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  :پیشگفتار

  

براي آشنایی  .می شودمعرفی تحت جاوا   Service Orientedبعنوان یک ابزار پیشرو براي ایجاد برنامه هاي  OSGiدر این مقاله 

تا برنامه هاي پیچیده تر که قادر  Hello World از یک برنامه ساده ،برنامهکد پنج نمونه   OSGiبا  محترم هر چه بیشتر خوانندگان

  . هستند، ارائه شده است OSGiدر  کردن سرویس ها Trackبه 

در . ه اند، نیستنداین نمونه کدها لزوما همان کدهاي ارائه شده در مقاالت یافت شده در اینترنت که جهت نگارش این مقاله ترجمه شد

، بدون استفاده از هیچگونه IDEبعنوان  Intellijواقع بدلیل اینکه راهنماییهاي ارائه شده در این مقاله بر مبناي استفاده از 

Wizard بجهت درك عمیق (يOSGi ( می باشد، ابتدا از کدهاي ارائه شده در مقاالت دیگر جهت تولید برنامه ها در محیط

Intellij پس از پیاده سازي درست عمل ننموده و برخی نیز داراي  هاکداین برخی از . ه شداستفادexception پس از رفع . بودند

با  محترم در این مقاله بکار رفتند تا خوانندگان exceptionمشکالت پیش آمده، کامپایل و اجراي موفقیت آمیز، کدهاي تمیز و بدون 

خوانندگان محترم مقاله بهر دلیلی در اگر اما در هر صورت . توانند برنامه ها را پیاده سازي کنندبا موفقیت ب% 100استفاده از این کدها 

پیاده سازي شده این برنامه ها با آدرس ایمیل  packageپیاده سازي موفق نبودند میتوانند جهت دریافت 

fatemedavari@gmail.com مکاتبه نمایند . 

شایان . است، نشده است OSGi plug-inکه داراي  eclipseنکته قابل توجه در این مقاله این است که در آن هیچ استفاده اي از 

ن اما واقع بر ای ،ها نام برده شده استبرنامه براي پیاده سازي  IDEبه عنوان  Intellijذکر است با وجود اینکه در این مقاله مکرراً از 

  .نیز قابل پیاده سازي است notepadکدها در sourceو با تایپ  IDEاست که این برنامه ها بدون استفاده از 

       IDEبرنامه نویس را از داشتن  Ant  و همانطور که می دانید فاده شدهبراي اجراي آنها است Ant دلیل این امر این است که از

مشاهده نشد و بنظر میرسد که این  Antمبتنی بر  OSGiدر جستجوهاي انجام شده در اینترنت نیز مقاله فارسی  .بی نیاز می کند 

  . مقاله اولین آن باشد

از راهنمایی دانش برنامه نویسی به زبان جاوا را از ایشان آموخته ام و  هادر کهبجناب آقاي مهندس امیر سام  جمندرادر پایان از استاد 

   .سپاسگزاري می نمایم ،تدوین این مقاله بهره مند شده ام جهتهاي ایشان 

  

  فاطمه داوري عدالت پناه
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OSGi 

(Open Services Gateway initiative) 

 

OSGi اري براي مبعنوان یک معdevelop   وdeploy  در این . می شود معرفیکتابخانه ها و برنامه هاي کاربردي ماژوالر کردن

در را  Hello Worldو همچنین به شما نشان داده خواهد شد که چگونه یک برنامه ساده  هدشئه اار OSGiمقاله مفاهیم پایه 

Intellij IDE  نوشته و در بسترOSGi ،Knopflerfish در پایان نیز طریقه ساختن سرویس هاي . اجرا کنیدOSGi ،

ServiceListener  وServiceTracker  خواهد شدئه اتکمیلی ار هاي بحثمبه عنوان.  

نظیر  OSGiبا استفاده از بسترهاي پیاده سازي . به عنوان سیستم ماژول دینامیکی براي جاوا شناخته شده است OSGi همچنین

Knopflerfish ،Equinox  وApache Felix  قادر خواهید بود کهapplication  چندین ماژول بشکنید و با وجود خود را به

 :دو چیز را تعریف میکندنیز  OSGi، خصوصیت EJBو  servletمشابه . به سادگی آنها را مدیریت کنید ،وابستگی هاي پیچیده آنها

  . applicationبین بستر و  و رابط اجرا کندآنها را باید  OSGi بستر گروهی از سرویس ها که

Develop بر روي سکوي  کردن یک برنامه(platform) OSGi ن معناست که ابتدا بدیapplication را با استفاده از         

OSGi API  ها می سازیم و سپس آنرا در یک بسترOSGi ،deploy برنامه نویساز دیدگاه یک  .کنیم می ،OSGi  مزایاي زیر را

  :ارائه می دهد

 بدون اینکه نیازي به  ت دینامیکوررا بص ماژول هاي مختلف برنامه خود شما می توانیدrestart  آن داشته باشید install ،

uninstall ،start و stop نمایید. 

  برنامه شما می تواند بیش از یکversion از یک ماژول خاص را در یک لحظه در حال اجرا داشته باشد. 

 OSGi  زیر ساخت هاي خیلی خوبی را براي توسعهapplication  هايservice-oriented ،ن طور ماه فراهم می آورد

 .این کار را انجام می دهد برنامه هاي موبایل یا تحت وببراي که 

را براي ساختن برنامه هاي تراکنشی استفاده  EJBرا براي ساختن برنامه هاي تحت وب و بستر  severletبا توجه به اینکه شما بستر 

  دیگر دارید؟کنید، ممکن است از خودتان بپرسید که چرا هنوز نیاز به یک نوع بستر  می

آنها را به ماژول ها  تمایل داریدبطور خاصی براي توسعه برنامه هاي پیچیده جاوا که  OSGiپاسخ این است که بسترهاي کوتاه ترین 

  .خواهیم داددر ادامه این پاسخ کوتاه را بسط و گسترش  .کنید استفاده می شودشده بشتفکیک 

OSGi  درapplication Enterpriseها  

باز براي ارائه خدمات  بسترهدف اصلی آن ایجاد یک . شروع شد 1999رس در ما OSGi Allianceبوسیله  OSGiکار بر روي 

