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Kapitola 1

Úvod

V pr·b¥hu historie výpo£etní modely oscilovaly mezi centralizací a decentralizací
aº do dne²ní podoby, kdy se relativn¥ ustálil model sob¥sta£ného osobního po£íta£e
s p°ipojením k síti. Zejména v posledních deseti letech do²lo k masivnímu roz²í-
°ení Internetu a pouºívání po£íta£· k práci i b¥ºným £innostem. Vzhledem k tomu,
ºe lidé rádi a £asto komunikují a na °e²ení svých problém· spolupracují, je t°eba
hledat nové cesty, jak jim tuto moºnost co nejp°irozen¥ji nabídnout i p°i uºívání
po£íta£·. Poptávka po takových sluºbách se bude díky stále rostoucímu zapojení
výpo£etní techniky do lidského ºivota a globalizaci sv¥ta jist¥ nadále zv¥t²ovat.
Libovolný softwarový prost°edek pro podporu spolupráce se nazývá kolaborativní
software (groupware). Tato kategorie zahrnuje v²e od e-mailu p°es videokonference
aº po manaºerské organizátory.

V této práci se budu dále v¥novat pouze kolaborativním systém·m slouºím pro
podporu spolupráce vzdálených uºivatel· p°i editaci dokument· p°es po£íta£ovou
sí´. Spolupráce m·ºe být v zásad¥ d¥lena podle toho, zda probíhá v reálném £ase £i
nikoliv. Nonreal-timeová (asynchronní) spolupráce znamená, ºe uºivatelé izolovan¥
pracují na svých lokálních kopiích a aº po £ase dochází k synchronizaci s ostat-
ními uºivateli £i s centrálním úloºi²t¥m. Hlavního zástupce této kategorie p°edsta-
vují r·zné systémy pro správu verzí, jakými jsou CVS, SVN £i Wiki. Oproti tomu
real-timeová (synchronní) spolupráce dovoluje uºivatel·m pracovat na stejném do-
kumentu ve stejný £as a zárove¬ ihned vid¥t ve²keré zm¥ny provedené ostatními
uºivateli. P°íkladem tohoto rozvíjejícího se, av²ak zatím ne p°íli² roz²í°eného, druhu
jsou sdílené tabule (shared whiteboards), kolaborativní editory £i videokonference.

Kaºdá z t¥chto �loso�í má svá pro a proti. Asynchronní spolupráce je ur£ena
p°edev²ím pro v¥t²í projekty, kdy je v zájmu p°ehlednosti a udrºovatelnosti d·leºité
zve°ej¬ování pouze konzistentních verzí dokument·. P°íkladem je vývoj softwaro-
vých systém·, kdy jednotliví programáto°i mohou moduly nezávisle upravovat a
ladit bez toho, aby tím ru²ili práci ostatních. Asynchronní spolupráce je rovn¥º
vhodná tehdy, pokud v²ichni ú£astníci nemohou pracovat ve stejný £as. Na druhé
stran¥ real-timeový reºim je ur£en zejména pro intenzivní £i krátkodobou spolupráci,
nebo´ b¥hem sou£asné aktivity uºivatel· mohou vznikat i nekonzistentní verze doku-
ment·. P°íkladem pouºití je zapisování brainstormingu, °e²ení problém· nebo rychlé
revize dokument·, kdy jeden autor kontroluje pravopis a stylistiku, zatímco druhý
dopl¬uje dal²í informace.

Hlavním cílem této práce je p°edstavit gra�cký kolaborativní editor GChat, za-
m¥°ený na tvorbu diagram·. Nejd°íve bude v první kapitole £tená°i nastín¥n sou-
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£asný stav problematiky real-timeových kolaborativních systém·, a to se zam¥°ením
na vektorové editory. Budou popsány v sou£asné dob¥ dostupné editory, jakoºto
bude podán i náhled na existující algoritmy. V druhé kapitole budou popsána spe-
ci�ka °e²ení editoru GChat a od·vodn¥na n¥která u£in¥ná rozhodnutí. V záv¥ru
bude provedeno srovnání s existujícími editory. Sou£ástí práce je rovn¥º uºivatelská
dokumentace.
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Kapitola 2

Real-timeové kolaborativní systémy

2.1 Uºivatelské poºadavky

Jak udávají mnohé práce v této oblasti a jak shrnuje nap°. [21], uºivatel poºaduje
po synchronních edita£ních systémech zejména následující vlastnosti:

Rychlá odezva Pro zachování komfortu ovládání je d·leºité, aby £as mezi akcí
uºivatele a zobrazením jejího výsledku byl minimální. Ideáln¥ by odezva lo-
káln¥ vykonaných akcí m¥la být okamºitá a latence p°i p°enosu informací od
vzdálených uºivatel· minimální moºná, tedy dána pouze vlastnostmi sí´ového
spojení.

Neomezenost Uºivatel by nem¥l být b¥hem editování dokumentu p°edem jakkoliv
omezován £inností ostatních uºivatel·. To se týká jak výb¥ru místa editace
v dokumentu, tak i výb¥ru konkrétní akce.

Pov¥domí o £innosti ostatních (awareness) Uºivatel by m¥l mít prost°edky pro
(p°ibliºné) zji²t¥ní stavu ostatních uºivatel· a jimi vykonaných £i práv¥ vyko-
návaných akcí � tedy mít p°ehled, co a kde ostatní uºivatelé práv¥ d¥lají. To
je velmi d·leºité pro koordinaci editace.

Komunikace Je nezbytné, aby vedle samotné editace dokumentu m¥li uºivatelé
moºnost textové £i ideáln¥ hlasové komunikace. Uºivatelé nap°íklad mohou
pot°ebovat se domluvit na dal²ím postupu nebo vy°e²it nastalý problém.

Správa uºivatel· Systém by m¥l uºivatel·m dovolit se k práci na dokumentu p°i-
pojit kdykoliv, stejn¥ jako se od ní kdykoliv odpojit. Ideáln¥ by také m¥l
nabízet moºnost p°i°adit r·zným uºivatel·m r·zná práva editace dokumentu.

Podpora undo Díky sou£asné práci více uºivatel· je riziko vzniku chyby mnoho-
násobn¥ vy²²í, neº p°i editaci dokumentu pouze jedním uºivatelem. Systém by
proto m¥l mít moºnost vrátit poslední provedené akce zp¥t.

2.2 Awareness prost°edky

Samotný aktuální stav dokumentu a p°ípadná skupinová diskuse bývá £asto pro
úsp¥²nou spolupráci nedostate£ná. Bez kvalitních a snadno pouºitelných prost°edk·
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pro zaji²t¥ní pov¥domí uºivatele o chování ostatních uºivatel· se práce s real-timeový
mi editory jeví jako t¥ºkopádná a oproti p°ímé spolupráci neefektivní. Jde vlastn¥
o nahrazení vnímání, které je p°i p°ímé spolupráci samoz°ejmé � moºnost ukazovat,
vid¥t pracovní oblast kolegy, jejich aktivitu a podobn¥. Prost°edky v zásad¥ slouºí
k získání odpov¥dí na otázky Kdo?, Co? a Kde? pro sou£asnost i minulost. Jednou
z prvních prací p°iná²ejících komplexní pohled na problematiku a její shrnutí je [5].
Zejména na základ¥ tohoto £lánku a práce [21] se nyní pokusím p°estavit n¥které
z pouºívaných £i navrhovaných prost°edk·. Jejich £astým spole£ným prvkem je nut-
nost n¥jak zobrazit identitu uºivatele � a´ jiº jeho jménem, p°i°azenou barvou £i
nap°íklad ikonou jeho avatara.

Pozice Teleukazatele ([4, 11, 15]) umoº¬ují uºivateli ukázat ostatním ur£ité místo
v dokumentu pomocí zobrazení n¥jakého symbolu, £asto ikony ruky. Variantou
slouºící p°edev²ím k ur£ení aktuální £innosti uºivatele je telekurzor, kdy je
zobrazována aktuální pozice kurzoru v textu £i u gra�ckých editor· pozice
kurzoru my²i ([3]). Ukazatele r·zných uºivatel· musí být od sebe rozli²itelné,
tedy musí mít jiný tvar, barvu £i popisek. V mnoha programech bývá také
£astá moºnost tvorby anotací, které lze na dané místo p°ipíchnout ([15]).

Ak£ní rádius Radar je mini-náhled na celý dokument, ve kterém jsou vyzna£eny
oblasti, na které se uºivatelé práv¥ dívají a se kterými tedy pracují. K podob-
nému ú£elu slouºí také víceuºivatelské posuvníky zobrazené p°i okrajích do-
kumentu, které indikují pozici pohledu ostatních uºivatel·. Radar m·ºe také
slouºit ke kouknutí se n¥komu p°es rameno, tedy k chvilkovému náhledu (nap°.
b¥hem drºení tla£ítka my²i) na oblast práce ur£itého uºivatele a poté automa-
tickému vrácení se do p·vodní pozice.

Autorství Zji²t¥ní autora objektu se £asto provádí ozna£ováním objekt·, resp.
úsek· textu popiskem £i barvou dle uºivatele, který daný objekt vytvo°il, resp.
text napsal. Objekty je moºné ozna£ovat i podle uºivatele, který je poslední
upravil. U (bitmapových) gra�ckých editor· je také pro p°ehlednost moºné
kaºdému z uºivatel· pevn¥ stanovit disjunktní mnoºiny barev, které smí pou-
ºívat. Dal²ím prost°edkem je zobrazení pouze objekt· vytvo°ených konkrétním
uºivatelem ([15]).

Aktivita Vzdálen¥ vytvo°ené akce týkající se zm¥n polohy objekt· £i jejich od-
stran¥ní je moºné zobrazovat animovan¥ a zpomalen¥, aby pro uºivatele byly
snadno vystopovatelné. Domnívám se, ºe by rovn¥º bylo dobré mít moºnost
objekty £i celá místa v dokumentu nechat ozna£ovat na základ¥ £etnosti pro-
vedených akcí v blízké minulosti, nap°. barevnou �teplotou�. Pro ur£ení bu-
doucích nabízejí n¥které editory moºnost objekty explicitn¥ vizuáln¥ ozna£it
([11]).

Historie Zobrazení historie úprav dokumentu £i konkrétního objektu m·ºe být
vhodné nap°. po p°ipojení nového uºivatele k sezení (session) £i jeho návratu
po krátké neaktivit¥. Efektní a efektivní zárove¬ je p°ehrání historie editace
akce po akci jako video ([3]).
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2.3 Sou£asná °e²ení

Real-timeové kolaborativní systémy lze rozd¥lit do t°í hlavních skupin podle typu
dokument·, jejichº editaci umoº¬ují. Jedná se o editory textové, gra�cké a ostatní,
jako jsou nap°íklad real-timeové st°iºny videa a podobn¥. Speciální kategorií jsou
nadstavby jiº existujících desktopových aplikací, které jsou schopny je roz²í°it pro ví-
ceuºivatelskou spolupráci. Hlavními zástupci jsou projekt CoWord pro roz²í°ení MS
Wordu ([20]) a Inkboard pro gra�cký editor Inkscape ([12]). Podle mého názoru se
p°izp·sobování klasických aplikací stane v budoucnosti nej£ast¥j²ím typem projekt·,
nebo´ p°i návrhu nových systému není nutné vynalézat kolo v podob¥ implementace
funkcí samotného editoru od základ·. Problémem v²ech ostatních editor· je totiº
práv¥ skromná nabídka funk£ních moºností.

V následujícím textu se zam¥°ím pouze na popis vektorových gra�ckých edi-
tor·, nebo´ jde o kategorii, do které pat°í i v této práci dále analyzovaný GChat.
Prezentovány jsou pouze reáln¥ pouºívané aplikace na základ¥ mých zku²eností.

Coccinella [1] Jedná se o multiplatformního Jabber klienta, jenº mimo jiné nabízí
také sdílenou tabuli. Nabízena je neomezená editace a rychlá odezva. Mimo základní
práci s primitivy podporuje editor také vkládání obrázk· i jiných multimédií. Uºiva-
tel dále m·ºe m¥nit z-order gra�ckých prvk·. K dispozici je rovn¥º podpora undo a
redo, kterou se mi v²ak poda°ilo £asto zmást a docílit nekonzistentního stavu u r·z-
ných klient·. P°i pozd¥j²ím p°ipojení k sezení nedochází ke správné synchronizaci
s p·vodními uºivateli. �ádné prost°edky pro získání pov¥domí o £innosti ostatních
nejsou k dispozici.

Inkscape/Inkboard [12] Inkscape je známý open source vektorový editor, do
kterého byl v rámci projektu Google Summer of Code p°idán modul Inkboard pro
sdílení dokumentu p°es protokol Jabber. Nabízena je neomezená editace a rychlá
odezva. K dispozici je opravdu ve²kerá funk£nost editoru Inkscape, £ímº v této
kategorii p°ekonává v²echny ostatní projekty o n¥kolik °ád·. Inkboard je v sou£asné
dob¥ dostupný pouze pro OS Linux. Jediným nedostatkem je zcela chyb¥jící podpora
awareness prost°edk· a absence seznamu uºivatel· £i textového chatu.

Neos mt [11] Op¥t se jedná o Jabber klienta se sdílenou tabulí. Nabízena je ne-
omezená editace a rychlá odezva. K dispozici je práce s primitivy, vkládání obrázk·
a z-order, nikoliv v²ak undo a redo. Tabuli je moºné sdílet pouze s jedním dal-
²ím uºivatelem jako dopln¥ní textového chatu. Z awareness prost°edk· lze pouºívat
teleukazatele a ozna£ování objekt·. Dokument je moºné snadno dostat do nekon-
zistentního stavu. Editor rovn¥º podporuje seskupování objekt·, ale pouze lokáln¥
u klienta.

Vyew [15] Vyew je webový vektorový editor vyuºívající technologii Flash. Nabí-
zena je neomezená editace, odezva lokálních akcí je v²ak dána rychlostí p°ipojení.
Kaºdý uºivatel m·ºe mít na serveru uloºenu sadu dokument· s více stránkami,
které m·ºe s ostatními uºivateli real-timeov¥ sdílet. Dokument m·ºe být zve°ejn¥n
pro v²echny £i pouze pro pozvané a uºivatel·m je moºné p°i°azovat práva k editaci.
Podporovány jsou základní primitiva, obrázky a jiná multimedia, zm¥na z-orderu,
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zoom a moºnost undo. Program dále nabízí skupinový chat. Do editoru je moºné ne-
chat virtuáln¥ vytisknout tém¥° jakýkoliv dokument a poté jej kolektivn¥ ozna£ovat
a anotovat. Z awareness prost°edk· lze pouºívat teleukazatele.

WhiteBoardMeeting [10] Jedná se o sdílenou tabuli komunikující p°es proto-
kol Skype. Nabízena je neomezená editace a rychlá odezva. Podporována je ²iroká
nabídka gra�ckých primitiv, zm¥na z-orderu, rotování objekt·, zoom a undo/redo.
Awareness prost°edky program neobsahuje, má v²ak skupinový chat.

Windows Live Messenger [4] Live Messenger nabízí sdílenou tabuli p°evzatou
z aplikace NetMeeting. Odezva je okamºitá, ov²em editované objekty jsou zamykány
� uºivatel nem·ºe editovat objekt, který je jiným uºivatelem práv¥ ozna£en. Podpo-
rovány jsou základní primitiva, av²ak u jednou vytvo°eného objektu jiº nelze m¥nit
jeho velikost. Uºivatel má moºnost vkládat screenshoty. Dokument se m·ºe skládat
z více stránek, mezi nimiº je moºné p°epínat, a lze jej exkluzivn¥ zamknout pro jed-
noho z uºivatel·. Podpora undo není nabízena. Z awareness prost°edk· lze pouºívat
teleukazatele. NetMeeting také nabízí sdílení aplikací, které spo£ívá ve vyhrazení
moºnosti práce s aplikací jedinému uºivateli, ostatní jsou pouze jako pozorovatelé.

2.4 Sí´ová architektura

Real-timové kolaborativní systémy jsou typickým p°íkladem distribuovaných sys-
tém·, kdy je vícero místn¥ odd¥lených klient· nuceno spolu komunikovat pomocí
dohodnutého protokolu pro °e²ení spole£né úlohy. Architektury systém· lze rozd¥lit
podle míry zastoupení centrálních prvk· a po£tu uzl·, s kterými daný uzel p°ímo
komunikuje.

