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Streszczenie 

 

Niniejsza praca prezentuje zastosowanie usługi internetowej, opartej na technologii 

SOAP, do zapewnienia zdalnego dostępu do bazy danych ISIS. W pierwszej części 

przedstawiona jest definicja bazy ISIS oraz możliwości jej zastosowania. W dalszej 

części pracy zawarty jest opis usługi internetowej, jej budowa oraz zasada działania. 

Następnie zaprezentowana została konstrukcja pakietów SOAP oraz budowa 

dokumentu WSDL. Kolejnym istotnym elementem pracy jest porównanie czasów 

wykonania operacji na bazie danych, z zastosowaniem dwóch wariantów dostępu 

lokalnego oraz dwóch wariantów dostępu zdalnego. W jednym z wariantów dostępu 

zdalnego zastosowana została usługa internetowa, której przygotowanie było głównym 

celem tej pracy. 

 

Słowa kluczowe: usługa internetowa, baza danych ISIS, SOAP, WSDL. 

 

 

Extension of ISIS database of remote access module 

 

This thesis presents the use of web services based on SOAP technologies to provide 

remote access to an ISIS database. In the first section, the ISIS database definition and 

its possible uses are shown. In a following part there is a description of a web service, 

its structure and principle of action. What is more, the thesis presents a structure of 

SOAP packages and construction of WSDL document. Another important element of 

this paper is the comparison of execution times of operations on the database, using two 

variants of local access and two variants of remote access. Among the remote access 

variants, there has been applied web service which preparation was the main objective 

of this thesis. 

 

Keywords: Web Service, ISIS database, SOAP, WSDL. 
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“When people use the word database, fundamentally what they are saying 

is that the data should be self-describing and it should have a schema.  

That’s really all the word database means.” 

 

-- James Gray, “the Fourth Paradigm” 

 

 

“Kiedy ludzie używają słów „baza danych”, to zasadniczo mają na myśli, że te dane 

powinny być samoopisujące się oraz powinny mieć ustaloną strukturę. 

To jest naprawdę wszystko, co to pojęcie znaczy.” 

 

-- James Gray, “Czwarty paradygmat” 
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Wstęp 
 

 

Z biegiem lat baza danych ISIS stała się jednym z głównych narzędzi dla 

skomputeryzowanych katalogów bibliotecznych w krajach rozwijających się oraz 

w wielu krajach europejskich. Oferuje ona zaawansowany sposób indeksowania 

składowanych w niej rekordów, których struktura może być elastycznie definiowana 

przez użytkownika. Zapewnia również szybkie wyszukiwanie danych wraz z ich 

odpowiednim formatowaniem. Powstaje jednak problem: jak zdalnie oraz 

międzyplatformowo udostępnić wszystkie funkcjonalności, zapewnione przez bazę 

ISIS. Bez dostępu zdalnego, spektrum użytkowników wyżej wymienionej bazy będzie 

znacząco okrojone.  

Celem niniejszej pracy dyplomowej była rozbudowa bazy ISIS o moduł zdalnego 

dostępu. Do realizacji tego celu wykorzystałem usługę internetową opartą na 

technologii SOAP. Szczegółowy opis tej technologii oraz jej zastosowanie zostały 

przedstawione w niniejszej pracy. 

Praca została podzielona na pięć rozdziałów. 

W rozdziale pierwszym zawarty został opis bazy danych ISIS. Zaprezentowane 

zostały przykłady jej zastosowania w konkretnych rozwiązaniach biznesowych oraz 

historia rozwoju na przestrzeni lat. 

Rozdział drugi poświęcony został opisowi technologii, która została wykorzystana 

przy okazji implementacji modułu udostępniającego zdalnie funkcje operujące na bazie 

ISIS, zawarte w jej API. Szczególna uwaga poświęcona została technologii usług 

internetowych opartych na protokole SOAP. Przedstawiona została zasada jej działania 

oraz komponenty, z których się składa. Wyszczególnione zostały cechy, jakie powinna 

spełniać definicyjna usługa internetowa. 

W rozdziale trzecim przedstawione zostały cele pracy oraz opis zrealizowanej 

implementacji zdalnego dostępu. 

Przedmiotem rozdziału czwartego jest przeprowadzona przeze mnie analiza 

czasowa zaimplementowanego w ramach pracy dyplomowej modułu rozbudowującego 

bazę danych ISIS o zdalny dostęp w porównaniu z lokalnym dostępem. Porównaniu 

poddane zostały cztery różne metody operacji na bazie ISIS. 

Rozdział piąty zawiera wnioski oraz podsumowanie wykonanej pracy. 
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1. Baza danych ISIS 
 

 

Celem tego rozdziału jest zaprezentowanie, czym jest baza danych ISIS. Rozdział 

został podzielony na trzy części. Pierwsza z nich zawiera definicję i wskazuje obszary 

zastosowań bazy ISIS, a także tłumaczy, w jaki sposób jest ona skonstruowana oraz 

jakie funkcje oferuje. Druga przedstawia krótką historię rozwoju ISIS na przestrzeni lat. 

Ostatnia dotyczy wersji bazy danych ISIS, na której opiera się poniższa praca 

dyplomowa. Do tej wersji został opracowany moduł zdalnego dostępu, stanowiący 

główny cel poniższej pracy dyplomowej. 

 

1.1 ISIS – definicja, budowa, zastosowanie 

 
 

ISIS jest prostą, a zarazem funkcjonalną bazą danych, przeznaczoną 

do przechowywania danych bibliograficznych oraz katalogowych, w związku z czym 

jest stosowana w systemach bibliotecznych. Z powodzeniem stosowana jest również 

do obsługi kartotek danych osobowych oraz teleadresowych. Innym możliwym 

wykorzystaniem ISIS jest obsługa faktograficznych baz danych, w których 

przechowywane są np. opisy właściwości związków chemicznych czy spis rekordów 

Guinnessa, czyli dane niewymagające wykonywania obliczeń numerycznych. Dzięki 

bogatemu językowi wyszukiwawczemu oraz rozbudowanemu językowi formatowania 

oferuje ona możliwość zaawansowanego wyszukiwania informacji zawartej w jej 

repozytorium oraz precyzyjnego formatowania tekstu, będącego wynikiem zapytania 

skierowanego do bazy. Znajduje też wiele innych zastosowań, w przypadku gdy ważna 

jest elastyczna struktura danych (zmienna liczba pól i zmienna ich długość). W bazie 

ISIS podstawowe elementy danych przechowywane są w polach ograniczonych 

znacznikami (ang. tags), które mogą pełnić rolę zbliżoną do nazwy pola. W przypadku, 

gdy pole zawiera więcej niż jeden element danych, może zostać podzielone na podpola. 

Każde pole może mieć nieograniczoną długość i być podzielone na wiele podpól. 

Zbiory pól tworzą rekordy. Do każdego rekordu przypisany jest niepowtarzalny numer 

indentyfikacyjny MFN (Master File Number).  
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Baza podzielona jest na dwa zbiory: główny i odwrócony. Zbiór główny zawiera 

wszystkie rekordy danej bazy. Z uwagi na to, że rekordy są zmiennej długości, dotarcie 

do konkretnego rekordu o ustalonym MFN wymagałoby sekwencyjnego przeglądania 

całego zbioru głównego. W celu umożliwienia szybkiego dostępu do dowolnego 

rekordu, system ISIS tworzy specjalny zbiór, będący skorowidzem zbioru głównego. 

Odwzorowanie zbioru głównego w skorowidz przedstawia Rysunek 1. Skorowidz jest 

wektorem, w którym i-ty element wskazuje adres rekordu o numerze równym 

i (MFN = i). Każdy element skorowidza zajmuje tą samą ilość pamięci na dysku, można 

więc szybko policzyć jego adres (pamięć potrzebna na element x numer elementu), 

przez co dostęp do elementu, a zarazem adresu rekordu, jest bardzo szybki. 

 

MFN 1

MFN 2

MFN 3

MFN X-1

MFN X

Skorowidz

Zbiór główny

 

 

Rysunek 1 Relacja między zbiorem głównym a skorowidzem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Gliński, H. Rybiński, Tworzenie i udostępnianie baz danych w sieci WWW, SBP, 

Warszawa 2004, s. 33 
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Aby szybko znaleźć rekordy zawierające określoną treść w wybranych polach, baza 

ISIS tworzy tak zwany zbiór odwrócony, który stanowi indeks całej zawartości bazy. 