را به  OSGiخدمات  platformاین است که وقتی یک بار یک  OSGiایده اصلی  .بود localهاي  deviceمدیریت شبکه ها و 

device شبکه شده خود اضافه می کنید، شما قادر باشید تا چرخه عمر اجزاء نرم افزار در آن device   را از هر مکانی در شبکه
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براي  .دها بوجود آی device میتوانند نصب، به روز رسانی یا حذف شوند بدون اینکه اختاللی در عملکرد  رم افزاراجزاء ن. مدیریت کنید

به  OSGiدر حال حاضر  رونق یافته است و embeddedهاي شبکه اي و سیستم هاي  deviceبازار  در OSGiسال ها تکنولوژي 

  . عنوان یک تکنولوژي ماندگار و ارزشمند در حال ظهور است

  OSGiپشتیبانی در حال رشد براي 

را دینامیک تر و همچنین غنی تر از لحاظ  eclipseشروع به جستجو براي راهکارهایی کرد که  eclipse، تیم توسعه 2003در سال 

platform  هايclientرا با استفاده از آن در نهایت آنها . را افزایش دهد تیریي کند و ابزارهاي ماژوالframework OSGi  به

  .حل و فصل کردند runtime component Modelعنوان یک 

د و یا برنامه پشتیبانی از آن را نکن را پشتیبانی می OSGi ، یاenterpriseیبا تمام سرورهاي کاربردي رتقدر حال حاضر 

براي  springاز طریق ماژول هاي دینامیک را پشتیبانی می کند، این پشتیبانی OSGi  نیز  Spring framework.دارند

platform هاي خدماتOSGi رساخت را براي راحت تر کردن استفاده از یکه یک الیه زOSGi  در توسعه برنامه هايenterprise 

  .انجام می شود ،فراهم می آورد spring-baseجاواي 

   OSGi کدباز بسترهاي

که به آسانی می توانید آن را در داخل یک برنامه  !چنان روش ساده اي دارد OSGi، بستر enterpriseاز دیدگاه یک برنامه نویس 

enterprise جاسازي کنید.  

برنامه را به ماژول هاي چندگانه  بطوریکه. کنید developتحت وب پیچیده را  بگیریدکه می خواهید یک برنامهبراي مثال در نظر 

استفاده از یک . و سومین ماژول براي الیه دسترسی به بانک اطالعاتی DAOدیگري براي الیه  viewیک ماژول براي الیه . بشکنید

خود را بدون  DAOمتقابل این ماژول ها، شما را قادر خواهد ساخت که الیه  براي مدیریت وابستگی هاي embedded OSGiبستر 

restart  از یک  ( به روز رسانی کنید ،کردن برنامهDAO  با سرعت کم به یکDAO سریع(.  

اجرا گر نیز دی OSGiباشد که در هر بستر سازگار  بلیت را داشتهقااین کامپایل می شود، باید  OSGiاز زمانیکه برنامه با خصوصیت 

  :متداول وجود دارد OSGiبستر کد باز  3در حال حاضر . شود

 Equinox : یکmodular java runtime  در قلبEclipse IDE  و بسیاري از  ضرورياست که تمام ویژگی هاي

  .را پیاده سازي میکند OSGi R4ویژگی هاي اختیاري 

 Knopflerfish : یک پیاده سازي کد باز ازOSGi R3 ،OSGi R4 و بعضی ضروري آن تمام ویژگی هاي  2نسخه . است

  .را پیاده سازي میکند R4از ویژگی هاي اختیاري 

 ApacheFelix : یک بسترOSGi از زمان نوشتن این بستر، این بستر بطور کامل با . کد باز از بنیاد نرم افزاري آپاچه است

  .سازگار نیست OSGi R4خصوصیات 
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 OSGi جهت پیاده سازي الزمابزار 

ابعی است که توابع را نسهاي جاوا و دیگر مشامل کال bundleیک . توزیع می شود  bundle، نرم افزار در یک شکلی از  OSGiدر 

در تمام مقاالت موجود، از تقریبا  .ها فراهم می آورندbundleهایی را براي دیگر  packageو  سرویسهاها ارائه می دهند و deviceبه 

Eclipse IDE  جهت تولید برنامه استفاده می کنند تا ازEquinox   که یکplug-in  آماده در اینIDE  به عنوان بستر است

OSGi استفاده شود. Eclipse  نه تنهاWizard  ي را براي ایجادbundle  هايOSGi  فراهم می آورد بلکه همچنین داراي یک

توجه . استفاده کنید OSGiهاي plug-inکردن  debugتعبیه شده است تا شما بتوانید از آن براي اجرا و  Equinox OSGiبستر 

اضافی  Eclipseهمراه با بعضی کدهاي خاص  OSGi bundleبطور خاصی یک  Eclipseهاي  plug-inداشته باشید که همه 

  . بسازید یهاي سازگار و استاندارد را بدون کد خاص OSGi bundleهمچنین به شما این اجازه را می دهد تا  Eclipse .هستند

 Intellij IDEدر  ها راbundle، به شکل کامال جداگانه ابتدا OSGiاما در این مقاله جهت شفاف کردن هر چه بیشتر پیاده سازي 

که  ،OSGiبه عنوان بستر  Knopflerfishمی نوسیم و سپس آنرا در  آنها ندارد، ي براي فراهم آوردن wizardکه هیچگونه 

  !اجرا می کنیمخودمان آنرا دانلود و نصب کرده ایم، 

خوب است که به شما کمک  Desktopتحت  GUIنصب آسان آن و همچنین فراهم آوردن یک  Knopflerfishعلت انتخاب 

را اجماال  Knopflerfishدر ابتدا روش نصب . کنید  OSGi framework ،deployخود را در  هايbundleخواهد کرد تا اولین 

در پایان این مقاله . خواهیم پرداخت frameworkآن در این  deployو  bundle  OSGi توضیح می دهیم و سپس به ایجاد اولین

  .خواهید داشت OSGiشما درك پایه اي از برنامه نویسی 

    Knopflerfish OSGi frameworkنصب 

رفته و سپس با مراجعه به صفحه  www.knopflerfish.orgابتدا به آدرس . واقعا ساده است  Knopflerfish OSGiنصب 

downloadکه حاوي همه مستندات و  توصیه می کنیم که نسخه کامل آن .، آنرا دانلود کنیدsourceمی باشد،  ها

knopflerfish_osgi_3.2.0.jarرا دانلود کنید ،.  

