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1. Wprowadzenie
1.1. Geneza
Program Gadu-Gadu dostarczany przez firmę Gadu-Gadu S.A. umoŜliwia
kontakt pomiędzy uŜytkownikami uŜywającymi oryginalnego programu. Udostępniany
przez producenta program dostępny jest jedynie dla systemu operacyjnego Microsoft
Windows. Nie istnieje wersja oprogramowania umoŜliwiająca korzystanie z sieci
Gadu-Gadu przez posiadaczy innych systemów operacyjnych, w szczególności systemu
Linux1.
W ciągu ostatnich lat wzrosło zainteresowanie systemem operacyjnym Linux
wśród firm, równieŜ w zastosowaniach biurowych. Administracja publiczna coraz
częściej wybiera system Linux jako alternatywę dla systemu Microsoft Windows. Jedną
z przyczyn migracji jest chęć uniezaleŜnienie się od jednego dostawcy. W Polsce ten
problem równieŜ jest szeroko dyskutowany. PoniewaŜ Gadu-Gadu jest praktycznie
bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o popularność, postanowiłem stworzyć program, który
pozwoli zachować ciągłość kontaktowania się ze współpracownikami (Gadu-Gadu
często wykorzystywane jest do kontaktów biznesowych) po wymianie systemu
operacyjnego w firmie, lub ułatwi decyzję zamiany tam gdzie problem Gadu-Gadu jest
istotny.
Opis protokołu komunikacyjnego Gadu-Gadu nie jest publicznie dostępny, ale
dzięki wysiłkowi wielu programistów został on odszyfrowany. Do odszyfrowania
wykorzystano metodę Reverse-engineering, czyli proces badania protokołu w celu
ustalenia jak dokładnie działa. Jest to często wykorzystywana metoda przy zdobywaniu
informacji potrzebnych do skonstruowania odpowiednika jakiegoś produktu. W wyniku
tego procesu został opublikowany opis protokołu [11]. W przedstawianym projekcie
korzystam z opracowanego w ten sposób opisu protokołu.

1

Rodzina systemów operacyjnych dla komputerów, uŜywająca jądra Linux. Kompletny system

operacyjny zawierający narzędzia i biblioteki GNU jest często nazywany GNU/Linux.
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1.2. Cel projektu
Wykonanie programu będącego klientem sieci Gadu-Gadu dla środowiska
GNOME2 systemu operacyjnego Linux (dystrybucja Ubuntu3). Wykonany program
obsługuje podstawowe operacje charakterystyczne dla komunikatora internetowego,
jakim jest Gadu-Gadu, w szczególności:
1. zarządzanie listą kontaktów,
2. prowadzenie rozmów tekstowych (niezaleŜnie od uŜywanego systemu
operacyjnego),
3. import kontaktów z serwera,
oraz posiada elementy istotne przy wygodzie uŜytkowania takie jak:
1. integracja ze standardowymi elementami usług GNOME,
2. budowa interfejsu zgodnie z „GNOME Human Interface Guidelines”4.

Głównym załoŜeniem przyjętym podczas projektowania interfejsu uŜytkownika
jest oszczędność w opcjach (ograniczenie moŜliwych opcji do minimum) oraz
przejrzystość. Dzięki wykorzystaniu usług działających w środowisku GNOME
moŜliwe jest działanie programu zgodnie z globalnym ustawieniem, podobnie do
pozostałych aplikacji działających w systemie.
W pracy zaprezentuję przykład uŜycia na podstawie wdroŜenia w firmie systemu
operacyjnego innego niŜ Microsoft Windows, w której to firmie do kontaktów z
klientami uŜywany jest program Gadu-Gadu. Zaprezentuję program Gadu-Gadu będący
wzorem dla przedstawianego projektu. Opiszę środowisko GNOME oraz projekt GNU.

2

Ang. GNU Network Object Model Environment - graficzne środowisko uŜytkownika oparte na systemie

X Window System oraz kontrolkach GTK+ i GDK. Działa na większości systemów typu Unix.
3

Dystrybucja systemu operacyjnego GNU/Linux, przeznaczona przede wszystkim do zastosowań

biurowych i domowych (ang. desktop).
4

Zasady tworzenia interfejsu uŜytkownika (ang. GNOME Human Interface Guidelines) – specyfikacje

opracowane pierwotnie przez firmę Sun Microsystems, uściślające zasady tworzenia przyjaznych dla
uŜytkownika aplikacji GNOME.
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Technologia i techniki uŜyte w projekcie to kolejny punkt pracy. Przedstawię narzędzia
i biblioteki konieczne do wykonania projektu. PrzybliŜę ideę projektowania interfejsu
uŜytkownika w środowisku GNOME oraz zaprezentuję aspekt ekonomiczny
projektowanego programu. W kolejnej części przedstawię koncepcję wykonania
projektu z większymi szczegółami. Dalej, w kilku punktach przedstawię wykonany
program wraz ze zrzutami ekranu z działającej aplikacji. Na koniec oszacuję cenę
wytworzonego programu. Ostatni rozdział to podsumowanie całego projektu i
implementacji. Program wykonany w ramach projektu został załączony na płycie
CD-ROM w formie skompresowanego pliku.

2.

Otwarte

Oprogramowanie

i

komunikatory

internetowe - omówienie
Ogólnie dostępny, darmowy kod źródłowy oraz programiści rozsiani po całym
świecie, współtworzący programy: oto duch rewolucji w oprogramowaniu znanej jako
Otwarte Oprogramowanie (ang. Open Source). Otwarte Oprogramowanie zwróciło
uwagę całego przemysłu informatycznego. Firma Netscape udostępniła kod źródłowy
swojej przeglądarki, IBM rozwija serwer WWW Apache, dostawcy duŜych baz danych
udostępniają wersje swoich produktów dla systemu Linux. Przedsiębiorstwa
wytwarzające oprogramowanie dostrzegły siłę w modelu Otwartego Oprogramowania,
który staje się dominującą alternatywą dla oprogramowania komercyjnego. W ksiąŜce
„Open Sources: Voices from the Open Source Revolution” [6] zebrane zostały
wypowiedzi

liderów

i

pionierów

takiego

postrzegania

oprogramowania

komputerowego. Tłumaczą oni, dlaczego to właśnie oprogramowanie „Open Source”
zdobywa niesłychaną popularność w serwerach internetowych oraz dlaczego projekty
takie jak Linux czy GNU cieszą się rosnącą popularnością wśród uŜytkowników.
Komunikatory internetowe przebojem weszły do powszechnego uŜytku. Dziś
trudno sobie wyobrazić Internet bez Gadu-Gadu czy Tlenu. Te proste programy nie
tylko pozwalają na prowadzenie rozmów z innymi uŜytkownikami sieci w czasie
rzeczywistym – ich moŜliwości są coraz bogatsze i obejmują takŜe wysyłanie
wiadomości SMS, wspólne surfowanie po stronach WWW a nawet komunikację
głosową, mogącą w wielu przypadkach zastąpić rozmowy telefoniczne. Komunikatory
stanowią doskonałe wsparcie pracy grupowej wykorzystywane w wielu firmach.
KsiąŜka „GaduGadu, Tlen, ICQ i inne komunikatory internetowe. Ćwiczenia
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praktyczne” [5] prezentuje sposoby korzystania z funkcji komunikatorów, w
szczególności komunikatora Gadu-Gadu.
W ksiąŜce „GTK+/GNOME Application Development” [10] zaprezentowane
zostały poradniki dla programistów chcących przyłączyć się do projektu, oraz (co
istotniejsze) dla osób, które chcą tworzyć oprogramowanie współpracujące ze
środowiskiem GNOME. Zebrany materiał opisuje w sposób podstawowy bibliotekę
kontrolek graficznych GTK+ oraz przybliŜa moduły usług GNOME dostępne dla
programistów. Uzupełnieniem tego dokumentu jest dokumentacja dostępna na stronach
internetowych [13] projektu GNOME, dzięki temu, Ŝe jest przez cały czas
aktualizowana (wraz z wydaniem kolejnych wersji bibliotek) stanowi nieocenioną
pomoc w zrozumieniu działania środowiska.
Dokument „GNOME Human Interface Guidelines” [7] opisuje, w jaki sposób
tworzyć aplikacje, które wyglądają dobrze, zachowują się przewidywalnie i wpasowują
się w całość środowiska GNOME. Wskazówki obejmują takie główne elementy
interfejsu uŜytkownika jak:
1. łatwość obsługi – program powinien być zaprojektowany dla człowieka.
Twórca powinien zwrócić uwagę na to, kto będzie odbiorcą oprogramowania
i co chce im zaoferować, jakie opcje udostępnić Ŝeby były czytelne i
zrozumiałe dla grupy docelowej,
2. integracja z otoczeniem – obejmuje takie zagadnienia jak przygotowanie
wpisu w menu systemowym w celu ułatwienia dostępu do aplikacji, czy teŜ
skojarzenie rozszerzeń plików z aplikacją. Nie jest wskazane tworzenie
jakichkolwiek odnośników do instalowanej aplikacji automatycznie na
pulpicie uŜytkownika, poniewaŜ pulpit jest przestrzenią uŜytkownika.
3. okna programu – jak powinno wyglądać okno (np. posiadać tytuł) aplikacji,
jakie typy okien uŜywać do przekazywania jakich informacji (np. okna
narzędziowe, komunikaty, dialogowe),
4. menu – etykiety menu powinny być czasownikami lub przymiotnikami dla
ustawień. Nieaktywne elementy powinny być dynamicznie aktualizowane
przez aplikację. Elementy powinny posiadać skróty klawiszowe. Struktura
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nie powinna przekraczać jednego poziomu podmenu, oraz ilość elementów
nie powinna być większa niŜ trzy,
5. pasek narzędziowy – powinien zawierać najczęściej uŜywane komendy
programu. Standardowo powinien być umieszczony poniŜej menu,
umoŜliwić przedstawianie komend jako tekstu lub elementów graficznych,
6. kontrolki (np. przycisk, lista itp.) – opisuje, w jaki sposób naleŜy uŜywać
kontrolek dostępnych w bibliotece GTK+, aby uŜytkownik nie miał
problemu z obsługą,
7. informacja zwrotna dla uŜytkownika – polega na wskazaniu metod
informowania uŜytkownika o czynnościach wykonywanych przez aplikację
(np., gdy nie moŜna zrealizować operacji), w miarę moŜliwości umoŜliwić
obsługę programu podczas wykonywania długo trwających operacji,
8. projekt graficzny (np. paleta kolorów) – opisuje, jakie kolory elementów i w
jakich jasnościach naleŜy stosować, aby komponować się z pozostałymi
aplikacjami. Określony jest równieŜ układ kontrolek wewnątrz okna
aplikacji, odstępy między kontrolkami (przyciskami), sposób wyrównywania
tekstu etykiet,
9. ikony – prezentuje metody pozwalające na uŜywanie zestawów ikon
dzielonych w całym środowisku, oraz prezentuje, w jaki sposób
zaprojektować elementy graficzne tak, aby program potrafił ją poprawnie
wyświetlić w kaŜdej moŜliwej sytuacji (np. ikona w kilku rozmiarach),
10. obsługa urządzeń – w jaki sposób wykorzystać przyciski myszy
komputerowej, jakie zastosować skróty klawiaturowe itp.,
11. nazewnictwo i stosowanie etykiet – jak tworzyć etykiety, aby umoŜliwić ich
w miarę bezproblemowe tłumaczenie na inne języki.
Znaczna część artykułów na temat programowania w systemie Linux jest w
postaci stron internetowych. Są to ogólnie dostępne opracowania, często ograniczające
się

