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SanastoAPI eli Appliation Programming Interfae (suom. ohjel-mointirajapinta) tarkoittaa järjestelmän tai yksittäisenluokan tarjoamien toimintojen luetteloa.Bluetooth on lyhyen kantaman radiotekniikkaan perustuva stan-dardoitu langaton tiedonsiirtotekniikka.C++ on Bjarne Stroustrupin suunnittelema ja toteuttama C-kielen pohjalta kehitetty olio-ohjelmointiominaisuudetsisältävä ohjelmointikieli.CLDC lyhenne tulee sanoista Conneted Limited Devie Con-�guration ja tarkoittaa Java ME -kon�guraatiota, jo-ka määrittelee minimikirjastot, jotka sitä tukevassa lait-teessa tulee olla.CPP lyhenne tulee sanoista C Preproessor ja tarkoittaa C-kielen esikääntäjää.GPRS lyhenne tulee sanoista General Paket Ratio Servie jaon GSM-verkossa toimiva pakettikytkentäinen tiedon-siirtopalvelu.CSS eli Casading Style Sheets on www-standardi, joka mää-rittelee kotisivujen tyylitiedoston rakenteen.Elipse on graa�nen sovellusalusta ja sovelluskehitysympäristö,jossa on työkalut mm. Java-sovellusten kehittämiseen.ElipseME on Elipsen liitännäinen, joka mahdollistaa mo-biilisovellusten kehittämisen käyttäen Java ME -ohjelmointikieltä.EMF eli Elipse Modeling Framework on Elipsen malli- sekälähdekoodin generoimiskomponentti, jonka avulla voi-daan toteuttaa Elipsen työkaluja sekä muita sovelluk-sia, jotka perustuvat määrättyihin jäsennettyihin tieto-mallirakenteisiin.
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Fragmentaatio tarkoittaa mobiililaitteiden eroavaisuuksia. Näitä eroa-vaisuuksia ovat mm. mobiililaitealustojen-, käyttöliit-tymien, käyttöjärjestelmien ja systeemikirjastojen sekämuiden resurssien erot.HTML eli Hypertext Markup Language on www-sivujen sisällönja rakenteen määrittelyyn käytettävä merkkauskieli.IDE lyhenne tulee sanoista Integrated Developement Envi-ronment ja tarkoittaa integroitua sovelluskehitysympä-ristöä.JAD eli Java Appliation Desriptor on tiedosto, joka mää-rittelee kuinka mobiililaitteen tulee käsitellä siihen liitet-tyä sovellusta. Käsittelyllä tarkoitetaan mm. asennusta,tunnistusta ja suorittamista.JAR lyhenne tulee sanoista Java Arhive ja tarkoittaa Javankokoelmatiedostoa, joka sisältää käännetyn sovelluksen,resurssitiedostot sekä manifest-tiedoston.Java on Sun Mirosystems -yhtiön kehittämä ohjelmointikieli,josta on kehitetty eri versiot mobiililaitteille (Java ME,Java Miro Edition), työpöytätietokoneisiin (Java SE,Standard Edition) sekä liiketoimintaratkaisuihin (JavaEE, Enterprise Edition).JET tulee sanoista Java Emitter Templates ja tarkoittaaElipsen työkalua, jolla voidaan sisällyttää määritelty-jä lähdekoodimallitiedostoja lähdekoodiin.JNI eli Java Native Interfae tarkoittaa Java-kielen tek-niikkaa liittää Java-sovelluksen toimintaan muilla ohjel-mointikielillä toteutettuja sovelluksen toimintoja.JTWI tulee sanoista JavaTM Tehnology for the Wireless In-dustry ja tarkoittaa JSR-185 määrittelyä, joka määrit-telee standardin alustan Java-teknologiaa tukeville mo-biililaitteille.JVM lyhenne tarkoittaa Javan virtuaalikonetta (Java VirtualMahine), joka suorittaa Java-sovelluksen tavukoodia.Middleware tarkoittaa välikomponenttia tai -sovellusta, joka tarjoaapalveluita muiden komponenttien ja sovellusten käytet-täväksi. iii



MIDlet on Java-sovellus mobiileille päätelaitteille.MIDP lyhenne tulee sanoista Mobile Information Devie Pro-�le. MIDP tarkoittaa kokoelmaa Javan ohjelmointiraja-pintoja, jotka tarjoavat sovelluskehittäjälle perustoimin-nallisuudet Java ME -ympäristössä.MSA eliMobile Servie Arhiteture on määritys, joka kokoaaolemassa olevia Java ME -ympäristön määrityksiä yh-deksi tarkoin määritellyksi kokoelmaksi.MSAA eli Mobile Servie Arhiteture Advaned on MSA-määritystä kehittyneemmille laitteille toteutettava mää-ritys, joka kokoaa olemassa olevia Java ME -ympäristönmäärityksiä yhdeksi tarkoin määritellyksi kokoelmaksi.PDA lyhenne tulee sanoista Personal Digital Assistant ja tar-koittaa kämmenmikroa.Plug-In on sovelluksen liitännäinen, joka laajentaa sovelluksentai muiden sovellukseen liitettyjen liitännäisten toimin-taa.Re�ektointi tarkoittaa sovelluksen kykyä tarkkailla ja mahdollisestimuuttaa itseään.Symbian OS on Symbian Ltd:n luoma mobiileihin päätelaitteisiin tar-koitettu käyttöjärjestelmä, josta käytetään myös nimi-tystä Symbian Platform.WLAN tulee sanoistaWireless Loal Area Network ja tarkoittaalangatonta lähiverkkoa.Wrapper-luokka tarkoittaa luokkaa, jonka tehtävänä on yhtenäistää tiet-tyjen toimintojen suorittaminen riippumatta käytetystäympäristöstä.XML eli Extensible Markup Language on rakenteinen ihmistenja tietokoneiden ymmärtämässä muodossa oleva merk-kauskieli, jolla voidaan kuvata erilaisia tietueita käyttö-tapauskohtaisella merkkauksella.
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1 JohdantoSovellusten siirrettävyys erilaisten mobiililaitteiden välillä on mobiiliohjelmistotuotan-nossa välttämätöntä. Ohjelmistoista joudutaan nykyisin mobiililaitteiden suuren frag-mentaation, eli ominaisuuksien erilaisuuden, vuoksi räätälöimään eri käännökset lähesjokaiselle mobiililaitemerkille ja -mallille. Tämä aiheuttaa luonnollisesti mobiilisovelluk-sia kehittäville projekteille lisäkustannuksia vaaditun työajan muodossa sekä saattaaheikentää toteutettujen sovellusten laatua.Tässä tutkielmassa esittelen mobiilisovelluskehityksen erityispiirteet perinteiseentyöasemasovelluskehitykseen verrattuna. Mobiilisovelluskehityksen erityispiirteitä ovatmuunmuassa fragmentaation, vähäisten resurssien sekä käytettävyys- ja siirrettävyyss-tekijöiden huomioon ottaminen.Lähdekoodin abstrahoinnilla tarkoitetaan määritellyn ongelman ratkaisun yksityis-kohtien piilottamista tietyn rajapinnan, jonka käytetty abstraktiotaso määrittelee, taak-se. Lähdekoodin abstraktiotasoa kohottamalla voidaan sovelluskehittäjältä piilottaakohdelaitteistojen eroja ja pyritään joissain tapauksissa kiertämään kohdelaitteistois-sa ilmenneitä virheellisiä toimintoja. Käytetty ohjelmointikieli määrittelee lähdekoodinperusabstraktiotason, mutta sovelluskehittäjän toteuttamat aliohjelmat ja -metodit se-kä käytetyt kirjastojen toiminnallisuudet kohottavat abstraktiotasoa. Abstraktiotasonnosto nopeuttaa sovelluskehitystyötä sekä vähentää sovelluskehittäjän muistamistar-vetta, sillä hänen ei tarvitse muistaa niin kattavasti eri kohdelaitteiden eroavuuksia.Hyvin määritelty abstrahointi lähdekooditasolla ja sen oikea käyttö parantavat tun-tuvasti sovellusten siirrettävyyttä eri laitealustoille. Lisäksi lähdekoodin luettavuus jaymmärrettävyys paranevat huomattavasti.Tutkielmassa tutkin lisäksi sopivia lähdekoodin abstraktiotasoja mobiilisovelluske-hityksen alueella, millä keinoin sovelluskehityksen abstraktiotasoa voidaan kohottaaja mitkä abstraktiotasot ovat soveltuvimpia tämänhetkiseen mobiilisovelluskehitykseengeneerisillä sovelluskehityksen osa-alueilla, joita ovat esimerkiksi gra�ikka, äänentoisto,yhteyskäytänteet ja tiedonsyöttövälineet. Tässä tutkielmassa tutkin sopivia lähdekoo-din abstraktiotasoja mobiilisovelluskehityksessä sekä abstraktiotason nostamisesta jakäyttämisestä mahdollisesti aiheutuvia ongelmia.Lähdekoodin abstraktiotasoa voidaan nostaa useilla eri keinoilla. Mobiililaitteidenvähäisten resurssien vuoksi olio-ohjelmointipohjaiset ratkaisut sovellusten siirrettävyy-den parantamiseksi ovat vielä nykyisin poissuljettu vaihtoehto, sillä ne kasvattavat1



sovelluksen kokoa yleensä liian paljon. Erittäin korkean abstraktiotason kieliä käytet-täessä joudutaan yleensä opettelemaan uusi ohjelmointikieli sekä siihen liittyvien työ-kalujen käyttö. Lisäksi liian korkea ohjelmointikielen abstraktiotaso saattaa rajoittaasovelluskehittäjän vapautta toteuttaa ja optimoida kehitetyn sovelluksen toimintaa.Sovellusten koon pienenä säilyttämisen ja samalla siirrettävyyden ylläpitämisen vuok-si esikäännöksellä toteutettu abstraktiotason nosto on varsin yleisesti käytetty ja toi-mivaksi todettu vaihtoehto. Esikääntäjän käytöllä pyritään korvaamaan laitteistokoh-taiset lähdekoodin osaset geneerisemmillä, korkeamman abstraktiotason, esikäännös-komennoilla, joiden perusteella esikääntäjä muokkaa annettua lähdekoodia halutullekohdelaitteistolle sopivaksi.Lopuksi tutkin Java ME -ympäristöön toteutettuja siirrettävyyttä parantavia, jamahdollisesti lähdekoodin abstraktiotasoa kohottavia, työvälineitä. Tutkimustulostenperusteella toteutan Elipse-sovelluskehitysympäristöön Preppi-liitännäisen, joka toi-mii esikääntäjänä ja mahdollistaa lähdekoodin abstraktiotason noston halutulle ta-solle, jolla voidaan piilottaa sovelluskehittäjältä mobiililaitteiden fragmentaation vaa-timat räätälöidyt lähdekoodilohkot. Tässä käytännönläheisemmässä vaiheessa tutkinmyös mahdollisia ElipseME-liitännäisen käytöstä koituvia ongelmatilanteita.Tämän tutkielman luvussa 2 esitellään mobiililaite käsitteenä, mobiilisovelluske-hityksen erityispiirteitä sekä mobiilisovelluskehityksen tulevaisuudennäkymiä. Luku 3käsittelee abstraktiotaso-käsitettä ja mobiilisovelluskehitykseen soveltuvaa abstraktio-tasoa. Luvussa 4 kerrotaan esikääntäjistä sekä esikäännöksen hyödyistä ja haitoista.Luvussa 5 tutkitaan aikaisemmin fragmentaatio-ongelman ratkaisemiseksi kehitettyjätyökaluja. Luvussa 6 esitellään luvun 5 pohjalta kehitetty Preppi-liitännäinen Elipse-ympäristöön, jolla voidaan tehokkaasti ja helposti ratkaista fragmentaatiosta aiheutu-via ongelmatilanteita. Luvussa 7 esitetään yhteenveto tutkielman taustoista ja tulok-sista.
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2 MobiilisovelluskehitysVaikka mobiilisovelluskehitys on perusperiaatteiltaan samanlaista kuin sovellusten ke-hitys työpöytätietokoneille, on siinä myös poikkeavia piirteitä. Erot tulevat ilmi jo sovel-luksen määrittely- ja suunnitteluvaiheissa kun joudutaan huomioimaan mobiililaitteenrajalliset resurssit, erilaiset yhteyskäytänteet sekä rajoitettu käytettävyys.Tässä luvussa esittelen yleisesti mikä mobiililaite on ja mitä eroja mobiilisovelluske-hityksessä on perinteisemmällä työpöytätietokoneille suunnatussa sovelluskehityksessä.Tämä luku perustuu pääosin lähteeseen [23℄.2.1 MobiililaiteMobiililaite on terminä varsin vakiintunut yleiskielen sana, mutta sen määrittely tek-nisessä mielessä on varsin epätäsmällinen. Ei ole olemassa yksikäsitteistä määritelmää,mikä rajaisi laitteen mobiiliksi tai ei-mobiiliksi. Syynä tähän voidaan pitää mobiilienjärjestelmien nuorta ikää. Yleisesti mobiililaitteella tarkoitetaan kuitenkin kaikkia tieto-järjestelmän, kuten käyttöjärjestelmän tai muun ohjaussovelluksen, sisältämiä laittei-ta, joita niiden käyttäjä kuljettaa mukanaan. Näistä ovat esimerkkejä mm. kannettavatietokone, matkapuhelin ja PDA (Personal Digital Assistant).
Laitteen muisti

(ROM, RAM)

Lisälaitteet, kuten mm.
näyttö, näppäimistö ja
massamuisti

Prosessori

Muistinhallintayksikkö

Välimuisti
Muistiväylä

Kiihdyttimet

Liityntä lisälaitteisiinKuva 2.1: Mobiililaitteen arkkitehtuuriVaikka on olemassa useita erilaisia mobiililaitteita, niin niiden periaatteellinen ra-kenne on samanlainen. Tätä rakennetta esitellään kuvassa 2.1. Mobiililaitteessa on jär-jestelmän ytimenä toimiva prosessori, jolla on oma välimuisti ja muistinhallintayksikkö,joka hallitsee laitteen sisäisiä muisteja. Prosessorin kanssa toimivat kiinteästi erilaisetkiihdyttimet, jotka ovat erikoistuneet tiettyihin nopeutta vaativiin tehtäviin kuten esi-3



merkiksi puheäänen ja videokuvan pakkaamiseen sekä purkuun videopuhelun aikana.Laitteessa on lisäksi liityntäväylä erilaisiin lisälaitteisiin, joita ovat esimerkiksi näyttö,näppäimistö ja muistikortti.Jäljempänä tarkoitan mobiililaitteilla vain matkapuhelimia ja PDA-laitteita, kos-ka käsiteltävä aihe koskee vain näiden pieniresurssisten laitteiden alueella tapahtuvaasovelluskehitystä.2.2 Mobiilisovelluskehityksen erityispiireetOhjelmistotuotanto mobiililaitteelle on usein haastavampaa kuin ohjelmistojen tuot-taminen työpöytätietokoneille. Mobiilisovellusten toteuttamisen haasteellisuus aiheu-tuu mobiililaitteiden varsin rajallisista resursseista ja laitteiden fragmentaatiosta. Työ-asemaympäristössä resurssit ovat mobiiliympäristöön verrattuna rajattomat eikä vas-taavan mobiilisovelluksen tuottaminen työasemaympäristöön tuota yleensä suuriakaanongelmia, kun mobiililaitteiden erityispiirteitä kuten erilaisia yhteysmuotoja ei huo-mioida. Luonnollisesti mobiililaitteiden vähäiset resurssit rajoittavat myös mobiilisovel-lusten kompleksisuutta. Monimutkaisen mobiilisovelluksen toteuttaminen vaatii useintyölään optimointityön, jotta kohdelaitteiden resurssit saadaan riittämään sovelluksensuorittamiseksi.Mobiililaitteen ja sulautetun järjestelmän suuri periaatteellinen ero on se, että su-lautetut suunnitellaan tyypillisesti yhtä muuttumatonta tarkoitusta varten, kun taasmobiililaitteen toiminnallisuutta voidaan usein laajentaa lisälaitteilla ja asennettavil-la sovelluksilla. Tämä laajennettavuusmahdollisuus saattaa monimutkaistaa mobiiliso-vellusten tuotantoprosessia verrattuna sulautettujen järjestelmien sovellustuotantoon.Ohjelmistotuotanto sulautettuihin järjestelmiin ja mobiiliympäristöön ei välttämättänykyisin kuitenkaan poikkea toisistaan kovinkaan paljon, sillä esimerkiksi mikrokontrol-lereissa voi nykyisin olla käyttöjärjestelmä piiriin integroituna, ja se puolestaan tarjoaaohjelmoijalle rajapinnan piirille ominaisten toimintojen suorittamiseksi.2.2.1 FragmentaatioTämä luku perustuu pääosin lähteeseen [13℄.Mobiililaitteiden fragmentaatio, eli ominaisuuksien eroavuus laitteiden välillä, juon-taa juurensa kuluttajien toiveista. Koska ihmiset toivovat mobiililaitteilta erilaisia omi-naisuuksia, kuten mm. ulkomuoto, tiedonsyöttövälineet, valokuvausmahdollisuudet se-kä laitteen sisältämät sovellukset, ovat valmistajat vastanneet markkinoiden tarpeeseentuottamalla laajan valikoiman erilaisia mobiililaitteita.4



Laaja mobiililaitteiden kirjo on lisännyt laitteiden myyntiä, mutta on se aiheutta-nut myös ongelmia ratkottavaksi. Mobiililaitefragmentaatio onkin yksi haastavimmis-ta mobiilisovelluskehityksessä ilmenevistä ongelmista. Muun muassa laitevalmistajia,laitealustoja, käyttöjärjestelmiä, tiedonsyöttövälineitä ja -tapoja, laitteiden käyttämiänatiivikieliä ja aakkostoja, paikallisasetuksia, verkko-operaattoreiden vaatimuksia sekäerilaisia mobiililaitestandardeja on todella suuri määrä (ks. kuvat 2.2 ja 2.3). Lisäksimobiililaitekehityksen nuoren iän vuoksi erilaisia standardeja luodaan erittäin nopeal-la tahdilla lisää. Sovelluskehittäjän tulisikin pystyä toteuttamaan mobiilisovelluksensasiten, että se olisi siirrettävissä mahdollisimman monelle laitteelle ilman hyötyyn näh-den liian suurta rahallista ja ajallista panostusta. Nykyisin mobiililaitteiden suurenfragmentaation myötä joudutaan tarkoin määrittelemään ne laitteet, joissa kehitettä-vää sovellusta on tarkoitus suorittaa. Tämän rajauksen jälkeen sovellus suunnitellaanja toteutetaan siten, että sen vaatimat resurssit riittävät kaikissa kohdelaitteissa, mikäkäytännössä tarkoittaa heikkoresurssisimman kohdelaitteen resursseja. Pulmaksi tässätoimintatavassa tulee se, ettei kehittyneempien mobiililaitteiden kaikkia ominaisuuksiahyödynnetä, vaikka niistä voisi olla sovelluksen kannalta hyötyä esimerkiksi käytettä-vyyden parantamisessa.