Decentralizovaná architektura Základním znakem peer-to-peer architektury je
replikace dokumentu u kaºdého z klient·. Replikované dokumenty je t°eba udrºo-
vat v synchronizovaném stavu pomocí multicastového zasílání zpráv v²em ostatním
klient·m. Replikace umoº¬uje lokáln¥ vzniklé akce provád¥t okamºit¥, a proto mí-
vají systémy s touto architekturou obecn¥ dobrou odezvu. Plná distribuovanost dále
není zranitelná výpadky n¥kterého z uzl·. Na druhou stranu absence centrální kom-
ponenty znamená obtíºnou správu aktivní mnoºiny klient·, jakoºto i nutnost °e²it
problémy s asynchronním p°íjmem zpráv a s výpadky v jejich doru£ování.

Pro svou výhodu okamºité odezvy jde o populární °e²ení, na kterém je zaloºeno
mnoho prací, jako nap°. základní práce oboru [19]. Neduhy plynoucí z implementa£ní
sloºitosti a návrhu vlastních protokol· lze £áste£n¥ odstranit pouºitím existujících
peer-to-peer framework· jako je JXTA, jak ukazuje [9].

Centralizovaná architektura V této klient-server architektu°e je dokument v£et
n¥ synchroniza£ních algoritm· uloºen pouze na centrálním serveru. Klienti jsou od-
pov¥dní pouze za unicastové zaslání lokáln¥ vytvo°ených akcí serveru a správné
zobrazení p°ijatých dat. P°i p°íjmu zprávy ji server za£lení do svého dokumentu
a informaci o zm¥n¥ roze²le v²em klient·m. Velkou výhodou tohoto °e²ení je im-
plementa£ní jednoduchost � konzistenci dokumentu lze zajistit pouhou serializací
p°íchozích zpráv. Zobrazování u klient· je rovn¥º jednoduché, nebo´ ve²keré akce
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jsou u v²ech klient· vykonávány ve stejném po°adí � v²ichni klienti tedy na rozdíl
od p2p architektury vºdy zobrazují stejnou posloupnost verzí dokumentu. Velkou
nevýhodou je v²ak vysoká latence u lokáln¥ vytvo°ených akcí, nebo´ se zobrazováním
výsledku je typicky nutné po£kat na potvrzení serveru. Dal²í nevýhodou je snadná
zranitelnost systému.

Díky zmín¥ným nevýhodám nebyla v minulosti tato architektura p°íli² vyuºí-
vána a výzkum se soust°edil p°eváºn¥ na p2p variantu. Av²ak s nástupem Webu
2.0 a technologií jako je Flash se za£aly objevovat real-timeové systémy zaloºené na
centralizované architektu°e, nebo´ ta p°irozen¥ vyuºívá pro web typického modelu
komunikace klient-server a dovoluje relativn¥ jednoduchou implementaci klient·. Pro
tyto systémy bývá charakteristické líbivé uºivatelské rozhraní a snadná pouºitelnost.
Nevýhoda latence v²ak stále platí a systémy s ní proto bu¤ po£ítají a zobrazují ji
(Simulat [15]) nebo lokáln¥ vytvo°ené akce aplikují ihned a podle mých zku²eností
synchronizaci dokumentu jednotlivých klient· tak negarantují ([16, 3]).

Hybridní architektura Hybridní architektura se snaºí spojit výhody p°edcho-
zích návrh·. Stejn¥ jako u peer-to-peer architektury je dokument replikován u kaº-
dého z klient·, díky £emuº je moºné lokální akce aplikovat ihned a dosáhnout tak
dobré odezvy. Sou£ástí návrhu je ale zárove¬ také centrální server, který v²ak jen
zjednodu²uje komunikaci a typicky neobsahuje ºádnou synchroniza£ní logiku1 � ta
je umíst¥na u klient·. Ti spolu nekomunikují p°ímo a zprávy zasílají pouze serveru,
který zajistí spolehlivý multicast celé skupin¥. Server v²ak m·ºe mít v architektu°e
i ²ir²í vyuºití: od jeho nasazení jako sekvenceru, aº po kompletní správu uºivatel·.
Nevýhodou tohoto °e²ení je op¥t snadná zranitelnost systému, nebo´ bez centrálního
prvku není komunikace funk£ní.

Na této architektu°e bylo v poslední dob¥ vystav¥no mnoho kolaborativních sys-
tém·, £asté je zejména vyuºití jiº existujících server· a komunika£ních protokol·.
Vhodné jsou k tomu zejména sít¥ pro instant messaging, existují °e²ení vyuºívající
otev°ený protokol XMPP/Jabber ([1, 11, 12]) £i IRC, p°ípadn¥ i uzav°ený Skype
([10]). To p°iná²í mimo dobré spolehlivosti server· i jejich dostupnost za �rewally
£i NATy, a tedy £áste£n¥ odstra¬uje hlavní nevýhodu hybridní architektury.

2.5 Konzistence replikovaných dokument·

Jak jiº bylo °e£eno, pro zachování okamºité odezvy editace dokumentu je nutné
pouºít replikaci sdíleného dokumentu u v²ech klient· a tyto repliky udrºovat v syn-
chronizovaném stavu p°enosem zpráv. Pokud ºádný synchroniza£ní algoritmus není
pouºit, m·ºe docházet k výskytu následujících t°í problém·, jak udává základní
práce v oboru [19]. V souladu s [8] budu dále v textu pouºívat pojmy kauzální
závislosti a nezávislosti (konkurence).

1. Divergence. Operace (zprávy) mohou k r·zným klient·m p°ijít a být zpraco-
vány v r·zném po°adí. D·sledkem je to, ºe po zpracování dané mnoºiny zpráv
mohou r·zní klienti skon£it s r·znými verzemi dokumentu (pokud tedy ope-
race nejsou komutativní, coº obecn¥ nejsou). P°íkladem je vým¥na operací O1

1Ne v²ak vºdy, výjimkou je nap°. [21], kde se provádí synchronizace replikovaných dokument·
se serverem.
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a O2 mezi prvním a druhým uºivatelem na obrázku 2.1. Divergenci lze vy°e²it
libovolným serializa£ním algoritmem.

2. Poru²ení kauzality. V obecném peer-to-peer prost°edí se m·ºe stát, ºe ur£itá
zpráva bude doru£ena d°íve neº ta, na níº kauzáln¥ závisí. To v p°ípad¥ nap°.
nastavení barvy je²t¥ neexistujícího objektu je matoucí nejen pro uºivatele, ale
i pro samotný program. K jevu m·ºe dojít i nep°ímo p°es operaci vytvo°enou
t°etím klientem (p°íkladem na obrázku 2.1 je operace O2 zaslaná prvnímu
uºivateli). Problém kauzality lze °e²it nap°íklad pomocí stavového vektoru,
který zp·sobí selektivní pozdrºení zpráv, které je²t¥ nesmí být zpracovány.

3. Poru²ení intencí. Kv·li moºnosti sou£asného vzniku operací se m·ºe uºivate-
lem zamý²lený efekt operace odli²ovat od skute£ného efektu, který vznikne po
zpracování v²ech ostatních konkurentních operací. Tento problém je závaºný
zejména u textových editor· £i obecn¥ editor· pracujících s lineárn¥ indexo-
vaným dokumentem2, kde jsou operace tvo°eny s konkrétní hodnotou indexu,
na který mají být aplikovány. V takovém p°ípad¥ m·ºe docházet ke zcela ne-
smyslným výsledk·m, pokud se indexy p°i zpracování konkurentních operací
zm¥ní. Tento problém úsp¥²n¥ °e²í algoritmus transformace operací publiko-
vaný v [19] £i jeho hierarchická verze v [7]. Problém poru²ení intencí se v²ak
vyskytuje i u gra�ckých editor·, av²ak na pon¥kud vy²²í úrovni. Má význam
spí²e sémantický ([6]) a dále se mu budu v¥novat.

Kooperativní systém se nazývá konzistentní, pokud zabra¬uje vý²e uvedeným pro-
blém·m, tj. zaji²´uje konvergenci, kauzalitu a zachovává intence uºivatele.

2.5.1 Zaji²t¥ní konvergence

Mezi funk£n¥ ú£inné, av²ak uºivatelsky nep°ív¥tivé metody k dosaºení konvergence
gra�ckých dokument· pat°í zamykání objekt·. Sou£asná editace m·ºe probíhat
pouze na r·zných objektech. Neoptimistické zamykání vykazuje p°ed povolením edi-
tace objektu latenci nutnou pro získání zámku. Optimistický protokol dovoluje ma-
nipulaci s objektem ihned, je²t¥ p°ed získáním zámku. V p°ípad¥ jeho nezískání
je v²ak nutné mezitím provedenou uºivatelovu editaci zru²it, coº m·ºe být velmi
nepohodlné. Z t¥chto d·vod· se od zamykání upou²tí.

Klasickým °e²ením je de�nování úplného uspo°ádání na mnoºin¥ v²ech operací a
pomocí serializace zaji²t¥ní toho, ºe výsledný efekt skupiny operací je ekvivalentní
takovému výsledku, jaký by tyto operace vytvo°ily p°i vykonání v po°adí daném
úplným uspo°ádáním. Toto úplné uspo°ádání by m¥lo být roz²í°ením kauzálního
uspo°ádání operací ([19]).

Optimistická varianta serializace vºdy dovoluje p°íchozí operaci vykonat oka-
mºit¥. Na druhou stranu v²ak algoritmus p°i p°íjmu out-of-order operace, tj. takové,
která jiº m¥la být p°ijata d°íve, musí zajistit nápravu. �asto se k tomu uºívá historie
p°ijatých operací se°azených dle úplného uspo°ádání (dále ozna£ována jako HB) a
provád¥ní rollbacku. P°i p°íjmu out-of-order operace jsou v²echny v daném uspo°á-
dání v¥t²í operace vráceny zp¥t (undo), poté je provedena nová operace a nakonec
jsou vrácené operace znovu provedeny (redo). Pokud budeme na obrázku 2.1 p°ed-
pokládat uspo°ádání operací dle svislé osy, bude HB t°etího uºivatele v okamºiku

2V praxi lze totiº linearizovat tém¥° v²echny typy dokument·, jak dokazuje °e²ení [20].
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Obrázek 2.1: Problémy udrºování konzistence. V ráme£cích jsou vid¥t stavy p°i uºití
konzistentního algoritmu zachovávajícího intence.

p°ijetí operace O1 ve stavu [O2] a bude proto nutné nejprve provést undo na O2,
vykonat O1 a následn¥ znovu vykonat O2, coº povede ke stavu [O1,O2].

U hybridních architektur lze k ur£ení po°adí vyuºít centrální server jako sek-
vencer. Pokud spolehlivý multicast serveru zaru£uje FIFO po°adí v odesílání zpráv
(zprávy jsou multicastovány v po°adí jejich p°íchodu na server) a komunikace kli-
ent· se serverem je spojovaná (zprávy se b¥hem p°enosu nep°edbíhají), je serverem
vytvá°ené totální uspo°ádání zárove¬ kauzálním uspo°ádáním. Klienti se tedy o za-
ji²t¥ní kauzality nemusejí v·bec starat. Pro d·kaz p°edpokládejme, ºe operace B je
kauzáln¥ závislá na A. Pokud A i B byly vytvo°eny u stejného klienta, jsou na ser-
ver odeslány v po°adí A, B a tedy jsou v tomto po°adí také v²em doru£eny. Pokud
A byla vytvo°ena jiným klientem, do²lo k vytvo°ení B aº po p°íjmu A ze serveru.
Tedy odeslaná B jist¥ p°ijde na server aº po operaci A.

2.5.2 Zachování intencí u vektorových editor·

V gra�ckých editorech je moºné objekty jako cíle operací ur£ovat p°ímo jejich uni-
kátním identi�kátorem a proto není nutné zachovávat intence stejným zp·sobem
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jako u textových editor·. Vektorové editory3 v²ak mimo operací New a Delete musí
je²t¥ poskytovat operaci Update, která m¥ní vlastnosti jiº vytvo°ených objekt·.

Problém nastává, pokud dv¥ konkurentní operace nastavují tutéº vlastnost (nap°.
barvu) stejnému objektu na r·znou hodnotu. Takové dv¥ operace budeme dále v sou-
ladu s [18] nazývat kon�iktní. Pokud operace jsou ale ur£eny pro r·zné objekty nebo
nastavují r·zné vlastnosti stejného objektu (nap°. barvu a umíst¥ní), je moºné efekty
obou operací slou£it dohromady jejich serializací, a tak zachovat intence obou uºi-
vatel·. Tyto operace nazýváme kompatibilní. Otázkou z·stává, jak se zachovat p°i
°e²ení kon�iktních operací:

• Null-efekt. Kon�iktní operace nebudou provedeny, a tedy nebudou zachovány
intence ºádného uºivatele. Toho lze dosáhnout undoováním operace, jakmile
se zjistí, ºe je kon�iktní. Uºivatel toto vnímá jako navrácení objektu do p·-
vodní polohy a typicky nemá moºnost zjistit, co cht¥l vzdálený uºivatel vlastn¥
ud¥lat.

• Single-efekt. Dojde k vykonání v²ech operací, ale viditelný efekt bude mít
pouze ta operace, která byla vykonána jako poslední. Zachovány budou intence
jediného uºivatele. O tom, která operace bude poslední, typicky rozhoduje sa-
motný serializa£ní algoritmus, zcela nezávisle na tom, o jaké operace se jedná.
Obecn¥ v²ak platí, ºe uºivatel nemusí nutn¥ vid¥t ty operace, jejichº efekt je
nakonec p°ekryt poslední operací � záleºí na po°adí jejich p°íjmu. Pokud hned
první zpracovanou operací bude ta z hlediska uspo°ádání poslední, neuvidí uºi-
vatel efekt ºádné z ostatních kon�iktních operací, a tedy nebude mít tu²ení,
ºe se dostal do kon�iktu s ostatními uºivateli.

• All-efekt. Sada relativn¥ komplikovaných algoritm· navrºených v [18] zaji²-
´uje provedení v²ech kon�iktních operací tak, ºe s kaºdou p°ijatou kon�iktní
operací dojde k vytvo°ení nové kopie objektu, na kterou je posléze tato ope-
race aplikována. Tím z·stanou zachovány intence v²ech uºivatel·. Je v²ak
velice nutné v uºivatelském rozhraní toto ²t¥pení dob°e zachytit a také zob-
razit vztah k p·vodnímu objektu. Mimoto ²t¥pení objektu, který je provázán
vazbami s okolními objekty, m·ºe u£init dokument velice nep°ehledným.

Pro rozpoznání kon�iktních operací je samoz°ejm¥ nutné um¥t rozpoznat konku-
rentní operace, coº lze zajistit nap°íklad Lamportovými logickými hodinami, produ-
kujícími £áste£né uspo°ádání. Samotná serializace sekvencerem popsaná vý²e toto
rozpoznání neumoº¬uje.

Je v²ak nutné zmínit, ºe operace nemusí být cíleny pouze na p°ímo identi�kované
objekty, ale i na logickou skupinu objekt·. To se týká zejména skupin objekt· ([6])
£i jiných typ· vazeb mezi objekty (prezentovaný GChat). P°íkladem jsou konku-
rentní operace O1, O2 a jejich p°ijmutí u klient· 2 £i 3 na obrázku 2.1. Tv·rce O1
cht¥l posunout celou skupinu, zatímco tv·rce O2 cht¥l do skupiny p°idat nový ob-
jekt. Jediným °e²ením zachovávajícím intence obou je posunout celou skupinu v£etn¥
nového objektu. Je proto d·leºité, aby konkrétní objekty reprezentující logickou sku-
pinu byly ur£ovány aº u p°íjemce a nikoliv jiº p°i vzniku operace u odesílatele. Dále
platí, ºe de�nování po°adí provád¥ní kon�iktních operací pouze serializací nemusí

3Obecn¥ji jde o editory umoº¬ující nastavování vlastností £ástí dokumentu, tedy nap°. i non-
plaintextové editory.
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být vºdy vhodné4. Práce [6] proto navrhuje kon�iktní operace uspo°ádávat v pev-
ném, pravidly p°edem stanoveném po°adí v závislosti na druhu t¥chto operací, a tedy
dosaºení vºdy stejného výsledku pro danou mnoºinu kon�iktních operací, nezávisle
na po°adí daném serializací.

