
Bevezetõ
Idén ünnepli tizedik születésnapját a WebObjects, amely
a hazai webalkalmazás-fejlesztõk körében viszonylag ke-
vésbé ismert. Nem megérdemelten, mert igen erõteljes és
hatékony, Java technológiára épülõ alkalmazásfejlesztõ
környezet. Ebben a cikkben röviden bemutatjuk a Web-
Objects történetét, felhasználási lehetõségeit és felépítését.

A WebObjects története

A WebObjects története az 1990-es évek közepére nyúlik
vissza, amikor a NeXT Computer által fejlesztett NeXT-
STEP operációs rendszer a fénykorát élte. A NeXTSTEP-
hez kapcsolódó fejlesztõi eszközök segítségével gyorsan
és egyszerûen lehetett grafikus felhasználói felülettel ren-
delkezõ alkalmazásokat készíteni. Ez hamar felkeltette
a nagyvállalati szektor érdeklõdését, különösen az adat-
bázisokhoz kapcsolódó kliens-szerver alkalmazások fej-
lesztése kapcsán. Ezt a piacot célozta meg a NeXT, amikor
megalkotta az Enterprise Objects néven ismert technoló-
giáját, amely az elsõ kereskedelmileg sikeres objektum-
relációs leképezést biztosító keretrendszer volt. Az Enter-
prise Objects segítségével az adatbázis hozzáférés külön-
bözõ feladatait objektumokra lehet rábízni. 1995-ben
a NeXT felismerte, hogy várhatóan a web lesz a kliens-
szerver megoldások domináns közege, így mérnökei az
Enterprise Objects objektum-orientált szemléletének
mintáján és sikerén felbuzdulva kifejlesztettek egy keret-
rendszert, amely a HTTP kéréseket és a dinamikus HTML
generálást kezeli. Erre a keretrendszer gyûjteményre ala-
pozva 1996 januárjában a NeXT bemutatta a WebObjects
1.0-ás verzióját, a világ elsõ objektumorientált webalkal-
mazás-szerverét.

1997-ben az Apple Computer felvásárolta a NeXT-et, elsõ-
sorban a UNIX alapú operációs rendszeréért, amely az
Apple operációs rendszerének, a Mac OS X-nek az alapját
biztosította. A bekebelezés során természetesen a Web-
Objects és annak fejlesztõgárdája is átkerült az Apple
szárnyai alá. Az Apple internetes megjelenésében köz-
ponti szerepet kapott a WebObjects, hiszen az Apple
online boltja, valamint a .Mac névre hallgató portálja is
ebben készült el. A WebObjects értékesítése azonban nem
volt igazán sikeres. A közvetlen értékesítés, illetve a közel
50.000 dolláros licensz ár továbbra is csak a nagyvállalati
ügyfelek körét célozta meg. A WebObjects-et például az
AT&T, a BBC, az Adobe, a Fleet Bank, a Standard & Poor,
a Dell, a Disney és a Deutsche Bank használta.

2000 májusában, az 5.0-ás verzió bejelentésekor az Apple
stratégiát váltott azzal, hogy a WebObjects árát drasztiku-
san csökkentette (50.000 dollárról 699 dollárra!), valamint
hagyományos módon megvásárolható, dobozos termék-
ként kínálta tovább. Ezzel a lépéssel megnyitotta az utat
a fejlesztõk, a kis- és közepes vállalatok, és az oktatási in-
tézmények felé. 2005-ben ezt még tovább erõsítette azzal,
hogy a WebObjects 5.3-as verzióját szabadon letölthetõvé

tette az Apple fejlesztõi honlapjáról. Ma talán a legismer-
tebb WebObjects alapú alkalmazás az iTunes Music Store,
a világ legnagyobb online zeneáruháza.

Mire jó a WebObjects?

