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Kapitola 1

Úvod

1.1 Motivácia a cie© práce

V dne²nej dobe sa pri vývoji aplikácií kladie stále vä£²í dôraz na architektúru týchto apliká-
cií. Dôkazom je po£et frameworkov, ktoré sú dnes dostupné, a ktoré zasahujú do mnohých
aspektov vývoja softvéru prostredníctvom API, ktoré poskytujú. Vä£²ina týchto moder-
ných frameworkov pozná pojem komponent, pretoºe si to vyºaduje spôsob, akým sú dnes
z ve©kej £asti aplikácie vyvíjané. Vývojári totiº niekedy strávia vä£²inu £asu spájaním uº
odladených a dobre fungujúcich komponentov do jedného fungujúceho celku. Je to ©ahko
pochopite©né. Ve¤ pre£o by mali vývojári zakaºdým znovu objavova´ koleso? Há£ik je
v²ak v tom, ºe správa komponentov, ich distribúcia do systému, ako aj zabezpe£enie ich
vzájomnej komunikácie, nie je triviálna záleºitos´. V prípade modulárnych architektúr sa
navy²e na programátorov kladú nové poºiadavky, ktoré súvisia so ºivotným cyklom týchto
komponentov.

Cie©om tejto práce je preskúma´ aké výhody a nevýhody má pouºitie dynamickej mo-
dulárnej softvérovej architektúry pri vývoji aplikácií v porovnaní s architekúrami, ktoré
de�nujú vz´ahy medzi komponentami iba staticky. Zárove¬ sa budem zaobera´ niektorými
návrhovými vzormi (angl. design pattern) a popí²em, ktoré sú pre takúto architektúru
vhodné a ktoré nie. Cie©om je takisto ukáza´, ako moºno vyvinú´ aplikáciu s touto ar-
chitektúrou v prostredí jazyka Java. V²etky tieto poznatky budem demon²trova´ na malej
ukáºkovej aplikácií AudioTT, ktorá vyuºíva modulárny framework OSGi.
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Modulárne architektúry

2.1 De�nícia a základné vlastnosti

Modulárna architektúra je konkrétny prípad softvérovej architektúry. Existuje viacero
de�nícií pojmu softvérová architektúra. Do dne²ného d¬a v²ak nie je ºiadna z nich akcep-
tovaná ako presná de�nícia tohoto pojmu [4]. Z tohoto dôvodu zade�nujem tieto pojmy
tak, ako vystupujú v kontexte tejto bakalárskej práce.

Architektúra softvérového systému

Je to ²truktúra (mnoºina ²truktúr), ktorá zostavuje komponenty systému do jedného celku.
Architektúrou softvéru ako konceptom sa ako prvý za£al zaobera´ Edsger Dijkstra

(1968) a neskôr David Parnas (1970) [4]. Obaja títo vedci za£ali zdôraz¬ova´, ºe záleºí
na ²truktúre softvéru a neoplatí sa programova´ tak, aby program iba plnil ú£el (vracal
korektné výstupy ap).

Architektúru softvéru si netreba mýli´ so sofvérovým dizajnom. Softvérový dizajn je
proces tvorby systému, pri ktorom sa rozhodujeme, ktoré prostriedky a akým spôsobom
budú pouºité pri samotnom vývoji.

Modulárna architektúra softvérového systému

Je to ²truktúra, ktorá zostavuje komponenty systému do jedného celku, av²ak väzby medzi
týmito komponentami sú vo©né (loosely-coupled) a �exibilné. Pod pojmom vo©né väzby sa
myslí, ºe sú ²peci�kované rozhraním. Pod pojmom �exibilné zase, ºe je moºné jednotlivé
komponenty rôzne kombinova´. Komponenty modulárnej architektúry sa nazývajú moduly.

Výhodou systému s takouto architektúrou je omnoho jednoduch²ia údrºba. V tejto
bakalárskej práci v²ak túto de�níciu e²te roz²írim o jednu novú podmienku - dynamickos´.
Dynamickos´ znamená, ºe po pridaní alebo odstránení ©ubovo©ného modulu v ©ubovo©nom
£ase systém nemôºe spadnú´ (Runtime error) ale iba zmeni´ svoju funkcionalitu. Takáto
architektúra nám potom umoº¬uje vyvinú´ systém, ktorý je moºné aktualizova´ po£as jeho
behu (nie je potrebný re²tart celého systému).
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Systémy s takouto architektúrou sú vä£²inou postavené na podpornom frameworku,
ktorý zabezpe£uje komunikáciu medzi modulmi a popisuje ich ºivotný cyklus. �ivotný
cyklus modulu musí by´ frameworkom zade�novaný kvôli poºiadavke pridáva´ a odstra¬o-
va´ moduly v ©ubovo©nom £ase.

V tejto bakalárskej práci pracujem s modulárnou architektúrou OSGi, ktorá de�nuje frame-
work, na ktorom je moºné vyvinú´ aplikáciu s týmito vlastnos´ami:

• Aplikácia je zloºená z modulov.

• Väzby medzi modulmi sú vo©né.

• Do systému je moºné moduly prida´ alebo z neho odobra´ v ©ubovo©nom £ase (dy-
namickos´).

2.2 Výhody a nevýhody

Flexibilita

Modulárny softvér je dobre kon�gurovate©ný a �exibilný. Znamená to, ºe rôznou kon�g-
uráciou modulov systému je moºné poskytnú´ daný systém v rôznych variáciách (s rôznou
funkcionalitou). V praxi je dnes táto vlastnos´ ºiadaná ve©mi £asto. Napr. rôzne variácie
toho istého softvéru sú predávané pod rôznymi licenciami.

Framework

Pri vývoji modulárneho systému si asi nebude kaºdý písa´ podporný framework sám, ale
pouºije uº existujúci. Pouºi´ existujúci framework je nesporne výhoda uº iba v tom, ko©ko
£asu by trvalo vyvinú´ nový. Treba si v²ak uvedomi´, ºe vývoj softvéru je na zvolenom
frameworku úplne závislý. Ak sa po£as vývoja zistí, ºe framework neposkytuje poºadovanú
vlastnos´, alebo ºe je v istých prípadoch zle zaimplementovaný ap., je to ve©ký problém.

Zloºitos´

�i bude výsledný systém zloºitej²í ak bude modulárny je otázne kvôli uhlu poh©adu, akým
sa na zloºitos´ pozrieme. Kaºdopádne pri dobrom návrhu modulov a vz´ahov medzi nimi
priná²a so sebou modularita jednoduch²iu údrºbu a spomínanú �exibilitu.

Jedným aspektom je teda zloºitos´ týkajúca sa samotného návrhu modulov - ktorý
modul bude ma´ v systéme akú úlohu a ako budú tieto moduly preväzbené. Tento návrh
uº sám o sebe nie je jednoduchou úlohou.

�al²ím aspektom je zloºitos´ týkajúca sa vývoja jednotlivých modulov. Predstavme si
moduly ako funk£né jednotky. V monolitickom systému by tieto jednotky boli prepojené
statickými väzbami. Tie by sa vytvorili pri kompilácií alebo aº po£as ²tartu systému
aplikácie. Napríklad Spring je framework, ktorý umoº¬uje závislosti medzi komponentami
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de�nova´ v deklaratívne v XML súbore. Väzby medzi jednotlivými komponentami potom
Spring vytvorí pod©a kon�gura£ných súborov aº pri spustení aplikácie ([9]).

V modulárnom systéme v²ak kaºdá funk£ná jednotka musí ráta´ s tým, ºe jej ©ubovolná
väzba/závislos´ môºe v ©ubovo©nom £ase zmiznú´ ale sa aj objavi´. Kaºdý modul teda musí
okrem svojej základnej funkcionality obsahova´ e²te aj logiku, ktorá reaguje na udalos´
straty ©ubovolnej závislosti modulu ako aj na udalos´ poskytnutia takejto závislosti.

