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Aktiva objektAktiva objekt

Det är välkänt från vardagslivet att saker händer samtidigt. 

Aktiva objekt gör saker på eget initiativ, medan passiva objekt endast gör saker 
när de blir ombedda.

Det är viktigt att det underliggande systemet stöder parallellism så att man kan 
modellera verkligheten på ett bra sätt.

Det är onaturligt att modellera parallellism som ett sekventiellt förlopp.

I datorer med en processor simuleras parallellismen genom tidsdelning.
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MotiveringMotivering

Många program måste kunna hålla på med flera saker samtidigt:

 • bokningssystem av olika slag

 • en webbserver måste kunna leverera flera webbsidor samtidigt

 • en grafisk applikation ritar samtidigt som den arbetar med nästa bild

 • ett grafiskt användargränssnitt utför beräkningar och är samtidigt redo 
att ha dialog med användaren

 • en webbläsare börjar visa ett dokument innan hela dokumentet är 
nedladdat

Denna typ av program kallas samverkande program (concurrent programs).

Vi skall här endast ge en introduktion till programmering med samverkande 
program, för mer djupgående studier hänvisas till kursen  
Parallellprogrammering.
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TrådarTrådar

I Java beskriver man aktiva objekt (och parallellism) med hjälp av 
standardklassen Thread. Aktiviteter som pågår samtidigt kallas i Java 
för trådar. 

objekt3

m10

m11

m12

objekt4

m8

m9

objekt2

m5

m6

m7
objekt5

m3

m4

objekt1

m0

m1

m2







14

Exempel Exempel RunnableRunnable

Vi skriver en klass Writer som har två instansvariabler text 
och interval. När ett objekt av klassen Writer exekveras 
skall texten text skrivas ut gång på gång med ett 
tidsintervall av interval sekunder mellan utskrifterna.
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Exempel Exempel RunnableRunnable

För att demonstrera hur flera objekt av klassen Writer 
kan exekvera parallellt ges nedan ett program som under 
en minut skriver ut "IFK" var 3:e sekund, "AIK" var 4:e 
sekund och "Ut med domaren" var 5:e sekund. 









 



 










