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Sammanfattning 
Denna rapport dokumenterar arbetet med att utreda hur C# och Pitch RTI fungerar tillsammans, och vilka 

prestandaeffekter som resulterar av denna koppling. Motiveringen kommer från att kunder till företaget Pitch 

har efterfrågat stöd för C# som programmeringsspråk när de använder Pitch RTI. Metoden gick ut på att 

successivt lära sig använda de tekniker som finns tillgängliga, för att sedan implementera lösningar på hur 

kopplingen ska ske. Resultaten visar hur övergången går till och prestandan som uppnåddes med hjälp av 

indexnotation. Tekniken IKVM hade högre prestandaindex och gick snabbare att komma igång med jämfört 

med tekniken C++/CLI. Men C++/CLI passar bättre ur ett distributionsperspektiv. Slutsatsen blev att Pitch som 

företag med hjälp av denna rapport är bättre förberett på framtida utredningar och implementationer som skulle 

använda de utvärderade teknikerna. 
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Förord 
Detta examensarbete har möjliggjorts av Pitch Technologies AB, som har skapat uppgiften och via LARM-

dagarna skapat mötet mellan skribent och företag. Jag vill tacka för att Pitch erbjudit mig denna möjlighet att 

färdigställa min utbildning och dessutom testa mina kunskaper ute på arbetsmarknaden på riktigt. Vidare vill jag 

tacka mina handledare Fredrik Antelius och Linus Lindholm vid Pitch och min examinator Kristian Sandahl vid 

Linköpings universitet, för att de hjälpt mig med arbetet. Slutligen vill jag tacka min familj och flickvän som har 

stöttat och uppmuntrat mig till att färdigställa arbetet.
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1. Inledning 

1.1 Begrepp och definitioner 
Nedan beskrivs viktiga förkortningar och begrepp som kommer att användas i denna rapport. 

 Plattform: En miljö som tillåter körning av program. Exempelvis ett operativsystem. 

 HLA – High Level Architecture är en arkitektur som låter flera oberoende simuleringssystem interagera 

och utbyta data med varandra, utan att de behöver modifieras internt. Inom HLA finns flera begrepp för 

att särskilja komponenterna i simuleringen. Dessa är: 

o RTI – Runtime Infrastructure. Sköter HLA-tjänster, skickar data till rätt mottagare. 

o Pitch RTI – Företagets egenutvecklade RTI. 

o Federat – Ett enskilt simuleringssystem som ansluter sig till och utbyter data med andra 

simuleringssystem. 

o Federation – Alla deltagande Federater, RTI och FOM som tillsammans bildar gruppen med 

system som deltar i simuleringen. 

o FOM – Federation Object Model. En fil som beskriver datautbytet, gemensamma definitioner 

av datatyper, mellan federaterna. 

 C#.NET – Ett programmeringsspråk utvecklat av Microsoft. C# körs på Microsofts .NET-plattform för 

mjukvara, som inte är officiellt stödd på andra plattformar än Windows. 

 C++ – Ett programmeringsspråk framtaget av Bjarne Stroustrup vid Bell Labs. Språket kan användas på 

alla plattformar som har en kompilator för C++ tillgänglig. 

 Java – Ett programmeringsspråk utvecklat av Oracle. Kan köras på alla plattformar som har en virtuell 

maskin till live-kompilering av Java-koden. 

 JNI – Java Native Interface. En tidigare använd metod av Pitch för att göra en översättning mellan C++ 

och Java. Ett ramverk för kodöversättning som används ihop med Java. 

 IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers. Icke vinstdriven organisation för 

vetenskapsmän och ingenjörer.  

 SIMD – Single instruction multiple data stream. En dator som alla processorer exekverar samma 

instruktion på, men med olika indata. 

 LAN/MAN/WAN – Local/Metropolitan/Wide Area Network. Olika storlekar på ett datornätverk. 

 Speedup – Ett mått inom parallellprogrammering på hur mycket fortare en algoritm eller operation går 

beroende på hur många processorer man använder. Definieras som 𝑆𝑝 =
𝑇1

𝑇𝑝
 där 𝑆𝑝 är resulterande 

speedup, 𝑇1 är den förra exekveringstiden och 𝑇𝑝 är nuvarande exekveringstid. Den förra 

exekveringstiden skedde med en processorkärna, den nuvarande sker med flera processorkärnor. 
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 SPE – Software Performance Engineering. Representerar hela samlingen mjukvaruutvecklingsmetoder 

och relaterade analyser som används genom hela förloppet av mjukvaruutveckling, vars mål är att möta 

prestandakrav. (Woodside, Franks, och Petriu 2007: 2) 

 Genomströmning – antalet förfrågningar som ett program kan hantera per tidsenhet. I denna rapport 

handlar det om mottagna meddelanden per sekund. 
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1.2 Motivering 
När man arbetar med simuleringssystem är det vanligt att man vill få flera olika simulatorer att fungera 

tillsammans. För att kunna göra detta behövs en samordnare eller organisatör av något slag, som ser till att 

datautbyten sker på rätt sätt så att separata simuleringar i hela simuleringen förstår varandra. Simuleringar kan 

vara skrivna i olika programmeringsspråk, ha helt olika arbetsuppgifter och så vidare. Dessutom kan grafiska 

datarepresentationer och datalagring förekomma. Det är här high level architecture (HLA) kommer in i bilden. 

HLA är en standard som är utgiven av IEEE, och erbjuder programmerare möjligheten att strukturera sina 

simuleringssystem på ett sätt som möjliggör kommunikation och datautbyten mellan dessa. 

HLA är mycket användbart inom flera tillämpningar, exempelvis militära övningar men också civila ändamål 

som räddningstjänst eller rymduppdrag. Inom dessa områden och andra är det många separata enheter som 

måste fungera tillsammans för att genomföra en lyckad simulation. 

Företaget Pitch var deltagare vid framtagningen av HLA. I grunden är Pitch egna runtime infrastructure (RTI) 

skriven i Java. Det är RTI: n som utför de basala HLA-tjänsterna, det är via detta program som alla federater i 

federationen kommunicerar. För att kunna använda sig av funktionaliteten som finns i Pitch RTI måste 

programmeringsspråket som används vid utveckling av HLA-systemet kunna översättas till Java. Detta eftersom 

Pitch RTI är skriven i Java. I figur 1 beskrivs alla existerande och planerade övergångar mellan 

programmeringsspråk och API: n. Det som redan stöds av Pitch RTI är markerat orange, det som inte stöds ännu 

är markerat ljusblått. På senare tid har kunder till företaget efterfrågat möjligheten att programmera sina HLA-

system med hjälp av Pitch RTI i C# istället för C++ eller Java. 

Problemet är att ta reda på om övergången från C# till Java är möjlig att genomföra utan att tappa för mycket 

prestanda. Dessutom måste man ta reda på vilket tillvägagångssätt övergången från C# till Java sker genom. De 

metoder som kommer studeras i rapporten är markerade i ljusblått i figur 1, dessa kommer beskrivas i detalj i 

teorikapitlet. För att kunna jämföra nya metoder med existerande metoder kommer även test i C#, Java och C++ 

utföras. 

Figur 1. Översiktsbild över komponenter i Pitch RTI. 
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1.3 Syfte 
Denna rapport syftar till att reda ut hur det går till och vad effekterna blir av att använda sig av C# när man 

utvecklar ett HLA-system med Pitch RTI. Resultatet ska visa om det kostar något i prestanda att använda sig av 

C# istället för C++ eller Java. Dessutom ska rapporten visa vart och hur övergången från C# till Java går till. 

Utifrån rapporten ska Pitch få mer kunskap om C# och bli bättre förberedda på frågor från kunder som vill 

använda Pitch RTI och C#. 

1.4 Frågeställning 
 Vilken prestanda kan man uppnå vid användning av C# och Pitch RTI? 

 På vilket sätt sker övergången från C# till Java? 

1.5 Avgränsningar 
Rapporten kommer endast beröra de aspekter som är relevanta för C# och dess prestanda vid användning av 

Pitch RTI. Att utvärdera lämpligheten av HLA jämfört med andra arkitekturer kommer inte att tas upp i 

rapporten. Att utvärdera olika metoder för att lösa övergången från C# till Java kommer inte tas upp, eftersom 

Pitch sedan innan kommit fram till att det är IKVM och C++/CLI som ska utvärderas. Rapporten kommer inte 

fokusera på separata uppnådda hastigheter på olika API: n, utan på prestandaindex mellan API: n. Rapporten 

utvärderar inte effekterna av antalet federater som deltar i simuleringen, då det intressanta att mäta i testfallen är 

prestandan för använt API. Rapportens tänkta målgrupp är personer med viss programmeringsvana eller på 

teknisk kandidatnivå (som författaren). 

2. Teori 

2.1 Simuleringssystem 
Simulering handlar om att försöka efterlikna processer och tillstånd som förekommer eller kan förekomma i 

verkligheten (Möller och Johansson 2014: 7). Simulering är imitation av en facilitet, fenomen eller process 

(även kallat system). Ett system är en samling komponenter som interagerar och agerar tillsammans för att 

uppnå ett mål. En fysisk eller abstrakt representation av systemet som studeras representerar systemets modell. 

En modell är vanligtvis en förenklad version av systemet, förenklingen görs ofta genom antaganden. Ett system 

kan också representeras som en samling av interagerande, komplexa modeller (Cayircr och Marincic 2009: 

103). 

Simulering kan användas till att välja ett system som är bäst lämpat för en uppgift, analys och test av planerade 

lösningar, evaluering av ett nytt system, protokoll eller verktyg och dess prestanda. Dessutom kan man utföra 

träning av människor med hjälp av simulering. (Cayircr och Marincic 2009: 295) 

Ett simuleringssystem är en simulering, som körs på en dator. Det främsta syftet med simuleringssystem är att 

efterlikna verkligheten på bästa sätt. Man kan använda simuleringssystem till att testa exempelvis olika förlopp, 

händelser och kedjereaktioner. Fördelen med att använda sig av ett simuleringssystem är att man kan testa 

farliga och/eller dyra förlopp utan risk för människoliv eller pengar. 

Från början var modellering inom simulering enkelt, det fanns diskreta simuleringar och kontinuerliga 

simuleringar. Den senare sorten baseras ofta på differentialekvationer, medan den tidigare exekverar och tar 

hand om händelser vid diskreta tidpunkter. Efter en tid utvecklades olika tillägg till de två grundläggande 

simuleringsmodellerna som föll i två kategorier, parallella och distribuerade simulationer. Motiveringen till 

dessa tillägg var den enorma mängden beräkningar som vissa simuleringar krävde.(Straßburger 2001: 5) 
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Simuleringar som exekveras på multi-processorer med delat minne, multidatorer eller SIMD-maskiner refereras 

vanligen till som parallella simuleringsprogram. Simuleringar som exekverar på LAN- MAN- eller WAN-

baserade distribuerade datorer (som i sin tur kan vara SIMD-datorer) refereras vanligen till som distribuerade 

simuleringar. (Straßburger 2001: 244) 

Ur detta kan man tolka att parallella simuleringar fokuserar på problemet med speedup, medan distribuerade 

simuleringar fokuserar på interoperabilitet, att koppla ihop olika hårdvaru- och mjukvaruplattformar. Dessutom 

har human-in-the-loop-simuleringar tagit form, detta skapar konceptet med interaktiv simulering. Denna sorts 

simulering körs ofta i realtid eller skalad realtid. Slutligen har vi efter utvecklingen av HLA så kallad federated 

simulation, där man får olika simuleringskomponenter att samarbeta. (Straßburger 2001: 5-6) 

När man konstruerar ett simuleringssystem som ska representera en komplex aktivitet är det vettigt att först 

bygga mindre simuleringar som representerar individuella entiteter, för att sedan få dessa att interagera med 

varandra för att i slutändan skapa den komplexa simuleringen, samtidigt som beräkningslasten fördelas. Vid ett 

senare tillfälle kan nya simuleringar interagera med de tidigare efter behov. När entiteter i samma syntetiska 

miljö simuleras i multipla mjukvarumoduler som i sin tur kan köras på multipla datorer, och entiteterna kan 

interagera med varandra har man en distribuerad simulering. (Cayircr och Marincic 2009: 295) 

Inom militär simulering, där t.ex. HLA används, har man enligt (Cayircr och Marincic 2009: 12) delat in 

simuleringssystemen i tre breda kategorier: 

 Live simulation – En simuleringstyp där man använder riktiga människor och riktiga system. Till 

exempel, man kan som pilot öva luftstrid genom att flyga riktiga flygplan, utan att använda vapen på 

riktigt. Däremot är interaktionerna mellan flygplanen simulerade, dessa interaktioner avgör hur 

effektiva piloter och flygplan är mot varandra. Man kan även montera sändare och mottagare på 

flygplanen, för att kunna se om vapen träffar eller inte. Det finns även civila ändamål som passar för 

live simulations, dessa innefattar t.ex. brandmän, oljeriggsarbetare och kärnkraftverk. 

 

 Virtual simulations – Denna simuleringstyp innefattar riktiga människor i simulerade system. Ett bra 

exempel är flyg- och stridsvagnssimulatorer, där en simulator och inte ett riktigt system används för att 

träna piloter och förare. Flygsimulatorer används både inom militära och civila ändamål, utan att riskera 

liv eller dyra flygplan. 

 

 Constructive simulations – Denna simuleringstyp innefattar simuleringar där simulerade människor 

opererar simulerade system. Stridsmodeller som beräknar möjliga utfall av ett beslut fattat av 

högkvarteret faller inom denna kategori. Besluten kan fattas inom civila ändamål så som 

katastrofhantering, ekonomisituationer och kommunikationssystem. 