Został on przedstawiony w Tabela 1. 

 

Terminy 

wyszukiwawcze 

Numery (MFN) rekordów 

zawierających terminy 

S1 MFN 11, MFN 52, …, MFN 14i 

S2 MFN 41, MFN 82, …, MFN 13i 

S3 MFN 11, MFN 22, …, MFN 54i 

.  .  .  . 

.  .  .  . 

.  .  .  . 

.  .  .  . 

St MFN 71, MFN 132, …, MFN 15i 

 

Tabela 1 Zbiór odwrócony zbioru głównego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Gliński, H. Rybiński, Tworzenie i udostępnianie baz danych w sieci WWW, SBP, 

Warszawa 2004, s. 33 

 

 

Zbiór odwrócony zawiera wszystkie terminy, które mogą posłużyć jako „punkt 

dostępu” podczas operacji wyszukiwania. Dla każdego z terminów przyporządkowana 

jest lista rekordów, w których występują te terminy i dodatkowo liczba odwołań 

do rekordów. Zakres terminów określa się za pomocą tablicy wyboru pól (ang. Field 

Select Table – FST). W tablicy tej ustala się odpowiednie techniki selekcji oraz 

polecenia języka formatowania w stosunku do tych pól i ich zawartości ze zbioru 

głównego, które powinny znaleźć się w zbiorze odwróconym. Terminy zbioru 

odwróconego, nazywanego inaczej skorowidzem lub słownikiem, są zorganizowane 

w formie B-drzewa, co dodatkowo przyśpiesza dostęp do poszczególnych słów. 
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Bazy zbudowane przy pomocy systemu ISIS są od wielu lat używane w Polskich 

Książkach Telefonicznych Sp. z o.o. do utrzymywania zawartości książek 

telefonicznych, a w TVP były zastosowane do opisywania treści fragmentów filmów 

[4]. Innym miejscem zastosowania ISIS działającym do dziś jest baza o nazwie „Polska 

Bibliografia Lekarska” (PBL), która jest najstarszą w Polsce i największą abstraktową 

bazą medyczną [41]. PBL rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową 

z zakresu medycyny, nauk pokrewnych i ochrony zdrowia. Zawiera dane o artykułach 

z czasopism, monografiach, pracach doktorskich i habilitacyjnych oraz polonikach 

w zbiorach GBL. Obecnie składa się z ponad 350.000 rekordów i rejestruje dane 

z blisko 300 tytułów czasopism polskich. 

 

1.2 Krótka historia bazy danych ISIS 

 
 

Rozwój bazy danych ISIS sięga lat siedemdziesiątych [10] ubiegłego wieku. Wtedy 

to ukazała się pierwsza wersja zawarta w pakiecie CDS/ISIS (ang. Computerized Do-

cumentation Service / Integrated Set of Information Systems – komputerowa usługa 

dokumentująca / zintegrowany zestaw systemów informacyjnych), działająca na 

komputerze IBM typu mainframe. W 1985 roku powstała wersja działająca 

na mikrokomputerach IBM PC zaimplementowana w języku Pascal. Wtedy to ISIS stała 

się jednym z głównych narzędzi dla skomputeryzowanych katalogów bibliotecznych 

w wielu instytucjach na całym świecie. Pod koniec 1997 roku liczbę „oficjalnych” 

użytkowników tej wersji szacuje się na około 24000, wyszczególniając poszczególne 

europejskie kraje: Włochy 2400, Francja 1800, Wielka Brytania 1200 [15]. Naturalnie 

te oszacowania nie odzwierciedlają całkowitej liczby kopii oprogramowania będącego 

w obiegu, która była na pewno większa. W listopadzie 1997 roku powstała wersja 1.0 

działająca w systemie Windows [11], jednakże pierwsze oficjalne wydanie systemu 

CDS/ISIS dla Windows, znanego pod skrótową nazwą WinISIS, zostało udostępnione 

pod koniec 1998 roku i oznaczone numerem 1.3. Począwszy od 2001 roku 

oprogramowanie było rozpowszechniane na wydanych przez UNESCO płytach CD-

ROM pt. "Opracowane przez UNESCO programy do przetwarzania informacji". 

Ostatnia płyta została wydana w końcu 2004 roku. W kolejnych latach powstawały 

następne nowocześniejsze wersje tego oprogramowania.  
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W marcu 1998 roku została wydana pierwsza edycja wielojęzycznego narzędzia 

TCP/IP typu klient-serwer, do obsługi baz danych systemu CDS/ISIS, wspierana przez 

język Java pod nazwą JavaISIS [14]. Zawierała serwer napisany w języku C++ 

i aplikację kliencką w języku Java. W drugim wydaniu dodany został wieloplatformowy 

serwer w języku Java oraz udoskonalony klient. Od wersji trzeciej JavaISIS jest 

dystrybułowana oraz wspierana przesz UNESCO. W związku z dużym 

rozpowszechnieniem bazy ISIS wśród środowisk uczelnianych oraz organizacji 

pozarządowych, zasadniczy wpływ na jej rozwój miała bliska współpraca między 

użytkownikami a programistami w tych środowiskach. Z obu tych grup na przestrzeni 

lat powstała społeczność, której dobrze znane były podstawowe pojęcia takie jak 

odwrócony plik (ang. inverted file) czy tablicy wyboru pól (ang. Field Select Table - 

FST). Swój wpływ na jej rozwój miało również wiele międzynarodowych organizacji 

takich jak: 

 FAO – Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia 

i Rolnictwa, 

 UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i 

Kultury, 

 WHO – Światowa Organizacja Zdrowia, 

 BIREME – Centrum Nauk o Zdrowiu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. 

 

Obecnie istnieje bardzo dużo wersji baz danych, wywodzących się z koncepcji 

CDS/ISIS. Dzielą się one na wersje komercyjne, jak również na otwarto źródłowe, 

dzięki czemu w dalszym ciągu są utrzymywane w użyciu. Dobrym przykładem użycia 

bazy ISIS jest Faolex [12] – ogólnodostępna, jedna z największych, baza danych 

zawierająca aktualne regulacje i przepisy, dotyczące żywności, rolnictwa oraz 

odnawialnych zasobów naturalnych.  
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1.3 Wersja bazy danych ISIS użyta w mojej pracy 

 
 

[6 i 7] Jako rezultat projektu finansowanego przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zrealizowanego przez 

wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej powstała 

nowa wersja bazy danych, oparta na koncepcji ISIS, pod nazwą α-ISIS. Nowa 

implementacja nie posiada ograniczeń takich, jak np. stała długość indeksów lub 

maksymalna długość rekordu, które występowały w poprzednich wersjach. Opiera się 

ona na relacyjnej bazie danych oraz na bibliotece otwarto źródłowej zapewniającej 

indeksowanie oraz wyszukiwanie rekordów. Do przechowywania rekordów ISIS 

możliwy jest wybór między dwoma bazami danych: dla prostszych aplikacji - SQLite, 

dla bardziej zaawansowanych - PostgreSQL. Wybór wyżej wymienionych systemów, 

spośród wszystkich dostępnych systemów zarządzania bazą danych, pozwala na 

uzyskanie: transakcyjności oraz stabilności relacyjnych baz danych, szybkiego dostępu 

do danego rekordu z wykorzystaniem tak zwanego MFN (master file numer) - 

sekwencyjnego numeru identyfikacyjnego rekordu, przy równoczesnym zachowaniu 

elastyczności, jaką daje struktura rekordu ISIS w postaci XML. Format XML pozwala 

na zmienną liczbę pól występujących w rekordzie, przez co nie jest on ograniczony co 

do długości oraz budowy. Baza ISIS korzysta z zaawansowanego narzędzia Apache 

Lucene – otwarto źródłowej, darmowej biblioteki, która umożliwia indeksowanie oraz 

szybkie przeszukiwanie całego tekstu, zawartego w poszczególnych rekordach. 
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2 Zastosowane technologie 
 

 

W rozdziale drugim przedstawiona została architektura zorientowana na usługi oraz 

podstawowe pojęcia związane z implementacją komponentów usługi internetowej (ang. 

Web Service), w kontekście wykorzystania jej do zapewnienia zdalnego dostępu do 

bazy danych ISIS. 