Navy²e, spustenie alebo zastavenie modulu môºe by´ vo£i funkcionalite poskytovanej
modulom asynchrónna operácia. Treba teda myslie´ aj na to, ºe modul môºe strati´ svoju
závislos´ práve v £ase, ke¤ vykonáva operáciu, na ktorej realizáciu danú závislos´ potrebuje.
Alebo môºe modul dosta´ pokyn na svoje zastavenie práve v £ase, ke¤ vykonáva dajakú
operáciu. Od modulu sa o£akáva, ºe je zaimplementovaný tak, aby danú operáciu £o
najskôr a bezpe£ne ukon£il. Pri implementovaní modulov je preto nutné pripravi´ sa na
prácu vo viacvláknovom (multithreadovom) prostredí.

Náchylnos´ na chyby

Zo zloºitosti pri implementácií modulov vyplýva, ºe budú náchylnej²ie na chyby ako keby
boli moduly preväzbené staticky. Dobré frameworky v²ak poskytujú ²tandardné nástroje
resp. API, pomocou ktorého je moºné moduly implementova´ relatívne jednoducho a
bezpe£ne.



Kapitola 3

Modularita v prostredí jazyka Java

Momentálne existujú dva korporátne podporované frameworky, ktoré umoº¬ujú v jazyku
Java vyvíja´ aplikácie s dynamickou modulárnou architektúrou. Sú nimi NetBeans platform
a OSGi. Tieto frameworky sa lí²ia len minimálne. Obidva implementújú základné £rty
dynamického modulárneho frameworku ako sú modul alebo servis registrov. Rozdiel je iba
v ich API a terminológií. Napríklad service registry v OSGi (register servisov) je v princípe
to isté ako Lookup v Netbeans platform.

V dne²nej dobe zaºíva najvä£²í boom zrejme práve technológia OSGi, pretoºe ju k sebe
integrujú iné frameworky ako napríklad Spring. Zárove¬ za£ína by´ táto technológia vo
ve©kom intergrovaná aj do aplika£ných servrov (Websphere, JBoss, Spring DM Server, ...).
V niektorých prípadoch sú na tejto technológií servre rovno postavené (Jetty). Dôvodom
integrovania technológie OSGi do aplika£ných servrov je jej dobrá ²peci�kácia a moºnos´
vývoja aplikácií, ktoré musia beºa´ v reºime 24/7. Pri dobrom návrhu takejto aplikácie je
totiº moºné vykona´ jej aktualizáciu bez re²tartu aplika£ného servra.

3.1 NetBeans platform

NetBeans je prvé integrované vývojové prostredie (IDE) pre jazyk Java napísané v jazyku
Java. Toto vývojové prostredia za£ali vyvíja´ ²tudenti z �eskej republiky ako ²kolský
projekt uº v roku 1996. Od po£iatku vývoja sa snaºili o to, aby bolo toto vývojové
prostredie pluginovate©né. Neskôr si uvedomili, ºe ak sa im podarí oddeli´ od IDE tú £as´
kódu, ktorá zabezpe£uje modularitu ich vývojového prostredia, mohli by ju poskytova´
ako framework pre tvorbu modulárnych aplikácií. Dnes je tento framework známy ako
NetBeans platform.

NetBeans ako vývojové prostredie má k dispozícií vynikajúce nástroje na vývoj apliká-
cií postavených na NetBeans platform, ako aj nástroje na vývoj pluginov do samotného
vývojového prostredia. Zárove¬ poskytuje v dne²nej dobe asi najlep²í nástroj na tvorbu
uºívate©ského rozhrania postaveného na kniºnici Swing. Tento nástroj sa volá Matisse.
Ak sa teda niekto rozhodne zaloºi´ svoju aplikáciu na NetBeans platform, nemusí sa bá´
nedostatku podporných nástrojov.
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Nevýhodou v²ak je, ºe NetBeans platform nie je ²tandardizovaný framework tak ako je
to v prípade OSGi (vi¤. nasledujúca sekcia). V dôsledku toho nie je nato©ko integrovaný
do iných frameworkov. Otázkou potom je, do u£enia ktorého frameworku sa skôr oplatí
investova´ energiu. Samozrejme, ºe to závisí e²te od viacerých faktorov a povahy projektu,
ktorý sa ide vyvíja´. Integrovate©nos´ s inými frameworkami v²ak zanedbate©ný faktor
ur£ite nie je.

3.2 OSGi

OSGi Service Platform je ²peci�kácia vyvíjanáOSGi Alliance [1]. Táto ²peci�kácia de�nuje
modulárny framework pre platformu Java.

Základné charakteristiky OSGi frameworku

• Roz²iruje pravidlá vidite©nosti jazyka Java (visibility rules - private, protected, pub-
lic) o nový typ vidite©nosti, ktorý umoº¬uje de�nova´ vidite©nos´ celých balí£kov
(Java package) medzi jednotlivými modulmi (vi¤. Bundle space v ²peci�kácií [1]).

• Meneºuje závislosti medzi modulmi a ich verziovanie (versioning).

• Je dynamický - umoº¬uje moduly systému in²talova´, spú²´a´, zastavi´, aktualizova´
a o odin²talova´ po£as behu tohoto systému.

• Je servisne orientovaný - modul môºe do frameworku hocikedy zaregistrova´ servis
(poskytnú´ frameworku funkcionalitu), ktorý môºe následne skonzumova´ ©ubovo©ný
iný modul.

Implementácie

Implementácií OSGi je pomerne ve©a. V dne²nej dobe je v²ak Alianciou OSGi certi�ko-
vaných iba týchto pä´ implementácií:

1. Makewave Knop�er�sh Pro 2.0 (www.makewave.com)

2. ProSyst Software mBedded Server 6.0 (www.prosyst.com)

3. Eclipse Equinox 3.2 (www.eclipse.org/equinox/)

4. Samsung OSGi R4 Solution (www.samsung.com)

5. HitachiSoft SuperJ Engine Framework (http://hitachisoft.jp/)

Kaºdá z nich má svoje výhody a nevýhody. Niektoré sú implementované tak, aby mohli
beºa´ v zariadeniach s obmedzenými zdrojmi (embedded device). Príkladom je napríklad
implementácia Concierge (http://concierge.sourceforge.net/). Concierge má ve©kos´ iba
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pribliºne 80kB, takºe je moºné ho vyuºi´ v zariadeniach akými sú mobilné telefóny, alebo
roboty s malou dostupnou pamä´ou.

Na ú£ely tejto bakalárskej práce som si v²ak vybral implementáciu Equinox. Dôvodom
je, ºe na tejto implementácií je postavené samotné vývojové prostredie Eclipse. Equinox
je preto ve©mi dobre zdokumentovaným frameworkom. Prácu s ním navy²e u©ah£uje e²te
aj to, ºe Eclipse poskytuje ²irokú ²kálu nástrojov ur£ených na vývoj aplikácií na ¬om
zaloºených. Bohuºia©, ani tieto nástroje e²te nie sú dokonalé. Niektoré úkony sú pri vývoji
takejto aplikácie preto komplikované aj v samotnom Eclipse.

3.2.1 Equinox

OSGi implementácia Equinox je obsiahnutá v jednom JAR súbore. Ako vä£sina imple-
mentácií aj Equinox poskytuje konzolu, prostredníctvom ktorej je moºné spravova´ beºiacu
in²tanciu frameworku (in²talova´ do systému nové moduly, spú²´a´ ich a podobne).

Zapnutie a vypnutie konzoli

Ak chceme ma´ k dispozícií konzolu, sta£í Equinox spusti´ z príkazového riadku ako beºný
JAR súbor s dodato£ným prepína£om -console.

miso$ java -jar org.eclipse.osgi_3.4.0.jar -console

osgi>

Konzola poskytuje zopár základných príkazov. Ich zoznam so stru£ným popisom na £o
slúºia moºno zobrazi´ zadaním príkazu ? alebo help.

osgi> ?

---Eclipse Runtime commands---

diag - Displays unsatisfied constraints for the specified bundle(s).

enableBundle - enable the specified bundle(s)

disableBundle - disable the specified bundle(s)

disabledBundles - list disabled bundles in the system

---Controlling the OSGi framework---

launch - start the OSGi Framework

...