Kuva 2.2: Mobiililaitteen ja Java ME -ympäristön fragmentaatiota aiheuttavat osa-alueet
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Kuva 2.3: Mobiililaitteiden fragmentaatiokon�guraatiotMobiililaitteiden fyysisisissä ominaisuuksissa on useita eri osa-alueita, jotka vaikut-tavat kuinka laitteessa suoritettava sovellus toimii. Näitä ominaisuuksia ei ole kyettystandardoimaan edes de fato -tasolla, koska mobiililaitesektorilla on useita keskenäänkilpailevia valmistajia, jotka ottavat uusia teknologioita otetaan käyttöön erittäin no-pealla tahdilla.Piiritasolla fyysisiin ominaisuuksiin vaikuttavat mm. laitteen muistin koko ja no-peus, prosessorin tehokkuus, laitteeseen sisällytettävät kiihdytinpiirit, näyttö sekä syöt-tölaitteet. Usein nämä piiritason ominaisuuksiin vaikuttavat valinnat tehdään talou-dellisten sekä teknologiaan perustuvien syiden pohjalta.Mobiililaitteissa käytetään erilaisten piiritason ratkaisuiden ohella myös suurta mää-rää erilaisia käyttöjärjestelmiä, joita ovat mm. Nokia OS, Symbian OS, Linux ja Win-dows CE. Suurin syy eri valmistajien omien käyttöjärjestelmien käyttämiseen on käyt-töjärjestelmän ja käytetyn laitteiston yhteistoiminnan ongelmien riskin pienentäminen.Lisäksi laitteistojen kehittyessä valmistajat voivat tarpeen mukaan muokata käyttöjär-jestelmäänsä uusien vaatimusten mukaisiksi.Käyttöjärjestelmä tarjoaa sovelluksille rajapinnan laitteiston käyttämiseksi. Mobii-lilaitteen Java-virtuaalikone abstrahoi suurimman osan laitteen toiminnoista, kutenmm. erilaisien yhteysmuotojen käytön, Java ME -sovelluksille. Nämä toiminnot ovatkuitenkin vain niin luotettavia ja oikeellisia kuin käytetty käyttöjärjestelmän tarjoamatoiminnallisuus. Sovelluskehittäjän tuleekin olla tietoinen mahdollisista mobiililaitteenkäyttöjärjestelmässä ilmenevistä puutteista ja vioista sovellusta kehittäessään.Java-virtuaalikoneen toiminnallisuuden määrittelevä standardi on valitettavasti jos-sain määrin tulkinnanvarainen, ja täten eri valmistajat toteuttavat Java-virtuaaliko-neensa hiukan eri tavalla. Tämän lisäksi virtuaalikoneista tuotetaan eri versioita, jotkakattavat eri ominaisuuksia. Näin Java-virtuaalikoneista, joiden tehtävä on suorittaaJava-sovellusta määrätyllä tavalla käytetystä ympäristöstä riippumatta, on olemassasuuri määrä hiukan eri tavalla toimivia versioita, mikä puolestaan lisää mobiililaitteis-sa ilmenevää fragmentaatiota.Mobiililaitefragmentaatio lisääntyy myös mobiilioperaattoreiden vuoksi. Operaatto-rit muokkaavat usein tarjoamiaan tuotteita markkinoiden vaatimusten mukaan. Ope-raattorit lisäävät mobiililaitteisiin toiminnallisuutta, joilla he tarjoavat asiakkailleen6



Taulukko 2.1: Esimerkkejä kännyköiden Java- ja näyttöominaisuuksien eroistalaitevalmistaja malli Java-ominaisuudet näytön resoluutio ja väri-määräMotorola A388 MIDP 1.0, CLDC 1.0 240*320 pikseliä, 2 väriä (1 bit)Motorola A835 MIDP 1.0, CLDC 1.0 176*220 pikseliä, 65536 väriä(16 bit)Nokia 5140 Nokia UI API, JTWI1.0, MIDP 2.0, CLDC1.1, MMAPI 1.0,WMA 1.0 128*128 pikseliä, 4096 väriä(12 bit)Nokia 6270 MIDP 2.0, CLDC 1.1,MMAPI 1.0, WMA1.0, M3GAPI 1.0, Fi-leConnetion & PIMAPI, Nokia UI API,Mobile 3D GraphisAPI, Bluetooth API,JTWI 1.0
320*240 pikseliä, 262144 väriä(18 bit)

Sony-Erisson P910i MIDP 2.0, CLDC 1.0,JTWI 1.0, Personal-Java 1.1.1, BluetoothAPI, WMA 1.1 208*320 pikseliä, 26244 väriä(18 bit)
erilaisia palveluita. Sovelluskehittäjän tulee olla tietoinen myös näistä operaattorikoh-taisista eroista mobiilisovellusta kehittäessään.Sovelluskehittäjän näkökulmasta helpoin tapa ratkaista fragmentaatiosta aiheutu-via ongelmia on rajoittaa sovelluksen tukemia laitteita ja operaattoreita. Ratkaisunhaittapuolena on luonnollisesti sovelluksen pienempi osuus sovellusmarkkinoilla. Tämätredi on kuitenkin nähtävillä jo nykypäivänä, ja osa Java ME -sovelluksista on toteutet-tu vain suosituimmillamobiililaitemalleilla toimiviksi. Fragmentaatio-ongelmia voidaanratkaista myös luomalla useita eri mobiililaitteilla toimivia versioita sovelluksesta ma-nuaalisesti, käyttäen kehittyneitä sovelluskehitystyökaluja tai ulkoistaa eri versioidentuottaminen kolmannen osapuolen vastuulle.Tällä hetkellä toteutettavat mobiilisovellukset joudutaan fragmentaation vuoksi tes-taamaan jokaisella kohdelaitteella erikseen. Mahdollisesti löydetyt fragmentaation il-mentymät, eli laitealustasta riippuvat erilaisuudet, jotka johtavat usein kehitettävän7



sovelluksen virhetilanteisiin, joudutaan kiertämään laitekohtaisella räätälöidyllä lähde-koodilla. Tämä lisää sovelluskehitykseen vaadittavaa aikaa ja kuluja. Lisäksi joudutaanylläpitämään tietämyskantaa käytettyjen laitteiden standardeista poikkeavista toimin-noista sekä mahdollisista virheenkiertotavoista, mikäli sellaisia on löydetty. [8℄2.2.2 KäyttömukavuusTyöasemaympäristössä käyttäjät ovat tottuneet sovellusten pieneen tahmaisuuteen jaepämukavuuteen ohjelmistoja käyttäessään. Mobiiliympäristössä asia on toinen: ihmi-set vertaavat mobiililaitteiden luotettavuutta ja toimintaa puhelimeen, jonka on perin-teisesti odotettu toimivan nopeasti ja virheettömästi. Lisäksi mobiililaitteen tehtävä onmahdollistaa tiettyjen toimintojen suorittaminen aina käyttäjän niin halutessa. Tällöinlyhytkin odotusaika tuntuu tuskastuttavalta. Mobiilisovelluksen suhteellinen nopeus ontärkeää myös siksi, että monet tiedonsiirtorajapintoihin ja protokolliin liittyvät asiatsaatetaan joutua hoitamaan ohjelmallisesti. Näissä tapauksissa sovelluksen liiallinenhitaus saattaa johtaa esimerkiksi tietoliikenneyhteyden katkeamiseen tai virheelliseentiedonsiirtoon. Työasemilla tällaisia todella nopeaa toimintaa vaativia tehtäviä on var-sin harvoin tai ne toteutetaan laitteistotasolla.Mobiilisovelluskehityksessä tulee ottaa huomioon myös varsin rajallinen käytettä-vyys. Yleensä mobiililaitteen näyttö on pieni ja matalaresoluutioinen eikä sovellukseneri näkymiin voida sijoittaa kovinkaan montaa elementtiä. Myös mobiililaitteen näp-päimistö tai muu syöttölaite on laitteen koon rajoittamana varsin pieni. Lisäksi useinnäppäimistön näppäimiin on sisällytetty useampia toimintoja kuten esimerkiksi moneneri kirjaimen, numeron tai erikoismerkin syöttötoiminnot. Sovellusta suunniteltaessaonkin pyrittävä siihen, että monimutkaisenkin sovelluksen käyttäminen olisi riittävänhelppoa ja nopeaa, jotta käyttäjä ei turhaudu sovellusta käyttäessään.Käyttömukavuuteen vaikuttavat myös sovellusten käyttöympäristö. Erilaisissa kult-tuuriympäristöissä tietyt värit, sanamuodot ja kuvakkeet voivat tarkoittaa eri asioita.Mobiililaitteiden liikkuvuus tulee ottaa huomioon siten, että minimoidaan mahdolli-suus, että sovelluksen ulkoasu loukkaisi tai ärsyttäisi käyttäjiä. [19℄2.2.3 MuistinkulutusYksi tärkeimmistä asioista mobiilisovellusta suunniteltaessa ja toteutettaessa on muis-tinkulutuksen minimointi, koska mobiililaitteiden käyttö- ja tallennusmuistin määräon yleensä varsin rajallinen, johtuen sen korkeasta valmistuskustannuksesta. Lisäksikoska muistipiirit vaikuttavat haitallisesti myös mobiililaitteen energiankulutukseen,on muistia usein käytössä suhteellisen vähän. Mobiilisovelluksen suunnittelussa onkin8



syytä kiinnittää huomiota muistinkulutukseen varhaisessa vaiheessa, sillä myöhemminmuistinkulutuksen pienentäminen voi olla vaikeaa ja johtaa tuotekehitysajan pitene-miseen ja joustavuuden heikkenemiseen.Kaikissa sovelluksissa varattujen muistiresurssien vapauttaminen on erittäin tärke-ää. Sovelluksen virhe muistinhallinnassa aiheuttaa niin sanotun muistivuodon ja pidem-mällä aikavälillä ohjelmaa suorittavan laitteen muistiresurssit on varattu. Mobiiliym-päristössä muistinhallintaan tulee kiinnittää työasemaympäristöä enemmän huomiotamyös sen vuoksi, että mobiililaitteet sammutetaan usein huomattavasti työasematieto-koneita harvemmin.Mobiilisovelluksissa saatetaan joutua optimoimaan muistinkäyttöä usealla eri taval-la, mitä ei työasemaympäristössä tarvitsisi edes harkita. Tällainen tapaus on esimer-kiksi sovelluksen sisäisten tietorakenteiden tiivistäminen optimoimalla tietorakenteitahalutuille laitteille sopivilla tietotyypeillä.Usein paljon käyttömuistia vaativat sovellukset ovat fyysiseltä kooltaankin suuria.Suurien sovellusten käynnistäminen heikkotehoisilla mobiililaitteilla tuottaa usein käyn-nistysviivettä, mikä vaikuttaa käyttömukavuuteen. Mobiilisovellukset ladataan mobii-lilaitteeseen usein erilaisten verkkoyhteyksien kautta, joiden käyttö ei välttämättä oleilmaista. Sovelluksen lataamisesta aiheutuneet kulut saattavat rajoittaa asiakaskuntaa.2.2.4 LaskentatehoMobiililaitteissa on huomattavasti vähemmän laskentatehoa työasematietokoneisiin ver-rattuna. Tämä tulee myös ottaa huomioon mobiilisovellusta toteutettaessa. Suoritus-kyvyn parantaminen saattaa kuitenkin aiheuttaa suuremman muistin- ja energiankulu-tuksen. Tästä syystä mobiilisovelluksen suunnittelu ja toteutus sisältää monimutkaisiaoptimointitehtäviä, joilla etsitään sopiva energian- ja muistinkulutuksen sekä suoritus-kyvyn välinen suhde. Mobiililaitteissa joudutaan usein hyödyntämään ns. viivästettyätai aikaistettua laskentaa. Aikaistetulla laskennalla tarkoitetaan sitä, että sovellus pyr-kii ennakoimaan käyttäjän toimenpiteitä ja suorittamaan mahdollisesti prosessointite-hoa vaativia toimenpiteitä etukäteen. Viivästetty laskenta toimii päinvastoin: tällöinsovellus suorittaa toimintaa vasta käyttäjän toimenpiteen jälkeen. Mobiilisovellussuun-nittelijan täytyykin ottaa huomioon, mitkä toiminnot täytyy tai kannattaa toteuttaaaikaistetulla laskennalla ja mille toiminnoille riittää viivästetty laskenta.Sovelluksen suorituskykyä on varsin vaikea arvioida ennen kuin itse ohjelma ontehty. Tämän vuoksi on hyvä tehdä riittävän usein proto-versioita tuotettavasta so-velluksesta ja testata niitä eri emulaattoreilla ja laitteistoilla. Suorituskyvyn ongelmatvoivat aiheuttaa mm. käytettävyysongelmia ja erilaisten verkkoyhteyksien katkeilua.9



Emulaattoreihin tukeutuvaan testaukseen ei kuitenkaan tule kuitenkaan täysin luot-taa, sillä niiden tarjoama ympäristö ei välttämättä ole täysin samanlainen määritellynkohdelaitteen kanssa. Eroja voi ilmetä esimerkiksi sovellukselle tarjotun vapaan muis-tin määrässä, suoritustehossa sekä muissa ominaisuuksissa kuten yhteyskäytänteissäsekä gra�ikka- ja äänentoisto-ominaisuuksissa.2.2.5 EnergiankulutusEnergiankulutus on asia, jota työasemaympäristössä ei yleensä tarvitse ottaa lainkaanhuomioon. Mobiilisovelluskehityksessä tämä asia on kuitenkin erittäin tärkeä ja ener-giankulutusta pyritään pienentämään kaikin mahdollisin keinoin siten, että laitettapystytään käyttämään mahdollisimman kauan. Energiankulutuksen säätömekanismejaovat mm. laitteen asettaminen virransäästötilaan, näytön taustavalaistuksen sammut-taminen ja vaativien operaatioiden määrään vähentäminen. [1℄Yksinkertaisimmillaan mobiililaitteen energiankulutusta voi verrata laitteen suorit-tamien komentojen energiankulutukseen. Tällöin energiankulutusta voidaan simuloi-da, mutta tällainen yksinkertainen arviointi ei yleensä ole tarkoituksenmukaista. Useinmobiililaitteisiin on sisällytetty omia energiansäästörutiineja. Mobiilisovellusta suunni-teltaessa nämä rutiinit tulee ottaa huomioon, koska esimerkiksi mobiililaitteen näytönanimointi jonkin toiminnon elävöittämiseksi saattaa osoittautua epäkäytännölliseksi,sillä se voi estää laitteen sisäiset energiansäästötoiminnot kokonaan.Erilaisten yhteysmuotojen, kuten esimerkiksi GPRS, Bluetooth, infrapuna jaWLAN, käyttö vaikuttaa varsin paljon laitteen yhteisenergiankulutukseen. Yleisenäpeukalosääntönä mobiilisovelluksen energiankulutuksen pienennykseksi on kaiken hyö-dyttömän toiminnan pysäyttäminen ja laitteen siirtyminen ei-aktiiviseen tilaan mikälilaite ei ole suorittanut mitään toimintoa määrätyn ajan kuluessa. Aivan välittömästilaitteen energiansäästörutiineja ei kannata suorittaa, koska sen herättäminen takai-sin aktiiviseen tilaan on usein hidasta ja energiaa kuluttavampaa kuin pienen hetkenodottaminen aktiivisessa tilassa.Mobiilisovellusta kehitettäessä on myös huomioitava mahdollinen sovelluksen suo-rituksen hallitsematon päättyminen mobiililaitteen virran loppuessa. Sovelluksen tu-lisi pyrkiä mahdollisuuksien rajoissa ennakoimaan virran vähyys ja tallentaa tarpeenvaatiessa tiedot sovelluksen tilasta pysyväismuistiin ennen sovelluksen suorittamisenäkillistä päättymistä.
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2.2.6 RajapinnatAiemmin mobiililaitteiden ohjelmointirajapinnat Java ME -ympäristössä ovat olleetvarsin rajalliset, mutta parin viime vuoden aikana uusia ominaisuuksia tukevia raja-pintoja on kehitetty ja standardoitu erittäin nopealla tahdilla. Nopea standardoitumi-nen on saattanut jättää standardeihin virheitä ja puutteita, jotka vaikeuttavat sovellus-kehittäjän työtä esimerkiksi rajapintapuutteiden tai -muutosten muodossa. Myös no-peasti lisääntyvien lisälaitteiden puutteellinen standardoituminen ilmenee näitä tuke-vien standardirajapintojen puuteena. Ongelmia sovelluskehittäjille saattavat aiheuttaasovelluksille asetetut vaatimukset, jotka voivat joillain mobiililaitteilla vaatia valmista-jan tarjoamien Java-standardia noudattamattomien ohjelmointirajapintojen käyttöä.Näissä tapauksissa epästandardit ohjelman osat joudutaan räätälöimään laitekohtai-sesti halutuille laitteille. Laitevalmistajat eivät tarkoituspohjaisesti yritä edistää frag-mentaatiota luomalla omia epästandardeja rajapintoja, vaan syynä näihin on laitteidentarjoamien ominaisuuksien erittäin nopea kehittyminen.2.2.7 YlläpidettävyysSovelluksen ylläpidettävyydellä tarkoitetaan sen helppoa muokkautuvuutta mahdol-lisia tulevaisuuden tarpeita varten. Ylläpidettävyys tulee huomioida suunniteltaessasovelluksia sekä mobiili- että työpöytäympäristöön. Mobiiliympäristössä tämä tuleekuitenkin huomioida työpöytäympäristöä kattavammin, koska mobiililaitteiden tekno-logiat kehittyvät erittäin nopeasti ja uusia standardeja kehitetään koko ajan. Mobiiliso-vellusohjelmoija joutuukin ottamaan huomioon tämänhetkiset ja mahdollisesti tulevatvaatimukset. Uusien ominaisuuksien tuki perustuu luonnollisesti jonkin verran arvailui-den varaan, vaikka laitevalmistajat pyrkivätkin antamaan tietoa tulevista tuotteistaanetukäteen.Valitettavan usein mobiilisovellusten ylläpidettävyydestä joudutaan tinkimään re-surssien puutteen vuoksi. Useimmiten ylläpidettävämpi lähdekoodi vaatii enemmänmobiililaitteen resursseja, jotka yleensä tarvitaan varsinaisen sovelluksen toiminnalli-suuden suorittamiseen eikä ylläpidettävyyden parantamiseen.2.2.8 TietoturvaMobiililaitteiden tietoturvaseikkoihin on paneuduttu sekä laitteiden että niiden ohjel-mistojen suunnittelussa varsin paljon. Koska nykyisin on varsin helppoa ja nopeaaladata erilaisia mobiilisovelluksia tai niiden osia missä ja milloin tahansa, on erilai-sin varmennuskeinoin haluttu varmistua, etteivät laitteeseen asennettavat sovellukset11



aiheuta tietoturvariskejä. Esimerkkinä tällaisesta varennuskeinosta ovat Symbian OS-järjestelmälle tuotettujen sovellusten varmenteet. Jotta sovellus olisi asennettavassamuodossa, täytyy se testauttaa riippumattomalla testausyrityksellä, joka varmentaasovelluksen vaarattoman toiminnan. Ilman tätä yrityksen tarjoamaa varmennetta so-vellusta ei voida asentaa Symbian OS -järjestelmällä varustettuun mobiililaitteeseen.Erilaisia varmennetekniikoita, kuten Java ME -ympäristössä käytettyä esivarmennusta(preverifying) ja Symbian OS -järjestelmän yhteydessä käytettyä varmennetekniikkaa,hyödynnetään myös muissa ympäristöissä, joita ovat mm. Mirosoft Windows Mobilenkäyttämä sisällönvarmennustekniikka (authentiated ontent signing). Lisäksi useat eriyritykset tarjoavat omia mobiililaitteiden tietoturvaa parantavia sovelluksia, joita ovatesimerkiksi virustorjuntasovellukset, tietojen salaussovellukset ja muut etähallinta- jaseurantasovellukset. [16, 24, 35℄Mobiililaitteiden tietoturvaan vaikuttavat myös käytetyt ohjelmointikielet ja nii-den käyttämät tekniikat ja ominaisuudet. Esimerkiksi Java ME -ympäristössä kielestäon joissain tilanteissa karsittu mahdollisille mobiililaiteympäristössä tietoturvaongel-mille altistavia elementtejä, jotka työpöytäympäristössä Java-kielestä löytyvät. Nämäelementit ovat: Java Native Interfae (JNI), käyttäjän määrittelemät luokkalataajat,säieryhmät sekä re�ektointi. Syy näiden elementtien karsimiseen on, etteivät heikko-tehoiset mobiililaitteet nykyisin usein kykene suorittamaan kaikkia tietoturvan takaa-miseksi vaadittuja toimenpiteitä, vaikka mainitut tekniikat takaavatkin tietoturvan oi-keinkäytettynä Java SE -ympäristössä. [4℄Mobiilisovelluksen mahdollisesti tallettamien tietojen tietoturva tulee myös huo-mioida. Tärkeät ja salaiset tiedot tulisi tallentaa salatussa muodossa, sillä pienet jakevyet mobiililaitteet voivat kadota tai joutua varastetuksi varsin helposti.2.2.9 TestausMobiilisovellusten testausta voidaan suorittaa erilaisilla mobiililaite-emulaattoreilla se-kä varsinaisilla mobiililaitteilla. Emulaattoreilla testausta voidaan suorittaa sovellus-ta kehitettäessä, mutta niiden kattavuuteen ei voida luottaa toteutettavan sovelluk-sen järjestelmä- ja hyväksymistestauksessa. Emulaattorit eivät välttämättä tue kaikkiakäytettäviä ominaisuuksia. Lisäksi niillä ei usein pystytä testaamaan sovelluksen käyt-täytymistä reaalimaailmaa vastaavalla tavalla, kuten esimerkiksi sovelluksen toimintaaeri nopeuksisilla laitteilla tai erilaisten yhteyskäytäntöjen, kuten Bluetooth tai WLAN,toimintaa. Lisäksi sovelluksen vaatimusten mukaista toimintaa ei voida emulaattoreillataata, sillä esimerkiksi fragmentaatiota aiheuttavat mobiililaitteiden järjestelmissä ole-vat virheet vaikuttavat usein sovelluksen toimintaan. Esimerkiksi Java ME -pohjaista12