 

2.1 Architektura zorientowana na usługi 

 
 

Mianem usługi (ang. service) określa się [7] „każdy element oprogramowania, 

mogący działać niezależnie od innych oraz posiadający zdefiniowany interfejs, za 

pomocą, którego udostępnia realizowane funkcje”. Koncepcja architektury 

zorientowanej na usługi SOA (ang. Service-Oriented Architecture) opiera się na 

założeniu, że logika biznesowa nie stanowi monolitycznego programu, lecz jest rozbita 

pomiędzy wiele rozproszonych komponentów usługowych. Sposób działania każdej 

usługi jest w całości zdefiniowany przez interfejs, ukrywający szczegóły 

implementacyjne, które są niewidoczne oraz nieistotne z punktu widzenia klienta usługi. 

Interfejsy usług są zazwyczaj definiowane w sposób abstrakcyjny i niezależny od 

platformy programistycznej. Również same usługi są często implementowane na bazie 

różnych technologii i udostępniane za pomocą niezależnego protokołu 

komunikacyjnego, który umożliwia swobodny przepływ danych. 

Usługi internetowe (ang. web service) i SOA nie są tym samym, jednakże mają 

wiele wspólnego. SOA jest bardziej stylem myślenia, niż zbiorem precyzyjnie 

zdefiniowanych reguł, określających w jaki sposób implementować rozproszone 

systemy. Natomiast usługi internetowe dobrze wpisują się w ramy rozproszonej 

architektury usługowej SOA. Mogą one komunikować się z licznymi niezależnymi 

procesami czy funkcjami lub partycypować, współgrać w skomplikowanym, 

skoordynowanym procesie biznesowym. Oferowane usługi mogą być wydzielone 

i bardzo proste, jak na przykład kalkulator walutowy czy lokalizator adresu IP. Usługę  
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może też jednak świadczyć cały zestaw aplikacji, wykonujących kompletną funkcję 

prowadzonej przez usługodawcę działalności. Usługa sieciowa może odwoływać się do 

innych usług tego typu, a następnie przetwarzać lub hermetyzować ich wyniki. 

 

2.2 Technologia usług internetowych 

 
 

Definicja usługi internetowej (ang. Web Service) nie jest jednoznacznie określona. 

W różnych źródłach możemy przeczytać jej odmienne sformułowania. Na przykład 

jedna z definicji mówi, że [5] jest to technologia konstrukcji rozproszonych 

komponentów usługowych, stanowiących podstawę dla realizacji aplikacji biznesowych 

w architekturze zorientowanej na usługi. Inna powszechnie akceptowana definicja to: 

„zwarty, samodokumentujący się komponent programowy, który może być przez 

swojego twórcę zarejestrowany w sieci komputerowej, a następnie przez twórcę 

aplikacji-konsumenta odkryty i wywołany w trybie zdalnego wykonania”. Jednakże, w 

kontekście mojej pracy, bez uszczerbku dla innych definicji, najtrafniejszym 

określeniem, zgodnie ze światową organizacją, która zajmuje się ustalaniem standardów 

pisania i przesyłania stron WWW (World Wide Web Consortium – W3C), [16] jest: 

„Usługa internetowa jest oprogramowaniem zaprojektowanym do zapewnienia 

efektywnej komunikacji maszyna – maszyna w sieci. Inny, zdalny system komunikuje 

się z usługą internetową na podstawie opisu interfejsu usługi w formacie WSDL 

używając komunikatów SOAP, zazwyczaj przekazywanych za pomocą protokołu 

HTTP”. 

 

Innym sposobem zdefiniowania, czym jest usługa internetowa, jest spisanie szeregu 

cech, jakie powinna spełniać. Jedną z najważniejszych jest to, że uniezależnia klienta 

od platformy i języka programowania. Technologia usług internetowych pozwala 

różnym aplikacjom, napisanym w różnych językach, komunikować się ze sobą, dzielić 

się danymi oraz udostępniać różne usługi czy konkretne funkcje. Dla przykładu: 

aplikacja napisana w języku C++, działająca w systemie Linux, może korzystać 

z funkcji aplikacji zaimplementowanej w języku Java, uruchomionej w systemie 

Windows i odwrotnie. Jest to możliwe dzięki oparciu tej technologii na języku XML 

(ang. Extensible Markup Language). Wykorzystanie tego języka, jako warstwy 
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reprezentacji danych we wszystkich protokołach i technologiach usług internetowych 

pozwala na ich wszechstronną współpracę. Właśnie taką zdolność do wymiany danych 

czy współpracy między systemami, programami, niezależnie od języka programowania 

i platformy, określa się z języka angielskiego mianem interoperatywności (ang. 

interoperability). Jak sama nazwa wskazuje technologia usług internetowych pozwala 

na wystawienie, udostępnienie funkcjonalności danej aplikacji przez Internet, co 

dobrze wpisuje się w ramy rozproszonej architektury usługowej SOA. Usługi te mogą 

być publikowane, wdrażane i wywoływane zarówno wewnątrz danej firmy, w 

prywatnych sieciach intranet, jak i w dowolnym miejscu sieci WWW. Inną ważną cechą 

jest tak zwana gruboziarnistość, czyli świadczenie usługi wyższego poziomu. 

Technologie obiektowe, takie jak Java czy Ruby, udostępniają swoje usługi za 

pośrednictwem pojedynczych metod. Pojedyncza metoda jest jednak operacją zbyt 

niskiego poziomu, aby mogła oferować cokolwiek użytecznego na poziomie 

korporacyjnym. Usługi internetowe powinny być zbudowane w sposób modułowy, 

aby nowe usługi mogły być generowane poprzez nadbudowywanie kolejnych warstw 

i integrację istniejących już usług. Tak jak budowanie nowego programu wymaga 

utworzenia kilku szczegółowych metod, łączonych następnie w pojedynczą usługę 

wyższego poziomu, która jest użytkowana bezpośrednio przez klienta albo przez 

kolejną usługę, tak technologia web service pozwala w naturalny sposób definiować 

usługi wyższego poziomu, które będą dysponować odpowiednim dla nich dostępem do 

warstwy przetwarzania danych (ang. business logic). Modułowość budowy usługi 

internetowej redukuje złożoności systemów informatycznych przez zamykanie pewnej 

funkcjonalności w komponentach wielokrotnego użytku. Można powiedzieć, że 

technologia ta jest „samoopisująca się”. Ta cecha uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu, 

bazującego na XML, standardowego języka opisu usług internetowych WSDL. 

Definiuje on dostępny publicznie interfejs usługi, na podstawie, którego następuje 

komunikacja z klientem. Wszystkie szczegóły implementacyjne usługi są ukryte przed 

usługobiorcą, co pozwala planować tworzenie oprogramowania na wyższym poziomie 

abstrakcji. Zmiany w implementacji usługi nie wymagają zmian w aplikacji klienckiej, 

gdy zachowamy wcześniej zdefiniowany format komunikatów opisany w dokumencie 

WSDL. Z pozostałych cech, charakteryzujących usługę internetową, wymienić należy 

to, że umożliwia natychmiastową integrację z innymi systemami, ze względu na nikłe 

związki między modułami oraz wykorzystuje ugruntowane standardy internetowe. 
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Zasadę działania usługi internetowej najlepiej przedstawia poniższy diagram – 

Rysunek 2. 

 

 
Rysunek 2 Zasada działania usługi internetowej.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://slideplayer.pl/slide/432790/ 

 

 

Diagram przedstawia: (1) klienta usługi internetowej, czyli aplikację, która chce 

wywołać kod zdalnego modułu programowego, (2) komponent usługi internetowej 

zawierający zdalny moduł programowy oferujący implementację funkcji logiki 

programowej, (3) serwer aplikacji odpowiedzialny za odbieranie i obsługę sieciowych 

żądań wywołania kodu zdalnego modułu programowego. Cała komunikacja przebiega 

w następujący sposób:  

 klient usługi internetowej opakowuje treść wywołania komponentu w postać 

komunikatu SOAP, stanowiącego rodzaj serializacji wywołania w formacie 

XML, 

 żądanie jest następnie przekazywane za pośrednictwem wybranego protokołu 

sieciowego, najczęściej HTTP lub też SMTP, do zdalnego serwera aplikacji, 

 po otrzymaniu pakietu serwer aplikacji dokonuje deserializacji komunikatu 

SOAP w celu ekstrakcji pierwotnego zapisu wywołania komponentu zdalnego, 

a następnie lokalnie przekazuje sterowanie do właściwej jednostki 

odpowiedzialnej za wykonanie żądanej funkcji.  