Aplikácia sa vypína príkazom:

osgi> exit

Spustenie a zastavenie modulu

Modul v OSGi je JAR súbor s ur£itými vlastnos´ami (vi¤. 3.2.2). Pred spustením modulu
je potrebné ho nain²talova´. In²talácia je proces, pri ktorom sa overí £i je daný JAR
súbor valídnym OSGi modulom a pri ktorom sa tento JAR súbor fyzicky skopíruje do
con�gura£ného adresára Equinoxu.
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Riadenie ºivotného cyklu modulu prostredníctvom konzoli budem demon²trova´ na ap-
likácií AudioTT. Po spustení aplikácie môºeme v konzole zobrazi´ zoznam modulov, ktorý-
mi je aplikácia momentálne tvorená. Na zobrazenie tohoto zoznamu slúºia príkazy status

a ss (short status).

osgi> ss

Framework is launched.

id State Bundle

0 ACTIVE org.eclipse.osgi_3.4.3.R34x_v20081215-1030

1 ACTIVE org.eclipse.equinox.util_1.0.0.v20080414

2 ACTIVE org.audiott.ui_1.0.0

...

Pri prvom ²tarte poskytuje aplikácia iba základnú funkcionalitu. Aby sa aplikácia Au-
dioTT dala vyuºi´ na prezeranie a editáciu napríklad metadát MP3 súborov, je potrebné
nain²talova´ a spusti´ modul org.vician.meta.mp3.

osgi> install file:|||home/miso/projects/audiott/org.vician.meta.mp3.jar

Bundle id is 8

osgi> start 8

Po nai²talovaní modulu sa tomuto modulu priradí identi�kátor (£íslo), ktorým potom
moºno identi�kova´ modul pri práci s inými príkazmi. Modul sa v tomto prípade na²-
taruje príkazom start 8. Ak bol modul úspe²ne na²tartovaný tak sa nachádza v stave
ACTIVE. Overi´ si to moºno opä´ výpisom príkazu ss.

Po£as svojho ²tartu modul zaregistroval do registra servisov servis (vi¤. 3.2.3) umoº¬u-
júci aplikácií £íta´ metadáta MP3 súborov. Roz²írila sa tak funkcionalita programu bez
toho, aby sme ho re²tartovali. Zastavi´ modul moºno rovnako jednoducho ako ho spusti´:

osgi> stop 8

Po zastavení modulu sa modul nachádza v stave RESOLVED. Tento stav zna£í, ºe modul nie
je aktvívny a nie sú uº viac k dispozícií ani servisy, ktoré zaregistroval pri svojom ²tarte.
Zárove¬ v²ak stav modulu RESOLVED zna£í, ºe v²etky servisy a moduly, na ktorých je
závislí sú vo frameworku k dispozícií, a preto je tento modul pripravený na svoje opätovné
spustenie. Po zastavení modulu sa preto aplikácia AudioTT nachádza v po£iato£nom stave
- tz. ºe neumoº¬uje editova´ metadáta MP3 súborov.

Ve©mi dôleºitým príkazom je e²te príkaz update, ktorý slúºi na aktualizáciu modu-
lu. Príkaz update v podstate daný modul prein²taluje a pokúsi sa ho uvies´ do rov-
nakého stavu, v akom bol pred aktualizáciou. Znamená to, ºe ak sa aktualizuje mod-
ul, ktorý sa nachádza napríklad v stave ACTIVE, framework sa po jeho prein²talovaní
pokúsi modul do tohoto stavu automaticky dosta´. Príkaz update zlyhá na výnimke
FileNotFoundException ak sa aktuaklizovaný modulu fyzicky nenáchádza na rovnakom
mieste z akého bol prvotne nain²talovaný.
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3.2.2 Moduly

Pre pochopenie ako OSGi de�nuje modul je nutné vedie´, £o je to JAR súbor a jeho man-
ifest [5]. Modul je totiº z poh©adu OSGi taký JAR súbor, ktorý obsahuje dodato£né meta
informácie (názov modulu, verzia modulu a podobne). Tieto informácie sa nachádza-
jú v samotnom manifeste JAR súboru. V niektorých prípadoch v²ak formát manifestu
neposta£uje a viac sa hodí napríklad formát XML. XML súbor je potom v manifeste
zade�novaný ako jeho roz²írenie (extension). Z toho je jasne vidno, ºe manifest je ústred-
ným bodom kon�gurácie modulu a ºe je z neho moºné vy£íta´ v²etky vlastnosti modulu v
prostredí OSGi frameworku.

OSGi a vidite©nos´ zdrojov medzi modulmi

Kaºdý Java programátor by mal dobre pozna´ pojem class path. Je to zoznam prie£inkov
a JAR súborov, v ktorých sa nachádzajú Java triedy a iné zdroje, ktoré môºe program
dynamicky na£íta´ po£as svojho behu prostredníctvom tzv. class loadera. V prípade, ºe sa
program snaºí pristúpi´ k triede, ktorá sa nenachádza v zozname class path, class loader
vyvolá výnimku ClassNotFoundException.

Ako uº bolo spomenuté v sekcií o základných vlastnostiach frameworku OSGi (3.2),
OSGi roz²iruje pravidlá vidite©nosti jazyka Java. OSGi framework beºiaci v jednej vir-
tuálnej ma²ine (JVM) môºe obsahova´ viacero beºiacich modulov. Tieto moduly v²ak v
implicitnom stave nevedia navzájom pristupova´ k svojim zdrojom. Treba si uvedomi´, ºe
moduly sú JAR súbory. Keby tieto JAR súbory boli spustené v jednej virtuálnej ma²ine
bez frameworku OSGi, k svojim zdrojom by mohli navzájom pistupova´. Otázkou teda
je, akým spôsobom OSGi kontroluje vidite©nos´ zdrojov v jednotlivých moduloch a ako
moºno túto vidite©nos´ kon�gurova´.

Odpove¤ou na túto otázku je tzv. class space.

Class space a Class loader

V prostredí OSGi je vytvorený jeden class loader pre kaºdý modul. Prístup k zdrojom
je teda plne pod kontrolov tohoto ²peciálneho class loadera. Class space je de�novaný
ako mnoºina tried a zdrojov, ktoré je schopný tento ²peciálny class loader na£íta´. Kaºdý
modul má teda svoj vlastný class space.

Ako som uº spomínal, implicitne moduly svoje zdroje medzi sebou nezdie©ajú. Ak chce
modul zdie©a´ dajaký zdroj, môºe tak urobi´ na úrovni balí£kov (Java package). Slúºia na
to klauzuly v manifeste JAR súboru.

• Export-Package: some.java.package umoºní pouºi´ zdroje zade�nované v balí£ku
some.java.package z iného modulu

• Import-Package: some.java.package deklaruje pouºitie zdrojov exportovaných iným
modulov v danom module

• Require-Bundle: meno.modulu vyºaduje prítomnos´ modulu s daným identi�kátorom
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Obrázok 3.1: Ilustrácia class space ²peci�ckého modulu.

Obrázok 3.2: Príklad class loader delegation modelu. V tomto príklade modul A nevie
pristúpi´ k zdrojom modulu B.

Klauzúl de�nujúcich vlastnosti a závislosti modulov je omnoho viac. Ich zoznam moºno
nájs´ v ²peci�kácií ([1]). Tie £o som vymenoval v²ak patria k základným, £o sa týka
vidite©nosti zdrojov medzi modulmi. Aby class loadery jednotlivých modulov vedeli pris-
tupova´ k zdrojom tak, ako sú zadeklarované v manifeste, OSGi framework medzi nimi
vztvára hierarchiu, ktorá sa v nazýva class loader delegation model. V tomto modeli ide v
princípe o tom, ºe ak nie je class loader daného modulu schopný na£íta´ dajaký konkrétny
zdroj, poºiada o toto na£ítanie class loader toho modulu, ktorého zdroje importuje (import
je zade�novaný v manifeste modulu) (3.2).