2.2 HLA – High Level Architecture 
Att få simuleringssystem att fungera tillsammans är komplicerat om man har flera olika system som gör helt 

olika saker, med olika tekniker internt. För att inte behöva skriva ett unikt vidsträckande simuleringsprogram 

där man tar hänsyn till alla inre faktorer i varje enskilt simuleringssystem, har standarden HLA tagits fram. Då 

kan man istället modifiera simuleringssystemen med en ny HLA-modul för att de ska fungera med HLA. 

(Möller 2012: 101) På så sätt blir det lättare att underhålla och utöka simuleringen med fler simuleringssystem. 

Innan vi går vidare med vad det finns för komponenter i HLA går vi igenom vad som orsakade uppkomsten för 

tekniken. Vid sent 1980-tal var det kalla kriget över, vilket gjorde att det politiska intresset för ökade 
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försvarskostnader minskade. Trots detta förväntade sig allmänheten nationellt försvar mot oförutsägbara hot 

från en större geografisk yta. Dessutom närmade sig många tillgångar i försvaret slutet på dess produktiva 

livslängd, andra var anpassade till föråldrade hot som inte längre vara aktuella. (Kuhl, Weatherly, och Dahmann 

1999: 5) 

Samtidigt fanns det inga sympatier hos varken allmänheten eller i USA: s kongress till kostnader för militära 

system, de långa produktionsprocesserna, eller de ökade problemen med att modernisera styrkorna på ett 

kostnadseffektivt sätt. Lösningen på dessa problem gick att finna inom informationsteknologin. Många ansåg att 

det gick att göra mer med mindre genom att använda datorteknik, mjukvara och nätverkskommunikation. 

Särskilt simuleringar erbjöd tekniska möjligheter, som att utföra operationer i träningsformat innan man ställdes 

inför ett riktigt krig. (Kuhl, Weatherly, och Dahmann 1999: 212) Exempel på operationer är: 

 Träning av stridsstyrkor 

 Experiment med nya styrkostrukturer, krigstaktik och doktrin 

 En chans att skapa nya vapensystem i simulation först, att ”testa innan köp” 

I det kostnadsmedvetna 1990-talet stod det klart att om dessa simulerade miljöer skulle komma att användas i 

framtiden, skulle de behöva utvecklas på ett mer kostnadseffektivt sätt. Det var inte längre hållbart att utveckla 

ett nytt simuleringssystem för varje enskilt problem. (Kuhl, Weatherly, och Dahmann 1999: 212) Allt detta 

ledde till HLA: s framkomst.  

HLA applicerar objektorienterad programmering, på ett något annorlunda sätt jämfört med ”vanlig” 

objektorienterad programmering. I HLA finns två sorters klasser, kallade objekt- och interaktionsklasser. 

Objektklasser beskriver en simulerad entitet med dess egenskaper, men inte metoder. Interaktionsklasser 

beskriver kopplingarna mellan objektklasser, deras interaktioner med eventuella parametrar. HLA-standarden 

kräver endast att simulerade entiteter visar sig som objekt utåt, internt får de se ut hur som helst. (Straßburger 

2001: 244) 

HLA handlar om interoperabilitet och återanvändning. Systemen måste arbeta tillsammans för att uppnå ett 

gemensamt mål genom att utbyta tjänster. HLA består av ett antal komponenter, som behövs för att uppfylla 

specifikationen enligt IEEE 1516-2010 samt för att få simuleringen att fungera. Dessa är runtime infrastructure 

(RTI), federat, federation, object model template (OMT), simulation object model (SOM) och 

federation object model (FOM). (Möller 2012: 9) 
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Figur 2 - Översiktsbild för HLA 

 

 RTI – Runtime Infrastructure. RTI: n har uppgiften att erbjuda en infrastruktur för HLA-tjänster. RTI: n 

ser till att deltagande federater kan skicka och ta emot uppdateringar och att rätt mottagar-federat får 

avsänd data från avsändar-federat. Vidare hanterar RTI: n federationsexekvering, tidssynkronisering och 

namntjänster. 

 

 Federat. Ett simuleringsprogram, ett grafiskt representationsfönster, ett datalagringssystem eller något 

annat program som deltar i en HLA-simulering kallas för federat. En federat kan skicka och ta emot 

data samtidigt som den kör sina simuleringsrutiner. 

 

 Federation. Alla deltagande federater, den valda FOM: en och RTI: n i ett HLA-system kallas 

tillsammans för en federation. 

 

 OMT – Object Model Template. Med hjälp av OMT: n har man fastställt ett standardformat för hur 

man ska representera objekt- och interaktionsklasser i en federation. OMT: n är en mall för en 

tabellpresentation av alla federater och deras egenskaper och parametrar för att kunna fastställa hur 

datautbyten ska ske. I SOM: en och FOM: en beskriver man det som gäller för varje federat och 

federation. (IEEE 2010: 19-20)  

 

 SOM – Simulation Object Model. HLA-specifikationen kräver att varje individuell federat har en SOM, 

som produceras enligt OMT: n. SOM: en definierar modelleringskapabiliteter och vad federaten 

förutsätter sig motta från andra federater. (Straßburger 2001: 244) 

 

 FOM – Federation Object Model. För att bestämma hur datatyper som delas mellan federater ska se ut 

och för att bestämma i vilket format datautbytet ska ske krävs en FOM. Det är en fil som innehåller en 
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beskrivning för datautbytesformatet. FOM: en kan ses som språket för en federation. Det går att lägga 

till mer funktionalitet till en FOM efterhand, utan att förstöra för befintliga simuleringar. (Möller 2012: 

101) I Pitch Developer Studio kan man utifrån en FOM generera kod i Java eller C++ för användning i 

sitt HLA-system. 

 

 LRC – Local RTI Component. Local RTI Component kallas det lokala bibliotek som är installerat på 

varje dator. För C++ federater är detta en .dll- eller .so-fil, för Java federater är detta en .jar-fil. LRC: er 

måste installeras på alla datorer som har en federat. Varje federat har en egen instans av LRC: n. 

 

 CRC – Central RTI Component: Central RTI Component är en applikation som koordinerar 

federationsexekvering och de deltagande federaterna. CRC: n måste startas först på en dator med en 

välkänd adress, detta för att federater ska kunna gå med i federationen. Man kan ha flera federater och 

en CRC på samma dator om man önskar.  

I denna rapport använder vi oss av dels färdiga API: n, men det kommer också krävas design av API: n, för att 

kommunicera med delarna i HLA. När man vill erbjuda samma tjänst genom ett API, på olika 

programmeringsspråk, måste man finna en balans mellan att göra API: erna så lika varandra som möjligt och att 

bibehålla programmeringsspråkets grunder. Till exempel så erbjuder Java automatisk minneshantering medan 

C++ kräver manuell minneshantering. Att försöka designa API: er som gömmer den skillnaden kommer att 

misslyckas. (Möller m.fl. 2009: 2) 

2.3 IKVM 
IKVM är en Java Virtual Machine (JVM) implementerad i .NET som är skapad för användning i Mono och 

Microsofts .NET-framework. Målet med IKVM är att köra vilken existerande Java-applikation som helst 

(”dynamiskt” läge), samt att kunna statiskt kompilera Java-bibliotek in i .NET assemblies (.dll- eller .exe-filer). 

(”statiskt” läge). (IKVM FAQ 2013) I denna rapport kommer statiskt läge användas. 

IKVM innehåller följande komponenter: 

 En JVM implementerad i .NET. 

 Klass-biblioteket från java implementerat i .NET. 

 Ett verktyg som översätter Java-bytekod (.jar-filer) till .NET-bytekod (.dll- eller .exe-filer). 

 Verktyg som möjliggör Java och .NET-interoperabilitet. 

Vid framtagningen av denna rapport användes version 7.2.4630.5 av IKVM. 

Komponenterna i IKVM är av nytta för denna rapport eftersom man vill använda Pitch RTI som är skrivet i 

Java, med en applikation som är skriven i C#. Tanken är att översätta delar av eller hela Pitch RTI: n till en .dll- 

eller .exe-fil som sedan refereras i C#-projektet via Visual studio. Med IKVM hanteras minne automatiskt och 

behöver inte manageras av programmeraren. Det finns inget tidigare stöd för IKVM inbyggt i Pitch RTI. 

2.3.1 Mono 

Mono är en mjukvaruplattform designad för att låta utvecklare enkelt skapa korsplattformsapplikationer. Mono 

är en open source-implementation av Microsofts .NET-ramverk baserat på ECMA-standarder för C# och 

Common Language Runtime. Man kan alltså köra IKVM på andra operativsystem än Windows. (Mono 2014: ) 
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2.4 C++/CLI 
C++/CLI är en påbyggnad till ISO C++ som erbjuder en bindning till Microsofts Common Language 

Infrastructure (CLI). C++/CLI har standardiserats av ECMA-372 (Stroustrup 2014). Det finns inbyggt stöd för 

C++/CLI i Visual Studio.  

C++/CLI skapades för att möjliggöra användning av C++ på en grundläggande run-time environment, ISO CLI 

(det standardiserade subset: en av .NET). Syftet med C++/CLI är att erbjuda C++-programmerare direkt åtkomst 

till existerande CLI-bibliotek, samt att kunna skapa nya sådana, allt med (vad som påstås) lite eller ingen 

prestandaförsämring, minimal extra notation och med full ISO C++-kompatibilitet. (Sutter 2006: 2) 

I denna rapport är C++/CLI relevant eftersom det erbjuder möjligheten att programmera en C#-applikation för 

användning i HLA. Denna applikation använder C++/CLI för att kunna göra C++-anrop i en .NET-miljö. När 

man programmerar i C++/CLI måste man hålla reda på vilka data som tillhör managerat minne (C++/CLI-

minne) och vilket man måste managera själv (C++-minne). I Pitch RTI finns för närvarande en färdig 

komponent som låter utvecklaren anropa Pitch RTI med C++, denna komponent kallas för HLA API (C++). 

För att komma åt C++-funktionaliteten i Pitch RTI från C# måste man skriva ett mellanliggande C++/CLI-lager 

som omvandlar parametrar och anrop så de matchar specifikationen i C++. 

2.5 Prestandautvärdering 
Mjukvaruprestanda är en svårförstådd egenskap, eftersom den påverkas av varje designaspekt, kod och 

exekveringsmiljö. Dålig prestanda orsakar fördröjningar, kostnadsöverskridningar, problem vid distribuering av 

en applikation och till och med att projekt ställs in. Om det sker dokumenteras det sällan. Ett strukturerat 

tillvägagångssätt kallat Software Performance Engineering (SPE) är nödvändigt för att kunna bedöma eller 

förbättra ett systems prestanda. (Woodside, Franks, och Petriu 2007: 171-187) 

Inom SPE finns ett antal begrepp, dessa är enligt (Woodside, Franks, och Petriu 2007: 171-187) 

 Systemoperationer (användningsfall) - prestandabehov, beteende och arbetsbelastning. 

 Beteende – definieras av scenarion. 

 Arbetsbelastning – frekvensen av systemoperationsinitieringar. 

 Systemstruktur – mjukvarukomponenterna som tillsammans bygger upp systemet. 

 Resurser – hårdvara och mjukvara. 

Inom SPE finns det också ett antal aktiviteter, dessa är 

 Identifiera potentiella problem – analys av faktorer som påverkar prestandamål. 

 Definiera och analysera systemkrav – bestäm arbetslasters intensitet, minimikrav på fördröjningar och 

genomströmning och scenarion som beskriver beteendet. 

 Förutspå prestanda – görs utifrån scenarion, arkitektur och detaljerad design genom att modellera 

beteendeinteraktioner med resurser. 

 Prestandatester – görs på hela eller delar av systemet med normal och hög arbetsbelastning. 

 Underhåll och evolution – Förutspå effekterna av förändringar och tillägg. 

 Helhetsanalys av systemet – Överväg det färdiga systemet i sin slutgiltiga form. 

Det är viktigt att göra tillräckligt med mätningar för att uppnå tillräcklig informationsmängd så man hittar 

nyckelinformation, men inte för mycket då det kan orsaka informationsöverflöd och ta för lång tid. (Woodside, 

Franks, och Petriu 2007: 171-187) 
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I denna rapport handlar prestandan inte om specifika siffror, utan jämförelseindex. Detta eftersom man kan 

uppnå olika siffror beroende på hur man konfigurerar testmiljön, vilken hårdvara man har, andra program som 

är igång med mera. I frågeställningen nämndes acceptabel prestanda, detta definieras som den prestandan Java 

Pitch RTI har då detta är den renaste formen av Pitch RTI, utan mellanliggande lager. Således används Java som 

index 100 i prestandaresultaten. 

En sak som är viktigt att ha i åtanke när man gör testfallen är att i Java finns det en så kallad ”hot spot 

compiler”, den sätts igång när Javakompilatorn upptäcker en ”hot spot” (kod som körs ofta). Det som händer då 

är att kompilatorn optimerar koden, vilket gör att koden körs snabbare. (van Etten 2009) På grund av detta finns 

en uppvärmningstid i programmet som måste hinna äga rum. Dessutom är Java ett språk som hanterar minne 

automatiskt, vilket gör att man kan få försämrad prestanda om man kör flera testfall på rad. Då måste 

kompilatorn först städa minnet från det förra testfallet innan det nya testfallet körs. 

Dessutom finns i C#-program ett antal saker att tänka på när man analyserar dess prestanda. Man bör använda 

rätt enheter vid mätning, kompilera projekt i Visual studio som release och inte som debug (detta ger opålitliga 

resultat eftersom det sker många bakgrundsoperationer i debug-läge), ha just-in-time-kompilatorn i åtanke så 

man inte använder mätvärden som inte stämmer och komma ihåg att ta med ”garbage-collection” i beräkningen. 