Ewentualne wyniki pracy komponentu mogą być w analogiczny sposób przekazane 

do klienta, jako wiadomość zwrotna. 
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Technologia usług internetowych jest obecnie bardzo intensywnie rozwijana. 

Doczekała się już kilku oficjalnych specyfikacji, między innymi Java API for XML-

Based Web Services (JAX-WS) oraz Java API for RESTful Web Services (JAX-RS). W 

niniejszej pracy uwaga została skupiona na wykorzystaniu komponentów wchodzących 

w skład specyfikacji wymienionej jako pierwsza. Ukrywa ona złożoność protokołu 

SOAP i dostarcza proste API dla rozwoju i wdrażania punktów dostępu usług 

internetowych oraz ich klientów. Spośród szeregu skorelowanych rozwiązań 

informatycznych, wchodzących w skład tak zwanego stosu protokołów usług 

internetowych (ang. web service protocol stack), wykorzystano do implementacji 

modułu umożliwiającego zdalny dostęp do bazy ISIS następujące elementy: 

 język opisu interfejsu usługi WSDL, służący do dystrybucji parametrów 

połączeń sieciowych,  

 serwer aplikacji Glassfish, zawierający część bazową stosu usług 

internetowych Metro,  

 protokół komunikacyjny SOAP, służący do przekazywania zdalnych wywołań. 

 

2.3 SOAP 

 
 

Do komunikacji między usługobiorcą a usługodawcą bardzo często 

wykorzystywany jest protokół SOAP (ang. Simple Object Access Protocol). Jest to 

prosty protokół komunikacyjny oparty na języku XML, umożliwiający przekazywanie 

wywołań zdalnych komponentów usługi internetowej. SOAP może współdziałać z 

dowolnym niskopoziomowym sieciowym mechanizmem transportowym w wersji 

SOAP 1.1 HTTP, a od wersji SOAP 1.2 również SMTP (ang. Simple Mail Transfer 

Protocol), FTP (ang. File Transfer Protocol) czy JMS (ang. Java Message Service) [3]. 

Podstawowymi znacznikami wykorzystywanymi do budowy komunikatów SOAP są: 

koperta, nagłówek, ciało oraz błąd. Zostały one opisane w Tabela 2. 
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Znacznik Opis Status 

Koperta 

Identyfikuje plik XML, jako wiadomość SOAP.  

W atrybutach określa przestrzenie nazw. 

Jest korzeniem (ang. root) wiadomości. 

Wymagany 

Nagłówek 

Zawiera informacje nagłówkowe np. identyfikator 

transakcji czy poświadczenia bezpieczeństwa.  

Pierwszy z elementów podrzędnych (ang. first child 

element) koperty  

Opcjonalny 

Ciało 
Zawiera właściwą informacje o żądaniu lub odpowiedzi 

Element podrzędny koperty 
Wymagany 

Błąd 

Opisuje błędy, jakie wystąpiły podczas przetwarzania 

wywołania 

Element podrzędny ciała 

Opcjonalny 

 

Tabela 2 Znaczniki w protokole SOAP 

 

Na wydrukach Wydruk 1 i Wydruk 2 przedstawione zostały przykładowe 

komunikaty SOAP wraz z nagłówkami protokołu HTTP użytego do ich transportu. Oba 

te komunikaty wysłane zostały przez stworzoną w ramach tej pracy usługę internetową 

oraz klienta z niej korzystającego. Podejrzenie komunikatów było możliwe przez 

specjalne skonfigurowanie serwera aplikacyjnego GlassFish, tak, aby cała komunikacja 

z usługą internetową była zapisywana w pliku dziennika (ang. log file). Dotyczą one 

wywołania usługi o nazwie IsisWsService, udostępniającego funkcję 

FTSDB_rec_update. Przykład z Wydruk 1 zaczyna się od pierwszej linii protokołu 

HTTP, która określa rodzaj wykorzystanej metody do przesłania komunikatu SOAP. W 

rozważanym przykładzie jest nią metoda POST. Następnie pojawia się adres URL wraz 

z wersją protokołu HTTP. W kolejnych liniach pojawiają się w dowolnej kolejności 

pary klucz-wartość. W tym wypadku przesyłane są: akceptowane typy plików, 

zaznaczenie chęci zawiązania połączenia stałego, długość zawartości, typ przesyłanych 

danych, host, nazwa aplikacji klienckiej oraz klucz soapaction, który często pojawia 

się w nagłówku HTTP zapytania do usługi internetowej [18]. Wartość tego klucza może 

być pusta lub zawierać nazwę wywoływanej operacji. Następnie występuje dwa razy 

znak powrotu karetki i nowej linii (ang. Carriage Return Line Feed), który oddziela 

nagłówek od ciała protokołu HTTP. W tym wypadku ciało zawiera kopertę SOAP. W 

ciele koperty SOAP zawarty jest jeden element lokalnie nazwany 
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FTSDB_rec_update. Wskazuje on na funkcję, którą klient chce wywołać. Jego 

elementy podrzędne są argumentami wywołania funkcji, kolejno: identyfikator 

przestrzeni „12”, w której znajduje się rekord do modyfikacji, pole do usunięcia z 

rekordu „kolor2”, pole do dodania „kolor2”, wartość nowo dodanego pola 

„zielony”. W przedstawionym na Wydruk 1 wywołaniu funkcji FTSDB_rec_update 

uzyskujemy modyfikację pola „kolor2”, ponieważ wartości argumentów 

fieldToDelete oraz newFieldName mają tę samą wartość. Możliwe jest również 

inne wykorzystanie tej funkcji. W zależności od wartości argumentów możemy: usunąć 

konkretne pole z rekordu, dodać nowe bez usuwania już istniejącego lub, tak jak w 

rozważanym przypadku, tylko je zmodyfikować. 

Przykład z Wydruk 2 obrazuje komunikat przesłany przez usługę internetową w 

odpowiedzi na zapytanie klienta. Tu również koperta SOAP zawarta jest w ciele 

wiadomości HTTP. Pierwsza linia zawiera kod statusu „200” oraz odpowiadający mu 

tekst „OK”, co oznacza, że zapytanie klienta zostało przetworzone pomyślnie. W ciele 

dokumentu SOAP zawarty jest element FTSDB_rec_updateResponse, w którym 

znajduje się właściwy wynik „4”. Jego wartość oznacza ilość pól w zmodyfikowanym 

rekordzie. 

 

POST http://localhost:8080/ISISws/IsisWsService HTTP/1.1 
accept: text/xml, multipart/related 
connection: keep-alive 
content-length: 321 
content-type: text/xml; charset=utf-8 
host: localhost:8080 
soapaction: "http://isisWS/IsisWs/FTSDB_rec_updateRequest" 
user-agent: JAX-WS RI 2.2.4-b01 
 
<?xml version="1.0" ?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
   <S:Body> 
     <ns2:FTSDB_rec_update xmlns:ns2="http://isisWS/"> 
       <space_id>12</space_id> 
       <fieldToDelete>kolor2</fieldToDelete> 
       <newFieldName>kolor2</newFieldName> 
       <newFieldValue>zielony</newFieldValue> 
     </ns2:FTSDB_rec_update> 
   </S:Body> 
</S:Envelope>  

Wydruk 1 Komunikat SOAP: wywołanie metody 
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HTTP/1.1 200 OK 
 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
  <S:Body> 
    <ns2:FTSDB_rec_updateResponse xmlns:ns2="http://isisWS/"> 
      <return>4</return> 
    </ns2:FTSDB_rec_updateResponse> 
  </S:Body> 
</S:Envelope> 

Wydruk 2 Komunikat SOAP: wynik wywołania metody 

 

 

2.4 Zalety SOAP 

 
 

W porównaniu ze starszymi protokołami SOAP w swojej podstawowej wersji 

oferuje ograniczoną liczbę możliwości. Niektóre z wcześniejszych protokołów 

(CORBA, RMI, DCOM, etc.) zawierają dość zaawansowane funkcje, takie jak 

rejestrowanie i lokalizacja obiektów. SOAP definiuje tylko jak połączyć systemy i 

opiera się na dodatkowych technologiach, aby zapewnić rejestracje usługi (UDDI) i 

możliwość lokalizacji (WSDL). SOAP jest protokołem niezależnym od języka i 

platformy. Jest inny w stosunku do RMI, który działa tylko w języku Java oraz inny w 

stosunku do DCOM, który działa tylko w systemie Microsoft Windows i NT. Zamiast 

polegać na własnościowych protokołach binarnych, jak jest w przypadku CORBA i 

DCOM, SOAP jest oparty na XML wszechobecnego standardu. Można go stosować z 

wieloma protokołami transportowymi. Możliwe jest zastosowanie między innymi: 