Spustenie a zastavenie modulu

Na spustenie modulu cez konzolové rozhranie OSGi slúºi príkaz start (3.2.1). Modul môºe,
ale aj nemusí po£as ²tartu vykona´ isté inicializa£né operácie. Ak sa vyºaduje explicitná
inicializácia modulu, treba tak urobi´ v ²peciálnom objekte, ktorý sa nazýva aktivátor mo-



OSGi 15

dulu. Tento objekt je vytvorený frameworkom pred na²tartovaním modulu. Jeho in²tancia
je vytvorená z triedy implementujúcej rozhranie org.osgi.framework.BundleActivator.
Aby ju OSGi framework vedel v module nás´, musí by´ zade�novaná v manifeste JAR
súboru nasledovne:

Bundle-Activator: some.package.ActivatorClassName

Rozhranie BundleActivator de�nuje dve metódy. Sú nimi metóda start(BundleContext)
a metóda stop(BundleContext). Z ich názvov je zjavné, ºe prvá sa volá pri ²tarte a druhá
pred zastavením modulu.

�as ²tartovania modulu je de�novaný ako £as vykonania metódy start(BundleContext).
Tento £as by mal by´ £o najkrat²í kvôli tomu, aby nebránil ²tartu iných modulov. Môºu
totiº nasta´ prípady, ke¤ sa aktualizuje modul na ktorom je závislých ve©a iných mod-
ulov. Aktualizácia takéhoto modulu môºe potom spôsobi´ (ale aj nemusí) lavínu re²tartov
modulov, ktoré sú na ¬om závislé. Aby sa metóda start(BundleContext) vykonala £o
najrýchlej²ie, je potrebné vykona´ v nej len nevyhnutné operácie. Takouto operáciou je
napríklad registrácia servisu (3.2.3). Iné operácie, ktoré sú dlhotrvajúce je potom vhodné
necha´ vykona´ asynchrónne - v novom vlákne.

Treba si v²ak uvedomi´, ºe môºe prís´ poºiadavka modul vypnú´ aj v £ase, ke¤ ini-
cializácia modulu beºiaca vo zvlá²tnom vlákne e²te neskon£ila. Kvôli týmto situáciám je
nutné, aby bol modul implementovaný tak, aby vedel tento asynchrónny proces kedyko©vek
ukon£i´. Znamená to minimálne to, ºe aktivátor modulu si musí pamäta´ zoznam vlákien,
ktoré spustil. Takisto musí by´ schopný ich preru²i´ (korektne ukon£i´) v prípade potreby.

Na programátora sa preto kladú ve©ké nároky na znalos´ práce vo viacvláknovom
prostredí. Aby sa nemusel kaºdý programátor s touto situáciou vysporiada´ sám, je zvykom
vytvori´ akéhosi manaºéra vlákien beºiacich v module. Takéto pomocné implementácie
v²ak zatia© nie sú sú£as´ou ºiadnej implementácie OSGi.

3.2.3 Servisy

Servis je v OSGi de�novaný nasledovne: �Servis je Java objekt (POJO), ktorý je zaregis-
trovaný v registry servisov pod jedným alebo viacerými rozhraniami spolo£ne s dodato£nými
atribútmi. Tento objekt môºe by´ v registri servisov vyh©adaný a pouºitý inými modulmi�.

POJO je vo svete jazyka Java £asto pouºívaná skratka pre angliký výraz Plain Old Java
Object. Pomenúvajú sa ním beºné Java objekty a to vä£²inou v kontexte my²lienky - £ím
jednoduch²í dizaj, tým lep²ie.

Vytvorenie a registrácia servisu

Na ilustráciu vyuºijem servis z aplikácie AudioTT, ktorý umoº¬uje na£ítanie metadát MP3
súboru. Rozhranie tohoto servisu má iba jednu metódu.

public interface MetaReader {

Object[] read(File file, MetaId[] ids) throws IOException;

}



OSGi 16

Implementáciu tohoto rozhrania moºno zaregistrova´ ako servis priamo v aktivátore
modulu. Servis sa tak stane prístupným hne¤ po na²tartovaní modulu.

public class Activator implements BundleActivator {

private ServiceReference ref;

public void start(BundleContext context) throws Exception {

MetaReader reader = new Id3v1Reader();

Dictionary<String, String> properties = new Hashtable<String, String>();

properties.put(METADATA_FORMAT, "id3v1");

ref = context.registerService(MetaReader.class.getName(), reader,

properties);

}

public void stop(BundleContext context) throws Exception {

ref.unregister();

}

}

Rozhranie je zaregistrované e²te s dodato£ným parametrom, ktorý de�nuje formát
metadát, ktorý je schopný daný servis £íta´. Navy²e netreba zabudnú´ servis odregistrova´
pri zastavení modulu.

Takáto explicitná registrácia servisov má isté nevýhody. Konkrétne pri servise
MetaReader z aplikácie AudioTT sa môºe sta´, ºe tento servis nebude nikdy vyuºitý. �o
ak uºívate© nemá ºiadne MP3 súbory, ale v²etky súbory £o si prezerá sú vo formáte WMA?
Kvôli takýmto situáciám by bolo dobré servis zaregistrova´ aº ke¤ si ho niekto explicitne
vypýta. Nielen ºe by sa tým u²etrila pamä´, ale urýchlil by sa tým aj £as inicializácie
modulu, pretoºe servis by bol nainicializovaný a zaregistrovaný aº ke¤ je to potrebné.
Takéto správanie sa dá zabezpe£i´ prostredníctvom tzv. deklaratívnych servisov (3.2.4).

Vyh©adanie a pouºitie servisu

Servis moºno vyh©ada´ viacerými spôsobmi. Spôsob, ktorý vyuºíva priamo API poskyto-
vané frameworkom OSGi umoº¬uje ma´ proces vyh©adávania pod kontrolov. Nevýhodou
v²ak je, ºe takýto kód je zbyto£ne ukecaný a navy²e £asto aj chybový. Nasledujúci kód
vyh©adá servis MetaReader, ktorý je schopný £íta´ metadáta vo formáte Id3v1. Na prvý
poh©ad sa môºe zda´ tento kód bezchybný. Av²ak nie je, pretoºe neráta s tým, ºe servis
MetaReader môºe by´ uº odregistrovaný v £ase, ke¤ ho voláme.

// ziskanie servisu

ServiceReference[] references = context.getServiceReferences(

MetaReader.class.getName(), "(metadataFormat=Id3v1)");

if (references != null) {

// zavolanie prveho dostupneho servisu

serviceRef = references[0];

MetaReader reader = (MetaReader) bundleContext.getService(serviceRef);

}

// ak uz servis dany modul nevyuziva, je vhodne o tom notifikovat framework
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bundleContext.ungetService(serviceRef);

Kvôli zloºitosti získavania servisu prostredníctvom API poskytovaného OSGi frameworkom
je k dispozícií takzvaný ServiceTracker. Táto trieda je tvorí akúsi nadstavbu OS-
Gi, pretoºe bola de�novaná aº dodato£ne (v prvých verziách ²peci�kácie absentovala).
ServiceTracker má v kaºdom £ase preh©ad o v²etkých servisoch daného typu, ktoré sú
práve k dispozícií. Oproti predo²lému kódu, je pouºitie triedy ServiceTracker jednoduch-
²ie a zárove¬ nie je chybové.

// vytvorenie a spustenie intancie ServiceTracker

ServiceTracker metaReaderTracker = new ServiceTracker(bundleContext,

MetaReader.class.getName(), "(metadataFormat=Id3v1)");

metaReaderTracker.open();

// zavolanie servisu

((MetaReaderTracker)metaReaderTracker.getService()).read(...);

Samozrejme, ºe volanie getService() môºe vráti´ null. Volanie servisnej metódy bez ex-
plicitnej kontroly, £i poºadovaný servis existuje v²ak £asto býva v poriadku, pretoºe systém
musí by´ pripravné na výnimky typu RuntimeException spôsobené z tohoto dôvodu.

3.2.4 Deklaratívne servisy

Deklaratívne servisy (angl. declarative services) sú sú£as´ou dodatku k ²peci�kácií OSGi
[2]. V princípe ide o model, ktorý umoº¬uje de�nova´ servisy deklaratíve.