(Lippert 2013: 1-4) 

Det finns särskilda par bland programmeringsspråken som är särskilt intressanta att jämföra. Detta eftersom alla 

språk i botten använder sig av antingen ett HLA API i Java eller C++, men har olika sätt att ta sig till dessa 

API:n. Dessa par är  

1. IKVM jämfört med Java, eftersom de liknar varandra. 

2. C++/CLI jämfört med C++, eftersom C++/CLI är en ”förlängning” av C++. 

3. IKVM jämfört med C++/CLI, för att se vilken teknik som har bäst prestanda. 

3. Metod 
I början av arbetet lästes The HLA Tutorial (Möller 2012) och dess HLA-labbar gjordes. Detta gav en grund att 

jobba vidare med, och en förståelse för vad HLA är och vad man kan göra med standarden. Dessutom ger 

labbarna en insyn i hur man använder Pitch RTI.  

För att kunna utvärdera teknikerna IKVM och C++/CLI måste man först lära sig att använda dem. Detta kapitel 

går först igenom baskunskaper för att kunna använda IKVM och C++/CLI, senare beskrivs hur man testar mer 

avancerade projekt. 

3.1 IKVM 

3.1.1 Hur man använder IKVM allmänt 

För lära att sig använda IKVM och C# används Notepad++, Eclipse IDE, Visual Studio 2010, Java Runtime 

Environment och IKVM-distributionen. Det första som genomförs är en övning för att se hur man använder 

IKVM. För att göra övningen skapas en trivial klass kallad JavaToNet.java i Notepad++, källkoden syns nedan.  



 

 

13 

 

Figur 3 – JavaToNet.java 

 

Sedan kompileras JavaToNet.java i Windows kommandotolk med hjälp av Java-kompilatorn javac.exe 

som medföljer Java. Kompilering körs med kommando: 

javac JavaToNet.java  

Om kompileringen lyckas skapas en fil som heter JavaToNet.class. Denna fil kan sedan användas av 

IKVM-kompilatorn för att skapa en .dll-fil som kan användas i Visual studio.  

Med kommandot  

ikvmc -target:library JavaToNet.class  

skapas .dll-filen. Nu kan filen importeras i Visual Studio och användas i ett C#-program genom att högerklicka 

på projektroten i projektutforskarfönstret, välja ”Add reference…”, bläddra till JavaToNet.dll och 

IKVM.OpenJDK.Core.dll, markera båda filerna och klicka på OK, då inkluderas filerna i projektet. Nu 

kan C#-projektet använda sig av funktionaliteten från standardbiblioteket i Java och JavaToNet.java, ett 

exempel på ett sådant C#-program syns nedan. 

Figur 4 - ConsoleApplication1.cs 

 

Vid körning av C#-programmet händer följande: 
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Figur 5 – Output i kommandotolk 

 

Av detta kan det fastställas att det är möjligt att använda en enskild Java-klass, utan beroenden till andra Java-

klasser, i ett C#-projekt. All kod i detta första exempel är skriven med static-nyckelordet, detta är inget krav. 

Dock så måste main-metoder i Java- och C#-klasser vara deklarerade som static. 

Nästa steg är att se hur man hanterar beroenden från en javaklass till en annan, hur man kompilerar dessa först 

med Eclipse IDE och sedan ikvmc, för att slutligen använda dem i ett C#-projekt. Hädanefter används Eclipse 

IDE för javaprogrammering då det eliminerar eventuella problem som kan uppstå med Java classpath och gör 

kompileringen av .java-filerna enklare. 

För att testa beroenden mellan separata .java-filer används två filer, Car.java och usesCar.java. I eclipse 

skapas ett Java-projekt som kallas ikvmproj. I denna mapp finns konfigureringsfiler för eclipse och mappen 

\src, där .java-filerna finns. Vid kompilering skapas mappen \bin, som innehåller .class-filer. Källkoden för 

Car.java ser ut så här: 

Figur 6 – Car.java 

 

Och koden för usesCar.java ser ut så här: 
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Figur 7 – usesCar.java 

 

Efter att man har kompilerat projektet i Eclipse (via build project) skapas mappen \bin och tillhörande .class-

filer i projektmappen. Vid det här tillfället ser katalogstrukturen ut på följande sätt: 

Figur 8 – Mappstruktur för ikvm-projekt 

 

För att kompilera .class-filerna med ikvmc, navigerar man till rotkatalogen för eclipse-projektet (här 

ikvmproj) med Windows kommandotolk, sedan ges kommando 

ikvmc -out:CarProgram.exe -main:se.pitch.ikvmtutorial.usesCar -recurse:bin\

*.class 
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för att skapa den inkluderbara .exe-filen till Visual Studio. När filen lagts till som referens i Visual Studio-

projektet kan man använda sig utav funktionaliteten i usesCar, som i sin tur använder sig av Car. Källkoden 

för ett sådant projekt kan se ut så här: 

Figur 9 – ConsoleApplication1.cs 

  

Vid körning av projektet ges följande resultat: 

Figur 10 - Output i kommandotolk 

 

Från detta kan man dra lärdomen att det är möjligt att ha beroenden mellan olika .java-filer och sedan packa 

ihop dessa så de går att inkludera i ett Visual Studio-projekt. Förutsatt att man använder sig av Eclipse IDE och 

håller katalogstrukturen korrekt med package-deklarationer i sina javaklasser och importerar andra javaklasser 

korrekt bör detta angreppssätt fungera för de flesta fall där man handskas med klassöversträckande beroenden. 

Notera även att klassen usesCar dynamiskt kunde allokera objekt av typen Car. 

3.1.2 Kompilera Pitch RTI till .exe-fil med IKVM 

För att göra övergången från C# till Java med IKVM genomgås följande steg. 

1. Kompilera booster och Pitch RTI-kärnan (icke obfuskerade .jar-filer) med programmet ikvmc. Detta 

genererar en .exe-fil. 
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2. Lägg till IKVM.OpenJDK.Core och den genererade .exe-filen som referenser i Visual Studio. 

3. Lägg till using-deklarationer i de C#-filer som ska använda Pitch RTI. 

4. Anropa Pitch RTI-funktioner i C#-kod på i princip samma sätt som i Java-kod 

Vid det här stadiet kan man översätta Pitch RTI från java till en .exe-fil med IKVM. Det enda man behöver är 

de icke-obfuskerade filerna openbooster1516.jar och prticore_open_full.jar. För att 

kompilera dessa med IKVM ges följande kommando: 

ikvmc –out:prti-IKVM.exe openbooster1516.jar prticore_full_open.jar 

Det som händer vid körningen av kommandot är att openbooster först kompileras, sedan 

prticore_full_open, detta eftersom den senare är beroende av den tidigare. Det skrivs ut ganska många 

varningar från ikvmc, men dessa kan ignoreras då dessa handlar om beroenden som inte behöver uppfyllas. För 

att använda Pitch RTI i sitt C#-projekt lägger man till prti-IKVM.exe och IKVM.OpenJDK.Core som 

referens via Visual Studio. Dessutom behövs relevanta using-direktiv i varje C#-fil som ska använda funktioner 

från Pitch RTI. 

3.2 C++/CLI 

3.2.1 Hur man använder C++/CLI allmänt 

För att lära sig använda C++/CLI används endast Microsoft Visual Studio 2010, troligtvis fungerar senare 

versioner också, men detta har inte testats av författaren. För att skapa enbart ett C++/CLI-projekt väljer man att 

skapa ett CLR Console Application-projekt i Visual Studio. Då genereras automatiskt alla de filer som behövs 

för att kunna starta programmet, samt ett kort ”Hello World” program. 

Figur 11 – CLI_test.cpp 

 

Symbolen ^ är syntaxen för att markera ett minneshanterat objekt. Detta betyder att alla objekt som deklareras 

med denna notation kommer allokeras i minne som hanteras automatiskt. Objektet behöver man alltså inte köra 

delete på när man inte använder objektet längre. Eftersom man kan använda både automatiskt minneshanterade 

objekt och manuellt minneshanterade objekt i C++/CLI används symbolen * för att markera ett manuellt 

minneshanterat objekt. I C# är minne hanterat automatiskt, i C++ är det hanterat manuellt. 

För att visa hur man kan göra ett anrop från C# till C++ med hjälp av C++/CLI behöver man göra ett antal steg. 

Hela processen innefattar ett program skrivet i C++, ett mellanliggande lager (wrapper) skrivet i C++/CLI och 

slutligen ett program skrivet i C# som vill använda funktionalitet från programmet skrivet i C++. Vid detta 

stadie följdes ett blogg-inlägg som beskrev tydligt hur man går till väga (Busmachiu 2013). 
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Figur 12 – C++/CLI struktur 

 

Vi börjar med programmet i C++. Först skapas ett vanligt Win32 projekt i Visual studio, rutorna ”Export 

symbols” och ”DLL” markeras i inställningarna som kommer fram. Det går att göra antingen på det viset eller ta 

ett färdigt C++-program och kompilera det som en .dll-fil. Det som gör att andra program kan importera 

programmet i C++ är de första raderna i .h-filen. De funktioner, klasser och variabler som ska exporteras och 

göras synliga för användare av .dll-filen behöver ha ett keyword som är på formen <filnamn>_API.  

Figur 13 – Carcc.h 

 

I .h-filen deklareras alla klasser, funktioner och variabler, sen definierar man dem i .cc-filen enligt nedan. När 

man kompilerar programmet skapas inte en körbar fil utan en .dll-fil. 
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Figur 14 – Carcc.cpp 

 

Nästa steg är att skapa C++/CLI-bryggan (CarccWrapper) som kommer referera till C++-programmet via 

.dll-filen vi skapade i det förra steget. För att skapa C++/CLI-programmet läggs ett nytt projekt till i samma 

lösning som C++-programmet. Man markerar ”Class Library”-typen under Visual C++, CLR i Visual Studio för 

att skapa filerna. Visual Studio skapar automatiskt en .h-fil och en .cpp-fil som vi ska använda.  

Innan vi börjar programmera måste vi dock länka projekten samman, detta görs genom att högerklicka på 

C++/CLI-projektet i solution explorer, välja ”Project dependencies…” och lägga till Carcc som borde dyka 

upp i listan (eftersom båda projekten ligger i samma lösning). Dessutom måste vi lägga till beroendet till.lib-

filen (Carcc.lib), detta görs i Project properties, Linker Input, under Additional dependencies. Beroendet är 

på formen ”$(SolutionDir)$(Configuration)\Carcc.lib”. 

Nu kan vi inkludera Carcc.h i C++/CLI-bryggan. För att kunna anropa funktionerna i Carcc behövs en 

pekare i CarccWrapper av typen Carcc. För att vara användbar som brygga måste CarccWrapper kunna 

översätta mellan datatyper. I detta exempel måste vi översätta från C#-strängar till C++-strängar. Detta och 

mycket annat kan göras med bibliotek som följer med Visual Studio. Vi behöver därför inkludera 

msclr\marshal_cppstd.h i CarccWrapper.cpp, och även använda två namespace, System och 

msclr::interop. Då kan vi använda funktionen marshal_as<to_type>(from_type). I destruktorn 

för CarccWrapper måste vi se till att lämna tillbaka minnet för alla C++-objekt genom att köra delete på 

dem. 

Ett fel i Microsofts olika bibliotek gör att man får ett felmeddelande om man inte lägger inkluderingen av 

msclr\marshal_cppstd.h längst upp i CarccWrapper.cpp. Vid kompilering skapas ytterligare en 

.dll-fil som vi kan använda i nästa steg. 
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Figur 15 - .h-fil för CarccWrapper. 

 

Precis som i C++-projektet deklareras egenskaperna i .h-filen och sedan definieras de i .cpp-filen. Carcc-

pekaren är referensen till C++-objektet vi vill använda i C#-projektet. Pekaren kommer att användas vid t.ex. 

funktionsanrop. Eftersom C#-programmet inte ska ha tillgång till pekaren direkt, utan ska använda managerade 

objekttyper, definieras den som private. De publika medlemmarna i klassen ska användas av C#-projektet, 

därför definieras de som public.  
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Figur 16 - .cpp-fil för CarccWrapper 

 

Nästa steg är att skriva C#-programmet som kommer använda sig av CarccWrapper. Vi lägger till ytterligare 

ett projekt i samma lösning som tidigare, med typen C# console application. För att inkludera CarccWrapper 

högerklickar vi på usesCarccWrapper i Solution explorer, klickar på ”Project dependencies…” och bockar 

i CarccWrapper. Sen räcker det med att skriva ”using CarccWrapper” i alla C#-filer som behöver 

använda CarccWrapper. Nu kan vi skapa ett objekt med typen CarccWrapper i C#, anropa de funktioner 

som finns tillgängliga och skriva ett litet testprogram. 
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Figur 17 – CusesCarccWrapper.cs 

 

Vid körning av programmet får man följande resultat. 

Figur 18 - Output i kommandotolk 

 

 

Vi har nu skapat en kedja med anrop som går från C# till C++/CLI till C++ och sedan tillbaka. Det som är lite 

komplicerat är att få till beroendena mellan de tre projekten så att allt hittar varandra, samt att se till så datatyper 

översätts på rätt sätt. Man kan få en error som säger att en .dll-fil inte kunde hittas. Detta kan lösas med att 

kopiera .dll-filen som saknas (antingen är det Carcc.dll eller CarccWrapper.dll) och lägga den i 
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samma mapp som .exe-filen som försöker använda .dll-filen (i vårt fall i samma mapp som 

usesCarccWrapper.exe). 