Opera Mini -www-selainta toteuttaessa Opera Software totesi, että mobiililaitteidenfragmentaation vuoksi selainsovelluksen toiminta jouduttiin käytännössä testaamaanjokaisella halutulla kohdelaitteella erikseen, jotta voitiin varmistua sen toimivuudestavaadituissa laitteissa [8℄.Nykyisin mobiilisovelluksen testaus voidaan suorittaa sovellusta kehittävän yrityk-sen toimesta, mutta tarjolla on myös useita mobiilisovellusten testaukseen erikoistu-neita yrityksiä kuten Babel, Gapgemini, NSTL ja RelQ. Testaukseen erikoistuneidenyritysten palveluita käytettäessä kehitetty sovellus lähetetään testausta suorittavalleyritykselle, joka palauttaa sovellusta kehittävälle osapuolelle kattavan testausraportinja sovelluksen läpäistyä testit hyväksyntätodistuksen. [32℄2.3 Mobiilisovelluskehityksen tulevaisuudennäkymätMobiililaitekannan fragmentaatio tulee varsin todennäköisesti kasvamaan sitä mukaakun laitevalmistajien ja niiden toteuttamien laitemallien määrä kasvaa. Lisäksi käytös-sä olevien mobiililaitteiden ohjelmistot monimutkaistuvat, joten ne tulevat luultavas-ti sisältämään entistä enemmän virheitä. Hyvin määritellyt standardit luonnollisestiehkäisevät fragmentaatiota, mutta jo tähän päivään mennessä on huomattu, etteivätne täysin ehkäise sitä. Fragmentaatiota aiheuttavat laitevalmistajien itse kehittämätepästandardit laitteiden laajennokset ja ohjelmointirajapinnat, standarditoimintoihinjääneet virheet sekä laitteiden ominaisuuksista johtuvat erot. Fragmentaation kasvustaaiheutuvat kulut kasvavat ja sovellusten kehitys kattavalle laitekirjolle hyvin testattu-na hidastuu, mikäli tähän ongelmaan ei kehitetä tehokkaita pitkälle automatisoitujaratkaisuja.Lähitulevaisuudessa mobiililaitteisiin tullaan kehittämään dynaamisia komponent-tienhallintajärjestelmiä, jotka mahdollistavat mm. itsenäisten komponenttien asenta-misen mobiililaitteisiin. Nämä komponentit voivat olla käyttöliittymättömiä palveluita(servies), sovelluksia (appliations) tai jaettuja kirjastoja (shared libraries). Uusimmis-sa Symbian OS -järjestelmän versioissa näitä ominaisuuksia on jo toteutettu, mutta esi-merkiksi Java-ympäristössä vaaditaan tällä saralla vielä kehitystä [33℄. Tämä uudistusmuuttaa nykyisen monoliittisen mobiiliympäristön helpommin mukautettavaksi kom-ponenttipohjaiseksi ympäristöksi, johon työasemaympäristössä on jo totuttu. Tämäuudistus mahdollistaa sovelluksien osien kattavamman ja helpomman uudelleenkäytönjaettujen, ja mahdollisesti myös laitteelle räätälöityjen, kirjastojen muodossa, ja rat-kaisee näin osittain fragmentaatiosta aiheutuvia ongelmia. Lisäksi tarvittaessa voidaantuottaa tarvittavia palveluprosesseja, jotka laajentavat sovelluskehittäjien mahdolli-suuksia tuottaa mobiililaitteeseen helposti erilaisia lisäpalveluita. [28, 31, 30℄13



Myös laitevalmistajat pyrkivät yhdessä ehkäisemään fragmentaatiota. JSR 185JavaTM Tehnology for the Wireless Industry (JTWI) -määritystä käytetään nykyi-sin markkinoilla olevien Java-mobiilisovellusten suoritusympäristönä. Laitteiden omi-naisuudet tulevat kuitenkin monipuolistumaan ja tehokkuus kasvamaan ja näiden lait-teiden fragmentaation kasvua ehkäistääkseen ovat useat laitevalmistajat kehittämässäyhteistyössä Java ME -ympäristöön JTWI:n pohjalta JSR 248: Mobile Servie Ar-hiteture (MSA) -määritystä. MSA yhdistää useita käytössä olevia, kuitenkin erillisi-nä tarjottuja, Java-komponentteja yhdeksi määritellyksi kokoelmaksi (ks. kuva 2.4).MSA-määritystä kehittyneempiä mobiililaitteita varten ollaan kehittämässä myös JSR249:Mobile Servie Arhiteture Advaned -määritystä, joka koostaa MSA:ta kattavam-min erilaisia Java-komponentteja yhdeksi määrittelyksi. MSAA, MSA ja sen osa MSAsubset määrittelevät mobiililaitteille Java-ympäristön ominaisuudet sekä sen yhteen-sopivuusvaatimukset, joita palveluiden ja sisällöntuottajat voivat käyttää ohjenuoranamobiilisovelluskehityksessä. [29, 30℄

Kuva 2.4: Mobile Servie Arhiteture
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3 Abstraktiotasot sovelluskehityksessäTässä luvussa määrittelen mitä abstraktiotasolla tarkoitetaan ja miten eri abstraktio-tasoja hyödynnetään ohjelmistotuotannossa.3.1 AbstraktiotasoAbstraktiotasoilla tarkoitetaan yleisesti useita eri tarkkuusasteen määrityksiä tietys-tä ongelmasta siten, että matalamman abstraktiotason määrityksissä on yksityiskoh-tien ratkaisutavat esitetty tarkemmin kuin korkeamman abstraktiotason määrityksissä.Nämä abstraktiotasot ovat läsnä ohjelmistotuotannossa niin suunnitteludokumenteissakuin myös toteutetussa lähdekoodissa.Sovelluskehityksessä on monta eri toteutusvaihetta, joiden aikana tarvitaan erilaisiaabstraktiotasoja. Sovelluskehitysprojekti alkaa määrittelyllä ja suunnittelulla, joidenaikana toteutetaan suunnitteludokumentteja. Näiden dokumenttien tarkoitus on kuva-ta toteutettava sovellus tai järjestelmä riittävän tarkasti, jotta sen toteutus voidaanaloittaa. Dokumenteissa ei kuitenkaan paneuduta epäoleellisiin toteutusteknisiin asioi-hin, vaan esitellään toteutettavan järjestelmän looginen rakenne. Näiden dokumenttienabstraktiotaso onkin korkeammalla kuin sovellusta toteuttavan henkilön tuottamanlähdekoodin abstraktiotaso. Yleisesti korkean abstraktiotason merkkaukset kuvaavat-kin selkeämmin tuotettavan järjestelmän tai sovelluksen yleisen rakenteen ja pääpiir-teisen toiminnan kuin matalan abstraktiotason dokumentit.Myös erilaiset ohjelmointikielet ja niiden erilaiset toteutustekniset asiat, kuten eri-tasoiset kirjastokutsut, määrittelevät useita eri abstraktiotasoja. Suunnittelussa ja to-teutuksessa ilmenevät abstraktiotasot on kuitenkin syytä pitää jossain määrin erillään,sillä suunnitteludokumenteissa ei ole tarkoituskaan määritellä toteutusteknisiä asioitaliian tarkasti.Tässä tutkielmassa keskityn tästä lähtien tarkemmin abstraktiotasoihin vain ohjel-moinnin ja lähdekoodin näkökulmasta.
15



3.2 Lähdekoodin abstrahointiLähdekoodin abstrahoinnilla sovellusta kehitettäessä tarkoitetaan määritellyn ongel-man ratkaisun yksityiskohtien piilottamista tietyn rajapinnan taakse. Näitä rajapinto-ja edustavat useat erilaiset abstraktiotasot, joita määrittelevät toteutustekniset asiat,kuten käytetty ohjelmointikieli ja siihen liittyvät työkalut sekä lähdekoodin rakenne.Ohjelmistoja toteutetaan nykyisin käyttämällä jotain korkean abstraktiotason oh-jelmointikieltä, mikä parantaa huomattavasti sovelluskehittäjän tuottavuutta, sillä ab-straktiotason nosto vähentää tuotettujen virheiden määrää eikä ohjelmoijan tarvitsemuistaa abstraktiotason piilottamia ohjelmointiteknisiä yksityiskohtia. Lähdekoodinperusabstraktiotason määrittelee käytetty ohjelmointikieli, mutta sovelluskehittäjä voikohottaa abstraktiotasoa toteuttamalla aliohjelmia ja -metodeja, jotka toteuttavat tie-tyn toiminnallisuuden. Lisäksi käytössä olevat tai itse kehitetyt toiminnallisuutta tar-joavat luokat, komponentit ja kirjastot tarjoavat useita eri abstraktiotasojen ohjelmoin-tirajapintoja, jotka oikein käytettynä kohottavat kehitettävän lähdekoodin abstraktio-tasoa.Järkevästi käytetyllä korkean abstraktiotason ohjelmointikielellä toteutettu lähde-koodi, jossa on hyödynnetty muita abstraktiotasoa nostavia tekijöitä, kuten esimerkik-si komponentteja, on huomattavasti selkeämpää, virheettömämpää ja ymmärrettävääkuin matalan abstraktiotason ohjelmakomentoja käytettäessä. Lähdekoodin ymmär-rettävyys onkin suoraan verrattavissa sovelluksen ylläpidettävyyteen. Lisäksi korkeanabstraktiotason lähdekoodin voi usein kääntää eri laite- ja käyttöjärjestelmäympäris-töihin käyttämällä sopivia kääntäjiä ja muita työkaluja [3℄. Myös sovelluskehitysympä-ristö vaikuttaa lähdekoodin abstraktiotasoon, sillä nykyisin useat sovelluskehitysympä-ristöt tuottavat automaattisesti osan lähdekoodista nopeuttaen näin kehittäjän työtäentisestään. [23, 20℄3.3 Esimerkkejä eri abstraktiotason ohjelmointikielistäAlhaisimman abstraktiotason kielet ovat ensimmäisen sukupolven ohjelmointikielet,joita ovat laitteiden konekielet. Konekielellä tarkoitetaan ohjelman sitä muotoa, jon-ka laite pystyy sellaisenaan suorittamaan. Konekielellä hyvin toteutettu sovellus suo-riutuu tehtävistään niin nopeasti kuin sitä suorittavan laitteen resurssit sen sallivat.Käytännössä konekieliset ohjelmat kirjoitettiin ensin paperille symbolisesti käyttäenkonekäskyistä muistikasnimiä ja sitten ohjelma käännettiin käsin kohdelaitteen kone-kielelle. Ensimmäisen sukupolven kielet olivat vallalla 1940-luvun lopulta 1950-luvunalkupuolelle. Nykyisin konekielistä ohjelmakoodia tuotetaan erittäin harvoin, sillä sen16



ymmärrettävyys ja siirrettävyys ovat todella huonoja. Jo tässä vaiheessa sovellus voi-tiin jakaa osakokonaisuuksiin, kuten aliohjelmiin, joita voitiin hyödyntää toteutettaessasovelluksen toiminnallisuutta. Aliohjelmakutsuja hyödyntäen voitiin lähdekoodin ab-straktiotasoa kohottaa. [15℄Lähdekoodi 1 on esimerkki Hello World -ohjelmasta erään tietokoneen konekielellä16-lukujärjestelmällä:Lähdekoodi 1 Hello World -ohjelma konekielellä980901013d6e185798020100980600036f686a6566d612e6d6d730098070002f4ff000000000701000000009804000398070007486566980700076f22057980700076f7266498070007210a0000980a00ff0000000000000100980b0000203a4050104040204d20612069026e0100812053207410100272010820000009800008Ohjelmointikielten toinen sukupolvi syntyi, kun kehitettiin ohjelma, joka suorit-taa yllämainitun käännöstyön muistikkaista konekielelle. Toinen sukupolvi koostuu siissymbolisista konekielistä. Symbolisen konekielen abstraktiotaso on hiukan konekieltäkorkeammalla, ja sen ymmärrettävyys onkin huomattavasti konekieltä parempi. Sym-bolisen konekielen siirrettävyys on kuitenkin samaa tasoa kuin konekielisten sovellustensiirrettävyys eri laitteille. [15℄Lähdekoodiesimerkki 2 on symbolisella konekielellä eli assemblyllä toteutetusta Hel-lo World -ohjelmasta. Esimerkissä käytetään MS-DOS-käyttöjärjestelmän keskeytys-palveluita hyödyksi:
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Lähdekoodi 2 Hello World -ohjelma symbolisella konekielellätitle Hello World Program (hello.asm)dosseg .model small .stak 100h.data hello_message db 'Hello, World!',0dh,0ah,'$'.ode main promov ax,�datamov ds,ax ;data seg. to �datamov ah,9mov dx,offset hello_messageint 21h ;print stringmov ax,4C00hint 21h ;terminatemain endp end mainKolmas ohjelmointikielten sukupolvi syntyi vuonna 1955, kun Fortran-kieli kehitet-tiin [15℄. Lähes kaikki nykyisin ohjelmointikieliksi kutsumamme kielet ovat kolmannensukupolven kieliä ja niiden abstraktiotaso on jo varsin korkealla. Esimerkiksi C-, C++-ja Java-kielillä toteutetut sovellukset voidaan tietyin rajoituksin siirtää toiseen järjes-telmään ongelmitta. Näiden kielien ymmärrettävyyskin on huomattavasti korkeammal-la kuin konekielen tai symbolisen konekielen. Näiden kielien abstraktiotason määräävätkielen rakenne-elementit ja niiden kirjastojen tarjoamat aliohjelmat, luokat ja meto-dit. Lähdekoodit 3,4 ja 5 ovat esimerkkejä C, C++ ja Java-kielillä toteutetuista HelloWorld-ohjelmista. [15℄Lähdekoodi 3 Hello World -ohjelma C-ohjelmointikielellä#inlude <stdio.h>int main(void) {printf("Hello World!\n");return 0;}
18



Lähdekoodi 4 Hello World -ohjelma C++ -ohjelmointikielellä#inlude <iostream.h>int main(void) {out << "Hello World!" << endl;return 0;}Lähdekoodi 5 Hello World -ohjelma Java-ohjelmointikielelläpakage helloWorld;publi lass Main {publi stati void main(String[℄ args) {System.out.println("Hello World!");}} Neljäs ja viides sukupolvi esiintyvät puheissa toisinaan, mutta niiden sisältö riippuutäysin puhujasta. Tavallisimmin neljännen tai viidennen sukupolven kielellä tarkoite-taan joko sovelluskehittimiä kuten esimerkiksi Delphi tai ohjelmoitavia sovellusohjelmiakuten Mirosoft Exel. [15℄Korkeamman abstraktiotason kielillä on myös rajoituksia, joista merkittävin onaika- ja kokokriittisten sovellusten vaikea yksityiskohtainen optimointi. Optimoinnintasoon vaikuttaa pääasiassa ohjelmointikielen kääntäjän toteutus eikä niinkään sovel-luskehittäjän ratkaisut. Lisäksi korkean abstraktiotason komentoja ei usein ole opti-moitu juuri haluttuun tarkoitukseen sopiviksi. Joissain tapauksissa korkean abstrak-tiotason ohjelmointikielten standardikomennot voivat olla myös virheellisesti toteutet-tu ja ne voivat aiheuttaa turhaa muistinkulutusta ja tehokkuushäviötä. Edellä mai-nituissa tapauksissa on joskus pakko pyrkiä mahdollisimman matalan abstraktiotasontoteutukseen, jotta järjestelmän resursseja pystyttäisiin käyttämään mahdollisimmantehokkaasti. [23, 3℄
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3.4 Mobiilisovelluskehityksen abstraktiotasotMobiilisovellusten siirrettävyys erilaisten mobiililaitteiden välillä on mobiiliohjelmisto-tuotannossa välttämätöntä. Nykyisin ohjelmistoista joudutaan kuitenkin räätälöimäänomat versionsa lähes jokaiselle mobiililaittemallille laitteiden erilaisuudesta, eli frag-mentaatiosta, johtuen. Mikäli käytetyn ohjelmointikielen abstraktiotasoa nostettaisiinsiten, että käytetty kieli peittäisi laitteiden väliset erot, helpottaisi ja nopeuttaisi se huo-mattavasti sovelluskehittäjän työtä. Esimerkiksi Java-ohjelmointikielen yksi päätavoiteonkin juuri mahdollistaa saman ohjelmakoodin suorittaminen useassa eri ympäristössäperiaatteella �write one, run anywhere�. Valitettavasti nykyisin eri valmistajien mo-biililaitteiden Java-virtuaalikoneiden (JVM, Java Virtual Mahine) sekä ohjelmointira-japintojen toteutuksen virheet ovat romuttaneet jossain määrin tämän tavoitteen saa-vuttamisen. Luonnollisesti muut fragmentaation ilmentymät kuten esimerkiksi erilaisettiedonsyöttötavat ja -laitteet, näytön resoluutio sekä äänentoistolaitteisto aiheuttavattarvetta laitekohtaisesti optimoidulle lähdekoodille.Lähdekoodin abstraktiotason nostolla pyritään helpottamaan ja nopeuttamaan to-teutettavien sovellusten siirrettävyyttä sekä selkeyttämään ja tehostamaan lähdekoo-dia. Lisäksi abstraktiotasoa nostamalla voidaan jossain määrin valmistautua tulevai-suuden tekniikoiden hyödyntämiseen. Voidaan esimerkiksi luoda toiminnallisuutta, jo-ka voidaan määritellä jätettäväksi vanhoista sovelluksen versioista pois, koska kyseinentoiminnallisuus ei sen hetkisissä mobiililaitteissa ole tuettu. Näistä toiminnallisuuksistaesimerkkeinä ovat varsin nopeasti kehittyvät mobiililaitteiden API:t eli ohjelmointira-japinnat.Mobiilisovelluksen lähdekoodin abstraktiotasoa määriteltäessä huomioitavia seik-koja ovat mm. käyttöliittymä, äänentoistoon ja gra�ikkaan liittyvät asiat, erilaiset yh-teyskäytännöt sekä yleiset osa-alueet, joiden toiminta on täysin tai lähes samanlainenriippumatta käytettävästä laitteesta. Lisäksi sovellusten aika- ja kokokriittisyys tuleeottaa huomioon.3.4.1 Menetelmät abstraktiotason nostamiseksiTässä luvussa tutkin millä keinoin mobiilisovellusohjelmoinnin abstraktiotasoa voitai-siin nostaa. Myöhemmin määrittelen suosituksia sopiville mobiilisovellusten lähdekoo-din abstraktiotasoille. Sopivan abstraktiotason lähdekoodilla tarkoitan lähdekoodia,joka on selkeää, tehokasta ja samalla mahdollisimman helposti siirrettävää mahdol-lisimman monelle mobiililaitealustalle. Mahdollisia mobiilisovellusten lähdekoodin ab-straktiotason kohottamisen tapoja tällä hetkellä ovat erilaiset olio-ohjelmointipohjaiset,esikäännökseen pohjautuvat sekä erittäin korkean abstraktiotason välikieleen pohjau-20



tuvat ratkaisut. Tulevaisuudessa voidaan hyödyntää myös erilaisia mobiililaitteeseenasennettavia ja suoritettavia palveluita sekä jaettuja kirjastoja abstraktiotason nostos-sa [28℄.Eräs vaihtoehto käsitellä fragmentaatiosta aiheutuvia ongelmia on kehittää ns.middleware-komponentteja ja wrapper-luokkia, jotka yleistävät räätälöidyn toiminnal-lisuuden korkeammalle abstraktiotasolle. Wrapper-luokan toiminnallisuutta kutsuessaon luokalle annettu tieto halutusta laitealustasta. Kutsun aikana Wrapper-luokka suo-rittaa vain määrätylle laitteelle tai laiteperheelle toteutetun räätälöidyn ohjelmakoodin(ks. kuva 3.1).