Explicitná registrácia servisu pri ²tarte aplikácie má tú nevýhodu, ºe v prípade ak
daný servis nie je vyuºitý iným modulom, zaberá tento servis zbyto£ne pamä´. Takzvaný
component model de�novaný v [2] túto situáciu rie²i tak, ºe servisy ktoré modul exportuje
sú zade�nované v XML súbore. XML súbor je v tomto prípade pouºitý z toho dôvodu,
ºe je v ¬om moºné ©ah²ie vyjadri´ vlastnosti servisu. Konkrétne sa v ¬om ©ah²ie popisujú
závislosti servisu na iných servisoch. Cesty k v²etkým XML súborom, ktoré deklarujú
servisy poskytované daným modulom, sú zade�nované v manifeste JAR súboru, aby ich
vedel framework nájs´.

Zaujímavý je spôsob, akým OSGi framework implementuje vyh©adanie XML súborov
de�nujúcich servisy exportované modulmi. E²te zaujímave²í je v²ak spôsob, akým je môºné
poskytnú´ frameworku konkrétny servis aº v £ase, ke¤ si daný servis niekto vypýta.

Kaºdý modul môºe by´ zaregistrovaný v OSGi frameworku ako tzv. BundleListener. Inak
povedané, modul môºe poºadova´ od frameworku, aby bol noti�kovaný o spustení alebo
zastavení kaºdého iného modulu. Tento prístup je vyuºívaný v extender patterne (4.3) a
takisto aj v takzvanom cm module. Modul cm (názov vznikol ako skratka od termínu
component model) sa pozrie do manifestu kaºdého modulu, ktorý sa spustí. V prípade, ºe
v manifeste nájde odkaz na XML súbor de�nujúci servisy deklarované práve ²tartovaným
modulom, pokúsi sa modul cm zabezpe£i´ týmto servisom najprv ich závislosti. Ak táto
operácia prebehne v poriadku, vytvorí pre servisy proxy objekty. Tieto proxy objekty
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zaberajú málo pamäte a sú rýchlo inicializované. Modul cm ich do registra servisov zareg-
istruje namiesto reálnych servisov. Ke¤ si niekto vypýta daný servis, proxy objekt sa uº
postará o vytvorenie skuto£ného servisu a zamení svoju referenciu v registry servisov za
referenciu na skuto£ný servis.



Kapitola 4

Návrhové vzory modulárnych aplikácií

Návrhový vzor (anglicky design pattern) je termín pouºívaný na ozna£enie v²eobecného
rie²enia problémov, vyskytujúcich sa pri návrhu programov. Predstavuje teda akúsi ²ablónu,
ktorá môºe by´ pouºitá v rôznych situáciách. Algoritmy za návrhové vzory povaºované nie
sú, pretoºe rie²ia konkrétne problémy ale nie problémy samotného návrhu architektúry
programu.

Kaºdý návrhový vzor má isté vlastnosti, pod©a ktorých vieme ur£i´ £i je vhodné ho v
danej situácií pouºi´ alebo nie. Ke¤ºe táto bakalárska práca je o modulárnych architek-
túrach, budem sa v tejto kapitole zaobera´ návrhovými vzormi vhodnými pre takúto ar-
chitektúru ako aj vzormi ktoré sú v praxi £asto pouºívané av²ak pre túto architektúru
vhodné nie sú.

Kvôli stru£nosti budem niekedy pojem návrhový vzor pomenúva´ jeho skráteným an-
glickým názvom - pattern.

4.1 Listener pattern

Listener pattern sa hodí pre prípady, ke¤ objekty (posluchá£i) chcú by´ informované o
udalosti ktorej zdrojom je iný objekt (zdroj) [6]. Pri pouºití tohoto návrhového vzoru
rozli²ujeme týchto aktérov:

1. Zdroj udalosti (event source) - objekt generujúci udalos´

2. Udalos´ (event object) - objekt reprezentujúci udalos´, ktorý je nosite©om informácií
o nej (napr. pri kliknití my²ou obsahuje £as, kedy ku kliknutiu do²lo alebo súradnice
my²i)

3. Posluchá£ udalosti (event listener) - objekt, ktorý je informovaný o vzniku udalosti

Výhodou tohoto patternu je to, ºe posluchá£ov reagujúcich na danú udalos´ môºe by´
©ubovo©ne ve©a. Zárove¬ zdroj udalosti nevie ni£ o implementácií svojich posluchá£ov.
Musí si v²ak pamäta´ zoznam ich referencií, aby ich mohol vo vhodnej chvíli noti�kova´,



Listener pattern 20

Obrázok 4.1: Sekven£ný diagram listener patternu v systéme so statickými závislos´ami

ºe k udalosti do²lo. Zdroj zárove¬ musí poskytnú´ moºnos´ registrácie a odregistrovania
konkrétneho posluchá£a.

Typické pouºitie listener patternu

Kvôli spomínaným vlastnostiam je listener pattern ve©mi £asto vyuºívaný v kniºnici-
ach pre tvorbu uºívate©ských rozhraní, ako sú napríklad Qt alebo Swing. Aby som bol
konkrétnej²í, typickým príkladom je tla£ítko, ktoré má reagova´ na udalos´ svojho stla£e-
nia. V kniºnici Swing je toto tla£ítko reprezentované triedou JButton. Tla£ítko je zdro-
jom udalosti ActionEvent, ktorá sa vytvorí po jeho stla£ení. Trieda JButton poskytuje
zárove¬ moºnos´ registrácie a odregistrovania ©ubovo©ného posluchá£a prostredníctvom
metód addActionListener a removeActionListener. Kaºdý posluchá£ pritom musí im-
plementova´ rozhranie ActionListener. Ako vidno na obrázku 4.1, posluchá£ sa naj-
prv zaregistruje. Neskôr, ke¤ uºívate© stla£í tla£ítko (zmení jeho stav), in²tancia triedy
JButton, ktorá tla£ítko reprezentuje, noti�kuje o tejto udalosti v²etkých zaregistrovaných
posluchá£ov zavolaním metódy actionPerformed() rozhrania ActionListener. Posluchá£i
potom môºu na túto udalos´ zareagova´ ©ubovo©nou akciou - spusti´ dajaký výpo£et a
podobne.
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Obrázok 4.2: Class diagram tried aplikácie AudioTT zabezpe£ujúcich na£ítanie a zobraze-
nie meta dát.

Pouºitie listener patternu v aplikácií AudioTT

V nasledovnom príklade chcem ukáza´, ako by som listener pattern vyuºil v aplikácií Au-
dioTT ak by závislosti medzi jej modulmi boli statické. Neskôr popí²em pre£o je takýto
prístup nevhodné pouºi´ v dynamických modulárných systémoch.

AudioTT umoº¬uje zobrazova´ metadáta rôznych audio súborov v jednej tabu©ke. Tieto
metadáta sú kvôli rôznym formátom súborov na£ítavané rôznymi algoritmami. Jednotlivé
algoritmy by mohli by´ implementované ako listenery, ktoré by boli volané po udalosti
stla£enia tla£ítka na na£ítanie meta dát. Tento prístup by sa oproti ²tandardnému listen-
er patternu popísanému v predchádzajúcej sekcií lí²il iba mierne. Posluchá£i by sa totiº
registrovali pre udalos´ poºadujúcu na£ítanie meta dát aj s istým parametrom. V tomto
prípade je tým parametrom spomínaný formát súboru. Na druhej strane by zdroj udalosti
(tabu©ka) nenoti�koval v²etkých posluchá£ov o tom, ºe chce na£íta´ metadáta. Noti�koval
by iba tých posluchá£ov, ktorý sa zaregistrovali pre £ítanie daného formátu súboru. Tento
dodato£ný parameter by teda plnil funkciu akéhosi �ltra pri noti�kácií posluchá£ov.

Obrázok 4.2 znázor¬uje vz´ahy medzi jednotlivými triedami v AudioTT. UIMetaEditor
reprezentuje uºívate©ské rozhranie, prostredníctvom ktorého je moºné meta dáta na£íta´
a editova´. V kontexte listener patternu je to zdroj (event source) udalosti na£ítania
resp. zápisu meta dát. MetaReader je rozhranie, ktoré musí implementova´ kaºdý algorit-
mus, ktorý na£ítava meta dáta. V triede UIMetaEditor sa tieto implementácie registrujú
prostredníctvom metódy addMetaReader, ktorá prijíma okrem posluchá£a navy²e aj spomí-
naný parameter de�nujúci formát súboru, pre ktorý sa posluchá£ chce zaregistrova´.
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Obrázok 4.3: Class diagram tried aplikácie AudioTT zabezpe£ujúcich na£ítanie a zobraze-
nie meta dát v dynamickom modulárnom systéme s pouºitím listener patternu.

