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Rafał Kocisz
Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem mocy GPU 
do rozwiązania Twoich problemów, ale brak Ci czasu na 
to aby zapoznać się z niskopoziomowymi detalami obsłu-
gi sprzętu, to biblioteka Thrust jest idealnym rozwiąza-
niem dla Ciebie. Przeczytaj poniższy artykuł, a przeko-
nasz co za jej pomocą możesz osiągnąć.
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Transparent Data Encryption
Piotr Tucholski
Kradzież danych może prowadzić do poważnych kon-
sekwencji. Dane nawet w plikach binarnych są łatwe do 
odczytania, co wiąże się z możliwością przejęcia pouf-
nych informacji przez osoby niepowołane i w konsekwen-
cji z utratą zaufania ze strony klientów lub nawet z karami 
i koniecznością płacenia wysokich odszkodowań. Istnie-
je coraz więcej wymogów i regulacji określających zabez-
pieczenie danych tak podczas procesu przesyłania, jak 
i w spoczynku.
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14 Wiosna z drugą twarzą w chmurach 
– część 4. Kompletny przykład procesu 
wytwarzania aplikacji Java Server Faces 2.0 
z użyciem Spring Framework i Hibernate.
Paweł Nieścioruk
Artykuł jest czwartym z serii artykułów prezentujących 
kompletny proces wytwarzania aplikacji webowej w tech-
nologii Java Server Faces (JSF) w wersji 2.0. W artykule 
tym zostanie poruszony temat użycia Hibernate w wersji 
3, jako dostawcy implementacji JPA w kontekście aplika-
cji JSF. Hibernate będzie współpracował z frameworkiem 
Spring w wersji 3.
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Powszechnie wiadomo, jak kłopotliwe potrafi być wytwo-
rzenie i testowanie aplikacji sieciowej, w szczególności 
gry. Firma spod znaku nadgryzionego jabłka postanowi-
ła jednak i w tej kwestii ułatwić życie deweloperom, czego 
efektem jest wprowadzenie GameKit Framework.

26 „Znajomi! Zobaczcie moje osiągnięcia!” 
– Czyli integracja Twittera w grach na iOS
Marek Pańczyk
Wielu złorzeczy na Twittera i prymitywizm zalewającej go 
treści. Jednak stają się oni maluczkimi w obliczu 175 mi-
lionów kont na Twitterze. A co za tym idzie żaden twórca 
gier nie może przejść obojętnie obok tak gigantycznej rze-
szy potencjalnych odbiorców.
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32 Łatwiejsze programowanie interfejsów 
użytkownika opartych o GWT
Rafał Pietrasik
Dla tych wszystkich, którzy pisząc internetowe aplikacje 
z bogatym interfejsem użytkownika, natknęli się na pro-
blemy z testami, skomplikowanym i trudnym w utrzyma-
niu kodem, lub - po prostu - chcą lepiej pisać swoje apli-
kacje w GWT.

40 RESTEasy i JBoss Seam – Integracja 
RESTEasy i JBoss Seam
Grzegorz Gwóźdź
Artykuł stanowi wprowadzenie do tzw. „restful web servi-
ces” i prezentuje ich implementację za pomocą farmewor-
ka RESTEasy, zintegrowanego z JBoss Seam.

44 Tworzenie pluginów do Wordpressa
Marcin Lenkowski
Wordpress to najpopularniejszy i według wielu programi-
stów i użytkowników najlepszy na świecie system do two-
rzenia blogów i nie tylko. W artykule dowiemy się w jaki 
sposób tworzyć różnorodne wtyczki do tego CMS’a z uży-
ciem wbudowanych w wordpressa bibliotek. 
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50 Zabezpieczanie gier i aplikacji w Adobe Flash
Andrzej Korolczuk
Tylko nieliczne aplikacje i gry w Internecie są należycie 
zabezpieczone. Programując w technologii Adobe Flash, 
musisz mieć na uwadze kilka „furtek”, z których korzy-
stają hakerzy przy włamywaniu się do aplikacji. W niniej-
szym artykule postaram się pokazać Ci, co zrobić, aby za-
bezpieczyć owoce swojej pracy. Skupimy się głównie na 
grach, jako że to one najczęściej są atakowane przez hac-
kerów. 

BAZY DANYCH
54 Data Repeater – W prostocie siła
Konrad Kubecki
Data Repeater to kontrolka, za pomocą której można pre-
zentować w postaci tabelki informacje pobrane z bazy da-
nych. Największa zaleta? Łatwość użycia oraz szybkość 
implementacji. 

WARSZTATY
60 Systemy rozpoznawania mowy – Krótka 
historia systemów ASR (Automatic Speech 
Recognition), jak działają współczesne systemy 
oraz z jakimi problemami się borykają.
Dariusz Wawer
Idea maszyny będącej w stanie zrozumieć lub przetwo-
rzyć ludzką mowę istnieje już ponad 70 lat. W praktyce 
systemy takie wykorzystywane są już ponad 20 lat. Jed-
nakże, pomimo niezwykle szybkiego rozwoju techniki, 
systemy rozpoznawania mowy ASR są wciąż niedosko-
nałe. O historii, metodach oraz problemach tych syste-
mów napiszę pokrótce w tym artykule.

TECHNOLOGIE JUTRA
68 Logowanie do mózgu
Grzegorz Gałęzowski
Gry takie jak „Guitar Hero” i systemy Wii zapoczątko-
wały nową erę wśród kontrolerów gier wideo. Teraz „no-
wy” (kto jeszcze pamięta Atari Mind Link) wynalazek mo-
że spowodować, że cały proces kontroli może pójść krok 
dalej i wskazywać na powolną śmierć tradycyjnych kon-
trolerów.
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KONKURS GG.PL
78 Jak stworzyć aplikację na GG.pl? Biorytm 
krok po kroku
Przemek Lącki
IBM WebSphere MQ to kompletne rozwiązanie realizujące 
usługę systemu kolejkowego. Może pracować niezależnie 
jako zewnętrzny serwer, który poprzez szereg specjalnych 
interfejsów daje możliwość korzystania ze swoich zasobów 
aplikacjom napisanym w różnych językach, lub działać ja-
ko zewnętrzny dostawca dla serwera Websphere AS.

FELIETON
84 App Store – Jak zarobić pierwszy milion?
Paweł Opydo
Jak to jest, że jedna aplikacja na iPhone odnosi sukces, 
a inna nie? Dlaczego spośród kilkunastu symulatorów 
starych aparatów hitem okazał się być Hipstamatic? Dla-
czego spośród dziesiątek podobnych gier akurat Doodle 
Jump przyniósł milionowe przychody? Na co warto zwró-
cić uwagę, jeżeli chce się zarobić krocie na programach 
w App Store?
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Przetwarzanie GPGPU (ang. General-Purpose 
Computing on Graphics Processing Units) to 
niewątpliwie temat na czasie. Technika ta po-

zwala ujarzmić moc przetwarzania zaszytą w nowo-
czesnych kartach graficznych. Cały czas słyszy się 
o przykładach innowacyjnych zastosowań tej techno-
logii. Z drugiej strony, sytuacja na rynku rozwiązań 
GPGPU przypomina nieco historię obsługi kart gra-
ficznych w komputerach osobistych w latach dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku: spora fragmentacja ryn-
ku, brak standardów, potrzeba tworzenia nieprzeno-
śnego oprogramowania korzystającego z niskopozio-
mowych API oferujących bezpośredni dostęp do zaso-
bów sprzętowych. W dzisiejszych realiach niedogod-
ności tego rodzaju odstraszają wielu programistów.

Biblioteka Thrust jest próbą wprowadzenia znaczą-
cych udogodnień w zakresie obsługi przetwarzania 
GPGPU bazującego na technologii CUDA, rodem z fir-
my NVIDIA. Jest to w mojej opinii próba bardzo uda-
na. Nie pretenduje być może do rozwiązania wszyst-
kich problemów związanych z programowaniem GPG-
PU (chociażby kwestie fragmentacji i przenośności), 
ale stanowi bardzo konkretne wsparcie przy stosowa-
niu technologii CUDA (będącej de facto jednym z wio-
dących tego typu rozwiązań dostępnych na rynku).

Do ataku!
Mam nadzieję, że wstęp do niniejszego artykułu za-
ostrzył Twój apetyt. Aby jeszcze bardziej podsycić 
Twoją ciekawość, na początek proponuję Ci obejrzeć 

prosty przykład wykorzystania biblioteki Thrust. Za-
praszam zatem do zapoznania się z zawartością Li-
stingu 1.

Biblioteka Thrust

Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem mocy GPU do 
rozwiązania Twoich problemów, ale brak Ci czasu na to aby 
zapoznać się z niskopoziomowymi detalami obsługi sprzętu, 
to biblioteka Thrust jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. 
Przeczytaj poniższy artykuł, a przekonasz co za jej pomocą 
możesz osiągnąć.

Dowiesz się:
•  Do czego służy i co oferuje biblioteka Thrust.

Powinieneś wiedzieć:
•  Znajomość podstaw języka C++;
•  Znajomość podstaw biblioteki STL.

GPGPU w natarciu

Listing 1. Thrust – pierwsze spojrzenie

#include <thrust/host_vector.h>

#include <thrust/device_vector.h>

#include <thrust/sort.h>

int main(void)

{

    // (1)

    thrust::host_vector<int> h_vec(1 << 24);

    thrust::generate(h_vec.begin(), h_vec.end(), 

rand);

    // (2)

    thrust::device_vector<int> d_vec = h_vec;

    // (3)

    thrust::sort(d_vec.begin(), d_vec.end());

    // (4)

    thrust::copy(d_vec.begin(), d_vec.end(), h_

vec.begin());

    return 0;

}
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dzenia musimy skorzystać ze specjalnych mechani-
zmów komunikacji.

Szablon thrust::host_vector<int> reprezentu-
je kontener służący do przechowywania danych po 
stronie gospodarza. Kontener ten w naszym przypad-
ku przechowywał będzie 2^24 (czyli 16777216!), lo-
sowych wartości całkowitych (fragment kodu ozna-
czony jako (1)). Posortowanie takiej ilości danych 
to niebagatelne zadanie dla pojedynczej jednostki 
przetwarzającej. Jednakże GPU może poradzić so-
bie z tym problemem znacznie szybciej. W tym celu 
musimy przekazać do niego te dane. To właśnie od-
bywa się w linii:

thrust::device_vector<int> d_vec = h_vec;

Jak łatwo się domyśleć, szablon thrust::device _

vector<int> reprezentuje kontener do przechowywa-
nia danych, tyle że po stronie urządzenia. Przypisa-
nie:

d_vec = h_vec;

spowoduje transfer danych z systemu gospodarza na 
urządzenie. W dalszej kolejności (3) następuje sorto-
wanie (thrust::sort()) – oczywiście po stronie urzą-
dzenia. I wreszcie – transfer danych na system go-
spodarza, tym razem zrealizowany za pomocą algo-
rytmu thrust::copy().

Prawda, że proste? Tyle na początek. W dalszej 
części artykułu wrócimy jeszcze to poszczególnych 

Jeśli spodziewałeś się niskopoziomowego kodu na-
jeżonego egzotycznymi konstrukcjami, to mam na-
dzieję, że się miło rozczarowałeś. Prostota i elegancja 
które emanują z tego fragmentu kodu to niewątpliwie 
pozytywne cechy biblioteki Thrust.

Rozważmy poszczególne elementy tego protego 
przykładu. Na początek pliki nagłówkowe – jak widać, 
dla łatwego odróżnienia wszystkie odniesienia do tych 
plików poprzedzone są przedrostkiem thrust. Patrząc 
na ciało funkcji main() na od razu rzuca się w oczy 
podobieństwo przedstawionego tu kodu do przykła-
dów wykorzystania biblioteki STL. Na początek two-
rzony jest obiekt typu thrust::host_vector<int>. Jak 
łatwo się domyśleć, jest to instancja szablonu klasy 
o interfejsie podobnym do kontenera std::vector. Za-
stanawiasz się zapewne co oznacza tajemniczy pre-
fiks host. W tym miejscu warto pokrótce omówić termi-
nologię stosowaną w ramach biblioteki Thrust (a tak-
że w ramach technologii CUDA). Otóż w ramach tej 
terminologii pojęcie host oznacza system gospoda-
rza, tj. system w którym zainstalowane jest urządze-
nie zawierające jednostkę GPU. Z kolei samo urzą-
dzenie wyposażone w tę jednostkę określane jest ja-
ko device (de facto słowa te w języku angielskim ozna-
czają kolejno: gospodarz i urządzenie). Należy sobie 
w tym miejscu uświadomić, że gospodarz i urządzenie 
to dwa kompletnie różne systemy – w sensie czysto 
sprzętowym. I jedno i drugie wyposażone jest w wła-
sny procesor (procesory), pamięć itd. Co za tym idzie, 
każde z nich wykonuje swój własny kod i pracuje na 
własnych danych. Jeśli chcemy połączyć te dwa urzą-

Listing 2. Thrust – intgracja z kontenerami STL

#include <thrust/host_vector.h>

#include <thrust/device_vector.h>

#include <list>

int main(void)

{

    std::list<int> h_list;

    h_list.push_back(1);

    h_list.push_back(2);

    h_list.push_back(3);

    thrust::device_vector<int> d_vec(h_list.size());

    thrust::copy(h_list.begin(), h_list.end(), d_vec.begin());

    thrust::device_vector<int> d_vec2(h_list.begin(), h_list.end());

    return 0;

}
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elementów omawianego wyżej Listingu i omówimy 
je bardziej szczegółowo. Na razie wyjaśnijmy sobie 
rzecz podstawową:

Co to jest Thrust? 
Zanim odpowiemy sobie na pytanie postawione w ty-
tule niniejszego podpunktu, wymieńmy najpierw zało-
żenia tej biblioteki. Założenia te można sprowadzić do 
czterech postulatów:

•  Biblioteka powinna podnosić produktywność pro-
gramisty: tworzenie skomplikowanych rozwiązań 
bazujących na GPGPU powinno być dostępne dla 
każdego – programista nie powinien spędzać cza-
su na rozgryzaniu zawiłości związanych z obsługą 
GPU, lecz skupiać się na rozwiązaniu problemów 
stanowiących istotę aplikacji. W związku z tym ni-
skopoziomowe konstrukcje odpowiedzialne za 
kontrolę GPU powinny być opakowane w bardziej 
intuicyjne interfejsy.

•  Biblioteka powinna wspierać zasadę DRY (ang. 
Don't Repeat Yourself, czyli: Nie Powtarzaj Się); 
w tym celu zastosowano w niej techniki progra-
mowania uogólnionego, pozwalające podnieść po-
ziom wielokrotnego wykorzystania kodu bez po-
święcania wydajności.

•  Stosowanie biblioteki powinno owocować wysoką 
wydajnością.

•  Biblioteka powinna w pełni integrować się z istnie-
jącym kodem CUDA stworzonym w C/C++.

Odpowiedzią na powyższe założenia jest właśnie 
Thurst: biblioteka wzorców opakowująca API CUDA, 
stworzona na podobieństwo biblioteki STL. W ko-
lejnych podpunktach zapoznamy się bliżej z dwoma 
głównymi składnikami biblioteki, to jest z kontenera-
mi i z algorytmami.

Kontenery w Thurst
Jednym z podstawowych założeń biblioteki twórców 
biblioteki Thurst było ukrycie detali związanych z ob-
sługą technologi CUDA, w szczególności zaś naj-
bardziej zależało im na przykryciu wywołań funkcji 
cudaMalloc(), cudaMemcpy() oraz cudaFree(). Więcej 
szczegółów na temat tych funkcji można poznać czy-
tając artykuł autorstwa Jacka Piekarskiego pt. CUDA 
się zdarzają, czyli programowanie GPGPU, opubliko-
wany w SDJ 2009/03. Mechanizmem abstrakcji, któ-
ry zajmuje się obsługą tych funkcji są właśnie konte-
nery Thurst.

Thurst generalnie udostępnia dwa typy kontenerów, 
które poznaliśmy przy okazji analizy zawartości Li-
stingu 1. Są to dwie klasy szablonowe: thrust::host_
vector oraz thrust::device_vector. Obsługują one au-
tomatycznie, w całkowicie przeźroczysty dla użytkow-

Listing 4. Thrust – przykład użycia iteratorów

#include <thrust/host_vector.h>

#include <thrust/device_vector.h>

#include <thrust/reduce.h>

int main(void)

{

    thrust::host_vector<int> h_vec(1000);

    thrust::generate(h_vec.begin(), h_vec.end(), 

rand);

    thrust::device_vector<int> d_vec = h_vec;

    // (1)

    int h_sum = thrust::reduce(h_vec.begin(), 

h_vec.end());

    // (2)

    int d_sum = thrust::reduce(d_vec.begin(), 

d_vec.end());

    return 0;

}

Listing 3. Thrust – przykład użycia iteratorów

#include <thrust/host_vector.h>

#include <thrust/device_vector.h>

int main(void)

{

    thrust::device_vector<int> d_vec(4);

    thrust::device_vector<int>::iterator begin = 

d_vec.begin();

    thrust::device_vector<int>::iterator end = 

d_vec.end();

    int length = end - begin;

    end = d_vec.begin() + 3;

    *begin = 1;

    int temp = *begin;

    begin++;

    *begin = 25;

    return 0;

}
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nika sposób, wszelkie szczegóły związane z alokacją, 
dealokacją i transferem pamięci pomiędzy gospoda-
rzem a urządzeniem.

Z punktu widzenia programisty języka C++ bardzo 
ważne jest to, iż kontenery rodem z Thrust są kompa-
tybilne z kontenerami biblioteki STL. Dzięki temu mo-
żemy pisać taki kod jak przedstawiono na Listingu 2.

Jak pokazano na tym Listingu, przenoszenie da-
nych z kontenera STL'owego do kontenera z Thrust 
jest bardzo proste i odbywa się na takich samych za-
sadach jak w przypadku kopiowania danych pomiędzy 
kontenerami STL.

Podobnie rzecz ma się z iteratorami. Podobnie jak 
w bibliotece STL, kontenery dostępne w Thrust wypo-
sażone są w metody begin()<CharStyle:CODE>end(), 
pozwalające pobrać iteratory definiujące sekwencję 
reprezentowaną przez dany kontener. Podobnie jak 
przypadku standardowego wektora, również iteratory 
oferowane przez Thrust mogą być traktowane jak zwy-
kłe wskaźniki. Na Listingu 3 przedstawione są przykła-
dy stosowania iteratorów rodem z Thrust.

Kolejną ważną cechą iteratorów oferowanych przez 
omawianą bibliotekę jest automatyczne śledzenie 
przestrzeni adresowych. Brzmi skomplikowanie, ale 
w praktyce to bardzo proste. Spójrz na Listing 4.

Tworzone są tutaj dwa wektory (jeden po stronie go-
spodarza i jeden po stronie urządzenia) zawierające 
po tysiącu losowych wartości, po czym liczona jest su-
ma tych wartości dla poszczególnych kontenerów. Za-
uważ, że w obydwu przypadkach korzystamy z wywo-
łania tego samego algorytmu (thrust::reduce()). Przy 
pierwszym wywołaniu (1) obliczenie zostanie zrealizo-
wane po stronie gospodarza, zaś przy drugim (2) po 
stronie urządzenia. Zadzieje się to automatycznie wła-
śnie dzięki wspomnianej wyżej właściwości iteratorów 
oferowanych przez Thrust.

Algorytmy w Thrust
Dopełnieniem dla kontenerów w bibliotece Thrust są 
algorytmy. Thrust udostępnia cały zestaw algorytmów, 
które można podzielić na następujące kategorie:

•  transformacje,
•  redukcje,
•  sumy prefiksowe,
•  algorytmy sortujące.

Transformacje to algorytmy polegające na zaapli-
kowaniu pewnej operacji dla każdego elementu za-
danego zakresu (zakresu w sensie STL, czyli se-
kwencji elementów opisanych przez dwa iterato-
ry) i umieszczenie rezultatu w zakresie wynikowym. 
Algorytmy transformujące oferowane przez Thrust 
to: thrust::fill(), thrust::sequence(), thrust::

replace() i oczywiście thrust::transform(). Na Li-

stingu 5 przedstawione są przykłady użycia tych al-
gorytmów.

Analizując ten Listing warto zauważyć, że Thrust 
oferuje własne obiekty funkcyjne stosowane przy 
transformacjach (np. thrust::negate czy thrust::

Listing 5. Thrust – przykład użycia algorytmów transformacji

#include <thrust/device_vector.h>

#include <thrust/transform.h>

#include <thrust/sequence.h>

#include <thrust/copy.h>

#include <thrust/fill.h>

#include <thrust/replace.h>

#include <thrust/functional.h>

#include <iostream>

int main(void)

{

    // Zaalokuj po stronie urządzenia trzy wekotry

    // zawierające po 10 elementów.

    thrust::device_vector<int> d_x(10);

    thrust::device_vector<int> d_y(10);

    thrust::device_vector<int> d_z(10);

    // Zainicjalizuj wektor d_x wartościami

    // 0, 1, 2, 3, ...

    thrust::sequence(d_x.begin(), d_x.end());

    // Oblicz d_y = -d_x

    thrust::transform(d_x.begin(), d_x.end(), 

d_y.begin(),

                      thrust::negate<int>());

    // Wypełnij wektor d_z wartościami 2

    thrust::fill(d_z.begin(), d_z.end(), 2);

    // Oblicz d_y = d_x mod 2

    thrust::transform(d_x.begin(), d_x.end(),

                      d_z.begin(), d_y.begin(),

                      thrust::modulus<int>());

    // Zamień w wektorze d_y wszystkie wartości 1 

na 10.

    thrust::replace(d_y.begin(), d_y.end(), 1, 10);

    // Wypisz zawartość wektora d_y.

    thrust::copy(d_y.begin(), d_y.end(),

                 std::ostream_iterator<int>(std::

cout, "\n"));

    return 0;

}
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modulus). Działanie poszczególnych algorytmów opi-
sane jest w kodzie (w postaci komentarzy).

Generalnie, w ramach nagłówka <thrust/
functional.h> dostajemy do dyspozycji szeroką gamę 
obiektów funkcyjnych, które pozwalają zrealizować 
większość typowych transformacji. Jednakże pojawia-
ją się sytuacji kiedy trzeba zdefiniować własny funk-
tor wykonujący dedykowaną transformację. Na Listin-
gu 6 przedstawiony jest przykład implementacji funk-
tora realizującego przekształcenie SAXPY (jest to po-
pularna w algebrze liniowej transformacja typu y <- a * 
x + y gdzie x oraz y są wektorami zaś a jest stałą ska-
larną).

Kolejna kategoria algorytmów, tj. operacje redukcji, 
polega na wykorzystaniu binarnej operacji w celu zre-
dukowania sekwencji elementów do pojedynczej war-
tości. Bardzo dobrym przykładem operacji redukcji jest 
sumowanie ciągu elementów:

int sum = thrust::reduce(D.begin(), D.end(), (int) 0, 

thrust::plus<int>());

Dwa pierwsze argumenty algorytmu redukującego 
określają wejściową sekwencję, która ma być zredu-
kowana. Trzeci argument to wartość inicjująca zaś 
czwarty, to obiekt funkcyjny określający operację re-
dukcji.

Operacje sumowania prefiksowego (zwane również 
skanowaniem) to podstawowy blok budulcowy w wie-
lu algorytmach przetwarzania równoległego (np. kom-
presja strumienia czy sortowanie pozycyjne). Na Li-
stingu 7 przedstawiona jest operacja tzw. skanowania 
inkluzywnego wykorzystującego operator plus.

W przypadku tego rodzaju skanowania każdy ele-
ment wyjściowej sekwencji jest częściową sumą cią-
gu wejściowego, np. data[2] = data[0] + data[1] + da-
ta[2].

Jest jeszcze drugi rodzaj skanowania (tzw. skano-
wanie nieinkluzywne), reprezentowane przez algorytm 
thrust::exclusive_scan() w którym nie bierze się pod 
uwagę ostatniego elementu przy obliczaniu sum czę-
ściowych (w takim przypadku wartość analogicznego 
elementu data[2] z Listingu 7 miałaby wartość data[0] 
+ data[1]).

W przypadku algorytmów sortowania, Thrust oferuje 
operacje thrust::sort() oraz thrust::stable_sort() 
działające identycznie jak odpowiadające im funk-
cje z STL (więcej informacji na temat funkcji sortują-
cych z STL można znaleźć w artykule mojego autor-
stwa pt. STL w praktyce. Efektywne sortowanie przy 
pomocy biblioteki STL, opublikowanym w SDJ 2010-
11. Oprócz tego, Thrust daje swoim użytkownikom 
do dyspozycji dwa alternatywne algorytmy sortownia 
thrust::sort_by_key() and thrust::stable_sort_by_
key() służące do porządkowania par wartości prze-

Listing 6. Thrust – implementacja przekształcenia SAXPY

struct saxpy_functor

{

    const float a;

    saxpy_functor(float _a) : a(_a) {}

    __host__ __device__

        float operator()(const float& x,

                         const float& y) const

        { 

            return a * x + y;

        }

};

void saxpy(float A,

           thrust::device_vector<float>& X,

           thrust::device_vector<float>& Y)

{

    // Y <- A * X + Y

    thrust::transform(X.begin(), X.end(),

                      Y.begin(), Y.begin(),

                      saxpy_functor(A));

}

Listing 7. Skanowanie inkluzywne z dodawaniem

#include <thrust/scan.h>

  

int data[6] = { 1, 0, 2, 2, 1, 3 };

// Skanowanie "w miejscu"

thrust::inclusive_scan(data, data + 6, data);

// Tablica data zawiera teraz następujące

// elementy: { 1, 1, 3, 5, 6, 9 }

Listing 8. Thrust - sortowanie

#include <thrust/sort.h>

const int N = 6;

int keys[N] = { 1, 4, 2, 8, 5, 7 };

char values[N] = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'};

thrust::sort_by_key(keys, keys + N, values);

// zawartość tablicy keys: { 1, 2, 4, 5, 7, 8 }

// zawartość tablicy values { 'a', 'c', 'b', 'e', 

'f', 'd' }
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chowywanych w odrębnych kontenerach. Na Listingu 
8 przedstawiony jest przykład użycia jednego z tych 
algorytmów.

Oczywiście, podobnie jak w przypadku bibliote-
ki STL, do funkcji sortujących rodem z Thrust można 
przekazać funktor służący do porównywania elemen-
tów (czyli de facto definiujący sposób uszeregowania 
obiektów), np.:

thrust::stable_sort(data.begin(), data.end(), thrust::

greater<int>());

Thrust – techniki zaawansowane
Oprócz kontenerów i algorytmów biblioteka Thrust 
oferuje szereg bardziej zaawansowanych elementów. 
Z tych ważniejszych warto wymienić:

•  Rozszerzone iteratory – są to obiekty zachowują-
ce się jak iteratory, ale realizujące niestandardo-
we zadania (koncepcja tego typu iteratorów zosta-
ła zapożyczona do Thrust z biblioteki Boost.Itera-
tor). Na przykład rozszerzony iterator typu thrust:
:constant _ iterator działa w ten sposób, że za-
wsze zwraca tę samą, stałą wartość. Iterator 
zdefiniowany następująco: thrust::counting _

iterator<int> it(10), przy każdej próbie derefe-
rencji (np. it[0], it[1000], itd.) zwróci wartość 10.

•  mechanizmy do integracji biblioteki Thrust z ist-
niejącym kodem CUDA C/C++; np. możliwość 
pobierania surowego wskaźnika pokazującego 
na element w pamięci urządzenia (thrust::raw _

pointer _ cast()) czy szablon opakowujący na te-
go typu wskaźniki (thrust::device _ ptr) w celu 
używania ich w połączeniu z algorytmami dostęp-
nymi w ramach Thrust.

Szczegółowe informacje na temat tych (oraz innych) 
mechanizmów Thrust można znaleźć na stronach 
związanych z tą biblioteką (patrz: ramka W Sieci).

Podsumowanie
Biblioteka Thrust to solidne rozwiązanie wspomagają-
ce budowanie rozwiązań opartych na technologii NVI-
DIA CUDA. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne 
dla programistów zaznajomionych z biblioteką STL. Ci 
ostatni programując przy pomocy Thrust będą się czuli 
jak ryby w wodzie. Liczę, że przedstawiony wyżej arty-
kuł zainteresuje Cię tym ciekawym rozwiązaniem i za-
chęci Cię do eksperymentowania z programowaniem 
GPGPU!

RAFAŁ KOCISZ 
Pracuje na stanowisku Kierownika ds. Badań i Rozwoju w �rmie Gamelion, wchodzącej w skład Grupy BLStream. Rafał spe-
cjalizuje się w technologiach związanych z produkcją oprogramowania na platformy mobilne, ze szczególnym naciskiem na 
tworzenie gier.
Grupa BLStream powstała by efektywniej wykorzystywać potencjał dwóch, szybko rozwijających się producentów oprogramo-
wania – BLStream i Gamelion. Firmy wchodzące w skład grupy specjalizują się w wytwarzaniu oprogramowania dla klientów 
korporacyjnych, w rozwiązaniach mobilnych oraz produkcji i testowaniu gier.
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W Sieci
Przedstawienie mechanizmu konfiguracji środowiska CUDA wymaganego do uruchomiania biblioteki Thrust wykracza poza ra-
my niniejszego artykułu. Na szczęście firma NVIDIA udostępnia wysokiej jakości dokumentację opisującą wspomniany proces dla 
poszczególnych platform. Informacje na ten temat można znaleźć pod następującymi adresami:

•  http://www.nvidia.pl/object/cuda_home_new_pl.html – strona dotycząca technologii CUDA;
•  http://developer.nvidia.com/object/cuda_3_2_downloads.html – strona z której można pobrać komponenty potrzebne do pra-

cy z technologią CUDA;
•  http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/3_2_prod/docs/Getting_Started_Windows.pdf – tutorial opisujący szcze-

gółowo jak skonfigurować środowisko deweloperskie CUDA pod systemami z rodziny Windows.

Informacje na temat samej biblioteki Thrust można znaleźć pod następującymi adresami:

•  http://code.google.com/p/thrust/ – strona domowa biblioteki;
•  http://code.google.com/p/thrust/downloads/detail?name=An%20Introduction%20To%20Thrust.pdf – prezentacja biblioteki;
•  http://code.google.com/p/thrust/wiki/QuickStartGuide – wprowadzenie do korzystania z biblioteki;
•  http://code.google.com/p/thrust/wiki/Documentation – dokumentacja biblioteki;
•  http://groups.google.com/group/thrust-users – grupa dyskusyjna dotycząca biblioteki.
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Wprowadzenie do TDE
Transparent Data Encryption (TDE) jest istotnym ele-
mentem w strategii bezpieczeństwa OpenEdge. Tech-
nologia ta wymaga zainstalowania produktu TDE 
w połączeniu z serwerem bazy Enterprise.

TDE umożliwia aplikacjom klienckim OpenEdge 
spełnienie wymagań związanych z prywatnością da-
nych. Powinny one wykorzystywać i integrować się 
z istniejącymi funkcjami zabezpieczeń tak, aby osią-
gnąć kompromis pomiędzy bezpieczeństwem, wydaj-
nością i łatwością administrowania.

Algorytm Transparent Data Encryption chroni dane 
na poziomie obiektu (obszar typu II: tabela, indeks, 
LOB bądź cały obszar typu I). A zatem można szyfro-
wać tylko wybrane obiekty, bez konieczności kodowa-
nia całej bazy. Bloki danych czy bloki indeksowe są 
szyfrowane przed zapisem na dysk, a podczas odczy-
tu ich z bazy są deszyfrowane przed umieszczeniem 
ich w puli buforów. Kodowane są także dane zapisane 
w backupie bazy, a zrzuty binarne mogą być zaszyfro-
wane opcjonalnie. 

W tej technologii zabezpieczenia danych krytycz-
nym elementem jest zarządzanie kluczem szyfrowa-
nia. Technologia OpenEdge Transparent Data Encryp-

tion zawiera narzędzia do zarządzania strategią szy-
frowania i magazynem klucza szyfrującego. Magazyn 
klucza jest odseparowany od bazy danych, zatem kra-
dzież plików bazy nie oznacza posiadania przez zło-
dzieja klucza do ich odszyfrowania. Sam magazyn jest 
zresztą chroniony silnym hasłem passphrase, zabez-
pieczającym przed dostępem do klucza osób nieau-
toryzowanych. Hasło to może zawierać spacje, zna-
ki interpunkcji i być znacznie dłuższe od tradycyjne-
go hasła. 

TDE posiada 3 główne cechy:

•  Transparentność (transparency) – wszystkie pro-
cesy szyfrowania są wykonywane w fazie runti-
me'u przez system zarządzania relacyjną bazą 
danych OpenEdge. Odbywa się to bez jakichkol-
wiek zmian w kodzie aplikacji czy schemacie bazy. 
Aplikacja, działając, nie musi „wiedzieć”, czy dane 
w bazie są szyfrowane czy nie.

•  Konfigurowalność – łatwe i elastyczne konfiguro-
wanie danych, które mają być zaszyfrowane od-
powiednim algorytmem, pozwala na balansowa-
nie między bezpieczeństwem danych a obciąże-
niem systemu. TDE daje administratorowi możli-

Technologie Progress 
OpenEdge 
Kradzież danych może prowadzić do poważnych konsekwencji. 
Dane nawet w plikach binarnych są łatwe do odczytania, co 
wiąże się z możliwością przejęcia poufnych informacji przez 
osoby niepowołane i w konsekwencji z utratą zaufania ze strony 
klientów lub nawet z karami i koniecznością płacenia wysokich 
odszkodowań. Istnieje coraz więcej wymogów i regulacji 
określających zabezpieczenie danych tak podczas procesu 
przesyłania, jak i w spoczynku.

Dowiesz się:
•  Technologii Transparent Data Encryption;
•  Zarządzaniu strategiami TDE.