do

technicznego

wyliczenia

udostępnianych

funkcji

przez

bibliotekę
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programistyczną, np. dokumentacja biblioteki GTK+ [14] to przede wszystkim interfejs
programistyczny opatrzony kilkoma komentarzami.

3. Opis środowiska
3.1. Projekt GNU
Sztandarowym przykładem zastosowania modelu Otwartego Oprogramowania
na duŜą skalę jest projekt GNU. „Projekt GNU został zapoczątkowany w 1983 roku w
celu stworzenia kompletnego, podobnego do Unix systemu operacyjnego, będącego
wolnym oprogramowaniem: systemu GNU. Nazwa GNU to rekurencyjny akronim
zdania „GNU's Not Unix” – „GNU to Nie Unix”. Obecnie szeroko wykorzystywane są
róŜne odmiany systemu operacyjnego GNU uŜywające jądra Linuksa. Mimo Ŝe o
systemach tych często mówi się „Linux”, bardziej precyzyjnie nazywane są systemami
GNU/Linux.” [15]. We wrześniu 1983 roku, Richard Stallman (twórca projektu GNU i
inicjator Fundacji Wolnego Oprogramowania5) zamieścił w Internecie ogłoszenie, w
którym przedstawia ideę i cel projektu GNU. Ruch otwartego oprogramowania zyskał
duŜą popularność i obecnie postrzegany jest jako główna przeciwwaga dla duŜych firm
tworzących oprogramowanie z zamkniętym kodem źródłowym takich jak Microsoft.
Zestawienie antagonalnych modeli tworzenia oprogramowania często wywołuje duŜe
kontrowersje, sam Richard Stallman często zabiera stanowcze i zdecydowane
stanowisko w stosunku do największych producentów oprogramowania takich jak
Microsoft czy Sun.
Kilka lat po rozpoczęciu projektu GNU, na potrzeby projektu, Richard Stallman
oraz Eben Moglen sformułowali treść licencji GPL6 (ang. GNU General Public
License). Celem tej licencji jest przekazanie uŜytkownikom prawa do uruchamiania
programów w dowolnym celu, moŜliwość modyfikacji programu (przez obowiązek
dostarczenia równieŜ w postaci kodu źródłowego) oraz kopiowania. Licencja GPL jest
obecnie (2007) najpopularniejszą licencją wolnodostępnego oprogramowania. Licencja
została wydana w 2 wersjach (w przygotowaniu jest wersja 3). Osoby krytykujące GPL

5

Ang. Free Software Foundation.

6

Oficjalna treść licencji znajduje się pod adresem: http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
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zwracają uwagę na fakt, Ŝe licencja oddziałuje na kaŜdy program, który korzysta z kodu
upublicznionego na tej licencji poprzez wymuszenie stosowania takiej samej licencji.
Licencja nakłada równieŜ restrykcje dotyczące łączenia w jednym programie kodu GPL
oraz kodu nie dostępnego na licencji wolnego oprogramowania – moŜe to być
powodem niechęci producentów do stosowania tej licencji.
Oto treść ogłoszenia, które zapoczątkowało rewolucję w podejściu do tworzenia
i publikowania (nie tylko oprogramowania):
„From CSvax:pur-ee:inuxc!ixn5c!ihnp4!houxm!mhuxi!eagle!mit-vax!mit-eddie!RMS@MIT-OZ
From: RMS%MIT-OZ@mit-eddie
Newsgroups: net.unix-wizards,net.usoft
Subject: new Unix implementation
Date: Tue, 27-Sep-83 12:35:59 EST
Organization: MIT AI Lab, Cambridge, MA
Free Unix!
Starting this Thanksgiving I am going to write a complete
Unix-compatible software system called GNU (for Gnu's Not Unix), and
give it away free to everyone who can use it.
Contributions of time, money, programs and equipment are greatly
needed.
To begin with, GNU will be a kernel plus all the utilities needed to
write and run C programs: editor, shell, C compiler, linker,
assembler, and a few other things. After this we will add a text
formatter, a YACC, an Empire game, a spreadsheet, and hundreds of
other things. We hope to supply, eventually, everything useful that
normally comes with a Unix system, and anything else useful, including
on-line and hardcopy documentation.
GNU will be able to run Unix programs, but will not be identical
to Unix. We will make all improvements that are convenient, based
on our experience with other operating systems. In particular,
we plan to have longer filenames, file version numbers, a crashproof
file system, filename completion perhaps, terminal-independent
display support, and eventually a Lisp-based window system through
which several Lisp programs and ordinary Unix programs can share a screen.
Both C and Lisp will be available as system programming languages.
We will have network software based on MIT's chaosnet protocol,
far superior to UUCP. We may also have something compatible
with UUCP.

Who Am I?
I am Richard Stallman, inventor of the original much-imitated EMACS
editor, now at the Artificial Intelligence Lab at MIT. I have worked
extensively on compilers, editors, debuggers, command interpreters, the
Incompatible Timesharing System and the Lisp Machine operating system.
I pioneered terminal-independent display support in ITS. In addition I
have implemented one crashproof file system and two window systems for
Lisp machines.

Why I Must Write GNU
I consider that the golden rule requires that if I like a program I
must share it with other people who like it. I cannot in good
conscience sign a nondisclosure agreement or a software license
agreement.
So that I can continue to use computers without violating my principles,
I have decided to put together a sufficient body of free software so that
I will be able to get along without any software that is not free.
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How You Can Contribute
I am asking computer manufacturers for donations of machines and money.
I'm asking individuals for donations of programs and work.
One computer manufacturer has already offered to provide a machine. But
we could use more. One consequence you can expect if you donate
machines is that GNU will run on them at an early date. The machine had
better be able to operate in a residential area, and not require
sophisticated cooling or power.
Individual programmers can contribute by writing a compatible duplicate
of some Unix utility and giving it to me. For most projects, such
part-time distributed work would be very hard to coordinate; the
independently-written parts would not work together. But for the
particular task of replacing Unix, this problem is absent. Most
interface specifications are fixed by Unix compatibility. If each
contribution works with the rest of Unix, it will probably work
with the rest of GNU.
If I get donations of money, I may be able to hire a few people full or
part time. The salary won't be high, but I'm looking for people for
whom knowing they are helping humanity is as important as money. I view
this as a way of enabling dedicated people to devote their full energies to
working on GNU by sparing them the need to make a living in another way.

For more information, contact me.
Arpanet mail:
RMS@MIT-MC.ARPA
Usenet:
...!mit-eddie!RMS@OZ
...!mit-vax!RMS@OZ
US Snail:
Richard Stallman
166 Prospect St
Cambridge, MA 02139”7

3.2. Opis projektu GNOME
GNOME jest częścią projektu GNU i jest tworzone oraz rozwijane zgodnie z
załoŜeniami Wolnego Oprogramowania. Jest to oprogramowanie, które moŜna
kopiować, uŜywać, analizować, modyfikować, rozprowadzać, itd. bez Ŝadnych
ograniczeń lub z niewielkimi zastrzeŜeniami.
Projekt GNOME obejmuje dwa obszary:
1. środowisko GNOME będące intuicyjnym i atrakcyjnym środowiskiem
biurowym dla uŜytkowników komputerów,
2. platformę GNOME będącą podstawą do budowania aplikacji integrujących się z
całością oprogramowania biurowego.

7

http://www.gnu.org/gnu/initial-announcement.html
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Jednym z głównych załoŜeń przyjętych podczas projektowania interfejsu
uŜytkownika jest (jest to w projekcie proces ciągły) tworzenie oprogramowania
moŜliwie najbardziej przyjaznego dla uŜytkownika, który nie jest ekspertem w obsłudze
komputera. Oprogramowanie GNOME jest uŜywane i udokumentowane w wielu
językach. Dzięki zaangaŜowaniu programistów z całego świata, znaczna część
środowiska dostępna jest w wielu językach. Projekt zdobył uznanie duŜych firm
produkujących oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy takich jak Novell, HP, Red
Hat, Sun.

Rysunek 1 - wygląd środowiska GNOME

4. Program Gadu-Gadu
Gadu-Gadu to komunikator internetowy opracowany przez firmę Gadu-Gadu
S.A. Twórcą programu jest Łukasz Foltyn, którego zainspirował sukces komunikatora
ICQ8. Na początku swojej działalności firma działała pod nazwą SMS Express
Sp. z o.o. i oferowała aplikację przeznaczoną dla systemu Microsoft Windows. SMS
Express słuŜył do wysyłania wiadomości tekstowych SMS za pośrednictwem
bezpłatnych bramek dostępowych. Szacuje się, Ŝe łączna liczba osób korzystających z

8

Pierwszy komunikator internetowy wyprodukowany w listopadzie 1996 roku przez izraelską firmę

Mirabilis.
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Gadu-Gadu wynosi około 6 milionów uŜytkowników. Gadu-Gadu udostępnia
moŜliwość przekazywania informacji tekstowych w czasie rzeczywistym. MoŜliwe jest
równieŜ przesyłanie plików pomiędzy dwoma instalacjami programu, wysyłanie
wiadomości SMS. W najnowszych wersjach programu wprowadzono równieŜ
moŜliwość rozmów głosowych.