Történetébõl következõen a WebObjects legnépszerûbb
felhasználási területe az adatbázis hátteret igénylõ inter-
netes/intranetes alkalmazások, ahol az alkalmazás kliens
oldali felhasználói felületét dinamikusan generált HTML
biztosítja. Ez persze nem jelenti azt, hogy az alkalmazás
csak HTML-t szolgálhat ki. Dinamikusan generálhat pél-
dául XML, PDF, SVG, WML vagy SMIL dokumentumo-
kat is. Ha pedig a HTML-nél dinamikusabb felhasználói
felületre van szükség, akkor képes böngészõn belül futó
Java Applet-et vagy asztali Java kliens alkalmazást is elõ-
állítani. A WebObjects viszonylag új alkalmazási területe
a SOAP alapú webszolgáltatások (web services) biztosítá-
sa. Fontos megjegyezni, hogy elvileg ugyanaz a Web-
Objects alkalmazás képes ezeket a típusokat párhuzamo-
san is kiszolgálni. A továbbiakban – az egyszerûség ked-
véért – csak a HTML felülettel rendelkezõ alkalmazások-
kal foglalkozunk.

A WebObjects felépítése

A WebObjects mint termék három fõ komponensre bont-
ható. Az elsõ komponenst a már említett objektumorien-
tált keretrendszerek (frameworks) alkotják. A másodikat
az ezekre épülõ fejlesztõi eszközök, míg a harmadikat
a kifejlesztett alkalmazások futtatási (deployment) inf-
rastruktúrája adja. Ha a fejlesztõi eszközök felõl tekin-
tünk rá, akkor azt mondhatjuk, hogy a WebObjects egy
alkalmazás fejlesztõi környezet. Ha viszont a futtatási
környezet felõl, akkor egy alkalmazás szerver.

A WebObjects ma már teljes egészében a Java-ra épül.
Ez azt jelenti, hogy a keretrendszerek osztályai Java-ban ké-
szültek, a futtatási környezet JVM (Java Virtual Machine)
meglétét feltételezi, és természetesen az alkalmazásunk
egyedi kódját is Java-ban kell megírnunk. A Java elterjedt-
sége és nyitottsága a biztosíték arra, hogy alkalmazásunk
egyedi igényeknek is megfeleljen, hiszen segítségül hívhat-
juk a különbözõ kereskedelmi és nyílt forráskódú Java-s ki-
egészítéseket. A WebObjects könnyen együttmûködik más,
Java alapú futtatási megoldásokkal is, így például EJB kon-
ténerekkel, szervletekkel, webszolgáltatásokkal.

A következõkben röviden áttekintjük a fõbb keretrend-
szereket és a hozzájuk kapcsolódó fejlesztõi eszközöket.

AAzz  EEnntteerrpprriissee  OObbjjeeccttss  FFrraammeewwoorrkk  ((EEOOFF))  ééss  aazz  EEOOMMooddeelleerr

Ezt az objektumorientált keretrendszert a WebObjects ko-
ronaékszerének is szokták nevezni. Önmagában az EOF
ismertetése is meghaladná ennek a cikknek a terjedelmi
korlátait, így csak ízelítõt adunk belõle. Az EOF fõ felada-
ta az adathozzáférés menedzselése valamilyen külsõ
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adatforráshoz kapcsolódva. Az adatforrás jellemzõen egy
relációs adatbázis, de lehet LDAP adattár is. Az EOF az
adatbázisban tárolt adatokat úgynevezett Enterprise
Objects (rövidítve EO) objektumokba képezi le. Ezt
a technikát szokás objektum-relációs leképezésnek hívni.
Az általunk írt WebObjects alkalmazás objektumorientált
módon, közvetlenül ezeket az EOF által biztosított EO
objektumokat használja, ha adattárolásra illetve adat
visszakeresésre van szüksége. A WebObjects terminológi-
áját használva, az EOF egy réteg (layer) az alkalmazás és
a relációs adatbázis (vagy egyéb adatforrás) között. Az el-
választás révén az alkalmazás nem áll közvetlen kapcso-
latban az adatforrással. Relációs adatbázis esetén ez pél-
dául azt jelenti, hogy az alkalmazás kódjába nem kell (és
nem is ajánlott) SQL parancsokat írni.