Dále platí, ºe operace Create, vytvá°ející nový objekt, nem·ºe být v kon�iktu
s ºádnou jinou operací, nebo´ v²echny operace na objektu jsou kauzáln¥ závislé na
operaci, která objekt vytvo°í. Také operace Delete není nikdy v kon�iktu s ºádnou
jinou operací. D·vodem je podpora p°íkaz· undo a redo ([2]), kv·li které je nutné
objekt zachovat pro p°ípadné pozd¥j²í obnovení. Proto není operací nikdy doopravdy
odstran¥n, jen je jeho existence nastavena na �false�.

2.6 Distribuované undo a redo

Zatímco v klasických aplikacích je moºnost provád¥ní undo a redo b¥ºná, v kolabo-
rativních editorech se jejich podpora objevila teprve nedávno. Distribuované undo
a redo má svá speci�ka, zejména díky konkurentním operacím. P°edpokládejme na-
p°íklad, ºe oba uºivatelé mají HB ve stavu [O1,O2] a ºe první uºivatel vytvo°í ope-
raci O3, zatímco druhý uºivatel sou£asn¥ vrátí zp¥t poslední operaci, tedy vytvo°í
undo(O2). Pro zaji²t¥ní okamºité lokální odezvy dojde ihned k vykonání operací a
HB se dostanou do stavu [O1,O2,O3], resp. [O1]. P°i p°íchodu undo(O2) k prvnímu
uºivateli tedy bude nutné operaci O2 vracet z prost°edku HB a uºivateli se bude
zdát, ºe O3 byl jaksi p°esko£en.

Jedny z opravdu mála prací zabývajících se problematikou undo jsou [2, 17]5.
Základní my²lenkou je mít mechanismus schopný provést undo/redo na zcela libo-
volnou operaci, umíst¥nou kdekoliv v HB. O konkrétní omezení pro uºivatele ve vy-
tvá°ení undo/redo p°íkaz· se pak nezávisle stará p°íslu²ná politika undo/redo. Tato
�exibilita poskytuje politice neomezený výb¥r operací z HB a záruku, ºe vzniklý
p°íkaz se vºdy poda°í vykonat u v²ech klient·. Je dobré si v²imnout, ºe politika p°i
výb¥ru operací uvaºuje pouze lokální stav HB, zatímco mechanismus vykonávání
musí fungovat ve v²ech HB.

Výstupem politiky je unikátní identi�kátor vybrané operace a p°íslu²ná inverzní
operace, která efekt operace vybrané pro undo eliminuje £i jej p°i redo naopak
obnovuje. Inverzní operací m·ºe být i identita6. Samotný undo/redo mechanismus
poté p°i zpracování vykoná inverzní operaci a vybranou operaci v HB aktivuje £i
deaktivuje. Deaktivované operace stále v HB fyzicky z·stávají a jsou p°ipraveny na
p°ípadné redo, av²ak nejsou p°i práci v HB uvaºovány. D·vod je ten, ºe p°i redo je
nutné zajistit aktivaci operace na jejím p·vodním míst¥ v HB.

Díky �exibilit¥ dané rozd¥lením problému na dv¥ £ásti je moºné uºivateli na-
bídnout více undo/redo politik. Typicky jsou politiky d¥leny na globální a lokální
podle toho, zda se p°i výb¥ru uvaºují v²echny operace £i jen operace vytvo°ené lo-
kálním uºivatelem. Lokální reºim odpovídá spí²e klasickému undo/redo a uºivatel
jej pouºívá pro nápravu svého vlastního rozhodnutí £i chyby, zatímco globální reºim

4Jako p°íklad lze uvést obrázek 2.1, pokud by O2 byla v uspo°ádání d°íve neº O1.
5Práce se zabývají implementací undo algoritm· pro opera£ní transformace, resp. all-efekt u gra-

�ckých editor·, av²ak �loso�e °e²ení problému je obecn¥ pouºitelná.
6P°i undo toto nastane, pokud je operace p°eryta nov¥j²í kon�iktní operací a neprojevuje se.

U redo je výsledek identitou, pokud se redoovaná operace projevit nesmí, nebo´ je její efekt p°ekryt
nov¥j²í kon�iktní operací.
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je pouºitelný pro celou skupinu uºivatel·, která chce vrátit dokument do ur£itého
stavu. Obecn¥ je dobré p°i výb¥ru operací postupovat chronologicky od nejmlad²ích
k nejstar²ím, jak je zvykem v klasických aplikacích. Speciálním druhem je výb¥rový
reºim, který uºivateli nabídne seznam v²ech operací z HB a uºivatel má moºnost si
libovolné zvolit.
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Kapitola 3

Editor GChat

GChat je real-timeový vektorový kolaborativní editor vyvíjený v rámci ro£níkového
projektu na MFF UK. Program spl¬uje obecné poºadavky popsané v sekci 2.1 a
dále nabízí následující vlastnosti a funkce:

Multiplatformnost Program je napsán v jazyce Java, coº mu umoº¬uje b¥h na
velkém po£tu opera£ních systém·.

Podpora editace diagram· Mimo b¥ºných prost°edk· dostupných ve vektoro-
vých editorech, jako je práce se základními primitivy a nastavování jejich
vlastností, práce se schránkou, zm¥na z-orderu a podobn¥, nabízí GChat ná-
stroje pro tvorbu diagram·. Tím je my²lena zejména moºnost objekty propo-
jovat vazbami a zajistit tak soudrºnost dokumentu i p°i p°esunu jednotlivých
objekt·. Mimoto program obsahuje n¥kolik primitiv pro tvorbu UML Class
diagram·. Dal²í je jednoduché doprogramovat, detaily jsou popsány v progra-
mátorské dokumentaci.

Více politik undo a redo GChat podporuje celkem 4 politiky undo a redo. Jako
jediný autorovi známý editor GChat podporuje reºim selektivního undo a redo,
který umoº¬uje provád¥t undo a redo jen u vybraných gra�ckých objekt·.

Awareness prost°edky Mimo textového chatu program nabízí teleukazatele a moº-
nost zji²t¥ní uºivatele, který jako poslední daný objektu upravil.

Zaloºen na IM protokolu Jabber Díky pouºívání b¥ºného protokolu a existují-
cích registrací uºivatel· nevyºaduje GChat kon�guraci ani práci s IP adresami.
Standardizované porty a nepot°ebnost p°ijímat sí´ová spojení zaji²´ují dobrou
pr·chodnost �rewally £i NATy.

Podpora rolí GChat umoº¬uje uºivatele za°azovat do t°í kategorií oprávn¥ní: ad-
ministrátor, ú£astník a pozorovatel. Zatímco administrátor smí v²e, pozorova-
tel nemá ani právo editace sdíleného dokumentu.

Ukládání Vytvo°ený dokument lze uloºit do XML souboru a pozd¥ji jej op¥t na£íst.
Podporován je rovn¥º export do formát· JPG a PNG.

GChat je naprogramován v Jav¥ 6 ve vývojovém prost°edí NetBeans 5.5. Rozsáhlý
framework JDK obsahuje i balík Swing, který byl vyuºit pro implementaci GUI.
V programu se pouºívá existující implementace protokolu Jabber jménem Smack[14],
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Obrázek 3.1: Velmi zjednodu²ený vrstvový model architektury programu.

která zaji²´uje ve²kerou sí´ovou komunikaci a protokol objektov¥ zapouzd°uje. Pou-
ºití Smacku mi umoºnilo se pln¥ soust°edit na vlastní funk£nost editoru.

Celkový náhled na architekturu programu je vid¥t na obrázku 3.1. V následu-
jícím textu se v²ak spí²e neº celkovým programátorským popisem systému, který
lze nalézt v programátorské dokumentaci, budu rad¥ji zabývat popisem a °e²ením
n¥kolika d·leºitých a my²lenkov¥ zajímavých £ástí tohoto kolaborativního editoru.
Implementa£ní detaily, stejn¥ jako jména konkrétních t°íd a metod, nebudou v zájmu
p°ehlednosti a srozumitelnosti zmi¬ovány. Rovn¥º GUI £ást aplikace neobsahuje vý-
razn¥ zajímavé prvky, a proto v této práci bude její popis vynechán.

3.1 Technologie Jabber

Technologie Jabber[13] je zaloºena na XML protokolu XMPP (Extensible Messa-
ging and Presence Protocol). XMPP poskytuje sluºby instant messagingu a zasí-
lání prezencí uºivatel·. Na rozdíl od ostatních technologií pro instant messaging
je XMPP otev°ený a snadno roz²i°itelný. Jedná se o decentralizovanou sí´ vzá-
jemn¥ propojených server· s podobnou strukturou jakou má e-mail. Kaºdý vlast-
ník ve°ejné IP adresy tedy m·ºe provozovat sv·j vlastní Jabber server. Podobn¥
jako u e-mailových schránek mají uºivatelé vlastní adresu, tzv. Jabber ID ve tvaru
jméno@server.domena, kterou jsou p°i komunikaci jednozna£n¥ identi�kováni.

Mnoho Jabber server· poskytuje sluºbu tvorby a hostování místností pro víceu-
ºivatelský chat (MUC � MultiUser Chat). Místnost je identi�kována svým JIDem a
kaºdá zpráva odeslaná na tuto JID adresu je serverem rozeslána v²em £len·m dané
místnosti. Uºivatelé mají r·zná práva týkající se zejména nastavování místnosti,
administrace uºivatel·, moºnosti vstoupit, chatovat a podobn¥.

�len místnosti se o ostatních dozvídá pomocí p°íjmu prezencí. Prezence je spe-
ciální zpráva, která udává dostupnost daného £lena v místnosti, textový popis stavu
uºivatele (status) £i informace o jeho právech. Základní typy prezencí jsou Available
(£len se vyskytuje v místnosti) a Unavailable (£len je odpojen). Prezence daného
uºivatele je v²em £len·m rozeslána vºdy, kdykoliv se údaje v prezenci zm¥nily. To
nastává p°i vstupu £i odchodu £lena z místnosti, p°i zm¥n¥ jeho práv a také tehdy,
pokud si ji £len sám zm¥nil (nap°íklad nastavením statusu). Dále Jabber server za-
jistí privátní odeslání aktuálních prezencí v²ech £len· kaºdému nov¥ vstoupiv²ímu
£lenovi.
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GChat je navrºen jako nadstavba textového víceuºivatelského chatu a vyuºívá
roz²í°ení MUC pro komunikaci mezi klienty. V jedné místnosti m·ºe probíhat práce
na jednom dokumentu. Ve²kerá komunikace mezi klienty p°i editaci spole£ného do-
kumentu tedy probíhá p°es Jabber server hostující daný MUC pomocí zasílání a
p°íjmu zpráv. Uskute£¬uje se t°emi zp·soby � ve°ejnou zprávou v místnosti (má
význam multicastu v²em klient·m), privátní zprávou konkrétnímu £lenovi (má vý-
znam navázání p°ímé komunikace) a nastavením textového statusu své prezence (má
význam sd¥lení stavu klienta sou£asným i budoucím £len·m místnosti). Zprávy mají
p°ibalenu datovou £ást, pomocí které jsou p°ená²eny operace £i jiné p°íkazy.

Jabber se ukazuje jako velmi vhodná základna pro budování kolaborativního
editoru zaloºeného na centralizované £i hybridní architektu°e. Klient m·ºe být pro-
vozován i za NATy a �rewally, nebo´ díky existenci centrálních Jabber server· není
ºádný z uºivatel· nucen starat se o IP adresy £i aktivn¥ p°ijímat spojení a mít tak
otev°eny komunika£ní porty. Jabber se také stará o plnou správu £len· místnosti a
nabízí textový chat. Mimoto server nabízí spolehlivý multicast a lze jej vyuºít jako
sekvencer tvo°ící totální kauzální uspo°ádání, nebo´ spl¬uje poºadavky uvedené vý²e
v 2.5.1. V neposlední °ad¥ se díky decentralizaci celkové architektury Jabberu ne-
vyskytuje problém jediného bodu selhání a celkové nemoºnosti kolaborativní editor
provozovat. Jedinou nevýhodou tak z·stává mírn¥ vy²²í latence oproti £ist¥ distri-
buované variant¥ editoru.

3.2 Zaji²t¥ní konvergence a kauzality

GChat vyuºívá hybridní architekturu zaloºenou na Jabber serverech. Operace p°ijaté
ze serveru se °adí na konec fronty operací ke zpracování (dále IQ � Input Queue),
odkud jsou postupn¥ vybírány pracovním vláknem a pomocí serializace umis´ovány
do HB. Aby byla odezva editoru co nejrychlej²í a eliminovala se latence p°ipojení
k serveru, je t°eba lokáln¥ vytvo°ené operace p°i jejich odesílání na server rovn¥º
ihned za°adit do IQ. IQ proto funguje jako prioritní fronta up°ednost¬ující lokální
operace. Nov¥ vytvo°ená lokální operace je tedy do IQ za°azena za poslední lokální
operaci a p°ed v²echny ostatní, p°ijaté ze serveru. Díky tomuto faktu a uspo°ádání
zpráv Jabber sekvencerem jsou tak operace kauzáln¥ se°azeny jiº v IQ a není tedy
t°eba ºádné operace p°ed zpracováním um¥le pozdrºovat.

Konvergence replikovaných dokument· je zaji²t¥na uºitím optimistické seriali-
zace a rollback· HB. Úsp¥²ná serializace by mohla být provedena pouhým spoleh-
nutím se na kauzální úplné uspo°ádání dané Jabber serverem, a tím by byl spln¥n
poºadavek konvergence i kauzality. GChat v²ak pouºívá styl uspo°ádávání, jaký je
nutný u distribuovaných architektur, kdy jsou operace zna£kovány jiº p°i svém vy-
tvo°ení u p°íslu²ných klient·. D·vodem je p°edev²ím fakt, ºe a£koliv doba mezi
skute£ným vytvo°ením operace u klienta a jejím p°íjmem na stran¥ serveru m·ºe
být relativn¥ dlouhá1, sekvencer jí vºdy p°i°adí nejnov¥j²í £íselné po°adí. Tato stará
operace tedy bude nesprávn¥ povaºována za aktuální a m·ºe p°ekrýt efekt mno-
hem nov¥j²ích operací, se kterými ani nebyla v okamºiku vytvo°ení konkurentní,
coº poru²í intence ostatních uºivatel·. P°i ozna£ení operace v dob¥ vytvo°ení pro-

1Jabber/Smack má standardní timeout p°i odesílání nastaven na 30 s a krátké výpadky p°ipojení
jsou ignorovány.
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blém nenastává a chvilkový výpadek jednoho uºivatele tak nem·ºe naru²it sou£asné
intence ostatních.

K ozna£ování operací v dob¥ jejich tvorby se standardn¥ v distribuovaných sys-
témech uºívá vektorových hodin produkujících £áste£né uspo°ádání. Zp·sob dopl-
n¥ní na úplné uspo°ádání (tedy douspo°ádání konkurentních operací) je vícemén¥
libovolný2, nebo´ na n¥m bez p°ihlédnutí k sémantice operací v podstat¥ nezáleºí.
GChat se ale p°esto pokou²í pojem konkurentních operací pon¥kud obejít a ve²-
keré operace °adit �objektivn¥ji�: primárn¥ dle kauzální závislosti a sekundárn¥ dle
skute£ného £asu synchronizovaného pomocí protokolu NTP (dále ozna£ován jako
pseudoglobální £as). Musím v²ak bohuºel p°iznat, ºe toto rozhodnutí bylo chybné,
nebo´ má své nevýhody a p°ínosy jsou sporné. P°esto v následujících odstavcích své
°e²ení stru£n¥ popí²i.

Pseudoglobálním £asem (globální £as v distribuovaném prost°edí ur£it nelze)
rozumíme maximáln¥ p°esný £as získaný z NTP server·. �as je uchováván ve form¥
odchylky od lokálních hodin po£íta£e a je poprvé synchronizován jiº p°ed vstupem do
místnosti, tedy p°ed jakoukoliv prací na dokumentu. Jediným nebezpe£ím je cílené
posunutí lokálních hodin za b¥hu programu, které odchylku samoz°ejm¥ zneplatní.
Proto je jednak odchylka synchronizována periodicky po celou dobu b¥hu programu
a jednak je p°ed kaºdým vrácením její hodnoty kontrolována smysluplnost (jinak se
do£asn¥ pouºije její predikce). GChat je pak p°i rozumném plánování svých vnit°ních
vláken Javou schopen zajistit maximální odchylku 100 ms od reálného £asu. D·leºité
je, ºe £as m·ºe díky opakovaným synchronizacím mírn¥ skákat dop°edu a dozadu
a tedy nelze zajistit, ºe pro dva po sob¥ vrácené pseudoglobální £asy t1 a t2 platí
t1 < t2.