Rysunek 2 - interfejs programu Gadu-Gadu w systemie Microsoft Windows XP
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Rysunek 3 - okno rozmowy tekstowej programu Gadu-Gadu

Gadu-Gadu jest programem typu AdWare9 – korzystający z niego zmuszeni są
do oglądania reklam umieszczonych w róŜnych miejscach interfejsu. Program
wykorzystuje własny protokół komunikacji. Protokół jest zamknięty. Nie istnieje
publiczna oficjalna dokumentacja komunikacji zachodzącej pomiędzy serwerami firmy
Gadu-Gadu S.A. oraz programem Gadu-Gadu. Program Gadu-Gadu działa pod
systemem Microsoft Windows. Wsparcie dla systemów operacyjnych innych niŜ
Microsoft Windows nie jest świadczone przez producenta.

9

Pojęcie to moŜna rozumieć jako rodzaj licencji oprogramowania. Rozumiane w tym sensie

oprogramowanie jest rozpowszechniane za darmo, ale zawiera funkcję wyświetlającą reklamy, zwykle w
postaci banerów reklamowych. Wydawca oprogramowania zarabia na reklamach.
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5. Przykład uŜycia
PrzewaŜająca większość uŜytkowników komputera osobistego, na początku
swojej styczności z oprogramowaniem, posiada doświadczenie w pracy z systemem
operacyjnym Microsoft Windows. Jeśli uŜytkownik komputera mieszka w Polsce,
istnieje bardzo duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe uŜywał programu Gadu-Gadu do
komunikowania się z innymi osobami. W wielu firmach pracownicy porozumiewają się
w ten sposób ze swoimi współpracownikami (np.: internetowy sklep Komputronik.pl
udostępnia klientom numery identyfikacyjne identyfikatory Gadu-Gadu dyŜurujących
pracowników).
Przypadkiem uŜycia projektowanego programu moŜe być migracja w firmie
zajmującej się reklamą. Migracja odbywa się z oprogramowania działajacego w
systemie operacyjnym Microsoft Windows do oprogramowania w systemi operacyjnym
Linux, dystrybucji Ubuntu. Migracja oprogramowania na nowy system operacyjny to
duŜe przedsięwzięcie, obejmujące między innymi znalezienie zamienników dla
dotychczas uŜywanych programów. Zachowanie ciągłości prowadzenia biznesu jest
bardzo waŜne i jest priorytetem podczas przeprowadzania tego typu operacji. Oprócz
pakietów biurowych takich jak Microsoft Office czy OpenOffice, które są najczęściej
uŜywanym oprogramowaniem, istnieje często konieczność zapewnienia takiego samego
poziomu kontaktu z klientem. ZałoŜę, Ŝe część klientów kontaktuje się z pracownikami
firmy reklamowej za pomocą komunikatora internetowego Gadu-Gadu przesyłając
krótkie informacje na temat projektów czy teŜ uzyskując natychmiastową odpowiedź na
temat zaawansowania prac. PoniewaŜ, jak wspomniałem we wprowadzeniu, program
Gadu-Gadu jest dostępny tylko na platformę Microsoft Windows, firma utraciłaby
kontakt z klientami, lub zmuszona byłaby zaproponować swoim klientom instalację
oprogramowania kompatybilnego z istniejącym oprogramowaniem firmy reklamowej.
Aby podtrzymać kontakt z kontrahentami wystarczy, Ŝe firma reklamowa, w ramach
migracji, zastąpi program Gadu-Gadu proponowanym przeze mnie programem
Gnome-Gadu – odpowiednikiem Gadu-Gadu dla systemu Linux.
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6. Ekonomiczny aspekt uŜyteczności projektu.
W aspekcie ekonomicznym wdroŜenie prezentowanego programu w firmie stanowi
oszczędności wynikające z zachowania ciągłości w kontaktach z innymi uŜytkownikami
programu Gadu-Gadu. Wewnętrzne decyzje przedsiębiorstwa nie muszą mieć
bezpośredniego wpływu na zachowania względem wszystkich swoich kontrahentów,
zachowanie dotychczasowej, sprawdzonej drogi komunikacji stawiają firmę w dobrym
świetle i w z pewnością ograniczą zagroŜenie, jakie płynie ze zmiany bazowego
systemu operacyjnego. Prezentowany program jest nieodpłatny. MoŜliwe jest
stworzenie odpłatnych rozszerzeń specyficznych dla potrzeb konkretnego wdroŜenia,
lub rozwinięcie programu przez firmę za pomocą własnych zasobów.
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7. Technologia rozwiązania
Technologia uŜyta do wykonania projektu opiera się na usługach oraz
komponentach dostarczanych programistom przez środowisko GNOME w wersji 2.18.
Program napisany jest w języku C uwzględniając rozszerzenia i ograniczenia
kompilatora GCC10. Jako biblioteka kontrolek graficznych (przycisków, okienek itp.)
zastosowana została biblioteka GTK+11 w wersji 2.10. Biblioteka GTK+ opiera się na
bibliotece Glib, która dostarcza mechanizmy zdarzeń, obiektowości (pomimo tego, Ŝe
jest w języku C) oraz przenośności kodu między róŜnymi systemami (Linux, MacOS X,
Microsoft Windows, BSD). Konfiguracja programu przechowywana jest w kluczach
konfiguracyjnych usługi GConf12.
Interfejs został zaprojektowany za pomocą programu Glade13. Program Glade
tworzy pliki w formacie XML, które następnie są interpretowane przez odpowiednie
mechanizmy zawarte w bibliotece GTK. W efekcie moŜliwe jest szybkie i wygodne
projektowanie szkieletu graficznego aplikacji bez konieczności budowania całego
interfejsu

za pomocą wywołań

szeregu

procedur w programie.

Wystarczy

oprogramować elementy, które nie są obsługiwane oraz procedury wywoływane
podczas zajścia zdarzeń na zaprojektowanych elementach graficznych.
W celu ułatwienia korzystania z programu jak równieŜ oddelegowania problemu
szyfrowania hasła uŜytkownika, hasło uŜywane do autoryzacji numeru Gadu-Gadu
przechowywane jest i zarządzane z poziomu usługi „GNOME Keyring”.
Komunikacja z serwerem Gadu-Gadu jest realizowana za pomocą biblioteki
Libgadu14. Biblioteka Libgadu jest ogólnie dostępnym na licencji GPL efektem pracy
programistów

10

niezwiązanych

z

firmą

Gadu-Gadu

i

zawiera

interfejs

API

Ang. GNU Compiler Collection, por. http://gcc.gnu.org

11

Biblioteka słuŜąca do tworzenia interfejsu graficznego programów komputerowych. Pierwotnie

stworzona na potrzeby programu GIMP, stąd teŜ nazwa - The GIMP Toolkit, por. http://www.gtk.org
12

Por. http://www.gnome.org/projects/gconf/

13

Por. http://glade.gnome.org/

14

Por. http://toxygen.net/libgadu/
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zaprojektowany zgodnie z wiedzą, którą udało się uzyskać dzięki obserwacji pakietów
internetowych pomiędzy oryginalnym klientem Gadu-Gadu a serwerami. Nie wszystkie
funkcjonalności oryginalnego protokołu zostały jeszcze zaimplementowane, częściowo
wynika to ze zmimian protokołu dokonywanych przez producenta, a częściowo z
problemów w implementacji uŜytych rozwiązań zaleŜnych od systemu Microsoft
Windows.
Kompilacja i dystrybucja moŜliwa jest dzięki zastosowaniu pakietu Autotools15.

7.1. Biblioteka GTK+
Biblioteka GTK+ została stworzona na potrzeby programu graficznego GIMP16
(pierwotnie nazwa brzmiała „The GIMP Toolkit”). Obecnie GTK+ jest bardzo
popularnym zbiorem kontrolek graficznych i jest powszechnie stosowane w aplikacjach
(głównie w systemie operacyjnym Linux, ale równieŜ Microsoft Windows). DuŜą
popularność GTK+ zdobyło wraz ze środowiskiem GNOME, gdzie uŜywane jest jako
podstawowa biblioteka do tworzenia interfejsu graficznego aplikacji.
W skład biblioteki wchodzą kontrolki graficzne (ang. widgets) pełniące
podstawowe funkcje w interfejsie uŜytkownika takie jak: przyciski, listy rozwijane,
tabele itp. Od strony technicznej patrząc, zaimplementowany został model obiektowy
(za pomocą obiektów biblioteki Glib) w kodzie napisanym w języku programowania C,
który nie jest językiem zorientowanym obiektowo. Dzięki takiemu podejściu
programiści mogą czerpać z dobrodziejstw programowania zorientowanego obiektowo
w swoich programach. Dostępne jest wiele wiązań (ang. binding) do innych języków
programowania takich jak: C++ (gtkmm), Java (java-gnome), C# (Gtk#), Python
(PyGTK).