Kuva 3.1: Fragmentaatio-ongelman ratkaisumalli hyödyntäen olio-ohjelmointiteknisiäratkaisujaKäytännössä nämä olio-ohjelmointipohjaiset ratkaisut fragmentaation peittämiseenabstraktiotasoa nostamalla ovat kuitenkin mahdottomia toteuttaa pitkällä aikavälil-lä. Pienissä ja vain muutamalle mobiililaitteelle toteutettavissa sovelluksissa wrapper-luokat tai middleware-komponentit voidaan yleensä toteuttaa vaikka laitteiden resurs-sit ovatkin rajalliset. Ongelmia ilmenee kuitenkin, kun sovellus halutaan muokata toi-mivaksi useammilla eri laitekohtaista lähdekoodia vaativilla mobiililaitteilla. Tässä ta-pauksessa wrapper-luokkien koko kasvaa räätälöityjen toiminnallisuuksien kehittämisenvuoksi ajan kuluessa niin suureksi, etteivät nykyisten mobiililaitteiden vähäiset muis-tiresurssit riitä massiiviseksi kasvaneen sovelluksen tallentamiseen pysyväismuistiin taisuorittamiseen. Ongelmia syntyy myös heti, kun joku sovelluksen toiminnallisuus vaa-tii tietylle laitteelle määritellyn epästandardin kirjaston käyttöönottoa. Mikäli tällainentoiminnallisuus toteutetaan wrapper-luokassa, eivät laitteet, joissa mainittua kirjastoaei ole, voi toteutettua wrapper-luokkaa käyttää.Nykyisin mobiilisovellusten ohjelmoinnissa räätälöidyt lähdekoodilohkot ovatkinsyrjäyttäneet varsin pitkälle käytetyn kielen abstraktiotason noston. Tavoitteena onlähes aina toteuttaa sovellus käyttäen erilaisia esikäännökseen pohjautuvia ratkaisuita,kuitenkin niin, että sovelluskehittäjä ohjelmoi käytännössä tarjotulla tietyn abstraktio-21



tason ohjelmointikielellä käyttäen ehdollisen esikäännöksen tarjoamia mahdollisuuksiasiirrettävyyttä parantaakseen (ks. kuva 3.2). Tällöin fragmentaatio-ongelmien ilmen-tymät ratkaistaan kirjoittamalla jokaiselle halutulle laitteelle oma lähdekoodilohko so-velluksen ongelmakohdissa. Mikäli sovelluksen halutaan toimivan useissa eri laitteissa,sisältää se varsin paljon erilaisia esikäännösmääreitä ja if-else-rakenteita, ja lähdekooditulee kääntää jokaiselle kohdelaitteelle erikseen. Pidemmällä aikavälillä olisikin hyödyl-lisempää kehittää korkeamman abstraktiotason rakenteita lähdekoodin selkeyden jasamalla siirrettävänä säilyttämiseksi.Nykyisin on jo olemassa erilaisia esikäännökseen pohjautuvia abstraktiotasoa nos-tavia järjestelmiä, kuten esimerkiksi J2ME Polish, jossa sovelluksen käyttöliittymänsuunnitteluun voidaan käyttää korkean abstraktiotason määrittelyitä, joita sovelluskäyttää käyttöliittymää esittäessään. Näitä, jo toteutettuja järjestelmiä, esittelen tut-kielmassa myöhemmin.

Kuva 3.2: Fragmentaatio-ongelman ratkaisumalli esikäännöstä hyödyntäenKolmantena vaihtoehtona ovat korkeamman abstraktiotason ohjelmointikielet, jot-ka käännettynä generoivat laitekohtaista lähdekoodia, joka puolestaan voidaan kääntäähalutulla laitteella toimivaksi sovellukseksi (ks. kuva 3.3). Tässä vaihtoehdossa ilmai-sukykyisillä korkean abstraktiotason kielillä ja tehokkailla kääntäjillä voidaan saadaerittäin suorituskykyistä ja räätälöityä lähdekoodia halutulle kohdelaitteelle. Periaat-teessa tämä vaihtoehto toimii samoin kuin esikäännökseen perustuva ratkaisu, muttatässä sovelluskehittäjän tulee yleensä opetella uusi korkeamman abstraktiotason ohjel-mointikieli ja siihen liittyvien työkalujen käyttö.
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Kuva 3.3: Fragmentaatio-ongelman ratkaisumalli korkean abstraktiotason ohjelmointi-kieltä ja lähdekoodin generointia hyödyntäenNäistä abstraktiotasoa nostavista vaihtoehdoista nykyisin esikäännös ja korkean ab-straktiotason ilmaisuvoimainen ohjelmointikieli ovat pitkällä aikavälillä toimivia vaih-toehtoja. Hyvin suunnitellun ja hallinnoidun esikäännöksen tai korkean abstraktiotasonkielen avulla voidaan toteuttaa räätälöityjä versioita sovelluksista käytännössä kaikil-le vaadittaville kohdelaitteille. Korkean abstraktiotason kielen vaihtoehdon käyttössäongelmaksi saattavat muodostua uuden ohjelmointikielen ja uusien, mahdollisesti mo-nimutkaisten, työkalujen opettelu. Olio-ohjelmointipohjaisissa ratkaisuissa, kuten esi-merkiksi wrapper-luokissa, joudutaan fragmentaation ja kohdelaitteiden lisääntyessäkirjoittamaan yhä enemmän räätälöityä lähdekoodia haluttuja laitteita varten. Nämäuseille eri laitteille tehdyt laitekohtaiset lähdekoodilohkot sisällytetään sovellukseen jasovelluksen koko kasvaa. Pidemmällä aikavälillä nämä wrapper-luokat kasvavat liiansuuriksi vaikka mobiililaitteiden resurssit kasvaisivatkin.Esitellyistä abstraktiotasoa nostavista menetelmistä pidän esikäännöstä parhaanavaihtoehtona, sillä se vaatii hyvin vähän tai ei lainkaan uuden opettelua sekä sovel-luskehittäjä voi jatkaa jo olemassa olevien sovellusten kehittämistä käyttäen samaaohjelmointikieltä, jota aiemminkin on käytetty. Lisäksi hyvin käytettynä esikäännök-sellä pystytään nostamaan abstraktiotasoa mobiilisovellusohjelmoinnin alalla riittävästipeittämään fragmentaatiosta aiheutuvia ongelmia.3.4.2 Sopivien lähdekoodin abstraktiotasojen määrittelyTässä luvussa esittelen sovellusten eri osa-alueiden seikkoja, jotka tulee huomioida läh-dekoodin abstraktiotasojen määrittelyssä. Sopivalla abstraktiotason lähdekoodilla tar-koitan lähdekoodia, joka on selkeää, tehokasta ja helposti siirrettävää useille eri mobii-23



lilaitealustoille. Lähdekoodin oletusabstraktiotasona pidän Java-kielen tarjoamaa ab-straktiotasoa, jonka pohjalta teen huomioiden perusteella johtopäätöksiä mahdollises-ti paremmista abstraktiotasoista. Lähteenä tässä luvussa esitetyille päätelmille ovateri mobiililaitteiden järjestelmissä ilmenneet virhetoiminnot, jotka löytyvät lähteistä[6, 34, 22℄.Yleisimmin mobiililaitteiden fragmentaatio tulee sovelluskehittäjälle ilmi gra�ikka-,äänentoisto- sekä tietoliikenne- ja syötteenhavaitsemisrutiineissa. Gra�ikka- ja tietolii-kennerutiineissa fragmentaation aiheuttajat ovat mobiililaitteiden tarjoamien toiminto-jen virheellisyydet sekä laitteiden graa�sten ominaisuuksien erot. Näiden syiden vuoksiolisi lähdekoodin abstraktiotason nosto kyseisten toiminnallisuuksien kohdalla suosi-teltavaa. Virheellisestä toiminnallisuudesta esimerkkinä ovat Nokia 3510i ja 7650 pu-helimissa Java-ympäristössä Graphis.drawString() ja Graphis.drawSubString()-metodeissa esiintyvä virhe, joka aiheuttaa järjestelmän kaatumisen mikäli piirrettä-vä merkkijono on yli 200 merkkiä pitkä. Tällaisissa virhetilanteissa tulisi lähdekoodinabstraktiotasoa nostaa siten, että merkkijonojen piirtorutiinit yleistettäisiin korkeam-man asbtraktiotason komennoiksi. Näitä yleistettyjä komentoja sovelluskehittäjä voisikäyttää riippumatta käytettävästä mobiililaitteesta. Myös mobiililaitteiden graa�stenominaisuuksien eroja voidaan piilottaa sovelluskehittäjältä esimerkiksi luomalla uusiakomentoja, joilla voidaan laitealustasta riippumatta saada tietoja näistä ominaisuuk-sista, kuten esimerkiksi näytön resoluutiosta sekä värien määrästä.Äänentoistorutiineissa fragmentaatiota aiheuttavat pääasiassa eri mobiililaitteidentukemat tiedostoformaatit. Näissä tapauksissa abstraktiotason nostolla ei välttämät-tä saavuteta kovinkaan suurta hyötyä. Tälläkin sovelluskehityksen osa-alueella voidaankehittää korkeamman abstraktiotason komentoja, jotka mahdollistavat laitteen äänio-minaisuuksien tarkastelun. Javan Multimedia API tarjoaa kuitenkin usein riittävätja varsin virheettömät toiminnallisuudet äänentoisto sekä -nauhoitusta varten, jotenyleensä abstraktiotason nosto tällä saralla ei ole tarpeellista [27℄.Mobiililaitteiden syötteet voidaan nykyisin tuottaa käyttäen mitä lukuisimpia väli-neitä, kuten mm. valintarullia, erilaisia näppäimistöjä, kosketusnäyttöä, ääniohjaustaja muita lisälaitteita. Varsinkin näppäimistöjen kohdalla mobiililaitteiden fragmentaa-tio tulee ilmi. Lähes jokaisella laitevalmistajalla, ja jopa joidenkin valmistajien tuotta-milla tuoteperheillä ja laitemalleilla, on erilaiset signaaliarvot eri näppäimille (ks. liite4). Sovelluksen siirrettävyyttä ja lähdekoodin selkeyttä ajatellen olisi abstraktiotasonnostaminen tässä osa-alueella erittäin suotavaa. Hyvänä vaihtoehtona olisi määritelläkorkeamman abstraktiotason komentoja, joita kutsumalla saataisiin ennalta määrätytsignaaliarvot riippumatta käytetystä laitealustasta.24



Erilaisten yhteyskäytäntöjen fragmentaatio aiheutuu pääosin mobiililaitteiden eri-laisista ominaisuuksista. Tässä tapauksessa lähdekoodin abstraktiotason nosto ei vai-kuta sovelluskehittäjän työhön millään tavalla, vaan hänen tulee ennalta tietää mitäyhteyskäytäntöominaisuuksia hän voi sovelluksessaan käyttää. Myös yhteyskäytäntö-jen saralla on kuitenkin olemassa virheellisiä toteutuksia, kuten esimerkiksi useissavanhemman ohjelmistoversion omaavissa Motorolan valmistamissa puhelimissa (mallitE770, V3, V3x, V550, V551, V620) viestien lähetyksessä vain 89% tekstiviestin sisäl-löstä tulee lähetetyksi [7℄. Usein tällaiset virheet voidaan ehkäistä abstraktiota nosta-malla.Abstraktiotasoa voidaan myös kohottaa toteuttamalla usein käytettyjä toiminnalli-suuksia korkeamman abstraktiotason komennon taakse, minkä jo 3. sukupolven ohjel-mointikielet mahdollistivat funktioiden sekä metodien toteutuksina. Varsinkin toimin-nallisuuksia, jotka sisältävät tietyille mobiililaitteille räätälöityä lähdekoodia, kannat-taa abstrahoida selkeään ja helppokäyttöiseen ohjelmointirajapintaan.
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4 EsikäännösEsikäännös on lähdekoodin käännösprosessin ensimmäinen vaihe. Esikäännöksellä tar-koitetaan matalan tason tekstimuotoista lähdekoodin muokkaamista kuten ehdollistalähdekoodin lisäämistä, poistamista tai muuntamista [40℄.Sovelluskehittäjät ovat käyttäneet esikääntäjiä useita vuosikymmeniä ja esikään-nös onkin yksi vanhimmista tavoista nostaa lähdekoodin abstraktiotasoa ja täydentääpuutteellisen ohjelmointikielen ominaisuuksia. Esikäännöksellä voidaan parantaa so-vellukselle edullisia toiminnallisuuksia, kuten esimerkiksi siirrettävyyttä. Sovelluksillavoikin olla useita esikäännöskon�guraatiosta riippuvia toimintoja, josta esimerkkinä onmm. sovelluksen kääntäminen useille eri laitealustoille hyödyntäen ehdollista esikään-nöstä laitekohtaisten lähdekoodilohkojen osalta. Käännöskon�guraatiot määritelläänesikäännösmääreillä, joita voi olla useita. Esikääntämisellä on myös haittapuolia kutensiitä mahdollisesti aiheutuvat vaikeasti paikannettavat virhetoiminnallisuudet, muttasitä käytetään varsin laajalti sen lukuisten hyötyjen vuoksi. [40℄4.1 Esikääntäjien arkkitehtuuri ja toimintaTämä luku perustuu lähteeseen [11℄.Esikääntäjän tehtävänä on suorittaa sarja tekstimuotoisia muunnoksia saamalleensyötemerkkijonolle ennen varsinaisen kääntäjän työvaiheita. Periaatteessa kaikki esi-käännöksen vaiheet tapahtuvat määrätyssä järjestyksessä ja annetun syötteen perus-teella saatu tulos on seuraavan vaiheen syöte. Käytännössä vaiheet kuitenkin suori-tetaan yhtäaikaisesti esikäännösprosessin tehostamiseksi. Esikääntäjiä on toteutettuuseille eri ohjelmointikielille sopiviksi ja vaikka niiden käyttämä syntaksi on erilainen,on niiden sisäinen rakenne varsin samanlainen. Kuva 4.1 esittää yleisesti käännöspro-sessin ja esikäännösvaiheen sijoittumisen tässä prosessissa.Seuraavaksi esittelen C-standardin mukaisen esikääntäjän toimintaa vaihe vaiheelta.Ensimmäiset kaksi vaihetta ovat tekstimuotoista muunnosta. Ensimmäisessä vaihees-sa, mikäli kolmimerkit (trigraphs) ovat käytössä, muunnetaan ne vastaaviksi käytetynmerkistön merkeiksi. Toisessa vaiheessa esikääntäjä lukee lähdekooditiedoston muistiinpilkkoen tekstin riveiksi ja käsitellen erilaiset rivinvaihtomerkkaukset. Lisäksi kaikkilähdekoosin kommentit korvataan välilyöntimerkeillä.26



Kuva 4.1: Käännösprosessi ja esikäännösvaiheTekstimuotoisten muunnosten jälkeen esikäännöksen kolmannessa vaiheessa syöte-tiedosto symboloidaan, eli muunnetaan sarjaksi tarkoin määriteltyjä esikäännössym-boleita, joita kutsutaan myös tokeneiksi. Nämä symbolit luokitellaan viiteen luok-kaan: tunnisteet (identi�ers), esikäännösnumerot (preproessing numbers), merkkijo-not (string literals), välimerkit (puntuators) sekä muut (other). Usein nämä symbolitovat yhtenäisiä varsinaisen kääntäjän symboleille, mutta niissä voi olla poikkeuksia.C-kielen standardin mukaan esikääntäjän symbolit kuitenkin ovat yhtäläisiä varsinai-sen kääntäjän symbolien kanssa eikä kääntäjä erikseen muunna esikääntäjän tuotoksiaomiksi käännössymboleiksi vaan hyödyntää ne sellaisenaan.Esikäännöksen tunniste on yleensä samanlainen kuin itse ohjelmointikielen tunnis-te. C-kielessä tunniste on mikä tahansa merkeistä, numeroista tai alleviivausmerkeis-tä koostuvat merkkijono, joka alkaa merkillä tai alleviivausmerkillä. Ohjelmointikielen27



avainsanat (keywords) eivät ole esikääntäjälle merkityksellisiä vaan nekin käsitelläänkuten tunnisteet. Esikääntäjällä voi tosin olla omia avainsanoja, joiden perusteella sekäsittelee lähdekoodia sille määrättyjen ohjeiden mukaisesti.Esikäännösnumeroita ovat kaikki tunnetut kokonais- ja liukulukuvakiot, jotka onmääritelty myös kyseisessä ohjelmointikielessä. Merkkijonoihin kuuluvat merkkijono-sekä merkkivakiot ja otsikkotiedostojen nimet. Välimerkkejä ovat kaikki ohjelmointi-kieleen kuuluvat pienet osaset kuten vertailu- ja sijoitusmerkit. Kaikki muut yhdenmerkin osaset syötteessä käsitellään �muut� luokkaan kuuluviksi ja ne välitetään kään-täjälle muuttumattomina.Symboloinnin jälkeen symbolit välitetään kääntäjän jäsentäjälle. Mikäli symbolit si-sältävät esikäännöslausekkeita tai -määreitä, tulee ne muuntaa esikääntäjän avulla oh-jelmakoodilohkoiksi ja symboloida ennen jatkokäsittelyä. Tätä kutsutaan esikäännök-sen neljänneksi vaiheeksi, ja useimmiten ihmiset ajattelevat tätä vaihetta varsinaiseksiesikääntäjän tehtäväksi. Esikäännöskieli sisältää suoritettavia lausekkeita, määreitä jamakroja, jotka tulee laajentaa. Nämä ovat C-kielen standardin mukaisesti:
• otsikkotiedostojen sisällyttäminen
• makrojen laajentaminen
• ehdollinen kääntäminen
• rivien hallinta (Esikäännöksen jälkeisen väliaikaisen tiedoston riveihin voidaanlisätä viitetieto alkuperäisen tiedoston riveihin. Näin voidaan virheenetsintätoi-mintoja monipuolistaa.)
• diagnostiikka, jota hyödyntäen voidaan havaita käännösaikaiset ongelmat ja näyt-tää virheet sekä varoitukset.4.2 Esikäännöksen hyödyt ja haitatEsikääntäjät tukevat yleensä ehdollista kääntämistä ehto- ja määrityslauseiden avulla(ks. liite 1). Niitä käytetäänkin varsin usein esimerkiksi siirrettävyyden parantamiseen,ohjelmakoodin optimoimiseen sekä selkeyttämiseen. Lisäksi esikääntäjällä voidaan tar-vittaessa laajentaa puutteellisen ohjelmointikielen ominaisuuksia. Esimerkki tällaisestaohjelmointikielen täydennyksestä esikääntäjän ominaisuuksia hyväksikäyttäen ovat C-kielen vakiot, jotka määritellään #define-esikäännösmääreellä. Hyviä esimerkkejä pal-jon esikäännöstä hyödyntävistä sovelluksista ovat Mozilla ja Linux-käyttöjärjestelmän28



kernel, joissa kummassakin noin 40% lähdekoodiriveistä on esikäsiteltyä. Sekä Mozil-lassa sekä Linuxissa ehdollista esikääntämistä on hyödynnetty siirrettävyyden paran-tamiseksi, ja se onkin onnistunut varsin hyvin. [2, 9℄Vaikka ehdollisen esikääntämisen hyödyt ovatkin kiistattomat, voi siitä aiheutuamyös paljon harmia. On esimerkiksi erittäin vaikeaa tarkastaa jokaisen mahdollisenesikäännöskon�guraation oikea toiminnallisuus ja virheettömyys, varsikin kun erilaisiakon�guraatioita voi olla jopa useita satoja. Lisäksi jotkut esikäännösehdot saattavataiheuttaa sen, ettei tiettyjä ohjelmakoodilohkoja suoriteta koskaan. [2℄Yksi esikäännöksen suurimmista ongelmista on sen usein aiheuttama lähdekoodinymmärrettävyyden heikentyminen. Ongelma ilmenee siten, että varsinaisen kääntäjänsyötteenä saama lähdekoodi on esikäännöksen vuoksi erilainen kuin sovelluskehittäjäntuottama ja sisäistämä lähdekoodi. Ja vaikka esikääntäjien toiminta onkin tarkoin mää-riteltyä, voi niiden tuottamien muutosten seuraaminen olla todella vaikeaa, mikä han-kaloittaa lähdekoodin ymmärtämistä ja sitä myöten myös sovelluksen ylläpitoa. Lisäksiesikäännösmääreet aiheuttavat usein ongelmia erilaisille sovelluskehittäjän apuvälineil-le, joiden tehtävä on selkeyttää lähdekoodia esimerkiksi värjäämällä tai piilottamallaepärelevantteja lähdekoodilohkoja. [40℄Esikäännösvaiheessa ongelmia saattavat aiheuttaa myös erilaiset esiprosessointitie-tojen tyyppimääritykset. Usein esikääntäjät eivät yleensä tarkasta muuttujien tyyp-pimäärityksiä korvatessaan annetun symbolin toisella ja huolettomasti käytettynä esi-käännös saattaakin tuottaa sovellukseen todella vaikeasti jäljitettäviä virheitä, koskatietyissä tapauksissa virheelliset tyyppimääreet eivät estä varsinaista käännösprosessia.Toinen varsin yksinkertainen, mutta helposti paljon päänvaivaa aiheuttava ongelmaovat esikäännöksen myötä muunnetun ohjelmakoodin muuttujien näkyvyydet. Esimer-kiksi lähdekoodiin lisätään esikäännösvaiheessa uusia lähdekoodin osasia, joka muut-tavat sovelluskehittäjän määrittelemien muuttujien arvoja kehittäjän siitä tietämättä.[2℄ Nykyisin esikääntäjän tarjoamista ominaisuuksista käytetään yleisesti ehdollista esi-kääntämistä räätälöityjen käännösversioiden toteuttamiseksi haluttuihin kohdeympä-ristöihin. Tässä toimintatavassa sovelluskehittäjä joutuu kuitenkin ottamaan selvää taimuistamaan jokaisen käytetyn kohdeympäristön erityispiirteet kyseisen ohjelmakoodinaihealueella. Tämä aiheuttaa ylimääräistä muistirasitetta ohjelmoijalle sekä usein epä-selkeitä pitkien ehtolausejonojen koristamaa lähdekoodia sekä hidastaa sovelluksen ke-hitystyötä. [2℄Jotta esikääntämisestä olisi varsinaista hyötyä mobiililaitteiden fragmentaatiostaaiheutuvien ongelmien ehkäisemiseksi, tulee sovellusta kehittävällä ryhmällä olla tietä-myskanta, josta löytyvät tiedot eri laitteiden ominaisuuksista ja virheistä. Ilman näitä29