Powinieneś wiedzieć:
•  Ogólne informacje związane z zabezpieczeniami danych.

Część 14. Transparent Data Encryption
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gazynie klucza – oddzielnym pliku o rozszerzeniu .ks. 
W przypadku utraty pliku można go wygenerować po-
nownie.

Włączenie TDE
Przed włączeniem technologii Transparent Data En-
cryption należy podjąć kilka decyzji.

•  Wybór obiektów. Technologia daje możliwość wy-
brania obiektów bazy, które mają być szyfrowane. 
Powinno się wybrać jak najmniejszy zestaw obiek-
tów, zawierających poufne dane. Dotyczy to tak 
tabel, jak i indeksów zdefiniowanych na podstawie 
pól z poufnymi informacjami.

•  Szyfrowane BI i AI. Pliki BI i AI są domyślnie włą-
czone do procesu szyfrowania. Wiąże się to 
z możliwością odczytu niezakodowanych danych 

z pow. plików i zaleca się nie zmie-
niać tych ustawień.
•  Wybór szyfru. TDE obsługuje 
6 szyfrów: AES (3 rodzaje), DES, 
DES3, RC4. Różnią się one mocą 
szyfrowania i mają różny wpływ na 
wydajność.
•  Dostęp do magazynu klucza. 
Aby użytkownik mógł podłączyć 
się do zaszyfrowanej bazy, musi 
mieć uprawnienia do korzystania 
z magazynu klucza. Jest on two-
rzony podczas włączenia w ba-
zie TDE. Istnieją 2 sposoby uwie-
rzytelniania: start ręczny i au-
tomatyczny (autostart). W przy-
padku startu ręcznego, użytkow-
nik musi podać passphrase przy 
każdym otwarciu bazy. W komen-
dach startujących serwer czy wy-
konujących operacje na bazie do-
dany jest parametr -Passphrase, 
po którym użytkownik musi podać 
prawidłową wartość. W instruk-
cji języka CONNECT passphra-
se jest podawany w parametrze -
KeyStorePassPhrase. W przypad-
ku startu automatycznego dostęp 
do magazynu klucza realizowa-
ny jest z pominięciem podawania 
parametru -Passphrase. Autostart 
ma dwa poziomy bezpieczeństwa, 

wość wyboru zaszyfrowania wybranych obiektów 
bazy.

•  Bezpieczeństwo – bezpieczne algorytmy dają 
gwarancję, że zaszyfrowane dane są niedostępne 
dla wszystkich z wyjątkiem tych, którzy posiadają 
do nich stosowne uprawnienia.

Technologia TDE została zaprojektowana tak, aby jej 
wdrożenie do systemów baz było możliwe dla każde-
go administratora, bez konieczności bycia ekspertem 
w dziedzinie implementacji szyfrowania danych. 

TDE do zakodowania prywatnych danych na pozio-
mie bloku wykorzystuje algorytm szyfrowania z klu-
czem symetrycznym. Zarządzanie szyfrowaniem 
obiektów bazy odbywa się poprzez strategie (encryp-
tion policy). Definiując strategie, można skonfiguro-
wać algorytm szyfrowania i długość klucza szyfrują-
cego dla każdego obiektu. Bezpieczeństwo techno-
logii TDE zależy od bezpieczeństwa przechowywa-
nia klucza oraz kontrolowania do niego dostępu. Każ-
da baza danych posiada jeden, unikalny klucz Databa-
se Master Key (DMK). DMK jest tworzony i zarządza-
ny przez administratora bazy i przechowywany w ma-

Listing 1. Plik struktury dla obszaru szyfrowania 

e "Encryption Policy Area":13,32;64 . f 1024

e "Encryption Policy Area":13,32;64 

Rysunek 1. Włączenie szyfrowania w bazie danych

Rysunek 2. Podgląd funkcji włączonych w bazie danych
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związane z kontami w magazynie klucza: admin 
i user. Konto admin jest wymagane dla zarządza-
nia strategiami i modyfikacji informacji w maga-
zynie klucza. Konto user pozwala na kodowanie/
dekodowanie danych w ramach istniejących stra-
tegii szyfrowania.

Włączenie szyfrowania w bazie danych rozpoczyna 
się od dodania dedykowanego obszaru. Musi mieć 
on nazwę "Encryption Policy Area", znacznik typu „e” 
oraz musi być typu II (patrz Listing 1, gdzie rozmiar 
clustra dla II obszaru wynosi 64) (Listing 1).

Zdefiniowany obszar trzeba teraz dodać do bazy da-
nych w tradycyjny sposób (instrukcja prostrct create). 
Szyfrowanie włącza się za pomocą jednej instruk-
cji, której pełna składnia jest przedstawiona poniżej, 
a przykład na Rysunku 1.

proutil baza -C enableencryption [-Cipher cipher-num]

[-Autostart { user| admin} ]

Jeśli chcemy upewnić się, czy funkcja kodowania 
została włączona, możemy uruchomić komendę pro-
util z opcją describe. Na Rysunku 
2 widać wszystkie funkcje włączo-
ne w bazie (w tym także Encryp-
tion).

Włączenie TDE powoduje wyge-
nerowanie magazynu klucza, któ-
ry chroniony jest przez passphrase. 
Należy pamiętać, że tak jak w przy-
padku danych chronionych tradycyj-
nymi hasłami, jego utrata wiąże się 
z brakiem możliwości rozkodowania 
obszarów, a w konsekwencji utra-
tą danych. Wypracowanie strategii 
bezpiecznego i niezawodnego prze-
chowywania passphrase jest kluczo-
we w przypadku TDE. 

Rysunek 3. Zakodowanie danych w bazie

Rysunek 4. Data Administration – de�niowanie strategii 
szyfrowania

Rysunek 5. De�niowanie strategii w języku OpenEdge SQL
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Do zarządzania magazynem klu-
cza, hasłem passphrase, strate-
giami szyfrowania służy komenda 
proutil baza -C epolicy manage. 
Rysunek 3 przedstawia próby za-
szyfrowanie obiektów w przykłado-
wej bazie za pomocą tej instrukcji. 
Pierwsza próba dla wybranej tabli-
cy w obszarze typu I zakończyła się 
niepowodzeniem, ponieważ wybra-
ne obiekty mogą być kodowane tyl-
ko w obszarach typu II. Druga pró-
ba zakodowania całego obszaru 
jest już udana.

Zarządzanie strategiami moż-
na przeprowadzać także z pozio-
mu narzędzia Data Administration. 
Trzeba wejść w opcję menu Admin 
> Security > Encryption Policies > 
Edit Encryption Policies, wybrać 
obiekty i określić szyfr. Rysunek 
4 przedstawia powyższe narzędzie 
z wybraną tabelą, znajdującą się w obszarze typu II 
oraz szyfrem AES CBC 128. 

Trzecim sposobem na zarządzanie strategią jest 
skorzystanie z języka OpenEdge SQL. Przykład in-
strukcji CREATE TABLE, ALTER TABLE i SHOW ENCRYPT 
przedstawia Rysunek 5. 

Jeśli chcemy znać status wybranego obszaru, mo-
żemy skorzystać z komendy proutil baza -C epolicy 
scan area nazwa_obszaru (Rys. 6).

Wyłączenie szyfrowania
Szyfrowanie w bazie można w każdej chwili wyłączyć. 
Służy do tego komenda, której pełna składnia wyglą-
da następująco: proutil baza -C disableencryption 
[-Passphrase] [[-userid userid][-password 

password]].
Działanie komendy powoduje odkodowanie wszyst-

kich danych w bazie, usunięcie strategii szyfrowania, 
zarchiwizowanie magazynu klucza (plik nazwa_ba-
zy.ksbk). 

Jeśli baza zawiera dużą liczbę zaszyfrowanych 
obiektów, działanie komendy może trwać b. długo. 
Dlatego należy rozważyć wcześniejsze odkodowanie 
niektórych obiektów poprzez ustawienie szyfru na war-
tość NULL. Rysunek 7 przedstawia przykład takiej in-

strukcji (proutil z opcją epolicy manage). Po zmianie 
szyfru powinno się przeskanować ponownie edytowa-
ny obszar. 

Na zakończenie chciałbym jeszcze raz przypo-
mnieć, że algorytm TDE jest znacznym obciążeniem 
dla systemu i dlatego do szyfrowania należy wybrać 
tylko te obiekty, które zawierają dane poufne. Utra-
ta hasła passphrase jest równoznaczna z utratą da-
nych, dlatego musimy mieć pewność, że przechowu-
jemy je w miejscu bezpiecznym zarówno pod wzglę-
dem możliwości utraty, jak i dostępu osób niepowo-
łanych.

Następny odcinek będzie zarazem ostatnim (przy-
najmniej na razie) i dlatego szykuję dla Państwa pew-
ną niespodziankę.

Rysunek 6. Sprawdzenie statusu kodowania wybranych obszarów bazy

Rysunek 7. Odkodowanie danych w obszarze poprzez ustawienie szyfru na wartość NULL
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Stan hibernacji
Dzięki wprowadzeniu Spring Framework, internetowy 
sklep rowerowy działa sprawniej niż dotychczas: logi-
ka biznesowa realizująca pewne funkcjonalności zosta-
ła pogrupowana w bezstanowe serwisy, a sama aplika-
cja wzbogaciła się o aspekty bezpieczeństwa. 

Jednak stopień rozwoju aplikacji nie jest mierzony je-
dynie wzrostem funkcjonalności i pojawianiem się no-
wych modułów czy serwisów. Wraz z ogólnym rozwo-
jem sklepu rośnie liczba przetwarzanych i przechowy-
wanych przez niego danych – m.in. stale powiększa 
się oferta rowerów, wzrasta liczba zarejestrowanych 
kont użytkowników. Pojawia się problem przechowy-
wania i dostępu do kluczowych danych aplikacji. Na-
turalnym sposobem zapewnienia trwałego przechowy-
wania i swobodnego dostępu do danych jest użycie ba-
zy danych. Poprzednia przykładowa aplikacja w spo-
sób sztuczny i jednocześnie ulotny generowała pre-
zentowane dane. Wraz z restartem serwera wszystkie 
zmiany na danych były tracone i przywracane do pier-
wotnego stanu.

W kontekście zmian i rozbudowy aplikacji autor po-
każe, w jaki sposób przy pomocy bazy danych w spo-
sób trwały zapamiętywać nowe dane i korzystać z da-

nych istniejących. Wykorzystaną bazą będzie Post-
greSQL w wersji 8.4. Aby ułatwić pracę z bazą danych 
w aplikacji, wykorzystany zostanie framework Hiberna-
te ze współpracy z wprowadzonym wcześniej framewor-
kiem Spring.

W celu pokazania sposobu wykorzystania Hibernate, 
dotychczasowa aplikacja zostanie poddana następują-
cym modyfikacjom:

•  Springowy bezstanowy serwis o nazwie bikeData-
Provider (klasa BikeDataProviderImpl.java) będzie 
odtąd pobierał i zapisywał rowery danej kategorii 
z bazy danych.

•  Springowy bezstanowy serwis o nazwie userDetails-
Service (klasa UserDetailsServiceImpl.java) zapew-
niający bezpieczeństwo aplikacji za pomocą Spring 
Security będzie pobierał użytkowników i ich role 
z bazy danych.

•  W celu optymalizacji połączenia z bazą danych zo-
stanie wprowadzona pula połączeń c3p0.

Baza danych
Używamy bazy danych PostgreSQL w wersji 8.4. Sche-
mat bazy jest prosty – baza składa się z czterech tabel:

Wiosna z drugą twarzą 
w chmurach – część 4

Artykuł jest czwartym z serii artykułów prezentujących 
kompletny proces wytwarzania aplikacji webowej w technologii 
Java Server Faces (JSF) w wersji 2.0. W artykule tym zostanie 
poruszony temat użycia Hibernate w wersji 3, jako dostawcy 
implementacji JPA w kontekście aplikacji JSF. Hibernate będzie 
współpracował z frameworkiem Spring w wersji 3.

Dowiesz się:
•  Jak skonfigurować Hibernate do współpracy ze Spring Frame-

work w aplikacji JSF
•  W jaki sposób Spring Framework ułatwia pracę z Hibernate 

Framwework

Powinieneś wiedzieć:
•  Znać podstawy języka Java oraz technologii Java EE;
•  Wiedzieć jak stworzyć i uruchomić przykładową aplikację skle-

pu rowerowego w JSF 2.0 z poprzedniego artykułu z wykorzy-
staniem Spring Framework.

Kompletny przykład procesu wytwarzania aplikacji Java Server 
Faces 2.0 z użyciem Spring Framework i Hibernate wraz z jej 
końcowym wdrożeniem na chmurę obliczeniową Amazon 
Elastic Compute Cloud (EC2)
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Następnym krokiem jest ściągnięcie bibliotek Hiber-
nate Framework, c3p0, sterownika JDBC bazy Postgre-
SQL. Dodatkowo, jeśli chcemy logować wszystkie zda-
rzenia w aplikacji za pomocą log4j, należy pobrać biblio-
teki log4j. W przypadku logów Hibernate należy dodatko-
wo pobrać mostek slf4j-log4j z uwagi na fakt, że Hiberna-
te domyślnie używa slf4j do logowania - dzięki mostko-
wi logowanie będzie w log4j. Tradycyjnie biblioteki te ko-
piujemy do katalogu WEB-INF\lib, po czym odświeżamy 
projekt. Wszystkie wspomniane biblioteki widoczne są 
na rysunku w czarnych ramkach (Rysunek 2).

Kolejnym krokiem jest modyfikacja Springowego pliku 
applicationContext.xml. Do istniejącego pliku należy do-
pisać (Listing 1)

Jest to standardowa konfiguracja Springa z JPA, gdzie 
dostawcą implementacji JPA jest Hibernate – mówi o tym 
właściwość „jpaVendorAdapter” w beanie „entityMana-
gerFactory”. Bean ten obok zdefiniowanego dostawcy 

•  „bike_category” – słownik przechowujący kategorie 
rowerów (w aplikacji te kategorie to MTB, Trekking, 
Cross).

•  „bike” – tabela przechowująca wszystkie rowery. 
Jest połączona z tabelą słownikową „bike_category” 
relacją wiele-do-jednego.

•  „role” – słownik przechowujący role, jakie posiada 
dany użytkownik – wykorzystywana przez Spring 
Security do przydzielania uprawnień. Zawiera tylko 
dwie wstępnie zdefiniowane role: „ROLE_ADMIN” 
dla użytkowników z prawami administratora oraz 
„ROLE_REGISTERED” dla użytkowników posiada-
jących konto w systemie.

•  „account” – tabela przechowująca konta użytkowni-
ków. Jest połączona z tabelą słownikową „role” rela-
cją wiele-do-jednego – dla uproszczenia rozważań 
każdy z użytkowników posiada tylko jedną rolę.

Po stworzeniu bazy danych można przystąpić do mody-
fikacji poprzedniego przykładowego projektu.

Konfiguracja Hibernate, 
Spring i puli połączeń c3p0
Zaczynamy pracę z projektem aplikacji sklepu rowero-
wego utworzonym w poprzednim artykule (Rysunek 1).

Rysunek 1. Początkowa kon�guracja projektu

Rysunek 2. Biblioteki Hibernate, c3p0, JDBC, log4j
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JPA i źródła danych posiada jeszcze jedną właściwość: 
persistenceUnitName. Odnosi się ona do specjalnego 
pliku persistence.xml, który zawiera w sobie dodatkowe 
ustawienia silnika persystencji – w tym przypadku Hiber-
nate (Listing 2).

Plik ten musi znajdować się w lokalizacji META-INF\
persistence.xml, a cała lokalizacja musi znajdować się 

w classpath projektu. Ponieważ uruchamiamy przykład 
na serwerze Tomcat za pomocą wtyczki WTP, ścieżka 
classpath odpowiada katalogowi JSFSample\WEB-INF\
classes w katalogu Tomcata, i dokładnie tam musi się 
znaleźć katalog META-INF\persistence.xml. Aby to osią-
gnąć, należy pod Eclipsem stworzyć taki katalog z plikiem 
i dodać go jako folder ze źródłami do ścieżki budowania 

Listing 1. Mody�kacja pliku applicationContext.xml

   <tx:annotation-driven />

   <bean id="pooledDataSource" class="com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource" destroy-method="close" >

      <property name="driverClass" value="org.postgresql.Driver" />

      <property name="jdbcUrl" value="jdbc:postgresql://localhost:5432/bikes"/>  

      <property name="user" value="postgres"/>  

      <property name="password" value="pgpass"/> 

      <property name="maxPoolSize" value="10" />

      <property name="maxStatements" value="0" />

      <property name="minPoolSize" value="5" />  

   </bean>

   <bean id="entityManagerFactory"

      class="org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean">

      <property name="jpaVendorAdapter">

         <bean class="org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaVendorAdapter" />

      </property>

      <property name="dataSource" ref="pooledDataSource" />

      <property name="persistenceUnitName" value="persistenceUnit"/> 

   </bean>

   <bean name="transactionManager" class="org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager">

      <property name="entityManagerFactory" ref="entityManagerFactory" />

   </bean>

   <bean class="org.springframework.orm.jpa.support.PersistenceAnnotationBeanPostProcessor" />

Listing 2. Plik persistence.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<persistence xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence"

   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

   xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence

      http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_1_0.xsd"

   version="1.0">

   <persistence-unit name="persistenceUnit"

      transaction-type="RESOURCE_LOCAL">

      <properties>

         <property name="hibernate.dialect" value="org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect" />

         <property name="hibernate.show_sql" value="true" />

      </properties>

      </persistence-unit>

</persistence>
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projektu – podczas deploymentu na Tomcata katalog ten 
wraz z zawartością zostanie skopiowany do JSFSample\
WEB-INF\classes. Podobnie należy postąpić z plikiem lo-
g4j.properties, o ile chcemy używać log4j do logowania. 

Konfiguracja jest kompletna, teraz należy przystąpić 
do modyfikacji Springowych serwisów, aby zaczęły ko-
rzystać z bazy danych.

Modyfikacja springowych serwisów 
„bikeDataProvider” i „userDetailsService”
Przypominam, że mamy dwa bezstanowe springowe 
serwisy „bikeDataProvider” i „userDetailsService” odpo-
wiedzialne kolejno za dane dotyczące rowerów oraz au-
toryzacji użytkowników. Należy zmienić sztucznie gene-
rowane w nich dane na dane pobierane z bazy danych.

Aby to zrobić, należy najpierw zamapować dane z ba-
zy na obiekty javowe wykorzystywane przez Hibernate. 
Mapowanie to będzie najprostszym wariantem – każ-

da tabela zostanie zamapowana na osobną pojedyn-
czą klasę. W tym celu tworzymy pakiet „model”, a w nim 
umieszczamy wspomniane klasy (Rysunek 3).

Rysunek 3. Klasy mapujące tabele

Listing 3. Klasa Bike.java

@Entity

@Table(name="bike")

public class Bike {

 

 private Integer id;

 private BikeCategory category; 

 private String name;

 private String description;

 private Integer price; 

 private Integer discountPrice;

 

 // bike_id has SERIAL data type in PostgreSQL 

(connected with auto generated 

sequence)

 @Id

 @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY)  

   

 @Column(name="bike_id")

 public Integer getId() {

  return id;

 }

 public void setId(Integer id) {

  this.id = id;

 }

 

 @ManyToOne

 @JoinColumn(name="bike_category_id") 

 public BikeCategory getCategory() {

  return category;

 }

 public void setCategory(BikeCategory category) {

  this.category = category;

 }

 

 @Column(name="name")

 public String getName() {

  return name;

 }

 public void setName(String name) {

  this.name = name;

 }

 

 @Column(name="description")

 public String getDescription() {

  return description;

 }

 public void setDescription(String description) {

  this.description = description;

 }

 

 @Column(name="price")

 public Integer getPrice() {

  return price;

 }

 public void setPrice(Integer price) {

  this.price = price;

 }

 

 @Column(name="discount_price")

 public Integer getDiscountPrice() {

  return discountPrice;

 }

 public void setDiscountPrice(Integer discountPrice) {

  this.discountPrice = discountPrice;

 }

 

}
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Przykładowa klasa dla tabeli „account” wygląda tak (Li-
sting 3).

Mamy springowe serwisy, mamy klasy, których obiek-
ty będą reprezentować dane z bazy danych. Potrzebu-
jemy obiektów, które dostarczą nam danych do serwi-
su, np. w celu dalszego ich przekazania do wyższej war-
stwy i wyświetlenia – w tym wypadku do GUI. Obiekty te 
to tzw. repozytoria danych. Repozytorium springowe jest 
niczym innym jak implementacją wzorca DAO – należy 
pamiętać, że repozytorium springowe dokonuje przepa-
kowywania wyjątków na abstrakcję wyjątków springa.

Za przykład niech posłuży repozytorium BikesDAO.ja-
va i jego implementacja, które odczytuje z bazy danych 
i zapisuje do niej obiekty typu Bike (Listing 4 i 5).

Repozytorium posiada wstrzykniętego przez Springa 
EntityManagera, który został pobrany z fabryki „entity-
ManagerFactory” zdefiniowanej w pliku applicationCon-
text.xml. EntityManager z JPA jest podobny do obiektu 
Session z Hibernate (odpowiednio fabryka EntityMana-
gerFactory z JPA odpowiada SessionFactory z Hiberna-
te). To wstrzyknięty EntityManager „wie”, jak połączyć się 
z bazą w celu pobrania bądź zapisania danych.

Listing 4. Repozytorium BikesDAO – interfejs

public interface BikesDAO {

 

 public Bike loadSelectedBike(Integer bikeId);

 public List<Bike> loadBikesFromCategory(Integer categoryId, boolean onlyWithDiscount);

 public void saveBike(Bike newBike);

}

Listing 5. Repozytorium BikesDAO – implementacja

@Repository("BikesRepository")

public class BikesDAOImpl implements BikesDAO {

   

   private EntityManager em = null;

   @PersistenceContext

   public void setEntityManager(EntityManager em) {

      this.em = em;

   }

   @SuppressWarnings("unchecked")

   @Override

   public List<Bike> loadBikesFromCategory(Integer categoryId, boolean onlyWithDiscount) {

      String sqlQuery = "select b from Bike b where b.category.categoryId = :catId";

      if (onlyWithDiscount) {

         sqlQuery = "select b from Bike b where b.category.categoryId = :catId and b.discountPrice != null"; 

      }

      return em.createQuery(sqlQuery).setParameter("catId", categoryId).getResultList(); 

}

   @Override

   public Bike loadSelectedBike(Integer bikeId) {

       return em.find(Bike.class, bikeId);

   }

   @Override

   public void saveBike(Bike newBike) {

      em.merge(newBike);

   }

}
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W większych projektach warto stworzyć bazową, abs-
trakcyjną i generyczną klasę repozytorium, która zawiera 
wspólne metody CRUD.

Mając repozytoria, należy wstrzyknąć je z pomocą 
Springa do serwisów, tak aby metody biznesowe w ser-
wisach mogły z nich korzystać. Za przykład niech po-
służy serwis „bikeDataProvider” (klasa BikeDataProvid
erImpl.java), który posiada wstrzyknięte repozytorium 
„BikesRepository” (klasa BikesDAOImpl.java), z które-
go korzysta metoda wyszukująca rowery w bazie da-
nych (Listing 6).

Podobnie postępujemy w przypadku serwisu „userDe-
tailsService” wykorzystywanego przez framework Spring 
Security - wstrzykujemy mu repozytorium, które odpo-

wiada za pobranie z bazy danych informacji o użytkow-
nikach i ich rolach.
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w analizie, projektowaniu oraz wytwarzaniu webowych aplika-
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Listing 6. Serwis „bikeDataProvider” wykorzystujący wstrzyknięte repozytorium „BikesRepository”

@Service("bikeDataProvider")

public class BikeDataProviderImpl implements BikeDataProvider {

 @Resource(name="BikesRepository")

 private BikesDAO bikesRepository;

 

 /* (non-Javadoc)

  * @see com.jsfsample.services.impl.BikeDataProvider#getBikesByCategory(java.lang.Integer, boolean)

  */

 public List<Bike> getBikesByCategory(Integer categoryId, boolean onlyWithDiscount) {

  return bikesRepository.loadBikesFromCategory(categoryId, onlyWithDiscount);

 }

 ...

}

Kącik eksperta
Spring od początku swego istnienia promuje bezstanowe podejście do zarządzania kontekstem persystencji. Bezstanowe, czyli po-
legające na tym, że podczas danego żądania do serwera wołana jest logika biznesowa (zwykle otoczona transakcją). Dalej wołane 
są DAO/Repozytoria, po czym najpóźniej przed komitowaniem transakcji kontekst persystencji jest opróżniany – następuje zapis 
danych do bazy. Po zakończeniu transakcji kontekst jest zamknięty, a encje są w stanie detached,
Odmienne podejście promuje np. Seam Framework, gdzie stawia się na utrzymywanie stanu kontekstu persystencji. Utrzymywanie 
stanu powyżej warstwy logiki, czyli w warstwie prezentacji - a'la Open Session in View. Dzięki mechanizmowi konwersacji stan kon-
tekstu persystencji jest utrzymywany również pomiędzy kolejnymi żądaniami do serwera. Wykorzystujemy wówczas tak zwany roz-
szerzony tryb działania kontekstu persystencji, w którym może on trwać pomimo braku istnienia transakcji. Mechanizm polega na 
tym, że gdy podczas kolejnych żądań otwierana jest transakcja, wówczas odpowiedni do aktualnej konwersacji kontekst persysten-
cji jest do niej podłączany. Dzięki temu podczas obsługi kolejnych żądań nasze encje przechowywane w konwersacji nigdy nie są w 
stanie detached i zawsze możemy korzystać z Lazy Loadingu.
Całość można połączyć z opróżnieniem kontekstu na żądanie, co pozwala na posługiwanie się mechanizmem transakcji aplikacyj-
nych – czyli transakcji otaczających wiele żądań.
Które podejście do zarządzania kontekstem persystencji jest lepsze? Stanowe czy bezstanowe? Nie ma tutaj jednoznacznej odpo-
wiedzi. Stanowe oferuje wygodniejszy model programistyczny oraz redukuje ilość odwołań do bazy. Bezstanowe łatwiej skalować. 
Oczywiście pierwszym kryterium jest natura aplikacji – stanowa lub bezstanowa.
Na zakończenie warto zwrócić jeszcze uwagę na wzorzec Repozytorium wprowadzony w Spring. W podejściu Spring Repozytorium to 
jedynie nowa nazwa dla Data Access Object. Repozytorium w Spring nie jest tym samym co Repozytorium w Domain Driven Design.

Sławomir Sobótka
Trener i konsultant w firmie Bottega – Akademia Java.
slawomir.sobotka@bottega.com.pl
http://art-of-software.blogspot.com
Prezes Stowarzyszenia Software Engineering Professionals Polska http://ssepp.pl



1/201120

PROGRAMOWANIE IOS Rozgrywka sieciowa w iOS 4

www.sdjournal.org 21

Sukces iPhone to zasługa wielu czynników, zaś 
jednym z nich jest niewątpliwie mnogość róż-
nego rodzaju aplikacji, w tym spora ilość różnej 

maści gier. Dzięki sporym możliwościom sprzętu, gra-
nie na tym urządzeniu jest proste i przyjemne, przez 
co rynek gier na iPhone ma się znakomicie. Gracze są 
jednak wybredni i gry na iPhone muszą sprostać wy-
maganiom ukształtowanym przez gry na PC i konso-
le, które przyzwyczaiły nas do wieloosobowej rozgryw-
ki w sieci, tablic wyników w sieci czy automatycznym 
umieszczaniu naszego nowego rekordu na łamach 
pewnego serwisu społecznościowego...

Sieć wg Apple
Gra sieciowa na iPhone technicznie jest możliwa od 
bardzo dawna, bo przecież wystarczy do tego sieć Wi-

Fi oraz niskopoziomowy dostęp do starych dobrych 
socket’ów. Rozwiązanie to jest wystarczające dla plat-
form takich jak konsole czy komputery osobiste, jed-
nak dla urządzenia mobilnego jest to niewystarczają-
ce. Jadąc z kolegą w pociągu, nie mamy dostępu do 
sieci WiFi, a chciałoby się pograć w coś razem dla za-
bicia czasu.

Luka ta została szybko wypełniona przez wypusz-
czenie wspomnianego GameKit Framework, któ-
ry udostępnia nam cały szereg dobrodziejstw. Pierw-
szym z nich jest możliwość komunikacji przez Blu-
etooth. Rozwiązanie oczywiste, jednak niedostęp-
ne wcześniej z powodu braku bezpośredniego dostę-
pu do interfejsu Bluetooth w urządzeniu. GameKit co 
prawda w dalszym ciągu nie umożliwia nam korzysta-
nia z niego w sposób bezpośredni i niskopoziomowy, 
ale robi dla nas bardzo fajną rzecz – sam wybiera, jak 
połączyć urządzenia (jeżeli wcześniej nie ograniczyli-
śmy rodzajów połączeń do jednej możliwości poprzez 
ustawienie flag). Technologia zakłada połączenie mię-
dzy urządzeniami na dwa sposoby: WiFi oraz Blueto-
oth. W zależności od aktualnej sytuacji, system sam 
podejmuje decyzję o wyborze sposobu połączenia, 
zwalniając z tego obowiązku programistę. Oczywiście 
ma to również swoje ciemne strony, ponieważ czasem 
zestawienie pierwszego połączenia może trwać dosyć 
długo. Trzeba też pamiętać podczas przesyłania da-
nych między instancjami aplikacji, że szybkość trans-

Rozgrywka sieciowa 
w iOS 4
Powszechnie wiadomo, jak kłopotliwe potrafi być wytworzenie 
i testowanie aplikacji sieciowej, w szczególności gry. Firma spod 
znaku nadgryzionego jabłka postanowiła jednak i w tej kwestii 
ułatwić życie deweloperom, czego efektem jest wprowadzenie 
GameKit Framework.

Dowiesz się:
•  Jak działa GameKit Framework;
•  Jak wygląda szkielet aplikacji;
•  Jak testować aplikację.

Powinieneś wiedzieć:
•  Modele komunikacji w sieci;
•  Podstawy Objective-C;
•  Podstawy programowania na iOS;
•  Tworzenie interfejsów użytkownika;
•  Konfiguracja aplikacji w systemie iTunes Connect.

GameKit Framework

Listing 1.  

- (void)viewDidLoad {

    [super viewDidLoad];

 GKPeerPickerController *picker =

    [[GKPeerPickerController alloc] init];

 picker.delegate = self;

 [picker show];

 [picker release];

}
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kół GKPeerPickerControllerDelegate. Protokół ten po-
siada kilka metod, które mogą być zaimplementowane 
w kodzie klienta, jednak nas w tym momencie interesu-
je tylko implementacja metody z Listingu 2.

Metoda ta jest wywoływana po zestawieniu połącze-
nia między dwoma urządzeniami, a jej przykładowa 
implementacja obejmuje:

feru danych przez Bluetooth jest niższa niż ta przy Wi-
Fi i wybranie przez system pierwszej metody nie po-
winno wpływać negatywnie na działanie aplikacji i od-
czucia użytkownika (szeroko rozumiane „user expe-
rience”).

Modele komunikacji
GameKit udostępnia dwa modele komunikacji: klient-
serwer oraz peer-to-peer. Niskopoziomowa obsługa ko-
munikacji jest w całości realizowana przez system, więc 
możemy skupić się na samej wymianie danych między 
urządzeniami. Sam proces łączenia urządzeń moż-
na przeprowadzić na dwa sposoby. Pierwszy sposób 
to zaimplementowanie procesu zestawiania połącze-
nia ręcznie, przez co możemy używać dowolnego inter-
fejsu użytkownika, bądź łączyć się całkowicie automa-
tycznie, bez jakiejkolwiek ingerencji użytkownika. Dru-
gim sposobem, którego użyjemy w przykładzie, jest wy-
korzystanie gotowego komponentu GKPeerPickerCon-
troller, który bardzo upraszcza połączenie urządzeń po-
przez zarządzanie tym procesem i wyświetleniem do-
myślnego ekranu GUI. Listing 1 pokazuje, jak stwo-
rzyć oraz pokazać GKPeerPickerController. Po stwo-
rzeniu obiektu GKPeerPickerController, przypisujemy 
do właściwości delegate obiekt implementujący proto-

Listing 2.  

- (void)peerPickerController:(GKPeerPickerController *)picker 

 didConnectPeer:(NSString *)peerID 

 toSession:(GKSession *)session {

 

 self.gameSession = session;

 self.gameSession.delegate = self;

 [self.gameSession setDataReceiveHandler:self withContext:NULL];

 

 self.gamePeerId = peerID;

 

 [picker dismiss];

 long long localID = [self.gameSession.peerID longLongValue];

 long long remoteId = [peerID longLongValue];

 

 if (localID > remoteId) {

  self.isServer = YES;

 } else {

  self.isServer = NO;

 }

 

 self.timer = [NSTimer scheduledTimerWithTimeInterval:1 

     target:self 

     selector:@selector(sendData:) 

     userInfo:nil     repeats:YES];

}

Listing 3.  

- (void)session:(GKSession *)session 

 peer:(NSString *)peerID 

 didChangeState:(GKPeerConnectionState)state { 

 if(state == GKPeerStateDisconnected) {

  UIAlertView *alert = [[UIAlertView alloc] 

      initWithTitle:@"Lost Connection" 

     message:nil delegate:nil 

     cancelButtonTitle:@"Ok" 

     otherButtonTitles:nil];

  [alert show];

  [alert release];

 } 

}
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•  Zapisanie obiektu sesji , który jest kluczowym 
obiektem w GameKit Framework, do naszej wła-
ściwości gameSession;

•  Przypisanie obiektu implementującego proto-
kół GKSessionDelegate do właściwości delegate 
obiektu sesji;

•  Przypisanie obiektu obsługującego odbiór danych 
sesji;

•  Zapisanie identyfikatora sieciowego drugiego 
urządzenia naszej do właściwości gamePeerId;

•  Ukrycie GUI pokazywanego przez GKPeerPicker-
Controller;

•  Rozróżnienie urządzeń (żeby oba urządzenia nie 
myślały, że są graczem nr 1, trzeba wprowadzić 
mechanizm, który przypisze numery graczy do 
urządzeń, w tym przypadku wyższy identyfikator 

Listing 4.  