15

Zestaw narzędzi stworzonych przez projekt GNU, które pomagają w budowaniu pakietów w wielu

systemach UNIXopodobnych.
16

Ang. GNU Image Manipulation Program.
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Obiekty biblioteki GTK+ generują sygnały (ang. signals), które moŜna
obsługiwać za pomocą własnych funkcji, np. wciśnięcia przycisku generuje sygnał
„clicked”. Poprzez dodanie własnej funkcji obsługi tego sygnału moŜliwe jest
wykonanie akcji zachodzącej po wciśnięciu przycisku przez uŜytkownika.
Budowanie interfejsu uŜytkownika składającego się z kontrolek GTK+ moŜliwe
jest na poprzez stosowanie dwóch metod:
1. za pomocą wywołania następujących po sobie funkcji. Charakteryzuje się to
duŜą pracochłonnością, małą czytelnością kodu i utrudnia modyfikację interfejsu
– zwłaszcza, gdy trzeba dokonać niewielkich zmian estetycznych w całym
projekcie. Przykład kodu wyświetlającego okno z przyciskiem „Hello World”
prezentuję poniŜej:
#include <gtk/gtk.h>
/* This is a callback function. The data arguments are ignored
* in this example. More on callbacks below. */
static void hello( GtkWidget *widget,
gpointer
data )
{
g_print ("Hello World\n");
}
/* Another callback */
static void destroy( GtkWidget *widget,
gpointer
data )
{
gtk_main_quit ();
}
int main( int
argc, char *argv[] )
{
GtkWidget *window;
GtkWidget *button;
gtk_init (&argc, &argv);
/* create a new window */
window = gtk_window_new (GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
/* When the window is given the "delete_event" signal (this
is given
* by the window manager, usually by the "close" option, or
on the
* titlebar), we ask it to call the delete_event () function
* as defined above. The data passed to the callback
* function is NULL and is ignored in the callback function.
*/
g_signal_connect (G_OBJECT (window), "delete_event",
G_CALLBACK (delete_event), NULL);
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/* Here we connect the "destroy" event to a signal handler.
* This event occurs when we call gtk_widget_destroy() on
the window,
* or if we return FALSE in the "delete_event" callback. */
g_signal_connect (G_OBJECT (window), "destroy",
G_CALLBACK (destroy), NULL);
/* Sets the border width of the window. */
gtk_container_set_border_width (GTK_CONTAINER (window), 10);
/* Creates a new button with the label "Hello World". */
button = gtk_button_new_with_label ("Hello World");
/* When the button receives the "clicked" signal, it will
call the
* function hello() passing it NULL as its argument. The
hello()
* function is defined above. */
g_signal_connect (G_OBJECT (button), "clicked",
G_CALLBACK (hello), NULL);
/* This will cause the window to be destroyed by calling
* gtk_widget_destroy(window) when "clicked". Again, the
destroy
* signal could come from here, or the window manager. */
g_signal_connect_swapped (G_OBJECT (button), "clicked",
G_CALLBACK (gtk_widget_destroy),
G_OBJECT (window));
/* This packs the button into the window (a gtk container).
*/
gtk_container_add (GTK_CONTAINER (window), button);
/* The final step is to display this newly created widget.
*/
gtk_widget_show (button);
/* and the window */
gtk_widget_show (window);
/* All GTK applications must have a gtk_main(). Control ends
here
* and waits for an event to occur (like a key press or
* mouse event). */
gtk_main ();
return 0;
}

2. za pomocą pliku XML zbudowanego przy uŜyciu programu Glade17. Plik XML
jest interpretowany przez aplikację i moŜliwy jest dostęp z poziomu kodu
programu do elementów interfejsu zaprojektowanego na zewnątrz. Jest to

17

„Glade - a User Interface Designer for GTK+ and GNOME”, por. http://glade.gnome.org/
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zalecana metoda budowania interfejsu, poniewaŜ daje większą i łatwiejszą
kontrolę nad wyglądem aplikacji:

Rysunek 4 - Interfejs programu Glade

W prezentowanym rozwiązaniu zastosowałem metodę drugą, czyli plik XML z
interfejsem. W praktyce nie da się zastosować tylko jednej z metod. Część obiektów nie
jest obsługiwana przez program Glade, oraz niektóre konstrukcje nie dają się
zaimplementować w sposób inny niŜ zapisanie odpowiedniego kodu w języku
programowania. Przykładem elementu którego nie da się zaprojektować za pomocą
programu Glade są listy, ze względu na skomplikowany (jednocześnie uniwersalny)
model danych uŜywany przy konstrukcji list moŜliwe jest tylko tworzenie list za
pomocą programowania.

7.2. Protokół Gadu-Gadu
Protokół Gadu-Gadu jest własnością firmy Gadu-Gadu S.A. Wraz ze zdobyciem
popularności

komunikatora,

coraz

większej

ilości

uŜytkowników

systemów

operacyjnych innych niŜ Microsoft Windows zaczynał doskwierać problem braku
połączenia z siecią Gadu-Gadu. Programiści zaczęli opracowywać szczegóły protokołu
obserwując działanie oryginalnego klienta i śledząc pakiety internetowe przesyłane
pomiędzy programem klienckim a serwerem. W wyniku długich i Ŝmudnych obserwacji
wielu osób, opracowany został publicznie dostępny opis protokołu. Opis jest dziełem
wielu osób, programistów, hobbystów i dostępny jest w Internecie nieodpłatnie
stanowiąc podstawę dla implementacji protokołu w wielu programach komunikujących
się z serwerami Gadu-Gadu. Na początku istniały dwie niezaleŜne implementacje
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protokołu w programie GNU Gadu, oraz programie EKG. Początkowo prace
prowadzone były niezaleŜnie, kaŜdy projekt był polem eksperymentalnym dla autora.
Po pewnym czasie większość zainteresowanych tym zagadnieniem osób skupiło się
wokół jednego projektu implementującego protokół w języku programowania C. W ten
sposób powstała biblioteka Libgadu, z której korzystam w przedstawianym w
niniejszym dokumencie programie.

7.3. Biblioteka Libgadu
Biblioteka Libgadu napisana jest w języku programowania C i jest
wykorzystywana równieŜ podczas programowania w takich językach jak C++, Perl,
Python, dzięki powiązaniom (ang. language bindings).
API18 biblioteki stanowią funkcje słuŜące do połączenia z serwerem Gadu-Gadu,
rozłączenia, przesyłania pakietów z wiadomościami. Głównym elementem jest obsługa
zdarzeń nadchodzących z serwera. Program uŜywający Libgadu zmuszony jest
utworzyć pętlę (lub blokujące działanie programu gniazda (ang. socket) i reagować na
pakiety nadsyłane przez serwer. Biblioteka dokonuje zdekodowania pakietów do
postaci struktur i udostępnia zestawy funkcji do wszystkich obsługiwanych właściwości
protokołu, jakimi są: przesyłanie widomości tekstowych, powiadamianie o podłączeniu
innych uŜytkowników do serwera, odczytywanie oraz składowanie listy kontaktów na
serwerze, przesyłanie plików pomiędzy programami klienckimi itd.
Przedstawiam przykładowy kod w języku C, słuŜący do nawiązania połączenia i
wysłania wiadomości tekstowej19:
#include
#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<stdlib.h>
<string.h>
<errno.h>
"libgadu.h"

int main(int argc, char **argv)
{
struct gg_session *sess;
struct gg_event *e;
struct gg_login_params p;

18

Ang. Application Programming Interface.

19

Prawa autorskie: Wojtek Kaniewski, Robert J. Woźny.
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gg_debug_level = 255;
memset(&p, 0, sizeof(p));
p.uin = atoi(argv[1]);
p.password = argv[2];
if (!(sess = gg_login(&p))) {
printf("Nie udało się połączyć: %s\n",strerror(errno));
gg_free_session(sess);
return 1;
}
printf("Połączono.\n");
if (gg_send_message(sess,
GG_CLASS_MSG,
atoi(argv[3]),
argv[4]) == -1)
{
printf("Połączenie przerwane: %s\n", strerror(errno));
gg_free_session(sess);
return 1;
}
while (1) {
if (!(e = gg_watch_fd(sess))) {
printf("Połączenie przerwane:
%s\n",strerror(errno));
gg_logoff(sess);
gg_free_session(sess);
return 1;
}
if (e->type == GG_EVENT_ACK) {
printf("Wysłano.\n");
gg_free_event(e);
break;
}
gg_free_event(e);
}
gg_logoff(sess);
gg_free_session(sess);
return 0;
}

7.4. Interfejs uŜytkownika
Graficzne interfejsy uŜytkownika są zaprojektowane w sposób mający na celu
dać ludziom kontrolę nad komputerem. Obecnie uŜytkownicy oczekują środowiska,
które jest dla nich intuicyjne i odwołuje się w jakimś stopniu do znanych juŜ rozwiązań.
Taki jest teŜ cel projektowania interfejsu uŜytkownika, aby osoba obsługująca program
nie była zmuszona uczyć się obsługi od nowa (taka wiedza jest uŜyteczna tylko dla
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jednego programu i z szerszego punktu widzenia jest niepotrzebna). Nigdy nie naleŜy
zmuszać uŜytkownika do dostosowania się do interfejsu, który stanowi niepotrzebną
przeszkodę w korzystaniu z funkcji programu.
7.4.1. Projektowanie interfejsu uŜytkownika
Przy programowaniu w środowisku graficznym moŜna wyodrębnić trzy główne
podejścia do interfejsu uŜytkownika:
1. projektowanie sterowane systemowo i technologicznie,
2. projektowanie skoncentrowane na uŜytkownika (User-Centered Design, UCD),
3. projektowanie z włączeniem uŜytkownika (User-Involved)
Na potrzeby tego projektu najbardziej odpowiednim podejściem jest
skoncentrowanie na uŜytkowniku. User-Centered Design to zarówno filozofia podejścia
do interfejsu uŜytkownika jak określenie procesu który polega na skupieniu się na
procesach poznawczych człowieka (wraŜenia, uwaga, spostrzeŜenie, wyobraźnia,
pamięć, myślenie) [4].
„Zasadniczą funkcją większości technicznych systemów informacyjnych jest
współdziałanie z uŜytkownikami. Nawet system wsadowy musi mieć pewne
mechanizmy,

umoŜliwiające

uŜytkownikowi

uruchomienie

i

zakończenie

przetwarzania. Bez względu na to, jak poprawnie zostaną zbudowane poszczególne
elementy systemu informacyjnego, ich efektywność w duŜym stopniu jest
zdeterminowana interfejsem uŜytkownika (Eberts, 1994). Tak więc na uŜyteczność
systemu informacyjnego duŜy wpływ ma jego uŜywalność.”20

8. Projekt programu „Gnome-Gadu”
PoniewaŜ środowisko GNOME stanowi jedno z najbardziej przyjaznych
uŜytkownikowi środowisk, jest to środowisko, w którym projekt zostanie zrealizowany.