tietoja on laitekohtaisen lähdekoodin tuottaminen mahdotonta. Tässä tutkielmassa enkuitenkaan ota kantaa tietämyskannan sisältöön vaan työkaluihin, joiden avulla näitätietoja voidaan mahdollisimman helposti ja tehokkaasti hyödyntää.Seuraavaksi esittelen jo olemassa olevia esikäännökseen pohjautuvia fragmentaa-tiosta johtuvien ongelmien ratkaisuun kehitettyjä työkaluja ja analysoin niiden hyviäja huonoja puolia. Lisäksi tutkin erilaisia mahdollisuuksia esikäännöksen haittapuolienehkäisemiseksi ja uusia näkökulmia esikäännöksen hyödyntämisessä.
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5 Toteutettuja järjestelmiä fragmentaatio-ongelmienratkaisuunTässä luvussa esittelen yleisimmin Java ME -ympäristöön toteutettuja fragmentaa-tiosta aiheutuvia ongelmia ratkaisevia työkaluja sekä niiden toteutus- ja käyttötapoja.Esitellyt työkalut etsin internetistä käyttäen apuna hakurobotteja sekä mobiilisovellus-kehitykseen suunnattujen keskustelufoorumeiden viestejä. Esitellyt työkalut valittiinsillä perusteella, että niillä pystyy ainakin jossain määrin ratkaisemaan fragmentaa-tiosta aiheutuvia ongelmia. Esittelyissä otan esiin työkalujen hyvät ja huonot puolet,joiden perusteella toteutin Preppi-liitännäisen Elipse Platformille.5.1 NetBeans ja NetBeans Mobility PakNetBeans on avoimeen lähdekoodiin perustuva sovelluskehitysympäristö, johon kuu-luvat NetBeans IDE ja NetBeans Platform. NetBeans muuttui avoimen lähdekoodinjärjestelmäksi, kun Sun Mirosystems, tällä hetkellä projektin suurin sponsori, jul-kisti heinäkuussa 2000 NetBeansin lähdekoodit. NetBeans sellaisenaan on Java SE-kehitysympäristö, mutta sen voi laajentaa myös mobiililaiteiden Java-sovelluskehitys-työkaluksi asentamalla NetBeans Mobility Pakin, joka sisältää kaiken tarvittavan mo-biilisovellusten toteuttamiseen, kuten mobiililaitepro�ilit ja emulaattorin. [17℄NetBeans Mobility Pak -laajennos sisältää sovelluskehitystä helpottavia ja toimin-taa selventäviä työkaluja kuten esimerkiksi graa�sen sovelluksen etenemistä kuvaavanFlow Designerin [17℄. Nämä työkalut eivät kuitenkaan ota kantaa fragmentaation ai-heuttamiin ongelmiin. NetBeans Mobility Pakissa fragmentaatio-ongelmat ratkaistaanC-kielen esikääntäjälle tyypillisellä ehdollisella esikäännöksella, jossa hyödynnetään eri-laisia ehto- ja määrittelylauseita (ks. liite 2).Tässä lähestymistavassa ratkaista fragmentaation aiheuttamia ongelmatilanteitajoudutaan halutulle kohdelaitteelle kirjoittamaan laitekohtaista ohjelmakoodia omiinehdollisiin esikäännöslohkoihin muun lähdekoodin joukkoon. Ongelmaksi tässä tavas-sa muodostuu lähdekoodin epäselkeys ja jossain määrin mahdollisesti myös toistuvuusesikäännöslohkojen välillä, mikäli fragmentaation aiheuttamat lähdekoodin erot ovatpieniä. Lisäksi, mikäli haluttuja kohdelaitteita on paljon, tulee ehdollisesti esikään-nettäviä lähdekoodilohkoja useita peräkkäin, mikä tekee lähdekoodista epäselkeää ja31



vaikeammin ylläpidettävää. Kuva 5.1 esittää NetBeans-työpöytänäkymää, jossa on yk-sinkertainen mallilähdekoodi usealle kohdelaitteelle suunnatusta esikäännettävästä läh-dekoodista.

Kuva 5.1: NetBeans -näkymä ja esikäännösmääreetKäännös usealle kohdelaitteelle NetBeansissa onnistuu kätevästi valitsemalla va-likosta käännöksen kaikille määritellyille projektikon�guraatioille. Tietylle kohdelait-teelle käännös onnistuu samaan tapaan valikosta valitsemalla vain käännös halutullekon�guraatiolle. Tällainen käytäntö onkin hyvä, sillä usein kehitettävästä sovelluksestahalutaan helposti käännös usealle eri laitteelle. Hyvänä asiana pidän myös NetBeansMobility Pakin tarjoamia värikoodeja lähdekoodin taustalla, jotka selventävät minkätyyppisestä koodilohkosta on kyse, joita ovat mm. puhdas Java-koodi, esikäännösmää-reet ja esikäännöslohkot.5.2 J2ME PolishJ2ME Polish on saksalaisen Enough Softwaren toteuttama kokoelma erilaisia työkalu-ja ja valmiita komponentteja, jotka mahdollistavat Java ME -sovellusten kehittämisenmobiililaitteiden fragmentaation huomioiden. J2ME Polish tulee liittää haluttuun so-velluskehitysympäristöön, kuten Elipse Platformiin tai Netbeans IDE:en, jotta senantamia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää. [5℄32



J2ME Polishin toiminta perustuu esikäännökseen, määrittelytiedostoihin ja muu-tamaan valmiina tarjottuun komponenttiin. Komponentit, kuten pelimoottorikompo-nentti ja käyttöliittymäkomponentti, ovat lisäpalveluita, eikä niiden käyttö ole pakol-lista. Nämä komponentit on kuitenkin toteutettu fragmentaatio-ongelmat huomioi-den ja voivat nopeuttaa mobiilisovelluskehitystä huomattavasti tarjoamalla tarvittaes-sa valmista toiminnallisuutta toteutettavaan sovellukseen. Ulkoasukomponenttia voi-daan käyttää mobiilisovelluksen ulkoasun yleisen tyylin määrittämiseen käyttäen CSS-tyylitiedostoa. J2ME Polish ratkaiseekin fragmentaatiosta aiheutuvia ongelmia ehdol-lisella esikääntämisellä (ks. lähdekoodi 6) sekä haluttaessa yllämainitulla CSS-määrit-telyjä hyödyntävällä käyttöliittymäkomponentilla. Esikääntämisen aikana J2ME Polishkäyttää sen rinnalle kehitettyä tietämyskantaa, johon on kerätty mobiililaitteiden frag-mentaatioinformaatiota mahdollisimman kattavasti. Tietämyskanta sijaitsee EnoughSoftwaren J2ME Polish -projektin kotisivuilla ja se päivittyy yksityisihmisten teke-mien mobiililaitteiden virhetoimintohavaintojen perusteella. [5℄J2ME Polishin käyttö ei kasvata toteutetun sovelluksen kokoa mikäli hyödynnetäänvain esikäännöstoiminnallisuutta. Käyttöliittymäkomponentin tai pelimoottorin omi-naisuuksia käytettäessä kasvaa sovelluksen koko noin 5-45 kilotavua, mikä voi joissaintapauksissa olla liikaa - varsinkin vanhemmilla ja heikkoresurssisimmilla mobiililaitteil-la. [5℄J2ME Polishin käännöskon�guraatiot määritellään build.xml -tiedostossa, jossa ker-rotaan myös mille laitteille kyseinen Java-projekti käännetään, joten käännös joko vainyhdelle tai useammalle kohdelaitteelle onnistuu kerralla. J2ME Polishissa sovelluske-hittäjä voi myös tarpeen mukaan määritellä omiin tarpeisiinsa sopivia esikäännösko-mentoja ja vakioita, mikä on mielestäni erittäin hyvä lisä työkalun tarjoamien omi-naisuuksien lisäksi. Ongelmana näen kuitenkin samanlaisen ehdollisen esikäännöksenvaatimien if-else-rakenteiden tarpeellisuuden kuin NetBeans Mobility Pakissa. [5℄
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Lähdekoodi 6 Malli Java-lähdekoodista, jossa on hyödynnetty J2ME Polish:in eh-dollisia esikäännöslausekkeita laiteen ominaisuuksien tutkimiseen ja erilaisille laitteilleräätälöidyn lähdekoodin tuottamiseen.//#if polish.api.mmapi || polish.midp2... lähdekoodi, jossa hyödynnetään Mobile Media API:a, mikälikäännösvaiheessa valittu kohdelaite tukee sitä. ...//#else... lähdekoodi, joka otetaan käyttöön, mikäli käännösvaiheessavalittu kohdelaite ei tue MMAPI:a. ...//#endif5.3 AntennaAntenna on avoimeen lähdekoodiin perustuva työkalu, joka tarjoaa Apahe Ant -build-työkalun toimintoja, jotka on laajennettu kattamaan Java ME -ympäristössä toimi-vien mobiilisovellusten vaatimukset. Ant tarjoaa tuen laitealustasta riippumattomiinkon�guraatioihin, joissa määritellään halutut toimintosarjat määritellyille komennoil-le. Käyttäjä voi tarpeen vaatiessa muokata määriteltyjä komentoja eri laitealustoillatoimiviksi kokoelmiksi. [36, 14℄Antenna-työkalua käyttäen sovelluskehittäjä voi kääntää (ompile), esivarmentaa(preverify), pakata (pakage), monimutkaistaa (obfusate), suorittaa (run) MIDP-so-velluksia eli MIDlet:tejä, muokata JAD-tiedostoja sekä muuntaa JAR-tiedostojaPalmOS-järjestelmissä toimivaan PRC-formaattiin. Antenna tarjoaa myös ehdollisenesikäännöksen toimintoja, joilla voidaan tehdä mukautettuja käännöksiä sovelluksestakäyttäen esikäännösmääreitä sisältävää lähdekoodia. Antennan tarjoamat esikäännös-komennot ovat yleisesti tarjottuja määrittely- sekä if-else-rakenteita (ks. liite 3), joidenkäytön mahdollistavat mm. NetBeans Mobility Pak sekä J2ME Polish. [14℄Vaikka yleensä Java-ohjelmointityökalut mahdollistavat erilaisten käännöskon�gu-raatioiden hallinnan ja hyödyntämisen fragmentaatio-ongelman torjumiseksi, ovat Ant-skriptit riippumattomia käytetystä työympäristöstä. Näin sovelluskehittäjät voivat tar-peen vaatiessa helpohkosti vaihtaa käytettyjä työkaluja ja edelleen käyttää Antennaasekä jo luotuja Ant-skriptejä Java-projekteissaan. [14℄Antenna ei ole itsenäisesti toimiva kokonaisuus, vaan se on toteutettu pääasiassaJava Wireless Toolkit:in ja Ant:in tarjoaman toiminnallisuuden varaan. Mikäli mo-nimutkaistus (obfuation) halutaan ottaa käyttöön tarvitaan myös muita työkaluja,kuten esimerkiksi RetroGuard tai ProGuard, jotka toteuttavat tämän työvaiheen. [14℄34



5.4 JaTS - Java Transformation SystemJava Transformation System toteutettiin tarkoituksena määritellä ja luoda tehokas ta-pa tuottaa apuväline, jolla voidaan nopeasti toteuttaa ja testata monimutkaisia Java-kielellä toteutettuja sovelluksia ja täten tehostaa sovelluskehittäjän tuottavuutta. To-teutettu JaTS toimii mallinsovitusta (pattern mathing) hyödyntäen ja muokkaa ko-konaisia Java-kielen lähdekooditiedostoja annettujen ohjeiden mukaisesti. Nämä oh-jeet esitellään kahdessa eri tiedostossa: mallisovitustiedostossa ja kohdetiedostossa.Mallisovitus- ja kohdetiedostot sisältävät Java-lähdekoodia, joissa on JaTS-määreitä,jotka alkavat yleensä #-merkillä. [39℄JaTS-muunnos on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa etsitään sopiva malliso-vitustiedosto annetulle alkuperäiselle lähdekooditiedostolle. Tällöin alkuperäisen läh-dekooditiedoston ja mallisovitustiedoston perusrakenne täytyy olla samanlainen, jot-ta mallisovitustiedoston määreet voidaan sovittaa alkuperäiseen lähdekooditiedostoon.Toisessa vaiheessa, kun sovitus on tehty, kohdetiedosto tuotetaan määrittelyiden mu-kaisesti. Alla olevat lähdekoodiesimerkit 7-10 selvittävät JaTS:in toimintaa. [39℄Lähdekoodi 7 Alkuperäinen Java-kielinen lähdekoodipubli lass TestJaTS extends Test {TestJaTS() {}publi void singleMethod() throws WeakExeption {}}Lähdekoodi 8 Alkuperäiseen lähdekoodiin sopiva JaTS-mallisovitustiedostopubli lass #a extends #b {#a() {}publi void #() throws #d {}}
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Lähdekoodi 9 JaTS-kohdelähdekoodipubli lass #a extends #b {#a(int numberOfTests) {}#a() {}publi synhronized void #() throws #d,SomethingGoneTerriblyWrongExeption {}}Lähdekoodi 10 JaTS-muunnosten jälkeen syntynyt lähdekoodipubli lass TestMath extends Test {TesteMath(int numberOfTests) {}TestMath() {}publi synhronized void singleMethod() throwsWeakExeption, SomethingGoneTerriblyWrongExeption {}} Tutkittuani Java Transformation System -työkalun toimintaa tulin siihen tulokseen,ettei JaTS ole sopiva työkalu mobiililaitteiden fragmentaatiosta aiheutuvien ongelmienratkaisemiseksi. JaTS on suunniteltu varsin suurten ja monimutkaisten järjestelmienlähdekoodin tehostamiseksi ja selkeyttämiseksi eikä mahdollista lähdekoodin sisällönmuokkaamista tavalla, joka olisi käytännöllistä mobiilisovellusten siirrettävyyden pa-rantamiseksi. JaTS tarjoaa olio-ohjelmointipohjaisiamuunnostyökaluja luokkien raken-teen muokkaamiseksi, mutta sillä ei voida muokata esimerkiksi vain tietyn metodin osanlähdekoodia.5.5 JappoJappo on avoimeen lähdekoodiin perustuva Java-esikääntäjä, joka tukee tekstipohjai-sia sovelluskehittäjän toteuttamia makroja. Nämä makrot tukevat parametrisointia(ks. lähdekoodi 11). Lisäksi Jappo mahdollistaa muutamien valmiiksi toteutettujenmakrojen, kuten päivämäärä- tai rivinumerointimakrojen, ja ehdollisen esikääntämisenkäytön. Jappoa voidaan käyttää Ant-työkalun avulla tai komentokehotteesta. [21℄Fragmentaatio-ongelmien ratkaisuun voidaan käyttää Jappo-esikääntäjän tarjoa-maa ehdollista esikäännöstoimintoa. Samaa toiminnallisuutta tarjoavat kuitenkin mo-net muutkin työkalut, kuten esimerkiksi Antenna, NetBeans Mobility Pak sekä J2ME36



Polish. Erinomaisena ja muista poikkeavana ajatuksena pidän kuitenkin mahdollisuut-ta kehittää halutunkaltaisia makroja, joita voidaan tarvittaessa kutsua esikäännös-määreen kautta (ks. lähdekoodit 11 ja 12). Sellaisenaan Jappo-esikääntäjän toiminnal-lisuutta ei voida kuitenkaan käyttää fragmentaatiosta aiheutuvien ongelmien ratkaise-miseksi, sillä nämä määritellyt makrot ovat aina vakioita riippumatta mille laitteellesovellus haluttaisiin kääntää. Jappoa käyttääkseen joutuisi sovelluskehittäjä vaihta-maan Jappo-esikääntäjän makrot määrittelevät tiedostot aina kun halutaan käännöserilaiselle kohdelaitteelle. Mikäli tämä työläs välivaihe poistettaisiin, olisi Jappo varsinhyvä fragmentaatiosta aiheutuvien ongelmien ratkasuvaihtoehto. [21℄Lähdekoodi 11 Jappo-makron !out määrittely<maro name="!out" lass="org.osfry.jappo.maros.TemplateMaro"><template><![CDATA[System.out.println(DATA)℄℄></template><param name="DATA"></maro>Lähdekoodi 12 Jappo-makron !out käyttö ehdollisessa esikäännöksessä#define(_JAVA)publi final lass Example {publi stati void main (String args[℄) {#ifdef _JAVA!out("Java is defined");#else!out("Java is not defined");#endif}}
37



5.6 JETJET (Java Emitter Templates) on Elipse Modeling Framwork -kokonaisuuteen sisäl-tyviä tehokas lähdekoodin generointityökalu. JET-työkalua käytettäessä voidaan hyö-dyntää mukautettavia malleja (template), joilla määritellään generoitava lähdekoodi.Elipse sisältää työkalut mallien luomiseksi, muokkaamiseksi ja poistamiseksi. [25℄Toisin kuin useat lähdekoodin generointiin perustuvat työkalut, JET:in toiminta pe-rustuu esikäännökseen. JET:in käyttämät mallit määrittelevät haluttuja luokkia, joitavoidaan käyttää haluttujen toimintojen toteuttamiseksi, joten ne antavat sovelluskehit-täjälle varsin suuren vapauden toteuttaa haluamiaan toiminnallisuuksia. Mallit tukevatmyös parametrisointia. Työkalua käytettäessä voidaan ratkaista myös fragmentaatio-ongelmia tekemällä parametrisoituja malleja, jotka sisältävät tietyn toiminnallisuudentoteutuksen useille eri mobiililaitteille. Haluttu toiminnallisuus määrätään mallin esit-telemän luokan toiminnallisuuden tarjoavaa metodia kutsuen määritellen kutsupara-metrillä minkä laitteen toiminnallisuus otetaan ko. kerralla käyttöön. Esimerkki täl-laisesta mallista on lähdekoodiesimerkissä 13. Valitettavasti tällainen mallien para-metrisointi JET:iä käytettäessä ajautuu samaan ongelmaan kuin wrapper-luokat jamiddleware-komponentit: niiden koko kasvaa käytettyjen laitteiden määrän mukaan,ja pidemmällä aikavälillä niiden käyttö voi osoittautua mahdottomaksi pieniresurssisil-la mobiililaitteilla. [25℄Lähdekoodi 13 JET-mallin esittelytiedosto, jossa on räätälöity toiminnallisuus Nokia7650 -puhelimen drawString-toiminnolle.<%� jet pakage="testJET" imports="javax.miroedition.ldui.*"lass="DrawString" %><% DrawStringParams params = (DrawStringParams)argument; %><% if (params.devie.equals("Nokia/7650/rev1")) { %>hrs[℄ = params.stringToWrite.toCharArray();params.graphis.drawChars(hrs,0,hrs.length,x,y,Graphis.LEFT | Graphis.TOP);<% } else { %>params.graphis.drawString(str,x,y, Graphis.LEFT | Graphis.TOP);<% } %>JET ei kuitenkaan ole suunniteltu ElipseME-liitännäistä ajatellen, eikä se tue lii-tännäisen tarjoamia palveluita. Mobiilisovelluskehityksessä JETin käyttö vaatiikin yli-38



määräistä työtä, koska esikäännöksen tuottamat mallit käyttävät hyväksi Java SE:nkirjastoja, joita ei Java ME:ssä voida hyödyntää.Vaikka JET ei tarjoakaan tämän tutkimuksen kannalta täysin toimivaa ratkaisuafragmentaatio-ongelmiin, on siinä myös hyviä ajatuksia, joita voidaan hyödyntää myöstämän aihepiirin ongelmissa. JET-työkalu takaa mm. lähdekoodin parametrien tarkas-tuksen, joten virheelliset parametrit eivät pääse heikentämään esikäännöksen tuotta-man koodin laatua. Lisäksi malleissa voidaan imports -määreellä määritellä tarpeenvaatiessa lähdekoodin tarvitsemat kirjastopaketit, joita puhtaasti esikäännökseen pe-rustuvat työkalut yleensä, kuten esimerkiksi J2ME Polish, eivät ota huomioon.5.7 YhteenvetoTaulukossa 5.1 esittelen tiivistettynä yhteenvetona käsiteltyjen työkalujen ominaisuuk-sia, joiden perusteella tulen toteuttamaan mahdollisimmanmukautettavan, siirrettävänja helppokäyttöiden Preppi-liitännäisen. Liitännäisen tarkoituksena on esiteltyjä työka-luja kattavammin ja helpommin mahdollistaa fragmentaatiosta aiheutuvien ongelmienratkaiseminen.

