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Ki vonat

A Unix rendszerekalapvető segédprogramjaitjellemz̋o „tegyél egy dolgot,
de azt helyesen”,és „működj együtt más, elemi funkciókat ellátó prog-
ramokkal” elvek eltűnni látszanaka mai monolitikus, behemót„desktop-
alkalmazások”árnyékában.
A GNOMEBonoborendszerelehet̋ovétesziaszoftverkomponensekegyütt-
működésétamodernalkalmazásokigényeit is kielégítve.
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4. A rendszerműködéseegypéldánkeresztül 15
4.1. A modellalkalmazásunk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.2. Komponensbeillesztés,szerkesztés. . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.3. Nyomtatás,tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.4. Valódipéldák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5. A GNOME Bonoboimplementációja 17

6. MonkeyBeans 18

Összefoglalás 19

11



LME LINUX 2000KONFERENCIA

Bevezet̋o

A bonobo(Pan paniscus) azóvilági emberszabásúakközétartozó,veszélyeztetett
(jelenleg alig 10,000-retehet̋o a számuk)majomfaj. A ma élő fajok közül ők
hasonlítanaka legjobbana csimpánzokés az emberekközösősére. Laikusok
számáraa legfeltűnőbb sajátosságukaz, ami miatt a GNOME komponensrend-
szeréneknévadói is lettek: nagyonszorosés gyakori az interakcióa fajtársak
között. Ez a gyakorlatbankevésbécizelláltanjelenik meg: fehérmájú,szexőrült
nimfománok.1

A Bonoborendszersegítségével lehet̋oségetteremthetünkegymástólhálóza-
tilag ésplatformilagfüggetlenprogramokkommunikációjára.Az előadássorána
rendszeráltalánosműködésemellettegy-két implementációsrészlettelis megis-
merkedhetsz.

1. IPC megoldások

Mint azakivonatbanis szerepelt,alapvető igény aprogramokiránt,hogykommu-
nikálni tudjanakegymással.Ez természetesenkülönböz̋o szintekenésmódokon
történhet.Tekintsükát azinter-process communication lehet̋oségeit!

HagyományosUNIX IPC: pipe, socket

Ezeket az eszközöket minden Unix fejleszt̋o és felhasználóismeri. Alacsony
szint̋u, általánosadatátvitelimódprocesszekközött, lokálisanvagyhálózatonát.
Az alacsony szint̋uségegybenafő hátrányuk is: ezekazeszközök„analóg”továb-
bítják azinformációt.Képzeldel például,hogyegy olyanalkalmazáskészítésea
feladatod,amelyaz lpq programkimenetealapjánkészítvalamifélestatisztikáta
nyomtatásispoolpillanatnyi helyzetér̋ol. Különböz̋o lpq implementációkkülön-
böz̋oképpenfogják formáznia kimenetüket, ezáltallehetetlennétéve a kimenet
parse-olását.

CORBA

A CORBA többekközötteztaproblémátoldjameg, oly módon,hogyazegyesal-
kalmazásokcsakjól definiáltinterfészekenkeresztülkommunikálhatnakegymás-
sal.Az egyesimplementációkközöttígy „kifelé” elvészakülönbség,és(azelőbbi
példánálmaradva) nemkell törődnödkülönböz̋o gyártóklpd implementációinak

1Szerintem,tisztánazegyensúlykedvéért,mindenelőadásnaktartalmazniakelleneegymonda-
ton belül a „cizellált” ésa „szexőrült” szavakat.
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különbségével. A CORBA további, jól ismertelőnyei a kommunikációteljesen
transzparensvoltahálózatiés/vagyplatformi határokközött.

COM

A Microsoft máregészenrégi időktől fogvaelkezdtea Windows komponensrend-
szerénekkialakítását:bizonyárasokanemlékeznekaWindows 3.1 platformegyik
legprominensebbújdonságátjelent̋o OLE (Object Linking and Embedding) hírér-
tékére.Sok-sokreinkarnációval kés̋obb,máraa COM rengeteg alkalmazás,vírus
ésbackdoormotorjátjelenti.