20

Beynon-Davies Paul, „InŜynieria systemów informacyjnych”, WNT, 2003, s. 240-241.
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8.1. Analiza istniejących rozwiązań
Obecnie dostępne są trzy główne programy będące klientami sieci Gadu-Gadu i
umoŜliwiające komunikację z poziomu systemu operacyjnego Linux. Są to: EKG21,
GNU Gadu, Kadu22. Ponadto multikomunikatory internetowe takie jak Pidgin23 czy
Kopete24 równieŜ udostępniają moŜliwość połączenia z siecią Gadu-Gadu, jest to
realizowane obok obsługi innych protokołów (np. AIM, XMPP, ICQ, MSN).
•

EKG - (Eksperymentalny Klient Gadu-Gadu) posiada wyłącznie interfejs
tekstowy. Jest to program, który zawiera implementacje wszystkich funkcji
dostarczanych przez bibliotekę Libgadu (tworzoną przez tych samych
programistów). Interfejs tekstowy świetnie sprawdza się na terminalach
znakowych, jednak nie zawsze zaspokaja uŜytkownika przyzwyczajonego do
intuicyjnego

środowiska

GNOME.

Rysunek 5- interfejs programu EKG

21

EKG – skrót od „Eksperymentalny Klient Gadu-Gadu”.

22

http://www.kadu.net/

23

http://www.pidgin.im/

24

http://kopete.kde.org/
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graficznego,

jakim

jest

•

KADU - jest skierowany do uŜytkowników środowiska KDE25. Integruje się z
interfejsem i usługami tego środowiska. W całości napisany w języku C++.
Oferuje duŜą funkcjonalność, jednak ze względu na przepych dostępnych
funkcji (charakterystyczny dla środowiska KDE) nie wpasowuje się w standardy
GNOME. Jest moŜliwe uŜywanie programu KADU w środowisku GNOME.
Początkowo program ściśle integrował się ze środowiskiem KDE jednak w
trakcie rozwoju integracja została nieco ograniczona – powodem była chęć
umoŜliwienia korzystania z programu przez osoby nieposiadające, lub z róŜnych
względów nieuŜywające oprogramowania wchodzącego w skład KDE. Interfejs
jest

silnie

wzorowany

na

oryginalnym

programie

Gadu-Gadu.

Rysunek 6 - interejs programu KADU

•

GNU Gadu - kolejny program, równieŜ

stworzony przez polskich

programistów, i równieŜ klient Gadu-Gadu. Początkowo program był klientem
jedynie sieci Gadu-Gadu, jednak z wydaniem wersji drugiej twórcy wzbogacili
aplikację o moŜliwość obsługi wielu protokołów komunikatorów takich jak:
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K Desktop Environment - obok GNOME jest jednym z dwóch najpopularniejszych uniksowych

środowisk graficznych. Początkowo projekt nosił nazwę Kool Desktop Environment.
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XMPP, Tlen.pl. GNU Gadu wykorzystuje bibliotekę GTK+, czyli tę samą, która
jest podstawą środowiska GNOME i tym samym program postrzegany jest jako
przeznaczony dla tego środowiska graficznego. W praktyce poza wyglądem, nie
istnieje Ŝadna integracja z usługami GNOME. Teoretycznie taka integracja
mogłaby zostać zrealizowana poprzez dopisanie odpowiednich wtyczek, jednak
niektóre ograniczenia, takie jak duŜy nakład pracy potrzebny do wykonania
niektórych prostych czynności, powstrzymują rozwój programu. Jest to
wynikiem przyjęcia modelu, w którym wtyczki nie mogą komunikować się z
pozostałymi elementami programu w sposób bezpośredni, w praktyce dla
kaŜdego unikalnego typu informacji trzeba przygotować interfejs na poziomie
warstwy przesyłającej dane.

Rysunek 7 - interfejs programu GNU Gadu
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8.2. ZałoŜenia programu
Podstawowym załoŜeniem dla prezentowanego projektu jest wygodna i
intuicyjna obsługa programu, oraz integracja ze środowiskiem GNOME. Intuicyjna
obsługa jest przedmiotem wielu opracowań. W szczególności, opisywany we
wcześniejszym rozdziale pracy, dokument „GNOME Human Interface Guidelines” [7]
wyznacza wskazówki dla twórców oprogramowania. Dokument opisuje jak tworzyć
aplikację, która wygląda odpowiednio i wpasowuje się w całość środowiska. Te
wskazania mają na celu pomóc zaprojektować oprogramowanie, które jest łatwe w
uŜyciu, dzięki czemu:
1. uŜytkownicy szybko uczą się obsługi programu,
2. niedoświadczeni jak i zaawansowani uŜytkownicy są w stanie szybko i łatwo
wykonać wszystkie czynności,
3. aplikacja będzie atrakcyjna dla odbiorcy,
4. aplikacja będzie dostępna dla wszystkich uŜytkowników, równieŜ osób
niepełnosprawnych.

8.3. ZałoŜenia funkcjonalne
Projekt zakłada, Ŝe prezentowany program będzie obsługiwał podstawowe
funkcje zawarte w oryginalnym programie Gadu-Gadu takie jak:
1. obsługa listy kontaktów (dodawanie, kasowanie, opisy, dostępność),
2. obsługa grupowania kontaktów na liście,
3. import oraz eksport listy kontaktów w formacie zgodnym z programem
oryginalnym,
4. przesyłanie wiadomości tekstowych,
5. rozmowy konferencyjne (wielu uŜytkowników jednocześnie),
6. zmiana aktualnego statusu (np.: dostępny, zajęty, niedostępny),
7. profile uŜytkowników.
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PoniewaŜ jedną z najbardziej przydatnych metod modelowania funkcji jest
tworzenie hierarchii w postaci Diagramów Hierarchii Funkcji, przedstawię poniŜej
zakładaną funkcjonalność programu oraz jego organizację za pomocą FHD (ang.
Function Hierarchy Diagram):

Rysunek 8 - Diagram Hierarhii Funkcji

System będzie podzielony wewnętrznie pod względem udostępnianych funkcji na
cztery moduły:
1. Moduł Lista kontaktów – zawiera funkcje obsługi listy z kontaktami np.:
organizację listy, informacja o kontaktach.
2. Moduł Obszar powiadamiania – zawiera funkcje umoŜliwiające szybką
obsługę

projektowanego

programu

Gnome-Gadu

z

poziomu

Obszaru

powiadamiania (ang. system tray).
3. Moduł Konfiguracja – zawiera funkcje konfiguracji programu, ustawień
profilu, rejestracji konta Gadu-Gadu.
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4. Moduł Konwersacja – zawiera funkcje odpowiedzialne za moŜliwość
przeprowadzenia konwersacji tekstowej pomiędzy uŜytkownikami.

Wszystkie moduły są w zaleŜności od Modułu Konfiguracja jako tego, z którego
pobierane są parametry będące podstawą do działania programu np. Lista kontaktów
jest zaleŜna od uŜywanego profilu, który jest ustawiany w Module Konfiguracja.
ZaleŜności między modułami przedstawiają się w następujący sposób:

Rysunek 9 - ZaleŜności między modułami

8.3.1. Moduł Lista kontaktów
Lista kontaktów to lista z pozycjami będącymi zbiorem informacji o osobach –
uŜytkownikach sieci Gadu-Gadu. Dzięki liście uŜytkownik moŜe obserwować aktualny
status innych uŜytkowników, identyfikować uŜytkowników za pomocą przyjaznej
nazwy a nie tylko numeru Gadu-Gadu oraz w szybki sposób rozpocząć konwersację.
Lista kontaktów jest przypisana do profilu uŜytkownika.
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1.1 Moduł Lista kontaktów

1.1.1 Dodanie nowego kontaktu

1.1.2 Usunięcie kontaktu z listy

1.1.3 Wyświetlenie listy kontaktów

1.1.4 Aktualizacja informacji o kliencie

1.1.4.1 Aktualizacja pochodzące z serwera

1.1.4.2 Aktualizacja przez uŜytkownika

1.1.5. Import listy kontaktów z serwera

Rysunek 10 - diagram funkcji, Moduł Lista kontaktów

•

1.1.1 Dodanie nowego kontaktu – pozwala dodawać nowe kontakty do listy
kontaktów. Wymaganą informacją jest numer Gadu-Gadu, który jest liczbą.
Dodatkowe informacje takie jak: imię, nazwisko czy pseudonim, szybko i w
wygodny sposób identyfikują kontakt na liście oraz podczas przeprowadzania
rozmowy. Informacje wprowadza uŜytkownik za pomocą okna dialogowego.
Serwer Gadu-Gadu jest powiadamiany o tej operacji i od tego momentu do
programu przysyłane są z serwera informacje na temat dodanego uŜytkownika
sieci Gadu-Gadu.
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•

1.1.2 Usunięcie kontaktu z listy – kasuje pozycję z listy kontaktów wraz ze
wszystkimi informacjami wprowadzonymi podczas tworzenia nowego kontaktu
na liście. UŜytkownik wskazuje element na liście i wybiera funkcję usuwania.
Usunięcie powoduje zaprzestanie odbierania informacji od serwera Gadu-Gadu
na temat tego uŜytkownika.

•

1.1.3 Wyświetlenie listy kontaktów – funkcja realizuje wyświetlanie listy
(zgodnie z profilem uŜytkownika, z jakim została uruchomiona aplikacja) w
głównym

oknie

programu.

Określa

sposób

wyświetlania

elementów,

grupowanie, identyfikację kontaktów za pomocą elementu graficznego na liście.
Źródłem danych jest lista dodanych kontaktów.
•

1.1.4.1 Aktualizacja pochodząca z serwera – funkcja aktualizuje informacje
na liście na podstawie otrzymywanych informacji z serwera Gadu-Gadu.

•

1.1.4.2 Aktualizacja przez uŜytkownika – funkcja umoŜliwia aktualizację
danych dla elementów istniejących juŜ na liście. Zaktualizowane dane słuŜą do
identyfikacji kontaktu na liście Gadu-Gadu.

•

1.1.5 Import listy kontaktów z serwera – funkcja tworzy nowe pozycje na
liście kontaktów na podstawie listy przechowywanej na serwerze Gadu-Gadu.
Lista moŜe być umieszczona na serwerze za pomocą oryginalnego klienta GaduGadu.