V GChatu je kaºdá vytvo°ená operace ihned opat°ena pseudoglobálním £asem
vytvo°ení a tzv. prerekvizitou, coº je identi�kátor operace, která byla v daném oka-
mºiku v HB daného klienta poslední3. Prerekvizita je nutná k zaji²t¥ní kauzality,
nebo´ na pseudoglobální £as se nelze pln¥ spolehnout. Po svém vyjmutí z IQ je
operace do HB vkládána za svoji prerekvizitu a zárove¬ p°ed první mlad²í operaci
leºící za onou prerekvizitou. Toto uspo°ádání je kauzální a úplné, coº p°i serializaci
zaru£uje úsp¥²nou konvergenci systému. Vzhledem k tomu, ºe toto uspo°ádání nepo-
skytuje informace o konkurenci operací, jsou intence uºivatele zachovány dle �loso�e
single-efektu a z kon�iktních operací vyhrává ta �pozd¥ji� vytvo°ená.

Jediná výhoda tohoto algoritmu se projeví pouze pokud se uºivatelé nacházejí
fyzicky vedle sebe a na monitory si vzájemn¥ vidí. Díky uºití pseudoglobálního £asu
bude °azení konkurentních operací p°ibliºn¥4 odpovídat skute£né posloupnosti uºi-
vateli provád¥ných akcí, nezávisle na latenci p°ipojení k Jabber serveru, a uºivatelé
tak uvidí o£ekávané výsledky. Mezi hlavní negativa pat°í závislost na NTP serverech,
neschopnost garance 100 ms odchylky za v²ech okolností, nutnost pouºití prerekvizit
a také implementa£ní sloºitost.

2�asto nap°. dle po°adí klient· ve vektoru. Výjimkou je jiº zmín¥ná práce [6], která vyuºívá
sémantiky operací a tento problém °e²í nejlépe.

3Coº v²ak samoz°ejm¥ díky mechanismu optimistické serializace nemusí být poslední vloºená
operace.

4Rozdíl pseudoglobálních £as· mezi uºivateli by se m¥l vºdy pohybovat pod 200 ms.
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3.2.1 Globální identi�kace

V kaºdém distribuovaném prost°edí je nezbytné zajistit jednozna£nou identi�kaci
objekt·. Zde speciáln¥ poºadujeme, aby jednotlivé replikované objekty m¥ly stejnou
identi�kaci u v²ech klient·. V GChatu identi�kacím °íkáme GID (Global IDenti-
�er). Klient se m·ºe spolehnout, ºe jím vytvo°ený GID je v rámci místnosti, tedy
dokumentu, vºdy unikátní. GID jednozna£n¥ identi�kuje libovolný objekt, kde je
£lenskou prom¥nnou. A£ jde u r·zných klient· o r·zné instance objektu s r·znými
daty, p°i°azený GID z·stává stejný a objekt lze dle n¥j lokalizovat. Pomocí GIDu
jsou identi�kovány zejména operace a gra�cké objekty.

Identi�kátor se skládá ze t°í sloºek: jednak jde o klient·v lokální £íta£ vytvo°e-
ných GID·, dále o jednozna£né ID klienta v místnosti a nakonec o pseudoglobální £as
vytvo°ení identi�kátoru. �as je zde pon¥kud navíc, má v²ak vyuºití p°i de�nování
úplného uspo°ádání na mnoºin¥ GID·: primárn¥ dle £asu, sekundárn¥ dle klienta a
terciárn¥ dle hodnoty £íta£e. Vedlej²ím efektem je moºnost u kaºdého GIDu ur£it
jeho stá°í. Uspo°ádání v²ak nemusí být díky nespolehlivosti pseudoglobálního £asu
kauzální. Proto je u algoritm·, kde je kauzalita d·leºitá, nutné dopl¬ování prerekvi-
zitou.

3.2.2 P°enos objekt·

V aktuální verzi GChatu jsou ve²keré objekty p°ená²eny za uºití javovské serializace.
Samotná serializace a deserializace v²ak ve v¥t²in¥ p°ípad· nesta£í. D·vodem je
p°edev²ím to, ºe spousta poloºek v objektech má pouze lokální význam a u jiných
klient· hodnota nemá smysl nebo ji lze jednodu²e dopo£ítat. P°íkladem m·ºe být
p°ená²ení místo celého gra�ckého objektu pouze jeho GIDu. Proto jsou takovéto
poloºky ozna£eny klí£ovým slovem transient a je t°eba je po p°ijetí obnovit.

K tomu u objekt· a zejména u operací slouºí metody pack() a unpack(). Pack()
je volán na stran¥ odesílatele a zajistí vypo£tení netransientních poloºek pro jejich
pozd¥j²í zp¥tné dopo£tení/vyhledání na stran¥ p°íjemce, kde se na p°ijatý objekt
zavolá unpack(). Unpack() £asto kontroluje i konzistenci p°ijatého objektu z hlediska
celého dokumentu. D·leºité je, ºe unpack() smí selhat jen v kritických p°ípadech a
zejména tak musí u£init u v²ech klient· (£ili nesmí záleºet na konkrétním stavu do-
kumentu), protoºe p°i jeho selhání se operace ignoruje a do HB není v·bec za°azena.
Poru²ení této podmínky by vedlo k divergenci dokumentu.

D·leºité je podotknout, ºe operace £i gra�cké objekty nejsou v GChatu nikdy
skute£n¥ odstra¬ovány a v p°íslu²ných datových strukturách stále fyzicky z·stávají,
pouze je jejich stav nastaven na �smazán� a nejsou jiº pouºívány. Hlavním d·vodem
je zaji²t¥ní fungování undo a redo, nebo´ je nutné mít moºnost dané objekty obnovit,
a to v p·vodním stavu a na p·vodním míst¥. Druhý d·vod spo£ívá v nutnosti tyto
objekty vyhledávat ve volání unpack() £i p°i hledání prerekvizit v HB � nezávisle
na tom, zda jsou smazány £i ne (nebo´ u r·zných klient· m·ºe ke smazání dojít
v r·znou dobu).

3.3 Vstup do místnosti

V p°edchozí £ásti jsme se zabývali tím, jak je °e²ena mezi klienty vzájemná synchro-
nizace replik téhoº dokumentu. Zatím jsme p°edpokládali, ºe mnoºina uºivatel· je
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pevná a ºe v²ichni za£ínají práci na totoºné verzi dokumentu. To v²ak samoz°ejm¥
není pravda, nebo´ uºivatelé se mohou do místnosti p°ipojovat a také se z ní od-
pojovat ve zcela libovolnou dobu. D·leºité je pravidlo, ºe v jedné místnosti nikdy
nesmí existovat dva klienti s r·znými dokumenty. To by vedlo k okamºité diver-
genci, nebo´ n¥kte°í uºivatelé by pracovali na jednom dokumentu a jiní na zcela
druhém, nesouvisejícím dokumentu. Je tedy t°eba zajistit, aby v²ichni £lenové jedné
místnosti pracovali na stejném dokumentu, nezávisle na tom, kdy se do místnosti
p°ipojili. Speciáln¥ je t°eba vy°e²it problém sou£asného vstupu více uºivatel· do
zcela prázdné místnosti � sv·j dokument smí prosadit pouze jeden z nich. V²ichni
ostatní musí dokument získat od klient·, kte°í jej jiº mají a pracují na n¥m.

3.3.1 Prezence

Jak bylo jiº °e£eno v 3.1, klient se o ostatních £lenech místností dozvídá pomocí
p°íjmu prezencí. GChat tohoto mechanismu vyuºívá pro p°enos dal²ích informací
o klientech, nad rámec t¥ch podporovaných Jabberem. To je zaji²t¥no pouºíváním
vlastního formátu textového statusu klienta. Kódují se v n¥m tyto údaje:

• Stav vlastn¥ní dokumentu. Pouºívá se pro °ízení vstupu do místnosti a je hlavní
motivací pro zavedení roz²í°ených prezencí, více o tom dále.

• ID klienta (jedna ze sloºek GIDu). Díky ní lze zjistit jméno £lena místnosti,
který ur£itý GID vyprodukoval.

• JID uºivatele, tj. plné jméno jeho Jabber ú£tu. V místnosti jsou totiº uºivatelé
standardn¥ identi�kováni pouze jejich p°ezdívkou.

• Role uºivatele. Vzhledem k tomu, ºe GChat role se zcela nekryjí s Jabber
rolemi, p°ená²í se explicitn¥.

• Opravdový textový status uºivatele.

Tato roz²í°ená prezence je samoz°ejm¥ generována GChatem, a proto je status u nov¥
p°ipojených uºivatel·5 prázdný � je²t¥ nem¥li moºnost jej nastavit. Prázdný status
znamená pouºití výchozích hodnot. GChat se roz²í°enou prezenci snaºí nastavit co
nejd°íve po svém vstupu do místnosti.

Pro úplnost bych rád zmínil, ºe podobn¥ je vyuºit téº textový status názvu
místnosti pro p°enos informací o jejím nastavení speci�ckém pro GChat.

3.3.2 Algoritmus vstupu

Prvním krokem je samotný vstup do místnosti, jak jej provádí v²ichni Jabber klienti.
Dal²ími kroky jsou nastavení roz²í°ené prezence a zaji²t¥ní synchronizace pseudo-
globálního £asu, který musí být synchronizován p°ed vytvo°ením prvního GIDu (viz
3.2). Hlavním úkolem je v²ak získat dokument, na kterém uºivatel bude moci pra-
covat. Tato fáze úsp¥²n¥ kon£í pouze dv¥ma zp·soby:

1. Lokální klient si mohl dovolit pro uºivatele vytvo°it nový £istý dokument.
5Stejn¥ jako u £len· místnosti, kte°í nepouºívají GChat, ale jen b¥ºného textového IM klienta.
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Obrázek 3.2: P°echody mezi stavy vlastnictví dokumentu.

2. Lokální klient musel aktuáln¥ platný dokument získat od jiných uºivatel·
v místnosti, kte°í ho jiº m¥li.

Algoritmus k rozhodování vyuºívá roz²í°ených prezencí popsaných vý²e, zejména
stavu vlastnictví dokumentu. Ten nabývá £ty° hodnot:

• NO/stav neznámý. Výchozí stav klienta po vstupu do místnosti. Klient do-
kument nemá a ani jej nijak nezískává. M·ºe jít i o £ist¥ textového £lena
místnosti.

• YES. Klient dokument má a je dostupný p°íslu²nému uºivateli. Od tohoto
klienta je moºné dokument získat.

• WANTTOSET. Klient sout¥ºí o moºnost nastavit prázdný dokument.

• WAITING. Klient práv¥ dokument stáhl od jiného uºivatele a p°ipravuje se
na p°epnutí do stavu YES.

P°echody mezi stavy ukazuje obrázek 3.2. Klient po svém vstupu za£íná se stavem
NO. Za pov²imnutí stojí, ºe ze stavu NO se do stavu YES lze dostat pouze nep°ímo
p°es stavy WANTTOSET £i WAITING. Dále platí, ºe jakmile je klient ve stavu
YES, jiº jej nem·ºe zm¥nit.

Vlastní rozhodovací algoritmus spo£ívá v nekone£ném6 zkou²ení následujících
krok·:

1. Pokud jsi v místnosti sám £i v²ichni mají NO prezence, zkus prosadit sv·j
vlastní prázdný dokument. Nastav si prezenci WANTTOSET, ode²li ji na ser-
ver a po£kej si na její p°íjem. O výherci v sout¥ºi rozhodne Jabber server, nebo´
funguje jako sekvencer a p°ipojení je spojované. Pokud tedy b¥hem £ekání na
p°íchod tvé vlastní prezence p°ijde cizí WANTTOSET prezence, znamená to
prohru, nebo´ to n¥kdo zkusil d°íve. Prohrou je i to, pokud v okamºiku p°ijetí

6Ve skute£né implementaci je v²ak algoritmus omezen timeouty.
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tvé prezence zjistí², ºe existuje klient, který má stav jiný neº NO7. V p°í-
pad¥ prohry svoji ºádost musí² stáhnout nastavením NO prezence a vrátit se
do smy£ky. Pokud ov²em jako první p°ijme² svoji vlastní prezenci a v²ichni
ostatní mají stále stav NO, vyhrál jsi � sv·j aktuální stav WANTTOSET
zm¥¬ na YES a vytvo° nový model.

2. Pokud v místnosti existuje klient se stavem YES, pokus se od n¥j model získat
(viz dále). V p°ípad¥ neúsp¥chu p°i stahování se op¥t vra´ do smy£ky.

3. V ostatních p°ípadech, kdy existuje klient s WAITING £i WANTTOSET sta-
vem, po£kej, jak se situace vyvine (tedy s timeoutem £ekej na p°íjem libovolné
nové prezence).

Nejd·leºit¥j²í vlastností algoritmu je, ºe se v místnosti nikdy nevyskytnou dva r·zné
dokumenty zárove¬. Jedná se vlastn¥ o centralizované vzájemné vylou£ení proces·.
Pokud lokální klient v kroku 1 vyhrál, není mu v okamºiku ov¥°ení výhry známa
jakákoliv cizí prezence jiná neº NO. Protoºe díky sekvencerovému chování serveru
jsou prezence odesílány ve stejném po°adí v²em klient·m, tak neexistuje klient, který
by m¥l svoji vlastní WANTTOSET prezenci p°ed WANTTOSET prezencí lokálního
klienta.

3.3.3 Získání dokumentu

Pokud nastane ta situace, ºe jiº v místnosti probíhá aktivita a existují klienti vlast-
nící dokument, je nutné p°íslu²ný dokument od n¥kterého klienta stáhnout. Kv·li
zaji²t¥ní funk£nosti algoritmu serializace a p°íkaz·m undo/redo je t°eba získat celý
HB. A£koliv je moºné celý dokument zrekonstruovat postupným provedením v²ech
operací v HB, jsou rovn¥º stahovány v²echny gra�cké a pomocné objekty. D¥je se
tak £ist¥ kv·li rychlosti zobrazení dokumentu, nebo´ takto není pot°eba v²echny
operace po p°íjmu provád¥t. Stahována je také fronta p°íchozích zpráv (IQ). Je to
z toho d·vodu, ºe ve front¥ klienta, od n¥hoº je dokument stahován, mohou stále
být n¥jaké p°íkazy £i operace, které byly v místnosti rozeslány je²t¥ p°ed p°íchodem
nového klienta a které tedy nem¥l moºnost nový klient zachytit.

Problém je ale ten, ºe dokument se u klient· s novými operacemi stále m¥ní. A´
jej tedy klient za£ne od ostatních stahovat kdykoliv, je tém¥° jisté, ºe v okamºiku
jeho nasazení jiº bude zastaralý. �e²ením je si ve²keré p°íkazy a operace p°ijaté po
vstupu do místnosti pamatovat a po stáhnutí dokumentu se je na n¥j pokusit po-
stupn¥ aplikovat8. P°esn¥ji °e£eno je k p°ijaté IQ p°ipojena fronta vytvo°ená b¥hem
dosavadního pobytu v místnosti9.

Nyní tedy jiº k samotnému algoritmu stahování. Na za£átku je náhodn¥ zvolen
£len místnosti, který má prezenci YES. Od tohoto klienta (°íkejme mu RC � remote
client) bude probíhat celé stahování. Lokální klient (dále LC) vytvo°í s RC privátní
chat a za²le mu p°íslu²nou ºádost. RC sv·j dokument p°ipraví pro p°enos podobným
zp·sobem jakým je zaji²t¥no odesílání b¥ºných operací a do 30 s musí odpov¥d¥t

7Jediný zp·sob, jak se to mohlo stát, je p°íjem WANTTOSET (a moºná dokonce i YES) pre-
zence mezi provád¥ním �Pokud jsi v místnosti sám £i v²ichni mají NO prezence� a �po£kej si na
její p°íjem�.

8Algoritmus serializace je vícenásobnou aplikaci stejné operace schopen rozpoznat a neprovést.
9Kauzalita v IQ tím není poru²ena, nebo´ operace, na které p°ipsané operace mohou reagovat,

jsou ve spojené front¥ pozi£n¥ d°íve £i uº byly dokonce zpracovány.
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zasláním velikosti dat, která bude posílat. Ty musí do dal²ích 30 s opravdu poslat.
V²e se p°ená²í pomocí Java serializace a je komprimováno metodou ZIP.