Ahhoz, hogy az objektum-relációs leképezés megfelelõen
mûködjön, definiálnunk kell az EOF számára egy
„térképet”, ami megmondja, hogy az adatforrás adatai
mely EO objektumokba kerüljenek majd bele. A Web-
Objects-ben ezt a térképet EOModel-nek hívjuk, és az
EOModeler nevû fejlesztõi eszközzel készítjük el.
Az EOModel fájl több adatot is tartalmaz. Többek közt
ebben van, hogy az adatforrás milyen URL címen érhetõ
el. Relációs adatbázis esetén ez jellemzõen egy JDBC (Ja-
va Database Connectivity) URL, hiszen a WebObjects
JDBC kapcsolaton keresztül kommunikál az adatbázissal.
Szinte az összes ismert adatbázishoz létezik JDBC illesztõ,
így ezek közül bármelyiket használhatjuk a WebObjects-
es alkalmazásunk adatbázis hátteréül. Fontos megemlíte-
ni, hogy az EOF párhuzamosan több, akár különbözõ
gyártótól származó adatforrásból is képes dolgozni, és az
objektum-relációs leképezést megvalósítani. Így elképzel-
hetõ, hogy az EO objektumunk bizonyos adatai az egyik
adatforrásból, bizonyos adatai pedig másik adatforrásból
származnak. Azt, hogy melyik honnan, sem az EO objek-
tum, sem az alkalmazásunk nem tudja. Ez pusztán az
EOF felelõssége.

Az EOModel-ben megtalálható az adatforrás struktúrájá-
nak összes jellemzõje is. Így például a relációs adatbázis
tábláinak, oszlopainak neve, valamint az egyes oszlopok
SQL adattípusa. Ha az adatbázis struktúra már létezik –
azaz nem most kerül kialakításra –, akkor az EOModeler
képes a struktúrát „visszafejteni”, és ez alapján az
EOModel-t automatikusan létrehozni.

Végezetül az EOModel tartalmazza a leképezés tényleges
térképét is, vagyis azt, hogy az adatbázis oszlopai mely
EO objektumok mely változóihoz vannak hozzárendel-
ve. Az EOModeler az így felállított modell alapján lege-
nerálja a relációs adatbázist, és az EO objektumok Java
kódjának alapját.

Felvetõdhet a kérdés, hogy miért jó az, ha az adatforrá-
sunk adatai objektumokban vannak elhelyezve, majd az
alkalmazásunkból ezeket az EO objektumokat használ-
juk, ahelyett, hogy közvetlenül az adatforrást használ-
nánk? A WebObjects egyik fõ koncepciója, hogy élesen
szétválasztja az alkalmazás megjelenését, az alkalmazás
funkcionalitását (logikáját), és az alkalmazás adathozzá-
férését. Sõt, igyekszik elkülöníteni egymástól az alkalma-
zás szakterületének megfelelõ üzleti logikát (business
logic) az alkalmazás egyéb logikájától (application logic).
Ez a gondolat részben a SmallTalk Model-View-Controller

paradigmájában, részben a NeXTSTEP objektumorientált
fejlesztõi környezetében gyökerezik. Az adathozzáférést
az EOF segítségével már elkülönítettük, lényegében adat-
bázis-függetlenné tettük az alkalmazásunkat. Az üzleti
logikát az EO objektumok kódjába helyezzük el, így az
EO-k már nem pusztán adathordozók, hanem önálló vi-
selkedéssel rendelkezõ objektumok lesznek. Az üzleti lo-
gika ilyesfajta elhelyezésébõl több elõnyünk is származik.
Az elkészült EO-kat például újra felhasználhatjuk a szak-
területnek megfelelõ összes alkalmazásunkban. Adott fel-
adathoz például készíthetünk egy HTML felületû alkal-
mazást, és egy asztali Java adminisztrációs alkalmazást.
Természetesen mindkettõben ugyanazon EO-kat hasz-
nálva. Ha az üzleti logikában késõbb változtatni kell, ak-
kor a karbantartás is könnyen elvégezhetõ, hiszen elég az
adott EO-ban végrehajtani a változást, majd az összes õt
használó alkalmazás automatikusan átveszi azt.