- (void)receiveData:(NSData *)data 

fromPeer:(NSString *)peer 

inSession:(GKSession *)session 

context:(void *)context {

 if (data != nil) {

  UIView *remoteSquare;

  if (!self.isServer) {

   remoteSquare = redSquare;

  } else {

   remoteSquare = blueSquare;

  }

  float x,y;

  [data getBytes:&x range:NSMakeRange(0, sizeof(float))];

  [data getBytes:&y range:NSMakeRange(sizeof(float), sizeof(float))];

  remoteSquare.center = CGPointMake(x, y);

  NSLog(@"%g %g", x,y);

 }

}

Listing 5.  

#import <UIKit/UIKit.h>

#import <GameKit/GameKit.h>

@interface GameKitSandboxViewController : 

 UIViewController<GKPeerPickerControllerDelegate, GKSessionDelegate> {

 GKSession *gameSession;

 NSString *gamePeerId;

 BOOL isServer;

 

 IBOutlet UIView *redSquare;

 IBOutlet UIView *blueSquare;

 

 NSTimer *timer;

}

@property(nonatomic, retain) GKSession *gameSession;

@property(nonatomic, retain) NSString *gamePeerId;

@property(nonatomic, assign) BOOL isServer;

@property(nonatomic, retain) NSTimer *timer;

@end
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Listing 6a.  

#import "GameKitSandboxViewController.h"

@implementation GameKitSandboxViewController

@synthesize gameSession;

@synthesize gamePeerId;

@synthesize isServer;

@synthesize timer;

- (void)viewDidLoad {

     [super viewDidLoad];

 GKPeerPickerController *picker = 

[[GKPeerPickerController alloc] 

init];

 picker.delegate = self;

 [picker show];

 [picker release];

}

- (void)didReceiveMemoryWarning {

    [super didReceiveMemoryWarning];

}

- (void)viewDidUnload {

}

- (void)dealloc {

 if ([timer isValid]) {

  [timer invalidate];

 }

 [timer dealloc];

 [gameSession release];

 [gamePeerId release];

    [super dealloc];

}

#pragma mark -

#pragma mark GKPeerPickerControllerDelegate

- (void)peerPickerController:(GKPeerPickerController 

*)picker didConnectPeer:(NSString 

*)peerID toSession:(GKSession 

*)session {

 self.gameSession = session;

 self.gameSession.delegate = self;

 [self.gameSession setDataReceiveHandler:self 

withContext:NULL];

 

 self.gamePeerId = peerID;

 

 [picker dismiss]; 

 long long localID = [self.gameSession.peerID 

longLongValue];

 long long remoteId = [peerID longLongValue];

 

 if (localID > remoteId) {

  self.isServer = YES;

 } else {

  self.isServer = NO;

 }

 

 self.timer = [NSTimer scheduledTimerWithTimeInterva

l:1 

    target:self     selector:

@selector(sendData:)  userInfo:

nil 

    repeats:YES];

}

#pragma mark -

#pragma mark GKSessionDelegate Methods

- (void)session:(GKSession *)session peer:(NSString 

*)peerID didChangeState:(GKPeerCon

nectionState)state { 

 if(state == GKPeerStateDisconnected) {

  UIAlertView *alert = [[UIAlertView alloc] 

         initWithTitle:@"Lost 

Connection" 

         message:nil delegate:nil 

         cancelButtonTitle:@"Ok" 

otherButtonTitles:nil];

  [alert show];

  [alert release];

 } 

} 

#pragma mark -

#pragma mark DataHandler

- (void)receiveData:(NSData *)data 

 fromPeer:(NSString *)peer 

 inSession:(GKSession *)session 

 context:(void *)context {

 if (data != nil) {

  UIView *remoteSquare;

  if (!self.isServer) {

   remoteSquare = redSquare;

  } else {

   remoteSquare = blueSquare;

  }

  float x,y;

  [data getBytes:&x range:NSMakeRange(0, 

sizeof(float))];

  [data getBytes:&y range:NSMakeRange(sizeof(float), 

sizeof(float))];

  remoteSquare.center = CGPointMake(x, y);
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sieciowy wskazuje na gracza nr1, symbolicznie 
oznaczonego właściwością isServer);

•  Inicjalizacja i wystartowanie timer’a, który odpo-
wiedzialny jest za cykliczne wysyłanie danych do 
drugiego urządzenia.

Odbiór danych odbywa się asynchronicznie, więc 
nie tracimy cennej mocy obliczeniowej na polling. 
W punkcie drugim wspomnieliśmy protokół GKSes-
sionDelegate, o którym warto napisać jeszcze dwa 
słowa. Definiuje on szereg metod, które może zaim-
plementować klient, jednak większość wykorzysty-

wana jest przy własnoręcznym zestawianiu połącze-
nia, a nas interesuje głównie jedna, której przykłado-
wa implementacja znajduje się na Listingu 3. Wywoła 
się ona w momencie, kiedy drugie urządzenie rozłą-
czy się, przez co możemy wywołać stosowny komuni-
kat i poinformować o tym fakcie użytkownika. Listing 
4 pokazuje przykładową implementację metody, która 
odpowiada za odbiór danych i ich interpretację, w tym 
przypadku jest to odbiór dwóch zmiennych typu flo-
at i zmianę pozycji kontrolki przedstawiającej „zdalne-
go” gracza. Listingi 5 i 6 zawierają pełną implementa-
cję naszej przykładowej klasy GameKitSandboxView-
Controller razem z wysyłaniem danych.

Voila!
Połączyliśmy siecią dwie instancje aplikacji działają-
ce na dwóch maszynach! Teraz zostaje testowanie, 
do którego wystarczy jedno urządzenie. Jak to moż-
liwe? Symulator iPhone może bez problemu połączyć 
się z fizycznym urządzeniem przez WiFi, co ogromnie 
ułatwia sprawdzanie aplikacji. Co prawda nic nie za-
stąpi dwóch prawdziwych urządzeń, bo symulator to 
tylko symulator, który swoje wady ma, ale na począ-
tek wystarczy nam w zupełności. Poznaliśmy właśnie 
jedną z trzech technologii udostępnionych w Game-
Kit Framework. Pozostałe dwie to In-game Voice Chat 
i Game Center.

DARIUSZ NIKLEWICZ
Student ostatniego roku informaty-
ki na Politechnice Gdańskiej, zawo-
dowo zajmujący się integracją tech-
nologii i projektowaniem oraz wy-
twarzaniem gier i aplikacji na plat-
formę iOS. 
Kontakt z autorem: 
dniklewicz@gmail.com

Listing 6b.  

  NSLog(@"%g %g", x,y);

 }

}

- (void)sendData:(NSTimer*)theTimer {

 UIView *localSquare;

 

 if (self.isServer) {

  localSquare = redSquare;

 } else {

  localSquare = blueSquare;

 }

 

 float x = localSquare.center.x;

 float y = localSquare.center.y;

 NSMutableData *posData = [NSMutableData 

dataWithCapacity:0];

 [posData appendBytes:&x length:sizeof(float)];

 [posData appendBytes:&y length:sizeof(float)];

 

 [self.gameSession sendData:posData toPeers:[NSArray 

arrayWithObject:self.gamePeerId] 

withDataMode:GKSendDataUnreliable 

error:nil];

}

@end
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W poniższym tekście nie będziemy zajmować 
się etyczną stroną mikroblogowania i serwi-
sów społecznościowych. Nie będziemy szukać 

odpowiedzi, czy faktycznie wspierają one relacje między-
ludzkie czy są po prostu przerzucaniem między sobą in-
ternetowych śmieci. Jako twórca gry, można na wszyst-
ko spojrzeć znacznie bardziej pragmatycznie. Ot, na ser-
wisie Twitter ludzie wysyłają dziennie 95 milionów tek-
stów. Wśród tego mrowia treści znajdują się również wy-
niki właśnie rozegranych gier, skierowane do mniejszego 
lub większego grona przyjaciół. Ludzie lubią się bowiem 
chwalić swoimi osiągnięciami. Stąd każdy szanujący się 
twórca gry, czy stoi za jednoosobową mikroprodukcją czy 
tytułem za dziesiątki milionów dolarów, może użyć Twitte-
ra dla swoich niecnych celów.

Kilka słów o xAuth
Bibliotek, które pozwalają nam na bezbolesną integrację 
Twittera z naszą grą, na iOS jest kilka. Jedną z nich, naj-
bardziej popularną, jest MGTwitterEngine. Możemy zu-
pełnie za darmo korzystać z niego w swoich komercyj-
nych produkcjach (trzeba tylko dać odpowiednią notkę 
w naszym About). Co najważniejsze, MGTwitterEngine 
wspiera dwa popularne mechanizmy autoryzacji - OAuth 
oraz xAuth. W niniejszym artykule skorzystamy z tego 
drugiego rozwiązania, dlatego że jest prostszy i pozba-
wiony kilka wad OAuth. 

Dokładne niuanse działania xAuth nie są tematem ni-
niejszego artykułu. Dla naszych celów warto tylko wie-

dzieć, że mechanizm został skonstruowany po to, aby 
aplikacje wymagające dostępu do zasobów nie serializo-
wały poufnych danych (w tym przypadku nazwy użytkow-
nika i hasła). Mianowicie przy pierwszym zalogowaniu 
aplikacje otrzymują specjalny token, dzięki któremu użyt-
kownik i jego zasoby są identyfikowane. W kolejnych za-
pytaniach aplikacja posługuje się tokenem (a nie danymi 
użytkownika) i to właśnie tylko ten token będzie serializo-
wany przez aplikację. Jednym słowem celem xAuth jest 
podniesienia standardów bezpieczeństwa.

Konfiguracja biblioteki MGTwitterEngine
Dla celów ćwiczenia stwórzmy prosty projekt oparty 
o szablon View-based Application, o nazwie TestTwitter. 
Głównym polem działania będzie wykreowana przez ge-
nerator projektów klasa TestTwitterViewController (pliki 
TestTwitterViewController.h oraz TestTwitterViewControl-
ler.m). W artykule skupimy się na samej esencji komu-
nikacji z Twitterem, pozostawiając czytelnikowi stworze-
nie odpowiedniego interfejsu użytkownika (pola edycyjne 
użytkownik oraz hasło, przyciski Zaloguj, Wyślij itp.).

Aby zaimportować bibliotekę do komunikacji z Twitte-
rem, najlepiej skorzystać z pakietu przygotowanego przez 
Arala Balkana, bazującego właśnie na MGTwitterEngine. 

•  pakiet ściągamy ze strony https://github.com/aral/
MGTwitterEngineDemo/.

•  rozpakowujemy jego zawartość w katalogu tymcza-
sowym, powiedzmy Downloads.

"Znajomi! Zobaczcie 
moje osiągnięcia!"
Wielu złorzeczy na Twittera i prymitywizm zalewającej 
go treści. Jednak stają się oni maluczkimi w obliczu 175 
milionów kont na Twitterze. A co za tym idzie żaden twórca 
gier nie może przejść obojętnie obok tak gigantycznej 
rzeszy potencjalnych odbiorców.

Dowiesz się:
•  Co to jest biblioteka MGTwitterEngine;
•  Jak zintegrować własną aplikację z Twitterem poprzez xAuth.

Powinieneś wiedzieć:
•  Podstawowa znajomość Objective C i framework Cocoa;
•  Podstawowa znajomość IDE Xcode.

Czyli integracja Twittera w grach na iOS
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plik nagłówkowy MGTwitterEngine.h, bo będziemy two-
rzyć instancję klasy MGTwitterEngine i tym razem sama 
zapowiedź już nie wystarczy. W standardowej metodzie 
inicjalizacyjnej initWithCoder tworzymy obiekt naszego 
twitterowego silnika. Konstruktor wymaga podania dele-
gata, czyli obiektu, który będzie odbierał kilka istotnych 
odpowiedzi od silnika Twittera. Podajemy siebie, czyli 
obiekt klasy TestTwitterViewController. Skoro właśnie 
stworzyliśmy obiekt, to zgodnie z savoir-vivrem progra-
mowania od razu uzupełnimy miejsce, gdzie zostanie on 
usunięty, tak aby o tym nie zapomnieć. Oczywiście natu-
ralnym miejscem jest tu metoda dealloc (Patrz: Listing 2). 

Rejestracja aplikacji na Twitter.com
Zanim oddamy się w rozkosze logowania i wysyłania 
wiadomości przez Twittera, pozostaje jeszcze kilka nie-
zbędnych rzeczy do przeprowadzenia. Mianowicie po-
danie silnikowi do komunikacji z Twitterem dwóch ma-
gicznych wartości - klucza klienckiego oraz tajnego klu-

•  z poziomu środowiska Xcode, wybieramy Add->
Existing Fixes, odszukujemy katalog Downloads, 
a w nim katalog Libraries & Headers. Wybieramy ten 
ostatni i naciskamy Add. W okienku z opcjami zazna-
czamy opcje 'Copy items to destination group's folder 
(if needed) ' i naciskamy jeszcze raz przycisk Add.

W tym momencie nasz własny projekt posiada już odpo-
wiedni kod do komunikacji z Twitterem. 

Warto tylko dodać, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, 
jeżeli myślimy o większej, komercyjnej grze czy aplikacji. 
Bardziej eleganckim rozwiązaniem jest utworzenie dla 
MGTwitterEngine zupełnie oddzielnego projektu i skom-
pilowanie go do postaci zamkniętej biblioteki statycznej. 
I dopiero wtedy dołączenie go do naszego projektu na 
poziomie linkowania. Jednak dla celów ćwiczenia w zu-
pełności wystarcza nam powyższa metoda. 

Wracając jednak do meritum. Projekt jeszcze nam się 
nie skompiluje, bo musimy skonfigurować kilka rzeczy:

•  dodajemy bibliotekę z SDK o nazwie libxml2.dylib. 
Z poziomu Xcode naciskamy Add->Add Existing Fra-
meworks i wybieramy libxml2.dylib, a następnie Add. 
Postępujemy dokładnie tak samo, aby dodać bibliote-
kę Security.framework.

•  otwieramy opcje projektu, czyli Edit Project Settings, 
i znajdujemy pole Header Search Paths. Dodajemy 
w nim $SDKROOT/usr/include/libxml2.

•  na sam koniec musimy dokonać jeszcze małej kastra-
cji. Przechodzimy na drzewku projektowym przez Tar-
gets->TestTwitter>Compile Sources i stamtąd usuwa-
my z kompilacji wszystkie pliki mające gdzieś w na-
zwie YAJL (powinno być ich sześć). Brzmi to dość 
obcesowo, ale do niczego nie są one nam potrzebne, 
a wymagają specjalnej biblioteki. Teraz projekt powi-
nien się skompilować już bez żadnych przeszkód.

Tworzenie i usuwanie silnika do komunikacji 
z Twitterem
Czas wreszcie przejść do właściwej sekcji - programowa-
nia. W naszym projekcie musimy stworzyć silnik do komu-
nikacji z Twitterem, czyli obiekt klasy MGTwitterEngine. 
Otwieramy plik nagłówkowy TestTwitterViewController.h 
i dodajemy do klasy TestTwitterViewController atrybut 
o nazwie twitterEngine, będący wskaźnikiem do obiektu 
klasy MGTwitterEngine. Nie zapomnijmy też o dodaniu od-
powiedniej zapowiedzi klasy MGTwitterEngine. Wyprze-
dzając trochę fakty, rozszerzmy naszą klasę TestTwitter
ViewController o protokół MGTwitterEngineDelegate. Nie-
zbędne tym razem będzie zaimportowanie pliku nagłów-
kowego MGTwitterEngineDelegate.h (Patrz: Listing 1). 
Jaką funkcjonalność będzie pełnił powyższy protokół, do-
wiemy się już wkrótce. 

Teraz pora na plik źródłowy TestTwitterViewControl-
ler.m. Na samym początku kodu musimy zaimportować 

Listing 1. Plik TestTwitterViewController.h, dodajemy atrybut 
klasy MGTwitterEngine i protokół MGTwitterEngineDelegate 

#import "MGTwitterEngineDelegate.h"

@class MGTwitterEngine;

@interface TestTwitterViewController : 

UIViewController <MGTwitterEngin

eDelegate> {

 

 MGTwitterEngine *twitterEngine;

}

@end

Listing 2. Plik TestTwitterViewController.h , tworzymy oraz 
usuwamy silnik do komunikacji z Twitterem

-(id)initWithCoder:(NSCoder *)aDecoder

{

 if (self = [super initWithCoder:aDecoder])

 {

  twitterEngine = [[MGTwitterEngine alloc] 

initWithDelegate:self];

 }

 return self;

}

- (void)dealloc

 {

 [twitterEngine release];

 [super dealloc];

}
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cza klienckiego. Obie wartości uzyskamy przez założenie 
na www.twitter.com swojego konta, a następnie w sek-
cji https://twitter.com/apps zarejestrowanie aplikacji. Wy-
pełniamy znajdujący się tam prosty formularz, po czym 
w profilu właśnie powstałej aplikacji kopiujemy zawartość 
Consumer key oraz Consumer secret. Z obu wartości ro-
bimy sobie stałe w naszym kodzie źródłowym. Podajemy 
je do parametrów metody setCosumerKey, którą najlepiej 
wywołać w obrębie viewDidLoad, czyli tuż po załadowaniu 
głównego widoku (Patrz: Listing 3).

Jako że używamy rozszerzonej autoryzacji, czyli xAuth, 
trzeba wykonać jeszcze jeden, już ostatni krok. Należy 
wysłać mail na adres api@twitter.com z treścią w rodza-
ju "Could you activate my application for xAuth purposes? 
My App ID is xxxxx. Thank you in advance." Gdzie w miej-
sce xxxxx stawiamy id naszej aplikacji w Twitterze. Ten id 
(numerek) najłatwiej wydobyć przez skopiowanie ostat-

niej część adresu URL w profilu naszej aplikacji, na Twit-
ter.com. Czas reakcji pracowników Twittera jest relatyw-
nie szybki i nie powinien przekroczyć 24 godzin. Bez tej 
czynności silnik Twittera nie będzie mógł się poprawnie 
zalogować do serwisu. Będziemy ciągle otrzymywali błąd 
autoryzacji.

Logowanie i wysyłanie wiadomości
Ufff, procedura wiążąca wszystkie klocki odpowiedzialne 
za komunikację z Twitterem wreszcie zakończona. Czas 
na to, na czym nam najbardziej zależy. Samo logowa-
nie teraz to pestka. W momencie gdy użytkownik wciśnie 
przygotowany przez nas przycisk Zaloguj, wywołujemy na 
atrybucie twitterEngine metodę getXAuthAccessTokenForU
sername, podając jako parametry nazwę użytkownika oraz 
hasło. Obie wartości pobieramy z wcześniej przygotowa-
nych przez czytelnika pól edycyjnych (Patrz: Listing 4). 

Listing 3. Plik TestTwitterViewController.m , ustawiamy klucze dla silnika komunikacji z Twitterem

#define TWITTER_CONSUMER_KEY @"" // Tu wpisujemy Consumer key naszej aplikacji

#define TWITTER_CONSUMER_SECRET @"" // Tu wpisujemy Consumer secret naszej aplikacji

- (void)viewDidLoad

{

    [super viewDidLoad];

 

 if ([TWITTER_CONSUMER_KEY isEqualToString:@""] || [TWITTER_CONSUMER_SECRET isEqualToString:@""])

 {

  NSLog(@"Brak niezbędnych kluczy klienckich!");

 }

 else 

 {

  [twitterEngine setConsumerKey:TWITTER_CONSUMER_KEY secret:TWITTER_CONSUMER_SECRET];

 }

}

Listing 4. Plik TestTwitterViewController.m , proces logowania w serwisie Twitter

- (IBAction)loginPressed:(id)sender

{

 NSString *username = self.usernameTextField.text;

 NSString *password = self.passwordTextField.text;

 

 [twitterEngine getXAuthAccessTokenForUsername:username password:password];

}

Listing 5. Plik TestTwitterViewController.m , proces wysyłania wiadomości w serwisie Twitter

- (IBAction)submitPressed:(id)sender

{

 [twitterEngine sendUpdate:@"Zdobyłem właśnie w Pacmana 4500 punktów! Spróbuj mnie pobić - http://

itunes.apple.com/Pacman"];

}
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Po zalogowaniu aplikacja otrzymuje od 
MGTwitterEngine opisywany wcześniej token, dzięki któ-
remu będziemy mogli identyfikować użytkownika. Oczy-
wiście przyda nam się do późniejszych celów, jak bę-
dziemy zajmować się jego serializacją. Natomiast już te-
raz otrzymany token trzeba przypisać do właściwości 
accessToken atrybutu twitterEngine. Swoją drogą jest to 
trochę niezrozumiałe, bo biblioteka powinna to robić au-
tomatycznie, bez naszej bezpośredniej interwencji. Ale 
jak mus, to mus.

- (void)accessTokenReceived:(OAToken *)token forRequest:

(NSString *)connectionIdentifier

{

 twitterEngine.accessToken = token;

}

Po zalogowaniu powinniśmy tak przygotować interfejs 
użytkownika, aby pojawił się teraz przycisk Wyślij. Po je-
go naciśnięciu odbędzie się wysłanie wiadomości na na-
sze konto, które zobaczą znajomi gracza. Jedną z naj-
prostszych informacji, jaką możemy przesłać, jest wy-
nik naszej partii. Dla celów niniejszego tekstu niech bę-
dzie to proste:

"Wynik w Pacmana to 4500 punktów".

Listing 6. Plik TestTwitterViewController.m, potwierdzenia o sukcesie lub błędzie przy używaniu Twittera

- (void)requestSucceeded:(NSString *)connectionIdentifier

{

 NSLog(@"Hurra! Operacja się udała!");

}

- (void)requestFailed:(NSString *)connectionIdentifier 

withError:(NSError *)error

{

 if ([[error domain] isEqualToString: @"HTTP"])

 {

  switch ([error code]) {

    

   case 401:

   {

    NSLog(@"Autoryzacja się nie udała");

    break;    

   }

    

   case 403:

   {

    NSLog(@"Wiadomość została już wysłana");

    break;    

   }

    

   case 502:

   {

    NSLog(@"Niestety Twitter padł");

    break;    

   }

    

   case 503:

   {

    NSLog(@"Niestety Twitter jest 

przeciążony");

    break;    

   }

    

   default:

   {

    NSLog(@"Błąd Twittera");

    break;    

   }

  }

  

 }

 else 

 {

  switch ([error code]) {

    

   case NSURLErrorNotConnectedToInternet:

   {

    NSLog(@"Brak połączenia z Internetem");

    break;    

   }

    

   case NSURLErrorSecureConnectionFailed:

   {

    NSLog(@"Brak połączenia z Twitterem");

    break;        

   }

    

   case NSURLErrorUserCancelledAuthentication:

   {

    NSLog(@"Autoryzacja się nie udała");

    break;        

   }

    

   default:

   {    

    NSLog(@"Błąd sieci");

    break;    

   }

  }

 }

}



1/201130

PROGRAMOWANIE IOS Integracja Twittera w grach na iOS

www.sdjournal.org 31

Oczywiście trzeba odrobię ożywić tekst. Choć zosta-
nie wysłany przez maszynę, to jednak otrzymają go 
znajomi gracza. Trzeba treści nadać nieco "człowie-
czeństwa". Zamieńmy więc ją na:

"Zdobyłem właśnie w Pacmana 4500 punktów!"

Zadowoliliśmy gracza, pora samemu coś na tym 
wszystkim ugrać. Znajomi gracza przecież mogą nic 
nie wiedzieć o naszej produkcji. Niech się więc dowie-
dzą! Pora rozszerzyć tekst o nasz odnośnik:

"Zdobyłem właśnie w Pacmana 4500 punktów! Spró-
buj mnie pobić - http://itunes.apple.com/Pacman"

Na końcu umieszczamy odnośnik do sklepu App Store 
z naszą grą. Przygotowany tekst wysyłamy na Twittera 
przez wywołanie metody sendUpdate na twitterEngine 
(Patrz: Listing 5). Warto tylko dodać, że jeżeli będzie-
my testować wysyłanie naszego tekstu do Twittera, to 
uda nam się to tylko raz, a przy każdej następnej pró-
bie otrzymamy błąd. Twitter mianowicie sprawdza, czy 
wysłany tekst jest taki sam jak poprzedni i wtedy nie 
umieszcza go w serwisie. Musimy zmienić jego treść, 
jeżeli chcemy, żeby się pojawił przy kolejnym wysłaniu. 
Dodatkowo pamiętajmy, że serwis Twitter ma ograni-
czenia na liczbę wysyłanych tekstów czy użycia funkcji 
swojego API w obrębie godziny. Oczywiście wszystko 
zostało zrobione w imię obrony przed spamem i ata-
kiem typu DoS.

Protokół MGTwitterEngineDelegate
Wróćmy teraz do protokołu, który dodaliśmy podczas 
początkowej integracji biblioteki MGTwitterEngine. Znaj-
duje się kilka metod, które możemy zaimplementować 
w obrębie klasy delegata, czyli w naszym przypadku 
w klasie TestTwitterViewController. Pierwsza z nich to 
requestSucceeded, który zostanie zawołana wtedy, gdy 
cała procedura odbyła się prawidłowo (udała się au-
toryzacja albo gdy wiadomość dotarła do celu). Druga 
requestFailed przyda się do wyłapywania błędów i infor-
mowania o tym użytkownika. Ich wypełnienie nie wyma-
ga większej filozofii (Patrz: Listing 6). 

Warto jeszcze wrócić do samego mechanizmu xAuth. Nie 
po to traciliśmy sporo czasu na jego konfigurację z Twitte-
rem, żeby teraz nie skorzystać z dobrodziejstw xAuth. Po-
wyżej wykonaliśmy proces logowania, ale nie chcielibyśmy 
go powtarzać przy następnym uruchomieniu naszej gry. 
Do tego właśnie miały posłużyć specjalne tokeny. Otrzy-
mać je można za pośrednictwem innej metody protokołu 
MGTwitterEngineDelegate o nazwie accessTokenReceived, 
którą zresztą już powyżej zdefiniowaliśmy. Teraz trzeba ją 
rozszerzyć. Pobrany token zapiszemy sobie w bezpieczny 
sposób, w obrębie danych aplikacji, za pośrednictwem kla-
sy narzędziowej SFHFKeychainUtils (otrzymujemy ją wraz 
z pobraną biblioteką). Nie zapomnijmy więc zaimporto-
wać w obrębie pliku TestTwitterViewController.m pliku na-
główkowego SFHFKeychainUtils.h. Natomiast za pomocą 
standardowej klasy NSUserDefaults zapiszemy sobie jaw-
ną część tokena, aby później móc go identyfikować i od-
czytać. (Patrz: Listing 7).

Listing 7. Plik TestTwitterViewController.m, zapisujemy token w danych lokalnych aplikacji

#define TOKEN_KEY @"tokenKey"

#define WAS_TOKEN @"wasToken"

#define TWITTERTEST_SERVICE_NAME @"TwitterTest"

- (void)accessTokenReceived:(OAToken *)token forRequest:(NSString *)connectionIdentifier

{

[…]

 NSString *tokenKey = token.key;

 NSString *tokenSecret = token.secret;

 

 NSError *error = nil;

 [SFHFKeychainUtils storeUsername:tokenKey andPassword:tokenSecret forServiceName:TWITTERTEST_SERVICE_NAME 

sharedKeychainAccessGroupName:nil updateExisting:YES error:&error];

 if (!error)

 {

  NSUserDefaults *userDefaults = [NSUserDefaults standardUserDefaults];

  [userDefaults setObject:tokenKey forKey:TOKEN_KEY];

  [userDefaults setBool:YES forKey:WAS_TOKEN];

  [userDefaults synchronize];

 }

}
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Token został zapisany po zalogowaniu. Chcemy go jed-
nak odzyskać przy każdorazowym wyświetleniu okienka 
odpowiedzialnego za przesyłanie wiadomości do ser-
wisu Twitter. W tym celu musimy rozszerzyć metodę 
viewDidLoad. Najpierw sprawdzamy, czy w ogóle token 
był zapisywany. Jeżeli tak, to odczytujemy jawną część to-
kena, posługując się NSUserDefaults, a tajną przy pomo-
cy SFHFKeychainUtils i funkcji getPasswordForUsername. 
Jeżeli wszystko odbyło się bez przeszkód, to tworzymy 
obiekt klasy OAToken, inicjalizując go obiema częściami to-
kena. Stworzoną instancję przypisujemy do właściwości 
accessToken atrybutu twitterEngine. (Patrz: Listing 8) Te-
go już w podanym kodzie nie ma, aby nie zaciemniać ob-
razu, ale użytkownik następnie musi przeprowadzić od-
powiednie zmiany w interfejsie użytkownika. Czyli nie po-
kazywać pól edycyjnych dla użytkownika i hasła, scho-
wać przycisk Zaloguj, a pokazać przycisk Wyślij.

Podsumowanie
Choć samo skorzystanie z Twittera wydaje się trywialną 
operacją (wysłanie tekstu nieprzekraczającego 140 zna-
ków), to jak widać po powyższym ćwiczeniu, że jego za-
programowanie nie zajmuje kilku linijek. Do tego trzeba 

dokonać paru żmudnych operacji z konfiguracją bibliote-
ki, zarejestrowaniem naszej aplikacji w Twitter.com czy 
odblokowaniem usługi xAuth włącznie. Niemniej opłaca 
się poświęcić na to czas. Gracze wykorzystujący Twittera 
w naszej grze mogą napędzić nam bowiem nowych klien-
tów, którzy zainteresują się wpisem i wejdą do sklepu App 
Store. Warto też mieć to na uwadze, że zaimplementowa-
nie współpracy z Twitterem może być dla nas czynnością 
jednorazową, ale wykorzystamy ją później wielokrotnie 
w następnych grach. Wystarczy tylko zamknąć MGTwit-
terEngineDelegate w statyczną bibliotekę, dać możliwość 
podawania treści wysyłanych wiadomości z zewnątrz, 
a drobne niuanse interfejsu użytkownika ustawiać z po-
ziomu Interface Buildera. W dzisiejszych czasach wspie-
ranie Twittera pozostaje koniecznością i tym bardziej nie 
mogą zapomnieć o tym twórcy gier.

MAREK PAŃCZYK
Współwłaściciel �rmy Big Daddy's Creations, wytwarzającej 
gry i aplikacje na iOS. Najbardziej znana produkcja to Neuro-
shima Hex www.neuroshimahex.com. Redaktor naczelny naj-
większego serwisu o grach planszowych GamesFanatic.pl 
Kontakt z autorem: bdc@neuroshimahex.com

W Sieci
•  https://github.com/mattgemmell/MGTwitterEngine - podstawowa biblioteka MGTwitterEngine ;
•  https://github.com/aral/MGTwitterEngineDemo/ - łatwy do użycia pakiet wykorzystujący; bibliotekę MGTwitterEngine;
•  http://twitter.com/ - serwis Twitter;
•  http://dev.twitter.com/pages/xauth - serwis Twitter i xAuth;
•  http://apiwiki.twitter.com/w/page/22554648/FrontPage - informacje o API serwisu Twitter;
•  http://www.reynoldsftw.com/2010/03/using-xauth-an-alternate-oauth-from-twitter/ - krótkie wprowadzenie do OAuth i xAuth;
•  http://oauth.net/ - obszerna dokumentacja do Oauth.

Listing 8. Plik TestTwitterViewController.m, odczytujemy token przy ładowaniu widoku

- (void)viewDidLoad

{

[…]

 

 NSUserDefaults *userDefaults = [NSUserDefaults standardUserDefaults];

 if ([userDefaults boolForKey:WAS_TOKEN])

 {

  NSString *tokenKey = [userDefaults objectForKey:TOKEN_KEY];

  NSError *error = nil;

  NSString *tokenSecret = [SFHFKeychainUtils getPasswordForUsername:tokenKey andServiceName:TWITTERTEST_

SERVICE_NAME sharedKeychainAccessGroupName:nil error:&error];

  if (!error)

  {

   OAToken *token = [[OAToken alloc] initWithKey:tokenKey secret:tokenSecret];

   twitterEngine.accessToken = token;

  }  

 }

}
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Coraz częściej w aplikacjach biznesowych ko-
rzysta się z rozwiązań opartych o bogaty in-
ternetowy interfejs użytkownika (RIA - Rich In-

ternet Application). Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż 
obecne przeglądarki umożliwiają stworzenie takiego 
interfejsu, który doskonale imituje swym wyglądem 
i, co ważniejsze, działaniem standardową, desktopo-
wą aplikację. Jest to naturalny proces, gdyż użytkow-
nicy, w erze wszechobecnego windowsa, są przyzwy-
czajeni i przywiązani do standardów, które wprowadził 
okienkowy system operacyjny. 

Niniejszy artykuł traktuje o tej części rozwiązań, 
które wykorzystują środowisko Google Web Toolkit 
(GWT). Dlaczego? Gdyż jest to jedno z najpopular-
niejszych narzędzi związanych z językiem Java, na 
którym opartych jest wiele dalszych bibliotek umożli-
wiających tworzenie interfejsów aplikacji web'owych 
(np. GXT, Ext GWT, SmartGWT, SmartClient, Va-
adin). 