39



Taulukko 5.1: Yhteenveto esiteltyjen fragmentaatio-ongelmia ratkovien työkalujen omi-naisuuksistaTyökalu A EE O MS PK MK S UL VL MLNetbeans Mobility Pak X X X X XJ2ME Polish X X X XAntenna X X X X XJaTS XJappo X X X X XJET X X X XLyhenteiden merkitykset ovat:A perustuu avoimeen lähdekoodiinEE hyödyntää ehdollista esikäännöstäO hyödyntää olio-ohjelmointiin perustuvia tekniikoitaMS hyödyntää mallinsovitusta esikäännöksessäPK mahdollistaa parametrisoidut esikäännöskomennotMK mahdollistaa esikäännöskomentojen muokkauksenS esikäännösmääreitä sisältävä lähdekoodi on siirrettävissä muihin sovel-luskehitysympäristöihin.UL mahdollisuus suorittaa käännös usealle kohdelaitteelle vähin vaivoinVL lähdekoodin värjäystoiminto eri koodilohkoilleML mahdollistaa käännöstoiminnot esikäännöksineen lopputuotteeksi asti
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6 Toteutettu Preppi-liitännäinenTässä luvussa esittelen tutkielmani käytännönläheisemmän osan, jossa toteutin Elip-se Platformin versiolle 3.1 (tai uudempi) Preppi-nimisen liitännäisen, jonka toimin-nallisuus perustuu pääosin lähdekoodin esikääntämiseen. Aluksi esittelen toteuttama-ni fragmentaatio-ongelmiin ratkaisuja tuovan liitännäisen taustat ja tavoitteet. Tä-män jälkeen esittelen lyhyesti liitännäisen käyttämän alustan, Elipse Platformin, jon-ka jälkeen kerron toteuttamani liitännäisen ominaisuuksista ja uusista fragmentaatio-ongelmien ratkaisutapojen näkökulmista.6.1 Taustat ja tavoitteetPäätökseni uuden työkalun toteuttamiseksi fragmentaatio-ongelmien ratkaisemiseksisyntyi tutkittuani ongelmiin jo toteutettuja työkaluja sekä pohdittuani niissä hyväksiilmenneitä toimivia ratkaisuja, puutteita ja muita huonoja puolia. Hyvät puolet yhdis-tämällä ja niiden toiminnallisuutta laajentamalla ajatusteni ja kokemusteni pohjaltasekä huonoja puolia karsimalla saatiin aikaiseksi tehokkaampi, mukautettavampi sekäsovelluskehittäjän kannalta helppokäyttöisempi työkalu fragmentaation aiheuttamienongelmien ratkaisemiseksi.Preppi-liitännäisen alustaksi valitsin Elipse Platformin sen suuren käyttäjäryh-män, avoimen lähdekoodin sekä helpon laajennettavuuden perusteella. Lisäksi Elipsetarjoaa erinomaiset työkalut uusien liitännäisten toteuttamiseksi [37℄.Liitännäisen käyttämä ratkaisutapa fragmentaation aiheuttamiin ongelmiin on esi-käännös, jolla saadaan varsin kattavasti useat mobiililaitteiden erilaisuudesta johtu-vat ongelmat niiden sovelluksissa ratkaistua. Esikäännöksen valitsin sen käytännölli-syyden vuoksi. Nykyisin olio-ohjelmointipohjaiset ratkaisut, kuten wrapper-luokat jamiddleware-komponentit ovat vielä tänä päivänä toistaiseksi liian raskaita rakenteitaräätälöidyn lähdekoodin suorittamiseksi erilaisilla ominaisuuksilla varustetuilla mobii-lilaitteilla. Korkean abstraktiotason kielillä toteutettavat sovellukset, jotka käännettynätuottaisivat alemman abstraktiotason lähdekoodia, voisivat ratkaista fragmentaatiostaaiheutuvia ongelmia, mutta tämä vaatisi sovelluskehittäjältä uuden korkean abstrak-tiotason ohjelmointikielen sekä siihen liittyvien työkalujen opettelun. Lisäksi korkeanabstraktiotason kielen käännöksenä saadun lähdekoodin tehokkuuteen ei sovelluskehit-täjä voi paljoakaan vaikuttaa. 41



Suunnitellessani ja toteuttaessani pyrin alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti va-litsemaan sellaiset ratkaisutavat, jotta liitännäisen käyttö on sovelluskehittäjän näkö-kulmasta helppoa ja tehokasta sekä tarjoaa riittävän vapaat kädet sovelluksen kehittä-miseen. Yhtenä suurimmista esikäännöksen ongelmista ovat olleet pitkät ja vaikeasel-koiset ehdollisen esikäännöksen määrittely- sekä if-else-rakenteet. Suuri esikäännöksenongelmatekijä on myös esikäännöksen jälkeisen lähdekoodin näkymättömyys sovellus-kehittäjälle. Muun muassa nämä kaksi seikkaa aiheuttavat usein vaikeasti paikannet-tavia virheitä perinteisellä tyylillä käytettyä ehdollista esikäännöstä hyödynnettäessä.Preppi-liitännäisen tulisikin mahdollistaa erilaisille mobiililaitteille suunnattujen rää-tälöityjen lähdekoodilohkojen käyttö ilman if-else-rakenteita. Liitännäisen tarjoamanesikäännöksen tuotteena syntynyt lähdekoodi tulisi olla myös aina sovelluskehittäjännähtävissä, jotta esikäännöksessä syntyneiltä, joskus vaikeastikin paikannettavilta, so-velluksen virheiltä vältyttäisiin.Nykyisin jotkin Java-työkalujen esikääntäjät tarjoavat mukautettavia, sovelluskehit-täjän luomia, esikäännösmakroja, jotka voidaan myös parametrisoida. Toteutettavas-sa Preppi-liitännäisessä tulisi myös olla mahdollisuus luoda ja käyttää mukautettaviaja parametrisoituja esikäännöskomentoja, joiden käytön esimerkiksi Jappo-esikääntäjämahdollistaa. Makrojen käyttöä tulee kuitenkin laajentaa Jappo-esikääntäjän tarjoa-masta toiminnallisuudesta siten, että se mahdollistaa helposti useiden eri mobiililait-teiden räätälöityjen lähdekoodilohkojen sisällyttämisen sovelluksen lähdekoodiin ilmansuurta työpanosta. Lisäksi Preppi-liitännäisen tulisi tarkistaa lähdekoodimakrojen pa-rametrien tyyppitarkistusta, jotta erilaisten tyyppivirheiden mahdollisuus minimoitai-siin.Pyrin toteuttamaan Preppi-liitännäisen itsenäiseksi Elipsen työkaluksi, joka ei vaa-di alustan tarjoamien ominaisuuksien lisäksi muita aputyökaluja, kuten esimerkiksiAnt-työkalua toimiakseen. Tämä yksinkertaistaa liitännäisen käyttöönottoa eikä liitän-näisen toiminta tällöin ole riippuvainen tietyistä apusovelluksista ja niiden mahdolli-sesti tarkoin rajatuista versioista, mikäli niiden toiminnallisuus muuttuu ajan saatossa.Preppi-liitännäisen liittyminen Elipse Platformiin on esitetty kuvassa 6.1.
Kuva 6.1: Preppi-liitännäisen liittyminen Elipse Platformiin42



6.1.1 VaatimuksetTaulukossa 6.1 esittelen Preppi-liitännäisen yleiset ominaisuudet, jotka tulee toteut-taa, jotta liitännäinen todella helpottaisi sovelluskehittäjän työtä fragmentaatiosta jaesikäännöksistä aiheutuvien ongelmien alueella ja olisi helposti käytettävä.Taulukko 6.1: Preppi-liitännäisen vaaditut ominaisuudet# Vaatimus1 Fragmentaatiosta aiheutuneiden ongelmien ratkaisutapana käytetään esikään-nökseen perustuvaa tekniikkaa.2 Lähdekoodista tulee olla aina mahdollista nähdä sekä esikääntämätön että esi-käännetty versio.3 Haluttu kohdelaite, jolle määriteltyä toiminnallisuutta esikäännöskomennonkohdalla käytetään, tulee olla mahdollista valita.4 Esikäännöskomentoja tulee olla mahdollista luoda, muokata ja poistaa.5 Esikäännöskomennot tulee olla mahdollista parametrisoida.6 Liitännäinen mahdollistaa käännöstoiminnot esikäännöksineen lopputuotteeksiasti.7 Määritellyille esikäännöskomennoille tulee olla mahdollista määritellä version-hallinta, jota hyödyntäen voidaan tarvittaessa käyttää aiemmin määriteltyjäesikäännöskomentoja.8 Esikäännöskomentojen toiminnallisuus tulee voida sisällyttää komennon pai-kalle tai metodikutsun muodossa. Metodikutsun tapauksessa metodin määreet,kuten publi, private ja stati, tulee voida määritellä.9 Esikäännösvaiheessa tulee esikäännöskomentojen parametrien ja paluuarvojentietotyyppien oikeellisuus tarkastaa.
6.2 Elipse PlatformElipse Platform (ks kuva. 6.2) on geneerinen sovelluskehitysalusta, joka on suunnitel-tu integroitujen ohjelmointiympäristöjen, IDE:jen, toteuttamiseen. Elipsessä on Java-ohjelmointikielen käännöstoiminnot mukana Java Developement Tools (JDT)-liitännäisenä, mutta mikään ei estä muiden ohjelmointikielten käyttöä. Elipse tarjoaasovelluskehittäjälle mahdollisuuden muokata, kääntää ja suorittaa kehitettäviä sovel-luksia ja Elipse Platformin toimintaa laajentavia liitännäisiä. Lisäksi Elipse mahdol-listaa mm. ajonaikaisen virheenjäljityksen kehitettävästä sovelluksesta. [37℄.43



Kuva 6.2: Elipse Platformin rakenneElipse Platform on avoin alusta, jota on helppo laajentaa sovelluskehittäjien tar-peisiin sopivaksi. Teknisemmältä kannalta Elipse on vain sovelluskehys (framework),josta saadaan erittäin käytännöllinen työkalu siihen liitettyjen toimintoja tarjoavienliitännäisten avulla. [37℄.IBM:n tytäryhtiö Objet Tehnology International (OTI) sai ajatuksen Elipse-projektista. Tällä projektilla IBM pyrki vähentämään tarjoamiensa, toisiinsa sopimat-tomien, kehitysympäristöjen määrää. Elipse ei syntynyt silmänräpäyksessä, vaan sitäedelsivät useat eri sovelluskehitysympäristöt, kuten VisualAge for SmalltalkTM ja IBMVisualAge for JavaTM . Aiemmat järjestelmät olivat toimivia, mutta niiden laajennetta-vuus oli kehnonlainen, koska sitä ei ollut huomioitu suunnittelussa riittävän kattavasti.[37℄.Pieni asiantuntijaryhmä analysoi ihmisten kokemukset aiemmista sovelluskehitys-järjestelmistä ja toteutti Elipse Platformin, jossa laajennettavuus oli liitännäistenmuodossa otettu paremmin huomioon. Myöhemmin vuonna 2001 ryhmä yrityksiä muo-dosti Elipse Consortiumin ja Elipse siirtyi avoimen lähdekoodin ohjelmistoksi, jonkakäyttäjäkunta alkoi kasvaa erittäin nopeasti. Elipse-projektin tuotteita ovat Elip-se Platform, Java Development Tools (JDT) ja Plug-In Development Environment(PDE). Nämä kolme tuotetta muodostavat täydellisen Java-sovelluskehitysympäristön,joka mahdollistaa myös uusien liitännäisten toteuttamisen Elipse Platformiin. [37℄.Liitännäinen, Plug-In, on Elipse Platformin pienin toiminnallisuutta tarjoava ko-konaisuus. Yleensä yksinkertaiset työkalut toteutetaan yhden erillisen liitännäisen muo-dossa, mutta monimutkaisemmissa tapauksissa voidaan toiminnallisuus toteuttaa use-ammalla keskenään kommunikoivalla liitännäisellä (ks. kuva 6.3). Lukuun ottamatta44



Platform Runtimeä, Elipse Platformin ydintä (kernel), kaikki Elipsen toiminnalli-suus sijaitsee Java-kielellä toteutetuissa liitännäisissä. Tyypillinen liitännäinen sisältääJava-koodia sekä resurssitiedostoja, kuten esimerkiksi kuvia ja natiivikielisiä ohjelma-kirjastoja. On olemassa myös liitännäisiä, jotka eivät sisällä yhtään lähdekoodia. Täl-laisia ovat esimerkiksi ohjetiedostoihin laajennoksia tarjoavat liitännäiset. Jokaiselleliitännäiselle on määritelty XML-pohjaisessa manifest.mf-tiedostossa sen riippuvuus-suhteet (depenies) ja laajennospisteet (extension points) muihin liitännäisiin. Näitälaajennospisteitä käyttäen liitännäiset voivat kommunikoida keskenään ja Elipse Plat-formin kanssa ja näin laajentaa alustansa tarjoamaa toiminnallisuutta. [12℄

Kuva 6.3: Elipse-liitännäisten rakenneKäynnistyessään Platform Runtime löytää asennetut liitännäiset, lukee niidenmanifest-tiedostot ja rakentaa näiden tietojen pohjalta rekisterin käytettävissä olevistaliitännäisistä. Liitännäisten ohjelmakoodia ei ladata tai suoriteta ennen kuin käyttäjäaktivoi niiden toiminnallisuuden. [12℄6.3 EsikäännösPreppi-liitännäisen tarjoama esikäännöstoiminto perustuu täysin esikäännöskomentoi-hin ja lähdekoodimalleihin, jotka esittelen tarkemmin seuraavissa luvuissa. Esikään-täjä etsii annetusta lähdekooditiedostosta esikäännöskomennot ja niihin mahdollises-ti liittyvät versio- tai sisällytysmääreet. Esikäännöskomennon löytäessään esikääntä-jä hakee tätä komentoja ja toivottua ensisijaista kohdelaitetta vastaavan lähdekoodi-mallin, jonka se sisällyttää esikäännettyyn lähdekoodiin joko metodina tai esikäännös-määreen paikalle sijoitettavalla lähdekoodimallin kohdelaitteelle räätälöidyllä koodilla.Esikäännöskomentoa etsitään lähdekoodimallin nimen, parametrien sekä käytettävän45



kohdelaitteen perusteella. Haku tapahtuu nimen ja kohdelaitteen perusteella kirjai-mellisesti. Parametrien perusteella haku tapahtuu kirjaimellisesti perustietotyyppienja -rakenteiden, kuten esimerkiksi int, double ja String, perusteella, mutta liitännäi-selle tuntemattomien tyyppien kohdalle Preppi hyväksyy minkä tahansa muuttujan.Mikäli esikäännöskomentoa vastaavaa lähdekoodimallia ei ensisijaiselle kohdelaitteellelöydy, yrittää Preppi löytää lähdekoodimallin halutuille prioriteettijärjestyksen omaa-ville toissijaisille kohdelaitteille. Mikäli tällöinkään ei esikäännöskomentoa vastaavaalähdekoodimallia pystytty löytämään, käyttää liitännäinen oletuslaitteelle luotua läh-dekoodimallia. Oletuslaite on nimeltään Default Devie / Default Model /. Mikälilähdekoodimallia ei löydy oletuslaitteellekaan, lisää esikääntäjä esikäännettyyn lähde-koodiin virheilmoituksen, joka ilmaisee sovelluskehittäjälle, ettei kyseessä olevalle esi-käännöskomennolle kyetty löytämään vastaavaa lähdekoodimallia.Esikäännöskomennon paikalle lisää Preppi-liitännäinen joko metodikutsun tai sisäl-lytetyn lähdekoodimallin määrittelemän lähdekoodin. Mikäli käytetään metodityyp-pisiä rakenteita, lisää liitännäinen esikäännetyn lähdekoodin loppuosaan luotua me-todikutsua vastaavan metodin toteutuksen, joka sisältää lähdekoodimallin tarjoamantoiminnallisuuden lähdekoodin. Metodin nimi muodostetaan lähdekoodimallin nimen,version sekä sen parametrien tyyppinimiä käyttäen, jotta esikäännöskomentojen yli-kuormitus on mahdollista, eikä useita eri toimintoja toteuttavat metodit olisi samannimisiä. Lisäksi Preppi sisällyttää lähdekoodiin kommenttiriveinä tiedon, mikä esikään-nöskomento on korvattu metodikutsulla tai lähdekoodin sisällytyksellä sekä kertoo pe-rustiedot esikäännöksestä, kuten esimerkiksi mikä oli käytetty ensisijainen kohdelaiteja minkä laitteen ja version lähdekoodimallia esikäännöksessä käytettiin.Esikäännä ja suorita ja esikäännä projektiin -toiminnot, jotka esittelen tarkem-min käyttöliittymää esitellessäni, suorittavat jokaiselle valitussa projektissa olevalleJava-lähdekooditiedostolle esikäännöksen, jonka jälkeen Preppi hyödyntää Elipsen tar-joamaa automaattista käännöstoiminnallisuutta. Tässä vaiheessa saa sovelluskehittäjämahdollisista virheistä standardit Elipsen tarjoamat virheilmoitukset, joiden perus-teella sovelluskehittäjän on helppo muokata alkuperäistä esikääntämätöntä lähdekoo-dia. Mikäli virheitä ei esikäännöksen jälkeen ole ollut ja kehittäjä suoritti esikäännä jasuorita -toiminnon käynnistää, Elipse aktiivisena olevan valitun projektin.6.4 LähdekoodimallitPaljon käytetyn, mutta usein myös paljon ongelmia aiheuttavan, ehdollisen esikäännök-sen sijaan käytin lähdekoodimalleja (template), joita voidaan verrata Jappo-esikääntä-jän lähdekoodimakroihin. Lähdekoodimalleja käyttäen ratkaisin fragmentaation aiheut-46