8.3.2. Moduł Obszar powiadamiania
Obszar powiadamiania, nazywany czasami „zasobnikiem” zlokalizowany jest
najczęściej na pasku zadań, w wydzielonym obszarze. Funkcją Obszaru powiadamiania
jest informowanie uŜytkownika o aktualnym stanie oprogramowania. Dobrym
przykładem jest wskaźnik powiadamiania o naładowaniu baterii wskazujący cały czas
poziom naładowania. Inną często wykorzystywaną funkcją jest szybkie przywołanie
programu na ekran i przekazywanie podstawowych poleceń - takich, które uŜytkownik
wykonuje najczęściej i nie potrzebuje do tego pełnego całego aplikacji.
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Rysunek 11 - diagram funkcji, Moduł Obszar powiadamiania

•

1.2.1 Zmiana stanu uŜytkownika – przesyła informację o zmianie statusu
aplikacji do serwera Gadu-Gadu. Stan określa czy uŜytkownik jest aktualnie
przy komputerze (Dostępny), czy odszedł od komputera i nie korzysta z niego
przez pewien czas (Zajęty) lub czy nie jest połączony z siecią Gadu-Gadu
(Niedostępny). Zmiana odbywa się automatycznie po pewnym czasie lub przez
uŜytkownika. Lista dostępnych stanów jest predefiniowana.

•

1.2.2 Zakończenie programu – program kończy swoje działanie.

•

1.2.3 Sterowanie wyświetlaniem okna programu – wyświetla lub ukrywa (gdy
aktualnie wyświetlane) okno programu.

8.3.3. Moduł Konfiguracja
Konfiguracja pozwala określić podstawowe parametry niezbędne do działania
aplikacji.

Profile

uŜytkownika

umoŜliwiają

obsługę

programu

przez

kilku

uŜytkowników lub przez tego samego uŜytkownika, lecz za kaŜdym razem logującego
się do sieci Gadu-Gadu z innym identyfikatorem. Ustawienia wykonane w tym module
mają wpływ na działanie całej aplikacji.
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Rysunek 12 - diagram funkcji, Moduł Konfiguracja

•

1.3.1.1 Rejestracja uŜytkownika w sieci Gadu-Gadu – funkcja umoŜliwia
dodanie profilu. W przypadku, gdy uŜytkownik nie posiada identyfikatora GaduGadu funkcja udostępnia proces rejestracji nowego identyfikatora za pomocą
kreatora.

•

1.3.1.2 Dodanie profilu z zarejestrowanym identyfikatorem – w przypadku,
gdy uŜytkownik nie ma potrzeby rejestrowania nowego identyfikatora, funkcja
pozwala na utworzenie pozycji z nowym profilem.

•

1.3.2 Usunięcie profilu uŜytkownika – funkcja usuwa profil z listy dostępnych
profili uŜytkownika.

•

1.3.4 Wybranie profilu podstawowego – funkcja pozwala na określenie, który
profil powinien być uŜywany jako profil domyślny. Ustawienie profilu
domyślnego powoduje uruchomienie aplikacji z tym profilem, bez konieczności
dodatkowego wskazywania profilu z listy.
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8.3.4. Moduł Konwersacja
Głównym zadaniem tworzonego komunikatora internetowego jest umoŜliwienie
komunikacji z innymi uŜytkownikami sieci Gadu-Gadu. Konwersacja określa
komunikację tekstową polegającą na natychmiastowej wymianie wiadomości
tekstowych z innymi uŜytkownikami. Uczestnicy konwersacji mogą uŜywać róŜnych
programów (wspomnianych we wcześniejszej części pracy), nie jest to zauwaŜalne dla
Ŝadnego z nich. Podstawowa konwersacja obejmuje rozmowę dwóch osób. Moduł
umoŜliwia równieŜ jednoczesna rozmowa z większą ilością uŜytkowników sieci GaduGadu – tak zwaną konwersację konferencyjną.

1.4 Moduł Konwersacja

1.4.1 Rozpoczęcie konwersacji z jednym uŜytkownikiem

1.4.2 Rozpoczęcie konwersacji z wieloma uŜytkownikami

1.4.3 Zakończenie konwersacji

1.4.4 Przesyłanie wiadomości

1.4.5 Powiadomienie o nadejściu wiadomości

Rysunek 13 - diagram funkcji, Moduł Obszar Konwersacja

•

1.4.1 Rozpoczęcie konwersacji z jednym uŜytkownikiem – funkcja umoŜliwia
rozpoczęcie i kontynuację rozmowy tekstowej z uŜytkownikiem dostępnym na
liście kontaktów. Inicjatorem tej funkcji moŜe być uŜytkownik wybierając
kontakt z listy, lub inny uŜytkownik sieci przesyłając wiadomość pod
identyfikator Gadu-Gadu uŜywany przez uŜytkownika programu.

•

1.4.2 Rozpoczęcie konwersacji z wieloma uŜytkownikami – funkcja
umoŜliwia rozpoczęcie i kontynuację rozmowy tekstowej z więcej niŜ jednym
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uŜytkownikiem sieci Gadu-Gadu jednocześnie. Inicjatorem tej funkcji moŜe być
uŜytkownik wybierając kontakt z listy, lub inny uŜytkownik sieci przesyłając
wiadomość pod identyfikator Gadu-Gadu uŜywany przez uŜytkownika
programu.
•

1.4.3 Zakończenie konwersacji – kończy, rozpoczętą wcześniej rozmowę
tekstową z jednym lub wieloma uŜytkownikami poprzez zamknięcie okna
rozmowy. Rozmowa zainicjowana przez uŜytkownika będzie traktowana jak
nowa konwersacja.

•

1.4.4 Przesyłanie wiadomości – funkcja umoŜliwia przesyłanie wiadomości
tekstowych pomiędzy uczestnikami sieci Gadu-Gadu, połączonymi z serwerem.

•

1.4.5 Powiadomienie o nadejściu wiadomości – funkcja informuje
uŜytkownika o fakcie nadejścia wiadomości od uŜytkownika będącego lub
niebędącego na liście kontaktów uŜytkownika.

8.4. Przypadki uŜycia
Przedstawiane w tym rozdziale diagramy opierają się na obserwacji, Ŝe
programy wykorzystywane są przez uŜytkowników korzystających z róŜnych funkcji
systemu. Co więcej, nawet w przypadku bardzo złoŜonych systemów liczba funkcji
wykorzystywanych przez poszczególnych uŜytkowników bywa stosunkowo nieduŜa.
Opis wymagań poszczególnych uŜytkowników jest więc często znacznie prostszy niŜ
opis wszystkich wymagań wobec systemu. W przedstawianym projekcie zakładana jest
jedna rola uŜytkownika, chociaŜ uŜytkowników moŜe być wielu. W projektowanej
aplikacji przyjęte jest załoŜenie, Ŝe od momentu wybrania profilu uŜytkownika do
momentu zakończenia działania aplikacji program obsługiwany jest przez jednego i
tego samego uŜytkownika (z tym samym profilem).
„Wprowadzona przez Ivara Jacobsona w 1993 roku metoda przypadków uŜycia
(ang. use cases) rozpoczyna się od podziału systemów zewnętrznych współpracujących
z

systemem

klasy.

wykorzystujących

W

system

szczególności
w

podobny

wyróŜniane
sposób.

są

NaleŜy

klasy

uŜytkowników

zauwaŜyć,

Ŝe

klasa
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uŜytkowników

moŜe

obejmować

wiele

osób”26

W

prezentowanych

poniŜej

przypadkach uŜycia wyszczególnione są takie klasy jak:
1. UŜytkownicy - są to uŜytkownicy programu na komputerze,
2. Serwer Gadu-Gadu,
3. Kontakty – to uŜytkownicy sieci Gadu-Gadu (niekoniecznie przedstawianego
programu, ale wszystkich istniejących programów będących klientami sieci
Gadu-Gadu)

26

Jaszkiewicz Andrzej, „InŜynieria oprogramowania”, Helion, Gliwice, 1997, s. 57.
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PoniŜszy diagram prezentuje przypadki uŜycia w projektowanej aplikacji:

Program Gnome-Gadu
Połączenie z siecią Gadu-Gadu
** *

*
***

*

UŜytkownik

*

Wybór profilu
*
*

**

*

*

Importowanie listy kontaków z serwera
*

Serwer Gadu-Gadu

*
*
*

Edycja profili

Zmiana statusu

*

Edycja kontaktów na liście

*
*
*

*

Prowadzenie konwersacji

«extends»

Kontakt

Rozpoczęcie konwersacji

Rysunek 14 - diagram przypadków uŜycia

PowyŜszy diagram prezentuje główne przypadki uŜycia zachodzące w
prezentowanym projekcie aplikacji Gnome-Gadu. W szczególności są to:
•

Połączenie z siecią Gadu-Gadu – UŜytkownik loguje się do Serwera GaduGadu swoim identyfikatorem i hasłem.

•

Wybór profilu – UŜytkownik określa profil, z jakim uruchamia aplikację.

•

Zmiana statusu – UŜytkownik ziania status (Dostępny, Niedostępny, Zajęty) w
wyniku czego, powiadamiany jest Serwer Gadu-Gadu tak, aby pozostali
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uŜytkownicy sieci Gadu-Gadu otrzymali aktualną informację o aktualnym
statusie UŜytkownika.
•

Importowanie listy kontaktów z serwera – UŜytkownik pobiera z Serwera
Gadu-Gadu listę kontaktów.

•

Edycja kontaktów na liście – UŜytkownik dokonuje edycji informacji o
kontaktach na swojej liście kontaktów.

•

Edycja profili – UŜytkownik dokonuje edycji listy profili dla kaŜdego z profili
definiując numer identyfikacyjny Gadu-Gadu oraz hasło.

•

Prowadzenie konwersacji – UŜytkownik komunikuje się z Kontaktami (czyli
innymi uŜytkownikami sieci Gadu-Gadu) za pośrednictwem Serwera GaduGadu.
PoniŜej

przedstawię

zastosowane

algorytmy

realizacji

dla

wybranych

przypadków uŜycia, w postaci schematów blokowych. Zaprezentuję równieŜ wykonany
interfejs uŜytkownika.
8.4.1. „Połączenie z siecią Gadu-Gadu”
Połączenie z siecią Gadu-Gadu jest istotnym elementem działania programu.
Tylko gdy połączenie jest nawiązane moŜliwe jest wykonanie niektórych czynności jak
np.: rozpoczęcie konwersacji, zmiana statusu. Połączenie (jak i cała obsługa
komunikacji) odbywa się za pomocą, opisanej we wcześniejszej części pracy, biblioteki
Libgadu. Połączenie odbywa się w momencie zmiany statusu na inny niŜ
„Niedostępny” i trwa do momentu, gdy nie zostanie zakończone przez uŜytkownika lub
z innych powodów np.: problemów w łączności z serwerem Gadu-Gadu. Po połączeniu
następuje przesłanie aktualnych statusów dla uŜytkowników sieci będących na liście
kontaktów uŜytkownika logującego się.
Specyfikacja przypadku uŜycia:
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•

Nazwa: Połączenie z siecią Gadu-Gadu

•

Wyzwalacz: UŜytkownik

•

Aktorzy: UŜytkownik, Serwer Gadu-Gadu

•

Uczestnicy i interesy: UŜytkownik loguje się do sieci, Serwer Gadu-Gadu
dostarcza informacji o statusie kontaktów z listy.