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), protokołu przesyłania plików (FTP) oraz Java 

Message Service (JMS), w tym najczęściej stosowanego protokołu HTTP. Protokół 

SOAP nie wymaga dodatkowych zmian, aby przejść przez zapory (firewall). Dla 

porównania systemy CORBA lub DCOM wymagają otwarcia portu na zaporze. Jest to 

kluczowy wymóg budowania systemów rozproszonych (ang. distributed systems), które 

muszą współdziałać z systemami zewnętrznymi poza firewallem. SOAP 

zaprojektowano mając na uwadze główny cel, jakim jest zapewnienie prostoty 

współpracy między programami, przez co nie zapewnia on wielu ważnych funkcji, 

jednakże dzięki swojej strukturze jest łatwo rozszerzalny. Wartości zawarte w nagłówku 
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(ang. header) komunikatu SOAP mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia 

dodatkowych funkcji, takich jak uwierzytelnienie, wersjonowanie czy optymalizację. 

Ze względu na to, że SOAP używa HTTP jako protokołu transportu, jest 

bezstanowy.  

Nie implementuje on bezpieczeństwa. Transport przez HTTP pozwala jednak na 

zastosowanie SSL-a na poziomie aplikacji. Możliwa jest również rozbudowa SOAP 

o różne mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo. 

Pole SOAPAction nagłówka HTTP pozwala firewallom na filtrowanie 

komunikatów SOAP i np. zupełne zabronienie wywołań SOAP. Firewalle mogą 

filtrować pakiety SOAP, bazując na nazwie obiektu lub nazwie poszczególnej metody 

albo na obu tych kryteriach.  

 

2.5 WSDL 

 
 

Wraz ze wzrostem liczby formatów i protokołów komunikacyjnych 

wykorzystywanych w Internecie, coraz ważniejsze stało się znalezienie standardowej 

metody opisu sposobu komunikacji komputerów, świadczących usługę, z komputerami 

klienta. Do opisu tej komunikacji oraz definiowania usług w tym wypadku został 

wykorzystany WSDL (ang. Web Services Description Language), czyli język 

opracowany przez Microsoft i IBM, oparty na składni XML. Wspomniany język opisuje 

protokoły i formaty używane przez usługę sieciową. Zawiera on również, a może przede 

wszystkim, informacje o udostępnionych metodach wraz z ich argumentami 

i zwracanymi typami wyników ich wykonania oraz adresy, czyli punkty dostępowe, pod 

którymi dostępne są usługi. Można powiedzieć, że dokument WSDL jest abstrakcyjnym 

opisem interfejsu usługi internetowej.  

Na następnej stronie zostały przedstawione elementy dokumentu WSDL wraz 

z opisem funkcji, jakie w nim pełnią. Strukturę dokumentu w dwóch obecnie 

stosowanych wersjach można zobaczyć na Rysunek 3. 
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Rysunek 3 Struktura dokumentu WSDL w wersji 1.1 oraz 2.0 
Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/File:WSDL_11vs20.png 

 

 

Najbardziej zewnętrzny element dokumentu, zwany korzeniem (ang. root), 

przechowuje w atrybutach globalne deklaracje przestrzeni nazw. Zależnie od wersji nosi 

nazwę <definitions> lub <description>, ponieważ dostarcza definicje 

zgrupowane w następujące sekcje:  

 Znacznik <types> ogranicza pierwszą z sekcji. Jest ona opcjonalna, jednakże 

prawie zawsze jest ona używana. Odgrywa w dokumencie WSDL rolę pojemnika 

służącego do definiowania typów danych przesyłanych w wiadomościach. 

Domyślnie opis danych znajduje się w oddzielnym pliku XSD (XML Schema 

Definition). Pomimo że specyfikacja WSDL pozwala na korzystanie również 

z innych sposobów określania typów danych, definicje schematów XML pozostają 

najczęściej stosowaną metodą, używaną do tego celu. Jeżeli sekcja <types> jest 

pusta oznacza to, że usługa internetowa korzysta tylko z prostych typów danych, 

takich jak: long, string czy integer. 

 Znaczniki <message> okalają definicje przesyłanych wiadomości. Typ wartości 

każdej części danych może być zarówno typem prostym, jak i strukturą. Strukturę 

każdej części danych można zdefiniować zarówno bezpośrednio w obrębie 

znacznika, <message> za pomocą znacznika <element>, jak i przez odwołanie 
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się do odpowiadającego tej strukturze typu danych, zdefiniowanego w obrębie 

znacznika.<types>. 

 Następną z sekcji wydziela znacznik <portType>. W dokumencie WDL zawsze 

znajduje się dokładnie jeden element tego typu. Ta sekcja pełni funkcję interfejsu, 

czyli jest zbiorem operacji oferowanych przez punkt dostępowy usługi 

internetowej. Każda z udostępnianych zdalnie metod jest oznaczona znacznikiem 

<operation>, którego atrybut name musi być unikatowy w zasięgu elementu 

<portType>. Częścią operacji w języku WSDL mogą być komunikaty wejściowe 

i wyjściowe. Komunikaty te, zawarte w elementach podrzędnych <input> 

i <output>, odwołują się do elementów <message>. Ich nazwy również muszą 

być unikatowe w zasięgu całego elementu <portType>. W zależności od ilości 

oraz kolejności występowania elementów podrzędnych <input>, <output>, 

definiuje się różne wzorce wymiany wiadomości między usługodawcą 

i usługobiorcą. Najbardziej ogólnym podziałem jest wydzielenie wzorca żądanie-

odpowiedź (ang. request-response model) oraz wzorca transmisji jednokierunkowej 

(ang. one-way). 

 Element <binding> odpowiada za określenie konkretnego protokołu oraz formatu 

danych dla danego typu portu. Możliwe jest rozszerzenie tego elementu o wiązanie 

z różnymi protokołami (HTTP, SOAP, lub MIME). Użycie protokołu SOAP jest 

uzyskiwane przez zastosowanie elementu <soap:binding> potomnego 

względem elementu <binding>. To w nim określa się protokół transportowy dla 

usługi internetowej (FTP, SMTP, HTTP) oraz styl przesyłanych danych 

(document/rpc). Domyślną wartością atrybutu style jest wartość document, 

który umożliwia przesyłanie złożonych struktur danych. Oprócz określenia stylu 

i protokołu transportowego można określić sposób kodowania danych wewnątrz 

pakietu SOAP za pomocą atrybutu use znacznika <soap:body>, dla którego 

możliwe są dwa warianty dosłowny lub zakodowany (ang. literal/encoded). 

W przypadku zakodowanym przekazywany jest atrybut encodingStyle, którego 

wartość będąca identyfikatorem URI wskazuje na sposób kodowania danych. Dla 

wartości literal typy danych kodowane są dosłownie według XML Schema, 

należącego do dokumentu WSDL. 
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 Ostatnią z sekcji wyznacza znacznik <service>. Jednakże może się tak zdarzyć, 

że w dokumencie WSDL w ogóle nie znajdzie się element tego typu, ponieważ 

podstawowym celem dokumentu WSDL jest abstrakcyjny opis interfejsu usługi 

internetowej. Element <service> pojawia się, zatem tylko wtedy, gdy opisuje 

prawdziwy punkt dostępowy usługi (ang. endpoint). Pod względem technicznym 

sekcja <service> zawiera jeden lub więcej elementów <port>, składających się 

z interfejsu (portType) oraz jego implementacji (binding). Każdy z nich 

reprezentuje pojedynczy punkt dostępowy (końcowy) usługi.  

 

W procesie tworzenia usługi internetowej można zastosować dwa różne podejścia 

deweloperskie.  