GWT umożliwia pisanie aplikacji w czystej Javie, któ-
rej kod jest następnie tłumaczony na JavaScript. Z jed-
nej strony takie rozwiązanie znacznie ułatwia tworze-
nie (szczególnie programistom Javy), z drugiej zaś 
powoduje pewne komplikacje. My skupimy się na jed-
nym z ważniejszych utrudnień, mianowicie na testach 
jednostkowych interfejsu. Dlaczego jest to skompliko-
wane ? Dlatego właśnie, że występuje kompilacja ko-
du Javy do JavaScript. W GWT do niedawna nie było 
możliwości stworzenia testów dotyczących poszcze-

gólnych komponentów czy całych widoków, jak to ma 
miejsce np. w przypadku Wicket'a.

 Obecnie w GWT można pisać testy integracyjne, któ-
re umożliwiają dokładne przetestowanie aplikacji. Są one 
jednak bardzo powolne i znacznie wydłużają proces bu-
dowania się projektu. Są też stosunkowo skomplikowane.

Istnieje jednak rozwiązanie pośrednie, które umoż-
liwia przetestowanie całej logiki interfejsu za pomocą 
szybkich testów jednostkowych. Rozwiązanie to opie-
ra się o specjalny wzorzec projektowania - Model View 
Presenter - MVP. Wzorzec ten dzieli aplikację na trzy 
główne warstwy:

•  Model, który jest szablonem danych reprezentują-
cym to, co ma być pokazane użytkownikowi.

•  Widok, który stanowi interfejs użytkownika. Wi-
dok nie tworzy żadnych zdarzeń, nie obsługuje ich 
oraz nie odwołuje się do serwera.

•  Prezenter, który obsługuje logikę, ale nie działanie 
poszczególnych kontrolek. To on tworzy i obsługu-
je zdarzenia (zarówno te z aplikacji, jak i z drzewa 
DOM) oraz odwołuje się do serwera.

Podział aplikacji na wymienione warstwy, oprócz 
umożliwienia łatwego przetestowania logiki, poprawia 
także elastyczność, przejrzystość i reużywalność ko-
du. Dociekliwi mogą sprawdzić na własną rękę, czym 
dokładnie różni się wzorzec MVP od znanego i podob-
nego wzorca MVC. 

Łatwiejsze programowanie 
interfejsów użytkownika 
opartych o GWT
Dla tych wszystkich, którzy pisząc internetowe aplikacje 
z bogatym interfejsem użytkownika, natknęli się na 
problemy z testami, skomplikowanym i trudnym 
w utrzymaniu kodem, lub -  po prostu -  chcą lepiej pisać 
swoje aplikacje w GWT.

Dowiesz się:
•  O wzorcu MVP i tym, jak go wykorzystać; 
•  O wstrzykiwaniu zależności w kodzie klienta GWT;
•  O wykorzystaniu mechanizmów obsługi zdarzeń w GWT;
•  O tym, jak w łatwy sposób testować logikę interfejsu.

Powinieneś wiedzieć:
•  Jak programować w GWT;
•  Orientować się w tematyce RIA.
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stępstwie wywołania metody bind(), która z regu-
ły wołana jest na końcu konstruktora. To w niej po-
winny znaleźć się deklaracje zdarzeń, na które re-
aguje prezenter. 

•  onUnbind() - odwrotna metoda, wywoływana 
w momencie odłączania prezentera.

•  getPlace() - metoda zwracająca unikalną nazwę 
miejsca związanego z prezenterem. 

•  onPlaceRequest() - metoda wywoływana np. gdy 
w przeglądarce do adresu dodana zostanie na-
zwa w postaci: "#nazwaMiejsca", która będzie 
odpowiadać wartości zwracanej przez metodę 
getPlace(). Tu można zaimplementować między 
innymi obsługę parametrów podanych w url.

•  revealDisplay() - metoda wywołana w momencie, 
gdy powinna się pokazać zawartość widoku, który 
jest obsługiwany przez dany prezenter.

•  refreshDisplay() - metoda, która jest wołana w mo-
mencie, gdy widok powinien zostać odświeżony.

Nie jest wymagane nadpisywanie i implementacja 
wszystkich metod z BasicPresentera. Tym bardziej 
na potrzeby przykładowej aplikacji. To, na co nale-
ży zwrócić uwagę, to wywołanie metody bind() na 
końcu konstruktora oraz definicja interfejsu wido-
ku AppDisplay, który rozszerza interfejs Display. Ko-
munikacja między prezenterem a jego widokiem od-
bywa się właśnie poprzez ten interfejs. Zawiera on 
jedną metodę, której zadaniem jest wyświetlenie na 
ekranie podanych jej widget'ów. Metoda ta jest woła-
na w prezenterze w momencie, gdy otrzyma on żąda-
nie revealDisplay().

Odpowiadający prezenterowi głównemu widok, 
przedstawiony na Listingu 3, implementuje zdefiniowa-

GWT począwszy od wersji 1.5 umożliwia wstrzyki-
wanie zależności. Mechanizm ten, nazwany GWT In-
jection (GIN), usprawnia proces tworzenia aplikacji. 
Warto go więc połączyć z wzorcem MVP. Podobnie 
rzecz ma się z wbudowanym mechanizmem obsługi 
zdarzeń. Ten również warto wykorzystać, gdyż umoż-
liwia on komunikację prezenterów bez konieczności 
łączenia ich w skomplikowane zależności. Kod jest 
przez to łatwiejszy w zrozumieniu, testowaniu, a co za 
tym idzie, w utrzymaniu.

W celu dodania omówionych rozwiązań (gwt-gin, 
gwt-mvp) do projektu GWT należy wyedytować de-
skryptor aplikacji klienta i dodać linie z Listingu 1.

Aplikacja, pisana na potrzeby niniejszego artykułu, 
wyświetla dwa panele, w których, po kliknięciu przy-
cisku w jednym, informacja o zdarzeniu pojawia się 
w drugim. Każdy z paneli jest obsługiwany przez pre-
zenter. Prezentery są zupełnie niezależne, a komu-
nikacja między nimi odbywa się za pomocą zdarzeń. 
Oprócz wspomnianych prezenterów, potrzebny jest 
jeszcze główny prezenter, który obsługuje widok głów-
ny. Jego kod przedstawia Listing 2:

Podczas analizy kodu od razu rzuca się w oczy ad-
notacja @Inject tuż przed definicją konstruktora. Ad-
notacja ta informuje GIN, że należy wstrzyknąć od-
powiednie klasy w miejsce parametrów konstruktora. 
W ten sposób do głównego prezentera wstrzykiwane 
są dwa pozostałe.

Prezenter główny rozszerza abstrakcyjną klasę 
BasicPresenter, która wymusza nadpisanie następu-
jących metod:

•  onBind() - metoda wywoływana w momencie pod-
łączenia prezentera. Jest ona uruchamiana w na-

Listing 1.  

<module>

  <!-- GWT -->

    <inherits name="com.google.gwt.user.User"/>

    <inherits name="com.googlecode.gwt.math.Math"/>

    <!-- GXT kontrolki/panele -->

    <inherits name="com.extjs.gxt.ui.GXT"/>

    <!-- GIN wstrzykiwanie zaleznosci -->

    <inherits name="com.google.gwt.inject.Inject"/>

    <!-- Presenter MVP -->

    <inherits name='net.customware.gwt.presenter.Presenter'/>

    

    <entry-point class="pl.rafal.pietrasik.gwt.client.AppEntryPoint"/>

    <source path="gwt"/>

</module>



1/201134

WEB DEVELOPMENT Łatwiejsze programowanie interfejsów użytkownika opartych o GWT

www.sdjournal.org 35

ny w prezenterze interfejs. Oprócz zdefiniowanej meto-
dy wyświetlającej ekran, są w nim dwie inne z interfejsu 
Display: startProcessing oraz stopProcessing. Metody 
te są wykorzystywane podczas integracji z dispatche-
rem GWT (gwt-dispatch) i na potrzeby niniejszego arty-
kułu mogą pozostać puste.

Kod kolejnych dwóch prezenterów, nazwanych od-
powiednio APresenter i BPresenter, jest nieskompli-
kowany. Rozszerzają one klasę WidgetPresenter, 
a ich widoki interfejs WidgetView. Ten typ prezente-
ra jest wykorzystywany, gdy obsługuje on pewien au-

tonomiczny panel, kontrolkę itd. Różnica w stosunku 
do BasicPresentera jest taka, że interfejs WidgetView 
(używany przez WidgetPresenter) definiuje metodę 
asWidget(). Zwraca ona widget/kontener zawierający 
dany widok. Dzięki temu możliwe jest umieszczenie 
takiego widoku wewnątrz innego widoku. I tak w przy-
padku APresenter metoda asWidget() zwraca panel 
z przyciskiem, a w przypadku Bpresenter - panel z po-
lem tekstowym.

W interfejsie widoku prezentera APresenter istnieje 
definicja metody onButtonClick(), która jest reakcją 

Listing 2.  

public class AppPresenter extends BasicPresenter<AppPresenter.AppDisplay> {

    private final APresenter aPresenter;

    private final BPresenter bPresenter;

    public interface AppDisplay extends Display {

        void showMainAppWindow(LayoutContainer... containers);

    }

    @Inject

    public AppPresenter(AppDisplay display, EventBus eventBus, APresenter aPresenter, BPresenter bPresenter) {

        super(display, eventBus);

        this.aPresenter = aPresenter;

        this.bPresenter = bPresenter;

    }

    @Override

    protected void onBind() {

    }

    public void revealDisplay() {

 display.showMainAppWindow(aPresenter.getDisplay().asWidget(), bPresenter.getDisplay().asWidget());

    }

    public void refreshDisplay() {

    }

    @Override

    protected void onUnbind() {

    }

    @Override

    public Place getPlace() {

        return new Place("MainAppPresenter");

    }

    @Override

    protected void onPlaceRequest(PlaceRequest request) {

    }

}



1/201134

WEB DEVELOPMENT Łatwiejsze programowanie interfejsów użytkownika opartych o GWT

www.sdjournal.org 35

na kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”. Warto za-
uważyć, że metoda ta nie zwraca przycisku, który zo-
stał kliknięty, lecz interfejs (Listing 4). To bardzo waż-
ne. Dzięki temu prezenter jest wciąż luźno związany 
ze swoim widokiem i łatwo go przetestować. 

Metoda createClickHandler() tworzy handler ob-
sługujący wciśnięcie przycisku. Korzysta ona z szy-
ny zdarzeń i tworzy zdarzenie MessageSentEvent. Na to 
właśnie zdarzenie nasłuchuje PanelBPresenter. Reje-
stracja na zdarzenie została zaimplementowana w je-
go metodzie onBind(), co przedstawia Listing 5.

Implementacja zdarzenia w GWT jest prosta. Powin-
no ono rozszerzać klasę GwtEvent oraz definiować 
swój typ. To dzięki niemu odbiorcy mogą się rejestro-
wać w szynie zdarzeń na określone zdarzenie. Trzeba 
więc pamiętać, by typ zdarzenia był zawsze unikalny. 

Zdarzenia implementują dwie metody abstrakcyjne 
z klasy GwtEvent. Pierwsza, getAssociatedType, zwraca 
typ zdarzenia. Druga zaś jest wywoływana przez szynę 
zdarzeń dla każdego z odbiorców. W jej parametrze po-
dawany jest handler, zdefiniowany przez odbiorcę (Pa-
nelBPresenter, metoda createMessageHandler()). 

Listing 3.  

public class AppView implements AppPresenter.AppDisplay 

{

     Viewport viewport;

    public void showMainAppWindow(LayoutContainer... 

containers) {

 if ( viewport != null) {

  return;

 }

        viewport = new Viewport();

        viewport.setLayoutOnChange(true);

        viewport.setLayout(new FitLayout());

        HorizontalPanel vp = new HorizontalPanel();

        vp.setVerticalAlign(VerticalAlignment.TOP);

        vp.setSpacing(10);

        for (LayoutContainer container : containers) {

            vp.add(container);

        }

        viewport.add(vp);

        RootPanel.get().add(viewport);

    }

    public void startProcessing() {

    }

    public void stopProcessing() {

    }

}

Listing 4.  

public class APresenter extends WidgetPresenter<APres

enter.AppDisplay> {

    public interface AppDisplay extends WidgetDisplay 

{

        HasSelected onButtonClick();

    }

    @Inject

    public APresenter(AppDisplay display, EventBus 

eventBus) {

        super(display, eventBus);

        bind();

    }

    @Override

    protected void onBind() {

        //reagujemy na kliknięcie przycisku w widoku

        display.onButtonClick().addHandler(createCli

ckHandler());

    }

    Handler createClickHandler() {

        return new Handler() {

            public void onSelected(Object ge) {

                eventBus.fireEvent(new 

MessageSentEvent());

            }

        };

    }

    

    public void revealDisplay() {

    }

    public void refreshDisplay() {

    }

    @Override

    protected void onUnbind() {

    }

    @Override

    public Place getPlace() {

        return new Place("APresenter");

    }

    @Override

    protected void onPlaceRequest(PlaceRequest 

request) {

    }

}
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Ostatnią rzeczą, spinającą aplikację w jedną ca-
łość, jest skonfigurowanie GIN'a po to, by umożliwić 

wstrzykiwanie zależności. Odbywa się to poprzez zde-
finiowanie tak zwanych modułów GIN. W module ta-

Listing 5.  

public class BPresenter extends WidgetPresenter<BPresenter.BDisplay> {

    private int msgCounter = 0;

    public interface BDisplay extends WidgetDisplay {

        void showMessage(String msg);

    }

    @Inject

    public BPresenter(AppDisplay display, EventBus eventBus) {

        super(display, eventBus);

    }

    @Override

    protected void onBind() {

        //rejestrujemy się na zdarzenie

        eventBus.addHandler(MessageSentEvent.TYPE, createInitHandler());

    }

    ClientEventHandler<MessageSentEvent> createInitHandler() {

        return new ClientEventHandler<MessageSentEvent>() {

            @Override

            public void handleEvent(MessageSentEvent event) {

                display.showMessage("Wiadomość wysłana po raz: " + (++msgCounter));

            }

        };

    }

    public void revealDisplay() {

    }

    public void refreshDisplay() {

    }

    @Override

    protected void onUnbind() {

    }

    @Override

    public Place getPlace() {

        return new Place("BPresenter");

    }

    @Override

    protected void onPlaceRequest(PlaceRequest request) {

    }

}
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kim określa się, czy dana klasa powinna być singleto-
nem, czy też nie, oraz definiuje, jakie klasy wstrzyknąć 
w odpowiednie interfejsy. Moduł jest reprezentowany 
przez klasę java i został przedstawiony na Listingu 6. 
Widać na nim konfigurację szyny zdarzeń i menagera 
miejsc będących singletonami oraz prezenterów wraz 
z odpowiadającymi im widokami.

Oprócz konfiguracji modułów, GIN wymaga okre-
ślenia interfejsu (rozszerzającego Ginjector), w któ-
rym definiuje się metody, odwołujące się do kontek-
stu przezeń obsługiwanego. W naszym przypadku jest 
to tylko jedna metoda getAppPresenter(). Gin sam, na 
podstawie definicji modułów, odnajdzie odpowiednie 
obiekty i zwróci je po wywołaniu tej metody. 

Listing 6.  

public class AppClientModule extends AbstractPresenterModule {

    @Override

    protected void configure() {

 //singletony

        bind(EventBus.class).to(DefaultEventBus.class).in(Singleton.class);

        bind(PlaceManager.class).in(Singleton.class);

//prezentery

        bindPresenter(AppPresenter.class, AppPresenter.AppDisplay.class, AppView.class);

        bindPresenter(APresenter.class, APresenter.AppDisplay.class, AView.class);

        bindPresenter(BPresenter.class, BPresenter.AppDisplay.class, BView.class);

    }

}

Reklama

http://www.bottega.com.pl


1/201138

WEB DEVELOPMENT

Kontekst aplikacji podnosi się me-
todą GWT.create(), jako argument 
podając wcześniej zdefiniowany in-
terfejs GIN. Od tej pory na tak stwo-
rzonym obiekcie można wywoływać 
wszystkie metody zdefiniowane 
w interfejsie GIN. Pokazuje to im-
plementacja onModuleLoad() z kla-
sy startowej aplikacji GWT na Li-
stingu 8.

Zaraz po stworzeniu obiektu z in-
terfejsu GIN, jest wywoływana me-
toda zwracająca prezenter główny 
aplikacji. Teraz wystarczy już tylko 
wyświetlić jego widok, za pomocą 
metody revealDisplay(), by zoba-
czyć efekty na ekranie.

Opisana aplikacja posiada trzy prezentery obsługu-
jące całą jej logikę. Prezenter główny, którego zada-
niem jest wyświetlenie dwóch paneli. Prezenter pa-
nelu A, który musi reagować na wciśnięcie przycisku 
i tworzyć zdarzenie na szynie zdarzeń oraz prezenter 
panelu B, który musi odebrać to zdarzenie i wyświe-
tlić napis w swoim widoku. Cały ten mechanizm moż-
na przetestować za pomocą testów jednostkowych. 
Jest to możliwe dzięki luźnemu powiązaniu prezente-
rów z ich widokami, ze zdarzeniami z widoków i z in-
nymi prezenterami.

Wystarczy spojrzeć na kod któregokolwiek z przed-
stawionych tutaj prezenterów, by zobaczyć, że bardzo 

łatwo da się skonstruować dla nich test. Można prze-
testować nie tylko metody implementujące logikę, ale 
także reakcję prezentera na nasłuchiwane zdarzenia 
oraz zmiany w jego widoku. Warto zauważyć, że nie 
jest konieczne tworzenie widoków podczas testów, 
gdyż można je w prosty sposób zaślepić. 

Pisząc takie testy, można nie tylko wyłapać błędy, 
przetestować logikę aplikacji, ale i ustrzec się przed 
późniejszym jej naruszeniem, w trakcie dalszej rozbu-
dowy. 

Testy, choć ważne, stanowią tylko jeden z profitów. 
Aplikacje opierające się o programowanie zdarzenio-
we i wzorzec MVP warto tworzyć także z innego powo-
du. Kod oparty o te rozwiązania jest łatwiejszy w zro-
zumieniu, gdyż nie trzeba przekopywać się przez ster-
ty zależności, by zrozumieć działanie jednego panelu. 
Taki kod staje się także automatycznie bardziej reuży-
walny, niż ten, w którym jest sporo wzajemnych powią-
zań między obiektami. W łatwy sposób można więc go 
modyfikować i rozwijać. 

Na reużywalność oraz prostotę implementacji wpły-
wa także zastosowanie wstrzykiwania zależności. 
Warto więc i ten mechanizm wykorzystać w swoich 
aplikacjach. 

RAFAŁ PIETRASIK
Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału EITI. Specjali-
sta z wieloletnią praktyką związaną z aplikacjami biznesowymi 
opartymi o technologie Java'owe. Współpracuje z �rmą TouK.

Wykorzystane biblioteki
•  GIN - http://code.google.com/p/google-gin/
•  GWT-MVP - http://code.google.com/p/gwt-mvp/
•  GXT - http://www.sencha.com/products/gwt/

Rysunek 1. Efekt działania aplikacji

Listing 7.  

@GinModules({AppClientModule.class})

public interface AppGinjector extends Ginjector {

    public AppPresenter getAppPresenter();

}

Listing 8.  

public class AppEntryPoint implements EntryPoint {

    @Override

    public void onModuleLoad() {

        initializeInterface();

    }

    protected void initializeInterface() {

        AppGinjector injector = GWT.create(AppGinjec

tor.class);

        injector.getAppPresenter().revealDisplay();

        

    }

}



http://www.stepstone.pl
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RESTful webservices
O World Wide Web słyszał niemal każdy, kto miał kie-
dykolwiek coś wspólnego z informatyką. Mamy tu ser-
wery i klientów, którzy wysyłają do nich żądania. Ko-
rzystają oni przy tym ze z góry zdefiniowanych metod, 
wskazując za pomocą URL informacje (zasoby), które 
chcą pobrać, zmienić czy usunąć. REST (Represen-
tational StateTransfer) jest z kolei wzorcem architek-
tury, opisującym założenia, w oparciu o które zbudo-
wano WWW.

Okazuje się, że podejście to można z powodze-
niem wykorzystać przy tworzeniu webserwisów, tzw. 
RESTful webservices. Tak jak w architekturze SOA 
mamy do czynienia z usługami, tak w REST operu-
jemy na zasobach, a uściślając - na ich reprezenta-
cjach. Czym jedno różni się od drugiego? Przyjrzyj-
my się temu na przykładzie systemu magazynowego. 
Mamy kilka magazynów (M1, M2, M3, ...) i każdym 
z nich na różnych regałach (R1, R2, R3, …) pousta-
wiane różne typy produktów (P1, P2, P3, …). Nie je-
steśmy w stanie stworzyć w systemie magazynu czy 
produktu jako takiego. Tworzymy pewną reprezenta-
cję, ideę, którą utożsamiamy z rzeczywistym przed-
miotem lub miejscem. W REST serwisy powiązane 
są z pewnym zasobem, np. magazynem, listą rega-

łów w magazynie czy konkretnym egzemplarzem pro-
duktu na półce. 

REST i HTTP
Ze względu na bliskie powiązanie REST z WWW, wy-
korzystanie HTTP wydaje się tutaj naturalne. Klient ko-
rzystający z serwisów RESTowych używa metod zde-
finiowanych w protokole HTTP w następujący sposób 
(Tabela 1).

W efekcie tworzymy API, mapowane na URL. Po-
branie zasobu lub wykonanie na nim jakiejś operacji 
powiązane zostaje z konkretnym adresem URL.

RESTEasy 
Serwisy RESTowe z łatwością tworzyć można za po-
mocą RESTEasy. Jest to implementacja specyfika-
cji JSR-311 (JAX-RS) od firmy JBoss. Może ona być 
z powodzeniem wykorzystywana samodzielnie, w ar-
tykule tym przedstawię jednak, jak używać tego na-
rzędzia w połączeniu z frameworkiem JBoss Seam.

Konfiguracja
Zaczynamy od utworzenia domyślnego projektu za 
pomocą narzędzia seam-gen. By móc używać w na-
szym projekcie RESTEasy, musimy najpierw dołączyć 
do projektu biblioteki jaxrs-api.jar oraz jboss-seam-re-
steasy.jar. Znajdziemy je w folderze [seam-path]/lib, 
gdzie [seam-path] to ścieżka do folderu, do którego 
wypakowany został Seam.

Możemy chcieć również zmienić domyślny adres, 
pod jakim udostępniane będą nasze zasoby. Domyśl-
nie jest to złożenie ścieżki przypisanej dla SeamReso-
urceServlet, konfigurowanej w pliku web.xml:

RESTEasy i JBoss Seam

Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do tzw. „restful 
web services” i prezentuje ich implementację za pomocą 
farmeworka RESTEasy, zintegrowanego z JBoss Seam.

Dowiesz się:
•  RESTful web services;
•  Integracji RESTEasy z JBoss Seam.

Powinieneś wiedzieć:
•  Podstawach tworzenia aplikacji we frameworku JBoss Seam;
•  Formatach danych XML.

Integracja RESTEasy i JBoss Seam

Tabela 1.  

Czynność HTTP
Tworzenie zasobu PUT

Pobranie,odczyt zasobu GET

Uaktualnienie, zmiana zasobu POST

Usunięcie zasobu DELETE
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http://moj.serwer/seam/resource/rest/magazyn

Zasoby jako komponenty Seam
W klasie zaprezentowanej powyżej możemy wpraw-
dzie korzystać z funkcjonalności Seam'a, lecz nie 
mamy dostępu do wielu przydatnych komponentów 

<servlet-mapping>

 <servlet-name>Seam Resource Servlet</servlet-name>

 <url-pattern>/seam/resource/*</url-pattern>

</servlet-mapping>

raz segmentu ścieżki dodawanego przez Seam'a, 
konfigurowanego w pliku compo-
nents.xml:

<resteasy:application resource-path-

prefix="/restv1"/>

Bez wprowadzenia powyższych 
zmian zasoby będą dostępne pod 
adresem:

http:/ /moj.serwer/seam/resource/
rest

Zasoby
Klasy Java, w tym komponenty Se-
am'a możemy uczynić zasobami. 
W tym celu należy oznaczyć wybra-
ną klasę za pomocą adnotacji @ja-
vax.ws.rs.Path, podając jako para-
metr ścieżkę dla zasobu (Listing 1).

Klasy oznaczone adnotacją @ja-
vax.ws.rs.Path zostaną w momencie 
uruchomienia serwera odnalezione 
i udostępnione pod adresem będą-
cym złożeniem ścieżki podstawowej 
oraz argumentu podanego w adno-
tacji @Path. W powyższym przykła-
dzie będzie to:

Listing 1. Klasa ZasobMagazyn

@Path("/magazyn")

public class ZasobMagazyn {

 

 //pola

 //metody

}

Listing 2. Klasa ZasobMagazyn

@Path("/magazyn")

public class ZasobMagazyn {

 

 @In EntityManager entityManager;

 

 //metody

}

Listing 3. Klasa Magazyn

@Entity

@Table(name = "magazyny")

@SequenceGenerator(name = "magazyn_seq", sequenceName = "magazyn_id_seq")

@XmlRootElement(name="MAGAZYN")

public class Magazyn implements Serializable {

 @Id

 @GeneratedValue(strategy = GenerationType.SEQUENCE,

  generator = "magazyn_seq")

 /** ID magazynu */

 private Long id;

 /** Nazwa magazynu */

 private String name;

 /**

  * @return the {@link #id}

  */

 @XmlElement(name="ID")

 public Long getId() {

  return id;

 }

 /**

  * @param id the {@link #id} to set

  */

 public void setId(Long id) {

  this.id = id;

 }

 /**

  * @return the {@link #name}

  */

 @XmlElement(name="NAZWA")

 public String getName() {

  return name;

 }

 /**

  * @param name the {@link #name} to set

  */

 public void setName(String name) {

  this.name = name;

 }

}
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i funkcji, jak np. dependency injection. W tym celu na-
leży oznaczyć klasę adnotacją @org.jboss.seam.an-
notations.Name, podając jako parametr nazwę kom-
ponentu (Listing 2).

W ten sposób uzyskujemy dostęp np. do EntityMa-
nagera.

JAX-B
Aby uniknąć konieczności samodzielnego serializo-
wania komponentów, można w tym celu wykorzystać 
mechanizm JAX-B. Wystarczy odpowiednio oznaczyć 
klasę Entity reprezentującą magazyn (Listing 3).

Użyliśmy tutaj adnotacji:

•  XmlRootElement – za jej pomocą definiujemy kla-
sę jako główny korzeń drzewa dokumentu XML; 
parametr adnotacji definiuje, jaką nazwę otrzyma 
tag;

•  XMLElement – za jej pomocą definiujemy atrybut 
klasy jako element w dokumencie; parametr ad-
notacji definiuje, jaką nazwę otrzyma tag. 

Definiowanie Metody HTTP
Gdy tworzymy w klasach metody, chcemy, by zgod-

nie ze specyfikacją odczyt, dodawanie, usuwanie 
i uaktualnianie zasobu było wykonywane za pomo-
cą odpowiedniej metody HTTP. Używamy do tego na-
stępujących adnotacji definiowanych na metodach 
w klasie:

•  @GET
•  @POST
•  @PUT
•  @DELETE

Definiowanie ścieżki
Ścieżkę do zasobu (metody) definiujemy za pomocą 
adnotacji @Path i wykorzystamy ją do pobrania listy 
zasobów. Jako parametr do tej adnotacji podajemy 
ciąg znaków, może to być zwykły segment ścieżki lub 
wyrażenie regularne. W zdefiniowanej wcześniej kla-
sie dopisujemy następującą metodę (Listing 4).

W metodzie tej wykorzystujemy wstrzyknięty obiekt 
EntityManager. Używamy go następnie, by pobrać li-
stę wszystkich dostępnych w systemie obiektów klasy 
Magazyn. Za pomocą @Path zdefiniowaliśmy, że za-
sób (lista magazynów) przez nią reprezentowana do-
stępna jest pod adresem: GET /magazyn/list. 

Tabela 2.  

HTTP URL METODA
GET /magazyn/list getStorageList: pobranie listy magazynów

GET /magazyn/{magId} getStorage:       pobranie  magazynu po podanym id

POST /magazyn/{magId}/{name} updateStorage: uaktualenienie nazwy magazynu o podanym id 

PUT /magazyn/{name} createStorage: utworzenie magazynu o podanej nazwie

DELETE /magazyn/{magId} deleteStorage: usunięcie magazynu o podanym I

Listing 4. Metoda klasy ZasobMagazyn – pobieranie listy magazynów

@Path("/list")

@GET

@Produces("application/xml")

public List<Magazyn> getStorageList(){

return this.entityManager.createQuery("select m from Magazyn m")

.getResultList();

}

Listing 5. Metoda klasy ZasobMagazyn – usuwanie magazynu

@Path("/{magId}")

@DELETE

public void deleteStorage(@PathParam("magId") Long magId){

   Magazyn magazyn = new Magazyn();

   magazyn.setId(magId);

 

   this.entityManager.remove(magazyn); 

}
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Użyliśmy również adnotacji @Produ-
ces, która określa wynikiem wejścia na 
adres GET /magazyn/list będzie doku-
ment XML.

Definiowanie zmiennych 
w ścieżce
W ścieżce możemy również definiować 
zmienne, które powiązane zostaną z pa-
rametrami metody w klasie. Poprzez 
kombinację adnotacji @Path i @PathPa-
ram. Przykład wykorzystania tych adno-
tacji zaprezentowany jest na przykładzie 
metody usuwającej zasób (Listing 5).

Tym razem jednak zamiast wpisanej 
na sztywno ścieżki zdefiniowaliśmy tu 
zmienną magId. Zmienne w ścieżce de-
finiujemy, otaczając nazwę zmiennej na-
wiasami klamrowymi, np./ {magId} defi-
niuje nam segment ścieżki jako zmienna 
o nazwie magId.

Utworzony serwis
Definiując w analogiczny sposób meto-
dy tworzenia zasobu i uaktualniania za-
sobów, otrzymujemy następujący ser-
wis do obsługi zasobów magazynu (Li-
sting 6).

Zdefiniowane przez nas metody ma-
powane są na URL w następujący spo-
sób (Tabela 2)

Podsumowanie
RESTEasy w połączeniu z Seamem jest 
wyjątkowo przystępnym narzędziem. 
Umożliwia szybkie tworzenie efektywnie 
działających serwisów, bez dodatkowe-
go narzutu na przetwarzanie wiadomo-
ści SOAP. Dzięki licznym zaletom, po-
dejście RESTowe zdobywa coraz więcej 
zwolenników, w tym tak duże organiza-
cje jak Flickr, eBay czy Amazon.

GRZEGORZ GWOŹDŹ
Grzegorz jest partnerem w NEOTERIC, której 
misją jest dostarczanie efektywnych rozwią-
zań technologicznych dla biznesu, gdzie od-
powiada za architekturę systemów i wybór 
technologii. Zajmuje również stanowisko So-
ftware Developer’a w �rmie AXCIOM. Specja-
lizuje się w systemach opartych o framewrok 
jBoss Seam, architekturze REST i systemach 
mobilnych.
Kontakt z autorem: ggwozdz@neoteric.pl

Listing 6. Kompletna klasa ZasobMagazyn

@Name("serwisMagazyn")

@Path("/magazyn")

public class ZasobMagazyn {

 @In EntityManager entityManager;

 @Path("/list")

 @GET

 @Produces("application/xml")

 public List<Magazyn> getStorageList(){

  return this.entityManager.createQuery(

    "select m from Magazyn m")

   .getResultList();

 }

 

 @Path("/{magId}")

 @GET

 @Produces("application/xml")

 public Magazyn getStorage(@PathParam("magId") Long magId){ 

  Magazyn magazyn = this.entityManager.find(Magazyn.class, magId);

  return magazyn; 

 }

 

 @Path("/{magId}")

 @DELETE

 public void deleteStorage(@PathParam("magId") Long magId){

  Magazyn magazyn = new Magazyn();

  magazyn.setId(magId);

  

  this.entityManager.remove(magazyn); 

 }

 

 @Path("/{magId}/{name}")

 @POST

 public void updateStorage(@PathParam("magId") Long magId, 

 @PathParam("name")String name){  

  

  Magazyn magazyn = new Magazyn();

  magazyn.setId(magId);

  magazyn.setName(name);

  this.entityManager.merge(magazyn);

 }

 

 @Path("/{name}")

 @PUT

 public void createStorage(@PathParam("name")String name){  

  Magazyn magazyn = new Magazyn();

  magazyn.setName(name);

  this.entityManager.persist(magazyn);   

 }

}
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Dzisiaj zaprezentuję sposób na tworzenie wła-
snych pluginów. Zaczniemy od prostego dodat-
ku o nazwie Hello World, by dowiedzieć się, na 

jakiej zasadzie zbudowane są pluginy do Wordpressa, 
a skończymy na pluginie zamieszczającym we wpisie 
informację o podobnych artykułach, które mogą spodo-
bać się czytelnikom naszego bloga.

Nowa wersja Wordpress
Całkiem niedawno, bo w czerwcu, wyszła nowa, trze-
cia już, wersja Wordpress’a, w której dokonano po-
nad 1200 zmian, wprowadzono nowe kolory do pane-
lu administracyjnego, zmieniono domyślną skórkę na 
Twenty Ten, ale przede wszystkim wbudowano sys-
tem wordpress MU, który pozwala za pomocą jednego 
wordpress’a utworzyć kilka innych blogów. Zmiana ta 
jest w szczególności przydatna, jeśli prowadzimy blo-
ga i wydaje nam się, że treści należałoby podzielić, na 
przykład oddzielając prywatne przemyślenia od portfo-
lia, czy tworząc sieć blogów. Nowa wersja wprowadzi-
ła też możliwość dodawania niestandardowych typów 
wpisów, dokładny menadżer menu, możliwość ustale-
nia hasła administratora bezpośrednio podczas insta-
lacji i kilka innych ciekawych zmian, które można od-
kryć osobiście.

Instalacja wordpressa
Skoro już wszyscy doskonale wiemy, czym jest word-

press, czas na rozpoczęcie zabawy z jego programo-
waniem. Zacznijmy od programu zajmującego się wy-
pisaniem w wybranym przez nas miejscu napisu „Hel-
lo World”.