Érdekes, hogy az objektumorientált programozásban meg-
szokott öröklõdés az EO-k esetén is használható. Különbö-
zõ lehetõségeink vannak az EO öröklõdés modellezésére,
köztük olyanra is, amikor az EO több adatbázistábla leké-
pezésébõl áll össze.

Adatbázisok kezelésénél kiemelt fontosságú az elsõdleges
és az idegen kulcsok létrehozása és kezelése. A Web-
Objects esetén ezzel sem kell különösebben foglalkoz-
nunk, hiszen az EOF ezeket a feladatokat automatikusan
elvégzi helyettünk. Vagy magától generálja az elsõdleges
kulcsot, vagy valamilyen általunk megírt egyedi kódot, il-
letve tárolt eljárást hív meg az elõállításához.

Az EOF saját tranzakció menedzsmenttel rendelkezik.
Minden általunk aktuálisan használt EO a memóriában
egy elkülönített területen, az úgynevezett editing context-
ben (szerkesztési környezetben) található. Az editing
context felelõssége, hogy folyamatosan figyelje a benne lé-
võ EO objektumok állapotváltozásait, az új EO-k létrejöt-
tét, a meglévõk módosításait, törlését. Ha végeztünk a vál-
toztatásokkal, akkor kiadhatunk az editing context-nek
egy mentés parancsot. Az EOF ekkor megvizsgálja, hogy
milyen változtatások történtek az editing context-ben, és
dinamikusan generált SQL parancsok segítségével átveze-
ti azokat az adatbázisban. Az átvezetést egyetlen adatbá-
zis tranzakció keretében hajtja végre, így ha a tranzakció
sikertelen lenne, az adatbázis nem kerül inkonzisztens ál-
lapotba. Az editing context-ben visszavonás lehetõség is
van. A módosítások lépésenként visszagörgethetõk a szer-
kesztési verem kiindulási állapotáig.

A memóriában tárolt EO objektumok bizonyos mérték-
ben gyorsítják is az alkalmazás mûködését, hiszen jóval
gyorsabb adatelérést biztosítanak, mint a közvetlen adat-
bázis hozzáférés. Néhány probléma azonban felmerül,
amire a WebObjects elegáns megoldásokat ad. Ha egy ob-
jektumot leképezünk az adatbázisból, akkor ahhoz kap-
csolatokon keresztül további objektumok tartozhatnak.
Ezeket szintén be kell olvasni a memóriába. A gond csak
ott jelentkezik, hogy ezeknek a kapcsolódó objektumok-
nak további kapcsolatai lehetnek, így könnyen eljutha-
tunk egy olyan szituációba, hogy az egész adatbázis
a memóriába kerül, egy EO objektum beolvasása miatt!
Ezt az EOF úgy oldja meg, hogy a kapcsolódó objektum-
nak csak az üres vázát hozza létre, de nem tölti fel ada-
tokkal. Csak abban a pillanatban fordul az adatbázishoz

40 Magyarországi Web Konferencia 2006



az EOF, ha az alkalmazás adatokat kér a kapcsolódó ob-
jektumtól (egy-a-több kapcsolat esetén az objektumok-
tól). Abban is biztosak lehetünk, hogy bármely, a memóri-
ába került EO objektumból csak és kizárólag egy példány
létezik. Az EOF ugyanis leellenõrzi, hogy az adott objek-
tum nem szerepel-e már a memóriában, amikor az adat-
bázis sorokból objektumokat hoz létre.