A COM hátránya a többi IPC megoldáshozképest,hogykizárólagWindows
platformokonérhet̋o el, és(ennekmegfelelően)architektúrájais sokmozzanatban
lehetetlenné,vagylegalábbisnehézkessétesziportolásátmásplatformokra.

Bonobo

Az előadástárgya, a Bonobo rendszera COM alapfelépítésénekegyeselemeit
veszi át, a ténylegeskommunikációtCORBA objektumokkaloldva meg – így
bárki elkészíthetisajátBonoboimplementációjátasajátplatformjára.2

2. Komponensaktiváció: OAF

Egy komponensalapúalkalmazásnemcsaka code reuse előnyét nyújtja (ez sok
másmódonis megoldható),hanemlehet̋ové teszi, hogy olyan komponenseket
is fel tudjonhasználniaprogramod,amelyeket tőledfüggetlenfejleszt̋ok (ISV-k)
készítettek.Ehhezazszükséges,hogyazalkalmazásválogatnitudjonakülönböz̋o
telepített,és igényeinek megfelelő komponensekközül. Ez két különböz̋o, de
összefügg̋o lépéstjelent: (1) a telepítettkomponenseklekérdezéseés(2) a kívánt
komponensekaktivációja.

Elliot LeeObject Activation Framework nevű programjaezeket az igényeket
hivatottkielégíteni. CORBA-n át történika lekérdezésésazaktiválás,így helyi
éstávoli objektumokegyarántelérhet̋oek. A ténylegesaktivációfolyamatakor az
OAF gondoskodik a szerverprogramelindításáról(vagyhaazegy shared object-
bentalálható,betöltésér̋ol éslinkelésér̋ol), ésa felhasználómára „készreszerelt”
CORBA objektumotkapjakézhez.

A kiválaszthatókomponenseklistájátazOAF egy, sajátlekérdez̋onyelvénírt
kérésrejuttatja el a programhoz.Ez a lekérdezésmegszorításokattartalmazhat

2Ez így nemszázszázalékosanigaz, a Bonobocélpontjáta Unix rendszerekjelentik, így en-
nek megfelelőenegyespontjainakimplementálásanemUnix-szer̋u rendszereken több-kevesebb
problémábaütközhet,lásdméga6. pontot
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példáula megvalósított interfészekre(„milyen nyomtathatókomponensekvan-
nak telepítve”), vagy a fejleszt̋o által definiált tulajdonságokértékeire (pl. file-
megjelenít̋o komponensekközül azok kiválasztása,amelyekegy adott MIME-
típusttámogatnak).A lekérdezésekvégrehajtásátazOAF ObjectDirectoryCORBA
objektumokrabízza,ígyegyszervertöbbplatformésszámítógépkomponenslistáit
mutathatjaegységesenakliensprogramfelé.

A komponensaktivációnaklétezik egy magasabbszint̋u lehet̋oségeis, a BO-
NOBO::MONIKER3 interfészenkeresztül. A különböz̋o MONIKER implementá-
ciókkal lehetségespéldáulegy file megnyitásaahozzátartozókomponenssel,vagy
egy összetettkomponensegy adottdarabjánakkijelölése(példáulhivatkozhatunk
egy Gnumeric táblázatfileegy bizonyosmunkalapjánakegy cellatartományára).

3. A rendszeralapköve: A BONOBO: :UNK NOWN

Az előző pontokbandobálóztammárobjektumokkal,anélkül,hogykonkétanmeg-
mondtamvolna, mire is gondolok. Az UNKNOWN interfészképezia Bonobo
rendszeralapját: valamennyi, ténylegesfeladatotelvégz̋o felület ebb̋ol származ-
tatik le. Ezazapróinterfészmindösszeakövetkez̋okből áll:

interface Unknown
{

void ref ();
void unref ();

Unknown query_interface (in string repoid);
};