Aby móc zabrać się za jego pisanie, najpierw musimy 
ściągnąć wordpress’a, znajdziemy go na stronie word-
press.org. Po rozpakowaniu paczki i umieszczeniu jej 
w katalogu naszego lokalnego serwera, należy ją zain-
stalować. Potrzebujemy do tego serwera z php4 i my-
sql. Przed zainstalowaniem musimy stworzyć bazę da-
nych, na której będzie umieszczony nasz blog. Sam 
proces instalacji jest niezwykle prosty: wystarczy ko-
lejno podać:

• Nazwę bazy danych (Database Name);
• Nazwę użytkownika bazy danych (User Name);
• Hasło do bazy danych (Password). Jeżeli użytkow-

nik nie ma hasła, możemy zostawić to pole puste, 
jednak dla bezpieczeństwa najlepiej je ustawić;

• Adres bazy danych (Database Host). Najczęściej 
będzie to localhost;

• Prefix tabel (Table Prefix). Prefix umożliwia nam in-
stalację kilku wordpress’ów na jednej bazie danych.

Instalację możemy przeprowadzić także za pomo-
cą pliku konfiguracyjnego. Plik, jaki należy utworzyć, 
to wp-config.php. Do paczki z wordpressem dołącza-
ny jest zawsze plik wp-config-sample.php zawierają-

Tworzenie pluginów 
do Wordpressa
Wordpress to najpopularniejszy i według wielu 
programistów i użytkowników najlepszy na świecie 
system do tworzenia blogów i nie tylko. W dzisiejszym 
artykule dowiemy się w jaki sposób tworzyć różnorodne 
wtyczki do tego CMS’a z użyciem wbudowanych 
w wordpressa bibliotek

Dowiesz się:
•  W jaki sposób napisać prostą wtyczkę do wordpressa
•  W jaki sposób wywoływać akcje, filtry i zaczepienia
•  W jaki sposób używać bibliotek baz danych wordpressa
•  Jak napisać plugin sugerujący przeczytanie innych treści

Powinieneś wiedzieć:
•  Znać podstawy programowania w PHP
•  Znać podstawy języka MySql
•  Potrafić skonfigurować serwer z PHP i Mysql, lub mieć do nie-

go dostęp
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cy przykładową konfigurację. Należy go skopiować 
i zmienić jego nazwę na wp-config.php, po czym wy-
pełnić zgodnie z informacjami podanymi w komenta-
rzach. Z plikiem wp-config.php warto się zapoznać, bo 
gdy będziemy chcieli przenieść naszego wordpressa 
np. z serwera lokalnego na serwer w sieci, łatwiej bę-
dzie wykonać kopię bazy danych i umieścić ją na ser-
werze, niż dodawać wszystkie dane od nowa.

Zacznijmy tworzyć
Aby utworzyć nasz pierwszy plugin, musimy stworzyć 
plik, zawierający informacje o autorze, wersji, nazwie 
itp. Wszystkie te informacje, podobnie jak w przypad-
ku tworzenia templatek, muszą być podane jako ko-
mentarz. Utwórzmy plik pod nazwą hi.php w katalogu 
wp-content/plugins/. Listing 1 zawiera poprawnie wy-
pełniony plik z informacjami o pluginie. Wtyczki w word-
press działają tylko wtedy, jeśli zostały włączone. Po 
dodaniu pliku z kodem z Listingu 1 powinniśmy otrzy-
mać możliwość włączenia naszej wtyczki w panelu ad-
ministracyjnym. Jak na razie nie wykonuje ona żad-
nej akcji, żeby to zmienić, do pliku z pluginem powin-
niśmy dodać funkcję add_action, która w parametrach 
przyjmuje nazwę akcji, przed jaką ma wykonać się pa-
rametr podany w drugim argumencie oraz opcjonal-
nie priorytet (liczba całkowita od 1 do 10) i ilość argu-
mentów przyjmowanych przez naszą funkcję. Wszyst-
kie nazwy akcji, czyli miejsc, w których napisana przez 
nas funkcja się wykona, można znaleźć na stronie http:
//codex.wordpress.org/Plugin_API/, jest ich ponad 80, 
więc warto ją odwiedzić. Wracając jednak do tworzenia 
naszego pluginu, zakładamy, że tekst „Witaj w word-
press” powinien się wyświetlić na dole, przed załadowa-
niem pliku footer.php z templatki. Aby tak się stało, mu-
simy jako pierwszy parametr funkcji add_action podać 
"get_footer" i utworzyć funkcję np. hello_wordpress(), 
która będzie wyświetlać nasz tekst i której nazwę po-
damy jako 2 parametr. To wystarczy, jak widać, ładnie 
i szybko uporaliśmy się z naszym pierwszym pluginem. 
Cały jego kod znajduje się na Listingu 2.

Funkcje wbudowane w wordpress
Czas poznać kilka najważniejszych, wbudowanych 
w wordpress’a funkcji, klas i obiektów pomocniczych. 
Ten najważniejszy, który przydaje się prawie zawsze, to 
obiekt bazy danych. W wordpress za bazę danych od-
powiada zmienna globalna $wpdb - instancja klasy o tej 
samej nazwie. Używając jej, będziemy mogli używać 
naszej bazy danych bez łączenia się i rozłączania z niej 
(zajmuje się tym konstruktor i destruktor). Aby wykonać 
zapytanie do bazy danych, będziemy potrzebować pre-
fiksu tabel zapisanego w polu $wpdb->prefix oraz odpo-
wiedniej metody. Zależnie od tego, co chcemy dokonać, 
możemy użyć między innymi metod: „query” - zapytanie 
SQL, „insert” - dodanie danych do tabeli, „select” - po-

Listing 1. Komentarz z informacjami o pluginie 

<?php

/*

Plugin Name: Nazwa Pluginu

Plugin URI: http://adres_pluginu.com/

Description: Mały opis.

Author: Imię Nazwisko

Version: 0.0.1

Author URI: http://nasz_blog.com/

*/

?>

Listing 2. Pierwszy plugin w wordpress

<?php

/*

Plugin Name: Nazwa Pluginu

Plugin URI: http://adres_pluginu.com/

Description: Mały opis.

Author: Imię Nazwisko

Version: 0.0.1

Author URI: http://nasz_blog.com/

*/

function hello_wordpress()

{

   echo "Witaj w wordpress";

}

add_action("get_footer", "hello_wordpress");

?>

Listing 3. Plugin uruchamiający się podczas włączenia

<?php

/*

Plugin Name: Nazwa Pluginu

Plugin URI: http://adres_pluginu.com/

Description: Mały opis.

Author: Imię Nazwisko

Version: 0.0.1

Author URI: http://nasz_blog.com/

*/

function start_once()

{

   // tutaj możemy dodać kod, który będzie działał 

podczas włączenia pluginu

}

register_activation_hook(__FILE__, "start_once");

?>
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branie danych, lub „replace” - zmiana danych. Kod kla-
sy znajduje się zawsze w katalogu wp-includes w pliku 
wp-db.php, warto się z nim zapoznać bliżej, jak również 
przejrzeć jej dokumentację na oficjalnej stronie word-
press http://codex.wordpress.org/Function_Reference/
wpdb_Class. Naszą następną wtyczką, jaką napiszemy 
do wordpress’a, będzie wtyczka, która po włączeniu się 
doda nam do bazy danych nowy komentarz. Zacznijmy 
od wpisania naszego podstawowego kodu z informacją 
o pluginie. Tym razem będziemy chcieli wykonać jego 
zadanie tylko raz. Do tego celu nie użyjemy już funk-
cji add_action, lecz register_activation_hook, funkcja 
ta uruchamia podaną przez nas funkcję, kiedy plugin 
jest aktywowany. Nasz obecny kod powinien wyglądać 
mniej więcej tak jak na Listingu 3. Wywoływanie pluginu 
podczas odpalenia jest szczególnie przydatne, kiedy na 
przykład chcemy, by nasz plugin zbierał dane do tabeli, 
która mogła nie zostać jeszcze utworzona.

Teraz czas zapisać realne działanie naszego plugi-
nu. Zgodnie z naszymi ustaleniami miał on dodawać do 
naszej bazy danych komentarz. Ustalmy, że ma to być 
pierwszy wpis, czyli automatycznie dodany do word-
press’a, że autorem komentarza ma być „User”, a je-
go treścią „123 testujemy pluginy”. Pierwsze, co mu-
simy zrobić, to dodać do naszego kodu wykorzysty-
waną przez nas później zmienną globalną $wpdb, po 
czym użyć metodę insert z podanymi na Listingu 4 pa-
rametrami. Kolejno będzie to nazwa tabeli, do której 
dodajemy dane (w naszym przypadku tabela $wpdb-
>prefix.‘comments’), dane do dodania (kolejno kolum-

na => dane), oraz format danych, jeśli chcemy je spraw-
dzić, przyjmujący jedną z 3 opcji %d - dla liczb całkowi-
tych, %s - dla stringów i %f dla liczb typu float. Ostat-
ni parametr nie będzie nas dotyczył. Do naszej funkcji 
start_once powinniśmy teraz dodać zawartość Listingu 
4. Po włączeniu naszego pluginu wystarczy wejść na 
stronę z komentarzami, a zobaczymy, że nasz komen-
tarz rzeczywiście został dodany. Jak widać, narzędzia 
do obsługi bazy danych są zbudowane całkiem przy-
jemnie.

O filtrowaniu treści słów kilka
Kolejną z dość przydatnych funkcji wordpress’a są 
tak zwane filtry. Ich zadaniem jest stosowanie zmian 
w treści według określonych przez pluginy zasad. Jed-
ną z głównych zalet filtrów jest to, że dane, jakie ma-
my zamiar filtrować, takie jak na przykład komenta-
rze czy też treści, nie są zapisywane w bazie danych, 
lecz są stosowane zaraz przed ich użyciem. Dzięki te-
mu administratorzy serwisu mają dostęp do oryginal-
nych treści i w przypadku wprowadzania zmian mo-
gą powrócić do nich, komentując zaledwie jedną linij-
kę kodu, zawierającego zastosowania filtrów. Filtry ak-
tywujemy bardzo podobnie jak akcje. Za dodanie funk-
cji filtrujących odpowiada funkcja add_filter. Podaje-
my w niej kolejno, analogicznie jak w add_action, na-
zwę filtra do zastosowania, nazwę funkcji obsługującej, 
a także opcjonalnie priorytet i akceptowane argumenty. 
Nazw wszystkich filtrów jest nawet więcej niż nazw ak-
cji, dlatego tu także odsyłam do dokumentacji, a kon-

Listing 4. Kod dodający do bazy danych z wordpressem nasz komentarz

<?php

function start_once()

{

   global $wpdb;

   $wpdb->insert($wpdb->prefix."comments", array("comment_post_ID"=>"1", "comment_author"=>"User", "comment_

date"=>date("Y-m-d H:i:s"), "comment_content"=>"123 testujemy pluginy"));

}

?>

Listing 5. Kod zajmujący się eliminowaniem brzydkich słów z komentarzy

<?php

function nice_words($comment)

{

   //$comment

   $return = str_ireplace(array('cholera', 'kurde'), 'motyla noga', $comment);

   return $return;

}

add_filter('comment_text', 'nice_words');

?>
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kretniej listy filtrów, znajdującej się pod adresem: http:
//codex.wordpress.org/Plugin_API/Filter_Reference. 
Aby zaprezentować bezpośrednie możliwości korzysta-
nia z filtrów, dopiszemy do naszego pluginu z Listingu 
2 filtr eliminujący wulgaryzmy z komentarzy. Na począ-
tek ustawmy w naszym pluginie funkcję add_filter, po-
dając jako pierwszy jej parametr comment_text, tak że-
by wszystkie komentarze tekstowe były automatycznie 
sprawdzane przed ich wyświetleniem. Jako kolejny pa-
rametr podajemy nazwę funkcji, która wykona pracę za 
nas. W naszym przypadku będzie to nice_words. Oczy-
wiście w funkcję wpisujemy odpowiednie zasady, które 
w najprostszej postaci mogą wyglądać tak jak na Listin-
gu 5. Jeśli odpalimy nasz plugin i w komentarzu wpi-
szemy „kurde”, to tekst ten zamieni się na „motyla no-
ga”. Oczywiście dzięki filtrom możemy nie tylko elimino-
wać przekleństwa, ale też słowa, które są niepożąda-
ne czy też np. wykorzystać możliwość dodania tagów 
HTML do komentarza i zamiany linków do youtube na 
odtwarzacze filmowe, wszystko zależy od chęci i pomy-
słu programisty.

Łączymy wszystko w jedną całość
Skoro znamy już całkiem nieźle teorię tworzenia wtyczek 
do wordpressa, czas na zrobienie czegoś konkretnego. 
Wpadłem na pomysł, że możemy napisać plugin, dora-
dzający naszym użytkownikom przeczytanie innego na-
szego wpisu. Algorytm będzie banalnie prosty, na po-

czątek ustalimy w aktywnym wpisie słowa kluczowego 
(podanego w polach opcjonalnych lub w nazwie) i wy-
szukamy go w innych wpisach z kategorii. Jeśli nicze-
go nie znajdziemy, spróbujemy wyszukać to słowo w na-
zwie wszystkich wpisów, jeśli to też nie przyniesie nam 
pożądanych rezultatów, podamy link do poprzedniego 
lub wcześniejszego wpisu z kategorii, i znowu, jeśli ta-
kiego nie ma, to wyeliminujemy kategorię i podamy in-
ny, dowolny wpis. Całkiem proste. Jak wiadomo, żeby 
się do tego zabrać, będziemy musieli dodać do nasze-
go wordpress’a kilka testowych wpisów. Dobrze byłoby 
przynajmniej dla 2 z nich ustalić tę samą kategorię, że-
byśmy byli pewni, że wszystko działa na 100%. Zacznij-
my od stworzenia nowego pliku wtyczki napisania ko-
mentarzy do niego. To, co podamy w treści, nie ma ja-
kiegoś wielkiego znaczenia, więc można to dostosować 
do swoich potrzeb. Kolejnym krokiem będzie ustalenie, 
kiedy chcemy uruchomić nasz plugin. Ja postanowiłem 

Listing 6. Pierwsze kroki w pisaniu naszego pluginu „Suggest” 

<?php 

/*

Plugin Name: Suggest

Description: Plugin wyświetlający wszystkie podobne artykuły, napisany dla Software Development Journal.

Author: Marcin Lenkowski

Version: 0.0.1

Author URI: http://lenkowski.net/

*/

function hello_wordpress()

{

   echo "Witaj w wordpress";

}

function run_suggest($title)

{

   if(is_single()) add_action("comment_form", "hello_wordpress");

   

   return $title;        

}

add_filter('the_title', 'run_suggest');

?>

Listing 7. Deklaracja zmiennej globalnej do późniejszego 
wykorzystania

function run_suggest($title)

{

   global $post_title;

   $post_title = $title;

...
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Listing 8. Plugin Suggest, podsuwający podobne wpisy

<?php 
/*
Plugin Name: Suggest
Description: Plugin wyświetlający wszystkie podobne artykuły, napisany dla Software Development Journal.
Author: Marcin Lenkowski
Version: 0.0.1
Author URI: http://lenkowski.net/
*/

function hello_wordpress()
{
   global $post_title;
   global $wpdb;
   
   $meta = get_post_meta(get_the_ID(), 'key', true);
   $words = explode(' ', $meta.' '.$post_title);
   $array = array();
   
   foreach($words as $word)
   {
      if(strlen($word)<4) continue;
      $word = " `post_title` REGEXP '".strtolower(substr($word, 0, round(strlen($word)*0.75)))."' OR";
      
      if(!in_array($word, $array))
      {
         $array[] = $word;
         $return .= $word;
      }
   }
   
   $return = substr($return, 0, -3);
   
   $sql = "SELECT `post_title`, `guid` FROM `{$wpdb->prefix}posts` WHERE ({$return}) AND `post_status`='publish' 

AND `ID`!=".get_the_ID();
   
   $query = $wpdb->get_results($sql, ARRAY_A);
   
   if(sizeof($query)>2) { shuffle($query); }
   
   if(sizeof($query)>0)
   {
      echo 'Przeczytaj także:<br />';
      echo '<a href="'.$query[0]['guid'].'">'.$query[0]['post_title'].'</a>';
      echo '<br />';
      echo '<a href="'.$query[1]['guid'].'">'.$query[1]['post_title'].'</a>';
   }
}

function run_suggest($title)
{
   global $post_title;
   $post_title = $title;
   
   if(is_single()) add_action("comment_form", "hello_wordpress");
   
   return $title;
}

add_filter('the_title', 'run_suggest');

?>
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zrobić to, stosując akcję comment_form, która spowoduje 
wyświetlenie tekstów pod formularzem do komentowa-
nia. Nie umożliwia ona dostępu do treści posta, a jedy-
nie wyświetlenie, dlatego właśnie najpierw wywołamy filtr 
czytający nazwę wpisu, a potem w wywołanej przez nie-
go funkcji, jeśli treść znajduje się na stronie typu single 
(is_single()), czyli takiej z wyświetlonym tylko jednym 
wpisem, dodamy odpowiednie linki. Aby aktywować filtr 
na nazwie wpisu, musimy użyć the_title. Nasz obecny 
kod powinien teraz wyglądać mniej więcej tak jak na Li-
stingu 6. Możemy wyświetlać treść pod polem do komen-
towania i mamy dostęp do nazwy wpisu. Skoro już mamy 
dostęp do nazwy naszego wpisu, należy ją wysłać da-
lej, tak by hello_wordpress przejęła całkowitą inicjatywę. 
Zrobimy to za pomocą zmiennej globalnej. Wystarczy ją 
zadeklarować, po czym podać w jej miejsce treść naszej 
nazwy - Listing 7. Oczywiście moglibyśmy użyć funkcji 
get_the_title, ale chcę pokazać inną ścieżkę. Możli-
wość get_the_title zaprezentuje nam inna wbudowana 
funkcja - get_the_ID(); która pobiera identyfikator obec-
nego wpisu. Użyjemy ją do pobrania dostępnych nam pól 
opcjonalnych (Custom Fields), za pomocą funkcji get_
post_meta przyjmującej w parametrach kolejno$post_id 
- identyfikator postu, $key - nazwa pola, oraz opcjonal-
nie, czy rezultat ma być podany osobno - $single, stan-
dardowo jest w tablicy. Po pobraniu danych, połączymy 

je z nazwą, a następnie podzielimy na tablicę, używając 
spacji jako separatora. Z tak przygotowanej tablicy mo-
żemy już stworzyć proste zapytania. Użyjemy może nie-
co nieładnej metody przeszukiwania bazy danych, ale za 
to jednej z najprostszej - REGEXP. Aby zachować pew-
ność, że nie wykonamy zbyt ciężkiego zapytania, usuń-
my z naszej tablicy wszystkie wyrazy mające mniej niż 
4 znaki i skróćmy nieco słowa, by nie mieć problemów 
z odmianą, dodatkowo, by nie męczyć się zbytnio z za-
pytaniem, dodajmy już elementy z zapytania. W zmien-
nej $sql zapiszemy nasze zapytanie, do tabeli z treścia-
mi (wp_posts), po czym wyświetlimy wyniki. Nasz końco-
wy plugin powinien wyglądać tak jak na Listingu 8.

Dla fanów open source
Jeśli tworzenie pluginów dla wordpressa Ci się spodoba-
ło, możesz je tworzyć i udostępniać na wordpress.org. 
Mam nadzieję że ten artykuł pozwolił Ci zrozumieć, jak 
działają pluginy w wordpress i że Ci się podobał. Po-
zdrawiam

MARCIN LENKOWSKI
Student, programista php, wolny strzelec. Twórca bezpłat-
nego narzędzia do tworzenia wycen - Softime.pl, na co dzień 
bloger znany jako MWL, którego wpisy znaleźć można na 
lenkowski.net

Reklama

http://www.smtsoftware.com/
mailto: praca@smtsoftware.com
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Flash jest technologią typu client-side. W praktyce 
oznacza to, że jeśli nie przeniesiesz logiki na ser-
wer (tzw. cienki klient), nigdy nie możesz mieć stu-

procentowej pewności, że Twoja aplikacja będzie bez-
pieczna. Możesz jednak utrudnić zadanie potencjalnemu 
hakerowi na tyle, by się zniechęcił. 

Cienki klient
Cienki klient jest bezapelacyjnie najpewniejszym roz-
wiązaniem. Polega na przeniesieniu całej logiki gry lub 
aplikacji na serwer, podczas gdy Flash zajmuje się je-
dynie wyświetlaniem wyników i przekazywaniem do ser-
wera kolejnych ruchów klienta. Jest jednak poważna wa-
da takiego podejścia: wszystkie obliczenia wykonywa-
ne dotychczas na komputerze klienta zostaną przenie-
sione na serwer, co w praktyce oznacza dużo wyższe 
koszty hostingu. Jeżeli bezpieczeństwo jest priorytetem, 
np. w konkursie z cennymi nagrodami, warto przekonać 
klienta, by przeznaczył dodatkowe fundusze na utrzyma-
nie serwerów w zamian za spokojny przebieg rywaliza-
cji. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest brak 
konieczności wprowadzania innego typu zabezpieczeń, 
co pozwala na skrócenie czasu produkcji.

W zależności od aplikacji cienki klient może być oparty 
na przykład na Flash Media Server (gry typu Memo, Sna-
ke, proste „turówki”) lub sesji w PHP (np. quiz). W przy-
padku FMS’a, jeśli nie posiadasz licencji, możesz skorzy-
stać z usług firm hostingowych, np. Influxis (www.influ-
xis.com), wybierając plan z dużą ilością jednoczesnych 

połączeń i małym transferem, jako że zazwyczaj przesy-
łane są nieduże ilości danych. Dużym atutem FMS’a jest 
możliwość weryfikacji komunikującego się z nim SWF’a 
oraz szyfrowany kanał komunikacyjny RTMPE. 

Jeśli jednak zastosowanie tego rozwiązania jest z ja-
kiejś przyczyny niemożliwe, musisz zadbać, by zminima-
lizować ryzyko włamania się do Twojej aplikacji. Musisz 
jednak mieć na uwadze, że niezależnie od ilości zabezpie-
czeń Twoja gra lub aplikacja nigdy nie będą w 100% bez-
pieczne, jeżeli logika nie jest ukryta po stronie serwera. 

Furtki, czyli o czym musisz pamiętać
Obfuscator
Absolutną podstawą przy zabezpieczaniu swf’ów jest ob-
fuscator. Jest to program, który na celu ma takie zmodyfi-
kowanie pliku wynikowego, by był on zrozumiały dla ma-
szyny wirtualnej, ale niezrozumiały dla dekompilatora. 
Przykładowe obfuscatory to np. secureSWF firmy Kindi-
soft lub SWF Encrypt stworzony przez Amayeta. Przez 
długi czas prezentujący się obiecująco secureSWF był 
liderem na rynku, niestety istnieje już oprogramowanie 
(www.swf-reader.com) odwracające proces, któremu se-
cureSWF poddaje pliki. W praktyce oznacza to, że swf 
potraktowany secureSWF’em może jednym kliknięciem 
zostać z powrotem odbezpieczony.

Dlaczego jest to takie ważne? Największym niebez-
pieczeństwem jest podmiana zmodyfikowanego przez 
hackera swf’a przez proxy lub bezpośrednio w pamię-
ci procesu przeglądarki. Jeżeli kod Twojego swfa jest ja-

Zabezpieczanie gier 
i aplikacji w Adobe Flash
Tylko nieliczne aplikacje i gry w Internecie są należycie 
zabezpieczone. Programując w technologii Adobe Flash, musisz 
mieć na uwadze kilka „furtek”, z których korzystają hakerzy przy 
włamywaniu się do aplikacji. W niniejszym artykule postaram 
się pokazać Ci, co zrobić, aby zabezpieczyć owoce swojej pracy. 
Skupimy się głównie na grach, jako że to one najczęściej są 
atakowane przez hackerów. 

Dowiesz się:
•  Jak zabezpieczać swoje gry i aplikacje przed hackerami.

Powinieneś wiedzieć:
•  Jak programować w ActionScript 3.0 na poziomie przynajm-

niej średnio-zaawansowanym.
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– im więcej informacji zbierzesz, tym łatwiej będzie Ci 
przesiać nieuczciwe wyniki. Możesz zapisywać wszyst-
ko – od ilości punktów w danym momencie rozgryw-
ki, poprzez wykonywane co jakiś czas kontrolne scre-
eny, aż do zapisywania wszystkich pozycji kluczowych 
MovieClip’ów, ruchów myszką, kliknięć i uderzeń klawi-
szy. Im pełniejszy zapis gry, tym trudniej będzie go pod-
robić. Dobrze jest poświęcić trochę czasu na optymaliza-
cję tej czynności: dowiedz się, jakiego mniej więcej ru-
chu w swojej aplikacji możesz się spodziewać, jaki jest li-
mit transferu, który możesz wykorzystać i dobierz do te-
go maksymalną wagę pliku, w którym będziesz przecho-
wywać dane przebiegu gry. 

Modyfikowanie pamięci
Furtką, o której często zapominają developerzy, jest sto-
sowanie przez nieuczciwych graczy programów typu 
Cheat Engine lub Memory Hacking Software. Programy 
te pozwalają na modyfikowanie pamięci procesu „w lo-
cie”. Dzięki tego typu oprogramowaniu hacker może zna-
leźć w pamięci wartość zmiennej odpowiadającą np. za 
uzyskane punkty lub czas i dowolnie ją zmodyfikować. 
Cały proces jest dziecinnie prosty i zajmuje kilkanaście 
sekund. W równie prosty sposób możesz zabezpieczyć 
się przed tego typu atakami (Listing 2).

Klasa ta przesuwa wartość prawdziwej zmiennej o lo-
sową wartość, uniemożliwiając wyszukanie jej wyżej wy-
mienionymi programami. Po każdej operacji przesunię-
cie jest wyliczane ponownie, by jeszcze bardziej zmylić 
hackera. Jeżeli cały proces modyfikowania pamięci nie 
jest dla Ciebie jasny, obejrzyj na Youtube dowolny filmik 
z wyników wyszukiwania frazy „Cheat Engine”. 

Programy te nie ograniczają się jedynie do modyfi-
kowania pamięci. Używając ich, można również spo-
wolnić lub przyspieszyć proces przeglądarki, co może 
być wykorzystywane na przykład do wydłużenia cza-
su na reakcję w grze zręcznościowej. Najlepszą obro-
ną na tego typu sztuczki jest porównanie czasu, który 
upłynął po stronie serwera, z czasem, który upłynął po 
stronie klienta. 

sny i czytelny, hacker bez większych trudności może go 
zmodyfikować i podmienić, co jest niemożliwe do wykry-
cia. Innymi słowy, jeżeli nie zabezpieczysz obfuscatorem 
swojego swf’a, wszystkie inne zabezpieczenia zawiodą. 

Komunikacja klient - serwer
Wysyłając do serwera ważne dane, musisz zadbać o to, 
by dla trzeciej osoby były niemożliwe do zmodyfikowa-
nia. Warto pomyśleć o szyfrowaniu i sumach kontrolnych 
– im więcej, tym lepiej. Algorytmy szyfrujące dzielimy na 
symetryczne i asymetryczne. W przypadku szyfrowania 
po stronie klienta nie ma większej różnicy, z którego typu 
korzystasz. Jeżeli odpowiednio nie ukryjesz klucza przed 
osobą korzystającą z dekompilatora, całe zabezpiecze-
nie zda się na nic. 

Najczęściej używane algorytmy szyfrujące symetrycz-
ne to AES, DES i Blowfish. Zazwyczaj są one mniej ob-
ciążające dla komputera niż algorytmy asymetryczne 
(np. RSA), dlatego powinieneś skupić się właśnie na 
nich. Najpopularniejsze algorytmy generujące sumy kon-
trolne to MD5 lub SHA-1. 

Ukrywanie klucza
Musisz mieć na uwadze fakt, iż obfuscator nie zabez-
pieczy Twojego klucza (!). Dobry dekompilator może być 
w stanie wyciągnąć wartość zmiennej. Najlepszym spo-
sobem jest dynamiczne wstrzyknięcie klucza do genero-
wanego po stronie serwera swfa. Niestety, realia projek-
tów rzadko kiedy pozwalają na poświęcenie znacznej ilo-
ści czasu na zabezpieczenia. Jeżeli ilość zer w budżecie 
Twojego projektu nie pozwala na tego typu wyszukane 
metody, musisz ratować się półśrodkami. 

Dobrym, prostym sposobem jest generowanie klucza 
z transformowanego MovieClipa. Na przykład (Listing 1).

Klucz ukryty w taki sposób jest już względnie bezpiecz-
ny, aczkolwiek wyciągnięcie go jest tylko kwestią więk-
szego nakładu pracy ze strony hackera.

Logowanie przebiegu gry
Bardzo dobrym pomysłem jest logowanie przebiegu gry 

Listing 1. 

private function getKey() : void {

 

 keyDefinition = getDefinitionByName("keyGetter") as Class;

 var keyClip : Sprite = new keyDefinition();

 keyClip.rotation = 14;

 var i : int = 16;

 while(i--) {

  keyClip.rotation += 17;

  key += (Math.round(keyClip.width + keyClip.height) % keyClip.rotation);

 }

}
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Boty
Niedawno spotkałem się z przypadkiem, w którym osoba 
biorąca udział w konkursie napisała program w C#, który 
imitował odkrywanie kart w grze typu Memo, korzystając 
z Windows API. Po odsłonięciu wszystkich kart po kolei 
program wiedział, gdzie dokładnie znajdują się kolejne 
pary i w błyskawicznym tempie odkrywał je. 

Stanowczo jest to najbardziej pracochłonny sposób 
na nieuczciwe rywalizowanie, ale też jest najcięższy do 
wykrycia. Analizując logi lub pliki przebiegu gry, warto 
zwrócić uwagę na powtarzające się interwały zdarzeń, 
sztuczne, mechaniczne ruchy myszką itp. 

Inne
Dobrym pomysłem jest zmienianie jakiegoś detalu 
w swoim SWF’ie. Może być to kolor przycisku lub zmien-
na wysyłana na serwer. Dzięki temu, jeżeli obfuscator za-
wiedzie i hackerowi uda się podmienić SWFa na swo-
ją wersję, możesz być w stanie udowodnić mu, że oszu-
kiwał. Najlepszym pomysłem jest wprowadzanie takiej 
zmiany codziennie. Prawdopodobieństwo, że potencjal-

ny haker będzie sprawdzał codziennie, czy plik na ser-
werze się nie zmienił, jest raczej znikome.

Podsumowanie
Żadna kombinacja opisanych przeze mnie zabezpie-
czeń nie gwarantuje stuprocentowej pewności, jeżeli lo-
gika działania aplikacji znajduje się w pliku SWF. Praw-
dopodobnie też istnieje wiele innych sposobów, wyko-
rzystywanych przez hackerów, o których nawet nie sły-
szałem. Jedynym sposobem dającym pełne bezpie-
czeństwo jest cienki klient i najprawdopodobniej wraz 
z kolejnymi wersjami Flash Playera nic się w tym tema-
cie nie zmieni.

Listing 2. 

package com.nobagames.utils {

 

 /**

  * @author Andrzej Korolczuk

  */

 public class ProtectedInt {

 

  private var _value : Number;

  private var shift : int;

 

  public function ProtectedInt() {

 

   shift = 10 + int(Math.random() * 990);

   _value = shift;

  }

 

  public function setZero() : void {

 

   _value = shift;  

  }

 

  public function add(value : int) : void {

 

   var nextShift:int = 10 + int(Math.random() * 

990);

   _value += nextShift - shift + value;

   shift = nextShift;

  }

 

  public function subtract(value:int):void {

 

   add(-value);

  }

 

  public function multiply(value:Number):void {

 

   var nextShift:int = 10 + int(Math.random() * 

990);

   _value -= shift;

   _value *= value;

   _value += nextShift;

   shift = nextShift;

  }

 

  public function divide(value:Number):void {

 

   multiply(1/value);

  }

 

  public function getValue() : int {

 

   return _value - shift;

  }

  public function toString():String {

 

   return String(getValue());

  }

 }

}

ANDRZEJ KOROLCZUK 
Jest programistą gier w �rmie Nobagames. Programuje w Ac-
tionScript 3.0 i PHP. Technologią Adobe Flash zajmuje się od 
15-ego roku życia. Obecnie jest w trakcie współtworzenia in-
teraktywnego butiku o nazwie Redkroft. W wolnych chwilach 
gra w squasha i próbuje sił jako początkujący DJ.
Kontakt z autorem: a.korolczuk@redkroft.com
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Ideą Data Repeatera jest prezentowanie danych 
za pomocą zagnieżdżonych w tym komponen-
cie innych elementów, takich jak TextBox, Label, 

ComboBox czy PictureBox. Konstrukcja Data Repe-
atera pozwala na znaczne ograniczenie pracy wy-
maganej do uzyskania dobrego efektu, ponieważ nie 
wymaga pisania kodu do utworzenia połączenia ze 
źródłem danych czy powiązania źródła z elementa-
mi prezentującymi dane na formatce. Największą za-
letą tej kontrolki jest w związku z tym prostota uży-
cia. Wystarczy kilka chwil i trochę niezbyt skompli-
kowanych kroków opartych na metodzie „przeciągnij 
i upuść”wykonanych w Visual Studio, a formatka zo-
stanie wzbogacona w bardzo interesującą funkcjo-
nalność. 

W wielu zastosowaniach Data Repeater może być 
lepszym wyborem niż powszechnie stosowany do pre-
zentowania danych w postaci tabelki DataGridView. 
Główną cechą, która daje przewagę Data Repeatero-
wi, jest możliwość modyfikacji jego wyglądu w stopniu 
większym niż w przypadku DataGridView. Pomimo że 
niniejszy artykuł bazuje na języku Visual Basic, to Da-
ta Repeater jest kontrolką, którą możemy wykorzystać 
również w innych językach platformy programistycznej 
.NET. 