3.2.2 Hur man anropar C++ API:t i Pitch RTI Med C++/CLI 

För att göra övergången från C# till Java med C++/CLI genomgås följande steg. 

1. Gör en analys av vilken funktionalitet som kommer användas av programmet i C#. 

2. Skapa wrapper-dll som ska användas av programmet i C#, wrapper-dll: en innehåller krävd 

funktionalitet från steg 1. 

3. Se till att alla parametrar omvandlas från C#-typ (managerat minne) till C++ (icke managerat minne). 

4. Anropa wrapper-funktioner från C# genom wrapper-dll: en. 

För att kunna använda Pitch RTI genom C++/CLI krävs det att man själv gör alla omvandlingar som behövs i en 

wrapper-dll. Denna dll kan sedan användas av testprogrammet i C#. Att sätta upp lösningen i Visual studio görs 

genom att först följa C++ delen i Pitch RTI users guide, fast istället för ett console application project som 

genererar en .exe-fil gör man ett dll project. Det är ingen större skillnad på en .exe-fil och en .dll-fil om man ser 

allmänt på dem, främst är skillnaden att .dll-filer inte behöver en main-funktion. 

Det är viktigt att se till så alternativet Precompiled Headers är satt till create med /Yc-flaggan i projektets 

egenskaper i Visual Studio. Annars kommer lösningen inte kompileras. Vidare behöver man sätta en project 

dependency från C#-programmet till vår wrapper-dll. Det finns färdiga funktioner i ett bibliotek från Microsoft 

som erbjuder omvandling från C#-sträng till C++-sträng (wstring), från olika handtag och pekare, med mera. 

Biblioteket heter Interop Marshal. 

För att skriva ett likadant testprogram som vi använt tidigare krävs det att följande funktionalitet stöds av den 

wrapper vi skriver själva: 

 Klassen som programmet använder måste kunna ärva från en basklass som är en wrapper-version av 

NullFederateAmbassador, och dessutom kunna överlagra receiveInteraction i wrapper-

klassen för att ta emot callbacks från Pitch RTI 

 Kunna skapa en RtiAmbassadorWrapper som man gör Pitch RTI-anrop via 

o Kunna göra Connect med en crcAdress 

o Kunna göra Join med federatnamn och federationsnamn 

o Kunna göra Subscribe på en ICH 

o Kunna göra Publish på en ICH 

o Kunna omkoda en string så det kan skickas via Pitch RTI 

o Kunna göra sendInteraction med data från encode 

 Kunna skapa en InteractionClassHandleWrapper 

 Kunna skapa en ParameterHandleWrapper 

 Kunna skapa en ParameterHandleValueMapWrapper 

När allt detta är gjort ska vi kunna använda koden från testprogrammet i C# och ändra det som behövs för att 

matcha syntaxen, och sen köra testerna. Utvalda delar ur koden för wrapper-dll: en finnes i figur 19 och 20. 
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Figur 19 – RtiAmbassadorWrapper.h 

 

I figur 19 ses de funktioner som implementerades just för RTI-ambassadören. I figur 20 ses implementationen 

för en av funktionerna, connect. Liknande metod användes för övrig funktionalitet. 

Figur 20 – Implementation för funktionen connect i RtiAmbassadorWrapper.cpp 

 

 

3.3 Testprogram 
För att testa prestandan i alla olika språk används två federatprogram, senderFederate och receiverFederate. 

Dessa program utför exakt samma sak i alla språk de implementerats i. Programmen ansluter till Pitch RTI med 

API-anrop enligt (Möller 2012: 101). Uppgiften som programmen utför är att kontinuerligt överföra ett 

meddelande från senderFederate till receiverFederate. Meddelandet innehåller texten ”Testing”. Att vi testar 
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med just denna sträng beror på att den typ av information som oftast överförs mellan federater är enkla data, så 

som positioner (siffervärden), eller textsträngar. Man skickar inte hela dataobjekt som t.ex. klasser så ofta. 

Federatprogrammen är baserade på chat.java som är ett exempelprogram från prti1516e. FOM:en som används i 

sender- och receiverFederate kommer även från det exempelprogrammet.  

Både sender- och receiverFederate skriver ut nuvarande genomströmning en gång i sekunden. Dessa utskrifter 

kan sedan klistras in i ett Microsoft Excel-ark och ritas in i en graf. Då kan man se vilket värde genomströmning 

hamnar på när det stabiliserats, efter all just-in-time-compilation och hot-spot-compilation är klar. När testen 

genomfördes grupperades testerna in under vilka språk sender- och receiverFederate var skrivna i och vilken 

hårdvara som respektive federat kördes på. Detta gjordes för att se om hårdvara eller tekniker påverkar 

resultaten på något vis. Vid beräkning av prestandaindex användes siffrorna som uppnåddes i rutorna med 

kursiv text. 

Tabell 1 – Samtliga möjliga fall för testprogram. Raderna anger vilken hårdvara avsändaren använde och vilken hårdvara 

mottagaren använde. Kolumnerna anger vilken teknik som avsändaren använde och vilken teknik mottagaren använde. 

 
Java -> Java Java -> IKVM IKVM -> Java IKVM -> IKVM 

Xeon -> Xeon 3 test 3 test 3 test 3 test 

Xeon -> Core 2 Duo 3 test 3 test 3 test 3 test 

Core 2 Duo -> Xeon 3 test 3 test 3 test 3 test 

Core 2 Duo -> Core 2 Duo 3 test 3 test 3 test 3 test 
 

Ovan synes en tabell som visar på vilka tester som måste utföras. Varje cell med texten ”3 test” i representerar 

tre stycken 15 minuters överföringar av testmeddelandet. Den övre raden visar vilken teknik avsändar- och 

mottagarfederat använder sig av för att anropa Pitch RTI. Den vänstra kolumnen visar vilken hårdvara som 

ansvarar för att skicka och ta emot (alltså vilken hårdvara som kör vilken federat). I rutan på kolumn Java -> 

IKVM, rad Core 2 Duo -> Xeon (understruken) körs avsändarfederaten som använder Java på den långsamma 

Core 2 Duo datorn, mottagarfederaten som använder IKVM körs på den snabbare Xeon datorn. 

Hårdvaran som användes var en kraftfull stationär dator med en Intel Xeon 6-kärning processor och 16GB 

RAM, och en mindre kraftfull bärbar dator med en Intel core 2 duo och 4GB RAM. Varje överföring kördes i 

femton minuter tre gånger, för att minska risken att man tar med resultat som inte hör till det normala. På 

datorerna som körde testerna stängdes alla andra program i bakgrunden av. 

Efter 3 genomförda test togs snittvärdet för genomströmning som resultatet för de 3 testen. Då vet man vad 

genomströmning är för just den kombinationen av hårdvara och teknik för avsändare och mottagare. Vid 

beräkning av prestandaindex är vi intresserade av de kombinationer som är kursivmarkerade i tabellen, eftersom 

de andra värdena inte ger en rättvis bedömning av teknikerna för sig själva. Vi vill även veta om 

prestandaresultaten följer samma mönster på långsam hårdvara som snabb hårdvara, därför tas resultaten för 

Xeon till Xeon och Core 2 Duo till Core 2 Duo med. 

Koden till testprogrammen kan hittas i bilaga 1, 2, 3 och 4. 
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4. Resultat 
Här presenteras resultaten som uppnåddes vid prestandautvärderingen. Dessutom presenteras hur övergången 

sker från C#-kod till Javakoden i Pitch RTI.  

4.1 IKVM 

4.1.1 Övergång från C# till Java via IKVM 

För att göra övergången från C# till Java med IKVM genomgås följande steg. 

5. Kompilera booster och Pitch RTI-kärnan (icke obfuskerade .jar-filer) med programmet ikvmc. Detta 

genererar en .exe-fil. 

6. Lägg till IKVM.OpenJDK.Core och den genererade .exe-filen som referenser i Visual Studio. 

7. Lägg till using-deklarationer i de C#-filer som ska använda Pitch RTI. 

8. Anropa Pitch RTI-funktioner i C#-kod på i princip samma sätt som i Java-kod 

4.1.2 IKVM jämfört med Java 

På den vertikala axeln i grafen står det vilken teknik avsändarfederaten använde, följt av en pil, sedan vilken 

teknik mottagarfederaten använde. På den horisontella axeln står index angivet. Index hundra är prestandan som 

uppnåddes när både avsändar- och mottagarfederat använde enbart Java. De ljusare staplarna markerade med 

(C) representerar datorn med Core 2 Duo processorn, de mörkare staplarna markerade med (X) representerar 

datorn med Xeon processorn. Testerna som kördes mellan olika hårdvara tas inte med i graferna för enkelhetens 

skull. Prestandan baseras på genomströmning, antalet meddelanden som kan tas emot per sekund. Efter att ha 

beräknat medelvärdet för varje test och sedan beräknat om medelvärdet till ett indexvärde resulterar det till 

följande. 

Figur 21 – Resultat av tester i IKVM och Java 
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I figur 21 kan man se att vid överföring mellan federaterna när båda är skrivna i C# resulterar det i en 

prestandaförsämring jämfört med när federaterna är skrivna i Java. Indexvärdena är likartade på datorn med 

Xeon-processor och datorn med Core 2 Duo. 

4.2 C++/CLI 

4.2.1 Övergång från C# till Java via C++/CLI 

För att göra övergången från C# till Java med IKVM genomgås följande steg. 

5. Gör en analys av vilken funktionalitet som kommer användas av programmet i C#. 

6. Skapa wrapper-dll som ska användas av programmet i C#, wrapper-dll: en innehåller krävd 

funktionalitet från steg 1. 

7. Se till att alla parametrar omvandlas från C#-typ (managerat minne) till C++ (icke managerat minne). 

8. Anropa wrapper-funktioner från C# genom wrapper-dll: en. 

4.2.2 C++/CLI jämfört med C++ 

På den vertikala axeln i grafen står det vilken teknik avsändarfederaten använde, följt av en pil, sedan vilken 

teknik mottagarfederaten använde. På den horisontella axeln står index angivet. Index hundra är prestandan som 

uppnåddes när både avsändar- och mottagarfederat använde enbart Java. Java inkluderas här för att få samma 

skala som i föregående graf. De ljusare staplarna markerade med (C) representerar datorn med Core 2 Duo 

processorn, de mörkare staplarna markerade med (X) representerar datorn med Xeon processorn. Testerna som 

kördes mellan olika hårdvara tas inte med i graferna för enkelhetens skull. Prestandan baseras på 

genomströmning, antalet meddelanden som kan tas emot per sekund. Efter att ha beräknat medelvärdet för varje 

test och sedan beräknat om medelvärdet till ett indexvärde resulterar det till följande. 

Figur 22 – Resultat av tester i C++/CLI och C++ 

 

I figur 22 kan man se att vid överföring mellan federaterna när båda använder C++/CLI resulterar det i en 

prestandaförsämring jämfört med när federaterna är skrivna i C++. Indexvärdena är likartade på datorn med 

Xeon-processor och datorn med Core 2 Duo processor, dock så är skillnaderna mellan C++/CLI och C++ 

mindre. 
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4.3 IKVM jämfört med C++/CLI 
För att få en tydligare förståelse för prestandaskillnaden mellan IKVM och C++/CLI har grafen nedan tagits 

fram. För enkelhetens skull har prestandaindex för överföring mellan olika tekniker och hårdvara exkluderats 

från grafen. Uppnådd prestanda på bägge datorer med Xeon och Core 2 Duo processorer visas. 

Figur 23 – Resultat av jämförelse mellan IKVM och C++/CLI 

 

Prestandaindex för mottagar- och avsändarfederat som använder IKVM är högre än för mottagar- och 

avsändarfederat som använder C++/CLI. 

5. Diskussion 

5.1 Diskussion gällande resultat 

5.1.1 IKVM 

Det som direkt sticker ut i grafen över prestandaindex i IKVM och Java, är att när man skickar från en federat i 

Java och tar emot i en federat skriven i C#, uppnås ett lite högre prestandaindex än när man skickar och tar emot 

i Java. Detta kan bero på att Java och C# är i princip lika bra på att skicka data, men Java är lite sämre på att ta 

emot data. I annat fall kan det bero på att processen för mottagarfederaten som använde IKVM råkade få lite 

högre prioritet eller körtid än vad mottagarprogrammet som använde Java fick. Det gjordes ingen djupgående 

utredning till varför detta resultat uppstod, det som nämnts är främst gissningar eller antaganden. Vid testning 

kunde man också dra slutsatsen att när man skickar från snabb hårdvara till långsam hårdvara uppnås lägst 

prestandaindex.  

Det värsta scenariot är att skicka från Java på snabb hårdvara till C# på långsam hårdvara. Vid de scenarierna 

skedde flera OutOfMemory exceptions, eftersom mottagaren inte kunde hinna med att behandla alla 

meddelanden som avsändaren skickade. Problem med OutOfMemory exceptions skedde både vid användning av 

enbart C# och enbart Java. Men i de fall då detta skedde var det alltid när man skickade från snabb hårdvara till 

långsam hårdvara. Detta beror på att den snabba hårdvaran helt enkelt har högre klockfrekvens (ca 1,3 GHz 

snabbare) och hinner utföra många fler anrop innan den långsamma hårdvaran ens har hunnit hantera ett anrop. 

Detta gör att callback-kön växer och till slut blir för stor för mottagaren att hantera. 
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Enligt teorin borde prestandan i IKVM vara sämre jämfört med Java, då IKVM innebär ett extra lager ovanpå 

Java vilket innebär mer komplicerade funktionsanrop i bakgrunden. Dessutom är Pitch RTI skrivet i Java helt 

utan anpassningar för C# eller IKVM, vilket skulle kunna innebära vissa problem. Vid testningen gav IKVM 

stabila resultat helt igenom på den snabbare hårdvaran, men mer skakiga resultat på långsammare hårdvaran. 