Nevýhody listener patternu v aplikáciach s dynamickou modulárnou architek-
túrou

V scenári z predo²lej sekcie sa na prvý poh©ad javí pouºitie listener patternu vhodné.
Treba si v²ak uvedomi´, ºe v dynamickej modulárnej architektúre môºe ©ubovo©ný modul
v ©ubovo©nom £ase zmiznú´, ako sa aj objavi´. Otázkou teda zostáva, ako zabezpe£i´
registráciu a odregistrovanie posluchá£ov v takomto dynamickom prostredí. Navy²e e²te
môºeme poºadova´, aby existovalo viacero zdrojov tej istej udalosti.

Uvediem konkrétny príklad. V aplikácií AudioTT sa aktualizuje modul reprezentu-
júci prehliada£ súborov. Táto aktualizácia do prehliada£a pridala funkciu zobrazovania
náh©adu obrázku, uloºeného ako meta informácia v audio súbore (niektoré audio súbory
zvyknú ma´ v sebe uloºený obrázok albumu, v ktorom bola piese¬ vydaná). Znamená to, ºe
aj samotný prehliada£ musí ma´ k dispozícií zoznam implementácií rozhrania MetaReader,
aby bol schopný obrázky zo súborov na£ítava´.

Jedno rie²enie implementácie listener patternu v takomto prostredí je popísané v [3].
Samozrejme, ºe by sa dali nájs´ e²te aj iné. Napríklad by sme mohli vytvori´ objekt, ktorý
by si pamätal zoznam v²etkých posluchá£ov ako aj zoznam v²etkých zdrojov udalostí.
Na obrázku 4.3 je tento objekt reprezentovaný ako MetaReaderBinder. Tento objekt
by reagoval na udalos´ spustenia resp. zastavenia ©ubovo©ného modulu tak, ºe by sa
presved£il, £i niektorá z tried tohoto modulu implementuje rozhranie MetaReader resp.
MetaReaderSource.
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Ak by na²iel triedu MetaReaderSource, pridal by si ju do svojho interného zoznamu
a zavolal by metódu addMetaReader pre v²etkých posluchá£ov, ktorých uº má vo svojej
mape. Ak by na²iel triedu MetaReader, pridal by si ju do svojej internej mapy a zavolal
by metódu addMetaReader pre v²etky zdroje, ktoré má vo svojom internom zozname.
Obdobným spôsobom by MetaReaderBinder odregistrovával posluchá£ov v prípade zas-
tavenia/odin²talovania mudulu obsahujúceho zdroj alebo posluchá£a.

V prostredí OSGi by implementácia triedy MetaReaderBinder mohla vyzera´ nasle-
dovne.
package org.audiott.meta.reader;

import java.util.*;

import org.osgi.framework.*;

...

public class MetaReaderBinder implements BundleListener {

private List<MetaReaderSource> metaReaderSources =

new ArrayList<MetaReaderSource>();

private Map<String, List<MetaReader>> metaReaders =

new TreeMap<String, List<MetaReader>>();

@Override

public void bundleChanged(BundleEvent event) {

Bundle budle = event.getBundle();

switch (event.getType()) {

case BundleEvent.STARTED:

List<MetaReaderSource> sources = findSources(bundle);

if (!sources.isEmpty()) {

// zaregistrovanie vetkch listenerov pre nov zdroje

for (MetaReaderSource source : sources) {

Set<String> fileFormats = metaReaders.keySet();

for (String format : fileFormats)

for (MetaReader reader : metaReaders.get(format))

source.addMetaReader(reader, format);

}

}

Map<String, MetaReader> listeners = findListeners(bundle);

if (!map.isEmpty()) {

// zaregistrovanie novch posluchov pre exist. zdroje

}

break;

case BundleEvent.STOPPED:

fireAction(CONTRACT_ACTION, event.getBundle());

if (!findSources(bundle).isEmpty())

// odregistrovanie zdrojov nachadz. sa v zastavenom module ...
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if (!findListeners(bundle).isEmpty())

// odregistrovanie listenerov nach. sa v zastevenom module ...

break;

}

}

...

}

V porovnaní s listener patternom tak ako je popísaný na za£iatku kapitoly by sme teda
museli pre kaºdé rozhranie listenera vytvori´ navy²e e²te jedno rozhranie pre zdroj udalostí
a triedu, ktorá by tieto objekty prepájala. Výhodou by bolo jedine to, ºe posluchá£i by
nemuseli implementova´ logiku svojej registrácie a odregistrovania v zdrojoch udalostí.
Posluchá£i a zdroje by v²ak zrejme museli by´ singletony, inak by bolo problematické na
tieto objekty získa´ referencie.

Ako je z predchádzajúcich príkladov vidno, nech sa na listener pattern pozrieme akoko©-
vek, implementova´ princíp registrovania a odregistrovávania posluchá£ov v zdrojoch uda-
lostí je v aplikácií s dynamickou modúlárnou architektúrou nevýhodné. Je totiº potrebé
zaimplementova´ mnoºstvo logiky navy²e, ktorá rie²i spomínanú registráciu.

4.2 Whiteboard pattern

Ako sa ukázalo, pre modulárne prostredie je listener pattern nevyhovujúci. Návrhový vzor
whiteboard [3] je jeho ve©mi efektívnou náhradou.

Whiteboard pattern sa oproti listener patternu lí²i hlavne tým, ºe vyuºíva iba jeden ob-
jekt, ktorý slúºí na registráciu v²etkých typov posluchá£ov. Tento objekt sa nazýva reg-
ister servisov (anglicky service registry). (Pozn.: Aby som pouºíval terminológiu z OSGi,
¤alej budem posluchá£ov pomenúva´ uº iba ako servisi.) Register servisov OSGi navy²e
umoº¬uje získa´ konkrétny servis v ¬om zaregistrovaný na základe názvu rozhrania, ktoré
servis implementuje, a na základe dodato£ného zoznamu parametrov, ktoré boli servisu
priradené pri jeho registrácií v registry.

Postup registrácie a získania servisu je znázornený na obrázku 4.4. Obrázok 4.5 zná-
zo¬uje závislosti medzi triedami zo sekcie 4.1 pri pouºití whiteboard patternu. Hlavné
znaky a výhody tohto prístupu oproti listener patternu sú potom zjavné:

• Register servisov je zdie©aný. Kaºdý v ¬om môºe zaregistrova´ servis alebo si dajaký
vypýta´.

• Miesto toho, aby logiku registrácie a odregistrovania posluchá£ov obsahoval kaºdý
zdroj udalosti, je táto logika zaimplementovaná iba raz a to v registri servisov.

• Zdroje udalostí nemusia implementova´ ºiadne rozhranie.
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Obrázok 4.4: Sekven£ný diagram whiteboard patternu.

Obrázok 4.5: Class diagram tried znázor¬ujúci pouºitie whiteboard patternu v aplikácií
AudioTT.
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Implementácia whiteboard patternu v OSGi

Framework OSGi uº obsahuje servis registrov so v²etkou potrebnou funkcionalitou, takºe
podstatne zjednodu²uje implementáciu.