Pierwszym z nich jest model (ang. contract first), w którym na początku należy 

skupić się na napisaniu dokumentu WSDL, który jest kontraktem między usługodawcą 

a usługobiorcą. Następnie, korzystając z generatorów kodu, na podstawie tego 

dokumentu tworzone są pliki zawierające szkielety klas niezbędnych do zapewnienia 

usługi opisanej przez plik WSDL. Dalszą częścią zadania programisty jest uzupełnienie 

szkieletów klas oraz dopisanie tak zwanej logiki biznesowej. Ten model jest częściej 

wykorzystywany w środowiskach produkcyjnych, ponieważ jest bardziej odporny na 

zmiany implementacyjne po stronie usługodawcy. Z góry narzucone formaty 

wiadomości, zawarte w dokumencie WSDL, zapewniają stałość oferowanych funkcji, 

a co za tym idzie klient nie musi zmieniać swojej aplikacji w wypadku, gdy 

usługodawca zoptymalizuje wykonywanie pewnych funkcji u siebie przez nową ich 

implementację.  

Drugim podejściem jest model z dołu do góry, czyli pierwszym etapem jest 

implementacja klas web serwisu, a następnie wygenerowanie dokumentu WSDL. To 

podejście jest uważane za trudniejsze w utrzymaniu, jeżeli kod klas podlega częstym 

zmianom. Obydwie te techniki są dużym udogodnieniem dla programistów, ponieważ 

usprawniają proces tworzenia usługi internetowej.  

W mojej pracy zastosowałem drugi z wymienionych modeli, ponieważ moim 

zadaniem było zapewnienie zdalnego dostępu do bazy danych ISIS, na której 

wykonywanie operacji jest możliwe za pomocą niezmiennych, z góry 

zaimplementowanych funkcji, dostarczonych w postaci API. 
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3 Cele i ich realizacja 
 

 

3.1 Cele pracy 

 
 

Głównym celem niniejszej pracy inżynierskiej była implementacja modułu 

rozbudowującego bazę ISIS. Moduł ten dostarcza funkcję wykonywania operacji na 

bazie w sposób zdalny oraz niezależny od platformy. Do uzyskania obranego celu 

wybrałem język Java, który w kilku swoich standardach zawiera szczegółowy opis w 

jaki sposób udostępniać zdalnie funkcje. Punktem wyjścia mojej pracy było API do 

bazy α-ISIS, która powstała jako rezultat projektu finansowanego przez Organizację 

Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zrealizowanego 

przez wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Z 

uwagi na to, że wszystkie funkcje operujące na bazie ISIS, zawarte w dostarczonym mi 

API, napisane zostały w języku C++, potrzebny był mi mechanizm wywoływania 

natywnie tych funkcji z języka Java. Użycie języka C++ z poziomu języka Java ułatwiła 

mi biblioteka JNA.  

Celem pobocznym, jednakże zajmującym dość istotną cześć mojej pracy, było 

porównanie pod względem czasu wykonywania operacji na bazie danych ISIS dwóch 

podejść wywoływania metod: zdalnego i lokalnego. Jako że wybranym przeze mnie 

językiem programistycznym do zrealizowania głównego celu pracy była Java, a API 

bazy α-ISIS jest w języku C++, zdecydowałem się również na porównanie czasowe w 

zależności od języka wywoływania funkcji. 

 

3.2 Zrealizowana implementacja zdalnego dostępu 

 

 

Do zapewnienia zdalnego dostępu do bazy danych ISIS wybrałem usługę 

internetową opartą na technologii SOAP. Implementację przygotowałem w języku Java. 

Podzielona jest ona na SEI (ang. Service Endpoint Interface), czyli interfejs zawierający 

deklaracje metod, które mogą być wywoływane zdalnie oraz na SIB (ang. Service 
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Implementation Bean), czyli implementację metod zadeklarowanych w interfejsie [3]. 

SIB może być zaimplementowany w dwóch wersjach: POJO (ang. Plain Old Java 

Object) lub jako „bezstanowa sesja” EJB (ang. Enterprise Java Bean). Napisana przeze 

mnie klasa IsisWs implementuje usługę internetową z zastosowaniem wzorca MEP 

(ang. message exchange pattern) w postaci request-response. Każdemu zapytaniu 

kierowanemu do usługi internetowej towarzyszy odpowiedź zawierająca wynik. Jest 

ona klasą w wersji POJO z zastosowaniem adnotacji zawartych w standardzie JAX-WS 

oraz JAXB (Java Architecture for XML Binding). Używając adnotacji w kodzie 

programu, programista może szczegółowo opisać wszystkie oferowane funkcje usługi 

internetowej. Ważniejszym jednak aspektem jest skutek ich zastosowania. Dzięki nim 

można wpływać na charakterystykę usługi zawartą w pliku WSDL. Na Wydruk 3 

zaprezentowany jest szkielet klasy implementującej usługę internetową 

z zastosowanymi adnotacjami. @WebService zaznacza SEI lub SIB. Adnotacja 

@WebMethod deklaruje metodę usługi, w obecnej wersji standardu JAX-WS nie jest 

ona wymagana. Wszystkie funkcje publiczne domyślnie są udostępniane zdalnie. 

@XmlElement(nillable = true) powoduje zapisanie informacji w dokumencie 

WSDL o możliwym zwróceniu wartości null przez funkcję.  

 

@WebService(name="IsisWs", serviceName="IsisWsService") 
public class IsisWs implements IIsisWs 
{ 
 @WebMethod 
 @Override 
 @XmlElement(nillable = true) 
 public String FTSDB_API_Version() { 
  Pointer pointer = lib.FTSDB_API_Version();  
  return pointer!=null ? pointer.getString(0) : null;  
 } 
} 

Wydruk 3 Klasa implementująca usługę internetową 

 

 

Zdecydowałem się na rozwiązanie w wersji POJO, ponieważ zależało mi na 

udostępnieniu operacji działających na bazie danych ISIS międzyplatformowo, 

a zgodnie z dokumentacją bazy jest to jedna z ważniejszych cech charakteryzujących 

nową implementację. W przypadku gdybym zdecydował się użyć technologii EJB 
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(Enterprise Java Beans) aplikacja korzystająca z usługi internetowej musiałaby być 

napisana w języku Java. Napisany przeze mnie web serwis uruchomiłem na jednym 

z wielu dostępnych serwerów aplikacyjnych (JAS - Java Application Server). 

Wybrałem do tego celu serwer GlassFish. Jako środowisko uruchomieniowe odpowiada 

w szczególności za wielowątkowość, przez co dostęp do usługi internetowej może być 

uzyskany przez wielu klientów jednocześnie. Innym udogodnieniem jakie niesie wybór 

tego serwera aplikacyjnego jest fakt, że po pomyślnym wdrożeniu (ang. deployment) 

usługi GlassFish generuje stronę www, która może być wykorzystywana do testowania 

wszystkich operacji usługi. Rysunek 4 przedstawia stronę testową usługi. 

 

 

 
 

Rysunek 4 Strona internetowa do testowania usługi 
Źródło: opracowanie własne 
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4 Porównanie dostępów 
 

 

4.1 Przedstawienie porównywanych dostępów 

 
 

Na poniższym schemacie przedstawione zostały cztery różne warianty testowe 

dostępu do bazy danych ISIS. 
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internetowa 

C++

Usługobiorca 
JAVA
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JAVA

ISIS

ISIS

ISIS

ISIS

 

Rysunek 5 Schematy dostępu do bazy danych ISIS.  
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Pierwszym przetestowanym wariantem jest lokalny dostęp do bazy danych ISIS za 

pomocą klienta napisanego w języku C++. Korzysta on lokalnie z dostarczonego API w 

postaci biblioteki DLL (ang. Dynamic-Link Library).  

Drugi model przedstawia również dostęp lokalny, jednakże klient jest napisany w 

języku Java. Użycie tego języka możliwe było dzięki zastosowaniu biblioteki JNA (ang. 

Java Native Access). Jest to biblioteka otwarto-źródłowa, zaprojektowana specjalnie, 

aby ułatwić dostęp do współdzielonych bibliotek (w systemie Windows w postaci 

plików DLL) bez dopisywania dodatkowych linii kodu w języku natywnym. 
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Kolejny wariant jest już dostępem zdalnym do bazy. Korzysta z usługi internetowej 

napisanej w języku C++. Do implementacji web serwisu wykorzystano narzędzie 

programistyczne gSOAP. Z usługą łączy się wygenerowany przy pomocy programu 

wsimport moduł w języku Java. Zawiera on wszystkie potrzebne do komunikacji klasy, 

wygenerowane na podstawie dokumentu WSDL. Ostateczny odbiorca usługi (klient) 

dzięki tym klasom łączy się zdalnie z bazą ISIS. 