AA WWeebbOObbjjeeccttss  FFrraammeewwoorrkk  ((WWOOFF))  ééss  aa WWeebbOObbjjeeccttss  BBuuiillddeerr

A WebObjects Framework felelõssége az alkalmazás fel-
használói felületének biztosítása, valamint az állapotme-
nedzsment. A felhasználói felületet komponensekbõl ál-
líthatjuk össze. Egy komponens egy teljes oldalt takarhat,
de lehet annak csak egy apró része is. A komponensek
tetszõleges módon egymásba ágyazhatók. A komponen-
sek megjelenéssel és önálló viselkedéssel is rendelkeznek.
A korábban említett elkülönítés itt is megjelenik, hiszen
minden komponens tulajdonképpen három fájlból áll:
egy HTML sablonból (ami tisztán a megjelenést definiál-
ja), egy Java kódból (ami tisztán a viselkedést definiálja),
és egy köztes deklarációs fájlból, ami az elsõ kettõ közötti
kapcsolatot térképezi le. Ezzel a megoldással azt nyerjük,
hogy a megjelenés bármikor megváltoztatható a kód mó-
dosítása nélkül, és viszont. Sõt, a HTML sablon elkészíté-
sét akár egy harmadik félre is rábízhatjuk, miközben mi
az alkalmazás kódját írjuk.

A WebObjects rengeteg elõre gyártott komponenssel ren-
delkezik. Ezek között egyszerûbbek és bonyolultabbak is
vannak. Az igazi csemegét azonban a saját komponensek
gyártása jelenti. Itt mindig arra törekszünk, hogy ezek mi-
nél több helyen és minél több alkalmazásban újrahaszno-
síthatóak legyenek. E célt szolgálja az is, hogy a kompo-
nensek saját API-val rendelkezhetnek. A komponens ezen
keresztül adatcserét végezhet a külvilággal (rendszerint
a többi komponenssel). Az adatcserét a WOF meghatáro-
zott módon és idõben, automatikusan szinkronizálja.

A komponensek elkészítésében a WebObjects Builder ne-
vû grafikus eszközt használjuk. Ez a szoftver a kompo-
nenst alkotó mindhárom fájlt egyidõben képes kezelni.
Segítségével a hagyományos webszerkesztõ programok-
hoz hasonlóan, egy grafikus felületen állíthatjuk össze
a komponens HTML sablonját. Folyamatosan látjuk és
szerkeszthetjük a komponens kódjának változóit és me-
tódusait, valamint nagyon egyszerûen elvégezhetjük
a HTML sablon és a kód összekapcsolását is.

Mivel a HTTP egy állapotmentes protokoll, ezért minden
többfelhasználós webalkalmazásnál nagy kihívást jelent
az állapot megõrzése. Ezt a WebObjects úgy oldja meg,
hogy minden felhasználó számára létrehoz egy önálló
Session objektumot, aminek egyedi, véletlenszerûen ge-
nerált azonosítót ad. Az egyes felhasználók ez után más-
más webcímet látnak, amiben a session azonosító és az
éppen lekért oldal komponenseinek azonosítói vannak
belekódolva. A beérkezõ HTTP kérésrõl a WebObjects
így pontosan meg tudja állapítani, hogy az melyik fel-
használótól és melyik komponensrõl érkezett. A Session
objektum szabadon bõvíthetõ. Az itt elhelyezett változó
például a felhasználó kosarának tartalmát hordozhatja,
ha egy e-bolt alkalmazásról van szó. Természetesen más
állapotmenedzsment megoldásokat is támogat a Web-
Objects, köztük a session azonosítójának cookie-ban tör-
ténõ elhelyezését.