           همچنین فرض می شود که شما. مطمئن شوید javaقبل از هر چیز لطفا از داشتن یک بسته نصب شده توسعه نرم افزار 

IDE Intellij قدم بعدي، باز کردن فایل  .را نیز داریدjar شما می توانید به آسانی نام فایل را از . دانلود شده است.jar به .zip  

   .باز کنید winzipو آن را با ، knopflerfish_osgi_3.2.0.zip، تغییر دهید 

حال این شاخه را  .خواهد شد ایجاد  Knopflerfish OSGiیک شاخه حاوي فایل هاي مربوط به  zipکردن فایل  extractبعد از 

  .مورد نظر خود کپی کنید <install_directory>در 

  :رفتهآدرس زیر به ، کافیست به سادگی  Knopflerfish OSGi frameworkبراي شروع 

<install-directory>/knopflerfish_osgi_3.2.0/osgi/framework.jar 



را اجرا ر شاخه فوق الذکر قرار داده و آناین فایل را د ، خط زیر را در آن کپی کرده،سازیدب  startup.bat بنام  کوچک یک فایل و

 java-jar framework.jar                                                                                                                        .کنید

باال خواهد  Knopflerfish OSGi Desktopباز می شود و بالفاصله بعد از آن به اصطالح  commandخواهید دید که پنجره 

  .آمد

  اگر عالقه مند هستید. آن را با موفقیت باال آورید frameworkرا با موفقیت نصب کردید و  Knopflerfishشما ! مویتبریک میگ

 ،KFدر وب سایت  Knopflerfish Desktop و Knopflerfishهاي  optionتوانید اطالعات بیشتري راجع به  می

http://www.Knopflerfish.org  بدست آورید. Knopflerfish OSGi Desktop  تا خواهد دادبه شما اجازه               

KF framework این بخش قابل رویت مدیریت . هاي خود را مدیریت کنیدframework براي مثال می توانید . هاي شماست

bundle ،هاي جدید را نصبstart  وstop  روز رسانی و یا آنها را بو یا کنیدuninstall نمایید.  

  

  

  

  

  

  

 Startup.batپس از کلیک بر روي   commandپنجره : 1شکل

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 Knopflerfish OSGi Desktop: 2شکل
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   Bundle       ایجاد اولین 

در برنامه . کنیم می Knopflerfish framework ،deployرا ایجاد کرده و آنرا در یک  OSGi bundleدر این بخش اولین 

      jarساده ه زبان ها ب bundle. نامیده می شوند bundleنصب شوند  framework، اجزائی که می توانند در OSGiنویسی 

در  meta informationها، پیاده سازي آنها و چند service interface يس جاواکالفایل هایی هستند که نوعا شامل فایل هاي 

 یک باریک bundleهاي جاوا هستند و وقتی یک interfaceسرویس ها  .فایل می باشد META-INF/manifedt.mfیک 

  . سرویس منتشر شده را استفاده کنند می توانند دیگري هاbundleکرد،  OSGi framwork ،registerسرویس را با 

 عبارت    یکبار کند که هر ثانیه  ایجاد می backgroundرا در  threadبسادگی یک  که می خواهیم بسازیم bundleاولین 

"Hello World!" کند را چاپ می.  

   bundleایجاد یک پروژه جدید براي اولین 

شاخه . امگذاري کنیدن SimpleBundleآنرا و  یک پروژه جدید جاوا ایجاد نمائیدو ) Intellijدر اینجا (خود را باز کنید  IDEابتدا 

مطمئن شوید که فایل  .)classesو  srcشاخه  2مثال (ها ایجاد کنید generated classو  sourceهاي جداگانه براي 

framework.jar  را در مسیرbuild ،جاوا ،import س ها وت قادر نخواهید بود که به کالدر غیر این صور. کرده اید      

interface هايOSGi  تولید شده بوسیله Knopflerfish دسترسی داشته باشید.  

  manifest.mfایجاد فایل 

ها را bundleکه  manifest.mfاین شاخه در بر دارنده فایل . را به پروژه خود اضافه کنید META-INFشاخه  در قدم بعدي، یک

  :کپی کنید manifest.mfمتن زیر را در فایل خواهد بود و سپس  ،کند توصیف می

Manifest-Version: 1.0  
Bundle-Name: simplebundle 
Bundle-SymbolicName: simplebundle 
Bundle-Version: 1.0.0 
Bundle-Description: Demo Bundle 
Bundle-Vendor: Vodafone Pilotentwicklung GmbH 
Bundle-Activator: de.vpe.simplebundle.impl.Activator 
Bundle-Category: example 
Import-Package: org.osgi.framework  

 frameworkبه  bundle-Activator . هستند Import-Packageو  bundle-Activator مهم ترین خصوصیتها در این فایل 

در مثال پیش  .عمل می کند mainبه منزله  bundleس براي است، این نوعی کال Activatorس می گوید که کدام کالس، کال

 startو  deployرا  bundleوقتی خواهیم ساخت و  de.vpe.simplebundle.impl.Activatorس به نام یک کالروي ما، بعدا 

  . خواهد شد framwork ،lunchس بوسیله کنیم، این کال
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 ،packageر سهاي موجود دنیاز دارد تا به همه کال bundleمی گوید که  frameworkبه  Import-packageخصوصیت 

org.osgi.framwork   دسترسی داشته باشد.  