Jakmile LC fyzicky obdrºel data, musí si p°enastavit svoji prezenci z NO na
YES. To v²ak nesmí ud¥lat p°ímo z následujícího d·vodu: mohlo by se stát, ºe se
RC po odeslání ihned odpojí a nechá LC samotného s daty a prezencí NO. Mezitím,
neº si LC zorganizuje data a nastaví svou prezenci na YES, se p°ipojí nový klient,
vyhraje sout¥º pomocí WANTSET a nastaví si vlastní dokument. Jakmile si pak
LC naivn¥ nastaví svoji prezenci na YES, dojde k divergenci. Problém je v tom, ºe
£asový úsek, po který n¥kdo m¥l v místnosti stav YES, byl nespojitý.

LC si tedy po obdrºení dat nastaví prezenci na WAITING, £ímº zablokuje ve²-
keré WANTTOSET sout¥ºe, a zajistí, ºe se doba trvání jeho WAITING stavu bude
alespo¬ chvilku p°ekrývat s YES stavem RC. To provede tak, ºe jakmile se LC do£ká
p°íchodu své WAITING prezence, za²le RC speciální zprávu, na kterou musí RC do
5s odpov¥d¥t. Pokud LC odpov¥¤ nedostane, musí v²e zru²it a za£ít zcela znovu od
NO stavu. Z toho vyplývá, ºe b¥hem platnosti WAITING prezence LC musel být
RC stále naºivu, a tedy za celou dobu nenastala situace, kdy by v místnosti byli
pouze £lenové s NO prezencí. Aº nyní si tedy m·ºe LC nastavit prezenci YES a
dokument zobrazit uºivateli.

3.3.4 Na£ítání nového dokumentu

GChat umoº¬uje dokument ukládat do XML souboru a také jej z n¥j nahrávat. Nový
dokument je moºné nahrát kdykoliv v pr·b¥hu editace aktuálního dokumentu. P°i
nahrávání je vzhledem k distribuovanému prost°edí nutné zajistit, aby byl daný
dokument nastaven u v²ech £len· místnosti. Nastavení nového dokumentu je v²ak
dovoleno jen po p°edchozím souhlasu v²ech uºivatel· s právem editace sou£asného
dokumentu. Pokud tedy takoví uºivatelé v místnosti jsou, je jim ve°ejným chatem
odeslána p°íslu²ná zpráva. V tu chvíli si klient v²echny tyto uºivatele zapamatuje a
pouze od nich bude vyºadovat potvrzení. Nov¥ p°ipojení uºivatelé jsou ignorováni
� jich se ºádost netýká, nebo´ na sou£asném dokumentu ºádnou práci nevykonali.
Pokud se n¥který z tázaných uºivatel· odpojí, bere se to jako souhlas. Pro ostatní
uºivatele je nutné vy£kat na jejich odpov¥¤ £i timeout 30 s. Pro zamítnutí nahrávání
dokumentu sta£í nesouhlas £i timeout jediného uºivatele.

Jakmile klient sesbíral v²echna potvrzení, smí nový dokument odeslat10. Doku-
ment se odesílá ve°ejným chatem v²em uºivatel·m jako b¥ºný p°íkaz. Je to efektivní
z hlediska mnoºství p°ená²ených dat i jednoduché na implementaci (neº jej odesí-
lat privátním chatem jako p°i stahování dokumentu p°i vstupu). Sám klient, který
dokument rozeslal, si jej ihned nenastavuje, ale po£ká na jeho p°íjem jako v²ichni
ostatní. P°i p°íjmu dokumentu si jej kaºdý klient nastaví jako aktuální a p·vodní
dokument zahodí.

D·leºité je, ºe b¥hem vým¥ny dokument· klient stále z·stává v místnosti. Rovn¥º
jeho prezence z·stává v témºe stavu (typicky v YES), a proto nehrozí jakékoliv
problémy s divergencí vzniklé tím, ºe nov¥ vstupující klient by si prosadil dokument
sv·j. Dále platí, ºe ve²keré operace a p°íkazy pro nový dokument mohly projít

10Dokument se odesílá v té form¥, v jaké by byl odeslán novému klientovi algoritmem v p°edchozí
sekci � tedy jako gra�cké objekty a podobn¥. Poslání pouze XML dokumentu by nesta£ilo, nebo´
ten neobsahuje údaje d·leºité pro synchronizaci jako jsou nap°. GIDy.
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serverem aº po p°íkazu nastavujícím nový dokument11. Tedy v²echny operace ur£ené
pro nový dokument tento dokument také dostane. Nový dokument samoz°ejm¥ je²t¥
m·ºe obdrºet i operace ur£ené pro p·vodní dokument. Ty jsou v²ak p°i zpracování
zahozeny, nebo´ p°íslu²né gra�cké objekty jiº v novém dokumentu neexistují. Je
dobré poznamenat, ºe algoritmus úsp¥²n¥ funguje i pro práv¥ vstupujícího uºivatele
� bu¤ sta£í zachytit rozeslaný p°íkaz s novým dokumentem a nastaví si jej tedy
ihned, nebo, pokud vstoupí aº pozd¥ji, si nový model stáhne od jiných uºivatel·
(jeho ºádost obdrºí RC rozhodn¥ aº po nastavení nového dokumentu).

3.4 Operace

Operace objektov¥ zapouzd°ují akci uºivatele: zm¥nu si umí zapamatovat, provést
ji a zase ji vrátit zp¥t. Kaºdá operace je identi�kována svým GIDem a je mí°ena
na jeden konkrétní gra�cký objekt (dále GO). Smyslem existence operací jsou jejich
dv¥ metody volané p°i práci s HB: undo() a redo(). Po svém vytvo°ení je operace
logicky ve stavu �undo� a smí se tedy redoovat. Jak jiº bylo °e£eno, operace nem·ºe
díky moºné existenci konkurentních operací v¥d¥t, v jakém stavu bude dokument
v momentu zavolání jejího redo(). Naproti tomu undo() má díky principu rollbacku
garantováno, ºe dokument dostane p°esn¥ v tom stavu, ve kterém jej p°íslu²né redo()
opustilo. Redo() jako první v¥c ov¥°uje, zda není smazán n¥který z GO, které ope-
race m¥ní. Pokud byl, není redo() provedeno a operace je p°i rollbacku p°esko-
£ena. V opa£ném p°ípad¥ redo() nejprve uloºí data, která hodlá m¥nit, pro p°ípadné
undo() a pak je p°epí²e novou verzí.

3.4.1 Zachování intencí

Jak jiº bylo °e£eno, GChat zachovává intence dle �loso�e single-efektu, tj. z kon-
�iktních operací se projeví efekt pouze jediné operace. Jedním z úkol· p°i vývoji
vektorového kolaborativního systému je navrhnout operace tak, aby byly vzájemn¥
co nejvíce kompatibilní a jejich efekt tak ²el co nej£ast¥ji zkombinovat. Na druhou
stranu v²ak m·ºe být nutné, aby naopak n¥které operace byly spolu kon�iktní vºdy.
P°i návrhu a implementaci GChatu byla u£in¥na °ada rozhodnutí a zji²t¥no mnoho
zku²eností ohledn¥ zachovávání zám¥ru uºivatele. N¥která z nich zde nyní nastíním.

V první °ad¥ by operace nem¥ly být p°íli² nízkoúrov¬ové, tedy m¥ly by nést
spí²e význam uºivatelovy akce neº konkrétní zm¥ny ve strukturách dokumentu. To
je d·leºité proto, aby operace dokázaly zachovat sémantiku dané akce i p°i aplikaci
na dokument nacházející se v jiném stavu, neº pro jaký byly vytvo°eny. Nap°íklad
operace pro zm¥nu z-orderu �P°enes vý²e� by rozhodn¥ nem¥la obsahovat konkrétní
novou hodnotu z-indexu, ale pouze informaci o tom, ºe daný gra�cký objekt se má
posunout o jednu pozici vý²e.

Dal²í doporu£ení je, ºe operace nesmí mimo samotné nastavení konkrétní vlast-
nosti gra�ckého objektu dokument nijak m¥nit. Ideáln¥ by pro kaºdou moºnou uºi-
vatelovu akci m¥la existovat speciální operace. P°íkladem m·ºe být samostatné na-
stavení stylu koncových ²ipek u £ar. Pokud první uºivatel nastaví jeden konec a
druhý uºivatel druhý, výsledek operací p·jde bezvadn¥ zkombinovat. To by v²ak
ne²lo, pokud by operace nastavovala vºdy ob¥ ²ipky najednou.

11Mimo jiné proto, ºe odesílatel p°íkazu si dokument ihned nenastavil, a nemohl jej za£ít editovat
d°ív neº ostatní.

27



D·leºitý je rovn¥º zákaz skládání efektu stejných operací. Proto by v operacích
nikdy nem¥ly zm¥ny vlastností být udávány relativn¥. Nap°íklad p°i jakémkoliv spe-
ci�kování pozice by m¥la být vºdy uvád¥na absolutní pozice od po£átku soustavy
sou°adnic daného gra�ckého objektu. Pokud by kup°íkladu p°i operaci �Zm¥na veli-
kosti� byla zm¥na pozice uvád¥na relativn¥, hrozilo by, ºe dva uºivatelé vytvo°í kon-
kurentní operace �+100 px� a �−30 px�, jejichº výsledek p·jde zkombinovat (nebo´
druhá operace nep°epí²e hodnotu první) do výsledné hodnoty +70 px, coº neodpo-
vídá zám¥ru ani jednoho uºivatele. Z tohoto mimo jiné vyplývá, ºe operace �Posun
objektu� a �Zm¥na velikosti� jsou vºdy kon�iktní.

N¥které operace je ale naopak dobré navrhnout jako vzájemn¥ kompatibilní. P°í-
kladem mohou být operace posunu rodi£e a posunu jeho pozi£n¥ závislého potomka.
Sou°adnice jsou v operacích vyjád°eny vºdy v soustav¥ sou°adnic s po£átkem ve
st°edu rodi£ovského objektu (platného v okamºiku vytvo°ení dané operace). Do ab-
solutní soustavy dokumentu jsou p°evád¥ny aº p°i provád¥ní operace v cílovém HB.
Díky relativní soustav¥ sou°adnic je zachován zám¥r uºivatele, i kdyº byl mezitím
rodi£ posunut. Mimoto díky zapamatování si rodi£e platného p°i tvorb¥ operace lze
objekt správn¥ posunout i v p°ípad¥ konkurentní zm¥ny jeho rodi£e12.

Dobré je také generovat operace, pouze pokud uºivatel myslí p°íslu²nou zm¥nu
váºn¥. Typickým zdrojem problém· jsou prvky uºivatelského rozhraní umoº¬ující
plynulý výb¥r hodnot, jakými jsou posuvník, seznam, spin a podobn¥. Uºivatel £asto
p°i práci s nimi vybírá rychle za sebou spoustu moºných hodnot, které pouºívá pro
sv·j náhled £i jen pro posunutí se na zvolenou hodnotu. D·leºitá je p°itom jen ta
zm¥na, kterou nakonec opravdu vybere. Pokud by nap°íklad uºivatel zm¥nil stokrát
hodnotu posuvníku (i plynulým skrolováním), jednoduché °e²ení by vytvo°ilo a ode-
slalo 100 operací. To by jednak program chvilkov¥ zcela zablokovalo a jednak by bylo
t°eba provést 100 p°íkaz· undo pro navrácení se do p·vodního stavu. GChat proto
u t¥chto ovládacích prvk· zobrazuje pouze lokální náhled p°íslu²ných gra�ckých
objekt· (zm¥ny nejsou odesílány ostatním klient·m) a ke skute£nému vytvo°ení a
odeslání operace dojde aº 3 s poté, co se hodnota daného prvku p°estala m¥nit.

P°edposlední doporu£ení se týká p°íkaz· undo/redo a odstra¬ování objekt·. Pro-
blémová situace nastane, pokud je p°íkazem undo/redo deaktivována operace �Smaº
objekt� £i reaktivována �Vytvo° objekt� a zárove¬ je n¥kde dále v HB umíst¥na
operace �Smaº objekt� na stejný objekt (dosud p°eskakovaná, nebo´ její objekt byl
smazán). Tato operace se ale po obnovení objektu stane op¥t funk£ní a objekt znovu
odstraní � z pohledu uºivatele se tedy nic nestane. To lze vy°e²it tak, ºe jiº v dob¥
tvorby p°íkaz· undo a redo tyto operace budou p°edem13 nalezeny a tato informace
bude k p°íkazu p°ipojena. P°i vykonání p°íkazu dojde k jejich nevratné deaktivaci.

S operací �Smaº objekt� souvisí je²t¥ jeden problém: jak se zachovat, pokud dojde
ke smazání objektu b¥hem toho, co s ním uºivatel p°ímo pracuje. GChat toto °e²í
tak, ºe objekt odstraní, aº kdyº uºivatel svojí akci dokon£í. V tom p°ípad¥ je ale
uºivateli po jejím dokon£ení zobrazena výzva, zda si p°eje smazané gra�cké objekty
obnovit. Pokud ne, je jeho akce samoz°ejm¥ ignorována. Pokud v²ak souhlasí, jsou
smazané objekty je²t¥ p°ed samotným odesláním operace obnoveny zasláním undo
(na mazací operaci) £i redo (na tvo°ící operaci).

12Samotná zm¥na rodi£e k ºádné zm¥n¥ pozice nevede.
13To je d·leºité. Pokud by se deaktivování provád¥lo aº p°i zpracování p°íkazu, mohlo by u r·z-

ných klient· dopadnout jinak (n¥kte°í by o n¥kterých mazacích operacích je²t¥ nemuseli v¥d¥t).
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3.4.2 Sloºené operace

Ve²keré operace jsou ur£eny pro zm¥nu pouze jediného GO. �asto v²ak nastává
situace, kdy uºivatel ozna£í více GO a stejnou akci provede na v²ech. To vede k vy-
generování p°íslu²ného po£tu operací, které by m¥ly být samostatn¥ p°eneseny a
u p°íjemce nezávisle provedeny. Nezávislé zacházení v²ak není vºdy cht¥né, nebo´
mnoºina operací vytvo°ená následkem jediné akce uºivatele m·ºe být £asto vnit°n¥
provázána, jak bude brzy ukázáno na p°íkladu.

GChat pro tuto situaci nabízí my²lenku sloºené operace (tzv. compoundu), která
umoºní takovouto mnoºinu operací stejného typu spolu provázat. Compound mi-
moto zajistí odeslání v²ech operací jen jedinou zprávou, nebo´ funguje téº jako
kontejner � operace jsou do n¥j p°ed odesláním vloºeny a p°i p°íjmu zas vybaleny.
Pokud dojde následkem akce uºivatele k vytvo°ení více neº jedné operace, GChat
zajistí vytvo°ení compoundu automaticky.

Operace náleºející do spole£ného compoundu jsou do HB za°azeny jako jedna
celistvá a vkládáním jiných operací nerozd¥litelná sekvence operací. Compound má
dále garantováno, ºe p°i rollbacích budou undoovány a redoovány vºdy v²echny
jeho operace. Samotný compound se v HB nevyskytuje, nýbrº je udrºován jen jako
spojující prvek.

Je d·leºité si uv¥domit, ºe �loso�e sloºených operací a s tím související nár·st
sloºitosti implementace jsou nutné pouze kv·li trvání na poºadavku, ºe operace smí
editovat jen jeden GO. Bez n¥j by mohla být funk£nost sloºených operace trivi-
áln¥ zaji²t¥na v jediné operaci a platilo by, ºe jedna akce znamená jednu operaci.
Poºadavek je v²ak oprávn¥ný, nebo´ umoº¬uje jednoduchou aktivaci £i deaktivaci
pouhé £ásti operací compoundu. To je nutné pro implementaci funkcionality tzv.
selektivního undo a redo, které jsou v této práci popsány dále.

Podpora sloºených operací je d·leºitá z následujících dvou d·vod·:

Spolupráce Pomocí sdruºení operací m·ºeme zajistit, ºe operace se budou p°i
provád¥ní svých metod (nej£ast¥ji undo() a redo()) chovat odli²n¥, neº kdyº jsou
samy. Vzhledem k tomu, ºe operace v compoundu byly vytvo°eny jako d·sledek
jediné akce uºivatele, je t°eba, aby vzájemn¥ spolupracovaly a chovaly se o£ekávaným
zp·sobem. Typicky bývá v¥c vy°e²ena tak, ºe samotné operace své undo() a redo()
neprovádí, nýbrº je úkol delegován na v HB poslední/nejprav¥j²í operaci compoundu
p°i provád¥ní redo(), resp. na první/nejlev¥j²í p°i provád¥ní undo().