Nézzükmit is jelentenekazegyesmetódusok:

ref/unref: Az objektumokatbiztosítószerverprogramoknakvalahogyanlehet̋o-
ségetkell adnunkarra,hogygazdálkodni tudjanakazerőforrásaikkal.Erre
szolgála Bonoboreferenciaszámlálásosnyilvántartása:amikor azegy ob-
jektumravalóhivatkozások(tehátazonprogramok,programrészletekszáma,
amelyekmégfognakkommunikálniaz objektummal)nulláraesik,a szer-
verprogramaztfelszabadíthatja.Az egyeshívásokjól definiáltanváltoztat-
nakareferenciaszámlálón,ezalapvető feltételeannak,hogynemaradjanak
„elveszett”hivatkozások.

query_interface: Enneka metódusnaka segítségével tudhatjukmeg egy kom-
ponensr̋ol, hogy egy adott interfésztmegvalósít-e. Amennyiben igen, az

3A kevésséismertangolszójelentése:becenév.
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implementálóobjektumotadjavissza(újabbQUERY_INTERFACE hívások
azeredetiésazígy kapottobjektumondefiníciószerintugyanaztazértéket
adjákvissza).Ezahívásteszilehet̋ové,hogyprogramunktetsz̋olegeskom-
ponenseket használnitudjon, ésfutásid̋oben,dinamikusan„fedezzefel” a
képességeiket. A másik, így adódólehet̋oség,mint azt a 4. szakaszban
látni fogod, az, hogy egy komponenstöbb felületet is megvalósítson(a 4.
fejezetbenpéldáulegy komponenstbe lehetilleszteni,éski is lehetnyom-
tatni).

4. A rendszerműködéseegypéldánkeresztül

4.1. A modellalkalmazásunk

Ebbena fejezetbenegy hipotetikusalkalmazás:egy szövegszerkeszt̋o működését
mutatombe,azeddigielméletiinformációgyakorlati megjelenését.Szövegszer-
keszt̋onk a Bonoborendszersegítségével lehet̋ové teszi felhasználóinak,hogy a
dokumentumotalkotószövegetésabeillesztettobjektumokategységesenkezelje.
Lássuk,hogyanis éri eztel!

4.2. Komponensbeillesztés,szerkesztés

Felhasználónk4 szeretnebeilleszteniegy képetszövegébe.Ehhezkiválasztjaal-
kalmazásunkmegfelelő menüpontját.Ennekténylegesmegvalósításatöbbféleis
lehet: példáulegy file beillesztésea megfelelő MONIKERrel, vagy programunk
lekérdeziaz OAF szervertől azonkomponenseklistáját, amelyekmegvalósítják
azEMBEDDABLE és/vagyCONTROL interfészeket.

Mindkét esetbeneredményképpenegy UNKNOWN objektumotkapunk,ame-
lyet vagy rögtön megjeleníthetünk(CONTROL), vagy egy adathoztöbb nézetet
készíthetünk(EMBEDDABLE, V IEW). Ezekutánadokumentumunkbanvalótény-
legesmegjelenítéstazX protokollra bízhatjuk.

Amikor a felhasználómódosítaniakar a beillesztettelemen,két megoldás
lehetséges:vagykülön ablaknyílik a szerkesztéselvégzésére,vagypedig(a UI-
HANDLER interfész5 segítségével) a komponensfelhasználóifelületeösszeolvad
a konténerével.

4mindenbaj forrása
5aBonobo0.19-esverziójaótaa UICONTAINER interfészváltja fel
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ponensek
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Canvas
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(b) A szövegszerkeszt̋onk

1. ábra.Az eddigipéldáksoránbemutatottkomponensek

4.3. Nyomtatás,tárolás

A nyomtatástulajdonképpenteljesenugyanúgytörténik,mintabeillesztés:ameny-
nyibena komponensmegvalósítjaa PRINT interfészt,szövegszerkeszt̋onk kijelöl
a papíronegy területet,ésmegkériakomponenst,hogynyomtassonoda.