 Ant Build ایجاد یک فایل 

سازید و متن زیر را در آن کپی ب در راس ساختار شاخه ها build.xmlیک فایل . براي ساخت پروژه استفاده خواهیم کرد Antاز 

  .کنید

<?xml version="1.0"?> 
<project name="simplebundle" default="all"> 
    <target name="all" depends="init,compile,jar"/> 
    <target name="init"> 
        <mkdir dir="./classes"/> 
        <mkdir dir="./build"/> 
    </target> 
    <target name="compile"> 
        <javac destdir="./classes" 
               debug="on" 
               srcdir="./src" 
                > 
        </javac> 
    </target> 
    <target name="jar"> 
        <jar basedir="./classes" 
             jarfile="./build/simplebundle.jar" 
             compress="true" 
             includes="**/*" 
             manifest="./src/META-INF/MANIFEST.MF" 
                /> 
    </target> 
    <target name="clean"> 
        <delete dir="./classes"/> 
        <delete dir="./build"/> 
    </target> 
</project> 

را باز کرده به  command promptکنید صفحه  کار می  Intellijحال که در. را اجرا کنید build.xmlهم اکنون می توانید فایل 

باید با موفقیت  bulidفایل  .این فایل را اجرا کنید Ant رفته و با اجراي دستور ) قرار دارد build.xmlمحلی که فایل (شاخه برنامه 

اگر این طور نشد، ساختار  .دساخته خواهد ش bulidدر شاخه   simplebundle.jarپس از اجرا یک فایل به نام کامپایل شود و 

  .شاخه هاي خود را چک کنید و جائیکه الزم است را تغییر دهید

   Activatorس ساخت یک کال

 از  Activatorس کال. مشخص شده است manifest.mf دارند که در فایل   Activatorس ها یک کالbundleبیشتر 

BundleActivator  متد به نام هاي  دو سازيپیاده  منداین نیاز و ارث می برد()start  و()stop که بوسیله  استframework  

  .استفاده می شود bundleبراي مدیریت 
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     را از  ها ، سرویسOSGiبطور معمول در برنامه نویسی . بسازید de.vpe.simplebundle.impl بنام  package حال یک 

 De.vpe.simplebundle. هیچ سرویسی را ثبت نخواهیم کرد bundleاولین  بعنواندر این مثال، . کنیم جدا می آنها پیاده سازي

 .در بر خواهد داشت را می کند startرا  bundleرا که  Activatorس کال package ،implخالی خواهد بود و زیر 

  

  .را در آن کپی کنید زیر بسازید و متنرا  ارث می برد  BundleActivatorکه از Activator س بنامحال یک کال

package de.vpe.simplebundle.impl; 
 
import org.osgi.framework.BundleActivator; 
import org.osgi.framework.BundleContext; 
 
/** 
 * Created by IntelliJ IDEA. 
 * User: Fatima, fatemedavari@gmail.com  
 * Date: 12/27/11 
 * Time: 10:55 AM 
 * To change this template use File | Settings | File Templates. 
 */ 
 
public class Activator implements BundleActivator { 
 
    public void start(BundleContext bc) throws Exception { 
        Activator.bc = bc; 
    } 
 
    public void stop(BundleContext bc) throws Exception { 
        Activator.bc = null; 
    } 
} 
 

کنند، شما باید همیشه این شی را  را دریافت می  BundleContestیک شی بنام  stop()و  start()توجه داشته باشید که متدهاي 

در قدم بعدي، یک  .می کنید nullآنرا  refrence back می شود  bundle ،stopوقتی  و ذخیره کنیدگیرید  یکبار وقتی آن را می

  .ائیدرا چاپ می کند را ایجاد نم "!Hello World" عبارتثانیه یکبار  5که هر  threadس زیر کال

package de.vpe.simplebundle.impl; 
 
/** 
 * Created by IntelliJ IDEA. 
 * User: Fatima, fatemedavari@gmail.com 
 * Date: 12/27/11 
 * Time: 10:57 AM 
 * To change this template use File | Settings | File Templates. 
 */ 
 
public class HelloWorldThread extends Thread { 
    private boolean running = true; 
 
    public HelloWorldThread() { 
    } 
 
    public void run() { 
        while (running) { 
            System.out.println("Hello World!"); 
            try { 
                Thread.sleep(5000); 
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            } catch (InterruptedException e) { 
                System.out.println("HelloWorldThread ERROR: " + e); 
            } 
        } 
    } 
 
    public void stopThread() { 
        this.running = false; 
    } 
} 

 ،شود می  bundle،stopیکبار وقتیکه  جدید ایجاد کنیم و همچنین threadیک باید می شود  bundle ،startمادامیکه در نهایت 

می   stop و start؛ bundleبراي مشاهده اینکه چه موقع debugging code هم چنین چند خط  .کنیم stopرا   threadباید

  .اضافه می کنیمرا شود، 

package de.vpe.simplebundle.impl; 
 
import org.osgi.framework.BundleActivator; 
import org.osgi.framework.BundleContext; 
 
/** 
 * Created by IntelliJ IDEA. 
 * User: Fatima, fatemedavari@gmail.com 
 * Date: 12/27/11 
 * Time: 10:55 AM 
 * To change this template use File | Settings | File Templates. 
 */ 
 
public class Activator implements BundleActivator { 
    public static BundleContext bc = null; 
    private HelloWorldThread thread = null; 
 
    public void start(BundleContext bc) throws Exception { 
        System.out.println("SimpleBundle starting..."); 
        Activator.bc = bc; 
        this.thread = new HelloWorldThread(); 
        this.thread.start(); 
    } 
 
    public void stop(BundleContext bc) throws Exception { 
        System.out.println("SimpleBundle stopping..."); 
        this.thread.stopThread(); 
        this.thread.join(); 
        Activator.bc = null; 
    } 
} 

Build   وInstall  کردن اولینbundle   

. ببینید build/.را در شاخه  simplebundle.jarحاال شما باید فایل . کنید buildپروژه را  build.xmlدوباره با استفاده از فایل 

Knopflerfish  را باز کنید وFile>Open Bundle حال فایل . را انتخاب کنیدsimplebundle.jar  را انتخاب و سپس آنرا

install کنید .Bundle  بطور اتوماتیکactive  خواهد شد و شما یکicon در این مرحله . جدید در پنجره سمت چپ خواهید دید

bundle  فقطinstall ستورشده و حال با تایپ د 

start simplebundle       



  .شودظاهر  console ،knopflerfishبر روي  ”!Hello World“ عبارتثانیه یکبار  5که باعث می شود هر  نمایید startباید آنرا 

   

            !خوش آمدید OSGiبه دنیاي زیباي . سازي کردید پیادهخود را  bundleشما اولین ! یمتبریک میگو

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  Hello World Bundle، کردن startنصب و بعد از   KF Desktop: 3شکل

  ایجاد اولین سرویس

بار  داریم اما این bundle یکنیاز به ایجاد  دوباره .خود را ایجاد کنید serviceمک خواهد کرد که اولین این بخش به شما ک

package ،interface خالی نخواهد بود و حاوي service interfaceخواهد بود که یکinterface  جاواي ساده است.  