P°íkladem m·ºe být operace �P°enes v z-orderu do pop°edí�. Dejme tomu, ºe
uºivatel ozna£il dva objekty A a B, p°i£emº A £áste£n¥ p°ekrývá B, a nechal je
posunout v z-orderu do pop°edí, coº vedlo k vytvo°ení operace OA pro A a operace
OB pro B. Uºivatel £eká, ºe po p°enesení bude A stále p°ekrývat B. Pokud by
edity nebyly sou£ástí compoundu a bylo s nimi pracováno nezávisle, vedlo by jejich
za°azení v po°adí OB a OA ke konzistentnímu výsledku. V p°ípad¥ za°azení OA,
OB by tomu tak ale nebylo: operace OA by p°esunula A zcela nahoru jen proto,
aby operace OB následn¥ p°enesla B rovn¥º zcela nahoru � tedy B by p°ekrývalo A.
Je proto nutné pouºít algoritmus, který bude zárove¬ uvaºovat efekty v²ech operací
v compoundu.

Undo a redo To, ºe dokáºeme k sob¥ p°i°adit operace vytvo°ené jedinou akcí
uºivatele, umoº¬uje správné provád¥ní neselektivních politik undo a redo. Pokud
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totiº uºivatel zavolá na svoji akci p°íkaz undo, tak chce, aby byly jediným p°íkazem
deaktivovány v²echny operace reprezentující danou akci. To by bez provázání operací
compoundem nebylo moºné rozumn¥ zajistit.

3.5 Undo a redo

3.5.1 Princip

Poºadavkem p°i návrhu undo/redo v GChatu bylo 1) realtimeové chování, 2) co
nejmen²í necht¥né d·sledky p°i uºití undo/redo p°íkaz· a 3) zachování intencí uºi-
vatele. Z d·vodu 2 byl zavrºen koncept undo �návrat do ur£itého okamºiku�, tedy ºe
se p°íkaz týká v²ech operací s GIDem v¥t²ím neº je GID ur£ité operace. To by vedlo
k tomu, ºe a£koliv by cht¥l uºivatel vrátit jen ur£itou akci, mohl by ve skute£nosti
vrátit spoustu dal²ích akcí, o kterých (je²t¥) ani neví � nap°. proto, ºe u n¥j je²t¥
nebyly p°ijaty/zpracovány.

GChat proto implementuje koncept neomezeného undo dle prací nastín¥ných
v 2.6 ve zn¥ní �p°íkaz se týká konkrétních operací identi�kovaných GIDy, které jsou
stanoveny jiº p°i jeho vzniku�. Ten má tu výhodu, ºe mnoºina operací je p°edem
omezená (spl¬uje 2) a je navíc ur£ována z aktuálního pohledu uºivatele (spl¬uje 3).
P°íkaz je zcela neomezený v tom, kterou operaci v HB smí aktivovat £i deaktivovat.

Díky tomuto mechanismu lze nabídnout více algoritm· pro p°eklad uºivatelovy
ºádosti o undo/redo na konkrétní mnoºinu operací. GChat podporuje dva reºimy
undo/redo:

• Lokální/Globální: Význam a pouºití je shodné s popisem v 2.6. Lokální reºimy
by m¥l uºivatel pouºívat p°i oprav¥ svých vlastních chyb, nebo´ globální reºim
je k tomuto zbyte£n¥ silný a m·ºe naru²ovat práci ostatních.

• Selektivní/Neselektivní: Zatímco neselektivní varianta pracuje ve výb¥ru ope-
rací nad celým dokumentem, selektivní uvaºuje pouze operace m¥nící uºivate-
lem práv¥ ozna£enou mnoºinu gra�ckých objekt·. Selektivní reºim je ideální,
pokud se nap°. pracuje sou£asn¥ na více £ástech dokumentu a ur£itou skupinu
objekt· je t°eba vrátit o n¥kolik krok· zp¥t. Ostatní objekty z·stanou pak
zcela nedot£eny, a to a£koliv byly editovány sou£asn¥!

Tyto reºimy je samoz°ejm¥ moºné kombinovat, £ímº se získají 4 politiky undo a 4
politiky redo. Uºivatel tak disponuje daleko bohat²ími prost°edky k vyjád°ení svého
zám¥ru, neº je obvyklé. V¥°ím, ºe my²lenka selektivního undo a redo je pouºitelná
i v klasických editorech.

3.5.2 Tvorba undo

V²echny politiky undo se chovají chronologicky, tedy je vybírána první vhodná ak-
tivní operace £i skupina aktivních operací sm¥rem od konce HB. V lokálním reºimu
se p°i procházení HB ignorují cizí operace, v globálním jsou uvaºovány v²echny. Za-
jímavé je °e²ení sloºených operací. V neselektivním reºimu je vºdy vybrána první
aktivní operace, resp. celý compound, pokud je operace sou£ástí n¥jakého. To je
logické chování, nebo´ uºivatel chce jedním undo p°íkazem vrátit zp¥t celou svojí
akci. V selektivním reºimu je vybrána první aktivní operace z mnoºiny v²ech operací
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editujících zadané gra�cké objekty. Pokud je vybraná operace sou£ástí compoundu,
jsou z n¥j vybrány pouze ty operace, které také editují n¥který ze zadaných gra�c-
kých objekt·. M·ºe se tedy stát, ºe budou vybrány jen n¥které z operací compoundu
a po aplikaci vzniklého undo p°íkazu tak bude deaktivována pouze jeho £ást. Toto
je d·vod, pro£ je sloºená operace reprezentována více b¥ºnými operacemi a ne jen
jedinou.

Ke kaºdé vybrané operaci je zji²t¥no její GID a je vygenerován undo p°íkaz.
Pokud je vybraných operací (a tedy i p°íkaz·) více, zabalí se v²echny do sloºeného
p°íkazu. To má podobný d·vod jako u sloºených operací � uºivatel bude schopen
sloºené undo redoovat jen jedním neselektivním redo.

3.5.3 Tvorba redo

Zatímco undo deaktivuje p°edem vybrané operace, redo je má za cíl op¥t aktivovat.
Vzhledem k neomezenému mechanismu undo je nutné poskytnout také mechanis-
mus neomezeného redo, tedy moºnost aktivovat libovolnou deaktivovanou operaci.
Ve standardních programech je v²ak redo implementováno tak, ºe provedením ja-
kékoliv nové edita£ní akce je ve²kerá historie akcí vrácených zp¥t zahozena a není
jiº moºné redo provést. V neomezeném mechanismu tomu tak není � lze aktivo-
vat zcela libovolné operace z minulosti, coº snadno vede k tzv. hysterezi � dosaºení
stavu, ve kterém se dokument nikdy nevyskytoval (obr. 3.3). Je tedy nutné ome-
zit redo politiky14. Na druhou stranu zakázání redo po provedení libovolné nové
operace by v distribuovaném prost°edí vyústilo v tém¥° permanentní zablokování
této funkce, nebo´ p°i sou£asné £innosti více uºivatel· mohou vznikat nové operace
opravdu rychle. Zejména z tohoto d·vodu GChat implementuje redo jako neomezené
ve v²ech jeho £ty°ech politikách, samoz°ejm¥ s d·sledkem hystereze. Toto chování
v²ak m·ºe být pro uºivatele matoucí, a proto lze v GChatu pouºívání redo zcela za-
kázat. Program v sou£asné dob¥ zatím nepodporuje omezení redo politik pro alespo¬
£áste£nou prevenci hystereze, zejména kv·li komplikacím se selektivním redo.

V²echny politiky redo se chovají chronologicky, tedy operace jsou vybírány podle
pseudoglobálního £asu jejich undoování. Pro snadnou implementaci jsou ve²keré de-
aktivované operace °azeny dle GIDu svého undo p°íkazu na speciální zásobník. Zá-
sobník je aktualizován s kaºdým p°ijatým undo £i redo p°íkazem. Díky tomu sta£í
pro vytvo°ení p°íkazu redo jednodu²e projít tento zásobník z vrchu a vybrat první
vhodné operace. V lokálním reºimu se p°i procházení zásobníku ignorují operace
deaktivované cizími p°íkazy, v globálním nikoliv. Selektivní a neselektivní reºim se
chová obdobn¥ jako u undo, jen místo nad HB pracuje nad zásobníkem. Vzniklý
redo p°íkaz obsahuje stejn¥ jako undo p°íkaz GIDy operací � aktivují se tedy ope-
race a nikoliv deaktivují undo p°íkazy, coº je z toho d·vodu, aby jedno redo mohlo
deaktivovat p°ípadné undo vícenásobn¥ podané na stejnou operaci.

14Samotné omezení redo politik je sice ú£inné, ale k úplné prevenci hystereze nesta£í. Kv·li
moºné existenci operace konkuretní s redo p°íkazem je ji nutné zajistit jiº na úrovni mechanismu.
Problém úplné prevence hystereze v sou£asné dob¥ není °e²en a dokonce ani zmi¬ován v ºádné
autorovi známé práci.
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Obrázek 3.3: Hystereze redo. Na obrázku je aktivní pouze v¥tev ABC, £ásti 1 a 2
byly deaktivovány. P°i neomezeném redo se m·ºe stát, ºe dojde k aktivaci operací
x i y. Ty se v²ak spolu nikdy sou£asn¥ nevyskytly.

3.5.4 Mechanismus zpracování p°íkaz·

Narozdíl od práce [2], která pro p°enos undo/redo p°íkazu uºívá inverzní operace
dopln¥né o identi�kátor cílové operace, GChat pouºívá pouze identi�kátoru � GIDu.
Zatímco v [2] je vlastní efekt p°íkazu undo/redo vykonán aplikací inverzní operace,
v GChatu je jej nutné za°ídit provedením rollbacku, podobn¥ jako p°i za°azování
nových operací do HB. Rozdíl je pouze v tom, ºe místo vloºení operace se provede
aktivace/deaktivace jiº za°azené operace. Deaktivovaná operace je p°i volání jejích
metod undo() a redo() ne£inná, a to aº do její op¥tovné aktivace.

Jelikoº p°íkazy nejsou zpracovávány serializací jako operace v HB, je na rozdíl
od [2], kde p°íkaz je b¥ºnou operací, nutné °e²it out-of-order události zvlá²´. To
je d·leºité zejména pro zpracování konkurentních undo a redo p°íkaz· na tutéº
operaci. Proto je ke kaºdé operaci v HB zapamatován její nejnov¥j²í (z hlediska
porovnání GID·, tj. dle pseudoglobálního £asu15) undo/redo p°íkaz. Nový p°íkaz je
pak proveden, jen pokud je nov¥j²í neº zapamatovaný a zárove¬ je opa£ného typu,
tedy nap°. undo proti redo.

Tento algoritmus m·ºe mít díky nutnosti hlubokých rollback· hor²í £asovou slo-
ºitost provedení p°íkazu neº [2]. Na druhou stranu v²ak nevyºaduje tvorbu inverz-
ních operací. Jejich generování pro operace m¥nící v¥t²í mnoºství objekt· a jejich
vlastností m·ºe být totiº £asto pom¥rn¥ netriviální.

3.6 Vazby

GChat umoº¬uje vytvo°it mezi gra�ckými objekty polohové závislosti, £ímº lze za-
jistit logickou soudrºnost skupiny objekt·, nebo´ s pohybem £i zm¥nou velikosti
jednoho objektu se automaticky zm¥ní poloha jiných. Program nabízí dva typy va-
zeb, které se v²ak vcelku dopl¬ují, jak je popsáno v uºivatelské dokumentaci.

15Samotný pseudoglobální £as v²ak bez uºití prerekvizit negarantuje kauzalitu. Ta v²ak na²t¥stí
není pro undo/redo p°íkazy pot°eba, nebo´ p°íkazy na sob¥ nezávisí.
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Rodi£ovství Pokud je objekt synem jiného objektu, je z uºivatelského hlediska16

jeho poloha ur£ována relativn¥ vzhledem ke st°edu ohrani£ujícího obdélníku
rodi£ovského objektu. To v praxi znamená, ºe p°i posunutí £i zm¥n¥ velikosti
rodi£e se odpovídajícím zp·sobem upraví i pozice syn·.

Porty K vytvo°ení vazby je t°eba dvou objekt·: °ídícího objektu s tzv. portem a
pod°ízeného objektu s tzv. hookem. P°i pohybu °ídícího objektu se zárove¬
posouvají i jeho porty, které zajistí odpovídající posun p°ipojených hook·
(coº nemusí být nutn¥ celý pod°ízený objekt). Kaºdá t°ída gra�ckého objektu
m·ºe mít na sob¥ jejím programátorem pevn¥ de�nováno n¥kolik hook·. Port
je speciální prvek, který pevn¥ pat°í ke svému objektu a je vzhledem k n¥mu
umíst¥n procentuáln¥ dle jeho ohrani£ujícího obdélníku (LH roh je [0%, 0%] a
PD roh [100%, 100%]). To má tu výhodu, ºe port umíst¥ný ve dvou t°etinách
objektu bude i po r·zných zm¥nách jeho velikosti stále ve dvou t°etinách.

Samotné nastavování a ru²ení vazeb je pouze formální záleºitost, kdy se m¥ní datové
struktury programu, av²ak k ºádným zm¥nám polohy nedochází. M¥nit polohu je
úkolem pozi£ních operací a jen tehdy dochází k vlastnímu pouºívání vazeb. Pozi£ní
operace °e²í jednak pohyb vybraných a v²ech jejich závislých objekt· a jednak od-
pojování (posunem v míst¥ hooku dojde k jeho odpojení od p°íslu²ného portu) a
p°ipojování (uºivatel cíleným p°esunem hook napojuje na n¥jaký port) portových
vazeb. Jak bylo uvedeno v sekci o zachování intencí, sou°adnice jsou v pozi£ních
operacích vyjád°eny vºdy v sou°adném systému rodi£e (£i dokumentu, pokud ob-
jekt rodi£e nemá), který je v operaci zapamatován také.

Hlavním nebezpe£ím p°i provád¥ní posunu je výskyt cykl· v grafu objekt·,
kde orientované hrany vedou mezi objekty, pokud jsou ve vztahu rodi£/syn nebo
port/hook. Tyto cykly je t°eba p°ed aktualizací poloh najít a odstranit je. Detekce
cykl· je provedena upraveným pr·chodem grafu do hloubky. Vºdy se odstra¬ují
vazby typu port/hook, nebo´ cykly vznikají £asto práv¥ díky nim a navíc je pro
uºivatele jejich rozpojení viditelné. Je nutno dodat, ºe vznik cykl· je díky skládání
efektu operací p°edem nevyhnutelný � uºivateli nelze bránit v provád¥ní akce s ar-
gumentem, ºe tvo°í cyklus, nebo´ to je²t¥ nemusí být pravda £i to naopak je²t¥
nelze v¥d¥t. Ve²keré zru²ené vazby je t°eba si samoz°ejm¥ zapamatovat pro pozd¥j²í
obnovení p°i undo().

Jakmile jsou problémy s vazbami vy°e²eny, dostaneme acyklický graf, který je
moºno projít v topologickém po°adí. U kaºdého objektu je vºdy nastavena jeho
nová poloha (bu¤ dle vazeb od p°edka v grafu £i p°ímo zadaná operací), která je
následn¥ propagována v²em závislým objekt·m (tedy následník·m v topologickém
uspo°ádání).

S vazbami také souvisí chování operace �Smaº objekt�. P°i odstra¬ování objektu
(resp. nastavování jeho stavu �smazán�) je také nutné zru²it v²echny vazby, kterých
se ú£astní. Ty je v²ak pot°eba si op¥t zapamatovat pro obnovení p°i p°ípadném
undo().

16Nikoliv z hlediska implementace. Ve²kerá relativita vyplývá pouze z návrhu pozi£ních operací.
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3.7 Gra�cké objekty

Gra�cký objekt je ve skute£nosti v GChatu reprezentován více spolupracujícími
objekty v duchu návrhového vzoru Model-View-Controller. Model udrºuje ve²kerá
obecná data o gra�ckém objektu, jako nap°. jeho pozici, barvu, atd., a poskytuje
p°íslu²né metody. Pohled obsahuje speci�cká data (zda je ozna£en,..) a metody (vy-
kreslování,...) pro danou vizuální reprezentaci modelu. Controllery zpracovávají udá-
losti my²i a klávesnice £i umoº¬ují nastavování vlastností v GUI a zaji²´ují tvorbu
operací pro p°íslu²ný model. Pouze modely jsou v²ak replikovány a mezi klienty
synchronizovány. Proto se jakákoliv zm¥na modelu musí uskute£nit aplikací stejné
operace u v²ech klient·, nikoliv p°ímou zm¥nou modelu u jediného klienta.