Java å andra sidan låg stabilt på både snabb och långsam hårdvara. 

Vad det gäller acceptabel prestanda beror detta på vad man vill skriva för sorts simuleringssystem i C#. Om det 

är av yttersta grad viktigt att kunna hantera så många anrop per sekund som möjligt är C# och IKVM inte 

tillräckligt snabbt att användas helt för sig självt. Om det är möjligt att i simuleringssystemet bara ta emot i C# 

och IKVM uppnås dock det kravet. Annars går det i simpla federationer som chat-exemplet använda enbart C# 

och IKVM, då dessa federationer inte överför mycket data per sekund.  

En annan sak som upptäcktes vid testning är att paket kan tappas bort om man försöker använda non-blocking 

I/O i IKVM. För att undvika detta kan man slå av non-blocking I/O med ett attribut i App.config-filen i 

projektmappen. 

I teorikapitlet diskuterades Hot-spot-compiler-delen i Java och vad den hade för effekter på prestandamätning. 

När testerna genomfördes kunde man se en del beteenden som skulle kunna bero på denna komponent. I vissa 

testfall hade början på grafen ett lågt värde som sedan steg upp och planade ut allt eftersom tiden gick. I andra 

tester kunde man se fyrkantiga dalar i början eller mitten av grafen. När man tittade i Pitch Control Center på 

callback-grafen kunde man notera att när IKVM användes blev det med jämna mellanrum små dalar. Dessa 

dalar kan komma från när programmet stannas upp av skräpuppsamlaren, detta sker när för mycket minne har 

allokerats av programmet (toppen av tillåten minnesmängd uppnås). Se (Lippert 2013: 4) för mer detaljerad 

information. 

5.1.2 C++/CLI 

Från resultaten kan vi se att ”ren” C++ redan från start erhåller prestandaindex 51. Det kommer alltså aldrig vara 

möjligt att uppnå högre prestandaindex än 51 med C++/CLI, eftersom C++/CLI använder sig av API: t i C++. 

Man hade kunnat tro att C++/CLI skulle få bättre prestandaindex än vad som uppnåddes, eftersom det är ett 

kompilerat tillvägagångssätt. Men man måste också komma ihåg att det är två lager som måste passeras innan 

anropet når javakoden i grunden. Dessutom finns det en minnesmanagerad del i C#, som kommer dra 

processorkraft. Som tidigare noterat i testerna med IKVM är det värsta tänkbara scenariot sett ur 

prestandasynvinkel när man överför från en Xeon-processor (snabb processor) till en Core 2 Duo (långsammare 

processor). Effekten förvärras ytterligare när avsändarfederaten använder C++, och mottagarfederaten använder 

C++/CLI. 

Det som sticker ut i grafen är att när man skickar från C++ till C++/CLI, oavsett hårdvara, uppnås högre 

prestandaindex jämfört med att enbart skicka och ta emot i C++/CLI. Detta kan bero på att omvandlingen av 

parametrar tar mer tid än att bara kunna skicka dem direkt till C++-API: t. Det gjordes ingen djupgående 

utredning till varför detta resultat uppstod, det som nämnts är främst gissningar eller antaganden. Till skillnad 

mot IKVM, som inte hade något stöd implementerat i Pitch RTI, använder sig C++/CLI sig av C++-API: t som 

stöds av Pitch RTI. Detta betyder att det inte blir problem med borttappade paket. Det som kan orsaka problem i 

C++/CLI är minnesläckor.  

Vid utvecklingen av wrapper-dll: en uppstod en minnesläcka som gjorde att federatprogrammen allokerade mer 

och mer minne, för att sedan krascha av en OutOfMemory exception i Java. Detta berodde på att destruktorerna i 

C++/CLI inte anropades från C#, eftersom inga finalizers var deklarerade i wrapper-dll: en. Detta resulterar i att 

alla objekt som allokerats, främst meddelanden, aldrig släpper sitt allokerade minne. Dessutom kunde 
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minnesanvändningen förbättras genom att manuellt anropa destruktorn för de temporära objekt som finns i 

wrapper-callback-funktionen i C++/CLI. Detta gör att objekten som aldrig mer kommer behövas avallokeras så 

snabbt som möjligt. Man kan se i Windows aktivitetshanterare när garbage-collection sker i programmen. 

Programmet når en viss minnesanvändning, som sedan skärs ner en bit, för att stiga till samma nivå igen och 

sedan körs garbage-collection igen. 

Samma sak gäller för acceptabel prestanda för C++/CLI som för IKVM, det beror på vilken sorts simulation 

man gör. Verkliga krav på genomströmning ligger ofta under det som C++/CLI är kapabelt till. Det är alltså inte 

”för dåligt” prestandaindex på C++/CLI, det är bara lite lägre än det som IKVM uppnådde. 

5.1.3 Jämförelse mellan IKVM och C++/CLI 

Som syntes i grafen gav IKVM ett högre prestandaindex än C++/CLI. Detta beror främst på att C++/CLI har ett 

extra lager att ”ta sig igenom”, för att nå Javakoden i botten av Pitch RTI. IKVM användes i den resurssnålare 

formen, alltså en kompilerad version av Pitch RTI istället för en live-kompilerad metod (som också stöds av 

IKVM). 

Att utveckla en federat som ska använda Pitch RTI med hjälp av IKVM är enkelt, särskilt om man är van att 

programmera i Java. Java och C# är väldigt lika varandra som språk, både syntaktiskt och strukturmässigt. Det 

blir inte heller en stor omställning i programmeringsmetodik när man använder IKVM, eftersom man inte 

behöver koda någonting själv för att kunna anropa Javadelen i Pitch RTI.  

Detta är motsatsen mot hur det är med C++/CLI, där man hela tiden får växla mellan managerad och icke-

managerad kod och programmeringsmetodik. Dessutom måste man ju skriva en wrapper själv, vilket tar ganska 

lång tid om man är nybörjare. Varje gång man ska använda en klass för första gången som finns i Pitch RTI 

måste klassen inkluderas i wrapper-koden för att göras tillgänglig för koden i C#. Dessutom blir det krångligare 

med hanteringen av callbacks, eftersom vår wrapper måste implementera stöd för det. 

5.2 Diskussion gällande metod 
Vid första mötet med examinatorn kom vi tillsammans fram till att jag skulle fokusera på att lära mig sätten att 

gå från C# till Java ett i taget. Jag började med IKVM eftersom Pitch nästan inte hade någon kunskap om den 

tekniken, alltså var den mest intressant att lära sig mer om för företaget. Det sades också att det vore bra att 

börja med ett enkelt program för att kunna se hur man översatte från Java till C# med hjälp av IKVM. Detta 

finns beskrivet i detalj i kapitlet metod.  

När inlärningen var klar påbörjade jag arbetet med att reda ut hur man skulle använda IKVM och Pitch RTI 

tillsammans. Det visade sig att det var enkelt, ungefär så enkelt det kan bli. Bara kompilera och börja koda. Jag 

skrev klart federatprogrammen som använde IKVM, och likadana federatprogram i Java. Sedan gjordes testerna 

som tidigare beskrivits i kapitel 3.3. Jag kunde gjort en sak bättre, nämligen skriva testprogrammen i Java först. 

Då hade jag lärt mig det grundläggande som behövs för att förstå vad Pitch RTI gör och används till.  

Med erfarenheten från utvecklingen av federatprogrammen som använde IKVM, och vetskapen om att börja 

från grunden med Java, satte jag igång med federatprogrammen i C++, för att förstå hur det som redan är 

implementerat i Pitch RTI fungerade. Detta visade sig vara väldigt bra, för det är mycket krångligare att komma 

igång med C++ jämfört med Java. Det finns beroenden som måste uppfyllas, .dll-filer som ska inkluderas, .h-

filer som ska tas med och bibliotek som måste finnas med i projektets sökväg. Genom att följa Pitch RTI users 

guide fick jag lära mig vad som behövdes. 
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När mina federatprogram som använde C++ var klara körde jag testerna för enbart C++ innan jag ens började 

med C++/CLI. Detta för att få en grov uppskattning om vilka prestandasiffror som jag kunde förvänta mig när 

utvecklingen av C++/CLI federaterna började. Detta kändes bra, det gav en översikt av i vilken prestandanivå 

C++ låg på. C++/CLI tog upp mycket tid efter detta. Jag började söka på internet efter hur man verkligen 

programmerar i C++/CLI. Jag hittade ett bra blogg-inlägg som visade exakt hur man gjorde i allmänhet. Precis 

som med Java var planen hela tiden att först lära sig C++/CLI i allmänhet, för att sedan använda C++/CLI ihop 

med Pitch RTI. Det visade sig fungera bra, men det gick inte fort. Utvecklingen av det allmäna testprogrammet 

och min C++/CLI-wrapper tog ca två veckor. Med IKVM gick detta steg på en minut, genom kompileringen av 

Pitch RTI i ikvmc. 

Efter jag var färdig med min wrapper kunde jag slutligen skriva mina federatprogram som använde C++/CLI. 

När de var färdiga körde jag testerna precis som jag gjort innan med IKVM. Alla resultat samlades i ett Excel-

ark för att kunna rita upp grafer som visade hur genomströmningen varierade över tid. 

En sak som hade kunnat förbättras var hanteringen av resultaten från testfallen. Det blev rörigt kring vilket test 

som tillhörde vilket språk och vilken hårdvara. Jag skulle ha satt upp en struktur för hur jag skulle föra över 

testprogram och testdata från lokal dator till datorn jag huvudsakligen arbetade på. Istället kastade jag mig in i 

testandet utan detta, vilket gjorde att vissa testfall skrevs över eller tappades bort. Konsekvensen av detta blev 

att tid förlorades som kunde ha lagts på annat. Dessutom kanske de testfall som försvann innehöll unik data, 

vilken i så fall gick förlorad. 

Vid en tidpunkt i arbetet fick jag veta att ett annat företag också hade arbetat med liknande tekniker som jag 

arbetade med, och Pitch hade tidigare kontakter med det företaget. Jag skickade ett mail, men inget svar kom 

tillbaka. Jag borde ha legat på det företaget mer, de kanske hade bidragit med nyttig information och/eller data 

till min uppsats. 

Om man skulle göra samma studie igen skulle man högst troligen uppnå samma resultat. Det som påverkar 

resultaten är främst hårdvaran som testerna körs på. Men som vi såg i resultatkapitlet är resultaten likartade på 

de sorters hårdvara som användes vid testerna. 

Mätningarna som gjorts hade avsikten att mäta genomströmning. För att garantera att felaktiga värden inte 

förstörde mätresultaten designades programmet att skriva ut genomströmning en gång per sekund. På så vis 

kunde man plotta grafer som visade vad genomströmningen stabiliserade sig på. För att få med det stabiliserade 

värdet sattes testtiden till 15 minuter. Till en början låg fokus på att få väldigt exakta resultat, därför skedde en 

genomströmnings-beräkning var tionde millisekund. Men detta orsakade problem, då datorns processorhastighet 

har en direkt betydelse för hur hög precision mätverktygen för tid i programmeringsspråket har. Och egentligen 

räcker en genomströmnings-beräkning per sekund, då värdet ändå stabiliserar sig på en viss nivå efter ett tag. 

Varje vecka kontrollerades planeringsrapport, och eventuella ändringar fördes in. Den ursprungliga planen 

ändras längs större delen av resan, både vad det gäller tänkt arbete och inriktning. Genom detta fick jag en bild 

av hur jag låg till med arbetet, och kunde prioritera rätt saker. Det är svårt att sätta upp en planering en gång 

innan man börjar och sen hålla sig till den, vilket gör att upprepade revideringar är nödvändiga. 

5.3 Diskussion gällande källor 
Eftersom HLA är en standard som ges ut av organisationen IEEE finns det ganska mycket dokument att tillgå 

via deras litteratursökmotor vid namn IEEE Xplore. Där har flera av källorna till denna rapport hittats, och dessa 

kan bedömas som pålitliga då IEEE är en organisation som stadgar standarder och inte har ett vinstdrivande 

syfte. 
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En annan söktjänst som använts är Google Scholar, vilket inte har samma garantier på vetenskaplig nivå som 

IEEE Xplore. Men den källan som funnits på Google Scholar kommer från Otto-von-Guericke-universitetet i 

Magdeburg och refererar till och med till Pitch egna RTI vid ett tillfälle (Straßburger 2001: 9), så även den kan 

anses som pålitlig. Dock är den källan gammal, så den används främst till teoridelen om HLA, eftersom HLA 

inte har förändrats så mycket. 

Vid framtagningen av metod-kapitlet användes mycket internetkällor för att lösa problem med 

programmeringen. Problemen som uppstod med Java gällde bl.a. classpath och package-strukturer, vilka löstes 

genom internetsökningar. Den främsta internetkällan som användes till fullo var ett blogg-inlägg som beskrev 

hur man gör för att bygga en ”brygga” mellan C# och C++ med hjälp av C++/CLI. 

5.4 Arbetet i ett vidare sammanhang 
Rapporten kan i det långa loppet leda till att människor som använder C# som programmeringsspråk kan ta del 

av och använda Pitch RTI. Detta kan i sin tur generera fler sorters simuleringssystem, som simulerar nya, 

tidigare outforskade simuleringsmoment och händelseförlopp. Men framför allt så öppnar arbetet upp till en 

Pitch RTI för en bredare massa programmerare än vad som var aktuellt innan C# kom in i bilden. Ur ett 

miljöperspektiv kan simuleringar bidra positivt, då de minskar tillverkning av verkliga prototyper vilka kostar 

fysiskt material. I ett etiskt perspektiv finns det en risk att simuleringar som testats i simulerade miljöer 

åstadkommer skada i verkligheten. Detta kan inte lösas på ett enkelt sätt, och är något man bör vara medveten 

om vid konstruktion och användning av simuleringssystem. 