taman tarpeen kohdelaitteelle räätälöidyn lähdekoodin käyttöön ilman monimutkaisiaja pitkiä esikäännöksen if-else-rakenteita. Tutkittuani erilaisia esikäännöstyylejä tulinsiihen tulokseen, ettei if-else-rakenteita lähdekoodimalleja hyödynnettäessä tarvita, ei-kä Preppi-liitännäinen myöskään tue niitä. Nämä rakenteet piilotetaan sovelluskehittä-jältä tarjoamalla käyttöön korkeamman abstraktiotason tarjoamia esikäännöskomen-toja. Esikäännöskomennot muutetaan esikääntäjän toimesta halutulle kohdelaitteelleräätälöidyksi halutun toiminnallisuuden toteuttavaksi lähdekoodiksi lähdekoodimallienmukaisesti. Saman toiminnallisuuden toteuttavia, mutta mahdollisesti laitteiden erilai-suudesta aiheutuvia ongelmia ratkaisevia, räätälöityä lähdekoodia sisältäviä mallejavoidaan toteuttaa useille eri laitteille. Kun lähdekoodimalleista on olemassa versiotuseille eri laitteille, voidaan esikääntäjän määrityksistä valita käytettävä kohdelaite,jolle toteutettuja lähdekoodimalleja esikäännöksessä käytetään.Lähdekoodimalli toteuttaa yhden räätälöidyn toiminnallisuuden yhdelle määritel-lylle mobiililaitteelle. Laitteet yksilöidäkseni valitsin käytettäviksi tiedoiksi laitteen val-mistajan nimen, laitteen mallin sekä version, jolla tarkoitetaan laitteen ohjelmistonversiota. Nämä tiedot riittävät nykyisin hyvin kohdelaitteiden yksilöimiseksi. Vain yksilähdekoodimalli ei anna sovelluskehittäjälle lisäarvoa fragmentaatiosta aiheutuvien on-gelmien ratkaisemiseen, mutta useista malleista koostuva lähdekoodimallikirjasto tuot-taakin jo varsin hyvät mahdollisuudet fragmentaatio-ongelmien kiertämiseksi. Lähde-koodimalleja käyttämällä voi sovelluskehittäjä varsin vapaasti kohottaa käyttämäänsälähdekoodin abstraktiotasoa. Preppi-liitännäinen tarjoaa sovelluskehittäjälle työkalutlähdekoodimallien luomiseksi, muokkaamiseksi sekä poistamiseksi. Näin voidaan ainaluoda tarpeen vaatiessa markkinoille tuleville uusille laitteille lähdekoodimalleja, joillavoidaan määritellä laitteen ominaisuuksia tai kiertää laitteessa esiintyviä virheellisiätoiminnallisuuksia. Preppi-liitännäisen tapauksessa tietämyskanta erilaisten laitteidenominaisuuksista sisällytetään lähdekoodimallikirjastoon lähdekoodimallien muodossa.Liitännäinen mahdollistaa lähdekoodimallin tarjoaman esikäännöskomennon käytönheti kun malli on luotu, eikä sovelluskehitysympäristössä tarvitse erikseen päivittäätietoja tai käynnistää sitä uudestaan.Lähdekoodimalli sisältää kaikki esikäännöskomennon käyttämiseksi tarvittavat tie-dot. Nämä tiedot vaaditaan, jotta Preppi-liitännäinen osaa eritellä eri laitteille toteu-tetut toiminnallisuudet kohdelaitekohtaisesti ja pystyy esikäännöksen aikana muokkaa-maan lähdekoodia siten, että lopputulos on oikeellista Java-koodia. Lisäksi käytettä-vyyttä ja lähdekoodimallin ylläpidettävyyttä silmällä pitäen lähdekoodimalli sisältääkommentti- ja leijuntaohjetiedot. Lähdekoodimallin sisältämät tiedot ovat:
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• esikäännöskomennon prototyyppi
• käytettävä kohdelaite
• kommentit
• leijuntaohje, joka esitetään sovelluskehittäjälle lähdekoodieditorissa hänen siir-rettyään hiiren osoitin kyseessä olevan esikäännöskomennon päälle (hover help).
• lähdekoodin vaatimat kirjastot
• tieto onko lähdekoodi esikäännöskomennon paikalle sisällytettävää vai suorite-taanko se metodikutsulla
• kohdelaitteelle räätälöity lähdekoodi
• tieto onko lähdekoodi aina inline-muotoista vai voidaanko mallin tarjoama toi-minnallisuus toteuttaa myös metodikutsuna.
• metatiedot, kuten lähdekoodimallin luoja sekä luontiaika.Lähdekoodimallin tiedot tallennetaan erillisiin XML-formaatissa oleviin tekstitie-dostoihin, jotka sijaitsevat liitännäisen asetuksissa määrätyssä hakemistossa. Nämä tie-dostot ovat helposti muokattavissa myös tavallisella tekstieditorilla. Alla on esimerkkigraphis.drawString-esikäännöskomennon tarjoamasta lähdekoodimallista, joka tar-joaa korjauksen Nokia 7650 -puhelimessa esiintyvään Java-virtuaalikoneen merkkijononkirjoitus -virheeseen.<?xml version="1.0"?><preppitemplate prototype="void graphis.drawString(Graphis g, String str, int x, int y)" version="1"><devie brand="Nokia" model="7650" version="ver1" /><reation time="212443" date="20060721" author="nules"><omments>Workaround for Nokia 7650 mobile phone. If str is over 200haraters long, the usual drawString method rashes.drawChars is used instead.</omments></reation>
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<hoverhelp>Draws a string to a given graphis. With Nokia 7650Graphis.drawChars method is used to draw to avoid method rash.</hoverhelp><importlibraries>javax.miroedition.ldui.Graphis</importlibraries><inlineonly>false</inlineonly><soureode>har hrs[℄ = str.toCharArray();g.drawChars(hrs,0,hrs.length,x,y, Graphis.LEFT | Graphis.TOP);</soureode></preppitemplate>6.5 EsikäännöskomennotPreppi-liitännäisen esikäännös tapahtuu esikäännöskomentojen perusteella. Esikääntä-jälle merkkinä esikäännöstä vaativasta rivistä on rivin alussa oleva //# merkki, jo-ta käytetään yleisesti myös muiden esikääntäjien, kuten J2ME Polishin, komennoissa.Esikäännöskomentoja voidaan kirjoittaa tavallisen lähdekoodin joukkoon haluttuihinkohtiin, kuten lähdekoodista 14 voimme huomata.Lähdekoodi 14 Java-lähdekoodia, jossa on Preppi-esikäännöskomentoja/* Clears the mobile devie's sreen with light gray anddraws Hello World! to the top left orner of the sreenwith blak olour. */proteted void paint(Graphis g) {/* Clear the sreen */g.setColor(200,200,200);//# int width = deviedb.onstants.sreenWidth();//# int height = deviedb.onstants.sreenHeight();g.fillRet(0,0,width,height);/* Draw the string */g.setColor(0,0,0);//# graphis.drawString(g,"Hello World!",0,0);}
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Esikäännettävä rivi voi sisältää tavanomaista Java-lähdekoodia ennen esikäännösko-mentoa. Tästä esimerkkinä ovat lähdekoodiesimerkin 14 esikäännöskomennot //# intwidth = deviedb.sreenWidth();. Komennossa esitellään lähdekoodi int width =ennen esikäännöskomentoa. Lähdekoodia voidaan myös halutessa kirjoittaa esikäännös-komennon jälkeen, vaikka tällaista ei esimerkkilähdekoodissa näykään.Suuren ongelman esikäännöksen käytössä nykyisin aiheuttavat erilaiset tyyppivir-heet, joita ei tarkasteta. Varsinkin heikosti tyypitetyissä kielissä, kuten C ja C++, voi-daan esikäännöksellä luoda erittäin vaikeasti jäljitettäviä virheitä. Esikäännöksessä läh-dekoodiin syntynyt virhe ei välttämättä estä käännösprosessin etenemistä, ja tietyissätapauksissa, kuten virheellisessä osoitintyyppisien muuttujien käsittelyssä, voi kääntä-jä suoriutua tehtävästään ilman virheitä, vaikka tuotettu sovellus voi sisältää erittäinvakavia virheitä. Vahvasti määritellyissä kielissä, kuten Objet Pasalissa tai Javas-sa, ei esikääntäjien tyyppitarkastuksen puute aiheuta tällaisia ongelmia, sillä kääntäjäkatkaisee käännösprosessin mikäli käytetty muuttujan tai olion tyyppi on väärä.Preppi-liitännäistä suunnitellessani ja toteuttaessani pyrin toteuttamaan esikään-täjään tyyppitarkastustoimintoja, jotta mahdolliset virhetilanteet voidaan havaita ai-emmin. Preppi-liitännäisen esikääntäjä tarkistaakin esikäännöskomentojen perustie-totyyppien oikeellisuuden ja ilmoittaa virhetilanteista esikäännetyssä lähdekoodissa.Tyyppitarkastus mahdollistaa myös esikäännöskomentojen ylikuormittamisen, jotaPreppi-liitännäistä käytettäessä voidaan hyödyntää. Aiemmin esitellyissä työkaluissaylikuormituksta ei voitu hyödyntää, koska ne perustivat toimintansa pääasiassa ehdol-liseen esikääntämiseen.Halutessaan sovelluskehittäjä voi määritellä esikäännöskomentoriville mitä versiotalähdekoodimallista käytetään joko esittelemällä halutun mallin versionumeron tai mää-rittelemällä halutun version esittelemällä halutun päivämäärän, josta tuorein valittuunpäivämäärään mennessä luotu malli otetaan käyttöön. Haluttu versionumero esitellään$[versionumero℄ tai %[päivämäärä℄ esikäännösmääreillä, joista löytyy esimerkit läh-dekoodissa 15. Mikäli haluttua mallia ei löydy käytetään ensisijaisesti aiempaa versiotavalitun laitteen lähdekoodimallista ja seuraavaksi esikääntäjälle määriteltyjen toissi-jaisten laitteiden malleista. Mikäli mallia ei edelleenkään ole löydetty, käytetään ole-tuslähdekoodimallia.Lähdekoodi 15 Preppi-esikäännöskomentojen manuaalinen versiohaku//# graphis.drawString(g,"Hello World! (version)",0,0); $[ver2℄//# graphis.drawString(g,"Hello World! (date)",0,0); %[22.7.2006℄
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Tavallisesti Preppi esikääntäjä tuottaa esikäännöskomentojen perusteella käsitel-tävään luokkaan metodeja ja metodikutsuja, mutta halutessaan esikäännöskomennonmääreillä voidaan ohjeistaa esikääntäjää sisällyttämään lähdekoodimallin koodisisäl-tö esikäännöskomennon paikalle (inline inlusion). Tämä tapahtuu lisäämällä soure:tai sr: määre esikäännöskomennon alkuun, kuten lähdekoodiesimerkissä 16 on tehty.Lähdekoodin sisällyttäminen voi selventää esikäännettyä lähdekoodia, mutta voi myösaiheuttaa ongelmatilanteita. Useimmiten ongelmia aiheuttavat muuttujien nimet, joitaon hyödynnetty sekä alkuperäisessä lähdekoodissa että sisällytettävässä lähdekoodis-sa. Näissä tapauksissa voi sisällytetty lähdekoodi muuttaa joidenkin muuttujien arvojasovelluskehittäjän siitä tietämättä. Näitä ongelmia ehkäistääkseen Preppi-liitännäinentarjoaa näkymän, josta sovelluskehittäjä voi tarkastella esikäännettyä lähdekoodia.Lähdekoodi 16 Preppi-esikäännöskomentoja inline-määreellä//# sr:graphis.drawString(g,"Hello World!",0,0);//# soure:graphis.drawString(g,"Hello World! (date)",0,0);Ilman erillisiä määreitä esikäännöskomennot käsitellään metodityyppisinä rakentei-na, eli metodikutsuina sekä metodin toteutuksina. Metodin julkisuusaste ja tyyppi,jotka voidaan asettaa esimerkiksi publi ja stati -määreillä, voidaan esikäännösko-mennossa määritellä samaan tapaan kuin lähdekoodin sisällytys. Mikäli julkisuusastet-ta tai tyyppiä ei ole määritelty, käsitellään metodia private julkisuusasteella ilmantyyppimäärityksiä. Preppi-esikäännöskomennossa halutut julkisuus- ja tyyppimääreetkirjoitetaan yhteen yhdistäen ne yhdysviivalla. Mikäli määreitä käytetään, tulee julki-suusaste esitellä aina. Esimerkkejä erilaisista julkisuus- ja tyyppimääreellisistä metodi-tyyppisistä esikäännöskomennoista on lähdekoodiesimerkissä 17.Lähdekoodi 17 Preppi-esikäännöskomentoja julkisuus- ja tyyppimääreillä//# publi:graphis.drawString(g,"Hello World!",0,0);//# publi-stati:graphis.drawString(g,"Hello World! (date)",0,0);//# proteted:graphis.drawString(g,"Hello World! (date)",0,0);
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6.6 KäyttöliittymäToteuttamani Preppi-liitännäisen käyttöliittymän pyrin tekemään riittävän monipuo-liseksi, mutta samalla myös yksinkertaiseksi. Käyttöliittymä ei kuitenkaan ollut tämäntutkimuksen pääaihe, joten en työssä keskittynyt sen suunnitteluun ja toteutukseen.Preppi-liitännäisen käyttöliittymän kaksi ydinnäkymää ovat Template Browser-näkymä jossa käyttäjä voi selata, luoda, muokata ja poistaa lähdekoodimalleja, sekäPreproessed Code View -näkymä, joka nimensä mukaisesti näyttää sovelluskehittäjällesillä hetkellä muokatun lähdekoodin esikäännöksen jälkeen.Kuvassa 6.4 Elipse-sovelluskehitysympäristössä Template Browser -näkymä on si-joitettu kuvan alalaitaan muiden näkymien joukkoon. Näkymän paikkaa voidaan muut-taa halutessa Elipse Platformin tarjoamin keinoin, kuten esimerkiksi näkymän vetä-minen hiirtä käyttäen eri kohtiin sovelluskehitysympäristöä.

Kuva 6.4: Template Browser -näkymä Elipsessä52



Template Browser tarjoaa lähdekoodimallien selailuun puurakenteena esitetyn läh-dekoodimallilistauksen. Lähdekoodimallit voidaan nimetä halutulla tavalla. Mallit voi-daan jaotella erilaisiin kokonaisuuksiin. Kokonaisuuksiin jako tapahtuu mallien nimienperusteella. Nimessä piste-merkki toimii kokoelmaerottimena. Kuvassa 6.4 nähdään,että Template Browser -näkymässä valittu esikäännöskomento drawString on sijoit-tunut graphis -kokoelmaan nimensä �graphis.drawString� mukaisesti.Template Browser -näkymän puurakenteisen lähdekoodimallihakemiston oikeallapuolella ovat kaikki lähdekoodimallin sisältämät tiedot, jotka esittelen tarkemmin lu-vussa 6.4.Preppi-liitännäinen tarjoaa sovelluskehittäjälle myös mahdollisuudet tarkastella esi-käännöskomennon toiminnallisuutta sekä siihen mahdollisesti liittyviä huomautuksiasiirtämällä hiirenosoittimen haluamansa esikäännöskomennon päälle hetkeksi. Liitän-näinen on laajentanut Elipsen JavaUI-liitännäisen toimintaa siten, että se näyttää ns.leijuntaohjeikkunan (hover help) perinteisen Java-lähdekoodin lisäksi Preppi-esikään-nöskomentojen kohdalla, kuten kuvasta 6.4 nähdään.Kuvassa 6.5 esitellään Preproessed Code View -näkymä, jonka tehtävä on näyttääsovelluskehittäjälle, miltä hänen lähdekoodinsa näyttää esikäännöksen jälkeen. Tämäehkäisee yhden esikäännöksen suurimmista ongelmienaiheuttajista, joka on esikäänne-tyn lähdekoodin näkymättömyys, sovelluskehittäjälle.Preppi-liitännäinen laajentaa myös Elipsen työkalurivin sekä valikon toiminnalli-suutta. Liitännäinen lisää näihin toimintovalinnat ja -painikkeet, joilla yllä esitetytnäkymät saadaan käyttöön ja joilla voidaan lisäksi suorittaa Esikäännä ja suorita(Run Preproessed) sekä Esikäännä projektiin (Preproess To Projet) -toiminnot. Li-säksi Preppi-liitännäinen lisää asetussivun Elipsen asetustenhallintaan, jossa voidaanmääritellä mm. halutut kohdelaitteet, lähdekoodimallien sijainti tiedostojärjestelmäs-sä, halutut lähdekoodimallien versiot sekä projektin nimi mikäli Esikäännä projektiin-toimintoa käytetään. Asetuksista kerron lisää seuraavassa luvussa.
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Kuva 6.5: Preproessed Code -näkymä Elipsessä6.7 AsetuksetToteutettu liitännäinen hyödyntää toiminnassaan sille määriteltyjä asetuksia, joitaovat:
• Lähdekoodimallien sijaintipaikka
• Ensisijaisesti käytettävä ja toissijaisesti käytettävät kohdelaitteet
• Toivottu lähdekoodimallien päivämäärä
• Esikäännetyn projektin nimiJotta Preppi-liitännäisen esikäännöstoiminnot voisivat toimia, täytyy sen asetuk-siin määritellä lähdekoodimallien sijaintipaikka. Lisäksi on määriteltävä ensisijaisesti54



käytettävä kohdelaite. Sovelluskehittäjä voi halutessaan valita myös toissijaisesti käy-tettävät kohdelaitteet, joiden lähdekoodimalleja käytetään, mikäli ensisijaiselle kohde-laitteelle tiettyä lähdekoodimallia ei ole olemassa. Toissijaisilla laitteilla on prioriteet-tijärjestys, jota käyttäen etsitään ensimmäinen haluttua esikäännöskomentoa vastaa-va lähdekoodimalli. Kohdelaitemäärityksillä voidaan tarvittaessa myös luoda erilaisiatuoteperhemalleja, sillä mikään ei esimerkiksi estä luomasta laitetta nimeltä GeneriNokia Colour Phone.Liitännäinen mahdollistaa tarvittaessa aiempien lähdekoodimallien versioiden käy-tön esikäännöksessä. Asetuksissa voidaan määritellä toivottu lähdekoodimallien päivä-määrä, jota tuoreempia lähdekoodimalleja ei esikäännöksessä oteta huomioon.Esikäännös voidaan suorittaa myös uuteen projektiin, jossa sovelluskehittäjä voihalutessaan tarkastella ja suorittaa esikäännettyä lähdekoodia. Esikäännetyn projektinnimi -asetus määrittelee minkä nimiseen projektiin esikäännösvaiheessa esikäännetyttiedostot siirretään, mikäli käyttäjä suorittaa liitännäisen tarjoaman Esikäännä pro-jektiin -toiminnon (Preproess To Projet).

Kuva 6.6: Preppi-liitännäisten asetukset
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6.8 ArviointiPreppi-liitännäinen saavutti sille taulukossa 6.1 asetetut yleiset vaatimukset, jotta sitävoidaan käytännössä hyödyntää fragmentaatiosta aiheutuvien ongelmien torjumiseensekä lähdekoodin abstraktiotason kohottamiseen. Preppi-liitännäisen lähdekoodimal-leja hyödyntäen on sovelluskehittäjällä mahdollisuus itse valita käytetty lähdekoodinabstraktiotaso määrittelemällä halutun abstraktiotason määritteleviä lähdekoodimal-leja.Preppi-liitännäistä hyödyntäen sovelluskehittäjä pystyy helposti tuottamaan selke-ää ja helposti muokattavaa lähdekoodia, josta voidaan vähällä vaivalla tehdä kään-nökset useille eri kohdelaitteille hyödyntäen mukautettavia lähdekoodimalleja ja nii-den esittelemiä esikäännöskomentoja. Preppi on myös helposti käytettävä, vaikka siinäonkin käytettävyyttä heikentäviä seikkoja, jotka esittelen luvussa 6.8.2.Preppi-liitännäinen itsessään on sidottu Elipse Platformiin eikä sitä pystytä tällähetkellä siirtämään muihin sovelluskehitysympäristöihin. Liitännäisen esikäännöstoi-minnallisuus on lisäksi sidottu Java-kieleen.Liitännäisestä toteutettiin perustoiminnallisuutta esittelevä versio, jonka tehok-kuutta pystytään parantamaan optimoimalla lähdekoodimallien haku- ja vertausal-goritmeja. Tällä hetkellä lähdekoodimallit on tallennettu listamuotoiseen tietoraken-teeseen, joten kun käytössä on suuri määrä erilaisia lähdekoodimalleja, voi hakujensuoritusaika kasvaa huomattavasti, mikä heikentää liitännäisen käytettävyyttä. Kuvas-sa 6.7 esitetään Preppi-liitännäisen esikäännöksen kulunutta aikaa käyttäen sekä pa-rametrisoimattomia että parametrisoituja esikäännöskomentoja. Liitteessä 6 esitetäänkäytetty mittausympäristö sekä mittaustapa.
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Kuva 6.7: Preppi-liitännäisen esikäännöksen tehokkuuden kuvaajaLiitännäisen rakenne on pyritty pitämään mahdollisimman selkeänä pitämällä mie-lessä MVC-arkkitehtuuri (model-view-ontroller). Liitännäisen säiliöluokat eivät sisällätoiminnallisuutta, vaan toiminnallisuus on toteutettu erillisissä toiminnallisuutta sisäl-tävissä luokissa. Jossain määrin käyttöliittymää tarjoavien luokkien kohdalla MVC-ajattelutavasta on lipsuttu jättämällä niihin yksinkertaista toiminnallisuutta. Tarkem-min liitännäisen rakennetta on esitelty luokkakaaviokuvassa 6.8.
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Kuva 6.8: Luokkakaavio Preppi-liitännäisen rakenteesta58



6.8.1 Mihin Preppi ei riitäVaikka Preppi-liitännäinen pyrkii ehkäisemään, ja varsin usein ratkaiseekin, fragmen-taatiosta aiheutuvia ongelmia, ei puhdas esikäännös ilman lisäominaisuuksia tai so-velluskehittäjän tarkkaavaisuutta ratkaise kaikkia fragmentaation aiheuttamia virhe-tilanteita. Esikäännöksellä ei pystytä ratkaisemaan esimerkiksi kaikkia virhetilantei-ta, jotka syntyvät mobiililaitteen Java-toteutuksen virheistä. Tällaisia virheitä ovatesimerkiksi mobiililaitteen ennalta arvaamaton toiminta tiettyjen olioiden luonti tainiiden metodien kutsuminen laitteen kannalta väärässä kohdassa sovellusta. Esimer-kiksi useissa Sony-Erissonin valmistamissa puhelimissa Canvas.setFullSreenMode-metodin kutsuminen aiheuttaa virhetilanteen, mikäli kutsu ei tapahdu Canvas-luokanpaint-metodissa, vaikka Java- standardi ei tällaista rajoitusta määritäkään [6℄. Vastaa-via sovelluksen rakenteesta johtuvia virhetilanteita, jotka varsin usein koskevat graa�siatoiminnallisuuksia, ei Preppi sellaisenaan ratkaise.Alla on lista erilaisista virhetyypeistä, joita Preppi-liitännäisen esikäännöksellä eivoida ratkaista. Virhetyypit on kerätty lähteen [6℄ perusteella.
• käännetyn MIDletin käsittelyn rajoitteet
• lähdekoodin rakenteellisista ominaisuuksista aiheutuvat virheet
• laitteiden yhteyskäytäntöjen protokollaerot
• muistinhallinnan virheet6.8.2 KehitysideoitaTässä tutkielmassa keskityin fragmentaatio-ongelman ratkaisemiseen enkä niinkääntoteutetun liitännäisen hyvän käytettävyyden toteuttamiseen. Tällä hetkellä lähde-koodimallien sisällön tarkastelu sekä muokkaaminen täytyy tehdä Template Browser-näkymän tarjoamassa editorissa. Parempi käytäntö olisi mahdollistaa kehityksen allaolevan lähdekoodin esikäännöskomentojen tuottaman sisällön tarkastelu ja muokkaa-minen käytettävässä Java-editorissa hyödyntäen lähdekoodin piilotusta (ode folding).Lähdekoodimallin tuottama sisältö voisi olla piilotettuna esikäännöskomennon kohdal-la. Sovelluskehittäjä voisi paljastaa sisällön ja halutessaan myös muokata sitä.Sovelluskehityksen nopeuttamiseksi lähdekoodintäydennystoiminnallisuus tulisi laa-jentaa tukemaan myös toteutetun liitännäisen esikäännöskomentoja. Tällä hetkellä täl-laista ominaisuutta ei ole liitännäiseen ole toteutettu.Mielestäni tärkeänä, toistaiseksi kuitenkin puuttuvana, ominaisuutena pidän liitän-näisen tarjoamia varoituksia lähdekoodin rakenteen aiheuttamista virheistä. Luvussa59



