνυμα, τότε
επεξεργάζονται αυτά τα γεγονότα που ταιριάζουν με αυτά της λίστας. Εάν τα
πολλαπλά γεγονότα μοιάζουν, τότε γίνεται δεκτό και επεξεργάζεται πρώτο αυτό με
την μεγαλύτερη προτεραιότητα. Τα όποια εναπομείναντα γεγονότα επεξεργάζονται
στην επακόλουθη διαδοχική κατάσταση.
Παραδείγματος χάριν, εάν μια TMP σύνδεση στον δευτερεύον βρίσκεται στην
κατάσταση Closed, και ο δευτερεύον λάβει ένα πακέτο που να περιέχει ένα γεγονός
SYN, ένα γεγονός FIN και ένα γεγονός εισόδου δεδομένων (π.χ. DATA-IN), ο
δευτερεύον πρώτα αποδέχεται το γεγονός SYN (γιατί είναι το μόνο που ταιριάζει
στην κατάσταση Closed). Ο δευτερεύον αποδέχεται την σύνδεση, αποστέλλει ένα
γεγονός SYN και περνά στην κατάσταση ReadWrite. Το γεγονός SYN αφαιρείται
από την λίστα των εκκρεμών γεγονότων. Τα εναπομείναντα γεγονότα είναι FIN και
DATA-IN. Στην κατάσταση ReadWrite ο δευτερεύον διαβάζει τα δεδομένα εισόδου
(π.χ. το γεγονός DATA-IN επεξεργάζεται πρώτο επειδή έχει υψηλότερη
προτεραιότητα από το γεγονός FIN). Μόλις τα δεδομένα έχουν διαβαστεί και το
γεγονός DATA-IN έχει αφαιρεθεί από την λίστα των εκκρεμών γεγονότων, το
γεγονός FIN επεξεργάζεται και ο δευτερεύον περνά στην κατάσταση CloseWrite.
Εάν ο δευτερεύον λάβει ένα πακέτο που να περιέχει ένα γεγονός SYN και είναι για
τον οποιοδήποτε λόγο ανίκανος να αποδεχθεί την σύνδεση (π.χ. ανεπάρκεια σε
πόρους), θα πρέπει να απορρίψει την αίτηση αποστέλλοντας ένα γεγονός SYN
ακολουθούμενο από ένα γεγονός RESET. Πρέπει να σημειωθεί ότι και τα δύο
γεγονότα μπορούν να αποσταλούν ως τμήμα του ίδιου TMP πακέτου.
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Εάν οποιοδήποτε από τα δύο μέλη λάβει ένα TMP πακέτο το οποίο δεν καταλαβαίνει
ή ένα γεγονός σε λανθασμένη κατάσταση, κλείνει την TCP σύνδεση.
Entry State

Event

Action

Exit State

Closed

SYN

SYN

ReadWrite

OPEN

SYN

OpenWrite

SYN

Accept

ReadWrite

WRITE

DATA-OUT

OpenWrite

CLOSE

FIN

OpenSynRead

ABORT

RESET

OpenSynReset

OpenSynRead

SYN

Accept

CloseRead

OpenSynReset

SYN

Accept

Closed

ReadWrite

DATA-IN

Accept

ReadWrite

FIN

Accept

CloseWrite

RESET

Accept

Closed

WRITE

DATA-OUT

ReadWrite

CLOSE

FIN

CloseRead

ABORT

RESET

Closed

RESET

Accept

Closed

WRITE

DATA-OUT

CloseWrite

CLOSE

FIN

Closed

ABORT

RESET

Closed

DATA-IN

Accept

CloseRead

FIN

Accept

Closed

RESET

Accept

Closed

ABORT

RESET

Closed

OpenWrite

CloseWrite

CloseRead

Οι προτεραιότητες των γεγονότων και οι μεταβάσεις των καταστάσεων του TMP.
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