•

Warunek początkowy: UŜytkownik określił profil, z którym uruchomiona
została aplikacja.

•

Warunek końcowy: UŜytkownik zostaje zalogowany do sieci Gadu-Gadu

Scenariusze przebiegu ilustruje poniŜszy schemat:

Rysunek 15 - połączenie z siecią Gadu-Gadu
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8.4.2. „Wybór profilu”
Profil uŜytkownika określa szereg danych zaleŜnych od profilu. Dobrym
przykładem jest lista kontaktów, która moŜe być inna dla kaŜdego profilu uŜytkownika.
JeŜeli uŜytkownik komputera posiada kilka numerów indentyfikacyjnych w sieci GaduGadu, moŜe utworzyć profil dla kaŜdego numeru a następnie uruchamiać program z
profilem, który akurat jest dla niego odpowiedni.
Wybór profilu odbywa się podczas uruchamiania aplikacji i wyświetlany jest za
pomocą rozwijanej listy profili.:
Specyfikacja przypadku uŜycia:
•

Nazwa: Wybór profilu

•

Wyzwalacz: UŜytkownik

•

Aktorzy: UŜytkownik

•

Uczestnicy i interesy: UŜytkownik określa profil, z którym zostanie
uruchomiona aplikacja. Program Gadu-Gadu wybiera odpowiednią konfigurację
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•

Warunek początkowy: UŜytkownik uruchomił aplikację

•

Warunek końcowy: UŜytkownik wybrał profil

Scenariusz wyświetlenia listy i jej wyboru przedstawia poniŜszy schemat:

Rysunek 16 - wybór profilu
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8.4.3. „Zmiana statusu”
Status określa, co uŜytkownik chce Ŝeby inni uŜytkownicy sieci Gadu-Gadu o
nim wiedzieli. MoŜna określić swój status jako:
•

Dostępny – w sytuacji, gdy uŜytkownik jest przy komputerze i sygnalizuje
pozostałym uŜytkownikom, Ŝe jest osiągalny,

•

Niedostępny – w sytuacji, gdy uŜytkownik nie jest połączony z serwerem,

•

Niewidoczny – w sytuacji, gdy uŜytkownik jest połączony z serwerem, jednak
chce aby inni uŜytkownicy nie wiedzieli o tym,

•

Zajęty – w sytuacji, gdy uŜytkownik jest połączony z serwerem, ale moŜe być
trudniej osiągalny np.: odszedł od komputera, lub wykonuje inne zadania. Ten
status sugeruje, Ŝe moŜna rozpocząć konwersację z uŜytkownikiem, ale naleŜy
się liczyć Ŝe moŜe ona nie zostać podjęta.
Do kaŜdego statusu moŜna dodać opis tekstowy będący krótką informacją

wyświetlaną na listach pozostałych uŜytkowników sieci Gadu-Gadu.
Specyfikacja przypadku uŜycia:
•

Nazwa: Zmiana statusu

•

Wyzwalacz: UŜytkownik

•

Aktorzy: UŜytkownik, Serwer Gadu-Gadu

•

Uczestnicy i interesy: UŜytkownik określa status do zmiany. Program GaduGadu informuje Serwer Gadu-Gadu o zmianie statusu. Serwer Gadu-Gadu
informuje pozostałych uŜytkowników sieci o dokonanej zmianie
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•

Warunek początkowy: UŜytkownik zalogował się do sieci Gadu-Gadu

•

Warunek końcowy: UŜytkownik zmienił status

Scenariusz zmiany statusu przedstawia poniŜszy schemat:

POCZĄTEK

WYŚWIETLENIE LISTY
STATUSÓW

WYBIERZ STATUS

ROZŁĄCZENIE Z
SERWEREM

TAK

WYBRANY STATUS JEST
„NIEDOSTĘPNY”

NIE

WYSŁANIE DO SERWERA
INFORMACJĘ O ZMIANIE
STATUSU

AKTUALIZUJ
INFORMACJĘ O
AKTUALNYM STATUSIE

USTAW AKTUALNY
STATUS NA
„NIEDOSTĘPNY”

AKTUALIZACJA IKONY
PREZENTUJĄCEJ AKTUALNY
STATUS

KONIEC

Rysunek 17 - zmiana statusu
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8.4.5. „Importowanie listy kontaktów z serwera”
Lista kontaktów jest centralnym miejscem, z którego pobierane są informacje o
kontaktach. Z uwagi na fakt, Ŝe w sieci Gadu-Gadu kontakty są identyfikowane przez
unikalne numery, trudno jest posługiwać się tylko numerami przy identyfikacji
rozmówcy. Z pomocą przychodzi lista kontaktów, na której numer zostanie powiązany
z imieniem, nazwiskiem lub innym określeniem, które w przyjazny dla uŜytkownika
sposób

zidentyfikuje

rozmówcę.

Oryginalny

program

Gadu-Gadu

umoŜliwia

wyeksportowanie listy kontaktów z programu do serwera Gadu-Gadu a projektowany
program umoŜliwia zaimportowanie takiej listy z serwera, dzięki czemu przeniesienie
listy kontaktów między programami staje się bezproblemowa. Do pobrania listy
konieczne jest aktywne połączenie z serwerem.
Specyfikacja przypadku uŜycia:
•

Nazwa: Importowanie listy kontaktów z serwera

•

Wyzwalacz: UŜytkownik

•

Aktorzy: UŜytkownik, Serwer Gadu-Gadu

•

Uczestnicy i interesy: UŜytkownik pobiera listę kontaktów z serwera. Serwer
Gadu-Gadu dostarcza listę kontaktów
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•

Warunek początkowy: UŜytkownik zalogował się do sieci Gadu-Gadu

•

Warunek końcowy: UŜytkownik zaktualizował lokalną listę kontaktów

Schemat importu listy kontaktów przedstawiony jest na poniŜszym schemacie:

POCZĄTEK

URUCHOMIENIE KREATORA
IMPORTU

CZY JEST POŁĄCZENIE Z
SERWEREM
TAK

POBIERANIE LISTY Z
SERWERA

WYBIERZ POZYCJĘ
Z POBRANEJ LISTY

DODANIE POZYCJI DO
LOKALNEJ LISTY KONTAKTÓW

NIE

ISTNIEJE NA LOKALNEJ
LIŚCIE KONTAKTÓW

TAK

AKTUALIZACJA ISTNIEJĄCEJ
POZYCJI

NIE

AKTUALIZACJA LOKALNEJ
LISTY KONTAKTÓW

KONIEC

Rysunek 18 - importowanie listy kontaktów z serwera
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8.4.6. „Edycja profili”
Podczas edycji profili w Module Konfiguracja uŜytkownik określa parametry
uŜywane podczas logowania się do sieci Gadu-Gadu takie jak numer identyfikacyjny
oraz hasło.
Specyfikacja przypadku uŜycia:
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•

Nazwa: Edycja profili

•

Wyzwalacz: UŜytkownik

•

Aktorzy: UŜytkownik

•

Uczestnicy i interesy: UŜytkownik aktualizuje informacje o profilach

•

Warunek początkowy: UŜytkownik uruchomił program

•

Warunek końcowy: UŜytkownik zaktualizował listę profili

Schemat edycji profili przedstawiony został na poniŜszym schemacie:
POCZĄTEK

URUCHOMIENIE OKNA
KONFIGURACJI

WYŚWIETLENIE OKNA Z LISTĄ
PROFILI

WPROWADZENIE
INFORMACJI PROFILU

NIE

AKTUALIZACJA INFORMACJI

DANE SĄ POPRAWNE

TAK

KONIEC

Rysunek 19 - edycja profili
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8.4.7. „Edycja kontaktów na liście”
Edycja kontaktów na liście to operacje wykonywane przez uŜytkownika, w
których za pomocą okien dialogowych moŜna aktualizować informacje o kontaktach.
Zaznaczając manipulatorem (myszką lub za pomocą klawiatury) element z listy,
moŜliwe jest uruchomienie funkcji edycji wpisanych danych.
Specyfikacja przypadku uŜycia:
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•

Nazwa: Edycja kontaktów na liście

•

Wyzwalacz: UŜytkownik

•

Aktorzy: UŜytkownik

•

Uczestnicy i interesy: UŜytkownik aktualizuje informacje o kontaktach na liście

•

Warunek początkowy: UŜytkownik wybrał profil

•

Warunek końcowy: UŜytkownik zaktualizował lokalną listę kontaktów

Schemat edycji kontaktów przedstawiony został na poniŜszym schemacie:

POCZĄTEK

WYBRANIE KONTAKTU DO
EDYCJI LISTY

WYŚWIETLENIE OKNA
DIALOGOWEGO Z DANYMI

NIE

WPROWADZENIE
INFORMACJI O KONTAKCIE

DANE SĄ POPRAWNE

TAK
KONIEC

Rysunek 20 - edycja kontaktów na liście
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8.4.8. „Prowadzenie konwersacji”
Głównym celem uŜywania i istnienia aplikacji typu komunikator internetowy
jest prowadzenie konwersacji z innymi uŜytkownikami sieci Gadu-Gadu. Pod
prowadzeniem konwersacji kryją się takie procesy jak: rozpoczęcie konwersacji,
zakończenie konwersacji, konwersacja konferencyjna (więcej niŜ dwóch uŜytkowników
jednocześnie). KaŜda konwersacja odbywa się niezaleŜnie od pozostałych i moŜe być
zainicjowana zarówno przez uŜytkownika programu jak i przez innych uŜytkowników
za pośrednictwem serwera.
Specyfikacja przypadku uŜycia:
•