 ي که تولید می کنید تاریخ را به قالب مشخصیservice. کپی کیند DateBundleرا با نام  SimpleBundleدر ابتدا پروژه 

 جدید Bundle  به نامرا   Bundleنام  build.xml و  manifest.mf فایلدر قبل از هرچیز  .را برمیگردانددرمیاورد و تاریخ  با آن

  .تغییر دهید

   manifest.mfبه روز رسانی فایل 

در غیر این . به آن اضافه کنیم expoer-packageبدهیم و یک خصوصیت به نام   manifest.mf باید یک تغییر کوچک در فایل 

. استفاده کنندین قادر نخواهند بود که از این سرویس سرویس نخواهند بود و بنابرا interfaceصورت، بعدا سرویس ها قادر به بازیابی 

  :شما مشابه متن زیر است manifest.mfمطمئن شوید که فایل 

Manifest-Version: 1.0 
Bundle-Name: firstservice 
Bundle-SymbolicName: firstservice 
Bundle-Version: 1.0.0 
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Bundle-Description: Demo Bundle 
Bundle-Vendor: Vodafone Pilotentwicklung GmbH 
Bundle-Activator: de.vpe.firstservice.impl.Activator 
Bundle-Category: example 
Import-Package: org.osgi.framework 
Export-Package: de.vpe.firstservice 

  سرویس  interfaceایجاد 

           جاوا بنام  interfaceیک  حال .تغییر میکند de.vpe.firstserviceنیز به  package همچنین توجه داشته باشید که نام 

First Service ایجاد کنید و متن زیر را در آن کپی نمائید.  

package de.vpe.firstservice; 
 
import java.util.Date; 
 
/** 
 * Created by IntelliJ IDEA. 
 * User: Fatima, fatemedavari@gmail.com 
 * Date: 12/28/11 
 * Time: 9:35 PM 
 * To change this template use File | Settings | File Templates. 
 */ 
 
public interface FirstService { 
    public String getFormattedDate(Date date); 
} 

  پیاده سازي سرویس

  .و متن زیر را در آن کپی کنید پیاده سازي package ،implرا در زیر   first Serviceسپس 

package de.vpe.firstservice.impl; 
 
import java.text.DateFormat; 
import java.util.Date; 
 
import de.vpe.firstservice.FirstService; 
 
/** 
 * Created by IntelliJ IDEA. 
 * User: Fatima, fatemedavari@gmail.com 
 * Date: 12/28/11 
 * Time: 9:37 PM 
 * To change this template use File | Settings | File Templates. 
 */ 
 
public class FirstServiceImpl implements FirstService { 
    public String getFormattedDate(Date date) { 
        return DateFormat.getDateInstance(DateFormat.SHORT).format 
                (date); 
    } 
} 

به شکل کوتاهی  این پیاده سازي به سادگی تاریخ را .این سرویس بسیار ساده است اما براي شروع خوب است interfaceپیاده سازي 

  .فرمت شده است را برمی گرداند
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  میکند registerکه سرویس را   Activatorایجاد یک

ابتدا یک . انجام خواهد شد  Activatorساز کال start()این کار در متد . نمائیم registerدر نهایت ما باید سرویس خود را 

Service Implementation  کنیم و سپس این سرویس را تحت نام  ایجاد می Service interface ،register همه  .کنیم می

و  bundleارتباط بین  objectاین  .انجام می شود BundleContextکردن از طریق متدهایی در شی   registerعملگرهاي

framework را برقرار می کند.  

package de.vpe.firstservice.impl; 
 
import java.util.Hashtable; 
 
import org.osgi.framework.BundleActivator; 
import org.osgi.framework.BundleContext; 
import org.osgi.framework.Constants; 
import org.osgi.framework.ServiceRegistration; 
import de.vpe.firstservice.FirstService; 
 
/** 
 * Created by IntelliJ IDEA. 
 * User: Fatima, fatemedavari@gmail.com 
 * Date: 12/27/11 
 * Time: 10:55 AM 
 * To change this template use File | Settings | File Templates. 
 */ 
 
public class Activator implements BundleActivator { 
    public static BundleContext bc = null; 
 
    public void start(BundleContext bc) throws Exception { 
        System.out.println(bc.getBundle().getHeaders().get 
                (Constants.BUNDLE_NAME) + " starting..."); 
        Activator.bc = bc; 
        FirstService service = new FirstServiceImpl(); 
        ServiceRegistration registration = bc.registerService( 
                FirstService.class.getName(), service, new Hashtable()); 
        System.out.println("Service registered: FirstService"); 
    } 
 
    public void stop(BundleContext bc) throws Exception { 
        System.out.println(bc.getBundle().getHeaders().get 
                (Constants.BUNDLE_NAME) + " stopping..."); 
        Activator.bc = null; 
    } 
} 

 دومین آن سرویس است،  interface نام اولین پارامتر :متر را دریافت میکندپارا سه BundleContextاز   registerServiceمتد 

implementation مقدار مورد / سومین پارامتر میتواند براي عرضه اطالعات اضافی درباره سرویس مثل جفت کلید. سرویس است

  .استفاده قرار بگیرد
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  Service Bundleساخت و نصب 

 firstservicebundle.jarبه اسمی مانند  bundleفایل  jarاز تغییر نام . بسازید build.xmlرا با استفاده از فایل  bundleدوباره 

ي که به کد اضافه کرده اید را debug باید پیام هاي  حال .کنید installآنرا  KF Desktopبا استفاده از  و اطمینان حاصل کنید

  .مشاهده نمایید

bundle در این اهید ساخت، سرویسی را که بعدي که خوbundle  فقطregister کرده اید را استفاده خواهد کرد.  