Registrácia servisu MetaReader Ak chceme, aby modul obsahujúci triedu Id3v1Reader
zaregistroval tento servis hne¤ po svojom ²tarte a odregistroval ho po jeho zastavení,
musíme to urobi´ v metódach reprezentujúcich ºivotný cyklus modulu - £iºe v �aktivátore�
modulu, alebo e²te inak, v triede implementujúcej rozhranie BundleActivator. In²tanciu
triedy Id3v1Reader zaregistrujeme pod rozhraním, ktoré implementuje, a s dodato£ným
parametrom, ktorý bude ur£ova´, ºe je schopný £íta´ iba meta dáta vo formáte ID3v1 [12].
Obdobným spôsobom by sme zaregistrovali aj reader pre iný formát meta dát.

package org.audiott.meta.id3v1;

import org.osgi.framework.BundleActivator;

import org.osgi.framework.BundleContext;

import org.osgi.framework.ServiceRegistration;

public class Activator implements BundleActivator {

private ServiceRegistration serviceRegistration;

@Override

public void start(BundleContext context) throws Exception {

Hashtable properties = new Hashtable();

properties.put(Constants.SUPPORTED_METADATA, "Id3v1");

Object service = new Id3v1Reader();

serviceRegistration = context.registerService(

MetaReader.class.getName(), service, properties);

}

@Override

public void stop(BundleContext context) throws Exception {

serviceRegistration.unregister();

}

}

Implementácia tried UIMetaEditor a FileBrowser V OSGi je aj táto implemen-
tácia opä´ dostato£ne jednoduchá kvôli API, ktoré nám OSGi poskytuje. Chceme, aby
sa moduly správali tak, ºe si vypýtajú dané servisy bezprostredne pred tým ako ich budú
potrebova´. Takýto prístup je dobré pouºíva´ v²ade, kde je to moºné, pretoºe umoº¬uje
²etri´ pamä´ aº do chvíle, kým si servis niekto explicitne nevyºiada (vi¤. 3.2.4).

Servisy poskytujúce funkcionalitu £ítania meta dát získame z registra servisov prostred-
níctvom názvu rozhrania, ktoré musia tieto servisy implementova´, a dodato£ného paramet-
ra, ktorý ²peci�kuje formát metadát, ktoré chceme na£íta´. Tento dodato£ný parameter je
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de�novaný textovým re´azcom vo formáte, ktorý de�nuje ²peci�kácia LDAP (tzv. LDAP
Filter [10]).

package org.audiott.ui;

import org.osgi.framework.BundleActivator;

import org.osgi.framework.BundleContext;

public class UIMetaEditor implements BundleActivator {

private BundleContext context;

public void start(BundleContext context) throws Exception {

this.context = context

}

public void stop(BundleContext context) throws Exception {}

...

private void readMetaData() {

Object[] services = context.getServices(

MetaReader.class.getName(), "(supportedMetadata=Id3v1)");

for (Object s : services) {

MetaReader reader = (MetaReader) s;

...

String author = (String) reader.read(file, Constants.AUTHOR);

String album = (String) reader.read(file, Constants.ALBUM);

String title = (String) reader.read(file, Constants.TITLE);

...

}

...

Obdobným spôsobom je zimplementovaná aj trieda FileBrowser.

Záver

Listener pattern nie je vhodný pre implementáciu v aplikáciách s modulárnou architek-
túrou, kvôli komplikovanej infra²truktúre, zabezpe£ujúcej registráciu a odregistrovanie
posluchá£ov (listenerov). Whiteboard pattern tento problém rie²i jednoducho, zavedením
jedného objektu, ktorý slúºi ako globálny register servisov.

4.3 Extender pattern

Extender pattern je ve©mi efektívny a ©ahko zrozumite©ný návrhový vzor, ktorý je vhodné
pouºi´ v situáciách, ke¤ chceme do systému prida´ servis alebo komponent dynamicky,
pri£om vlastnosti tohoto komponentu sú zade�nované deklaratívne. Pri tomto návrhovom
vzore rozli²ujeme dva druhy aktérov:

• extender - komponent, ktorý zabezpe£uje roz²írenie systému o extension
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Obrázok 4.6: Sekven£ný diagram znázor¬ujúci interakciu medzi aktérmi extender patternu.

• extension - komponent, o ktorý chceme systém roz²íri´

Kardinalita medzi týmito aktérmi je one-to-many (1..*). Jeden extender totiº slúºi na
roz²írenie systému o jeden alebo o viacero komponentov (extensions).

Vysvetlenie patternu na príklade z aplikácie AudioTT

AudioTT zobrazuje informácie v paneloch. Tieto panely sa nachádzajú v rôznych £astiach
uºívate©ského rozhrania. Pomocou extender patternu je moºné naprogramova´ panel a
ur£i´ jeho umiestnenie v uºívate©skom rozhraní deklaratívne a pritom zachova´ dynamický
charekter modulu (panel sa môºe za behu aplikácie aktivova´ ako aj deaktivova´).

V OSGi frameworku je zaregistrovaný modul org.audiott.ui, ktorý obsahuje triedu
ViewExtender. Táto trieda reaguje na kaºdé spustenie ©ubovo©ného modulu frameworku
tým, ºe preskúma jeho manifest. Ak v ¬om nájde deklaráciu hovoriacu o tom, ºe modul
obsahuje panel uºívate©ského rozhrania, extender vytvorí in²tanciu tohoto panelu a roz²íri
ním uº existujúce uºívate©ské rozhranie aplikácie. Aby extender vedel, kde má panel zo-
brazi´, obsahuje manifest e²te informáciu o tejto polohe.

Pomocná trieda ExtenderHelper

V²etky implementácie extender patternu majú spolo£né to, ºe musia preskúma´ mani-
fest ²tartujúcich modulov. Av²ak spôsob akým extender daný komponent (extension) do
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systému za£lení sa uº v jednotlivých implementáciách lí²i.
V aplikácií AudioTT postavenej na frameworku OSGi, je táto spolo£ná £rta extenderov

zaimplementovaná v triede ExtenderHelper. Konkrétne extendery potom ExtenderHelper

vyuºívajú takým spôsobom, ºe sa v ¬om zaregistrujú ako posluchá£i, ktorí chcú by´ no-
ti�kovaní o udalosti spustenia/zastavenia modulu obsahujúceho konkrétnu deklaráciu v
manifeste práve spú²´aného/zastavovaného modulu (Pozn.: pouºitie listener patternu je v
tomto prípade vhodné, pretoºe vz´ah medzi helperom a extendermi je 1..* a zárove¬ je
ExtenderHelper vºdy k dispozícií, pretoºe tvorí jadro aplikácie).
package org.vician.utils.osgi;

import ...

public class ExtenderHelper implements BundleListener {

protected void activate(ComponentContext cmpContext) {

// ExtenderHelper chce by notifikovan o spusten / zastaven modulu

// bez ohadu na obsah jeho manifestu.

cmpContext.getBundleContext().addBundleListener(this);

}

protected void deactivate(ComponentContext cmpContext) {

cmpContext.getBundleContext().removeBundleListener(this);

}

public void addListener(String key, Extender e) {

// Registrcia extendera, ktor chce by notifikovan o

// tarte / zastaven modulu v prpade prtomnosti deklarcie

// "key" v manifeste modulu.

}

@Override

public void bundleChanged(BundleEvent event) {

Dictionary bundleHeaders = bundle.getHeaders();

for (String key : registeredListeners.keySet()) {

// Preskmanie manifestu a zistenie, i je pre dan

// deklarcie zaregistrovan dajak extender.

...

if (isRegistered(extender, key)) {

switch (event.getType()) {

case BundleEvent.STARTED:

fireAction(EXTEND_ACTION, key, event.getBundle());

break;

case BundleEvent.STOPPED:

fireAction(CONTRACT_ACTION, key, event.getBundle());

break;
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}

}

}

}

Extender uºívate©ského rozhrania - ViewExtender

ViewExtender je implementovaný pomocou triedy ExtenderHelper jednoduchým spô-
sobom. Sta£í, ºe sa zaregistruje v triede ExtenderHelper tak, aby bol noti�kovaný o
spustení a zastavení tých modulov, ktoré majú v manifeste deklaráciu s k©ú£om �AudioTT-
View�. ExtenderHelper vykonáva noti�káciu volaním metód extend(...) alebo
contract(...). Parametre týchto metód posiela obsahujú okrem k©ú£a deklarácie man-
ifestu aj jej hodnotu. ViewExtender o£akáva, ºe bude táto hodnota vo formáte posi-
tion:class, kde position je pozícia, na ktorej má by´ panel zobrazený (LEFT, RIGHT, ...)
a class je meno triedy, reprezentujúcej tento panel.

package org.audiott.ui;

import ...

public class ViewExtender implements Extender {

protected void setExtenderHelper(ExtenderHelper helper) {

helper.addListener("AudioTT-View", this);

}

public void extend(String key, String value, Bundle bundle) { ... }

public void contract(String key, String value, Bundle bundle) { ... }

...