Jak jiº bylo vysv¥tleno, aplikace operací i undo/redo p°íkaz· se provádí pomocí
rollback·, b¥hem kterých samoz°ejm¥ celý dokument nabývá mnoha pr·b¥ºných
stav·. Rollbacky jsou provád¥ny ve speciálním pracovním vlákn¥, a tedy pouze z to-
hoto vlákna je povoleno provád¥t zm¥ny model·17. Problémem je, ºe tyto pr·b¥ºné
zm¥ny nesmí být pro ostatní £ásti programu v£etn¥ GUI viditelné � jim je dovoleno
£íst aº nový kone£ný stav dokumentu. P°ímo£arým °e²ení je v pracovním vlákn¥ m¥-
nit kopie model·, coº v²ak díky moºné vzájemné provázanosti referencemi a tomu,
ºe je dop°edu netriviální ur£it, které modely budou p°esn¥ editovány, vede k nut-
nosti vytvo°it hlubokou kopii celého dokumentu. To je samoz°ejm¥ extrémn¥ drahá
operace. Zamykání model· také nep°ipadá v úvahu: práce v pracovním vlákn¥ trvá
obecn¥ velmi dlouho a ostatní £ásti aplikace by se staly pomalé.

�e²ení implementované v GChatu spo£ívá v rozd¥lení modelu na dv¥ £ásti:

• Vlastní model drºící obecn¥ platné údaje (GID modelu £i seznam jeho pohled·)
a poskytující v²echny ve°ejné metody.

• Báze dat, chrán¥ný objekt modelu obsahující pouze data (polohu, barvu,...) a
ºádné ve°ejné metody.

Díky tomuto rozd¥lení m·ºe jeden model obsahovat více bází � jednu hlavní, jednu
pracovní, atd. Kaºdý model vºdy obsahuje minimáln¥ hlavní bázi. P°i zavolání n¥-
které metody modelu se jako první krok vybere báze dat, která je pro danou situaci
vhodná, a pak se p°ímým p°istupováním k bázi stylem vybrana_baze.vlastnost=

hodnota provede p°íslu²ná £innosti. Model se tak m·ºe tvá°it zcela jinak podle toho,
odkud se volání uskute£¬uje. Tento koncept umoº¬uje, ºe v celém programu m·ºe
existovat jen jediná instance modelu s daným GIDem a není t°eba se starat o zm¥ny
referencí, které by bylo nutné provád¥t nap°íklad p°i pouºívání pracovních kopií
celého monolitického modelu.

Pokud je t°eba zm¥nit data model·, tedy provést rollback, provede se následující
posloupnost krok· (viz obr. 3.4):

1. Pracovní vlákno (dále WT � working thread) atomicky zamkne £tení pra-
covních bází pouze pro sebe. V tomto kroku v²ak ºádné pracovní báze je²t¥
neexistují.

2. Ve WT probíhá vlastní rollback a zm¥ny model·. Pokud z WT nastane ºá-
dost o £tení, £te se z pracovní báze (nekonzistentní pracovní data), p°ípadn¥

17Výjimka nastává u tzv. modi�kátor· popsaných dále v této £ásti.
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Obrázek 3.4: Jednoduchý p°íklad provád¥ní zm¥ny modelu.

z báze hlavní, pokud pracovní je²t¥ neexistuje. Zápis z WT je provád¥n vºdy
do pracovní báze � neexistuje-li, vytvo°í se jako hluboká kopie báze hlavní.
U model·, které nejsou m¥n¥ny, tedy ºádné kopírování nenastává. Ve²keré
£tení provád¥né mimo WT se uskute£¬uje z hlavní báze (p·vodní konzistentní
data), ve²kerý zápis provád¥ný mimo WT by skon£il výjimkou.

3. WT m·ºe rollback kdykoliv stornovat. Ten spo£ívá v pouhém zru²ení v²ech
pracovních bází.

4. Jakmile jsou úpravy dokon£eny, WT atomickým nastavením p°íslu²né pro-
m¥nné ur£í, ºe nyní smí být £teny pouze pracovní báze (konzistentní aktuali-
zovaná data), resp. báze hlavní, pokud pracovní neexistují. Poté dojde k po-
stupnému p°i°azení pracovních bází na místa hlavních bází a jejich zru²ení. Na
konci tedy bude pro £tení vybírána jiº jen aktualizovaná hlavní báze. Z tohoto
také vyplývá, ºe provád¥ním p°ijatých operací dochází pouze k aktualizaci
hlavní báze, ne celého modelu.

D·leºité pro výkon programu je, ºe pro jednoduché zavolání metody modelu není
t°eba jakákoliv explicitní synchronizace, nebo´ v prvním kroku kaºdé metody dojde
k vybrání báze, která je pak následn¥ pouºívána po celou dobu provád¥ní kódu me-
tody � i kdyº jiº reference na tuto bázi mohla být b¥hem kroku 4 p°epsána £i ji bylo
zakázáno pouºívat. Problém v²ak nastává u kódu, který b¥hem své £innosti volá
r·zné metody modelu £i dokonce metody r·zných model· (nap°. �se v²emi modely
ud¥lej toto�). V tom p°ípad¥ dochází k postupnému výb¥ru bází a hrozí, ºe zatímco
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n¥kolik prvních bází bude vybráno p·vodních, ke konci jiº budou vybírány aktuali-
zované. Kaºdý takovýto kód proto musí být nutn¥ ohrani£en voláním neblokujících
metod, které zamykají a odemykají moºnost atomického p°ehození bází v kroku 4.
V tomto kroku tedy pracovní vlákno musí p°ípadn¥ £ekat, dokud moºnost p°ehození
nebude odemknuta.

Na záv¥r bych rád dodal, ºe tohoto rozd¥lení model· je v GChatu vyuºito i
k implementaci funkcionality náhledu. Výb¥r bází totiº nemusí být provád¥n pouze
na základ¥ toho, zda jde pracovní vlákno £i nikoliv, ale také podle pohledu, ze kterého
volání dané metody modelu probíhá. Báze speci�cké pro daný pohled jsou v GChatu
nazvány modi�kátory. Jejich zvlá²tností je, ºe smí být m¥n¥ny mimo pracovní vlákno
p°ímým voláním metod modelu. P°ed prvotním zobrazením náhledu je p°íslu²ný
modi�kátor vytvo°en jako kopie hlavní báze, p°i potvrzení £i zru²ení náhledu dojde
k jeho odstran¥ní a pouºívání op¥t hlavních £i pracovních bází.
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Kapitola 4

Záv¥r

Ú£elem této práce bylo prozkoumat a popsat dostupné zdroje spolu v sou£asné dob¥
pouºívanými aplikacemi a dále navrhnout a implementovat vektorový kolaborativní
editor. Mezi hlavní p°ínosy práce pat°í pojem sloºených operací, který umoºnil im-
plementovat selektivní undo a redo, dále popis metod pro podporu zachování intencí
uºivatel· a v oblasti implementace rovn¥º podpora tvorby diagram·, která spolu
s ur£itou modulárností GChatu umoº¬uje snadné doprogramování dal²ích diagra-
mových primitiv.

GChat by mohl nalézt pouºití v následujících oblastech:

E-learning � virtuální tabule. U£itel (rolí administrátor) pomocí VoIP £i texto-
vého chatu vykládá a v programu kreslí a ukazuje látku. Studenti (rolí pozo-
rovatelé) výklad sledují a pokud má být student vyvolán k provedení n¥£eho
na tabuli, je mu u£itelem chvilkov¥ nastavena role ú£astníka.

Kolektivní konstrukce diagram·. Podle mého názoru je pro konstrukci mén¥
rozsáhlých UML diagram· spole£né kreslení a diskuse nad problémy p°iroze-
n¥j²í a efektivn¥j²í (koncept extrémního programování a brainstormingu) neº
odd¥lená práce a následné spojování v CVS £i SVN systémech.

Hraní kreslících her. Existuje velké mnoºství her (a i n¥které deskové hry), které
vyºadují kreslení £i psaní na spole£ný papír. Ten m·ºe být jednodu²e nahrazen
virtuálním papírem, který poskytuje nap°íklad práv¥ tento program.

Sd¥lování si ná£rtk·. Program lze téº uºít jako gra�cký dopln¥k klasického chatu.
Díky provázanosti na Jabber a tém¥° nulové kon�guraci p°ipojení (ºádné IP
adresy, ºádný dedikovaný server,..) je vstup do místnosti otázkou chvilky.

4.1 Srovnání s ostatními editory

�ádný z program· p°edstavených v £ásti 2.3 nepodporuje více politik undo/redo
£i p°edp°ipravené objekty pro kreslení diagram· a mimo editoru Inkscape [12] také
ºádný editor nenabízí tvorbu vazeb mezi objekty £i jejich jiné seskupování. Tyto
vlastnosti proto nebudou v následujících odstavcích uvaºovány. Základní shrnutí lze
nalézt v tabulce 4.1.

Ve srovnání s Jabber klienty Coccinella [1] a Neos mt [11] vychází GChat podle
mého názoru vít¥zn¥, zvlá²´ díky správnému udrºování konzistence dokumentu £i
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podpo°e awareness, rolí a undo/redo. Program Windows Live Messenger [4] pro-
hrává zejména kv·li chyb¥jící podpo°e neomezené editace a undo/redo, jakoºto i ma-
lým moºnostem úpravy existujících objekt·. Jediným nedostatkem GChatu v tomto
srovnání je absence moºnosti vkládání bitmapových obrázk· a jiných multimédií,
kterou v²echny t°i produkty podporují.

WhiteBoardMeeting [10] je vybaven lep²í funk£ní nabídkou editoru neº GChat:
má bohatou zásobu primitiv, moºnost zoomování, rotace a p°íjemné uºivatelské roz-
hraní. Na druhou stranu mu v²ak schází kolaborativní prost°edky, kterými disponuje
GChat, jakými jsou podpora awareness a práv.

Webový systém Vyew [15] je zam¥°en trochu jiným sm¥rem neº GChat a nabízí
mnoho prost°edk· pro vkládání existujících dokument· a jejich anotaci. Provést
objektivní srovnání je t¥ºké.

Inkscape/Inkboard [12] zcela jasn¥ vít¥zí na GChatem tém¥° ve v²ech oblastech,
coº je dáno mnohaletým vývojem samotného vektorového editoru Inkscape. Podpora
kolaborace v²ak není je²t¥ pln¥ dokon£ena, a proto Inkscape na rozdíl od GChatu
nepodporuje ºádné awareness prost°edky, role £i textový chat.

Rychlá odezva Neomezenost Awareness
Coccinella ano ano ne

Inkscape/Inkboard ano ano ne
Neos mt ne správn¥ ano ano
Vyew ne ano ano

WhiteBoardMeeting ano ano ne
Windows Live Messenger ano ne ano

GChat ano ano ano

Komunikace Správa uºivatel· Undo
Coccinella ano ne správn¥ ne správn¥

Inkscape/Inkboard ne ano ano
Neos mt ano pouze pro dva ne
Vyew ano ano, v£. práv ano

WhiteBoardMeeting ano ano ano
Windows Live Messenger ano ano ne

GChat ano ano, v£. práv ano

Tabulka 4.1: Porovnání program· v kategoriích p°edstavených v £ásti 2.1.

4.2 Moºná vylep²ení

Zlep²ení enginu a kolaborativní funkcionality:

• Prevence hystereze. GChat by m¥l nabízet, alespo¬ jako volitelnou moºnost
v rámci místnosti, omezení politik pro tvorbu redo p°íkaz·.

• O°ezávání HB. P°i dlouhotrvající práci na dokumentu bývá vytvo°eno ohromné
mnoºství operací. Operace jsou v²echny uloºeny v HB, který díky tomu m·ºe
zabírat zna£nou £ást opera£ní pam¥ti. Uºivatelé místnosti by m¥li mít moºnost
si zvolit, jak hluboko do historie cht¥jí mít moºnost se vracet a kolik operací
tedy bude uchováváno.
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• Zamykání objekt·. A£koliv zamykání p°ístupu k objekt·m je ve sporu s po-
ºadavkem na neomezenou editaci, m·ºe být p°esto ob£as vhodné. Uºivatel by
m¥l mít moºnost vybranou skupinu objekt· zamknout pro sebe.

• P°idání dal²ích awareness prost°edk·. V GChatu nyní chybí prost°edek pro
globální detekci £innosti uºivatel·. To by napravilo implementování radaru.

Zlep²ení editoru:

• Podpora vkládání bitmapových obrázk·. To by nap°íklad umoºnilo p°enos
screenshot· £i map, nad kterými by posléze ²lo vektorov¥ kreslit.

• Podpora dal²ích primitiv. GChatu zejména chybí nástroje typu freehand, po-
lyline £i kreslení k°ivek.

• Podpora seskupování objekt·. P°i implementaci by ²lo z v¥t²í £ásti vyuºít
existující kód pro podporu rodi£ovství.

• P°ichycování k m°íºce na pozadí. Toto by usnadnilo tvorbu hezky zarovnaných
diagram·.
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Dodatek A

Obsah p°iloºeného CD

Na p°iloºeném CD najdete:

Spustitelnou verzi programu � sloºka bin.

Ukázkovou verzi dokument· � sloºka example.

Uºivatelskou dokumentaci � sloºka man\user.

Programátorskou dokumentaci � sloºka man\prog.

Zdrojové kódy � sloºka src.

Text této práce v PDF � sloºka bc.
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Dodatek B

Uºivatelská dokumentace

Poºadavky

Pro provoz GChatu je nutné, aby byly spln¥ny následující poºadavky:

Java verze 6 a vy²²í Pokud máte nainstalovánu starou verzi JRE £i ji nemáte
v·bec, m·ºete si ji stáhnout ze stránek Sunu http://java.sun.com/.

Ú£et do sít¥ Jabber ve tvaru login@jabber-server.com. GChat tvorbu nových ú£t·
v sou£asné dob¥ nepodporuje. Pokud ú£et je²t¥ nevlastníte, nainstalujte si li-
bovolného Jabber klienta (seznam nap°íklad zde http://www.jabber.org/

software/clients.shtml) a vytvo°te si sv·j ú£et v n¥m. Jabber klient se
Vám m·ºe hodit i pro komunikaci s p°áteli, které hodláte ke sdílenému doku-
mentu pozvat.

P°ipojení k Internetu s povoleným odchozím UDP portem 123 a TCP porty
5222 a 5223. Pokud správn¥ funguje Vá² Jabber klient a nap°. automatická
synchronizace £asu Va²eho po£íta£e, tento bod spl¬ujete.

Práce s programem

Spu²t¥ní a p°ipojení se do místnosti

Program se neinstaluje, sta£í spustit soubor gchat.jar (dvojklikem £i p°íkazem
java -jar gchat.jar). Pro práci na spole£ném dokumentu je t°eba nejprve vstou-
pit do chatovací místnosti. Po spu²t¥ní aplikace zobrazte dialog p°ipojení v menu
Místnost � P°ipojit a vypl¬te sv·j Jabber ú£et v jeho plném tvaru (nap°. �no-
vak@jabber.cz �) a heslo. Dále je t°eba zadat jméno místnosti (op¥t v plném tvaru,
nap°. �mistnost@conference.jabber.org�) a Va²i p°ezdívku. Místností se rozumí kla-
sický Jabber chat-room. Mnoho Jabber server· nabízí hostování místností jako jednu
ze svých sluºeb, p°íkladem mohou být servery conference.jabber.org £i conf.netlab.cz.

Po stisknutí OK se za£ne program p°ipojovat do místnosti. Pr·b¥h p°ipojování
lze sledovat kliknutím na záloºku Log, kde si také lze v p°ípad¥ neúsp¥chu p°e£íst
chybové hlá²ení (coº platí obecn¥ p°i b¥hu programu). Pokud v²e p·jde hladce,
objeví se p°ed Vámi pracovní plocha. Jakmile jste úsp¥²n¥ p°ipojeni, m·ºete dát
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Obrázek B.1: Kolektivní editace UML diagramu.

v¥d¥t o adrese místnosti dal²ím Jabber koleg·m £i p°átel·m, aby se také p°ipojili (i
pro vytvo°ení klasického chatu jeden na jednoho je t°eba vytvá°et novou místnost).