  استفاده از سرویس هاي دیگر

را در  مشخصاتفراموش نکنید که نام هاي فایل و  .تغییر نام دهید FirstServiceUserرا کپی کرده و به نام  FirstServiceپروژه 

  .پروژه جدید را تغییر دهید packageو همچنین نام هاي  build.xml  ،manifest.mf فایل 

bundle ي که خواهید ساخت فقط از سرویس ها استفاده خواهد کرد، بنابراین دوبارهpackage  تنها . سرویس تهی خواهیم داشت

نگاه   FirstServiceبه  Activatorاین . جدید است  Activatorس ایجاد کنید یک کال  bundleین براي اسی که باید کال

  .رد و از آن استفاده خواهد نمودخواهد ک

  manifest.mf به روز رسانی فایل 

  :باید به شکل زیر باشد FirstService کاربر  bundleشما براي  manifestفایل 

Manifest-Version: 1.0 
Bundle-Name: firstserviceuser 
Bundle-SymbolicName: firstserviceuser 
Bundle-Version: 1.0.0 
Bundle-Description: Demo Bundle 
Bundle-Vendor: Vodafone Pilotentwicklung GmbH 
Bundle-Activator: de.vpe.firstserviceuser.impl.Activator 
Bundle-Category: example 
Import-Package: org.osgi.framework,de.vpe.firstservice 

بدین گونه ما اظهار می کنیم که . اضافه شده است Import-Packageجدید به  packageیک کاما و نام یک  توجه داشته باشید که

bundle  ما نیاز به داشتن دسترسی بهde.vpe.firstservicepackage دارد. framework  همواره در دسترس بودن این

package  را قبل از اینکهActivator ،start کند شود، چک  می.  

  روش نامناست –بازیابی یک سرویس 

یک محیط کامال دینامیک  OSGi Frameworkهر زمان که یک سرویس را بازیابی می کنیم، باید این درك را داشته باشیم که 

کنید، این نکته  هر زمان که یک سرویس را دریافت می. است محیطی که سرویس ها در آن ممکن است در دسترس باشند یا نباشند

بالفاصله بعد  .را Nullیک معتبر را دریافت کرده اید و یا  پیاده سازي شده هم است که دوباره چک کنید که شما یک سرویسخیلی م
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از اینکه شما بیش از این نیاز به   frameworkد، این بدان معناست که کنی ungetباید آن را همچنین از استفاده از سرویس، 

  .مطلع شود ،استفاده از سرویس را ندارید

و  BundleContextاز   FirstServiceنوع در مورد کیفیت کد، بازیابی  نامناسب تریناولین مثال ما که ساده ترین نیز هست،  

  .خواهد بودمشکل ساز  صورتبعدا نشان خواهیم داد که چرا این کد به چندین . می باشداستفاده از سرویس 

package de.vpe.firstserviceuser.impl; 
 
import java.util.Date; 
 
import org.osgi.framework.BundleActivator; 
import org.osgi.framework.BundleContext; 
import org.osgi.framework.Constants; 
import org.osgi.framework.ServiceReference; 
import de.vpe.firstservice.FirstService; 
 
/** 
 * Created by IntelliJ IDEA. 
 * User: Fatima, fatemedavari@gmail.com 
 * Date: 12/27/11 
 * Time: 10:55 AM 
 * To change this template use File | Settings | File Templates. 
 */ 
 
public class Activator implements BundleActivator { 
    public static BundleContext bc = null; 
 
    public void start(BundleContext bc) throws Exception { 
        System.out.println(bc.getBundle().getHeaders().get( 
                Constants.BUNDLE_NAME) 
                + " starting..."); 
        Activator.bc = bc; 
        ServiceReference reference = bc.getServiceReference 
                (FirstService.class.getName()); 
        FirstService service = (FirstService) bc.getService(reference); 
        System.out.println("Using FirstService: formatting date: " + 
                service.getFormattedDate(new Date())); 
        bc.ungetService(reference); 
    } 
 
    public void stop(BundleContext bc) throws Exception { 

             
System.out.println(bc.getBundle().getHeaders().get(Constants.BUNDLE_NAME
) + " stopping..."); 

        Activator.bc = null; 
    } 
} 

نام سادگی  به  ()getServiceReferencedمتد . بازیابی می کنیم BundleContextرا از   ServiceReferenceابتدا یک 

interface هنگامیکه ما یک . کند سرویسی را که مایل به استفاده از آن هستیم را درخواست میServiceReference   داریم، از

         کمک  و استفاده از آن FirstServiceآن به  Cast، پیاده سازي شده براي بدست آوردن شی سرویس getService()متد 

  .می گیریم
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شود، همه چیز   FirstService،Startاگر . کنید KF Desktop  ،installید و آنرا با استفاده از را تول حاال قادر هستید که پروژه

  .را خواهید دید debugروبه راه خواهد بود و شما خروجی 

هر دو : زیر را امتحان کنیدراحل م. وجود ندارد  FirstServiceمشکل اینجاست که هیچ تضمینی براي در دسترس بودن واقعی 

احتماال شما یک پیغام  .کند را استفاده می  FirstServiceکنید که  startي را bundleکنید و سپس ابتدا  stop سرویس را 

NullPointerException   را دریافت خواهید کرد، به دلیل اینکه متد()getServiceReference  مقدارnull  را برگردانده است

  ). نید را به شما بدهدک نمی تواند آنچه شما درخواست می frameworkنشده است بنابراین   registerویسی هنوز هیچ سر(

  :است یا نه null یک راه حل بهتر این است که مقدار برگشتی را چک کنیم که 

ServiceReference reference = bc.getServiceReference 
                (FirstService.class.getName()); 
        if (reference != null) { 
            FirstService service = (FirstService) bc.getService(reference); 
            System.out.println("Using FirstService: formatting date: " + 
                    service.getFormattedDate(new Date())); 
            bc.ungetService(reference); 
        } else { 
            System.out.println("No Service available!"); 
        } 