}

Vytvorenie in²tancie UI panelu Tento pattern má síce výhody v tom, ºe umoº¬uje
deklaratívne popísa´ ur£ité vlastnosti pri zachovaní dynamického charakteru modulu, av²ak
môºe by´ trochu zradný hlavne kvôli procesu vytvárania in²tancie konkrétnej triedy. V
prípade triedy ViewExtender potrebujeme vytvori´ in²tanciu triedy zadeklarovanej spomí-
naným re´azcom position:class.

Vo frameworku OSGi je problémom pri vytvorení tejto in²tancie to, ºe OSGi roz²iru-
je pravidlá vidite©nosti jazyka Java (3.2). In²tanciu preto nie je moºné vytvori´ klasic-
kým spôsobom jazyka Java getClass().forName(menoTriedy).newInstance(). Takéto
volanie by vyvolalo výnimku ClassNotFoundException, pretoºe class loader modulu ob-
sahujúceho ViewExtender nevie na£íta´ triedy iných modulov (panel uºívate©ského rozhra-
nia, ktorého in²tanciu chceme vytvori´ sa nachádza v inom module). Preto treba pouºi´
metódu bundle.loadClass(menoTriedy).newInstance(). Táto metóda zabezpe£í, aby
sa trieda na£ítala class loaderom, ktorý poskytuje modul reprezentovaný objektom bundle.
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Vyuºitie extender patternu v iných systémoch, jeho výhody a ne-

výhody

Jedna nesporná výhoda extender patternu je v tom, ºe umoº¬uje deklaratívne zade�nova´
�parametre� komponentu, o ktorý systém roz²irujeme. V niektorých prípadoch v²ak môºe
by´ tento deklaratívny prístup obmedzujúci. Programátorovi navy²e neumoº¬uje robi´
príli² ve©ké zásahy do systému.

Kaºdý extender beºí s istými právami vo£i hos´ovskému systému. Preto si pri jeho
programovaní treba dáva´ pozor na to, aké operácie robí extender v záujme komponentu, o
ktorý chceme systém roz²íri´. V istých prípadoch by totiº mohlo dôjs´ k tomu, ºe by takýto
komponent robil zásahy do systému prostredníctvom extendera i ke¤ samotný komponent
na takéto zásahy nemá ºiadne oprávnenie.

Na druhej strane, to ºe extender má vä£²ie práva ako komponent môºe by´ výhodou.
Príkladom je napríklad situácia, kedy by extender vytvoril tabu©ky v databáze pre kom-
ponent, ktorý by tieto práva nemal. Samozrejme, ºe komponent by musel ma´ práva na
select a iné operácie súvisiace s dotazovaním, aby vedel s databázou pracova´.
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Záver

Najvä£²ím prínosom dynamickej modulárnej architektúry je zrejme to, ºe umoº¬uje vyvíja´
aplikácie, ktoré nie je potrebné kvôli ich aktúalizácií re²tartova´ celé. Sta£i re²tartova´ iba
moduly, ktorých sa aktualizácia týka. V najhor²om prípade je v²ak potrebné re²tartova´
e²te aj tie moduly, ktoré sú na aktualizovaných moduloch závislé. Moduly moºno rovnako
po£as behu aplikácie pridáva´ a odobera´ a tým meni´ funkcionalitu poskytovanú aplikáciou
po£as jej behu.

V prostredí jazyka Java existuje viacero frameworkov, ktoré umoº¬ujú takéto aplikácie
vyvinú´. Framework OSGi má oproti ostatným tú výhodu, ºe je ²tandardizovaný a je k dis-
pozícií viacero jeho implementácií. Navy²e framework OSGi roz²iruje pravidlá vidite©nosti
jazyka Java na balí£ky (Java package) prostredníctvom zavedenia ²peciálneho class loadera
pre kaºdý modul. To núti programátorov k trochu lep²ím návykom, £o sa týka vývoja
modulov a návrhu internej hierarchie tried v rámci spomínaných balí£kov. Programátori si
totiº musia dáva´ pozor na to, ktoré balí£ky nechajú vidite©nými aj pre iné moduly, a ktoré
sú ur£ené iba pre interné operácie v rámci modulu. Výsledkom potom je, ºe pri dobrom
návrhu modulov a ich závislostí je úrdºba aplikácie, v porovnaní s ve©kými monolitickými
aplikáciami, omnoho jednoduch²ia.

Hlavnou nevýhodou aplikácií zaloºených na modulárnej architektúre je zvý²ená zloºi-
tos´ ich vývoja. Treba totiº po£íta´ s faktom, ºe sa môºe ©ubovo©ný modul v ©ubovo©nom
£ase spusti´ ako aj zastavi´. Poºiadavka na zastavenie modulu môºe prís´ asynchrónne
vo£i práve vykonávanej operácií modulu. Z implementa£ného h©adiska je teda takáto ap-
likácia viacvláknová. Na programátorov sa preto kladie poºiadavka dobrej znalosti vývoja
viacvláknových aplikácií.

V tejto bakalárskej práci som sa okrem analýzy modulárnych architektúr a spôsobom
vývoj aplikácií na nich zaloºených zaoberal aj tromi návrhovými vzormi. Zistil som, ºe
na ú£ely propagácie udalostí v systéme je v rámci modulárnej architektúry - vzh©adom na
dynamickos´ modulov - ²tandardný návrhový vzor listener nevhodný. Ako jeho náhrada
slúºi návrhový vzor whiteboard. Ve©mi elegantným sa ukázal by´ v modulárnom prostredí
návrhový vzor extender. Ten umoº¬uje deklaratívne popísa´ funkcionalitu, ktorú so sebou
modul do systému priná²a, pri zachovaní dynamických vlastností tohoto modulu.
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Spomínané návrhové vzory som vyuºil v aplikácií AudioTT napísanej v jazyku Java a
zaloºenej na frameworku OSGi.

V rámci tejto bakalárskej práce nie sú popísané v²etky aspekty modulárnych architek-
túr. Potenciál takejto architektúry je zjavne omnoho vä£²í. Ako príklad uvediem spôsob,
akým sa dajú vyvíja´ distribuované aplikácie. Pri pouºi´í vä£²iny nástrojov umoº¬ujúcich
vývoj distribuovaných aplikácií (napríklad CORBA [11]) je nutné uº vopred pozna´ rozde-
lenie aplikácie na £asti, ktoré budú beºa´ na rôznych po£íta£och. Pri vývoji aplikácie s
dynamickou modulárnou architektúrou to v²ak vopred vedie´ netreba. Dôvod je taký, ºe
jednotlivé moduly medzi sebou komunikujú prostredníctvom servisov bez oh©adu na to,
£i beºia v²etky na jednom po£íta£i alebo na viacerých. Táto vlastnos´ umoº¬uje vykona´
rozhodnutie o distribuovaní jednotlivých modulov v £ase, ke¤ je celá aplikácia v podstate
uº vyvinutá.
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Dodatok A

Aplikácia AudioTT

AudioTT (Audio Tagging Tool) je aplikácia, ktorú som pôvodne vytvoril ako môj ro£níkový
projekt.

Funkcionalita aplikácie AudioTT umoº¬uje prezera´ a editova´ metadáta audio súborov
formátu MP3. Z poh©adu uºívate©ského rozhrania sú uºívate©om zvolené MP3 súbory na£í-
tané do tabu©ky, v ktorej st¨pcoch sú zobrazované jednotlivé metadáta (titul, autor piesne,
názov albumu, ...).

Architektúra aplikácie Pôvodná verzia AudioTT je vytvorená klasickým spôsobom,
£iºe ako monolitická aplikácia. V tejto bakalárskej práci sme sa zaoberali tým, ako ju
moºno prebudova´ na modulárnu aplikáciu zaloºenú na frameworku OSGi. Vyuºili sme
pritom návrhové vzory popísané v kapitole 4. Sústredili sme sa pri tom na vyskladnenie
funkcionality umoº¬ujúcej na£ítavanie a zápis metadát do modulov. V bakalárskej práci
sa na jednotlivé moduly odvolávam ako na sú£as´ demo²tra£nej aplikácie.

Obrázok A.1: Hlavná obrazovka aplikácie AudioTT.
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