Komponent Data Repeater nie jest domyślnym skład-
nikiem Visual Studio. Można go pobrać wraz z dodat-
kiem Visual Basic Power Packs lub z pierwszym Servi-
ce Packiem do Visual Studio 2008.

Baza danych
Do wykorzystania możliwości Data Repeatera potrzeb-
na jest baza przechowująca dane, które będziemy mo-
gli za pomocą tego komponentu prezentować na for-
matce. W przykładowej tabeli mogą znajdować się ko-
lumny różnych typów, najczęściej będą to wartości tek-
stowe oraz liczbowe. Ciekawą możliwością jest nato-
miast przechowywanie danych binarnych, takich jak na 
przykład obrazki lub pliki muzyczne. W związku z tym, 
że Data Repeater doskonale sprawdza się podczas wy-
świetlania obrazków – właśnie takiej kolumny w bazie 
będziemy potrzebowali. 

Pliki graficzne można trzymać w bazie danych jako 
obiekty typu BLOB – Binary Large Objects, Mogą one 
prezentować na przykład towar, który firma oferuje swo-
im potencjalnym klientom. BLOB to obiekt, który pozwala 
na załadowanie do bazy dużej porcji danych binarnych. 
Oprócz zdjęć mogą to być również inne pliki multimedial-
ne, takie jak muzyka w formacie mp3 lub filmy. MS SQL 
Server posiada specjalny typ danych do przechowywania 
plików graficznych – image. Jest to typ ciągu binarnego, 
który potrafi pomieścić obiekt o wielkości 2147483647 
bajtów, czyli około 2 gigabajtów. Obok typu image są 
również inne typy pełniące tę samą funkcję. Są to bina-
ry oraz varbinary. Ich możliwości zostały jednak mocno 
okrojone poprzez limit 8000 bajtów. Począwszy od syste-
mu MS SQL Server 2005 jest do dyspozycji również typ 
varbinary(max), który pomieści tyle samo danych co ima-
ge. To bardzo dużo i nad zasadnością trzymania w ba-

Data Repeater

Data Repeater to kontrolka, za pomocą której można 
prezentować w postaci tabelki informacje pobrane z bazy 
danych. Największa zaleta? Łatwość użycia oraz szybkość 
implementacji. 

Dowiesz się:
•  Jak stworzyć połączenie z bazą danych w Visual Studio;
•  Jak wyświetlać dane w Data Repeaterze;
•  Jak dostosować Data Repeatera do potrzeb.

Powinieneś wiedzieć:
•  Podstawy programowania z języku Visual Basic;
•  Podstawy relacyjnych baz danych;

W prostocie siła
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W Listingu 1. został umieszczony cały kod tworzący 
bazę samochody z tabelą nowe oraz zapełniający ją 
przykładowymi danymi.

zie danych aż tak wielkich obrazów można by się zasta-
nawiać z wielu powodów. Jednym z decydujących argu-
mentów przeciwko przechowywaniu tak dużych obrazów 
jest wydajność takiego rozwiązania. Prezentowanie du-
żej ilości multimediów, które zostały umieszczone w ba-
zie danych, może nie być tak szybkie jak prezentowanie 
tej samej treści będącej poza bazą (w bazie są tylko infor-
macje, gdzie szukać konkretnych plików). W tym artyku-
le użyjemy jednak bardzo małych obrazków, a takie z po-
wodzeniem można trzymać w bazie. W ich przypadku nie 
ma obaw o pogorszenie wydajności całej bazy. 

Przykładowa baza danych o nazwie samochody bę-
dzie zawierała tylko jedną tabelę, ponieważ do zapre-
zentowania możliwości komponentu Data Repeater wy-
starczy to w zupełności. W skład tabeli wejdzie kilka ko-
lumn przechowujących informacje na temat samocho-
dów: marka, model, rok produkcji, kolor i zdjęcie. Do 
opisywanej tabelki może posłużyć nam poniższy kod:

create table nowe(

id_sa int IDENTITY (1,1),

marka varchar (20) not null,

model varchar (40) not null,

foto image,

rok_prod varchar (4),

kolor varchar (30)

)

Kolejną istotną kwestią jest zapełnienie takiej tabelki 
przykładowymi danymi. Polecenie wstawiające do ta-
beli informacje o wybranym samochodzie będzie wy-
glądać następująco:

INSERT INTO nowe

(marka, model, rok_prod, kolor, foto)

SELECT 'Ford','Fusion','2010','czerwony', 

BulkColumn FROM OPENROWSET(

Bulk 'D:\zdjecia\fordfusion.jpg', SINGLE_BLOB) AS BLOB

Rysunek 1. Data Source Con�guration Wizard

Listing 1. Tworzenie bazy danych

create database samochody 

use samochody

create table nowe(

id_sa int IDENTITY (1,1),

marka varchar (20) not null,

model varchar (40) not null,

foto image,

rok_prod varchar (4),

kolor varchar (30)

)

INSERT INTO nowe

 (marka, model, rok_prod, kolor, foto)

 SELECT 'Ford','Fusion','2010','czerwony', 

  BulkColumn FROM OPENROWSET(

   Bulk 'D:\zdjecia\fordfusion.jpg', SINGLE_

BLOB) AS BLOB

INSERT INTO nowe

 (marka, model, rok_prod, kolor, foto)

 SELECT 'Fiat','Punto Grande','2010','niebieski', 

  BulkColumn FROM OPENROWSET(

   Bulk 'D:\zdjecia\fiatpunto.jpg', SINGLE_

BLOB) AS BLOB

INSERT INTO nowe

 (marka, model, rok_prod, kolor, foto)

 SELECT 'Opel','Corsa','2010','niebieski', 

  BulkColumn FROM OPENROWSET(

   Bulk 'D:\zdjecia\opelcorsa.jpg', SINGLE_

BLOB) AS BLOB

INSERT INTO nowe

 (marka, model, rok_prod, kolor, foto)

 SELECT 'Seat','Ibiza','2010','żółty', 

  BulkColumn FROM OPENROWSET(

   Bulk 'D:\zdjecia\seatibiza.jpg', SINGLE_

BLOB) AS BLOB

INSERT INTO nowe

 (marka, model, rok_prod, kolor, foto)

 SELECT 'Skoda','Fabia','2010','pomarańczowy', 

  BulkColumn FROM OPENROWSET(

   Bulk 'D:\zdjecia\skodafabia.jpg', SINGLE_

BLOB) AS BLOB
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Połączenie z bazą
Tworzenie aplikacji wykorzystującej komponent Da-
ta Repeater można zacząć od skonfigurowania po-
łączenia z bazą danych. Najwygodniejszą metodą 
jest użycie kreatora dostępnego w Visual Studio. 
Znajdziemy go w menu Data lub w oknie Data So-
urces, wybierając przycisk Add New Data Source. 
Pierwsze okno kreatora (Rysunek 1) pozwala nam 
na określenie źródła, do którego chcemy się podłą-
czyć. Do wyboru jest baza danych, usługa i obiekt. 
Wybieramy bazę danych i przechodzimy do kolej-
nego etapu, którym jest określenie szczegółów do-
tyczących bazy. Po wybraniu przycisku New Con-
nection – okienko jest zaprezentowane na Rysunku 
2 - możemy określić kilka kluczowych parametrów:

•  źródło danych. Do wyboru są trzy opcje: plik 
access, plik MS SQL Server Compat oraz ba-
za danych MS SQL Server. Należy wybrać 
ostatnią możliwość.

•  plik bazy danych. Tutaj należy wpisać ścieżkę do ba-
zy lub wskazać ją za pomocą przycisku Browse. Je-
śli podczas instalacji serwera bazodanowego uży-
to standardowej ścieżki, to baza znajduje się w lo-
kalizacji C:\Program Files\Microsoft SQL. Server\
MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA . W tym 
przykładzie należy wskazać na plik samochody.mdf.

W części Log on to the server należy wybrać sposób 
połączenia z bazą. Do wyboru jest uwierzytelnianie 
użytkownikiem systemu operacyjnego lub uwierzytel-
nianie MS SQL Server. Należy wybrać takie, jakie jest 
obsługiwane przez naszą instalację. 

Po zdefiniowaniu powyższych parametrów warto użyć 
przycisku Test Connection w celu zweryfikowania, czy po-
łączenie będzie na podstawie tej konfiguracji możliwe. Je-
śli test zakończy się sukcesem, przechodzimy do dal-
szego kroku, podczas którego kreator zapyta, czy sko-
piować plik bazy danych do folderu aplikacji. Wybranie 
Tak spowoduje właśnie takie działanie. Baza, z której bę-
dzie korzystała testowa aplikacja, zostanie przekopiowa-
na do bin\debug w folderze aplikacji. Wybranie przycisku 
Nie pozostawi bazę nietkniętą i ta opcja będzie najlepsza 
dla tego przykładu. W następnym etapie kreator proponu-
je zapisanie połączenia w pliku konfiguracyjnym aplikacji. 
Można zostawić to okno bez zmian i przejść do następne-
go kroku, w którym będziemy wybierali umiejscowienie in-
teresujących nas danych w tej bazie. Wśród dostępnych 
obiektów są tabele, widoki, procedury składowane oraz 
funkcje. Należy wybrać tabelę nowe i wskazać kilka ko-
lumn tak jak przedstawiono to na Rysunku 3. Na końcu 
wybieramy przycisk Finish, co spowoduje utworzenie po-
łączenia o nazwie samochodyDataSet. Można je podej-
rzeć w oknie Data Sources środowiska Visual Studio. 

Z kwestii wartych uwagi jest możliwość zweryfikowa-
nia danych, które są zwracane przez utworzone kreato-
rem połączenie z bazą danych, zanim zajmiemy się pro-
jektowaniem interfejsu graficznego aplikacji. Wystarczy 
kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwę połączenia 
i wybrać Preview data. Jeśli uznamy, że chcieliśmy zmie-
nić ilość wyświetlanych kolumn lub edytować polecenie 
sql select (na przykład poprzez dodanie warunku), na któ-
rym oparte jest połączenie, to wystarczy w tym samym 
menu kontekstowym kliknąć Edit DataSet with Designer.

Rysunek 3. Wybieranie obiektów do źródła danych

Rysunek 2. Okno Add Connection
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Początki z Data Repeaterem
Posiadając gotowe połączenie z bazą oraz zainstalowa-
ny PowerPack, możemy przystąpić do tworzenia inter-
fejsu aplikacji bazującej na kontrolce Data Repeater. Jej 
niewątpliwą zaletą jest łatwość użycia, ponieważ do pro-
stych zastosowań nie będziemy musieli napisać nawet 
jednej linijki kodu, a na formatce zostaną wyświetlone in-
formacje z bazy danych. Nasze początkowe działania 
nie będą tego wymagały, ale w dalszych etapach okaże 
się to przydatne. 

Data Repeater znajduje się w sekcji Visual Basic Po-
werPacks okna Toolbox. Należy przeciągnąć ten kompo-
nent na formatkę i umiejscowić go tak jak przedstawiono 
to na Rysunku 4. 

Kluczowym elementem Data Repeatera jest górna sek-
cja oznaczona jako ItemTemplate. To tutaj należy umieścić 
kontrolki, które będą wyświetlać informacje ze źródła da-
nych. Ta sekcja dotyczy jednego rekordu z bazy danych. 
Po uruchomieniu aplikacji zostanie powielony zgodnie 
z liczbą rekordów zwracanych przez zapytanie zagnież-
dżone w połączeniu. Wstawianie kolejnych elementów 
graficznych do ItemTemplate jest niezwykle proste. Z okna 
Data Sources należy rozwinąć połączenie samochodyDa-
taset oraz tabelę nowe. Wśród dostępnych wartości można 
wybrać na przykład markę i przeciągnąć ją do sekcji Item-
Template Data Repeatera. Na formatce zostanie utworzo-
na etykieta oraz pole tekstowe zawierające wartość z ba-
zy danych. Jeżeli natomiast uznamy, że ta wartość będzie 
lepiej prezentowana za pomocą etykiety niż poprzez pole 
tekstowe, to wystarczy kliknąć strzałkę znajdującą się przy 
marce – zaprezentowano to na Rysunku 5. 

Dla bardziej wymagających developerów dostępnych 
jest dużo więcej kontrolek, w których można prezento-
wać dane z bazy. Po wybraniu przycisku Customize po-
jawią się na przykład CheckedListBox, DataTimePicker, 
RatioButton czy RichTextButton. Za pomocą Data Re-
peatera można zatem prezentować dane za pomocą 
wielu kontrolek – w zależności od charakteru tych da-
nych oraz funkcji, jaką ma pełnić tworzona formatka. 

W taki sam sposób jak w przypadku marki przeciąga-
my na sekcję ItemTemplate pozostałe elementy z okna 

Data Sources. W przypadku obrazka należy ustawić 
komponent na PictureBox. Przykładowe rozmieszcze-
nie elementów prezentujących dane powinno wyglądać 
tak jak na Rysunku 6. 

Po uruchomieniu aplikacja wyświetli informacje 
o wszystkich samochodach, których dane znajdują się 
w bazie (Rysunek 7). Warto dodać, że na formatce auto-
matycznie tworzona jest kontrolka BindingNavigator, któ-
ra pozwala na bardzo wygodne przemieszczanie się po-
między sekcjami prezentującymi kolejne samochody. Do 
tego celu służą przyciski Move next, move previosu, mo-
ve last, move first. W dalszej części artykułu zostały opi-
sane zmiany, jakich można dokonać na tej kontrolce.

Data Repeater potrafi wyświetlać dane nie tylko w pio-
nie, ale również poziomo. Spróbujmy zatem zmienić in-
terfejs naszej aplikacji, aby informacje były prezentowa-
ne nieco inaczej niż obecnie. 

Decydującą właściwością jest LayoutStyle, której do-
myślna wartość do Vertical. Należy zmienić ją na Hori-
zontal w oknie Properties po zaznaczeniu kontrolki Da-
ta Repeater. Następnie należy przesunąć elementy pre-
zentujące informacje o marce, modelu, roku produkcji 
i kolorze, aby mieściły się w sekcji ItemTemplate. Pew-
nym wątpliwościom można również poddać zasadność 
obecności paska ze wskaźnikiem, który niebieskim kolo-
rem oznacza aktualnie przeglądany rekord. Można usu-
nąć ten pasek poprzez ustawienie wartości False dla 
właściwości ItemHeaderVisible. Gdybyśmy jednak chcie-
li pozostawić ten pasek, to istnieje możliwość zmiany je-

Rysunek 4. Data Repeater na formatce Rysunek 5. Mody�kacje źródła danych
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go wysokości (lub szerokości w zależności od opcji Lay-
outStyle), modyfikując właściwość ItemHeaderSize. 

Kolejnym elementem, który można zmodyfikować, jest 
pasek nawigacji znajdujący się w lewym górnym rogu for-
matki. Przy założeniu, że formatka ma służyć jedynie do 
wyświetlenia informacji bez możliwości ich modyfikowa-
nia, należałoby usunąć przyciski Add new oraz Delete. 
Wzorem wcześniejszych zmian można to zrobić poprzez 
okno Properties lub dodając odpowiedni kod do metody 
Form1_Load. Jeżeli wybierzemy drugą możliwość, to na-
leży do wspomnianej metody dodać poniższy kod:

DataRepeater1.AllowUserToAddItems = False

DataRepeater1.AllowUserToDeleteItems = False

BindingNavigatorAddNewItem.Enabled = False

BindingNavigatorAddNewItem.Visible = False

BindingNavigatorDeleteItem.Enabled = False

BindingNavigatorDeleteItem.Visible = False

NoweBindingSource.AllowNew = False

Można również minimalnie poszerzyć formatkę, dzięki 
czemu widocznych będzie więcej danych bez potrzeby 
używania poziomego paska przewijania. Efekt prze-
prowadzonych zmian można obejrzeć na Rysunku 8. 

Wyszukiwanie
Data Repeater obsługuje wyszukiwanie danych wy-
świetlanych za jego pomocą. Jest do bardzo użyteczna 
funkcja, którą warto zaimplementować, jeśli na format-
ce znajdzie się wiele elementów pobranych z bazy. Na 
wstępie należałoby opisać, jak działa mechanizm wy-
szukiwania konkretnych rekordów w źródle danych.

Technologia ADO.NET udostępnia szereg komponen-
tów, dzięki którym można zrealizować połączenie z ba-
zą danych, a następnie wyświetlać dane w sposób wy-
godny dla użytkownika aplikacji. Wśród tych kompo-
nentów są takie, które stanowią magazyn dla rekordów 
pobranych z bazy danych, zawierają informacje o połą-
czeniu, zapytania napisane w języku SQL, jak i prezen-
tują dane na formatkach. Odpowiednie oprogramowa-
nie właściwości poszczególnych komponentów pozwa-

la na ustanowienie współpracy między nimi, która za-
owocuje dostępem do danych przechowywanych w ba-
zie i możliwością manipulacji nimi. 

Najważniejszym komponentem jest DataSet. Jest on 
kluczowym elementem realizującym charakterystycz-
ną dla ADO.NET architekturę bezpołączeniową. Sta-
nowi swego rodzaju pamięć podręczną, w której prze-
chowywane są dane pobrane z bazy. Oprócz nich Da-
taSet przechowuje również metadane, czyli nazwy ko-
lumn, tabel i typy danych. Do niego trafiają relacje po-
między danymi znajdującymi się w tabelach i ogranicze-
nia charakterystyczne dla źródła, z którego dane są po-
bieranie. Komponent DataSet można traktować jako sil-
nik bazy, który zawiera wszystkie dane odpowiadają-
ce tym znajdującym się w prawdziwej bazie. Informacje 
w nim zawarte można wyświetlać za pomocą wielu kon-
trolek – również przy użyciu Data Repeatera wspartego 
BindingNavigatorem. Dzięki niemu możliwe jest opero-
wanie danymi niezależnie od bazy danych. Po napełnie-
niu komponentu DataSet połączenie z bazą jest przery-
wane, a dalsza praca na pobranych z niej informacjach 
nie ulega zakłóceniu. Można modyfikować, usuwać oraz 

Rysunek 7. Data Repeater w akcji

Rysunek 8. Data Repeater po zmianachRysunek 6. Układ elementów w sekcji ItemTemplate
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wstawiać nowe rekordy. Odbywa się to oczywiście na po-
ziomie obiektu DataSet. Aby te zmiany zapisać w bazie, 
należy użyć właściwości komponentu DataAdapter, któ-
ry ponownie ustanawia chwilowe połączenie z bazą da-
nych w celu zapisania w niej zmian.

Niezwykle istotnym z punktu widzenia implementacji 
mechanizmu wyszukiwania jest BindingSource. Stanowi 
on pomost pomiędzy źródłem danych a kontrolkami, któ-
re mają za zadanie wyświetlać konkretne pola lub całe re-
kordy z określonej tabeli bazy danych. Stanowi przejście 
pomiędzy klasą DataSet a kontrolkami DataGridView, 
TextBox, Label oraz PictureBox, które umożliwiają użyt-
kownikowi aplikacji przeglądanie konkretnych informa-
cji. Wspomniane kontrolki nie mają bezpośredniego do-
stępu do źródła danych. Wszelka komunikacja z kompo-
nentem DataSet odbywa się za pomocą BindingSource. 
Jeżeli użytkownik aplikacji będzie chciał posortować lub 
przeszukać dane pod kątem obecności konkretnej warto-
ści, to jego żądanie zostanie przekazane do komponentu 
BindingSource, który następnie przekaże je do DataSet. 
Dopiero tam nastąpi realizacja zadania i zostanie urucho-
miony proces zwrotu wyników tej operacji do komponen-
tów, które mają wyświetlić oczekiwane informacje.

Skoro został w kilku zdaniach opisany sposób dzia-
łania technologii ADO.NET – możemy przejść do prak-
tyki. Mechanizm wyszukiwania będzie składał się z kil-
ku kontrolek:

•  listy rozwijanej zawierającej kategorie, według któ-
rych będzie możliwe wyszukiwanie;

•  pola tekstowego do wpisania szukanej frazy;
•  przycisku uruchamiającego wyszukiwanie;
•  etykiety wyświetlającej informacje o niepowodze-

niu, jeśli szukany element nie zostanie znaleziony.

Układ nowych kontrolek został przedstawiony na Ry-
sunku 9. 

Listę dostępnych kategorii wyszukiwania można usta-
lić na etapie uruchamia się aplikacji, czy w metodzie 
Form1_Load. Należy zatem dodać poniższy kod:

' combobox items

ComboBox1.Text = "wybierz kategorię"

ComboBox1.Items.Add("marka")

ComboBox1.Items.Add("model")

ComboBox1.Items.Add("rok prod.")

ComboBox1.Items.Add("kolor")

Label1.Visible = False

Następnym krokiem jest oprogramowanie przycisku Szu-
kaj. Będzie do tego potrzebnych kilka zmiennych lokal-
nych. Zmienna combo służy do ustalenia kryterium za-
znaczonego z listy rozwijanej. Będzie ona przyjmować 
wartości odpowiadające nazwie kolumny w tabeli ba-
zy. Zmienna fraza będzie zawierała tekst wpisany przez 
użytkownika – to, co ma być znalezione. Zmienna index 
będzie przechowywać położenie rekordu, który odpowia-
da warunkom wyszukiwania. Ten rekord zostanie rów-
nież zaznaczony na formatce. Pełny kod realizujący wy-
szukiwanie danych w kontrolce Data Repeater (Listing 2).

Po zaimplementowaniu tego rozwiązania warto uru-
chomić aplikację i przetestować jej działanie. 

Wyszukiwanie danych w Data Repeaterze to ostat-
nie zagadnienie związane z tą kontrolką, która zosta-
ła opisana w niniejszym artykule. Nie są to oczywiście 
wszystkie możliwości, jakie udostępnia Data Repeater. 
W celu dokładniejszego zapoznania się z nimi zachę-
cam do samodzielnych prób oraz do odwiedzenia stron 
Microsoft Development, na której znajduje się sporo 
ciekawych informacji oraz przykładów zastosowania. 

Rysunek 9. Pasek wyszukiwania

KONRAD KUBECKI
Autor pracuje jako administrator w Pionie Informatyki dużej 
instytucji �nansowej. Wśród jego innych zainteresowań znaj-
dują się systemy serwerowe oraz wirtualizacja.
Kontakt z autorem: konrad.kubecki@wp.pl

Listing 2. Wyszukiwanie danych w kontrolce Data Repeater

Dim combo As String

Dim fraza As String

Dim index As Integer

        Label1.Visible = False

        Select Case ComboBox1.SelectedItem

            Case "marka"

                combo = "marka"

            Case "model"

                combo = "model"

            Case "rok prod."

                combo = "rok_prod"

            Case "kolor"

                combo = "kolor"

        End Select

        fraza = TextBox1.Text

        index = NoweBindingSource.Find(combo, fraza)

        If index > -1 Then

            DataRepeater1.CurrentItemIndex = index

        Else

            Label1.Visible = True

            Label1.Text = "nie znaleziono elementu 

odpowiadającego kryteriom"

        End If
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Dla nas wszystkich proces rozpoznawania mowy 
zdaje się być czymś zupełnie oczywistym. Za-
stanówmy się jednak, co tak naprawdę się dzie-

je w procesie słuchania. Słyszymy, gdy ktoś do nas mó-
wi, rozróżniamy głoski, składamy je w słowa, te z ko-
lei składamy w zdanie, potem wiele zdań w wypowiedź. 
Znamy słowa, wiemy, co to jest np. stół, kot, co to zna-
czy iść czy gotować. Wszystkie te rzeczowniki, czasow-
niki są dla nas nie tylko ciągami liter, ale mają przełoże-
nie na rzeczywistość. 

Opis mowy
Ludzka mowa to nic innego, jak fale akustyczne rozcho-
dzące się w powietrzu. Można ją opisać przy pomocy 
matematyki jako superpozycję fal, przypisując każdej 
z nich częstotliwość, amplitudę i fazę. Z punktu widze-
nia fonetyki ludzka mowa to sekwencja fonemów oraz 
ciszy. Fonem jest to najmniejsza jednostka mowy roz-
różnialna dla danego języka. Jednemu fonemowi może 
odpowiadać kilka sekwencji liter, np. w języku polskim 
tak samo brzmią ó i u lub rz i ż. Jedna reprezentacja fo-
nemu nazywana jest głoską. Istnieją spółgłoski oraz sa-
mogłoski, każda z nich dzieli się z kolei na wiele rodza-

jów ze względu na sposób ich wymawiania oraz ele-
menty narządu mowy, które są wykorzystywane do wy-
powiedzenia danej z nich. W tym artykule terminy gło-
ska i fonem będą często używane wymiennie. Warto 
jednak znać różnicę między nimi.

Rysunek 1 przedstawia słowo programista wymawiane 
przez autora tego artykułu w następujących postaciach 
(od góry): transkrypcji (litery mogą być mało widoczne, 
ale pierwsza to p, potem r etc.) widma sygnału wraz z for-
mantami, mocy chwilowej oraz fali go reprezentującej. Co 
można zauważyć? Najszersze widmo ma litera s, nieco 
węższe t, pozostałe fonemy mają porównywalną szero-
kość. Fragmenty fali odpowiadające samogłoskom są po-
wtarzalne, choć fonem a jest bardziej poszarpany niż fo-
nem i. Polecam kilkukrotnie samemu wypowiedzieć sło-
wo programista i popatrzeć na te wykresy. Można wyko-
nać dużo ciekawych spostrzeżeń. Jeszcze ciekawszym 
może być nagranie samego siebie i obejrzenie swojej 
własnej mowy w takich postaciach. Doskonale nadaje się 
do tego darmowy program WaveSurfer.

Początki rozpoznawania mowy
Pierwsze kroki w tej dziedzinie poczynione zostały w la-

Systemy 
rozpoznawania mowy

Idea maszyny będącej w stanie zrozumieć lub przetworzyć 
ludzką mowę istnieje już ponad 70 lat. W praktyce systemy 
takie wykorzystywane są już ponad 20 lat. Jednakże, pomimo 
niezwykle szybkiego rozwoju techniki, systemy rozpoznawania 
mowy ASR są wciąż niedoskonałe. O historii, metodach oraz 
problemach tych systemów napiszę pokrótce w tym artykule.

Dowiesz się:
•  Jak daleko sięga i jak wygląda historia systemów rozpoznawa-

nia mowy; 
•  Z jakimi problemami trzeba się zmierzyć, by rozpoznać mowę;
•  Jak działają współczesne systemy;
•  Jakie są popularne frameworki do rozpoznawania mowy.

Powinieneś wiedzieć:
•  To co już wiesz, reszty dowiesz się z tego artykułu.

Krótka historia systemów ASR (Automatic Speech 
Recognition), jak działają współczesne systemy oraz z jakimi 
problemami się borykają.
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tach 1930-1950, kiedy to prowadzono badania nad za-
leżnością wymawianych fonemów i ich reprezentacją 
widmową. Choć nie osiągnięto spektakularnych sukce-
sów, powstało w tamtych czasach wiele technik, które 
stosuje się do dziś, jak choćby liniowe kodowanie pre-
dykcyjne (LPC - linear predictive coding). 

W kolejnych latach postęp w dziedzinie techni-
ki umożliwił budowę pierwszych systemów rozpozna-
wania mowy. Były one stosunkowo proste, np. system 
stworzony w laboratoriach RCA pozwalał na rozpozna-
wanie 10 krótkich słów tylko i wyłącznie na podstawie 
analizy częstotliwościowej.

W pracach Japończyka o imieniu Famitada Itaku-
ra przedstawiony został algorytm obliczania odległo-
ści widmowej między sygnałami oparty o wspomnia-
ne wcześniej liniowe kodowanie predykcyjne, który 
stał się fundamentem systemów rozpoznawania mo-
wy na wiele lat. W połączeniu z metodami kompensu-
jącymi różnice w prędkości mówienia, konkretnie: dłu-
gości fonemów, takimi jak dynamiczna normalizacja 
czasowa (DTW - Dynamic Time Warping), stworzo-
ne zostały systemy będące w stanie rozróżnić kilka-
set izolowanych słów. Co najważniejsze, zauważono 
wtedy, że do skutecznego rozpoznawania mowy na-
leży zdefiniować znaczące parametry sygnału mowy, 
rozróżnić i przy ich pomocy zapisać każdy pojedynczy 
fonem oraz opracować algorytmy będące w stanie je 
porównywać.

Kolejny przełom nastąpił w połowie lat 70, kiedy roz-
poczęto analizę sygnałów mowy przy pomocy mode-
li statystycznych. Ukryte modele Markowa (HMM, Hid-
den Markov Models) okazały się narzędziem doskona-
le nadającym się do analizy statystycznej i pozwala-
ły łączyć wiele jej poziomów: od częstotliwościowej aż 
do leksykalnej. Z biegiem czasu doskonalono te me-
tody, tworzono techniki pozwalające zmniejszać zło-
żoność obliczeniową analizy, z drugiej strony nastę-
pował gwałtowny rozwój elektroniki – z każdym kolej-
nym rokiem zwiększała się moc procesorów czy ilość 
dostępnej pamięci. Zaczęto tworzyć pierwsze systemy 
komercyjne, które stosowane były np. w infoliniach te-
lefonicznych.

Listing 1.  

  double[][] stateArr =  {{.4,.6}, {.2, .8}};

  String[] obs = new String[] {"E1", "E2"};

 

  Object[][] obsArr = new Object[][] {{obs[0], obs[1]}, {obs[0], obs[1]}};

  double[][] obsProbabilityArr = {{.3, .7}, {.5, .5}};

  Object[] occuredObservationArr = new Object[] {obs[0], obs[1]};

Rysunek 1.  
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Dochodzimy tym samym do czasów współczesnych. 
Rozwój systemów ASR nie zatrzymał się, wręcz prze-
ciwnie. W najnowszych wersjach systemu Windows 
system taki jest zintegrowany z GUI i pozwala na wy-
konanie wiele czynności za pomocą poleceń głoso-
wych. Postęp w dziedzinie elektroniki także się nie za-
trzymał.

Warto zauważyć, że ewolucja systemów rozpozna-
wania mowy jest pod pewnymi względami podobna do 
rozwoju dziecka w pierwszych latach życia. Najpierw 
próbowano rozpoznawać poszczególne dźwięki, bar-
dzo ograniczoną ich ilość lub te najbardziej charaktery-
styczne – podobnie jak głużące czy gaworzące dziec-
ko poznaje i powtarza pierwsze dźwięki. Później zajęto 
się pojedynczymi słowami – w przypadku dziecka by-
łyby to mama, tata czy papu. Wraz z biegiem czasu 
słownictwo dziecka rozszerza się, zaś odróżnianie i ro-
zumienie poszczególnych wyrazów jest coraz dosko-
nalsze. Można to przyrównać do rozwoju mocy obli-
czeniowej, większej pojemności pamięci etc. Kolejnym 
etapem jest rozumienie sensu wyrazów. W przypadku 
komputera nie jest to możliwe, gdyż nie jest istotą my-
ślącą, można jednak częściowo symulować te proce-
sy przy pomocy statystyk, słowników lub specjalnych 
uczących się algorytmów.

Inna analogia to proces nauki ję-
zyka obcego. Gdy Polacy, którzy 
nie znają japońskiego, słyszą ja-
kąś wypowiedź w tym języku, zwy-
kle nie są w stanie rozróżnić słów. 
Cała wypowiedź to potok zupełnie 
niezrozumiałych głosek. Co wię-
cej, nawet te głoski często słyszy-
my źle. Proponuję, dla samego czy 
samej siebie – przeprowadzić eks-
peryment. Wybrać krótki fragment 
wypowiedzi – najwyżej jedno zda-
nie! - po japońsku, wysłuchać go 
tylko raz i powtórzyć to, co zosta-
ło w tym fragmencie powiedzia-
ne, nagrywając to. A następnie 
jeszcze raz odsłuchać obu frag-
mentów. Jak bardzo jest podob-
ne to, co powiedzieliście, do tego, 
co było w oryginale? Nawet pomi-
jając akcent, różnice zapewne są 
znaczne.

Problemy związane 
z rozpoznawaniem mowy
Pierwszym, co należy sobie uświa-
domić, jest fakt, że każdy człowiek 
mówi inaczej. Pod wieloma wzglę-
dami. Rozróżnia nas np. wysokość 
głosu – kobiety mają wszak głosy 

wyższe niż mężczyźni, a i między przedstawicielami tej 
samej płci różnice mogą być znaczne. Mówimy z róż-
nymi prędkościami – niektórzy szybciej, inni wolniej. Co 
ważniejsze, zdarza się nam czasami przeciągnąć któ-
rąś konkretną samogłoskę, nawet cały wyraz, np. kie-
dy zastanawiamy się nad czymś. Trzeba także pamię-
tać, że inaczej mówimy, kiedy mamy zatkany katarem 
nos, kiedy jesteśmy zdenerwowani czy smutni. Jeszcze 
inne różnice wynikają z akcentów. Ludzie na południu 
Polski mówią nieco inaczej niż ci na północnym wscho-
dzie. Do tego wszystkiego dochodzą także szumy tła, 
niemal zawsze obecne podczas mówienia, jak na przy-
kład przejeżdżające samochody, rozmawiający ludzie 
czy po prostu wiatr.

Wchodząc głębiej w sposób mówienia, można za-
uważyć, że poszczególne fonemy znacząco różnią 
się długością. Samogłoski wymawia się zwykle długo 
i dźwięcznie, są one wyraźnie rozpoznawalne. Spół-
głoski jednak, szczególnie takie jak p, t, trwają bardzo 
krótko. Co więcej, ludzie mówią bardzo niestarannie, 
i część fonemów zupełnie pomijają. Przykładem niech 
będzie słowo trzeba, które często wymawiane jest jak 
trzea. Można też zauważyć, że niektóre sekwencje gło-
sek sprawiają, iż część z nich jest praktycznie niedo-
strzegalna. Przykładem są następujące dwa słowa: kot 

Rysunek 2.  