W ostatnim z wariantów, który został szczegółowo opisany w poprzednim 

rozdziale, do zdalnego dostępu do bazy ISIS użyłem zaimplementowanej przeze mnie 

usługi internetowej w języku Java. W tym przypadku, również w celu przygotowania 

klienta, zostały wygenerowane przy pomocy programu wsimport klasy (ang. portable 

artifacts), które umożliwiają komunikacje z usługą.  

 

4.2 Porównanie czasowe 

 
 

Moją analizę porównania czasów wykonania operacji na bazie danych ISIS 

zacząłem od sprawdzenia czy sam narzut czasowy, wynikający z pomiarów, może mieć 

znaczący wpływ na wyniki testów. Uzyskany czas trwania pustego pomiaru był 

mniejszy niż połowa mikro sekundy (0,5 x 10
-6 

sekundy). Do skontrolowania wpływu 

czasu pomiaru na końcowe wyniki przeprowadziłem testy czasowe wykonania prostej 

funkcji FTSDB_API_Version(), która zwraca obecnie dostępne API bazy ISIS. Czas 

jej wykonania, co obrazuje zamieszczona poniżej Tabela 3, wahał się od 34 µs do 23 

ms. Na podstawie porównania czasu wykonania pustego pomiaru oraz czasu wykonania 

funkcji FTSDB_API_Version() przyjąłem, że w dalszych analizach czasowych 

można pominąć narzut czasowy pomiaru. 
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Tabela 3 Czasy wykonania funkcji FTSDB_API_Version w zależności od metody 

pomiaru oraz lokalizacji wywołania 

 

W Tabela 3 przedstawione są wyniki pomiarów wykonanych różnymi metodami: 

 Pojedyncze uruchomienie – pomiar wykonany przy każdym uruchomieniu 

programu bez korzystania z pętli. W tej metodzie czasy wykonania funkcji 

były najdłuższe, co spowodowane było to czasem ładowania programu do 

pamięci. 

 Pętla z wypisywaniem – program testujący zawierał pętlę, podczas 

wykonywania której każdej iteracji towarzyszył pomiar czasu. Ta metoda dała 

najkrótsze mierzone czasy. 

 

 

 

pojedyncze 

uruchomienia 

pętla z 

wypisywaniem

pętla z 

sumowaniem i 

podzeleniem

pojedyncze 

uruchomienia 

pętla z 

wypisywaniem

pętla z 

sumowaniem i 

podzeleniem

5083372 5211949 236425 26080529 23309986 3844730

5064510 33491 230051 24664269 3794147 4211472

jednostka ns 5130723 23867 242277 23189494 3138564 3848041

5086452 23098 241584 24190770 3193998 3917026

5084142 27332 286208 23427398 3265215 3927204

5087221 47735 222752 26085149 3647478 3953412

5072979 39650 226447 23717656 3106228 3901304

5072978 35416 230790 24002910 2981501 3881656

5107625 34646 239135 23340783 3704837 3861376

5078368 35031 227941 23599474 3428052 3846671

5199244 36571 234470 23512474 3140103 3891095

5097231 35416 232175 23655293 2902969 3826391

5077983 36571 257783 23727666 3356450 3816444

5117634 36186 231760 23187184 3043864 3847841

5221957 35801 223660 23752303 2921832 3881733

5074904 47735 271980 23248007 3475017 3941294

5053730 38881 222582 23014722 3464238 3868998

5089917 40036 226155 24081827 4903212 3961773

5107625 38111 228603 23076701 3309485 3977726

5108009 40806 228742 23573297 2970337 3808129

5091072 42346 227941 23410459 2746676 4500158

5099925 28102 237257 23688399 3040015 3954274

5283936 22713 223506 23649519 2934151 3891880

5129183 21943 231313 23612178 2858700 3936243

5084912 21173 226370 23248777 2896041 3844777

Średnia 5108225 241384 235516 23789490 4061324 3925666

ms 5.108 0.241 0.236 23.789 4.061 3.926

test 

FTSDB_API_ 

Version()

wywołanie lokalne wywołanie zdalne usługi internetowej
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 Pętla z sumowaniem i podzieleniem – pomiar rozpoczyna i kończy się poza 

pętlą, która wielokrotnie uruchamia badaną funkcję. Ostatecznie wynik 

dzielony jest przez ilość wykonanych obrotów pętli. Czasy uzyskane za 

pomocą tej metody okazały się być znacząco krótsze od pierwszej metody, 

jednakże dłuższe od metody drugiej. 

Aby zobrazować rozważane sposoby pomiaru czasu wykonania operacji na bazie 

danych ISIS, schematy wszystkich trzech metod zostały przedstawione na Rysunek 6 
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Rysunek 6 Schematy metod wykonania pomiaru czasu wykonania operacji na bazie 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Na podstawie tych wyników (Tabela 3) dokonałem wyboru metody drugiej do 

dalszych porównań czasowych.  
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Dla celów analizy porównującej dostępy do bazy danych ISIS przygotowałem pięć 

scenariuszy przypadków użycia. Wszystkie z nich zaprezentowane są na Rysunek 7. 

Zawierają one w sobie podstawowe operacje na rekordach oraz ustawienie pliku 

konfiguracyjnego bazy danych. Jak się okaże w dalszej części pracy nie wszystkie z 

nich działają tak jak można byłoby oczekiwać. Wynika to z niekompletnej 

dokumentacji API, przez co niemożliwa była ocena, w jaki sposób i w jakiej kolejności 

powinny być używane funkcje. 

 

Użytkownik

Dodanie 
rekordu
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rekordu
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Ustawienie pliku 
konfiguracyjnego

 

 

Rysunek 7 Schemat przypadków użycia wykorzystanych w testach 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

W dalszej części pracy wszystkie tabele zawierające wyniki pomiarów zostały 

sformatowane tak, aby czasy były wyrażone w milisekundach. W każdej kolumnie 

pierwsze 10% najkrótszych czasów jest zaznaczone kolorem zielonym oraz pierwsze 

10% najdłuższych czasów - kolorem czerwonym. W ostatnich dwóch wierszach każdej 

z tabel znajduje się średnia arytmetyczna oraz odchylenie standardowe. 
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Analizując Tabela 4, zawierającą czasy dodania rekordu do bazy ISIS, można 

zaobserwować, że w trzech ostatnich kolumnach najdłuższe zmierzone czasy występują 

jako pierwsze. Jest to spowodowane czasem potrzebnym na przydzielenie pamięci dla 

programu. W przypadku pominięcia tych trzech pomiarów wartości odchylenia 

standardowego znacząco obniżyłyby się, ponieważ reszta wyników jest do siebie 

zbliżona. Porównując czasy dostępów lokalnych, w zależności od użytego języka 

programowania, można zauważyć nieznaczny wzrost długości czasu dodania rekordu 

przy użyciu języka Java. Czas potrzebny na wykonanie operacji zdalnie, jest o rząd 

wielkości dłuższy.  

 

 
 

Tabela 4 Czasy wykonania testu dodania nowego rekordu 

lokalny dostęp 

klient C++

lokalny dostęp 

klient Java

dostęp zdalny usluga 

internetowa C++ 

klient Java

dostęp zdalny usługa 

internetowa Java 

klient Java

0.41 23.26 55.57 45.95

0.39 0.53 15.58 21.28

jednostka ms 0.34 0.43 15.11 25.44

0.34 0.48 19.81 20.06

0.33 0.42 14.24 19.41

0.32 0.43 13.59 18.21

0.70 0.51 13.27 18.20

0.33 0.51 13.86 18.91

0.33 0.47 17.85 21.20

0.31 0.42 12.91 18.45

0.31 0.46 15.60 18.09

0.36 0.47 14.00 18.17

0.33 0.46 13.26 19.80

0.31 0.42 14.45 18.43

0.33 0.43 13.81 18.13

0.33 0.49 16.17 21.33

0.31 0.43 13.54 23.93

2.94 0.42 16.56 19.57

0.33 0.42 14.24 17.94

0.31 0.42 13.43 18.36

0.33 0.42 14.10 47.93

1.42 0.46 14.93 18.46

0.33 0.43 14.60 18.09

0.31 0.51 14.18 17.54

1.44 0.43 14.81 20.34

średnia arytmetyczna 0.54 1.37 16.38 21.73

odchylenie 

standardowe 0.575 4.469 8.145 7.671

test dodanie nowego 

rekordu
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Kolejna Tabela 5 przedstawia wyniki pomiarów czasu wyszukiwania rekordów. 