6. Slutsatser 

6.1 Slutsatser kring arbetet 
Syftet med arbetet att få en klarare bild kring hur man kan använda C# ihop med Pitch RTI, och vilka 

prestandaskillnader detta innebär. Genom att steg för steg arbeta sig igenom hur man använder IKVM och 

C++/CLI har detta uppnåtts. Företaget har med denna rapport dokumenterad kunskap om hur saker ligger till 

med IKVM och C++/CLI. Detta innebär att företaget är bättre förberett inför framtida utredningar och 

implementationer när C# och Pitch RTI är inblandade. Svaret på frågeställningen om hur övergången från C# 

till Java sker, och vilka prestandaeffekter som resulterar av det, finns dokumenterad i resultatkapitlet. 

6.2 Framtida arbete 
Om mer tid hade funnits hade jag velat testa effekterna av att skicka och ta emot mellan federatprogram som 

använder IKVM eller C++/CLI. I denna rapport tog jag bara med prestanda från enbart IKVM till IKVM och 

C++/CLI till C++/CLI. Det finns också möjlighet till framtida arbete gällande hur man ska göra för att 

distribuera Pitch RTI till kunder som vill använda C#. Problemet handlar om att IKVM så här långt kräver en 

icke obfuskerad version av Pitch RTI, vilket inte kan släppas till kund av upphovsrättsliga skäl. Att släppa en 

wrapper-dll i C++/CLI som måste skrivas för hand kommer ta tid. Vilket som blir verklighet återstår att se. 
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Bilaga 1. Källkod till testprogram i Java 

ReceiverFederate.java 
 

package receiverProjectLooped; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.File; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStreamReader; 

 

import hla.rti1516e.*; 

import hla.rti1516e.encoding.*; 

import hla.rti1516e.exceptions.*; 

 

public class receiverFederateLooped extends NullFederateAmbassador { 

 

 private RTIambassador _rtiAmbassador; 

 private EncoderFactory _encoderFactory; 

 private String FEDERATION_NAME = "IKVM Looped Federation"; 

 private String CRC_ADDRESS = ""; 

 private InteractionClassHandle _communicationHandle; 

 private ParameterHandle _messageParameterHandle; 

 private ParameterHandle _senderParameterHandle; 

 

 long _startTime; 

 long _elapsedTime; 

 private int _msgCnt = 0; 

 

 public void run(String[] args) { 

  BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); 

 

  if (args.length == 0) { 

   System.out.print("Enter CRC address [localhost]: "); 

   String input = null; 

   try { 

    input = in.readLine(); 

   }  

catch (IOException e) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e.printStackTrace(); 

   } 

 

   if (input.isEmpty()) { 

    CRC_ADDRESS = "crcAddress=localhost"; 

   }  

else { 

    CRC_ADDRESS = "crcAddress=" + input; 

   } 

  }  

else if (args.length == 1) { 

   CRC_ADDRESS = "crcAddress=" + args[0]; 

  }  
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else { 

   System.out.println("Usage: senderfederate.exe <crc-address>"); 

   return; 

  } 

 

  try { 

   try { 

    System.out.println("Connecting to '" + CRC_ADDRESS + "'"); 

    RtiFactory rtiFactory = RtiFactoryFactory.getRtiFactory(); 

    _rtiAmbassador = rtiFactory.getRtiAmbassador(); 

    _encoderFactory = rtiFactory.getEncoderFactory(); 

   }  

catch (Exception e) { 

    // System.Console.WriteLine("Unable to create RTI ambassador."); 

    return; 

   } 

 

   _rtiAmbassador.connect(this, CallbackModel.HLA_IMMEDIATE, 

     CRC_ADDRESS); 

   try { 

    // Clean up old federation 

    _rtiAmbassador.destroyFederationExecution(FEDERATION_NAME); 

   }  

catch (FederatesCurrentlyJoined ignored) {}  

catch (FederationExecutionDoesNotExist ignored) {} 

 

   File fddFile = new File("Chat-evolved.xml"); 

   try { 

    _rtiAmbassador.createFederationExecution(FEDERATION_NAME, 

      fddFile.toURL()); 

   }  

catch (FederationExecutionAlreadyExists ignored) {} 

 

   _rtiAmbassador.joinFederationExecution("receiverFederateLooped", 

     FEDERATION_NAME); 

 

   // Subscribe and publish interactions 

   _communicationHandle = _rtiAmbassador 

     .getInteractionClassHandle("Communication"); 

   _messageParameterHandle = _rtiAmbassador.getParameterHandle( 

     _communicationHandle, "Message"); 

   _senderParameterHandle = _rtiAmbassador.getParameterHandle( 

     _communicationHandle, "Sender"); 

 

   _rtiAmbassador.subscribeInteractionClass(_communicationHandle); 

 

   // HLA preparations done 

 

   System.out.println("\nReady to receive, press any key to resign and 

disconnect."); 

   in.readLine(); 

 

   // Leaving, cleaning up objects and destroying the federation 

     

 _rtiAmbassador.resignFederationExecution(ResignAction.CANCEL_THEN_DELETE_THEN_DIVEST); 
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   try { 

    _rtiAmbassador.destroyFederationExecution(FEDERATION_NAME); 

   }  

catch (FederatesCurrentlyJoined ignored) {} 

   _rtiAmbassador.disconnect(); 

   _rtiAmbassador = null; 

 

  }  

catch (Exception e) { 

   System.out.println("RTI Error: " + e.toString()); 

   return; 

  } 

 

 } 

 

 @Override 

 public void receiveInteraction(InteractionClassHandle interactionClass, 

   ParameterHandleValueMap theParameters, byte[] userSuppliedTag, 

   OrderType sentOrdering, TransportationTypeHandle theTransport, 

   hla.rti1516e.FederateAmbassador.SupplementalReceiveInfo receiveInfo) { 

  if (interactionClass.equals(_communicationHandle)) 

 

  { 

   if (_msgCnt == 0) { 

    _startTime = System.currentTimeMillis(); 

   } 

 

   _msgCnt++; 

 

   _elapsedTime = System.currentTimeMillis() - _startTime; 

   if (_elapsedTime > 1000) { 

    double tp = (double) _msgCnt / _elapsedTime; 

    System.out.println(tp); 

 

    _msgCnt = 0; 

   } 

 

  } 

 } 

} 
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SenderFederate.java 
package senderProjectLooped; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.File; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStreamReader; 

 

import hla.rti1516e.*; 

import hla.rti1516e.encoding.*; 

import hla.rti1516e.exceptions.*; 

 

public class senderFederateLooped extends NullFederateAmbassador { 

 

 private RTIambassador _rtiAmbassador; 

 private EncoderFactory _encoderFactory; 

 private String FEDERATION_NAME = "IKVM Looped Federation"; 

 private String CRC_ADDRESS = ""; 

 

 private InteractionClassHandle _communicationHandle; 

 private ParameterHandle _messageParameterHandle; 

 private ParameterHandle _senderParameterHandle; 

 

 private int _messagesAmount; 

 

 public void run(String[] args) { 

  BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); 

  if (args.length == 0) { 

   System.out.print("Enter CRC address [localhost]: "); 

   String input = null; 

   try { 

    input = in.readLine(); 

   }  

catch (IOException e) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e.printStackTrace(); 

   } 

 

   if (input.isEmpty()) { 

    CRC_ADDRESS = "crcAddress=localhost"; 

   }  

else { 

    CRC_ADDRESS = "crcAddress=" + input; 

   } 

 

  }  

else if (args.length == 1) { 

   CRC_ADDRESS = "crcAddress=" + args[0]; 

   _messagesAmount = Integer.parseInt(args[1]); 

  }  

else { 

   System.out 

    .println("Usage: senderfederate.exe <crc-address> <msg-amo>"); 

   return; 

  } 
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  try { 

   try { 

    RtiFactory rtiFactory = RtiFactoryFactory.getRtiFactory(); 

    _rtiAmbassador = rtiFactory.getRtiAmbassador(); 

    _encoderFactory = rtiFactory.getEncoderFactory(); 

   }  

catch (Exception e) { 

    // System.out.printLine("Unable to create RTI ambassador."); 

    return; 

   } 

 

   _rtiAmbassador.connect(this, CallbackModel.HLA_IMMEDIATE, 

     CRC_ADDRESS); 

   try { 

    // Clean up old federation 

    _rtiAmbassador.destroyFederationExecution(FEDERATION_NAME); 

   }  

catch (FederatesCurrentlyJoined ignored) {}  

catch (FederationExecutionDoesNotExist ignored) {} 

 

   File fddFile = new File("Chat-evolved.xml"); 

   try { 

    _rtiAmbassador.createFederationExecution(FEDERATION_NAME, 

      fddFile.toURL()); 

   }  

catch (FederationExecutionAlreadyExists ignored) {} 

 

   _rtiAmbassador.joinFederationExecution("senderFederateLooped", 

     FEDERATION_NAME); 

 

   // Subscribe and publish interactions 

   _communicationHandle = _rtiAmbassador 

     .getInteractionClassHandle("Communication"); 

   _messageParameterHandle = _rtiAmbassador.getParameterHandle( 

     _communicationHandle, "Message"); 

   _senderParameterHandle = _rtiAmbassador.getParameterHandle( 

     _communicationHandle, "Sender"); 

 

   _rtiAmbassador.publishInteractionClass(_communicationHandle); 

 

   // HLA preparations done 

   HLAunicodeString nameEncoder = _encoderFactory 

     .createHLAunicodeString("Senderfederate"); 

   HLAunicodeString messageEncoder = _encoderFactory 

     .createHLAunicodeString(); 

   String message = "Testing."; 

 

   System.out.println("Press a key to start sending messages."); 

   in.readLine(); 

 

   long _startTime = System.currentTimeMillis(); 

   long _elapsedTime; 

   int _msgcnt = 0; 

   while (true) { 

    _msgcnt++; 
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    ParameterHandleValueMap parameters = _rtiAmbassador 

      .getParameterHandleValueMapFactory().create(1); 

 

    messageEncoder.setValue(message); 

    parameters.put(_messageParameterHandle, 

      messageEncoder.toByteArray()); 

    parameters.put(_senderParameterHandle, 

      nameEncoder.toByteArray()); 

 

    _rtiAmbassador.sendInteraction(_communicationHandle, 

      parameters, null); 

    _elapsedTime = System.currentTimeMillis() - _startTime; 

    if (_elapsedTime > 1000) { 

     System.out.println((double) (_msgcnt / _elapsedTime)); 

     _msgcnt = 0; 

     _startTime = System.currentTimeMillis(); 

    } 

   } 

  } 

catch (Exception e) { 

   System.out.println("RTI Error: " + e.toString()); 

   return; 

  } 

 } 

} 
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Bilaga 2. Källkod till testprogram i C++ 

ReceiverFederate.cpp 
#include "StdAfx.h" 

 

#include <iostream> 

#include <assert.h> 

#include <exception> 

#include <map> 

#include <pthread.h> 

#include <semaphore.h> 

#include <string.h> 

 

#include <RTI/NullFederateAmbassador.h> 

#include <RTI/time/HLAinteger64TimeFactory.h> 

#include <RTI/time/HLAinteger64Time.h> 

#include <RTI/time/HLAinteger64Interval.h> 

#include <RTI/encoding/BasicDataElements.h> 

 

#ifdef _WIN32 

#include <io.h> 

#include <fcntl.h> 

#endif 

 

/* edit by adam */ 

#include <time.h>  

#include <sstream> 

#include <boost/date_time/posix_time/posix_time.hpp> 

namespace pt = boost::posix_time; 

/* ------------ */ 

 

using namespace std; 

using namespace rti1516e; 

 

pthread_mutex_t _mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER; 

pthread_cond_t _threshold_cv = PTHREAD_COND_INITIALIZER; 

 

void string2wstring(wstring &dest, const string &src); 

 

class SenderFederatecc : public NullFederateAmbassador  

{ 

 

private: 

 auto_ptr<RTIambassador> _rtiAmbassador; 

 InteractionClassHandle _iMessageId; 

 ParameterHandle _pTextId; 

 ParameterHandle _pSenderId; 

 ParameterHandleValueMap _pHandleValueMap; 

 

 /*edit by adam*/ 

 pt::ptime _startTime, _stopTime; 

 int _msgCnt; 

 

public: 
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 SenderFederatecc()  

 { 

  _msgCnt = 0; 

 } 

 

 ~SenderFederatecc() throw() 

 {} 

 

 void run(int argc, char* argv[]) 

 { 

  wstring host = L"localhost"; 

  wstring port = L"8989"; 

  wchar_t tmpCrcHost[128];    

 

  vector<wstring> FOMmoduleUrls; 

  FOMmoduleUrls.push_back(L"Chat-evolved.xml"); 

 

  try  

  { 

   if (argc > 1)  

   { 

    string2wstring(host, argv[1]); 

   }  

   else  

   { 

    wcout << L"Using RTI version " << rtiVersion() << endl << endl; 

    wcout << L"Enter the CRC address [localhost]: " << endl; 

    wcout.flush(); 

    wcin.getline(tmpCrcHost, 128, '\n'); 

    if (wcin.fail())  

    { 

     wcin.clear(); 

     wcin.ignore(128,'\n'); 

    }  

    else  

    { 

     host = tmpCrcHost; 

    } 

 

    if (host == L"") { 

     host = L"localhost"; 

    } 

   } 

   auto_ptr<RTIambassadorFactory> rtiAmbassadorFactory(new    

                  RTIambassadorFactory()); 

   _rtiAmbassador = rtiAmbassadorFactory->createRTIambassador(); 

  } 

  catch (RTIinternalError)  

  { 

   wcout << endl << L"Unable to create RTI ambassador" << endl; 

   return; 

  } 

 

  try  

  { 
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   wstring localSettingsDesignator(L"crcAddress=" + host); 

   _rtiAmbassador->connect(*this, HLA_IMMEDIATE,localSettingsDesignator); 

   try  

   { 

    _rtiAmbassador->destroyFederationExecution(L"Performance testing"); 

   }  

   catch (FederatesCurrentlyJoined ignored) {}  

   catch (FederationExecutionDoesNotExist ignored) {} 

   catch (RTIinternalError ignored) {} 

 

   try  

   { 

    _rtiAmbassador->createFederationExecutionWithMIM(L"Performance  

    testing", FOMmoduleUrls, L"", L""); 

   }  

   catch (FederationExecutionAlreadyExists ignored) {} 

 

   FederateHandle federateHandle = _rtiAmbassador->joinFederationExecution( 

    L"receiverFederatecc", 

    L"Performance testing", 

    FOMmoduleUrls); 

 

   _iMessageId = _rtiAmbassador->getInteractionClassHandle(L"Communication"); 

   _pTextId = _rtiAmbassador->getParameterHandle(_iMessageId, L"Message"); 

   _pSenderId = _rtiAmbassador->getParameterHandle(_iMessageId, L"Sender"); 

   _rtiAmbassador->subscribeInteractionClass(_iMessageId); 

 

#ifdef _WIN32 

   // Make sure that stdin and stdout is in text mode. 