Rysunek 3.  
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tomka, które często usłyszymy jako kotomka z jedynie 
lekko wydłużonym t.

Trzeba także pamiętać, iż ilość fonemów zależy od 
języka. W angielskim występuje łącznie (wg Long-
man Pronunciation Dictionary) 27 fonemów. W języ-
ku polskim występuje 6 fonemów samogłoskowych (i, 
y, e, a, o, u), dwa fonemy samogłoskowe nosowe (ą 
i ę) oraz ok. 30 fonemów spółgłoskowych. Jest to wię-
cej niż w języku angielskim. Warto zauważyć, że tylko 
część fonemów w obu językach jest taka sama. Dlatego 

w trakcie nauki języka niektóre wyrazy sprawiają nam 
większy problem niż inne – gdyż fonem, którego trzeba 
użyć, wymawiając dane słowo, jest nam zupełnie obcy 
i musimy się go po prostu nauczyć. Jak dzieci uczące 
się mówić po raz pierwszy.

Wracając do rozpoznawania mowy, problemem jest 
także brak zrozumienia treści ze strony komputera, np. 
problem dyktowania: sekwencje fonemów można prze-
łożyć na słowo pisane, choć często wiążą się z tym 
problemy. Niektóre słowa – z punktu widzenia fone-

tyki identyczne - mają kilka zna-
czeń, jak np. zamek - może to 
być albo zamek z piasku albo za-
mek w drzwiach – nie jest to jed-
nak problemem, bo słowo to pisa-
ne jest tak samo w obu znacze-
niach. Gorzej jest z wyrazem mo-
rze - oznacza albo duży, otwarty 
zbiornik wodny, partykułę ozna-
czającą przypuszczenie albo cza-
sownik mówiący o zdolności. 
W pierwszym przypadku pisze się 
ten wyraz przez rz, w drugim i trze-
cim przez ż. Podobny problem mo-
że mieć system ze zdaniem, w któ-
rym położenie spacji nie jest oczy-Rysunek 3.  

Reklama

http://www.facebook.com/luxoft.poland
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wiste. Niech za przykład posłuży sekwencja fonemów 
odpowiadająca literom toniemy, którą można zrozumieć 
jako toniemy, czyli topimy się, to nie my, czyli to ktoś in-
ny, oraz to niemy, czyli to jest osoba niema.

W przypadku systemów ASR używanych do dykto-
wania pojawiają się dodatkowy problem: skąd kom-
puter ma wiedzieć, czy dane zdanie jest poleceniem, 
czy fragmentem tekstu? Jeśli system ASR się pomyli 
i zapisze zły wyraz, konieczne jest usunięcie go i po-
dyktowanie od nowa. Użytkownik musi wówczas wy-
dać polecenie usuń poprzedni wyraz lub coś podobne-
go. A co, jeśli użytkownik chciałby zapisać właśnie ta-
kie zdanie? Procedury poprawiania błędów są nieste-
ty dość uciążliwe.

Pomoce w rozpoznawaniu mowy
Przy współczesnych metodach i sprzęcie rozpozna-
wanie mowy ze 100% skutecznością jest niemożliwe. 
Stosuje się jednak pewne sztuczki, by tę efektywność 
zwiększyć.

Posiadając wiedzę na temat tego, co rozpoznaje-
my, jesteśmy w stanie znacząco zwiększyć efektyw-
ność tego procesu. Podstawową informacją, którą po-
siadamy, jest wiedza o języku, np. w postaci statysty-
ki występowania liter. Wiemy, że, statystycznie, samo-
głoska a występuje w języku polskim ok. 4 razy czę-
ściej niż samogłoska u. Dlatego też ciąg znaków ka-
tar jest dużo bardziej prawdopodobny niż kutur (abs-
trahując od tego, że katar jest rzeczywistym słowem 
występującym w języku polskim). Stosunkowo rzad-
ko pojawiają się spółgłoski f, l, h czy g, zaś n, r, k czy 
w dość często.

Jeszcze bardziej przydatna jest wiedza o difonach, 
czyli parach fonemów. Na pierwszy rzut oka można 
stwierdzić, że sekwencja la pojawia się dużo częściej 
niż hh. Można iść dalej: znając statystyki trifonów (trójek 
fonemów), można już z dużym prawdopodobieństwem 
stwierdzić, czy dana sekwencja liter jest rzeczywistym 
słowem. Wpisałem losowe słowa: czy kalpstyzgb mo-
że być prawdziwym słowem w języku polskim? Wydaje 
się, że niekoniecznie. Czy polaskra pasuje do naszego 
języka? Jak dla mnie – owszem (ale sprawdziłem w go-
oglach – takie słowo nie istnieje:).

Jak systemy ASR wykorzystują tą wiedzę? Może 
zajść sytuacja, w której system, wyłącznie na podsta-
wie analizy dźwięku, jednego słowa, zwrócił dwa wyni-
ki o równym prawdopodobieństwie: kat oraz ket. Nawet 
nie wiedząc, że istnieje takie słowo, na podstawie sa-
mych danych statystycznych wybierze odpowiedź kat 
- gdyż litera a występuje częściej niż litera e.

Oczywiście mogą także istnieć systemy posiadające 
określony słownik – i nie musi to być słownik wszyst-
kich wyrazów w danym języku, często systemy posia-
dają bardzo ograniczony zestaw rozpoznawanych słów, 
gdyż dedykowane są konkretnemu celowi. Obie te sy-

tuacje znacząco zwiększają prawdopodobieństwo po-
prawnego rozpoznania. Im bardziej ograniczony słow-
nik, tym mniej przypadków system musi brać pod uwa-
gę.

Ukryte Modele Markowa
Ukryte modele Markowa mają tę właściwość, że na 
podstawie niejednoznacznych danych jesteśmy w sta-
nie za ich pomocą wyznaczyć prawdopodobieństwa 
konkretnych zaobserwowanych sekwencji. Dokładnie 
z takim problemem borykają się systemy rozpoznawa-
nia mowy – dla danych akustycznych trzeba wyznaczyć 
najbardziej prawdopodobną reprezentację fonemową.

Najłatwiejszym sposobem na przedstawienie dzia-
łania ukrytego modelu Markowa to zapoznanie się 
z przykładem. Najprostszy możliwy model przedsta-
wiony jest na Rysunku 2. Widzimy tam następujące 
elementy: Sm, które odpowiadają poszczególnym sta-
nom w modelu, elementy En , które oznaczają możliwe 
obserwacje. Czarne strzałki mają oznaczenia aij i de-
finiują one możliwe przejścia między stanami (ze sta-
nu i do stanu j), zaś niebieskie strzałki mają oznacze-
nia bmn i definiują prawdopodobieństwa zaistnienia ob-
serwacji n w stanie m.

Dla uproszczenia można przyjąć, że stan w mode-
lu Markowa to jeden fonem. Przejścia między stana-
mi określają, jak bardzo prawdopodobne jest wystąpie-
nie dźwięku A po dźwięku B. Przykładowo, po głosce k 
dużo częściej spotkamy głoskę a niż z - więc aka byłoby 
większe niż akz. Z kolei obserwacje są to dźwięki wyda-
wane przez nasze usta i odebrane przez system. 

Wartości strzałek można zapisać w postaci macie-
rzy, jak na Rysunku 3. Prawdopodobieństwa obserwa-
cji w jednym stanie powinny sumować się do jedynki. 
Prawdopodobieństwa wyjść ze stanu także powinny su-
mować się do jedynki.

Przyjmijmy zatem wartości macierzy A i B jak z Ry-
sunku 4.

Spróbujmy obliczyć prawdopodobieństwo wystąpie-
nia obserwacji E0, E1. Za stan pierwszy przyjmijmy 
S0. Wobec tego istnieją dwa przejścia między stana-
mi, w których może zaistnieć ciąg obserwacji E0, E1: 
S0, S0 oraz S0, S1. Obliczmy prawdopodobieństwa dla 
obu tych możliwości:

P(S0, S0) = b
00
*a

00
*b

01
 = 0,3 * 0,4 * 0,7 = 0,084

P(S0, S1) = b
00
*a

01
*b

11
 = 0,3 * 0,6 * 0,5 = 0,090

Widzimy zatem, że bardziej prawdopodobna jest se-
kwencja stanów S0, S1. Przedstawiony tu model jest 
jednym z najprostszych.

Do tego artykułu dołączam prostą implementację 
HMM rozwiązującą właśnie przedstawiony problem. 
Fragment kodu definiującego przedstawiony przypadek 
(klasa SimpleDecoding) znajduje się na Listingu 1.
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Zapraszam do zapoznania się z tym kodem – można 
zmienić obserwacje, rozszerzyć macierze stanów, do-
dać większą liczbę obserwacji. Można także, wykorzy-
stując zaimplementowany model danych, napisać algo-
rytmy rozwiązujące inne problemy oparte na HMM. Za-
implementowany algorytm bierze pod uwagę wszystkie 
stany, jako stany początkowe, stąd wyników dla tego 
konkretnego przykładu będzie dwa razy więcej.

Przedstawiony tu problem nie oddaje problemów 
związanych z wykorzystaniem modeli Markowa, gdyż 
jest bardzo prosty. Trzeba pamiętać, że wygenerowa-
nie wszystkich możliwych łańcuchów stanów, dla któ-
rych dany ciąg obserwacji mógł wystąpić, jest bardzo 
czaso- i pamięciochłonne. W przypadku, gdy stanów 
i obserwacji są dziesiątki, nawet setki, liczba potencjal-
nych łańcuchów jest ogromna. Po drugie, dla każdego 
z tych łańcuchów należy obliczyć prawdopodobieństwo 
wystąpienia danej sekwencji obserwacji (to jest już jed-
nak operacja liniowa).

Oczywiście istnieją metody, które pozwalają zmniej-
szyć złożoność; co więcej, ich użycie jest niemalże nie-
zbędne, gdyż współczesne komputery nie są w stanie 
wykonać w czasie rzeczywistym dostatecznie dużej ilo-
ści obliczeń, by przeanalizować wszystkie możliwości. 
Jednym z najprostszych sposobów jest odrzucanie tych 
najmniej prawdopodobnych łańcuchów jeszcze zanim 

osiągną żądaną długość. Jeśli przy każdym kroku usu-
niemy najmniej prawdopodobne łańcuchy, znacząco 
zmniejszymy całkowitą liczbę łańcuchów.

Przedstawiony tu został przykład dyskretnego mo-
delu Markowa, czyli takiego, w którym ilość obserwa-
cji jest skończona i policzalna. W rzeczywistych sys-
temach ASR wykorzystuje się zwykle modele HMM 
z ciągłymi wyjściami, które modelują wartość wyjścio-
wą za pomocą kombinacji liniowych rozkładów nor-
malnych na podstawie danych wejściowych. Mode-
le ciągłe są lepiej przystosowane od analizy mowy ze 
względu na jej charakter. Nie ma pięciu różnych rodza-
jów głosów i sposobów mówienia - każdy ma swój wła-
sny ton i barwę.

Jak zwiększyć skuteczność?
Stworzenie uniwersalnego modelu mowy jest bar-
dzo trudne, gdyż każdy człowiek mówi trochę inaczej. 
Można jednak np. przygotować kilka modeli odniesie-
nia i wybrać dla danego użytkownika ten, który daje dla 
niego najlepsze wyniki. Najprostszy przykład: przygoto-
wać model męski oraz damski.

Możemy także w czasie pracy systemu analizować 
mowę użytkownika i uczyć naszą aplikację jego sposo-
bu mówienia. Systemy takie noszą nazwę speaker-ada-
ptive systems. Mogą one jeszcze przed rozpoczęciem 

Reklama

http://www.facebook.com/luxoft.poland
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pracy poprosić użytkownika o wypowiedzenie kilku se-
kwencji treningowych lub uczyć się już w trakcie pracy.

Jeszcze przed przekazaniem sygnału do syste-
mu rozpoznawania możemy spróbować go odszumić 
– usunąć nieważne z punktu widzenia mowy fragmen-
ty widma, nałożyć filtry, usunąć częstotliwości o niedo-
statecznie wysokiej mocy. Nagrać fragment dźwięku nie 
zawierający mowy i użyć go jako wzorca, by odfiltrować 
tło z sygnału z mową.

Potencjalne zastosowania
Technologie rozpoznawania mowy są w tej chwili sto-
sunkowo rzadko – a co za tym idzie, zbyt mało - wyko-
rzystywane. Stosować je można w wielu sytuacjach, 
gdy trzeba wykonać prostą czynność wymagającą kil-
ku kliknięć myszką w różnych miejscach. Jako progra-
mista, sądzę, że polecenia głosowe takie jak wykonaj 
testy, nowa klasa/interfejs/enum, uruchom czy debu-
guj mogłyby oszczędzić trochę czasu. Można by tak-
że przypisać polecenia głosowe do template'ów, np. 
wstaw javadoc czy try-catch. Tak, większość z tych 
poleceń ma skróty klawiszowe lub można je wyko-
nać przy pomocy sekwencji skrótów, zastąpienie przy-
najmniej części z nich mogłoby przyśpieszyć pracę.

Inna koncepcja: wyobraźmy sobie moduł rozpo-
znawania mowy dołączony do aplikacji w rodzaju le-
karz domowy. Mógłby on analizować głos użytkownika 
i stwierdzać np. czy nos jest zatkany, czy nie. Słucha-
jąc kaszlu, mógłby rozróżniać, czy jest to kaszel mo-
kry czy suchy (byłby to wówczas de facto system roz-
poznawania kaszlu, ale oparty o te same metody, ja-
kie stosuje się w rozpoznawaniu mowy). Abstrahując 
oczywiście od samego rozpoznawania słów i spisywa-
nia objawów.

Duże zmiany mają ostatnio miejsce w dziedzinie gier 
komputerowych. Nowe rodzaje kontrolerów, jak ten 
z Wii lub PlayStation Move, sprawiają, że doznania pły-
nące z gier znacząco się zmieniają. Wyobraźmy sobie 
więc gry, w których wykorzystano by rozpoznawanie 
mowy. Począwszy od gier strategicznych, gdzie część 
poleceń można by wydawać mówiąc, aż po gry zręcz-
nościowe w rodzaju Harry'ego Pottera. Wyobrażam so-
bie te setki dzieciaków stojących przed telewizorem, 
machających kontrolerem i krzyczących Expelliarmus!.

Rozpoznawać możemy nie tylko mowę, ale tak-
że dźwięki. Mikrofony zainstalowane pod kamerami 
w bankach lub innych miejscach wymagających wyso-
kiego stopnia bezpieczeństwa, połączone z systemem 
rozpoznającym dźwięk, mogłyby być w stanie wykryć 

np. dźwięk otwieranego okna, zbijanej szyby czy palni-
ka acetylenowego. Dźwięk rozchodzi się w każdym kie-
runku, więc ma nad światłem pewną przewagę – nie 
trzeba skierować mikrofonu w kierunku intruza.

W przyszłości, gdy komputery będą jeszcze szyb-
sze, a pojemności pamięci i dysków jeszcze większe, 
systemy rozpoznawania mowy będą mogły być uży-
wane np. przy podsłuchach. Zamiast dziesiątek godzin 
taśm sąd będzie miał do dyspozycji kilkadziesiąt kilo-
bajtów tekstu. Łatwo w takich danych wyszukać sło-
wo bomba czy atak. Już teraz systemy ASR stosowa-
ne są w celu detekcji podejrzanych słów w rozmowach 
telefonicznych.

Prawdopodobnie minie wiele lat, zanim niektóre z wy-
mienionych systemów zostaną stworzone. Niektóre 
z tych zastosowań być może okażą się nieprzydatne 
i nie będą realizowane. Jest jednak wiele takich, któ-
rych nie opisałem, a nawet takich, z których jeszcze nie 
zdajemy sobie sprawy.

Popularne frameworki ASR
Dwa najpopularniejsze systemy to HTK oraz CMU-
Sphinx. Oba są w zasadzie zestawami bibliotek, dzięki 
którym można wykorzystywać te moduły w swoich apli-
kacjach, oraz narzędzi, które wspomagają proces pro-
jektowania systemu ASR.

HTK, Hidden Markov Model Toolkit jest napisany w ję-
zyku C. Pierwsza wersja powstała w 1989 roku za spra-
wą Speech Vision and Robotics Group na Cambridge 
University Engineering Department (CUED) i była jedy-
nie narzędziem do modelowania ukrytych modeli Mar-
kowa. Przez ponad 20 lat istnienia ulepszano i rozsze-
rzano możliwości HTK, by uwzględniał metody opraco-
wanie przez środowisko pracujące nad rozpoznawa-
niem mowy. Stworzono także wersję C++.

CMU Sphinx toolkit, w skrócie Sphinx, także jest ca-
łym zestawem narzędzi związanych z rozpoznawaniem 
mowy. Sphinx4, element CMU Sphinx, jest napisany 
w języku Java. Istnieją także wersje Sphinxa na urzą-
dzenia mobilne, w tym na Iphone.

Zakończenie
Systemy ASR stają się coraz popularniejsze i w co-
raz większym stopniu dostrzegalne są w naszym co-
dziennym życiu. Już w tej chwili mogą być cennym do-
datkiem czy usprawnieniem dowolnej aplikacji. Z cza-
sem staną się one jeszcze skuteczniejsze, co uczyni je 
jeszcze bardziej popularnymi. Za kilkanaście lat będzie 
można skutecznie wydawać komputerowi wszystkie po-
lecenia wyłącznie za pomocą mowy.

DARIUSZ WAWER
Magistrant na wydziale Elektroniki Politechniki Warszaw-
skiej, Programista w �rmie CC Otwarte Systemy Komputerowe
Kontakt z autorem: dariusz@wawer.org

W Sieci
•  http://cmusphinx.sourceforge.net/
•  http://htk.eng.cam.ac.uk/
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Kiedyś gry wymagały od graczy używania przede 
wszystkim kciuka, ale teraz już wymagają do 
gry całego ciała (Kinect, Playstation Move). 

Pady, joysticki sprawdziły się i są wykorzystywane 
do dnia dzisiejszego, niestety nie są one jednak naj-
szybsze, ponieważ sterowanie odbywa się w nich ma-
nualnie.

Niedawno pojawiła się jeszcze jedna tendencja, by 
do gier wykorzystać umysł człowieka (sygnały EEG).

Mózg człowieka jest domem dla miliardów neuro-
nów, to najbardziej skomplikowany organ w naszym 
ciele. Jest on najbardziej złożoną, żyjącą struktu-
rą znaną w całym wszechświecie. Mózg kontroluje 

wszystko, co robimy, mówimy, czujemy czy myślimy. 
Mózg jest nadal bardzo tajemniczy i skrywa przed na-
mi wiele tajemnic.

Historia badań EEG zaczyna się w 1875 r., kiedy to 
Anglik Richard Caton poinformował o zarejestrowaniu 
prądów mierzonych na powierzchni mózgu zwierząt. 
W 1924 roku Hans Berger dokonał pierwszego zapisu 
EEG u człowieka i wprowadził stosowaną do dziś na-
zwę. Opisał też rodzaje fal i rytmy obecne w prawidło-
wo działającym mózgu.

Logowanie do mózgu

Gry takie jak "Guitar Hero" i systemy Wii zapoczątkowały 
nową erę wśród kontrolerów gier wideo. Teraz "nowy" 
(kto jeszcze pamięta Atari Mind Link) wynalazek może 
spowodować, że cały proces kontroli może pójść krok dalej 
i wskazywać na powolną śmierć tradycyjnych kontrolerów.

System detekcji „myśli”

Rysunek 1. Pierwszy zapis sygnału EEG człowieka, sporządzony 
w 1929 roku przez Hansa Bergera

Rysunek 2. System EEG umożliwiający sterowanie wózkiem 
inwalidzkim Rysunek 3. Urządzenie BrainGate



1/201168

TECHNOLOGIE JUTRA Logowanie do mózgu

www.sdjournal.org 69

Pisanie w komputerze za pomocą „myśli” stało się 
bliższe rzeczywistości dzięki pracy Nielsa Birbaumera 
z uniwersytetu w Tybindze w Niemczech. Wykorzystał 
on EEG, by pomóc ludziom częściowo sparaliżowa-
nym w wyniku uszkodzenia układu nerwowego. Trenu-
jąc ich w modelowaniu kształtu fal mózgowych, uda-
ło się nauczyć pacjentów wypisywać proste zdania na 
ekranie komputera.

John Donoghue, neurobiolog z Uniwersytetu Brow-
na, dokonał największego przełomu na drodze do 
stworzenia interfejsu mózg-komputer. Skonstruował 
urządzenie zwane BrainGate, umożliwiające sparali-
żowanym osobom wykonywanie mnóstwa czynności 
fizycznych za pomocą „myśli”. Donoghue przetesto-
wał swoje urządzenie na czterech pacjentach. Dwóch 
z nich było po urazie kręgosłupa, trzeci po udarze, 
a czwarty został sparaliżowany w wyniku stwardnienia 
zanikowego bocznego (na tę samą chorobę cierpi Ste-
phen Hawking).

Firma Emotiv Systems wprowadziła technologię 
EEG do świata gier komputerowych. Firma twierdzi, że 
opracowała pierwszy wysokiej jakości interfejs mózg-
komputer (BCI), który odczytuje i interpretuje zarówno 
świadome i nieświadome myśli, emocje, ruchy głowy 
oraz mimikę twarzy. 

Według firmy Emotiv ich urządzenie pozwala rozpo-
znać 30 różnych wyrażeń, emocji i działań.

Dziś lekarze są w stanie wykorzystać badania EEG 
do wielu zastosowań, takich jak diagnozowanie cho-
rób, np. padaczki. 

Badanie EEG może ujawnić także zaburzenia snu, 
guzy i skutki urazów głowy.

Naukowcy pracują nad rozwojem technologii EEG 
także z myślą o osobach sparaliżowanych. 

Chodzi o to, by pacjenci mogli kontrolować działa-
niem komputera przy użyciu tylko samych „myśli”. Bę-
dą one dzięki temu w stanie wysyłać pocztę elektro-
niczną, sterować wózkiem inwalidzkim lub przenieść 
się do wirtualnego świata.

Rysunek 4. Hełm EPOC �rmy Emotiv

Rysunek 5. Panel programu EmoKey
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Emotiv EPOC składa się 
z 14 elektrod, które od-
czytują sygnał fal mózgo-
wych. Hełm ten działa na 
zasadzie elektroencefalo-
grafu. Elektrody rozmiesz-
czone na głowie mierzą 
zmiany potencjału elek-
trycznego na powierzch-
ni skóry. Zmiany te poja-
wiają się w wyniku aktyw-
ności neuronów kory mó-
zgowej. 

Oczywiście Emotiv 
EPOC odczytuje sygnał 
EEG, a nie myśli. Dlatego 
też sterowanie tutaj pole-
ga na tym, iż człowiek mu-
si „nauczyć” oprogramo-

wanie sterujące, jaki sygnał EEG jest odpowiedzialny 
za daną czynność. 

Wyobrażamy sobie wykonywanie jakiejś czynności, 
np. przesuwanie w prawo, a dla komputera będzie to 
określony poziom sygnału (czyli zmiana aktywności 
mózgu). Dopiero ten sygnał jest przypisany do czyn-
ności, jaka miała być wykonana. 

Do urządzenia w wersji deweloperskiej dołączony 
jest Emotiv Software Development Kit (SDK) jest to 
zestaw narzędzi, dzięki którym można tworzyć oraz 
testować aplikacje wykorzystujące hełm. Na zestaw 
składają się 3 narzędzia:

•  EmoKey – narzędzie umożliwiające na przypisa-
nie odpowiednich kombinacji klawiszy klawiatury 
po odczytaniu z hełmu konkretnego zachowania 
użytkownika. 

•  EmoComposer – narzędzie symulujące pracę heł-
mu. Służy głównie do testowania współpracy po-
między hełmem oraz daną aplikacją. 

•  Emotiv Control Panel – narzędzie pozwalające na 
demonstracje, dopasowanie, uczenie oraz testo-
wanie czystości połączenia z hełmem.

Emo Composer pozwala użytkownikowi na wysła-
nie zdefiniowanych zdarzeń do Emotiv Control Panel, 
EmoKey lub innych aplikacji.

EPOC Control Panel jest graficznym interfejsem 
użytkownika, który współpracuje z hełmem lub z Emo 
Composer w celu testowania napisanych aplikacji 
oraz sprawdzenia jakości sygnału z hełmu.

Na zdjęciu powyżej przedstawiono EPOC Control 
Panel. Pokazuje on w czasie rzeczywistym stan połą-
czenia z hełmem, czystość sygnału na każdej z elek-
trod oraz zapas energii w akumulatorze. Po lewej stro-

Rysunek 6. Panel programu EmoComposer

Rysunek 7. Główny ekran programu EPOC Control Panel



1/201170

TECHNOLOGIE JUTRA Logowanie do mózgu

www.sdjournal.org 71

nie widać ludzką głowę z elektrodami świecącymi się 
na zielono, co oznacza idealne połączenie z hełmem. 
Elektrody mogą mieć 5 rożnych kolorów:

•  czarny – brak sygnału,
•  czerwony – bardzo słaby sygnał,
•  pomarańczowy – słaby sygnał,

Rysunek 8. EPOC Control Panel ustawiony na zakładce Expressiv Suite

Rysunek 9. Emotiv Control Panel ustawiony na zakładce Cognitiv Suite
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•  żółty – średni sygnał,
•  zielony – dobry sygnał.

Zdjęcie powyżej przedstawia zakładkę Expressiv Su-
ite EPOC Control, służącą do testowania zmian mimi-
ki twarzy. Po lewej stronie rysunku pokazano rodzaje 
zmian mimiki twarzy:

•  Look left/right (spojrzenie w lewo/prawo)
•  Blink (mrugnięcie)
•  Left wink (mrugnięcie lewym okiem)
•  Right wink (mrugnięcie prawym okiem)
•  Raise brow (podnieś brwi)
•  Clench teeth (zacisnąć zęby)
•  Smile (uśmiech)

Na zdjęciu powyżej znajduje się zakładka Cognitiv 
Suite, która służy do testowania „myśli” związanych 
z przemieszczaniem obiektów. Emotiv EPOC pozwa-
la na 13 rożnych akcji:

•  Push (pchnij)
•  Pull (pociągnij)
•  Lift (podnieś)
•  Drop (opuść)
•  Left (przesuń w lewo)
•  Right (przesuń w prawo)
•  Rotate right (obrót w prawo)
•  Rotate left (obrót w lewo)

•  Rotate clockwise (obrót zgodnie ze wskazówkami 
zegara)

•  Rotate counterclockwise (obrót przeciwnie do 
wskazówek zegara)

•  Rotate forward (obrót do przodu)
•  Rotate reverse (obrót do tyłu)
•  Disappear (zniknij)

Po wysłaniu odpowiedniej akcji z EmoComposera 
można zaobserwować co dzieje się z sześcianem. 
Dodatkowo mamy możliwość trenowania każdej akcji. 
Polega to na skupieniu się przez 8 sekund na danej 
czynności jaka ma być zdefiniowana.

Na stronie producenta hełmu możemy pobrać parę 
aplikacji, pozwalających nam przetestować technolo-
gię BCI w różnych sytuacjach. Znajdziemy tutaj prze-
glądarkę zdjęć (Mind Photo Viewer), rejestrator da-
nych EEG (Neuro Vault), symulator klawiatury (Neuro-
key), gry komputerowe (Cortex Arcade i Spirit Moun-
tain) i monitor aktywności umysłu (Emotiv EPOC Bra-
in Activity Map).

Dostępny jest jeszcze pakiet Puzzlebox Brainstorm, 
stworzony z myślą o hobbystach interesujących się ro-
botyką. 

Mind Photo Viewer
Aplikacja pozwalająca na przeglądanie i wyświetlanie 
zdjęć na ekranie jedynie za pomocą poleceń z umy-
słu.

Rysunek 10. Mind Photo Viewer
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Rysunek 12. NeuroVault

Rysunek 11. NeuroVault
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NeuroVault
Rejestrator danych, który pobiera dane EEG z hełmu 
Emotiv. Łączy je z danymi z różnych innych źródeł. 
Wszystkie dane są synchronizowane, tak aby podczas 
odtwarzania można było przeglądać odczyty EEG. 
Aplikacja może być wykorzystana do badania graczy.

Można analizować np. kiedy gracze byli podekscyto-
wani lub znudzeni.

Neurokey
NeuroKey jest to aplikacja zgodna z systemem Win-
dows, która umożliwia użytkownikom hełmu Emotiv 
symulację klawiatury komputera za pomocą ruchów 
głowy, mimiki twarzy a także "myśli". Program został 
stworzony z myślą o osobach, którym stan zdrowia nie 
pozwala na używanie tradycyjnej klawiatury.

Cortex Arcade
Zawiera trzy proste gry:

• Emotipong – to stary dobry pong dostosowany do 
nowych warunków sterowania

• Cerebral Constructor – tutaj mamy klasycznego już 
tetrisa

• Jedi Mind Trainer – ta gra pozwala nam rozpocząć 
trening Jedi. Naszym zadaniem jest podniesienie 
myśliwca X-Wing za pomocą Mocy naszego umy-
słu.

Spirit Mountain Demo Game
W tej grze będziemy podróżować przez świat mitycz-
nego lasu. W napotkanych świątyniach poprzez magię 
umysłu nauczymy się czarować.

Emotiv EPOC Brain Activity Map
Aplikacja służy do wyświetla w czasie rzeczywistym 
mapy aktywności naszego mózgu w czterech pa-
smach częstotliwości fal mózgowych (delta, theta, al-
pha, beta). Regulacja wzmocnienia pozwala zoba-
czyć szczegółowe informacje na temat aktywności po-
szczególnych rejonów mózgu.

Rysunek 14. Cortex Arcade

Rysunek 13. Neurokey
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Fale delta
Od ok. 0.5 do 3 Hz, występuje w stanie najgłębszego 
snu, podczas medytacji i w przypadku pewnego rodza-
ju uszkodzeń mózgu.

Fale theta
Zakres o częstotliwości 4-7 Hz. Fale theta są falami mó-
zgowymi występującymi podczas medytacji, transu, hip-
nozy, intensywnego marzenia, intensywnych emocji.

Fale alfa
Od 8 do 13 Hz, te fale są charakterystyczne dla stanu 
relaksu, odprężenia, gdy leżymy z zamkniętymi ocza-
mi, tuż przed zaśnięciem i tuż po przebudzeniu. Stan 
ten jest wykorzystywany w technikach szybkiego ucze-
nia się.

Fale beta
Od 12 do ok. 28 Hz, charakterystyczne dla codziennej 
aktywności umysłu.

Puzzlebox Brainstorm
Jest to pakiet oprogramowania Open Source wspiera-
jący projekty szkolne, z zakresu robotyki i technologii 
interfejsów mózg-komputer. Interfejs klienta działa na 
komputerze z systemem Windows i jest kontrolowa-
ny za pomocą hełmu EEG (np. Emotiv EPOC). Sygnał 
następnie jest przesyłany na zdalny komputer z sys-

Rysunek 19. Spirit Mountain Demo GameRysunek 17. Jedi Mind Trainer

Rysunek 18. Spirit Mountain Demo Game

Rysunek 15. Emotipong

Rysunek 16. Cerebral Constructor 
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temem Linux lub telefon komórkowy, który przekazu-
je polecenia do zestawu LEGO Mindstorm za pośred-
nictwem Bluetooth. Platforma pozwala na zdalne ste-
rowanie robotem z wykorzystaniem sygnałów EEG na-
szego mózgu. 

Projekt został przygotowany ze szczególną myślą 
o nauczycielach i studentach, którzy chcieliby wyko-
rzystać go na lekcjach robotyki.

Naukowcy przewidują, że w ciągu najbliższych pa-
ru lat interfejsy mózg-komputer pozwolą sparaliżo-
wanej osobie pokonać bariery ruchowe, np. samo-
dzielnie korzystać z przedmiotów codziennego użyt-
ku. W dalszej przyszłości udoskonalone systemy te-
go typu sprawią, że człowiek z uszkodzeniem górnej 
części rdzenia kręgowego będzie mógł osiągać ce-
le obecnie trudne do wyobrażenia, może nawet upra-
wiać sporty, wykorzystując odpowiednio przygotowa-
ne protezy.

Badania nad tego typu rozwiązaniami pozwolą 
nam zrozumieć działanie układu nerwowego. Poja-
wia się także szansa, która umożliwi pedagogom wy-
brać najlepsze sposoby nauki. Będzie można stwo-
rzyć program edukacyjny, zaprojektowany tak, by 
uczniowie nabywali pewne umiejętności w jak naj-
krótszym czasie.

Należy się spodziewać, że nowe rozwiązania tech-
nologiczne niezależnie, czy przeznaczone dla graczy 
czy dla medycyny, spowodują wzbogacenie przestrze-
ni wirtualnej. Interfejsy mózg-komputer staną się pod-
stawą zasadniczych zmian etosu komputerowego. Do-
tychczas uważano komputer za ostatni przejaw duali-
zmu ciało-dusza, najlepsze przybliżenie bezcielesnej 
myśli, na jakie pozwala świat materialny. Interfejsy 
mózg-komputer zacierają różnice między duszą a cia-
łem, a w zamian inaczej pobudzają zmysły, w które 
ewolucja nas tak wspaniale wyposażyła.

Urządzenie Emotiv EPOC zostało wykorzystane do 
prezentacji zasobów Archiwum Państwowego w Lubli-
nie podczas VII Lubelskiego Festiwalu Nauki 18 – 24 
września. 