6.8.1 esittelin yksittäisen tapauksen, jossa virhe seuraa mobiililaitteen Java-tulkin vir-heellisyydestä. Tällaisia virheitä on valitettavasti useita, eikä esikäännös sellaisenaanpysty niitä kiertämään. Preppi voisi kuitenkin ohjastaa sovelluskehittäjää erilaisin il-moituksin ja varoituksin välttämään toteuttamasta virhetilanteita aiheuttavaa lähde-koodia. Liitännäinen voisi myös suositella olemassa olevista esikäännöskomennoista,jotka toteuttavat halutun toiminnallisuuden, mikäli hän kirjoittaa lähdekoodiin käyte-tyn kielen komentoja, jotka voivat aiheuttaa virhetilanteita joillain mobiililaitemalleil-la. Liitännäisessä olisi hyvä olla myös erillinen näkymä, josta sovelluskehittäjä voi-si tarvittaessa tarkastaa eri mobiililaitteiden ominaisuuksia kuten tuetut yhteyskäy-tännöt, erilaiset tiedonsyöttölaitteet ja tuetut ohjelmointirajapinnat. Näiden tietojenperusteella Preppi voisi myös varoittaa sovelluskehittäjää, mikäli hän käyttää ominai-suuksia, joita valittu kohdelaite ei tue.Preppi-liitännäinen on itsenäinen komponentti eikä se ole yhteydessä EliseME-liitännäiseen. Tämä aiheuttaa sen, ettei Preppi pysty suorittamaan Esikäännä ja suorita-toimintoa MIDlet-projektien osalta. Sovelluskehittäjän on ensin esikäännettävä valittuprojekti uuteen projektiin ja suoritettava MIDlet esikäännetystä projektista. MikäliPreppi liitettäisiin ElipseME:n projektin käännös- sekä suoritusrutiineihin, olisi senkäyttö huomattavasti helpompaa Java ME -sovelluksia kehitettäessä.Preppi tarkastaa esikäännöskomentojen parametrien tyypit vain perustyyppien ja-luokkien, kuten esimerkiksi int, double ja String, mukaan. Tämä vaikuttaa myösesikäännöskomentojen ylikuormittamisen onnistumiseen, sillä oikean lähdekoodimallinlöytyminen riippuu sekä lähdekoodimallin nimestä että parametrien tyypeistä. Liitän-näisen puutteena tällä hetkellä on erotella saman nimiset lähdekoodimallit, mikäli niilläon sama määrä parametrejä, jotka eivät ole perustyyppisiä.Esikäännöksen aikana esikäännöskomentoja verrataan lähdekoodimalleihin, jotka ontallennettu listarakenteeseen, josta halutun esikäännösmallin haku on vaativuudeltaanO(n). Tämä voi aiheuttaa liitännäisen esikäännöstoiminnallisuuden heikkoa tehokkuut-ta. Lähdekoodimallit, jotka myös määrittelevät esikäännöskomennot, voitaisiin esikään-nösprosessin tehokkuuden parantamiseksi tallentaa puu-muotoiseen tietorakenteeseenryhmitellen ne kokonaisuuksiensa mukaisesti, kuten kuvassa 6.9 on esitetty. Tämä no-peuttaisi lähdekoodimallien hakua ja siten myös Preppi-liitännäisen toteuttamaa esi-käännösprosessia. Lisäksi liitännäisen esikäännöksen aikaista lähdekoodin analysointiatulisi optimoida, koska tutkimukseni tuloksena syntynyttä fragmentaatio-ongelmia rat-kaisevaa esikäännöstä hyödyntävää tapaa esittelevä Preppi-liitännäinen on liian hidassellaisenaan keskisuurissa ja suurissa sovellusprojekteissa käytettäväksi.60



Kuva 6.9: Puu-muotoinen lähdekoodimallien tietorakenne6.8.3 Tilaajan kommentitTämän tutkielman tilaajana toimi Sysline Oy, jonka edustajina toimivat Niko Luo-jumäki ja Jukka Matilainen. Tilaajan edustajien mielestä tutkielman tarjoama lähes-tymismalli mobiililaitteiden fragmentaatiosta aiheutuvien ongelmien hallintaan antoihyvän, rinnakkaisen, vaihtoehdon olemassa oleville ratkaisumalleille. Tutkielmassa esi-tetty tietous antaa hyvät perustiedot ja lähtökohdat tulevien ratkaisujen sunnittelulle,mikä oli lopputyön alkuperäinen tavoite.Lopputyön aikana toteutettu Preppi-liitännäinen esitteli toteutetun ratkaisumal-lin hyvin käytännössä. Tämän hetkisellä ratkaisulla yritys kykenee hyvin hahmottele-maan käyttötapauksia sekä vaadittavia toiminnallisuuksia jatkossa kehitellyille ratkai-suille. Lisäksi toteutetulla liitännäisellä kyetään esitelty lähestymistapa fragmentaatio-ongelmien hallitsemiseksi esittelemään hyvin nopeasti muille toimijoille. Kokonaisuu-dessaan tutkielma vastasi yrityksen odotuksia varsin hyvin.
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7 YhteenvetoTässä tutkielmassa esittelin mobiilisovelluskehityksen erityispiirteitä, joista keskityinmobiililaitteiden ominaisuuksien eroihin, eli fragmentaatioon, ja sen aiheuttamiin il-miöihin.Tutkielmassa esittelin mitä lähdekoodin abstraktiotasolla tarkoitetaan ja kuinka si-tä voisi kohottaa sekä tutkin mikä olisi sopiva abstraktiotaso mobiilisovelluskehitykses-sä eri osa-alueilla, kuten gra�ikka, ääni ja tietoliikenne. Sopivan abstraktiotason ohjel-mointikielellä tarkoitan kieltä, joka peittää mahdollisimman kattavasti fragmentaationsovelluskehittäjältä ja samalla antaa hänelle mahdollisimman vapaat kädet toteuttaasovellusta.Sovelluskehityksessä lähdekoodin abstraktiotason kohottamisella voidaan ehkäistäuseat fragmentaatiosta aiheutuvat ongelmat. Tutkielmassa tutkin eri metodeja mobii-lisovellustekehityksen abstraktiotason nostamiseksi. Wrapper-luokkien ja middleware-komponenttien, esikäännöksen sekä korkean abstraktiotason välikielien analysoinninjälkeen päädyin tulokseen, että nykyisin esikäännös on yksinkertaisin, käytetyin sekäusein myös tehokkain tapa nostaa abstraktiotasoa. Wrapper-luokkien ja middleware-komponenttien koko tulee kasvamaan fragmentaation myötä liian paljon, jotta niidentarjoamaa toiminnallisuutta voitaisiin rajallisin ominaisuuksin varustetuissa mobiili-laitteissa käyttää. Korkean abstraktiotason kielten käytössä haasteeksi muodostuvatuuden ohjelmointikielen ja työkalujen opettelu. Lisäksi korkean abstraktiotason kielilläsovelluskehittä ei usein pysty optimoimaan lähdekoodia riittävällä tarkkuudella, vaantoteutetun sovelluksen optimoinnin taso riippuu täysin käytettävistä käännöstyökaluis-ta. Työssä analysoin jo toteutettuja mobiililaitteiden fragmentaatiosta aiheutuvien on-gelmien ratkaisemiseksi kehitettyjä työkaluja, joita ovat mm. J2ME Polish sekä Net-Beans Mobility Pak. Näiden työkalujen tarjoamien ominaisuuksien sekä puutteidenperusteella toteutin Elipse Platformille Preppi-liitännäisen, joka tarjoaa helppokäyt-töiset työkalut fragmentaatio-ongelmien ratkaisuun. Toisin kuin useat muut työkalut,Preppi hyödyntää lähdekoodimalleja räätälöidyn lähdekoodin tuottamisessa esikään-nettyyn lähdekoodiin. Lähdekoodimalleja käyttäen säilyy alkuperäinen esikäännösko-mentoja sisältävä lähdekoodi selkeänä, toisin kuin pitkiä if-else-rakenteita käytettäessä.Preppi myös antaa sovelluskehittäjälle erittäin hyvät mahdollisuudet määritellä lähde-koodin abstraktiotaso käyttäen lähdekoodimalleja ja esikäännöskomentoja.62



Tutkielman lopussa esittelin toteutetun Preppi-liitännäisen puutteita ja tiettyjäfragmentaation ilmentymiä, joita esikäännöksellä ei sellaisenaan pystytä ratkaisemaan.
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Liite 1: Ehdollisen esikäännöksen määritys- ja ehtolauseetEhdollisessa esikääntämisessä hyödynnetään erilaisia määritys- ja ehtolauseita. Ylei-simpiä erikäännösmääritys- ja ehtolauseita ovat mm. #de�ne, #elsif, #else, #endif,#if, #ifdef, #ifndef, #inlude ja #undef [26℄. Alla on esimerkki mainittujen lausek-keiden käytöstä C Preproessorin ymmärtämässä syntaksissa:#if ehto1/* koodi, joka liitetään mikäli ehto1 evaluoituu tosi-arvoon. */#elsif ehto2/* koodi, joka liitetään mikäli ehto2 evaluoituu tosi-arvoon. */#else#ifdef maaritys1/* tapaukset, joissa ehto1 ja ehto 2 evaluoituvat epätosi-arvoonsekä maaritys1 määritelty. */#else/* tapaukset, joissa ehto1 ja ehto 2 evaluoituvat epätosi-arvoonja maaritys1 määrettä ei ole määritelty. */#endif#endif
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Liite 2: NetBeans Mobility Pakin esikäännöksen lauseetNetBeans Mobility Pakin esikäännöslauseet ovat: #ifdef, #ifndef, #elifdef, #elifndef,#if, #else, endif, #ondition, #debug, #mdebug, #enddebug, #de�ne ja #unde�ne[17℄. Alla on lyhyt esimerkki mainittujen lausekkeiden käytöstä NetBeans-kehitysympäristössä//#if mmedia//#if nokia//#if s60_ver=="1.0"import om.nokia.mmapi.v1//#elif s60_ver=="2.0"import om.nokia.mmapi.v2//#elseimport om.nokia.mmapi.def//#endif//#elseimport javax.miroedition.mmapi//#endif//#endif
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Liite 3: J2ME Polishin esikäännöslauseetJ2ME Polishin esikäännöslauseet ovat: #ifdef, #ifndef, #elifdef, #elifndef, #endif,#else, #if, #else, #elif, #endif, #debug, #mdebug, #enddebug, #ondition, #de�-ne, #unde�ne, #foreah, #next ja #message [5℄. Alla on lyhyt esimerkki mainittujenlausekkeiden käytöstä.//#if !basiInput && (polish.hasPointerEvents || polish.mouseSupported)doSomething();//#if polish.BitsPerPixel >= 8doSomethingColorful();//#elsedoSomethingDull();//#endif//#elifdef doWildStuffdoWildStuff();//#endifString format;//#foreah format in polish.SoundFormatformat = "${ lowerase( format ) }";System.out.println( "The audio-format " + format +" is supported by this devie." );//#next format
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Liite 4: Mobiililaitteiden näppäinten signaaliarvojaJava-ympäristössäAlla olevassa taulukossa on muuaman laitevalmistajan laitemallin osalta eri syöttönäp-päinten signaaliarvoja Java-ympäristössä.mobiililaite Y A V O K VV OV T S LO TA VALLG, U8290 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -16 -10 LS EIP EIPLG, KG800 -1 -2 -3 -4 -5 -202 -203 -204 -200 LS EIP EIPMotorola,Razr V550 -1 -6 -2 -5 -20 -21 -22 EIP -10 LS EIP -23Motorola,A1000 -10 -11Nokia, S40-laitteet -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 EIP LS EIP EIPNokia, S60-laitteet -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 TA EIPSiemens,SF65 -5 105 106 EIP LS EIPSony-Erisson -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -11Lyhenteiden merkitykset ovat:Y ylös-näppäinA alas-näppäinV vasen-näppäinO oikea-näppäinK keskinäppäinVV vasen valintanäppäin (left softkey)OV oikea valintanäppäin (right softkey)T tyhjennä-näppäinS soittonäppäinLO soiton lopetus -näppäinTA takaisin-näppäinVAL valikko-näppäinLS lopettaa sovelluksen suorittamisenEIP näppäintä ei ole laitteessaTA siirtää sovelluksen suorittamisen taustalle72



Liite 5: Esimerkki esikääntämättömästä ja Preppi-liitännäiselläesikäännetystä lähdekoodistaEsikääntämätön lähdekoodi, joka sisältää Preppi-liitännäisen esikäännösmääreitä.pakage drawStringExample;import javax.miroedition.ldui.*;/*** Example anvas, whih draws given string to mobile devie's sreen.** �author Juhani Lammassaari* �version 1.0*/publi lass MyCanvas extends Canvas {/*** String to be drawn on the sreen.*/proteted String strToDraw = "";/*** The onstrutor.*/publi MyCanvas() {}/* (non-Javado)* �see javax.miroedition.ldui.Canvas#paint(* javax.miroedition.ldui.Graphis)*/proteted void paint(Graphis g) {/* Clear the sreen */g.setColor(200,200,200);//# int width = deviedb.onstants.sreenWidth();//# int height = deviedb.onstants.sreenHeight();g.fillRet(0,0,width,height);73



/* Draw the string */g.setColor(0,0,0);//# graphis.drawString(g,strToDraw,0,0);}/*** Gets the string to be drawn onto the sreen.* �return String to be drawn to anvas.*/publi String getStringToDraw() {return strToDraw;}/*** Sets the string to be drawn onto the sreen.* �param strToDraw String to be drawn to anvas.*/publi void setStringToDraw(String strToDraw) {this.strToDraw = strToDraw;}} Yllä esitelty lähdekoodi Preppi-liitännäisen toteuttaman esikäännöksen jälkeen. Esi-käännöksessä ensisijaisena kohdelaiteena on käytetty Nokia 7650 -puhelinta.pakage drawStringExample;import javax.miroedition.ldui.*;/*** Example anvas, whih draws given string to mobile devie's sreen.** �author Juhani Lammassaari* �version 1.0*/publi lass MyCanvas extends Canvas {74



/*** String to be drawn on the sreen.*/proteted String strToDraw = "";/*** The onstrutor.*/publi MyCanvas() {}/* (non-Javado)* �see javax.miroedition.ldui.Canvas#paint(* javax.miroedition.ldui.Graphis)*/proteted void paint(Graphis g) {/* Clear the sreen */g.setColor(200,200,200);// Preppi template soure paste. (deviedb.onstants.sreenWidth();)// Desired template: Nokia / 7650 / ver1 ver: Newest// -> Got: Nokia / 7650 / ver1 ver: Newest (1/21.07.2006)int width =176;// Preppi template soure paste. (deviedb.onstants.sreenHeight();)// Desired template: Nokia / 7650 / ver1 ver: Newest// -> Got: Nokia / 7650 / ver1 ver: Newest (1/21.07.2006)int height =208;g.fillRet(0,0,width,height);/* Draw the string */g.setColor(0,0,0);// Preppi all. (graphis.drawString(Graphis, ANYTYPE, int, int);)// Desired template: Nokia / 7650 / ver1 ver: Newest// -> Got: Nokia / 7650 / ver1 ver: Newest (1/21.07.2006)graphis_drawString_1_Graphis_String_int_int(g, strToDraw, 0, 0);}/** 75



* Gets the string to be drawn onto the sreen.* �return String to be drawn to anvas.*/publi String getStringToDraw() {return strToDraw;}/*** Sets the string to be drawn onto the sreen.* �param strToDraw String to be drawn to anvas.*/publi void setStringToDraw(String strToDraw) {this.strToDraw = strToDraw;}
// ====== Preppi Preproess method alls below ======// Template version: 1 for Nokia / 7650 / ver1private void graphis_drawString_1_Graphis_String_int_int(Graphis g, String str, int x, int y) {har hrs[℄ = str.toCharArray();g.drawChars(hrs,0,hrs.length,x,y, Graphis.LEFT | Graphis.TOP);}}

Esikäännöksessä käytetyt lähdekoodimallit ovat:graphis.drawString<?xml version="1.0"?><preppitemplate prototype="void graphis.drawString(Graphis g, String str, int x, int y)" version="1"><devie brand="Nokia" model="7650" version="ver1" /><reation time="212443" date="20060721" author="nules">76



<omments>Workaround for Nokia 7650 mobile phone. If str is over200 haraters long, the usual drawString method rashes.drawChars is used instead.</omments></reation><hoverhelp>Draws a string to a given graphis. With Nokia 7650Graphis.drawChars method is used to draw to avoidmethod rash.</hoverhelp><importlibraries>javax.miroedition.ldui.Graphis</importlibraries><inlineonly>false</inlineonly><soureode>har hrs[℄ = str.toCharArray();g.drawChars(hrs,0,hrs.length,x,y, Graphis.LEFT | Graphis.TOP);</soureode></preppitemplate>deviedb.onstants.sreenHeight<?xml version="1.0"?><preppitemplate prototype="int deviedb.onstants.sreenHeight()"version="1"><devie brand="Nokia" model="7650" version="ver1" /><reation time="220427" date="20060721" author="nules"><omments></omments></reation><hoverhelp>Returns sreen height.</hoverhelp><importlibraries></importlibraries><inlineonly>true</inlineonly><soureode>208</soureode></preppitemplate>deviedb.onstants.sreenWidth<?xml version="1.0"?> 77



<preppitemplate prototype="int deviedb.onstants.sreenWidth()"version="1"><devie brand="Nokia" model="7650" version="ver1" /><reation time="220427" date="20060721" author="nules"><omments></omments></reation><hoverhelp>Returns sreen width.</hoverhelp><importlibraries></importlibraries><inlineonly>true</inlineonly><soureode>176</soureode></preppitemplate>
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Liite 6: Preppi-liitännäisen esikäännöksen tehokkuuden arvioin-nissa käytetyt lähdekooditPreppi-liitännäisen esikäännöksen tehokkuuden arvioimiseksi toteutin parametritto-man lähdekoodimallin lisäksi yksi, kaksi, ja kolme parametria vastaaottavat lähde-koodimallit, jotka määrittelivät seuraavat esikäännöskomennot:test.testEffiieny();test.testEffiieny(int ivalue);test.testEffiieny(int ivalue, String svalue);test.testEffiieny(int ivalue, String svalue, double dvalue);Mittasin Preppi-liitännäisen esikäännökseen kuluvan ajan millisekunteina siten, et-tä jokainen esikäännöskomento esikäännettiin 200, 400, 600, 800, 1000 ja 1200 kertaa.Jokainen mittaus toistettiin kolme kertaa ja saaduista lähdekoodimallikohtaisista ajois-ta saatiin keskiarvoistamalla aikavaativuus. Kuvassa 6.7 esitetyt aikavaativuudet ovatniiden esikäännöskomentojen aikavaativuuden keskiarvo, joiden esikäännösmäärä onsama. Taulukossa L6.1 on esitetty määriteltyjen esikäännöskomentojen aikavaativuu-det. Mittaukset on toteutettu 3 GHz Pentium 4 -tietokoneella, jossa on yksi gigatavukeskusmuistia. Käyttöjärjestelmänä tietokoneessa oli Windows XP SP2. Mittauksettehtiin Elipse-ympäristössä lisäämällä Preppi-liitännäisen lähdekoodiin konsolitulos-tukset esikäännöksiin kuluneista ajoista.Esikäännöskomentojen aikavaativuudet millisekunteinaparametriton yksi param. kaksi param. kolme param. Keskiarvo2525 2313 2573 2917 25825156 4953 5276 8292 591910067 8151 9334 17922 1136917963 14119 14536 29646 1906628838 23266 21620 40599 2858138188 36756 34412 52812 40542
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