   _setmode(_fileno(stdout), _O_TEXT); 

   _setmode(_fileno(stderr), _O_TEXT); 

   _setmode(_fileno(stdin), _O_TEXT); 

#endif 

 

  } 

  catch (CouldNotOpenFDD &fdde)  

  { 

   wcerr << fdde.what() << endl; 

   wcerr.flush(); 

  }  

  catch (Exception &e)  

  { 

   wcerr << e.what() << endl; 

   wcerr.flush(); 

  }  

  catch (exception &e2)  

  { 

   wcerr << e2.what() << endl; 

   wcerr.flush(); 

  } 

  wcout << endl << L"Ready to receive, press enter to shutdown" << endl; 

  wchar_t emptybuffer[256]; 

  wcin.getline(emptybuffer, sizeof(emptybuffer)); 

 } 
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 virtual 

  void 

  receiveInteraction ( 

  InteractionClassHandle theInteraction, 

  ParameterHandleValueMap const & theParameterValues, 

  VariableLengthData const & theUserSuppliedTag, 

  OrderType sentOrder, 

  TransportationType theType, 

  SupplementalReceiveInfo theReceiveInfo) 

  throw (FederateInternalError) 

 { 

  if (theInteraction == _iMessageId) { 

   if(_msgCnt == 0) 

   { 

    _startTime = pt::microsec_clock::local_time();  

   } 

 

   _msgCnt++; 

 

   _stopTime = pt::microsec_clock::local_time(); 

   pt::time_duration diff = _stopTime - _startTime; 

   double elapsed = diff.total_milliseconds(); 

   if(elapsed >= 1000) 

   { 

    double tp = (double)(_msgCnt / elapsed); 

 

    std::ostringstream strs; 

    strs << tp; 

    std::string str = strs.str(); 

 

    cout << str << endl; 

    _msgCnt = 0; 

   } 

  } 

 } 

}; 

 

 

 

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

{ 

 SenderFederatecc* s = new SenderFederatecc(); 

 s->run(argc, argv); 

 delete s; 

 return 0; 

} 

 

void string2wstring(wstring &dest, const string &src) 

{ 

 dest.resize(src.size()); 

 for (string::size_type i = 0; i < src.size(); i++) { 

  dest[i] = static_cast<unsigned char>(src[i]); 

 } 

 

}  
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SenderFederate.cpp 
#include "StdAfx.h" 

#include <iostream> 

#include <assert.h> 

#include <exception> 

#include <map> 

#include <pthread.h> 

#include <semaphore.h> 

#include <string.h> 

#include <RTI/NullFederateAmbassador.h> 

#include <RTI/time/HLAinteger64TimeFactory.h> 

#include <RTI/time/HLAinteger64Time.h> 

#include <RTI/time/HLAinteger64Interval.h> 

#include <RTI/encoding/BasicDataElements.h> 

 

#ifdef _WIN32 

#include <io.h> 

#include <fcntl.h> 

#endif 

 

using namespace std; 

using namespace rti1516e; 

 

pthread_mutex_t _mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER; 

pthread_cond_t _threshold_cv = PTHREAD_COND_INITIALIZER; 

 

void string2wstring(wstring &dest, const string &src); 

 

class SenderFederatecc : public NullFederateAmbassador  

{ 

 

private: 

 auto_ptr<RTIambassador> _rtiAmbassador; 

 InteractionClassHandle _iMessageId; 

 ParameterHandle _pTextId; 

 ParameterHandle _pSenderId; 

 ParameterHandleValueMap _pHandleValueMap; 

 

public: 

 SenderFederatecc()  

 {} 

 

 ~SenderFederatecc() throw() 

 {} 

 

 void run(int argc, char* argv[]) 

 { 

  wstring host = L"localhost"; 

  wstring port = L"8989"; 

  wchar_t tmpCrcHost[128];    

 

  vector<wstring> FOMmoduleUrls; 

  FOMmoduleUrls.push_back(L"Chat-evolved.xml"); 

 

  try  
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  { 

   if (argc > 1)  

   { 

    string2wstring(host, argv[1]); 

   }  

   else  

   { 

    wcout << L"Using RTI version " << rtiVersion() << endl << endl; 

    wcout << L"Enter the CRC address [localhost]: " << endl; 

    wcout.flush(); 

    wcin.getline(tmpCrcHost, 128, '\n'); 

    if (wcin.fail())  

    { 

     wcin.clear(); 

     wcin.ignore(128,'\n'); 

    }  

    else  

    { 

     host = tmpCrcHost; 

    } 

 

    if (host == L"") { 

     host = L"localhost"; 

    } 

   } 

   auto_ptr<RTIambassadorFactory> rtiAmbassadorFactory(new 

RTIambassadorFactory()); 

   _rtiAmbassador = rtiAmbassadorFactory->createRTIambassador(); 

  } 

  catch (RTIinternalError)  

  { 

   wcout << endl << L"Unable to create RTI ambassador" << endl; 

   return; 

  } 

 

  try  

  { 

   wstring localSettingsDesignator(L"crcAddress=" + host); 

   _rtiAmbassador->connect(*this, HLA_IMMEDIATE,localSettingsDesignator); 

   try  

   { 

    _rtiAmbassador->destroyFederationExecution(L"Performance testing"); 

   }  

   catch (FederatesCurrentlyJoined ignored) {}  

   catch (FederationExecutionDoesNotExist ignored) {} 

   catch (RTIinternalError ignored) {} 

 

   try  

   { 

    _rtiAmbassador->createFederationExecutionWithMIM(L"Performance 

testing", FOMmoduleUrls, L"", L""); 

   }  

   catch (FederationExecutionAlreadyExists ignored) {} 

 

   FederateHandle federateHandle = _rtiAmbassador->joinFederationExecution( 
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    L"senderFederatecc", 

    L"Performance testing", 

    FOMmoduleUrls); 

 

   _iMessageId = _rtiAmbassador->getInteractionClassHandle(L"Communication"); 

   _pTextId = _rtiAmbassador->getParameterHandle(_iMessageId, L"Message"); 

   _pSenderId = _rtiAmbassador->getParameterHandle(_iMessageId, L"Sender"); 

   _rtiAmbassador->publishInteractionClass(_iMessageId); 

 

#ifdef _WIN32 

   // Make sure that stdin and stdout is in text mode. 

   _setmode(_fileno(stdout), _O_TEXT); 

   _setmode(_fileno(stderr), _O_TEXT); 

   _setmode(_fileno(stdin), _O_TEXT); 

#endif 

   wcout << endl << L"Press enter to start sending messages." << endl; 

   wchar_t emptybuffer[256]; 

   wcin.getline(emptybuffer, sizeof(emptybuffer)); 

  

   while (true)  

   { 

    wchar_t msg[256]; 

    wstring wmsg = L"Testing."; 

    HLAunicodeString unicodeMessage(wmsg); 

    _pHandleValueMap[_pTextId] = unicodeMessage.encode(); 

    _rtiAmbassador->sendInteraction(_iMessageId, _pHandleValueMap,                         

                        VariableLengthData()); 

   } 

  } 

  catch (CouldNotOpenFDD &fdde)  

  { 

   wcerr << fdde.what() << endl; 

   wcerr.flush(); 

  }  

  catch (Exception &e)  

  { 

   wcerr << e.what() << endl; 

   wcerr.flush(); 

  }  

  catch (exception &e2)  

  { 

   wcerr << e2.what() << endl; 

   wcerr.flush(); 

  } 

  wcout << endl << L"Press <ENTER> to shutdown" << endl; 

  wchar_t emptybuffer[256]; 

  wcin.getline(emptybuffer, sizeof(emptybuffer)); 

 } 

}; 

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

{ 

 SenderFederatecc* s = new SenderFederatecc(); 

 s->run(argc, argv); 

 delete s; 

 return 0; 
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} 

 

void string2wstring(wstring &dest, const string &src) 

{ 

 dest.resize(src.size()); 

 for (string::size_type i = 0; i < src.size(); i++)  

  dest[i] = static_cast<unsigned char>(src[i]); 

  

} 
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Bilaga 3. Källkod till testprogram i C# som använder IKVM 

ReceiverFederate.cs 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

 

using hla.rti1516e; 

using hla.rti1516e.encoding; 

using hla.rti1516e.exceptions; 

using hla.rti1516e.time; 

using java.io; 

using System.Diagnostics; 

 

namespace receiverFederateLooped 

{ 

    class receiverFederateLooped : NullFederateAmbassador 

    { 

 

        private RTIambassador _rtiAmbassador; 

        private EncoderFactory _encoderFactory; 

        private string FEDERATION_NAME = "Performance testing"; 

        private string CRC_ADDRESS = ""; 

        private InteractionClassHandle _communicationHandle; 

        private ParameterHandle _messageParameterHandle; 

        private ParameterHandle _senderParameterHandle; 

 

        private static Stopwatch _stopWatch; 

        private int _msgCnt = 0; 

 

 

        private List<string> _tpResults = new List<string>(); 

 

        public void run(string[] args) 

        { 

 

            if (args.Length == 0) 

            { 

                System.Console.Write("Enter CRC address [localhost]: "); 

                string input = System.Console.ReadLine(); 

 

                if (input == "") 

                { 

                    CRC_ADDRESS = "crcAddress=localhost"; 

                } 

                else 

                { 

                    CRC_ADDRESS = "crcAddress=" + input; 

                } 

            } 

            else if (args.Length == 1) 

            { 

                CRC_ADDRESS = "crcAddress=" + args.ElementAt(0); 
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            } 

            else 

            { 

                System.Console.WriteLine("Usage: senderfederate.exe <crc-address>"); 

                return; 

            } 

 

            try 

            { 

                try 

                { 

                    RtiFactory rtiFactory = RtiFactoryFactory.getRtiFactory(); 

                    _rtiAmbassador = rtiFactory.getRtiAmbassador(); 

                    _encoderFactory = rtiFactory.getEncoderFactory(); 

                } 

                catch (Exception e) 

                { 

                    //System.Console.WriteLine("Unable to create RTI ambassador."); 

                    return; 

                } 

 

                _rtiAmbassador.connect(this, CallbackModel.HLA_IMMEDIATE, CRC_ADDRESS); 

                try 

                { 

                    // Clean up old federation 

                    _rtiAmbassador.destroyFederationExecution(FEDERATION_NAME); 

                } 

                catch (FederatesCurrentlyJoined ignored) { } 

                catch (FederationExecutionDoesNotExist ignored) { } 

 

 

                File fddFile = new File("Chat-evolved.xml"); 

                try 

                { 

                    _rtiAmbassador.createFederationExecution(FEDERATION_NAME, fddFile.toURL()); 

                } 

                catch (FederationExecutionAlreadyExists ignored) { } 

 

                _rtiAmbassador.joinFederationExecution("IKVM receiverFederate", FEDERATION_NAME); 

 

                // Subscribe and publish interactions 

                _communicationHandle = _rtiAmbassador.getInteractionClassHandle("Communication"); 

                _messageParameterHandle = _rtiAmbassador.getParameterHandle(_communicationHandle, 

"Message"); 

                _senderParameterHandle = _rtiAmbassador.getParameterHandle(_communicationHandle, 

"Sender"); 

 

                _rtiAmbassador.subscribeInteractionClass(_communicationHandle); 

 

                // HLA preparations done 

                _stopWatch = new Stopwatch(); 

 

                System.Console.WriteLine("\nReady to receive, press any key to resign and 

disconnect."); 

                System.Console.ReadKey(); 
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                // Leaving, cleaning up objects and destroying the federation 

                

_rtiAmbassador.resignFederationExecution(ResignAction.CANCEL_THEN_DELETE_THEN_DIVEST); 

                try 

                { 

                    _rtiAmbassador.destroyFederationExecution(FEDERATION_NAME); 

                } 

                catch (FederatesCurrentlyJoined ignored) { } 

                _rtiAmbassador.disconnect(); 

                _rtiAmbassador = null; 

 

 

 

            } 

            catch (Exception e) 

            { 

                System.Console.WriteLine("RTI Error: " + e.ToString()); 

                return; 

            } 

 