Nazwa: Prowadzenie konwersacji

•

Wyzwalacz: UŜytkownik, Serwer Gadu-Gadu

•

Aktorzy: UŜytkownik, Serwer Gadu-Gadu, Kontakt

•

Uczestnicy i interesy: UŜytkownik nadaje i odbiera wiadomości. Serwer GaduGadu pośredniczy w przekazywaniu wiadomości. Kontakt nadaje i odbiera
wiadomości.
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•

Warunek początkowy: UŜytkownik jest zalogowany do sieci Gadu-Gadu

•

Warunek końcowy: UŜytkownik przeprowadził konwersację z Kontaktem

Schemat prowadzenia konwersacji przedstawiony został na poniŜszym
schemacie:

Rysunek 21 - prowadzenie konwersacji
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9. Wykonanie programu Gnome-Gadu
W tym rozdziale przedstawione zostanie wykonanie programu Gnome-Gadu
zgodnie z projektem przedstawionym we wcześniejszej części pracy. Przy wykonaniu
programu uŜyte zostały technologie opisane w rozdziale „7. Technologia rozwiązania”.
Kod źródłowy programu Gnome-Gadu został dołączony do pracy w postaci załącznika
na płycie CD-ROM.
W celu automatyzacji procesu kompilacji oraz aby moŜliwie uprościć proces
dystrybucji aplikacji w postaci kodu źródłowego, zastosowane zostały narzędzia z
grupy narzędzi Autotools. Jest to zestaw powszechnie uŜywanych narzędzi
wspierających proces kompilacji i dystrybucji oprogramowania w środowisku UNIX
oraz pokrewnych.
Kod w języku C został podzielony na wiele plików w taki sposób, aby wydzielić
(dla wygody programowania) pewne funkcjonalności lub obszary działania aplikacji.
Struktura plików przedstawiona została w załączniku: „Załącznik 1 – struktura plików”.
W celu zobrazowania podziału funkcjonalności na fizyczne pliku zakodowane w
języku C oraz XML przedstawię listę wybranych zagadnień oraz ich umiejscowienie w
fizycznych strukturach zrealizowanego programu, są to:
•

Obsługa

protokołu

Gadu-Gadu

została

zawarta

w

pliku

gnomegadu_protocol.c – składa się na to zaprogramowanie obsługi biblioteki
Libgadu w taki sposób, aby wygodnie korzystać z jej funkcji w pozostałej części
programu.
•

Obsługa

rozmów

tekstowych

–

konwersacji,

jest

ujęta

w

pliku

gnomegadu_ui_chat.c. Przykładowe okno rozmowy konferencyjnej (więcej niŜ
dwóch uczestników) w wykonanym programie wygląda następująco:
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Rysunek 22 - rozmowa tekstowa w programie Gnome-Gadu

•

Obsługa konfiguracji zawarta jest w pliku gnomegadu_conf.c – tutaj znajdują
się funkcje, które aktualizują wartości w kluczach GConf, odczytują te wartości
i wywołują odpowiednie inne funkcje w reakcji na zmianę kluczy
konfiguracyjnych przez inne programy (program moŜe reagować na aktualizację
konfiguracji przez programy trzecie). Program przechowuje konfigurację w
kluczach GConf, czyli miejscu do przechowywania konfiguracji programów
korzystających ze środowiska GNOME. Odwołania do konfiguracji określane są
za pomocą ścieŜki np.: „/gnome/apps/gnomegadu” z tym Ŝe pierwsza część
ścieŜki

nie

musi

być

stała

i

gnome_gconf_get_app_settings_relative().

jest

pobierana

Dodatkowo,

z

część

funkcji

konfiguracji

(hasła) przechowywana jest za pomocą usługi „GNOME Keyring”.
•

Obsługa zmiany statusu w pliku gnomegadu_ui_status.c – w tym miejscu
zawarte są funkcje aktualizujące status, obsługujące odpowiednie kontrolki
graficzne. Jest to obsługa od strony interfejsu.

•

Obsługa

edycji

kontaktów

w

plikach

gnomegadu_ui_user_add.c,

gnomegadu_ui_user_edit.c – funkcje zawarte w tych plikach to obsługa okien
dialogowych edycji kontaktów.
•

Obsługa

importu

listy

kontaktów

z

serwera

w

plikach:

gnomegadu_ui_import_userlist.c – obsługa kreatora importu oraz parsowanie
nadchodzących z serwera Gadu-Gadu danych,
•

Obsługa obszaru powiadamiania w plikach gnomegadu_tray.c,
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•

Obsługa listy kontaktów w plikach gnomegadu_userlist.c – zawiera głównie
funkcje obsługujące kontrolkę graficzną z listą kontaktów, funkcje nadzorujące
wyświetlanie grup kontaktów. Głównym oknem nawigacyjnym programu jest
zaprezentowana poniŜej lista kontaków:

Rysunek 23 - lista kontaktów w programie Gnome-Gadu

•

Obsługa

profili

w

plikach

gnomegadu_ui_accounts_pref.c,

gnomegadu_ui_account_chooser.c – zawiera funkcje odpowiedzialne za
konfiguracje programu, za tworzenie, kasowanie, edycję profili i wszystkich
właściwości, które przypisane są do profilu.

Rysunek 24 - ustawienia profili w programie Gnome-Gadu

•

Interfejs

uŜytkownika

gnomegadu.glade
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został

zapisany

w

postaci

pliku

XML

-

10. Oszacowanie ekonomiczne
Prezentowany program w podstawowej formie dostępny jest nieodpłatnie na
zasadzie licencji BSDL27. UŜywanie programu nie wiąŜe się z zakupem dodatkowych
licencji. System operacyjny Linux moŜe być dostarczany w formie nieodpłatnej (w
zdecydowanej większości przypadków) lub w formie odpłatnej przez wyspecjalizowane
firmy takie jak Novell, Red Hat. System operacyjny Linux ze środowiskiem GNOME,
będący

podstawą

do

uruchomienia

prezentowanego

programu

moŜe

zostać

uruchomiony na dowolnym komputerze klasy PC.
Infrastruktura serwerowa dostarczana przez firmę Gadu-Gadu jest udostępniona
przez firmę nieodpłatnie.
Całe proponowane rozwiązanie nie wiąŜe się z dodatkowymi kosztami
wykraczającymi poza koszt komputera PC.

27

Ang. Berkeley Software Distribution License - to jedna z licencji zgodnych z zasadami Wolnego

Oprogramowania. Stworzona na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.
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11. Podsumowanie
Zrealizowany projekt pozwala na swobodą wymianę wiadomości tekstowych
pomiędzy uŜytkownikami pracującymi z oryginalnym oprogramowaniem firmy
Gadu-Gadu S.A.
W wyniku realizacji przedstawionego w pracy projektu powstał program
umoŜliwiający komunikację za pomocą sieci internet i protokołu Gadu-Gadu. Dzięki
bogactwu Wolnego Oprogramowania moŜliwe było wykorzystanie gotowych
elementów, takich jak np. biblioteka odpowiedzialna za komunikację z serwerem
Gadu-Gadu. Całość została zaprojektowana i wykonana z załoŜeniem, Ŝe program
będzie działał w środowisku GNOME i właśnie dzięki temu załoŜeniu udało się
uzyskać kompromis pomiędzy prostotą obsługi a oferowanymi funkcjami. Po
przeglądzie istniejących alternatywnych dla Gnome-Gadu programów, istnieje duŜa
szansa na to, Ŝe wykonana aplikacja jest w stanie zaspokoić oczekiwania
(zaprezentowanej w początkowej części tej pracy) firmy. Firmy, która podejmie decyzję
o migracji swoich komputerów do systemu operacyjnego Linux.
UwaŜam, Ŝe dzięki silnej integracji ze środowiskiem GNOME projekt jest
atrakcyjną alternatywą dla uŜytkowników systemu Linux, którzy cenią sobie intuicyjny
interfejs i wygodę obsługi komunikatora internetowego.
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Załącznik 1 – struktura plików
# AUTHORS
# COPYING
# ChangeLog
# INSTALL
# Makefile.am
# NEWS
# README
# autogen.sh
# config.h.in
# configure.in
Elementry graficzne:
# pixmaps/
# Makefile.am
# chmurka.xcf
# comments.png
# connect.png
# folder_user.png
# gnomegadu-description.png
# gnomegadu-group.png
# gnomegadu-user-add.png
# gnomegadu-user-available.png
# gnomegadu-user-away.png
# gnomegadu-user-delete.png
# gnomegadu-user-edit.png
# gnomegadu-user-invisible.png
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# gnomegadu-user-not-available.png
# gnomegadu-userlist-export.png
# gnomegadu-userlist-import.png
# gnomegadu-vcard.png
# icon.png
# layout_edit.png
# lettera_architetto_franc_01.svg
# user_big.svg
# user_green.png
# vcard_add.png
Pliki zawierające przetłumaczalne teksty:
# po/
# LINGUAS
# POTFILES.in
# en.po
Pliki źródłowe:
# src/
# gnomegadu_ui_account_chooser.c
# gnomegadu_ui_account_chooser.h
# gnomegadu_ui_accounts_pref.c
# gnomegadu_ui_accounts_pref.h
# gnomegadu_ui_chat.c
# gnomegadu_ui_chat.h
# gnomegadu_ui_export_userlist.c
# gnomegadu_ui_export_userlist.h
# gnomegadu_ui_import_userlist.c
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# gnomegadu_ui_import_userlist.h
# gnomegadu_ui_notify.c
# gnomegadu_ui_notify.h
# gnomegadu_ui_register_account.c
# gnomegadu_ui_register_account.h
# gnomegadu_ui_status.c
# gnomegadu_ui_status.h
# gnomegadu_ui_user_add.c
# gnomegadu_ui_user_add.h
# gnomegadu_ui_user_edit.c
# gnomegadu_ui_user_edit.h
# gnomegadu_userlist.c
# gnomegadu_userlist.h
# gossip-cell-renderer-expander.c
# gossip-cell-renderer-expander.h
# main.c
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Załącznik 2 – Kod źródłowy programu Gnome-Gadu
Na płycie CD-ROM dołączonej do pracy licencjackiej zamieszczony został, w
formie elektronicznej, kod źródłowy programu wykonanego w ramach powyŜszej
pracy. Plik z programem - „gnome-gadu-0.1.tar.gz” skompresowany został za pomocą
programu „gzip”.
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