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Historia

Parę lat temu...

Lars i Jens Rasmussen

Bracia Lars i Jens, to główni pomysłodawcy i twórcy Google Maps.
Po dużym sukcesie postanawiają rozpocząć kolejny ambitny
projekt. Ich pomysłem jest narzędzie do komunikacji i współpracy.
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Historia

Komunikacja i współpraca dzisiaj

Najpopularniejsze formy komunikacji w Internecie dzisiaj:
e-mail i komunikatory (IM). Zaprojektowane ponad 40 lat
temu. Naśladują tradycyjną komunikację: pocztę i rozmowy
telefoniczne.

Dlaczego w ogóle musimy wybierać pomiędzy nimi, skoro się
dopełniają?

Współpraca jest kolejnym oddzielnym kanałem. Jeśli jest
potrzeba dyskusji na temat współtworzonego dokumentu,
trzeba użyć konferencji na czacie lub grupy dyskusyjnej.

Narzędzia do współpracy stawiają przed wyborem: bogate
narzędzia edycji dokumentu, czy natychmiastowa widoczność
zmian? Google Docs vs EtherPad.

http://etherpad.com/
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Co to jest Google Wave?

Wszystkie funkcje w jedym narzędziu

Oryginał wave’a znajduje się na jednym serwerze. Klienty i
inne serwery oczywiście cache’ują sobie jego kopie, ale zawsze
jest jeden serwer źródłowy.

Wave jest w takim samym stopniu rozmową i dokumentem.
Umożliwia komunikację i pracę przy pomocy bogato
formatowanego tekstu, zdjęć, filmów, map, itp.

Wave jest współdzielony. Każdy uczestnik może odpowiedzieć
w dowolnym miejscu wiadomości, edytować zawartość i
dodawać kolejnych uczestników w dowolnym momencie.

Playback pozwala przewinąć wave na początek i odtworzyć
ponownie, żeby zobaczyć kto powiedział co i kiedy.

Przesyłanie danych na żywo podczas pisania (prawie znak po
znaku) umożliwia szybsze wymiany zdań, obserwowanie zmian
i interakcję z rozszerzeniami w czasie rzeczywistym.
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Partia szachów
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Szczegóły

Użyte technologie

Cały klient jest napisany w Google Web Toolkit. GWT w
najnowszej wersji korzysta z wielu udogodnień HTML 5 i bez
tego Wave nie mógłby wyglądać jakby był normalną aplikacją
(nie w przeglądarce) i osiągnąć takiej wydajności.

Wszystkie roboty działają na Google AppEngine. To nie jest
docelowe rozwiązanie, w finalnej wersji będzie można postawić
robota na dowolnym serwerze.
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Kalendarz projektu

28 V 2009 – Pierwsza demonstracja Wave’a podczas Google
I/O. Pierwsze konta deweloperskie dla programistów spoza
Google, zostały założone tego dnia dla ludzi obecnych na
prezentacji.

30 IX 2009 – Dostęp do przepremierowej wersji Wave zostaje
rozszerzony na nie-deweloperów. Konta ma otrzymać 100 000
użytkowników. Do tego momentu utworzono już 20 000 kont
dla deweloperów.

??? – Uruchomienie pełnej, stabilnej i otwartej wersji.
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Platforma

Google Wave może być wykorzystany na podobnej zasadzie
jak Maps. Prosty sposób osadzania, pozwala wkleić
uproszczoną wersję interfejsu Wave do własnego serwisu.
Można rozszerzać klienta Wave na dwa sposoby:

Gadżety – podobne do tych wklejanych na stronę iGoogle
(mini-mapa, lista zakupów, itp.). Podstawowa różnica jest
taka, że teraz stan gadżetu może być w czasie rzeczywistym
widoczny dla wszystkich uczestników wave’a i edytowany przez
nich.
Roboty – programy, które mogą zostać zaproszone jako
uczestnik wave’a, żeby wykonać dla nas jakąś pożyteczną
pracę. Mają wgląd w całą zawartość wave’a, dostają
powiadomienia o zmianie stanu i mogę dowolonie dodawać i
edytować treść.
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Gadżety

Przykład 1: najprostszy gadżet

<?xml version=’’1.0’’ encoding=’’UTF-8’’ ?>
<Module>
<ModulePrefs title=’’Hello Wave’’>
<Require feature=’’wave’’ />
</ModulePrefs>
<Content type=’’html’’>
<![CDATA[
Hello, Wave!