AA DDiirreecctt  TToo  WWeebb  FFrraammeewwoorrkk  ((DD22WW))  ééss  aa RRuullee  EEddiittoorr

Ha az EOF-re a koronaékszer minõsítést használtuk, ak-
kor a D2W-re a „titkos fegyvert” lehetne. Ez a keretrend-
szer az úgynevezett Szabály Alapú Gyors Alkalmazásfej-
lesztés (Rule-Based Rapid Application Development –
RBRAD) technológián alapszik. Ennek lényege, hogy
a kliens oldali HTML felület, az EOModel és egy szabály-
gyûjtemény alapján önállóan, futásidõben jön létre. Meg-
figyelhetõ ugyanis az a tendencia, hogy míg az adatmo-
dellezés és az üzleti logika lefektetése viszonylag rövid
idõ alatt elvégezhetõ, addig a hozzá tartozó HTML felület
és alkalmazás logika – a modellben szereplõ entitások
számának arányában – sokkal lassabban. Azt mondhat-
juk, hogy minden entitáshoz kell minimum egy keresõ-,
egy listázó-, egy megtekintõ- és egy szerkesztõoldal, rá-
adásul két entitáshoz már ennek duplája, tízhez ennek
tízszerese szükséges. A D2W lényege, hogy az entitások-
kal végzendõ feladatot (keresés, listázás, megtekintés,
szerkesztés) tekinti állandónak, és a konkrét entitás isme-
retében ehhez gyártja le õ maga az oldalakat. Ezt a gyár-
tási folyamatot általunk megadott szabályokkal (rules) to-
vább finomíthatjuk. Ezek a szabályok egyszerû logikai ál-
lítások. Például: „Ha az aktuális objektum egy Személy, és
a vezetéknevérõl van szó, és jelenleg a megtekintés fázi-
sában vagyunk, akkor a vezetéknév megjelenítéséhez
a WOTextField nevû komponenst használd.” A szabályo-
kat a Rule Editor nevû eszközzel adhatjuk meg. A D2W-
ben egy tucatnyi szabály alapkiépítésben is megtalálható,
ami azt eredményezi, hogy egészen rövid (akár órákban
mérhetõ) idõ alatt is egy mûködõ webalkalmazást tu-
dunk létrehozni. Fontos, hogy a D2W nem egy „alkal-
mazás-varázsló”, hiszen kódot nem generál. Ugyanakkor
a D2W nem is egy merev technológia, hiszen teljes egé-
szében testreszabható.

Összefoglalás

Szinte minden webalkalmazásnak szüksége van egy
adatforrásra, illetve valamilyen webes integrációra, ami
legtöbbször a HTTP kérések kezelését és a dinamikus
HTML oldalak elõállítását jelenti. A WebObjects objek-
tumorientált keretrendszerei kiforrott infrastruktúrát kí-
nálnak e két lényeges összetevõ magabiztos kezelésére.
Olyan szilárd alapot adnak, hogy segítségükkel akár to-
vábbi kód írása nélkül is létrehozhatunk egy többfelhasz-
nálós, adatbázis alapú webalkalmazást.

Kapcsolódó linkek:
• http://www.apple.com/webobjects

• http://developer.apple.com/tools/webobjects

• http://wodev.spearway.com 

• http://wocode.com 

• http://www.omnigroup.com/developer/mailinglists/

webobjects-dev/ 

SSzzáánnttaaii  KKáárroollyy
Informatikus mérnök, szaktanácsadó. A Tactus Multimédia Stúdió
valamint a Martin & Charles Webstandards Consulting társtulajdonosa
és munkatársa. Hobbiszinten húsz, hivatásszerûen tizenkét éve foglal-
kozik informatikával. Több neves hazai és nemzetközi cégnek készült
multimédiás szoftver, oktatóprogram, interaktív érintõképernyõs kioszk-
rendszer és webalkalmazás vezetõ fejlesztõmérnöke. Webes fejlesztései
kapcsán néhány éve érdeklõdésének középpontjába a webszabványok és a
hozzáférhetõség került. A Martin & Charles szaktanácsadójaként az
internet webszabványokra épülõ minõségellenõrzési és minõségbiztosítási
kérdéseivel foglalkozik.
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