Példaalkalmazásunkszeretnéasajátadatai(adokumentum)mellettabeillesz-
tettelemekállapotátis rögzíteni.ErreaPERSIST* interfész-családszolgál.A leg-
egyszer̋ubb esetbena PERSISTFILE felületethasználva, egy filenév megadására
van csakszükség,ésa komponensgondoskodik a file kezelésér̋ol. Ez azonban
nem javasolt, mivel így a komponensfutási helye szabjameg a file helyét is,
kés̋obbugyanazakomponenspéldáulegy másikszámítógépenfutvanemugyana-
zokatazadatokatéri el.

Ezenokokból két olyaninterfészis részea Bonoborendszernek,aholazada-
tok CORBA-n át jutnakvisszaakomponenst̋ol akonténerig.A PERSISTSTREAM

interfészsegítségével egy STREAM-be, tehátegy egyszer̋u byte-sorozatba/bólír-
hatjuk/olvashatjukadatainkat,a PERSISTSTORAGE segítségével pediga STOR-
AGE nevű, fastruktúrájú„mini-filerendszerbe”.

Szövegszerkeszt̋o alkalmazásunkkala fenti lehet̋oségekmegismeréseutána
teljes dokumentumotegy STORAGE-ban tároljuk. Minden komponensünkkap
ezenbelülegy STREAM-et vagyegy újabbSTORAGE-ot, amibeamegfelelő PER-
SIST* interfészenátelmentjükazállapotát.

Láttuk tehát, hogyanépül fel modellalkalmazásunk.Az 1. ábra az általunk
használtkomponensekésaszövegszerkeszt̋onkdurvánsematizáltszerkezetétmu-
tatja. Természetesenhalehet̋ovéakarodtenni,hogymásalkalmazásokmostmár
a te szövegszerkeszt̋odet is használnitudják, ugyanúgyimplementálnodkell a
megfelelő interfészeket. A 2. ábraegy olyanmegoldástmutat,aholazelkészített
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Print

2. ábra.Beilleszthet̋o szövegszerkeszt̋o komponens

objektumot„becsomagoljuk”(ez a technikaakkor hasznos,ha például utólag
merülfel akomponenskéntis viselkedésigénye)

4.4. Valódi példák

Természetesenaz ebbena részbenbemutatottmodellalkalmazásmellett egyre
több „valódi” alkalmazásis használjaa Bonoborendszert.Az alábbi lista a tel-
jességigényenélkülemlítmeg néhány fontos,Bonobo-alapúalkalmazást.

Gnumeric táblázatkezel̋o; a Bonobohőskorábanezvolt az implementációtesz-
telésiplatformja,egybenels̋o felhasználója

AbiWord azAbiSource multiplatformszövegszerkeszt̋oje; A komponensmodell
absztrakciójával elérték,hogy mindenplatformona natív rendszerttudják
használni(Windows: COM, Unix: Bonobo)

Evolution aHelix Code csoportszoftvere(műfaji okok miatt itt érthet̋oennagyon
fontosvolt biztosítaniaz ISV-k lehet̋oségéta kiegészítésekhezésegyedie-
sítésekhez)

Nautilus azEazel leend̋o GNOMEgrafikusshellje

StarOffice a Sunnemrégbejelentette,hogy szándékábanáll GPL alatt kiadni a
StarOffice új verzióját,amelyGTK+-t fog használnia felhasználóifelület
felépítéséhez,beépüla GNOME rendszerbe,ésmindenporcikájábanfel-
használjaaBonobot.

5. A GNOME Bonoboimplementációja

A legtöbbennem a „nyers” Bonobo CORBA hívásokon át kommunikálnaka
többi komponenssel,hanemaz adottplatform ésnyelv sajátosságaihozigazodó,
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a felhasználástmegkönnyítő API-ken át. A Bonobo rendszerkifejlesztésével
párhuzamosanfolyt-folyik egy implementációfejlesztéseis.