B¥hem p°ipojování v²ak m·ºe nastat °ada komplikací, mimo jiné tyto:

Stálé opakování �NTP server neodpov¥d¥l� Zkontrolujte Va²e p°ipojení (nap°.
zda není blokován port 123).

Could not connect K Jabber serveru se nepoda°ilo p°ipojit. Zkontrolujte jeho
název a Va²e p°ipojení (nap°. zda nejsou zablokovány porty 5222/5223).

Authenti�cation failed Bylo zadáno ²patné JID £i heslo.

Místnost je zaheslována Standardn¥ je vstup do místnosti, která jiº existuje a
má své £leny, bezproblémový. Místnost v²ak mohl její administrátor prohlásit
za soukromou a je nutné ke vstupu zadat heslo. Pokud jej neznáte, kontaktujte
její £leny £i zaloºte novou místnosti.

Obsah místnosti je moºné nahrát z uloºeného XML souboru pomocí menu Místnost
� Otev°ít. Pokud se v místnosti vyskytují dal²í uºivatelé (konkrétn¥ s rolemi Admi-
nistrátor a Ú£astník), je t°eba k otev°ení a nahrání nového plátna vy£kat na jejich
souhlas.
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Obsah místnosti je nenávratn¥ ztracen, jakmile se z ní odpojí poslední uºiva-
tel. Proto GChat nabízí moºnost uloºit obsah do GChat XML souboru nebo jej
vyexportovat do JPG £i PNG.

Editace objekt·

Tvorba nových objekt·

Pokud jste se v místnosti ocitli jako první GChat uºivatel, je p°ed Vámi bílá pracovní
plocha � je na £ase ji zaplnit gra�ckými objekty. Na palet¥ nástroj· vlevo si vyberte
záloºku a nástroj. Na panelu vlastností dole se zobrazí moºnosti nastavení budoucího
objektu. Aº budete spokojeni, nakreslete objekt tahem my²i na plátno.

Tip: pro nakreslení objekt· obsahujících text je t°eba jej nejprve zadat.
Tip: kreslení objekt· lze kdykoliv zru²it stiskem klávesy ESC.

Nástroj Výb¥r

Nástroj Výb¥r se pouºívá pro ve²kerou editaci jiº nakreslených objekt·. Objekt
jednodu²e ozna£íte kliknutím na n¥j. Takto lze ozna£it i více objekt· najednou,
pokud budete p°i klikání drºet klávesu CTRL. Alternativním zp·sobem ozna£ování
je tahem my²i, kdy na prázdné £ásti plátna stisknete levé tla£ítko my²i a obtáhnete
objekty, které chcete ozna£it (akci lze op¥t kdykoliv zru²it klávesou ESC ).

Tip: pokud je t°eba ozna£it objekt, který je p°ekrytý jiným objektem, naje¤te
nad p°ekrytý objekt my²í a stiskn¥te klávesu TAB � dojde k p°edozna£ení skrytého
objektu, který nyní m·ºete kliknutím vybrat.

Ozna£ené objekty lze posouvat táhnutím my²í a také m¥nit jejich velikost, po-
kud budete tahat za ºluté drºáky u okraj· objekt·. N¥které objekty, jako nap°. ty
obsahující text, mají v²ak pevn¥ danou velikost.

Dále je moºné editovat vlastnosti ozna£ených objekt· na panelu vlastností. Po-
kud je ozna£eno více druh· objekt·, zobrazí se jen jejich spole£né vlastnosti.

V neposlední °ad¥ je moºné ozna£ené objekty smazat stiskem klávesy DEL.

Kontextové menu

Kliknutím pravým tla£ítkem my²i na n¥který z ozna£ených objekt· se zobrazí kon-
textové menu. Nabízí se moºnost práce se schránkou, provád¥ní undo a redo a zm¥na
hloubkového uspo°ádání objekt·.

Vazby objekt·

Velice £asto bývá ve vektorových editorech pot°eba vytvo°it polohovou závislost
objekt·, tedy ºe s pohybem £i zm¥nou velikosti jednoho objektu se automaticky
m¥ní poloha jiných objekt·. Toho lze v GChatu docílit dv¥ma zp·soby:

Rodi£ovství Rodi£ovství je velice vhodné pro vytvá°ení sloºit¥j²ích objekt· (ob-
rázk·) sloºených ze základních primitiv. Pokud je objekt synem jiného objektu,
znamená to, ºe je jeho poloha ur£ována relativn¥ vzhledem ke st°edu rodi£ovského
objektu. To v praxi znamená, ºe p°i posunutí £i zm¥n¥ velikosti rodi£e se odpovída-
jícím zp·sobem upraví i pozice syn·.
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• Pro nastavení a zobrazování rodi£ovství ozna£ených objekt· slouºí na panelu
vlastností sekce Hierarchie.

• Pro zru²ení nastavení rodi£e zvolte podnástroj Nastav rodi£e a klikn¥te kam-
koliv do prázdného plátna.

Porty Spojování objekt· prost°ednictvím port· je vhodné pro budování dia-
gram·, kdy pot°ebujeme £ást jednoho objektu (nap°. konec úse£ky) pevn¥ p°ipích-
nout na p°esné místo jiného objektu. V¥t²ina objekt· má na sob¥ pevn¥ de�nované
body (jeº nem·ºete zm¥nit), tzv. háky, které lze zaháknout za ur£itý bod libovol-
ného objektu, tzv. port, jenº musíte p°edtím ru£n¥ vytvo°it. Nap°íklad úse£ka má
háky de�novány na svých krajních bodech, obdélník ve svém st°edu. Postup pro
vytvo°ení vazby je následující:

• Nejprve je na °ídicím objektu pot°eba vytvo°it port. Zvolte nástroj Porty a
následn¥ podnástroj Výb¥r a posunutí. Klikn¥te na objekt, kam chcete port
p°idat. Zvolte podnástroj Nový port a klikn¥te na cílené místo. Místo m·ºe
leºet kdekoliv na plátn¥ i zcela mimo samotný objekt. Vytvo°ený port bude
polohován relativn¥ k pozici objektu a pom¥rn¥ vzhledem k jeho velikosti,
tedy p°i p°esunu objektu bude port p°esouván také a bude-li m¥n¥na velikost
objektu, port se rovn¥º p°emístí odpovídajícím zp·sobem.

• Nyní zvolte nástroj Výb¥r, ozna£te objekt, který chcete p°ipojit k portu a
za£n¥te jej p°esouvat £i m¥nit jeho velikost. V²imn¥te si, ºe program zobra-
zil objektem nabízené háky jako prázdná £ervená kole£ka. Zárove¬ zobrazil
ve²keré porty jako plná ºlutá kole£ka. Pokud najedete hákem nad port, port
z£ervená a p°i uvoln¥ní tla£ítka my²í se vytvo°í propojení. Na jednom portu
m·ºe být samoz°ejm¥ vytvo°eno více vazeb.

• Pro zru²ení vazby sta£í závislý objekt p°esunout � jakmile port a hák p°estanou
vzájemn¥ lícovat, rozpojí se.

Porty jsou slab²í nástroj neº rodi£ovství díky jednoduchému odpojování i díky tomu,
ºe pokud se vyskytne kon�ikt obou typ· vazeb (nap°. p°i nastavení rodi£e jako
závislého na synovi), dojde vºdy ke zru²ení portové vazby.

Podpora spolupráce

Seznam uºivatel· se nachází vpravo dole. U jednotlivých uºivatel· se zobrazuje
jejich role v místnosti: A jako administrátor, P jako pozorovatel, p°íp. nic pro
ozna£ení b¥ºných uºivatel·. Více o rolích v následující £ásti. Dále se u uºivatel·
zobrazuje jejich status, mají-li jej nastaven. Vá² vlastní m·ºete zadat v menu
Místnost � Nastavit status.

Skupinový chat lze zobrazit kliknutím na záloºku Diskuse dole. Jde o standardní
textový chat mezi více uºivateli. Vhodné je i externí dopln¥ní VoIP hovorem.

Poslední editor se zobrazuje p°i p°ejetí my²í nad objektem. Ozna£uje posledního
uºivatele, který daný objekt upravil. Pokud je ikona paná£ka £ervená, znamená
to, ºe objekt byl upraven (jiným £lenem místnosti) b¥hem posledních 10s a je
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tedy pravd¥podobné, ºe bude on sám £i jeho okolí upraveno znovu. Pokud Vás
zobrazovaní ru²í, lze jej vypnout pomocí menu Nastavení � Zobrazovat posl.
editora.

Teleukazatel slouºí k ukázání ur£itého místa v dokumentu ostatním £len·m míst-
nosti. Pro jeho umíst¥ní vyberte nástroj Teleukazatel a klikn¥te na p°íslu²né
místo plátna. Doba platnosti ukazatele je 10s.

Administrace místnosti

�lenové místnosti mohou mít r·zná práva � role:

Administrátor je v seznamu uºivatel· ozna£en písmenem A. Tato role bývá au-
tomaticky p°id¥lena prvnímu uºivateli, který do místnosti vstoupí (tedy který
ji zaloºí). Administrátor m·ºe m¥nit role ostatních uºivatel· £i je z místnosti
vyhodit kliknutím pravým tla£ítkem na £lena místnosti v seznamu uºivatel·.
Dále m·ºe administrátor nastavit samotnou místnost pomocí menu Nasta-
vení � Nastavení místnosti. Lze m¥nit název místnosti, zaheslovat místnost £i
zakázat jakékoliv pouºití operace Redo v místnosti.

Ú£astník je normální uºivatel, který má právo editovat dokument.

Pozorovatel je uºivatel, který má právo pouºívat skupinový chat a prohlíºet si do-
kument, ale nemá právo jakkoliv jej editovat. V seznamu uºivatel· je ozna£en
písmenem P.

Filoso�e práce

A£koliv je moºné GChat pouºívat zcela stejn¥ jako jiné vektorové editory, není to
p°i spole£né editaci dokumentu nejvhodn¥j²í. P°i spole£ném editování byste m¥li být
ohleduplní a p°edvídaví k chování jiných uºivatel·, v £emº by m¥li pomoci následující
rady. D·leºité je si uv¥domit, ºe GChat se pouze v maximální mí°e snaºí logicky
spojovat sou£asn¥ provedené akce více uºivatel· dohromady, ale v ºádném p°ípad¥
nenutí uºivatele ke koordinované £innosti. Pokud si tedy uºivatelé budou vzájemn¥
ni£it práci pod rukama, je to jen jejich rozhodnutí.

Ideální je si práci na dokumentu p°ibliºn¥ rozd¥lit na prostorové (� já ud¥lám
kostru a ty p°idávej popisky�) £i obsahové £ásti (� já ud¥lám rozmíst¥ní UML di-
agramu a ty mezitím vypl¬uj obsah krabi£ek�). Pokud budou uºivatelé pracovat
sou£asn¥ na týchº objektech a nastavovat spousty vlastností, nevyhnuteln¥ si budou
práci ob£as vzájemn¥ p°episovat (vºdy ale díky technologii GChatu uvidí tentýº
výsledek) � to kdyº nastaví stejnou vlastnost na stejném objektu.

Jako velice uºite£né se p°i práci na spole£ném dokumentu ukazuje pouºívat vazby,
nebo´ zvy²ují logickou konzistenci celého dokumentu. Bez pouºití vazeb by bylo £asto
nutné upravovat pozice mnoha objekt· jeden po druhém, coº pro ostatní £leny míst-
nosti p·sobí zmate£n¥. P°i uºití rodi£ovství je dokonce moºné nap°. p°irozen¥ skládat
zm¥ny polohy rodi£e jedním uºivatelem se zm¥nami poloh syn· jiným uºivatelem.

Dal²í uºite£nou pom·ckou je respektování £erveného paná£ka p°i zobrazování
posledního editora objekt·. V logickém okolí t¥chto objekt· p°íslu²ný uºivatel práv¥
pracoval a je pravd¥podobné, ºe n¥jaký objekt bude p°íslu²ným uºivatelem zedito-
ván.
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Undo a Redo

P°i editaci objekt·, a tím spí² i p°i jejich spole£né editaci, je zcela nevyhnutelný
vznik chyb. K opravám t¥chto problému se ve v²ech programech pouºívá Undo a
Redo a nejinak je tomu i v GChatu. Pro víceuºivatelské prost°edí v²ak bylo nutné
význam t¥chto operací novátorsky roz²í°it � GChat nabízí 4 typy redo a 4 typy undo.

Lokální zp¥t pouºijete, pokud chcete vrátit zp¥t Va²e poslední akce. Pokud editu-
jete a ud¥láte chybu, pouºijte Lokální zp¥t.

(Globální) zp¥t pouºijete, pokud chcete vrátit zp¥t poslední akce � nezávisle na
tom, kdo je provedl. Pokud zcela nesouhlasíte s vývojem situace, pouºijte Glo-
bální zp¥t. Pouºívání Globálního zp¥t pro b¥ºné opravy chyb apod. je zbyte£n¥
silné a m·ºete jím naru²ovat práci ostatních uºivatel·.

Selektivní zp¥t pouºijete, pokud chcete vrátit zp¥t poslední akce na práv¥ ozna-
£ené mnoºin¥ objekt·. Op¥t existuje lokální a globální varianta. Selektivní zp¥t
je ideální, pokud se nap°. pracuje sou£asn¥ na více mnoºinách objekt· a jednu
ze skupin je t°eba vrátit o n¥kolik krok· zp¥t. Pak ostatní skupiny z·stanou
zcela nedot£eny, a to a£koliv byly editovány sou£asn¥!

Redo je v sou£asné verzi GChatu koncipováno jako obnovení akcí, které byly vzaty
zp¥t. Akce je moºné obnovovat i hluboko v historii, a tak m·ºe být efekt obno-
vené akce p°ekryt nov¥j²í akcí � pak v okn¥ zcela dole problikne nápis �P°ekryto�.
Vzhledem k tomu, ºe takovýmto obnovováním se lze dostat i do stavu, ve kterém
se dokument nikdy nevyskytoval (coº m·ºe být pro uºivatele matoucí), je moºné
pouºívání Redo v místnosti zcela zakázat. Zákaz provede administrátor v nastavení
místnosti. Význam typ· redo je obdobný jako u undo: Lokální redo obnovuje po-
slední akce Vámi vzaté zp¥t a Selektivní obnovuje akce jen na ozna£ené mnoºin¥
objekt·.

FAQ

Co znamená role �textový ú£astník�? Je dobré si uv¥domit, ºe GChat vyuºívá
pro svoji komunikaci standardních ve°ejných chatových místností, coº dovo-
luje ú£ast i uºivatel·m se klasickými textovými Jabber klienty. Tito uºivatelé
nijak nenaru²ují fungování GChatu a mohou normáln¥ (av²ak pro n¥ pon¥kud
nepohodln¥) sledovat a ú£astnit se textového skupinového chatu.

Má kaºdý uºivatel svoji schránku? Ano, schránka není sdílena.

Jak zabránit uºivatel·m ve stálém vstupování do mé místnosti? GChat ne-
podporuje banování. Jedinou cestou je místnost zaheslovat £i heslo zm¥nit na
jiné.

Nikdo není v místnosti administrátorem � co d¥lat? B¥ºný uºivatel nemá
právo sám sebe prohlásit za administrátora. Pokud tedy administrátor, který se
odpojil, neprohlásil nikoho za svého zástupce (tedy neprohlásil jej za adminis-
trátora), je t°eba vy£kat jeho op¥tovného p°ipojení £i zaloºit novou místnost.
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V okn¥ GChatu se zcela dole objevuje rotující £árka. Znamená to, ºe pro-
gram pracuje na zpracování a zobrazení nov¥ p°ijatých edita£ních akcí.

V okn¥ GChatu se zcela dole objevuje nápis ��as nesynchronizován� To
znamená, ºe po£íta£ je siln¥ zatíºen výpo£ty nebo ºe Va²e p°ipojení k Internetu
má výpadky. Program se p°i práci (zejm. p°i dokon£ování Va²ich edita£ních
akcí) m·ºe mírn¥ zasekávat, stále je v²ak moºné se ú£astnit spole£né práce
v místnosti.

Nejde mi nastavit barva pozadí! Zkuste, zda není v dialogu výb¥ru barvy za-
²krtnuta pr·hlednost.
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