        } 

 

 

 

        public override void receiveInteraction(InteractionClassHandle interactionClass, 

                                       ParameterHandleValueMap theParameters, 

                                       byte[] userSuppliedTag, 

                                       OrderType sentOrdering, 

                                       TransportationTypeHandle theTransport, 

                                       hla.rti1516e.FederateAmbassador.SupplementalReceiveInfo 

receiveInfo) 

        { 

            if (interactionClass.equals(_communicationHandle)) 

            { 

                try 

                { 

                    if (_msgCnt == 0) 

                    { 

                        _stopWatch.Reset(); 

                        _stopWatch.Start(); 

                    } 

 

                    _msgCnt++; 

 

                    if (_stopWatch.ElapsedMilliseconds >= 1000) 

                    { 

                        _stopWatch.Stop(); 

                        double tp = (double)_msgCnt / _stopWatch.ElapsedMilliseconds; 

                        string tpResult = String.Format("{0:F5}", tp); 

                        System.Console.WriteLine(tpResult); 

                        _msgCnt = 0; 

                    } 

                } 

                catch (Exception e) 
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                { 

 

                    System.Console.WriteLine("Receive ERROR: " + e.ToString()); 

                } 

            } 

        } 

 

    } 

} 

  



 

 

53 

 

SenderFederate.cs 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

 

using hla.rti1516e; 

using hla.rti1516e.encoding; 

using hla.rti1516e.exceptions; 

using hla.rti1516e.time; 

using java.io; 

using System.Diagnostics; 

 

namespace senderFederateLooped 

{ 

    class senderFederateLooped : NullFederateAmbassador 

    { 

        private RTIambassador _rtiAmbassador; 

        private EncoderFactory _encoderFactory; 

        private string FEDERATION_NAME = "Performance testing"; 

        private string CRC_ADDRESS = ""; 

 

        private InteractionClassHandle _communicationHandle; 

        private ParameterHandle _messageParameterHandle; 

        private ParameterHandle _senderParameterHandle; 

 

        private int _messagesAmount; 

 

 

        public void run(string[] args) 

        { 

            if (args.Length == 0) 

            { 

                System.Console.Write("Enter CRC address [localhost]: "); 

                string input = System.Console.ReadLine(); 

 

                if (input == "") 

                { 

                    CRC_ADDRESS = "crcAddress=localhost"; 

                } 

                else 

                { 

                    CRC_ADDRESS = "crcAddress=" + input; 

                } 

            } 

            else if (args.Length == 1) 

            { 

                CRC_ADDRESS = "crcAddress=" + args.ElementAt(0); 

            } 

            else 

            { 

                System.Console.WriteLine("Usage: senderfederate.exe <crc-address>"); 

                return; 

            } 

            try 
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            { 

                try 

                { 

                    RtiFactory rtiFactory = RtiFactoryFactory.getRtiFactory(); 

                    _rtiAmbassador = rtiFactory.getRtiAmbassador(); 

                    _encoderFactory = rtiFactory.getEncoderFactory(); 

                } 

                catch (Exception e) 

                { 

                    //System.Console.WriteLine("Unable to create RTI ambassador."); 

                    return; 

                } 

 

                _rtiAmbassador.connect(this, CallbackModel.HLA_IMMEDIATE, CRC_ADDRESS); 

                try 

                { 

                    // Clean up old federation 

                    _rtiAmbassador.destroyFederationExecution(FEDERATION_NAME); 

                } 

                catch (FederatesCurrentlyJoined ignored) { } 

                catch (FederationExecutionDoesNotExist ignored) { } 

 

 

                File fddFile = new File("Chat-evolved.xml"); 

                try 

                { 

                    _rtiAmbassador.createFederationExecution(FEDERATION_NAME, fddFile.toURL()); 

                } 

                catch (FederationExecutionAlreadyExists ignored) { } 

 

                _rtiAmbassador.joinFederationExecution("senderFederateLooped", FEDERATION_NAME); 

 

                // Subscribe and publish interactions 

                _communicationHandle = _rtiAmbassador.getInteractionClassHandle("Communication"); 

                _messageParameterHandle = _rtiAmbassador.getParameterHandle(_communicationHandle, 

"Message"); 

                _senderParameterHandle = _rtiAmbassador.getParameterHandle(_communicationHandle, 

"Sender"); 

 

                _rtiAmbassador.publishInteractionClass(_communicationHandle); 

 

                // HLA preparations done 

                HLAunicodeString nameEncoder = _encoderFactory.createHLAunicodeString("IKVM 

senderFederate"); 

                HLAunicodeString messageEncoder = _encoderFactory.createHLAunicodeString(); 

                string message = "Testing."; 

 

                System.Console.WriteLine("Press a key to start message loop."); 

                System.Console.ReadKey(); 

 

                Stopwatch s = new Stopwatch(); 

                int _msgcnt = 0; 

                s.Reset(); 
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                ParameterHandleValueMap parameters = 

_rtiAmbassador.getParameterHandleValueMapFactory().create(1); 

 

                messageEncoder.setValue(message); 

                parameters.put(_messageParameterHandle, messageEncoder.toByteArray()); 

                parameters.put(_senderParameterHandle, nameEncoder.toByteArray()); 

 

                while(true) 

                { 

                    _msgcnt++; 

                    if (!s.IsRunning) 

                    { 

                        s.Start(); 

                    } 

 

 

                    _rtiAmbassador.sendInteraction(_communicationHandle, parameters, null); 

 

                    if (s.ElapsedMilliseconds > 1000) 

                    { 

                        s.Stop(); 

                        System.Console.WriteLine((double)(_msgcnt / s.ElapsedMilliseconds)); 

                        _msgcnt = 0; 

                        s.Reset(); 

                    } 

                } 

 

            } 

            catch (Exception e) 

            { 

                System.Console.WriteLine("RTI Error: " + e.ToString()); 

                return; 

            } 

 

        } 

    } 

} 
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Bilaga 4. Källkod till testprogram i C# som använder C++/CLI 

ReceiverFederate.cs 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

 

using CliRtiAmbassadorWrapper; 

using System.Diagnostics; 

 

 

namespace cli_receiverProjectLooped 

{ 

    class cli_receiverFederateLooped : cs_FederateAmbassador 

    { 

        private RtiAmbassadorWrapper _rtiAmbassador; 

        private string FEDERATION_NAME = "Performance testing"; 

        private string CRC_ADDRESS = ""; 

        private InteractionClassHandleWrapper _communicationHandle; 

        private ParameterHandleWrapper _messageParameterHandle; 

        private ParameterHandleWrapper _senderParameterHandle; 

 

        private static Stopwatch _stopWatch; 

         

        private List<string> _tpResults = new List<string>(); 

 

        private int _msgCnt = 0; 

 

        public void run(string[] args) 

        { 

 

            if (args.Length == 0) 

            { 

                System.Console.Write("Enter CRC address [localhost]: "); 

                string input = System.Console.ReadLine(); 

 

                if (input == "") 

                { 

                    CRC_ADDRESS = "crcAddress=localhost"; 

                } 

                else 

                { 

                    CRC_ADDRESS = "crcAddress=" + input; 

                } 

            } 

            else if (args.Length == 1) 

            { 

                CRC_ADDRESS = "crcAddress=" + args.ElementAt(0); 

            } 

            else 

            { 

                System.Console.WriteLine("Usage: senderfederate.exe <crc-address>"); 

                return; 
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            } 

 

            try 

            { 

                try 

                { 

                    _rtiAmbassador = new RtiAmbassadorWrapper(); 

                } 

                catch (Exception e) 

                { 

                    System.Console.WriteLine("Unable to create RTI ambassador."); 

                    System.Console.WriteLine(e.Message); 

                    return; 

                } 

 

                _rtiAmbassador.connect(this, CRC_ADDRESS); 

                _rtiAmbassador.join("C++/CLI receiverFederate", FEDERATION_NAME); 

 

                // Subscribe and publish interactions 

                _communicationHandle = 

_rtiAmbassador.getInteractionClassHandleWrapper("Communication"); 

                _messageParameterHandle = 

_rtiAmbassador.getParameterHandleWrapper(_communicationHandle, "Message"); 

                _senderParameterHandle = 

_rtiAmbassador.getParameterHandleWrapper(_communicationHandle, "Sender"); 

 

                _rtiAmbassador.SubscribeIC(_communicationHandle); 

 

                // HLA preparations done 

                _stopWatch = new Stopwatch(); 

 

                System.Console.WriteLine("\nReady to receive, press any key to resign and 

disconnect."); 

                System.Console.ReadKey(); 

 

            } 

            catch (Exception e) 

            { 

                System.Console.WriteLine("RTI Error: " + e.ToString()); 

                return; 

            } 

 

        } 

 

 

 

        public override void 

receiveInteraction(CliRtiAmbassadorWrapper.InteractionClassHandleWrapper interactionClass, 

CliRtiAmbassadorWrapper.ParameterHandleValueMapWrapper p) 

        { 

 

 

           //// if (interactionClass.GetType() == _communicationHandle.GetType()) 

            //{ 
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                try 

                { 

                    if (_msgCnt == 0) 

                    { 

                        _stopWatch.Reset(); 

                        _stopWatch.Start(); 

                    } 

 

                    _msgCnt++; 

 

                    if (_stopWatch.ElapsedMilliseconds >= 1000) 

                    { 

                        _stopWatch.Stop(); 

                        double tp = (double)_msgCnt / _stopWatch.ElapsedMilliseconds; 

                        string tpResult = String.Format("{0:F5}", tp); 

                        System.Console.WriteLine(tpResult); 

                        _msgCnt = 0; 

                    } 

                } 

                catch (Exception e) 

                { 

 

                    System.Console.WriteLine("Receive ERROR: " + e.ToString()); 

                } 

           // } 

        } 

 

    } 

} 
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SenderFederate.cs 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

 

using CliRtiAmbassadorWrapper; 

using System.Diagnostics; 

 

namespace cli_senderProjectLooped 

{ 

    class cli_senderFederateLooped : cs_FederateAmbassador 

    { 

        private RtiAmbassadorWrapper _rtiAmbassador; 

        private string FEDERATION_NAME = "Performance testing"; 

        private string CRC_ADDRESS = ""; 

 

        private InteractionClassHandleWrapper _communicationHandle; 

        private ParameterHandleWrapper _messageParameterHandle; 

        private ParameterHandleWrapper _senderParameterHandle; 

 

        //private int _messagesAmount; 

 

 

        public void run(string[] args) 

        { 

            if (args.Length == 0) 

            { 

                System.Console.Write("Enter CRC address [localhost]: "); 

                string input = System.Console.ReadLine(); 

 

                if (input == "") 

                { 

                    CRC_ADDRESS = "crcAddress=localhost"; 

                } 

                else 

                { 

                    CRC_ADDRESS = "crcAddress=" + input; 

                } 

            } 

            else if (args.Length == 1) 

            { 

                CRC_ADDRESS = "crcAddress=" + args.ElementAt(0); 

            } 

            else 

            { 

                System.Console.WriteLine("Usage: senderfederate.exe <crc-address>"); 

                return; 

            } 

            try 

            { 

                try 

                { 

                    _rtiAmbassador = new RtiAmbassadorWrapper(); 

                } 
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                catch (Exception e) 

                { 

                    System.Console.WriteLine("Unable to create RTI ambassador."); 

                    return; 

                } 

 

                _rtiAmbassador.connect(this,CRC_ADDRESS); // skicka in this eller liknande 

                _rtiAmbassador.join("C++/CLI senderFederate", FEDERATION_NAME); 

 

                // Subscribe and publish interactions 

                _communicationHandle = 

_rtiAmbassador.getInteractionClassHandleWrapper("Communication"); 

                _messageParameterHandle = 

_rtiAmbassador.getParameterHandleWrapper(_communicationHandle, "Message"); 

                _senderParameterHandle = 

_rtiAmbassador.getParameterHandleWrapper(_communicationHandle, "Sender"); 

 

                _rtiAmbassador.PublishIC(_communicationHandle); 

 

                // HLA preparations done 

                 

                System.Console.WriteLine("Press a key to start sending messages."); 

                System.Console.ReadKey(); 

 

                Stopwatch s = new Stopwatch(); 

                int _msgcnt = 0; 

                s.Reset(); 

 

                ParameterHandleValueMapWrapper parameters = new ParameterHandleValueMapWrapper(); 

                Byte[] ab = _rtiAmbassador.encodeUnicodeString("Testing."); 

                parameters.insert(ref _messageParameterHandle, ref ab); 

                Byte[] sb = _rtiAmbassador.encodeUnicodeString("C++/CLI senderFederate"); 

                parameters.insert(ref _senderParameterHandle, ref sb); 

 

                while (true) 

                //for(int i = 1; i <=10; i++) 

                { 

                    _msgcnt++; 

                    if (!s.IsRunning) 

                    { 

                        s.Start(); 

                    } 

 

                    _rtiAmbassador.sendI(ref _communicationHandle, ref parameters); 

                     

                    if (s.ElapsedMilliseconds > 1000) 

                    { 

                        s.Stop(); 

                        System.Console.WriteLine((double)(_msgcnt / s.ElapsedMilliseconds)); 

 

                        _msgcnt = 0; 

                        s.Reset(); 

                    } 

                } 
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            } 

            catch (Exception e) 

            { 

                System.Console.WriteLine("RTI Error: " + e.ToString()); 

                System.Console.ReadKey(); 

                return; 

            } 

 

        } 

 

        public override void 

receiveInteraction(CliRtiAmbassadorWrapper.InteractionClassHandleWrapper i, 

CliRtiAmbassadorWrapper.ParameterHandleValueMapWrapper p) 

        { } 

    } 

} 
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