A GNOME/C Bonobo implementációfő célja, hogy minél tökéletesebben
beépüljöna GTK+ objektumrendszerébe,ezértvalamennyi objektumaa GtkOb-
ject osztály leszármazottja.Ez nem csaka CORBA objektumokGtkObject-té
történ̋o leképezésétjelenti6, hanemsok implementációt,amely lehet̋ové teszi,
hogy egy-két függvényhívássalműködő Bonobokomponenstkészítsünk. Ah-
hoz például,hogy egy elkészítettGTKWIDGET-ből egy BONOBO::CONTROL-
t hozzlétre,elegend̋o a bonobo_control_new (GtkWidget *widget)
hívásthasználnod.Ezekutána GNOME Bonoboimplementációgondoskodik ar-
ról, hogy megjelenjena túloldalona widget, lehet̋oleg optimálisméret̋u legyen,
stb. Hasonlóanegyszer̋uenhozhatszlétreegy STORAGE objektumotegy EFS file-
ban,vagynyújthatsza felhasználónaklehet̋oséget,hogya valamilyenfeltételnek
megfelelő komponensekközül válasszon.

A libbonoboegyszer̋u kezelhet̋oségéttalánmi semmutatjajobban,mint hogy
annakidején,amikor előszörismerkedtema Bonoborendszerrel,a GTK+-osis-
mereteimalapjánfél napbatelt egy működő EMBEDDABLE létrehozása.

6. MonkeyBeans

2000júliusábankezdtemel dolgoznia MonkeyBeans rendszeren.A projectcélja
egy Java-alapúBonoboimplementációlétrehozása,ezáltalagyakorlatbanis vizs-
gálvaaBonoboarchitektúraplatformfüggetlenségét.

Sajnoshamarkiderült,hogyszázszázalékosantisztánJavábannemlehetséges
megoldani a feladatot: a rendszerUnix-orientáltságamiatt szükségvan olyan
lehet̋oségekkihasználására,amikaJavaplatformfüggetlenségemiattnemérhet̋ok
el avirtuálisgépenbelül (példáulalacsonyszint̋u X hívásokabeágyazhatósághoz,
vagyadottfiledescriptorokbaírásazOAF-fal történ̋o aktiválhatósághoz).

Mindemellett a ráfordításokhozképestnagyongyorsaneljutott az „éppen-
hogyhasználható”szintre: feltöltöttemegy file-ból egy komponensta PERSIST-
STREAM interfészenát, ésbeillesztettemegy AWT ablakbaegy CONTROL-t, a
menükösszeolvasztásával együtt.

Sajnosa jövőbenbizonytalana MonkeyBeanssorsa:magama sokkalhasz-
nosabbnak(bárkevésbéúttörőnek)ígérkez̋o BonobommC++ felület fejlesztésére
tértemát,ésegyelőrenemlátni, hogyvalakiátvennéa fejlesztést.Az érdekl̋odők
bármikor megtaláljáka kódotacvs.gnome.org szervermonkeybeans mo-
duljában.

6Érdemesmegemlíteni,hogy több kezdeményezésis indult már egy olyan ORBit frontend
létrehozására,amelyközvetlenülGtkObject-ekethasznál
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Összefoglalás

A GNOME eredeticélkitűzése(mint az a nevébenis megjelenik) egy objek-
tumokbólfelépül̋o, moduláriskörnyezetlétrehozásavolt. Ennekelérésébena leg-
fontosabbeszközea Bonobo,mindenhatártmegszüntetvea különböz̋o szállítók,
platformok,számítógépekközött.

Remélhet̋olegelőadásommeggyőzött,hogyaBonoboegyerőteljes,deugyan-
akkor egyszer̋uenhasználhatómegoldástnyújt a komponensalapúfejlesztéshez.
Amennyiben igen, a libbonobo dokumentációjábanmegtalálhatóakazok az in-
formációk,amelyeka mindennapihasználathozszükségesek– előadásomcélja
nem függvénynevek felsorolásavolt, hanemegy átfogó kép átadásaa rendszer
felépítésér̋ol.
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