دسترس نباشد، در  start upاگر سرویس ما در  را حل میکند، اما   NullPointerExceptionاین راه حل مشکل ظاهر شدن پیغام 

 .به هر صورت ما باید به طور مرتب چک کنیم که آیا سرویس در دسترس هست یا نه !ما هرگز نمی توانیم این سرویس را استفاده کنیم

شما می توانید این . باید در اسرع وقت به ما اطالع دهد که سرویس در دسترس هست یا نه frameworkاز آن اینکه یا حتی بهتر 

  .ها بدست آوریدServiceListenerاستفاده از  امکان را با

  که بصورت دینامیک متصل شده  براي سرویس هایی ServiceListenerاستفاده از 

با یک . کرد framework  ،registerرا با   ServiceListener این امکان وجود دارد که بتوان یک  BudleContextبا استفاده از 

هر  .ها را دریافت کنیدServiceEventشی فیلتر اختیاري، شما دقیقا می توانید مشخص کنید که براي کدام سرویس ها می خواهید 

، frameworkشود و یا خصوصیت آن تغییر کند آنگاه  unregisterشود، یک سرویس   registerزمانی که یک سرویس جدید 

event دهاي سرویس را صادر خواهد کر.  

 .می شود framework ،registerبا  ServiceListeriner ابتدا یک  اصالح شده را نشان می دهد، start()مثال بعدي کد متد در 

 سرویس که مربوط بههاي  eventمی گوید که فقط  frameworkاست و به  LDAP (style)رشته فیلتر در سبک 

FirstService interface توجه داشته باشید که در اینجا ما . میشود را به ما ارسال کندFirstService  را در متد()start 

هستند را به   matchکه با فیلتر ما  کوچک می زنیم و همه سرویس هایی رابه جاي آن ما یک حقه . مستقیما بازیابی نمی کنیم

مثال این در (کنیم  هر سرویسی که یافت می شود ارسال میبراي را  ServiceRigesteredهاي eventسپس  .دست می آوریم

به  interface ServiceListinerاز اضافه کردن حال  .)داریم serviceEventیک  پسفقط یک سرویس وجود دارد چون 
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Activator این کار شما را مجبور خواهد کرد که یک متد . خود اطمینان حاصل کنید serviceChanged  متن (کنید اضافه نیز را

 ):زیر را نگاه کنید

    public void start(BundleContext bc) throws Exception { 
        System.out.println("start " + getClass().getName()); 
        Activator.bc = bc; 
        String filter = "(objectclass=" + FirstService.class.getName() + ")"; 
        bc.addServiceListener(this, filter); 
        ServiceReference references[] = bc.getServiceReferences(null, filter); 
        for (int i = 0; references != null && i < references.length; i++) { 
            this.serviceChanged(new ServiceEvent(ServiceEvent.REGISTERED, 
references[i])); 
        } 
    } 

متدي که اینجا . دریافت خواهد کرد FirstServiceها را براي تغییرات سرویس  ServiceEventهمه  serviceChangedمتد 

می کند که هر  startرا   threadیک (کند  میشود شروع به استفاده از آن می  registerپیاده سازي شده است، وقتی یک سرویس 

براي (اگر سرویس تغییر کند . کند می  stopشد استفاده از آن را  unregisterو هنگامی که سرویس ) ثانیه سرویس را استفاده کند

جدید براي سرویس بدست آورده و دوباره شروع به  stop، referenceاستفاده از سرویس را ) مثال خصوصیات سرویس تغییر کنند

  .کند استفاده از آن می

    public void serviceChanged(ServiceEvent event) { 
        switch (event.getType()) { 
            case ServiceEvent.REGISTERED: 
                log("ServiceEvent.REGISTERED"); 
                this.service = (FirstService) 
Activator.bc.getService(event.getServiceReference()); 
                this.startUsingService(); 
                break; 
            case ServiceEvent.MODIFIED: 
                log("ServiceEvent.MODIFIED received"); 
                this.stopUsingService(); 
                this.service = (FirstService) 
Activator.bc.getService(event.getServiceReference()); 
                this.startUsingService(); 
                break; 
            case ServiceEvent.UNREGISTERING: 
                log("ServiceEvent.UNREGISTERING"); 
                this.stopUsingService(); 
                break; 
        } 
    } 
 
    private void stopUsingService() { 
        this.thread.stopThread(); 
        try { 
            this.thread.join(); 
        } catch (InterruptedException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        this.service = null; 
    } 
 
    private void startUsingService() { 
        this.thread = new ServiceUserThread(this.service); 
        this.thread.start(); 
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    } 
 
    private void log(String message) { 
        
System.out.println(Activator.bc.getBundle().getHeaders().get(Constants.BUNDLE_NA
ME)+ ": " + message); 
    } 

 این خواهید دید که .نمائید installرا ) به روز رسانی شده(جدید  bundleفایل  jarباره می توانید پروژه خود را ایجاد و وحال د

bundle  به محض در دسترس بودنFirstService  استفاده از آن راStart  آزمایش کنید و . کند میFirstService  را هنگامیکه

bundle  فعال)Active ( استstop خواهید دید که . کنیدbundle  استفاده از سرویس راStop و منتظر می ماند تا دوباره  میکند

جهت تکمیل راهنماییهاي اما ساده است  threadفقط یک  ServiceUserThreadس اگرچه کال. دسترس قرار بگیردس در سروی

  : متن زیر کد آن میباشدالزم، 

package de.vpe.firstserviceuser.impl; 
 
import de.vpe.firstservice.FirstService; 
import java.util.Date; 
 