Szczegóły na temat VII Lubel-
skiego Festiwalu Nauki dostęp-
ne są na stronie: http://www.festi-
wal.lublin.pl/

Na moim kanale video udo-
stępniłem pierwsze testy opro-
gramowania Emotiv EPOC: http:
//vimeo.com/13615551

GRZEGORZ GAŁĘZOWSKI
gsgalezowski@gmail.comRysunek 21. Puzzlebox Brainstorm – Interfejs sterujący robotem

Rysunek 22. Puzzlebox Brainstorm – Lego Mindstorm 
z telefonem komórkowym wykorzystanym tutaj jako „mózg” robota 
umożliwiający komunikację z centralnym komputerem i hełmem 
Emotiv EPOC

Rysunek 20. Emotiv EPOC Brain Activity Map
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W GG API dostępnych jest wiele zasobów 
szczegółowo opisanych na stronie http://
dev.gg.pl/api. Poprzez GG API REST aplika-

cja może uzyskać dostęp do:

•  Listy znajomych
•  Awatara użytkownika
•  Pulpitu użytkownika 
•  Danych z katalogu publicznego

Zanim jednak aplikacja otrzyma dostęp do konta 
użytkownika, musi określić, które zakresy danych są 
jej niezbędne do poprawnego działania. Gdy użyt-
kownik wejdzie na stronę aplikacji zostanie poproszo-
ny o zgodę na udzielenie dostępu do swoich danych. 
Gdy zgoda zostanie uzyskana aplikacja ma dostęp 
do odpowiednich zasobów autoryzując się swoim klu-
czem przy użyciu protokołu OAuth 2.0.

Mając odpowiednie dane jesteśmy w stanie stwo-
rzyć aplikację, która obliczy biorytm użytkownika. 
Wykorzystując możliwości API aplikacja może rów-
nież rozesłać obliczone biorytmy do znajomych. Sko-
rzystamy z gotowej biblioteki, w języku PHP opubli-
kowanej na stronie dev.gg.pl, dzięki której w łatwy 
sposób można uzyskać dostęp do niezbędnych za-
sobów.

Konfiguracja aplikacji
Przystępując do pracy należy najpierw zarejestrować 
aplikację. Procedura rejestracji jest dość prosta, nale-
ży określi ć nazwę aplikacji, jej opis oraz link do stro-
ny, na której się znajduje, gdyż wszystkie aplikacje wy-
świetlane są w serwisie GG.pl poprzez ifram’e. Doda-
my dwie aplikacje – pierwszą do celów testowych kie-

Jak stworzyć aplikację 
na GG.pl?

W połowie października firma GG Network S.A. 
udostępniła API dla developerów umożliwiające pisanie 
aplikacji w serwisie GG.pl. Wraz z API ogłoszony został 
konkurs na najlepszą aplikację, w którym można wygrać 
30tys. zł oraz IPady. Prześledzimy na przykładzie jak 
stworzyć prostą aplikację w kilku łatwych krokach. 

Dowiesz się:
•  Jak szybko stworzyć aplikację w serwisie GG.pl;
•  O sposobach współpracy skryptów PHP i JavaScipt;
•  W jaki sposób korzystać z metod GGAPI.

Powinieneś wiedzieć:
•  Wiedzieć, jak uruchomić serwer WWW z obsługą PHP;
•  Podstawy JavaScript i jQuery. 

Biorytm krok po kroku

Listing 1. Pobranie danych z GGAPI

<?php

   require_once 'GGAPI.php';

   try{

    $gg = new GGAPI('95936e8d393b5f0b9b', 

'df63486f8f47024de');

    $gg->initSession();

    if(!$gg->hasToken()){

       $gg->authorize(array('users','pubdir','life'));

    }

    $friends = $gg->getFriends();

    $profile = $gg->getProfile();

}catch(GGAPIException $e){

    die($e->getMessage());

}
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Listing 2. Funkcje obliczacjące biorytm

<?php

define('BIORHYTM_EMOTIONAL',     28);

define('BIORHYTM_INTELECTUAL',   33);

define('BIORHYTM_PHISICAL',      23);

define('BIORHYTM_INTUITION',     38);

function count_biorhythm($birth, $type){

 

    $time_diff = (time() - $birth) / (24 * 60 * 60);

    return round(sin(2 * pi() * $time_diff / $type) * 100);

}

function get_biorhythm_data($type, $birth, $descriptions){

    $value = count_biorhythm($birth, $type);

    $c     = count($descriptions[$type]) - 1;

    $v     = min(array(round((100 + $value) * $c / 200), $c-1)) + 1;

 

    return array(

        'name'        => $descriptions[$type][0],

        'value'       => $value,

        'image'       => $descriptions[$type][$v]['img'],

        'description' => $descriptions[$type][$v]['desc'],

    );

}

http://www.tieto.pl
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rującą na http://localhost/biorytm_test oraz docelową 
dostępną pod ogólnodostępnym adresem np. http:
//example.com/biorytm. Wypełniamy odpowiedni for-
mularz pod adresem http://dev.gg.pl/apps/new/ .

Definiujemy:

•  nazwę aplikacji – będzie prezentowana na pasku 
bocznym i w katalogu aplikacji – powinna być krót-
ka i atrakcyjna 

•  ikona – obrazek wielkości 40x40px
•  opis – kilkuzdaniowy opis prezentowany w katalo-

gu aplikacji 
•  adres docelowy – jest to link do aplikacji widoczny 

w serwisie gg.pl 
•  właściwy URL pod którym aplikacja się znajduje

Do celów testowych jako URL możemy podać adres 
lokalny np. localhost, który potem zmienimy na pu-
bliczny adres serwera gdzie wgramy ostateczną wer-
sję naszej aplikacji. Podczas tworzenia aplikacji ta-

kie rozwiązanie jest najwygodniejsze, gdyż możemy 
szybko wprowadzać zmiany i sprawdzać efekt końco-
wy w przeglądarce.

Od tej chwili wchodząc na http://www.gg.pl/#apps/
biorytm_test w ramce na stronie uruchomi się na-
sza aplikacja dostępna pod adresem http://localhost/
biorytm_test na której powinniśmy posiadać popraw-
nie skonfigurowany serwer WWW spierający obsługę 
języka PHP.

Aby można było obliczyć biorytm użytkownika na-
leży otrzymać jego dane profilowe. Ze strony https:
//github.com/GGNetwork/GGAPI pobieramy bibliotekę 
w języku PHP i wgrywamy plik GGAPI.php do katalogu 
z aplikacją. Obiekt GGAPI inicjalizujemy z parametrami 
odpowiadającymi Client Id oraz Client Sercret które zo-
stały wygenerowane podczas rejestrowania aplikacji. 
Skorzystamy z następujących metod biblioteki GGAPI:

•  GGAPI::getFriends() – pobranie listy znajomych 
użytkownika

Listing 3. Strona HTML prezentująca biorytmy

<?php

$biorhythm =  array(

    get_biorhythm_data(BIORHYTM_EMOTIONAL,   $birthday, $lang),

    get_biorhythm_data(BIORHYTM_INTELECTUAL, $birthday, $lang),

    get_biorhythm_data(BIORHYTM_PHISICAL,    $birthday, $lang),

    get_biorhythm_data(BIORHYTM_INTUITION,   $birthday, $lang),

);

?>

<head>

<script type="text/javascript" src="http://www.gg.pl/js/ggapi.js"></script>

<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.4/jquery.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    $(document).ready(function(){

         biorhythm_init(<?= json_encode($biorhythm); ?>,'Mój biorytm na dziś: ', 'http://www.gg.pl/#apps/moj_

biorytm/', 'http://dev.gg.pl/biorytm/img/');

    });

</script>

</head>

<body>

<div style="height: 400px;margin-top: 20px;clear: both;">

    <div style="width: 680px; height: 200px;position: relative;border-bottom: 1px solid gray;">

        <div class="bio_result"><span></span></div>

        <div class="bio_result"><span></span></div>

        <div class="bio_result"><span></span></div>

        <div class="bio_result"><span></span></div>

    </div>

</div>

</body>

</html>
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•  GGAPI::getProfile() – pobranie danych z katalo-
gu publicznego (imię, nazwisko, pseudonim, data 
urodzenia oraz miejsce zamieszkania)

•  GGAPI:: sendNotification() – wysłanie powiado-
mienia do znajomego

Gdy użytkownik wejdzie na stronę z aplikacją zosta-
nie poproszony o zgodę na udostępnienie danych 
z profilu, listy znajomych oraz pulpitu. Jeśli użytkow-
nik wyrazi zgodę – aplikacja może pobrać niezbęd-
ne dane – w tym wypadku zapisze je do sesji, aby nie 
było konieczności pobierania ich za każdym razem. 

Mając informację z katalogu publicznego dotyczą-
ce użytkownika można wyliczyć już biorytm na pod-
stawie daty urodzenia. Teorię biorytmów stworzył Wil-
helm Fliess w XIX wieku. Opiera się ona na twierdze-
niu, że procesy biologiczne organizmu podporządko-
wane są określonemu wzorcowi. Według tej teorii, cykl 
sprawności fizycznej powinien trwać 23 dni, a cykl sta-
nu emocjonalnego - 28 dni. Każdy cykl ma swoje mi-
nimum i maksimum oraz stan zerowy – tzw. neutral-
ny. Każdy ze stanów można obrazować w formie sinu-
soidy rysowanej od daty urodzenia do dnia dzisiejsze-
go. Nasza aplikacja będzie wyliczała biorytm na dzień 
bieżący, a więc niezbędną dla nas informacją jest licz-

ba dni przeżytych przez użytkownika oraz okres odpo-
wiedniego cyklu.

Stworzymy funkcję, która jako parametry przyjmie 
datę urodzenia oraz liczbę dni charakterystyczną dla 
danego biorytmu. Dodatkowo każdy obliczony biorytm 
będzie posiadać własny opis i obrazek, co przyda się 
podczas publikowania wpisu na pulpicie użytkownika 
i uatrakcyjni formę prezentacji danych.

Funkcja count_biorhythm() obliczy biorytm dla da-
nego dnia na podstawie sinusoidalnego przebiegu sa-
mopoczucia liczonego od momentu urodzenia o okre-
sie odpowiadającym liczbie dni charakterystycznej dla 
danego typu. Funkcja get_biorhythm_data() pobierze 
wyliczy biorytm oraz dobierze odpowiedni opis i obra-
zek przechowywany w tablicy opisów. Można stwo-
rzyć ich dowolną ilość co uatrakcyjni zabawę i zachę-
ci użytkownika do częstego jej odwiedzania (każdego 
dnia użytkownik będzie mieć inne wartości samopo-
czucia, a więc i inne zabawne opisy). 

Aby w ciekawy sposób przedstawić dane na stro-
nie posłużymy się biblioteką jQuery, przy pomocy któ-
rej wygenerujemy prosty wykres słupkowy. Dane obli-
czamy w języku PHP jednak w prosty sposób poprzez 
funkcję json_encode() możemy je przenieść do Java-
Script’u.

Listing 4. Generowanie wykresu w JavaScript

function biorhythm_init(biorhythms, title, app_url, image_url){

    var values = $.map(biorhythms,function(biorhythm){ return biorhythm.value; });

    var min = Math.min.apply(this,values);

    var max = Math.max.apply(this,values);

 

    $(biorhythms).each(function(index, biorhythm){

        var el = $('.bio_result').eq(index).children();

        el.addClass(biorhythm.value > 0 ? 'bio_up' : 'bio_down');

        el.addClass(biorhythm.value == min ? 'box_min' : biorhythm.value == max ? 'box_max' : 'box_normal');

        el.add($('.publish_button input').eq(index)).click(function(){

            GGAPI.addStream({

                title: title + ' ' + biorhythm.name + ' ' +  biorhythm.value + '%',

                image: image_url + biorhythm.image,

                content: biorhythm.description,

                link: app_url

            });

        });

        el.animate({height: 100 + biorhythm.value + 'px'},

            {step: function(step, data){

                    el.html('<em>'+ biorhythm.name + ' ' + Math.floor(step / data.end * biorhythm.value) + '%</

em>');

            },duration: 2100

        });

    });

}
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Wykresy biorytmów
Funkcja JavaScript biorhythm_init() jako pierwszy 
parametr przyjmuje strukturę danych wygenerowa-
nych w PHP, następnie tytuł wpisu na pulpit jak rów-
nież link do wpisu (w tym wypadku po prostu link do 
samej aplikacji) i pełny adres URL do katalogu, w któ-
rym przechowywane są obrazki. Aby jeszcze bardziej 
uatrakcyjnić formę wykresów posłużymy się prostą 
animacją podczas której słupek będzie rosnąć w górę 
lub w dół w zależności od tego czy biorytm jest dodatni 
czy ujemny. Kliknięcie na słupek spowoduje wywoła-
nie metody z GGAPI JS publikującej tekst i obraz pul-

picie użytkownika. Dane do publikacji pobrane zosta-
ną na podstawie opisu i obrazka wyliczonego w skryp-
cie PHP.

Powiadomienia do znajomych
Aby aplikacja miała charakter społeczności owy moż-
na dodać możliwość powiadamiania znajomych o ich 
biorytmach. W tym celu aplikacja wyświetli listę awa-
tarów znajomych. 

Kliknięcie na awatar spowoduje wywołanie meto-
dy wysyłającej obliczony biorytm jako powiadomie-
nie w serwisie GG.pl. Plik send_friend.php przyjmu-

Listing 5. Generowanie listy znajomych

<div class="friends">

    <h2>Kliknij na znajomego, aby wysłać mu biorytm:</h2>

 

    <div id="results"></div>

 

<?php

foreach($friends['result']['friends'] as $friend){

    echo "<img src='".$gg->getAvatarUrl($friend['id'])."' id='{$friend['id']}' title='{$friend['label']}'>";

}

?>

</div>

<script>

$('.friends img').click(function(event){

   $.ajax({

    url: "send_friend.php?id="+$(event.target).attr('id'),

    cache: false,

    success: function(html){

      $("#results").html(html);

    }

 });});

</script>

Listing 6. Wysyłanie powiadomienia do znajomego

<?php

try{

    $friend = $gg->getProfile($_GET['id']);

    $birthday = strtotime($friend['result']['users'][0]['birth']);

    if(!$birthday)

        die('Znajomy nie ustawił daty urodzin w katalogu publicznym.');

    $biorhythm = count_biorhythm($birthday, BIORHYTM_EMOTIONAL);

    $gg->sendNotification('Twój biorytm na dziś - Emocje: '.$biorhythm.'%', 'http://www.gg.pl/#apps/moj_biorytm', 

$_GET['id']);

    echo "Wysłano powiadomienie do ".$friend['result']['users'][0]['label'];

    }catch(Exception $e){

    die('Wysłanie powiadomienia nie powiodło się.');

}
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Aplikacja „Mój biorytm” dostępna jest pod adresem 
http://www.gg.pl/#apps/moj_biorytm . Pełny kod źró-
dłowy można pobrać ze strony https://github.com/
GGNetwork/GGAPI/tree/master/php/ .

PRZEMEK ŁĄCKI
Jest kierownikiem zespołu programistów w Pionie Aplikacji Internetowych GG Network S.A. Przemek specjalizuje się w projek-
towaniu i realizacji skalowalnych serwisów WWW oraz API wspierających ich działanie. Na co dzień używa technologii PHP, jak i 
zaawansowanych rozwiązań z dziedziny JavaScript. Kontakt z autorem: przemek@gg.pl. 

GG Network S.A. jest spółką działającą na masową skalę w obszarach: Internetu, telekomunikacji i mediów. Do Grupy Kapitało-
wej GG Network S.A. należą spółki zależne: agencja badawcza Inquiry Sp. z o.o., spółka LIVEChat Software S.AGG Network S.A. 
należy do globalnego koncernu Naspers Limited.

je parametr „id” który jest identyfikatorem znajomego, 
na tej podstawie którego pobrana zostaje data urodze-
nia z katalogu publicznego. Tak przygotowane powia-
domienie jest wysyłane poprzez GGAPI na pulpit zna-
jomego metodą sendNotification().

Podsumowanie
Wykorzystując kilka metod dostępnych w GGAPI 
stworzyliśmy bogatą w funkcje aplikację do obliczania 
biorytmów. Publikowanie danych na pulpicie oraz wy-
syłanie powiadomień do znajomych można zaimple-
mentować w prosty i szybki sposób. Możliwości GGA-
PI sprawiają, że małym nakładem środków możemy 
stworzyć ciekawe i użyteczne aplikacje, które mogą 
szybko zachęcić znajomych do wspólnej zabawy. Wy-
starczy tylko dobry pomysł - a to może potrwać dłużej 
niż sama realizacja. 

Reklama

http://www.oprogramowaniekomputerowe.pl
http://www.tts.com.pl
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Gorączka złota
W 2008 roku, prezentując po raz pierwszy App Store, 
Apple zmieniło rynek aplikacji mobilnych. Do tej pory 
korzystały z nich geeki. Od tego czasu programy w tele-
fonach komórkowych stały się czymś, co rozumiał prze-
ciętny użytkownik.

Sama forma była rewolucyjna, ale też budząca kon-
trowersje. Oczywiście, możliwość instalowania aplikacji 
jednym kliknięciem dawała ogromny potencjał, ale jed-
nocześnie innego sposobu nie było. Każdy zgłoszony 
program miał być sprawdzany przez moderatorów, pod 
kątem ostrych reguł stworzonych przez Apple.

Tak czy siak, model się sprawdził. Potwierdzają to 
liczby - według ostatnich raportów z aplikacji trzecich 
na iPadzie korzysta 90% użytkowników (co i tak budzi 
zdziwienie, bo wynika z tego, że jakiś milion ludzi te-
go nie robi). Wcześniej ogromna większość właścicie-
li telefonów ograniczała się do ich domyślnych funkcji. 
Teraz każdy większy producent posiada „swoją wersję” 
App Store.

Wraz z otwarciem sklepu rozpoczęła się prawdziwa 
gorączka złota dla deweloperów. W tamtych czasach 
rynek był ogromny i dawał wielkie możliwości. Liczyło 
się to, kto był pierwszy. Można było stracić ogrom kasy 
albo zarobić jeszcze większą w ciągu paru tygodni. 

Dobrym przykładem jest iBeer - aplikacja, która za 
pomocą akcelerometru symulowała... picie piwa z iPho-
ne. W zależności od kąta nachylenia telefonu zmie-
niał się poziom napoju. Proste? Jak najbardziej. Głu-
pie? Trochę. Ale wtedy żaden telefon nie wykorzystywał 
w ten sposób czujnika nachylenia, więc sposób na za-
błyśnięcie na imprezie był doskonały. Aplikacja koszto-
wała 3 dolary, potem cena spadła do 99 centów. W App 
Store ma ponad 40 000 recenzji, czyli co najmniej tyle 
razy została pobrana - a trzeba pamiętać, że oceny pi-
sze jakieś 10% klientów.

Pomyśl, jak myśli użytkownik
W przypadku iBeer wygrał pomysł i szybkość jego reali-
zacji. Podobnych aplikacji pojawiły się dziesiątki, ale to 
właśnie ta pierwsza była hitem. Ten program należy do 
specyficznej grupy „zabawek” - tych, których przydat-
ność jest znikoma, ale można nimi zaszpanować na im-
prezie i są na tyle „cool”, żeby ludzie wydali na nie parę 
centów. Takie aplikacje z reguły są bardzo proste, na-
pisanie ich kosztuje niewiele, a więc i rynek jest moc-
no konkurencyjny.

Ważną częścią rynku App Store są gry. Te, podobnie 
jak tytuły desktopowe, dzielą się na dwa rodzaje: dro-
gie, „duże” tytuły, nierzadko od znanych developerów, 
i niewielkie, casualowe, proste gierki. Różnica polega 
na tym, że tutaj na tych drugich można również zaro-
bić miliony.

Stworzenie wersji na iOS takich tytułów jak Need For 
Speed, Settlers czy FIFA10 kosztowało pewnie o wie-
le więcej, niż napisanie Doodle Jump, Angry Birds albo 
Cut the Rope, ale to te trzy ostatnie są najbardziej topo-
wymi hitami. Wszystkie są oparte na prostym pomyśle, 
ale szalenie grywalne. Dlaczego tak jest?

Te „dorosłe” tytuły są skierowane dla maniaków gier. 
Powiedzmy sobie szczerze, że trzeba grać naprawdę 
dużo (albo być bogaczem), żeby wydawać po 10 dola-
rów na gry w telefonie. To niewielka grupa ludzi. Więk-
szość użytkowników włącza gry na iPhone po to, żeby 
rozegrać dwuminutową partyjkę w autobusie albo w to-
alecie. Wyobrażacie sobie gracza, który przez kilka go-
dzin wpatruje się w 3,5-calowy ekranik, grając w strze-
laninę 3D? Oczywiście, na tych grach też można za-
robić krocie, ale trzeba się pogodzić z tym, że kupi je 
o wiele mniej osób (za to będą płacić więcej).

Pozwól mu się przywiązać
Skończmy jednak z grami. Co musi mieć aplikacja, że-

App Store

Jak to jest, że jedna aplikacja na iPhone odnosi sukces, 
a inna nie? Dlaczego spośród kilkunastu symulatorów starych 
aparatów hitem okazał się być Hipstamatic? Dlaczego spośród 
dziesiątek podobnych gier akurat Doodle Jump przyniósł 
milionowe przychody? Na co warto zwrócić uwagę, jeżeli chce 
się zarobić krocie na programach w App Store?

Jak zarobić pierwszy milion?



1/201184

FELIETON App Store - jak zarobić pierwszy milion?

www.sdjournal.org 85

Kadencja AppConnect też nie była jednak wieczna. 
Twórcy przespali najpierw wprowadzenie iPada, a po-
tem systemu 4.0. Program nie wyszukiwał aplikacji dla 
tabletu i nie był dostosowany do rozdzielczości iPhone 
4. Wtedy pojawił się AppShopper - kolejny konkurent. 
W niedługim czasie zdetronizował nieformalnego króla.

Bycie developerem aplikacji na iPhone wiąże się więc 
nie tylko z wytworzeniem dobrego produktu, ale też ze 
stałym dbaniem o niego. Przy takiej konkurencji, jeże-
li sami nie będziemy ulepszać naszego programu, prę-
dzej czy później konkurencja zrobi to za nas.

Zastanów się, co chcesz zrobić
Tworzenie aplikacji na iOS wymaga zastanowienia. 
Trzeba wiedzieć, co chce się zrobić. Kto będzie z tego 
korzystać i jak. Dlaczego użytkownicy mają wybrać wła-
śnie nasz produkt, a nie produkt konkurencji. Jak utrzy-
mamy ich przy nas.

W tak konkurencyjnym środowisku jak App Store trze-
ba mieć prostą, klarowną strategię. Wiedzieć, co chce 
się robić, i przekazać to użytkownikom. Przeglądając li-
stę programów, klient poświęci naszemu dziełu jakieś 
10 sekund, z czego przez 6 będzie oglądał screeny. Je-
żeli nie dowie się, do czego służy aplikacja i dlaczego 
właśnie ją ma kupić, zrezygnuje.

Tak naprawdę nie ma magicznego sposobu na suk-
ces w App Store. Ważne jest to, żeby aplikacja była „co-
ol”, dawała dobrą zabawę, przyciągała i utrzymywała 
uwagę użytkownika, była dobrze wykonana i żebyśmy 
stale pracowali nad jej ulepszaniem. Czym więcej tych 
cech ma nasz program i czym bardziej się do ich obec-
ności przyłożymy, tym lepiej dla nas.

by stać się hitem? Odpowiedź jest prosta - pomysł. 
Z tym, że niekoniecznie chodzi o absolutnie ciekawy 
i oryginalny pomysł na samą aplikację. Wystarczy po-
mysł na przywiązanie do niej użytkownika.

Hipstamatic to kolejny hit App Store. Aplikacja symu-
luje stary aparat fotograficzny, przerabiając nasze zdję-
cia na styl vintage. Nie jest to pierwszy taki program, 
ale wygrał dzięki dwóm kwestiom. Po pierwsze: Hipsta-
matic udaje analogowy aparat. Można wybrać obiektyw, 
założyć kliszę, spojrzeć przez wizjer (który - jak w sta-
rym sprzęcie - pokazuje obraz nieco przesunięty w sto-
sunku do rzeczywistości). To po prostu świetna zaba-
wa. Ważniejsze jest jednak to, że zdjęciami można się 
było jednym kliknięciem dzielić na Facebooku. Dzię-
ki temu ta zabawa nie była pusta, ale automatycznie 
oznaczała chwalenie się swoimi osiągnięciami, rywali-
zację ze znajomymi i... promocję aplikacji.

Zresztą, w przypadku Doodle Jump (ach, miałem już 
nie wracać do gier!) integracja z Facebookiem też dała 
mocnego kopa. Apple zauważyło trend i w najnowszej 
wersji systemu wprowadziło Game Center, dzięki które-
mu użytkownicy mogą rywalizować pomiędzy sobą, co 
jeszcze bardziej przywiązuje ich do aplikacji.

To, co łączy wymienione programy, to to, że... nie są 
szczególnie oryginalne. Doodle Jump to w sumie pro-
sta gra typu „skakanie po platformach”, Hipstamatic: je-
den z wielu symulatorów starych aparatów. Obie jed-
nak znalazły sposób, żeby nie tylko przyciągnąć do sie-
bie użytkowników, ale też zachęcić ich, żeby zostali na 
dłużej.

Uważaj na konkurencję
App Store nakręca się sam. Ogromna większość rynku 
aplikacji mobilnych należy do Apple. Konkurencji trudno 
się przebić: użytkownicy wybierają iOS, bo jest na nim 
wiele świetnych programów. Deweloperzy piszą progra-
my, bo korzysta z nich wielu ludzi - i kółko się zamyka.

Jakiś czas temu sklep osiągnął liczbę 300 000 aplika-
cji. Z tą popularnością wiąże się ogromna konkurencja, 
a popularność można stracić znacznie szybciej, niż ją 
zyskać. Wystarczy chwila nieuwagi.

Dobrym przykładem są wyszukiwarki promocji. Na 
początku był AppSniper. Program był prosty - wśród ca-
łego bogactwa App Store znajdował te programy, które 
były dostępne w obniżonych cenach albo nawet za dar-
mo. Zyskał popularność, a deweloperzy chętnie organi-
zowali kolejne czasowe obniżki, bo wiedzieli, że w ten 
sposób przyciągną użytkowników AppSnipera.

Problem w tym, że aplikacja była po prostu źle na-
pisana. Wysypywała się, działała niestabilnie i wolno. 
Kwestią czasu było powstanie alternatywy. Tą okazał 
się AppConnect - lepiej zrobiony, z elementem społecz-
nościowym, funkcją koszyka i paroma innymi uspraw-
nieniami. Do tego za darmo. Szybko okazało się, że 
pierwowzór gwałtownie traci popularność.

PAWEŁ OPYDO
Nazywam się Paweł Opydo i je-
stem autorem bloga. Internet 
muszę mieć podłączony dożylnie 
i jestem uzależniony od jabłek. 
Jeśli uważam, że się na czymś 
znam, to ciężko mnie przegadać. 
Pracuję w dziale marketingu In-
teria.pl, lubię pizzę, Sarę Bareil-
les i moją dziewczynę.
W swoim czasie zajmowałem się m.in. takimi projektami jak 
990px.pl czy zAfganistanu.pl, przygotowywałem kampanie 
reklamowe, robiłem gra�kę, pisałem teksty do spotów radio-
wych, zajmowałem się social marketingiem i jeszcze paroma 
innymi rzeczami.
Lubię też mój blog – playr.pl bo mogę na nim jechać po lu-
dziach w komentarzach i nikt mi nic za to nie może zrobić. Bo 
to mój blog :)
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Urządzenie jest naprawdę kompaktowe. Posia-
da niewielkie rozmiary 202 x 34 x 160 mm, 
wagę około 760 gramów, a jego obudowa 

stworzona została w stylu pozostałych urządzeń Link-
sys. Tym razem jednak nie sterczą z niej żadne anten-
ki, bowiem zostały one ukryte (dwie sztuki) wewnątrz 
routera. Czoło obudowy jest błyszczące, ale posiada 
matową ramkę, co mi osobiście się nie podoba, jed-
nak jest to kwestia gustu. Ciekawostką jest, że niektó-
re urządzenia z serii posiadają tę ramkę w odmien-
nych kolorach.

Z przodu urządzenia mamy zespół diod, które in-
formują użytkownika o stanie urządzenia. Wszystkie 
w kolorze niebieskim. Po lewej stronie umieszczono 
cztery diody, których zadaniem jest przedstawienie 
stanu połączenia kablowego z innymi urządzeniami 
sieciowymi, gdyż mamy do dyspozycji właśnie czte-
ry porty ethernet. Na środku znajduje się przycisk (a 
nad nim kolejna dioda) do łatwego podłączania kolej-
nych urządzeń bezprzewodowych przy pomocy tech-

nologii Wi-Fi Protected Setup TM. Po prawej stronie 
natomiast ulokowano diody, które kolejno informują 
nas o stanie sieci bezprzewodowej, połączeniu route-
ra z Internetem oraz ostatnia – informuje o tym, czy 
urządzenie jest włączone.

Z tyłu urządzenia znajduje się naklejka informują-
ca, iż przed rozpoczęciem korzystania z routera na-
leży uruchomić dołączoną płytę CD i skonfigurować 
go. Po jej zdjęciu (zasłania cały tył) zyskujemy dostęp 
do wszystkich elementów tam umieszczonych. Naj-
bardziej na lewo wysunięty jest port WAN, do którego 
podłączamy kabel od Internetu. Następnie, do naszej 
dyspozycji umieszczono cztery porty ethernet. Kolej-
ny element to przycisk resetujący urządzenie, który, 
dla bezpieczeństwa, znajduje się nieco głębiej, przez 

Linksys E1000-EE

Linksys E1000-EE jest routerem pracującym w standardach 
Wireless N 802.11 n (draft), b, g, 802.3, 802.3u, który, 
jak wykazały testy oraz jak chciał producent, idealnie 
nadaje się do zastosowań w domach oraz w małych 
przedsiębiorstwach.
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sieci bezprzewodowej wzrasta, co umożliwia stoso-
wanie urządzenia w sytuacjach wymagających wyso-
kiej wydajności, jak np. strumieniowanie video czy da-
nych VoIP.

Głównym chipsetem routera jest Broadcom 
BCM5357. Za sieć bezprzewodową odpowiada Bro-
adcom BCM4321 oraz BCM 2055, natomiast za sieć 
kablową – Broadcom BCM5325. Urządzenie posiada 
16 MB pamięci RAM Hynix HY5DU281622 oraz 4 MB 
pamięci flash EN29LV320.

Powyższe elementy umożliwiają obsługę standar-
dów 802.11n (draft), 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u. 
Moc, to 17 dBm, zysk anteny 1.5 dBi. Całość wymaga 
zasilania 12V, 1A.

Urządzenie jest świetnym rozwiązaniem dla osób, 
które poszukują routera dla domu lub małego przed-
siębiorstwa i jednocześnie nie wymagają zaawanso-
wanych funkcji, jak np. NAS czy Dual Band. Cena wy-
nosząca około 60 dolarów z pewnością nie obciąży 
domowego budżetu, a dzięki prostocie instalacji pora-
dzi z nim sobie nawet osoba niedoświadczona. O ja-
kości świadczą certyfikaty FCC, CE, IC-03.

P.S W kolejnych numerach przedstawimy recen-
zję dwóch pozostałych modeli z nowej serii routerów 
Linksys by Cisco

W najbliższym wydaniu magazynu zajmiemy się mo-
delem Linksys E2000- EE, a następnie E3000 – EE.

co wymaga on (standardowo już) użycia np. długopi-
su, by go wcisnąć. Tuż obok znajduje się przełącz-
nik zasilania, którym urządzenie możemy całkowi-
cie wyłączyć lub włączyć, o ile obok podłączono za-
silacz. Zastanawiać może więc, po co przycisk reset 
osadzono głębiej, gdy tuż obok znajduje się przełącz-
nik zasilania, który również mógłby zostać przypad-
kowo użyty. A dostęp do tego ostatniego jest bezpro-
blemowy.

Pudełko, w którym dostarczane jest urządzenie, za-
wiera także wspomnianą już konfiguracyjną płytę CD, 
niewielkiej długości kabel RJ-45, energooszczęd-
ny zasilacz Energy Star, co jest dużym atutem, oraz 
skróconą instrukcję obsługi. Pudełko jest dwuwar-
stwowe, otwierane od góry. Pierwsza warstwa zawie-
ra router, a druga (również otwierana od góry, z po-
ziomu pierwszej) zawiera pozostałe, wyżej wymienio-
ne elementy.

To tyle, jeśli chodzi o aspekty wizualne. Przejdź-
my teraz do aspektów technicznych, które są znacz-
nie ważniejsze.

Router jest połączeniem punktu dostępowego WiFi 
ze zintegrowanym przełącznikiem Fast Ethernet. Za-
soby naszej sieci chronione są przez zaawansowany 
firewall, a szyfrowanie transmisji bezprzewodowej za-
pewnia 256-bitowy klucz., przez co urządzenie posia-
da wysoki stopień bezpieczeństwa.

Urządzenie wspiera protokół VPN Pass-Trough, 
co czyni go interesującym rozwiązaniem dla małych 
przedsiębiorstw. A dzięki zastosowaniu technologi MI-
MO, która bazuje na odbiciach fal radiowych, zasięg 

Teraz do każdego routera Linksys Wireless-N gra z serii Need for Speed gratis!

Wystarczy kupić szybki router Linksys Wireless-N z promocyjną naklejką, by otrzymać jedną z 4 gier z serii 
Need for Speed ze sklepu internetowego Electronic Arts 

Need for Speed™ Carbon
• Need for Speed™ ProStreet
• Need for Speed™ Shift
• Need for Speed™ Undercover

lub rabat w wysokości 49 zł na zakup najnowszej gry z serii 
Need for Speed™ Hot Pursuit 

Szczegóły promocji: www.najlepszeroutery.pl

Akcja trwa od 1 listopada 2010 r. do 31 stycznia 2011 r.

www.linksysbycisco.com/pl
www.eastore.pl

ROGER ZACHARCZYK
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