]]>
</Content>
</Module>
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Gadżety

Przykład 2: liczenie kliknięć

<script type=’’text/javascript’’>
function buttonClicked() {
var value = parseInt(wave.getState().get(’count’, ’0’));
wave.getState().submitDelta(’count’: value + 1);
}

...

// Reset value of ’’count’’ to 0
function resetCounter(){
wave.getState().submitDelta(’count’: ’0’);
}

</script>
<input type=button value=’’Click Me!’’ id=’’butCount’’
onClick=’’buttonClicked()’’>

<input type=button value=’’Reset’’ id=’’butReset’’
onClick=’’resetCounter()’’>
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Przykład 2: liczenie kliknięć

function stateUpdated() {
if(!wave.getState().get(’count’)) {
div.innerHTML = ’’The count is 0.’’
}
else {
div.innerHTML = ’’The count is ’’ + wave.getState().get(’count’);
}
}

function init() {
if (wave && wave.isInWaveContainer()) {
wave.setStateCallback(stateUpdated);
}
}
gadgets.util.registerOnLoadHandler(init);
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Przykład 3: aukcja

function buttonClicked() {
var viewerId = wave.getViewer().getId();
var state = wave.getState();
var bid = parseInt(document.getElementById(’yourBid’).value);
var currentBid = parseInt(state.get(viewerId, ’0’));
if (bid > currentBid) {
delta = {};
delta[viewerId] = bid;
state.submitDelta(delta);
}
}

function init() {
if (wave && wave.isInWaveContainer()) {
wave.setStateCallback(renderInfo);
wave.setParticipantCallback(renderInfo);
}
}
gadgets.util.registerOnLoadHandler(init);
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Gadżety

Metody wave’owego gadżetu

setStateCallback(callback, opt_context)

setParticipantCallback(callback, opt_context)

wave.getState()

submitDelta(delta)

wave.Participant.getId(),
wave.Participant.getDisplayName(),
wave.Participant.getThumbnailUrl()
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Roboty

Roboty komunikują się z wave serwerem przy pomocy Wave
Robot Protocol. Jest on póki co jeszcze niestabilny, dlatego
nie jest udostępniony.

Udostępnione są dwie biblioteki: w Pythonie i w Javie,
stanowiące interfejs do protokołu.

Roboty mogą: modyfikować wave’y, podejmować interakcję z
innymi uczestnikami, tworzyć nowe wave’y. Poza tym wszystko
inne, co jest możliwe na serwerze, na którym działają.
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Roboty

Roboty deklarują, jakie zdarzenia je interesują i są
powiadamiane o nich.

Dodatkowo mogą zarządać, żeby serwer kontaktował się z nimi
w ustalonych odstępach czasu. Są to tak zwane cron events.

Robot nie może skontaktować się z wave serwerem, kiedy
chce. Może tylko odpowiadać na wysłane mu zdarzenia (także
te cronowe).

Roboty nie są traktowane specjalnie. Ich akcje mają taką samą
wagę, jak akcje ludzkich uczestników. Nie ma żadnej
gwarancji, że kiedy wysłana przez robota akcja jest
wykonywana, wave jest wciąż w stanie, na który jest ona
odpowiedzią.

Roboty powinny mieć swoje profile, wraz ze zdjęciem :)
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Roboty

Przykłady robotów

Polly the Pollster – pozwala na przeprowadzenie ankiety i
wyświetla jej wyniki.

Bloggy – publikuje wave’a na blogu.

Buggy – podłącza się pod bug trackera i importuje zgłoszenia
do wave’a.

Tweety – loguje się na Twoje konto w Twitterze i pozwala
czytać i wysyłać twity.

Rosy – w czasie rzeczywistym (znak po znaku), tłumaczy
dyskusję pomiędzy 40-toma językami.
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Yet another smiley robot

from waveapi import events
from waveapi import robot

def OnBlipSubmitted(properties, context):
blip = context.GetBlipById(properties[’blipId’])
contents = blip.GetDocument().GetText()
contents = contents.replace(’:-(’, unichr(0x2639))

.replace(’:-)’, unichr(0x263A))
blip.GetDocument().SetText(contents)

if __name__ == ’__main__’:
yasr = robot.Robot(’Yasr’,

image_url=’http://wave-api-dmo.appspot.com/public/smiley.png’,
profile_url=’http://code.google.com’)

yasr.RegisterHandler(events.BLIP_SUBMITTED, OnBlipSubmitted)
yasr.Run(debug=True)
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Osadzanie

W sekcji head:
<script src=’’http://wave-api.appspot.com/public/embed.js’’
type=’’text/javascript’’></script>

<script type=’’text/javascript’’>
function initialize() {
var wavePanel = new WavePanel

(’http://wave.google.com/a/wavesandbox.com/’);
wavePanel.loadWave(’wavesandbox.com!w+waveID’);
wavePanel.init(document.getElementById(’waveframe’));
}
</script>

Sekcja body:
<body onload=’’initialize()’’>
<div id=’’waveframe’’ style=’’width: 500px; height: 100%’’></div>
</body>
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Wprowadzenie

Google Wave Federation Protocol

Google chciałby, żeby Wave stał się ogólnointernetowym
standardem i wyparł e-mail, komunikatory i wszystkie formy
współpracy.