/** 
 * Created by IntelliJ IDEA. 
 * User: Fatima, fatemedavari@gmail.com 
 * Date: 12/31/11 
 * Time: 12:56 PM 
 * To change this template use File | Settings | File Templates. 
 */ 
 
public class ServiceUserThread extends Thread { 
    private FirstService service = null; 
    private boolean running = true; 
 
    public ServiceUserThread(FirstService service) { 
        this.service = service; 
    } 
 
    public void run() { 
        Date date = null; 
        String formattedDate = null; 
        while (running) { 
            date = new Date(); 
            try { 
                formattedDate = this.service.getFormattedDate(date); 
            } catch (RuntimeException e) { 
                System.out.println("RuntimeException occured during service 
usage: " + e); 
            } 
            System.out.println("ServiceUserThread: converted date has value:" + 
formattedDate); 
            try { 
                Thread.sleep(1000); 
            } catch (InterruptedException e) { 
                System.out.println("ServiceUserThread ERROR: " + e); 
            } 
        } 
    } 
 
    public void stopThread() { 
        this.running = false; 



 
18 

    } 
} 

ر می استفاده از سرویس هاي دیگ کردن stopو  startبراي  توانایی دینامیک افزایش همانطور که مشاهده کردید، کدهاي زیادي جهت

س کال .کند در دسترس است که به شما در حل این مشکل کمک می سودمندس خوشبختانه یک کال. توان نوشت

ServiceTracker نشان خواهیم داد که چطور از  در بخش بعدي. جهت مانیتور کردن سرویس ها براي شما مهیاست

ServiceTracker استفاده کنید.  

  کردن سرویس ها Trackبراي  ServiceTrackerاستفاده از 

شما این امکان را به کند و  می trackهاي یک سرویس خاص را ServiceEventبطور اتوماتیک همه  ServiceTrackerیک شی 

ازي این سي فعال برا .فتدبیز بین می رود چه اتفاقی اوقتی یک سرویس ظاهر می شود و یا  تاکنید  customize آنرا می دهید که

customizationشما باید یک ،  ServiceTrackerCustomizer interface را براي یک شی نپیاده سازي کنید و آرا

ServiceTracker فراهم آورید.  

به خاطر اینکه از یک خواهید دید که حاال . است Activatorس از کال start()کدي که در ادامه آمده است به روز رسانی شده متد 

ServiceTracker  بخش بیشتري از کد به خارج از  ،استفاده می کنیمActivator منتقل می شوند.  

package de.vpe.firstserviceuser.impl; 
 
import org.osgi.framework.*; 
import de.vpe.firstservice.FirstService; 
import org.osgi.util.tracker.ServiceTracker; 
 
/** 
 * Created by IntelliJ IDEA. 
 * User: Fatima, fatemedavari@gmail.com 
 * Date: 12/27/11 
 * Time: 10:55 AM 
 * To change this template use File | Settings | File Templates. 
 */ 
 
public class Activator implements BundleActivator { 
    public static BundleContext bc = null; 
    private FirstService service; 
    private ServiceUserThread thread; 
 
    public void start(BundleContext bc) throws Exception { 
        
System.out.println(bc.getBundle().getHeaders().get(Constants.BUNDLE_NAME)+ " 
starting..."); 
        Activator.bc = bc; 
        MyServiceTrackerCustomizer customizer = new 
MyServiceTrackerCustomizer(bc); 
        ServiceTracker tracker = new ServiceTracker(bc, 
FirstService.class.getName(), customizer); 
        tracker.open(); 
    } 
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را پیاده  ServiceTrackerCustomizer interfaceمی اندازیم که  MyServiceTrackerCustomizerس حال نگاهی به کال

  .سازي می کند

package de.vpe.firstserviceuser.impl; 
 
import org.osgi.framework.*; 
import de.vpe.firstservice.FirstService; 
import org.osgi.util.tracker.ServiceTrackerCustomizer; 
 
/** 
 * Created by IntelliJ IDEA. 
 * User: Fatima, fatemedavari@gmail.com 
 * Date: 1/2/12 
 * Time: 12:16 PM 
 * To change this template use File | Settings | File Templates. 
 */ 
public class MyServiceTrackerCustomizer implements ServiceTrackerCustomizer { 
    private ServiceUserThread thread = null; 
    private BundleContext bc; 
 
    public MyServiceTrackerCustomizer(BundleContext bc) { 
        this.bc = bc; 
    } 
 
    public Object addingService(ServiceReference reference) { 
        FirstService service = (FirstService) bc.getService(reference); 
        if (this.thread == null) { 
            this.thread = new ServiceUserThread(service); 
            this.thread.start(); 
            return service; 
        } else 
            return service; 
    } 
 
    public void modifiedService(ServiceReference reference, Object 
            serviceObject) { 
        this.thread.stopThread(); 
        try { 
            this.thread.join(); 
        } catch (InterruptedException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        FirstService service = (FirstService) bc.getService(reference); 
        this.thread = new ServiceUserThread(service); 
        this.thread.start(); 
    } 
 
    public void removedService(ServiceReference reference, Object 
            serviceObject) { 
        this.thread.stopThread(); 
        try { 
            this.thread.join(); 
        } catch (InterruptedException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        this.thread = null; 
    } 
} 
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    چک سپس. کند می startجدید را  threadي موجود نباشد یک threadیک سرویس را می گیرد و اگر  addingServiceمتد 

می تواند این . کنیم startجدید را  threadتمایل داریم که یک زیرا در چنین صورتی  ؟ست یا نها thread ،Nullکنیم که آیا  می

ما فقط می خواهیم از نیز د، اما حتی در چنین صورتی نشده باش FirstService ،registerشرایط نیز پیش بیاید که تعداد زیادي 

  .استفاده کنیم threadیک سرویس در یک 

 ارتقايبراي . کند می restart کند و آن را با یک سرویس جدید  می stopرا  threadبه سادگی اجراي   modifiedService متد

  .کنیم آیا سرویسی که تغییر کرده است همان سرویسی است که در حال استفاده از آن هستیم یا نه سودمندي، در واقع ما چک می

استفاده دیگر این متد، سرویس در  returnبعد از عمل  .کند می stopرا  threadبه سادگی اجراي  remoreServiceدرنهایت متد 

  .نخواهد شد

و از استفاده آن  موفق باشید. جهت آشنایی ارائه شد و اکنون قادر هستید که آنرا پیاده سازي کنید OSGiتا این مرحله مفاهیم کلی 

 !هاي خود لذت ببریدapplicationدر پیاده سازي 
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