Oczywiście to nie byłoby możliwe, gdyby to była tylko jego
własna technologia, dostarczana tylko na jego serwerach, itd.

Od samego początku projekt zakładał, że każdy musi być w
stanie postawić swój własny serwer i stać się dostawcą wave’a.

Dlatego powstał protokół, który umożliwia komunikację
między serwerami, w przypadku, gdy uczestnicy jednego
wave’a mają konta u różnych dostawców.
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Wprowadzenie

Google Wave Federation Protocol

Każdy wavelet posiada swój serwer centralny i jest to serwer
uczestnika, który go rozpoczął. Kiedy zostają dodani
uczestnicy z innej domeny, serwer źródłowy kontaktuje się z
ich serwerem i powiadamia o dodaniu uczestnika.

Serwer źródłowy wysyła update’y do wszystkich innych.
Pozostałe z kolei przysyłają operacje wykonywane przez ich
uczestników.

Wszystkie zapytania o historię wave’a (playback) są również
przesyłane do serwera centralnego, który w odpowiedzi
przesyła odpowiedni stan wave’a.
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Model danych

Podstawowe elementy

wave – cała pojedyńcza dyskusja, posiadająca stan akutalny i
historię oraz jednego lub więcej uczestników;

wavelet – podstawowa jednostka kontroli dostępu; w zasadzie
podobnie jak wave jest to dyskusja, z tym że cały wavelet ma
jeden zbiór uczestników, którzy mają pełny dostęp do czytania
i edytowania całej zawartości.

blip – najmniejsza jednostka dyskusji, pojedyńcza wiadomość.

dokument – jest to zawartość blipa, zapisywana w formacie
XML.
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Współbieżność: wersja naiwna
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Kontrola współbieżności

Współbieżność: wersja poprawna



Google Wave

Federation Protocol

Kontrola współbieżności

Operational Transform

Zmiany są przesyłane pomiędzy stronami w postaci operacji.

Stany obiektu u obu stron będą zbiegać do oczekiwanego
stanu, jeśli istnieje funkcja transform() o następujących
właściwościach:

Niech:

S – operacja serwera,
C – operacja klienta,
S ′ – przetransformowana operacja serwera,
C ′ – przetransformowana operacja klienta,

(S ′,C ′) = transform(S ,C ).

Wówczas S ′ · C = C ′ · S
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Przestrzeń stanów

Operacje wykonane przez klienta powodują schodzenie w lewo, u
serwera – w prawo.
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Poruszanie się w przestrzeni stanów
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Kontrola współbieżności

Duże trasformacje

Jeżeli stany stron odbiegną od siebie bardzo, transformowanie
wszystkich operacji po obu stronach może być bardzo kosztowne.
Jeżeli klient wykonał n operacji a serwer m, potrzeba nm
transformacji.
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Kompozycja zamiast dużych transformacji

Operacje w Federation Protocol są tak dobrane, żeby złożenie
dwóch operacji wciąż było operacją. Jeżeli kompozycja byłaby
efektywna, można by najpierw skleić wszystkie operacje klienta,
potem operacje serwera i na koniec wykonać tylko dwie
transformacje.

Okazuje się, że da się zaimplementować kompozycję tak, żeby
koszt transformacji spadł do O (n log n +m logm).
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Przykład kompozycji
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Drzewo kompozycji

Dodatkową korzyścią jest to, że można pomiędzy stanami w
historii przechodzić w czasie logarytmicznym, przy pomocy takiej
struktury danych.
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http://wave.google.com

http://code.google.com/apis/wave

http://waveprotocol.org

http://wave.google.com
http://code.google.com/apis/wave
http://waveprotocol.org
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Filmy z Google I/O

Demonstracja

Google Wave: Under the hood

Programming with Google Wave

Google Wave: Powered by GWT

http://www.youtube.com/watch?v=v_UyVmITiYQ&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=uOFzWZrsPV0
http://www.youtube.com/watch?v=O5JT2jBrJX8
http://www.youtube.com/watch?v=lWMVzhXwh-I
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