Warto tu zwrócić uwagę na fakt, iż baza, której użyłem do przeprowadzenia testu 

zawierała ponad 45 tysięcy rekordów. Wyniki są dość zaskakujące. Lokalne 

wyszukiwanie, zaimplementowane w obu językach C++ oraz Java, jest prawie 

dziesięciokrotnie dłuższe niż wyszukiwanie zdalne. Tak więc, wyszukiwanie zdalne, w 

przypadku obydwu opcji, w których usługi internetowe znalazły swoje zastosowanie, 

okazały się krótsze. Jest to wynik, którego nie spodziewałem się. Przewidywałem 

odwrotny scenariusz.  

 

 
 

Tabela 5 Czasy wykonania testu wyszukania rekordów 

 
 

lokalny dostęp 

klient C++

lokalny dostęp 

klient Java

dostęp zdalny usluga 

internetowa C++ klient 

Java

dostęp zdalny usługa 

internetowa Java 

klient Java

890 999 337 336

639 728 75 70

jednostka ms 655 714 72 71

640 712 72 70

655 711 68 70

640 723 71 170

661 731 73 70

651 713 73 71

640 709 74 72

655 715 78 78

640 717 75 165

639 716 82 73

655 713 69 78

640 718 67 75

640 735 70 85

670 711 74 176

656 719 69 73

639 714 72 74

655 713 82 71

640 714 68 71

640 712 72 165

655 720 74 69

640 736 71 71

657 717 71 70

655 715 70 72

średnia arytmetyczna 658 729 83 99

odchylenie 

standardowe 48 56 52 60

test wyszukiwanie 

rekordów
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Następnym przetestowanym przypadkiem użycia jest aktualizacja rekordu (Tabela 

6). Czasy w drugiej kolumnie, mimo odchylenia standardowego (znaczący wpływ na 

wynik ma pierwszy z pomiarów w kolumnie) większego od odchylenia w pierwszej z 

kolumn, są mniej zróżnicowane niż w kolumnie pierwszej. W dwóch następnych 

kolumnach, przedstawiających dostęp zdalny, również wynik pierwszego pomiaru 

znacząco wpływa na obliczone dla nich odchylenia standardowe. Zmierzone czasy, 

dotyczące dostępu zdalnego do usługi internetowej napisanej w języku C++, odbiegają 

od reszty. Nie udało mi się ustalić przyczyny takiego zachowania. Wszystkie testy 

przeprowadzane dla poszczególnych implementacji były identyczne oraz 

przeprowadzane w tych samych warunkach. 

 

 
 

Tabela 6 Czasy wykonania testu modyfikacji rekordu 

lokalny dostęp 

klient C++

lokalny dostęp 

klient Java

dostęp zdalny usluga 

internetowa C++ 

klient Java

dostęp zdalny usługa 

internetowa Java 

klient Java

63 96 318 708

31 37 242 88

jednostka ms 47 38 237 72

31 38 243 73

47 45 248 71

31 50 245 69

47 38 237 68

31 37 238 70

47 37 240 68

31 38 244 68

31 38 234 75

47 38 239 69

31 38 234 69

47 38 238 70

31 39 238 77

31 39 239 116

31 39 237 69

31 41 240 71

47 39 236 73

31 40 232 71

47 40 236 71

31 41 238 68

47 40 238 67

31 38 237 78

47 41 240 69

średnia arytmetyczna 39 42 242 99

odchylenie 

standardowe 9 11 16 125

test modyfikacja 

rekordu
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Kolejna Tabela 7 zawiera czasy potrzebne na zaindeksowanie jednego losowego 

rekordu w bazie. Kolejny raz usługa internetowa napisana w języku C++ wypadła 

gorzej od mojej implementacji. Dla każdej kolumny odchylenie standardowe jest bardzo 

duże. Świadczy to o tym, że czas potrzebny na indeksowanie rekordu nie jest 

deterministyczny. W związku z tym, że dokumentacja, na której bazowałem pisząc testy 

do pomiarów czasowych, nie była kompletna, nie jestem pewien prawidłowego 

zastosowania funkcji indeksujących. Chciałbym jednak zaznaczyć, że efekt 

indeksowania na danym rekordzie jest osiągany przez opracowany przeze mnie test. 

 

 
 

Tabela 7 Czasy wykonania testu indeksowania losowego rekordu 

 

lokalny dostęp 

klient C++

lokalny dostęp 

klient Java

dostęp zdalny usluga 

internetowa C++ klient 

Java

dostęp zdalny usługa 

internetowa Java 

klient Java

182 193 948 334

183 139 907 333

jednostka ms 180 140 912 267

199 133 981 298

185 134 645 298

194 144 942 313

208 155 952 361

214 162 346 314

215 200 917 326

211 195 940 320

226 180 957 329

239 177 995 345

262 192 909 328

245 192 976 349

262 216 1008 356

309 202 998 340

249 224 929 356

248 458 638 546

278 230 966 428

283 207 1001 165

262 216 481 144

305 255 1005 161

45 459 657 176

51 221 1012 146

58 213 978 162

średnia arytmetyczna 212 210 880 300

odchylenie 

standardowe 70 80 175 94

test indeksowanie 

losowego rekordu
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Ostatnim przeprowadzonym przeze mnie testem czasowym była konfiguracja bazy 

danych (wyniki znajdują się w Tabela 9). Test modyfikuje (operacje dodaj, odczytaj 

wartość) plik konfiguracyjny. Nie jest to dostęp do bazy danych, jednakże najwierniej 

odwzorowuje narzut czasowy wynikający z zastosowania usługi internetowej bazującej 

na technologii SOAP. Czas wykonania testu zdalnie jest około dziesięciokrotnie 

dłuższy. Jest on wydłużony o czas potrzebny na przetworzenie protokołu 

opakowującego przesyłane dane przez sieć. Odchylenie standardowe czasów, obliczone 

z pominięciem pierwszego pomiaru z mierzonych podczas testów lokalnych, jest dużo 

mniejsze niż podczas testów wykonania operacji zdalnie. Otrzymane w tym przypadku 

wyniki przedstawione są w Tabela 8, w wersie drugim. 

 

 
 

Tabela 8 Porównanie odchyleń standardowych obliczanych z lub bez uwzględnienia 

pierwszego zmierzonego czasu wykonania testu konfiguracji bazy danych 

 

 

Pokazuje to, że na pomiar czasu wykonywania testu połączenia zdalnego ma również 

swój wpływ czas przesyłania danych przez sieć, który może być różny w zależności od 

obciążenia sieci. 

 

lokalny dostęp 

klient C++

lokalny dostęp 

klient Java

dostęp zdalny usluga 

internetowa C++ klient 

Java

dostęp zdalny usługa 

internetowa Java 

klient Java

odchylenie 

standardowe 

uwzględniające 

wszystkie pomiary 0.58 2.05 13.80 12.44

odchylenie 

standardowe z 

pominięciem 

pierwszego pomiaru 0.59 0.75 4.57 11.82
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Tabela 9 Czasy wykonania testu konfiguracja bazy danych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lokalny dostęp 

klient C++

lokalny dostęp 

klient Java

dostęp zdalny usluga 

internetowa C++ 

klient Java

dostęp zdalny usługa 

internetowa Java 

klient Java

2.65 12.59 105.85 67.08

3.43 2.29 41.69 59.21

jednostka ms 3.12 2.44 47.33 40.55

2.03 2.96 52.01 84.07

2.03 2.23 49.44 40.73

2.27 2.12 39.68 57.44

2.03 1.96 41.81 48.11

3.67 2.56 38.14 37.53

2.37 3.17 38.77 35.14

2.95 2.22 39.73 37.11

1.88 1.99 40.56 34.53

1.87 3.21 40.61 34.65

1.87 4.09 37.23 33.99

2.18 3.24 35.53 34.86

2.34 3.61 39.02 35.31

1.88 3.58 37.53 50.59

1.87 2.29 34.47 52.06

1.56 4.62 38.09 55.38

1.71 3.62 33.66 44.27

2.81 2.38 35.21 28.74

2.03 1.98 36.49 33.01

1.72 3.39 34.40 52.23

1.56 2.36 35.04 43.64

1.40 1.89 36.16 39.92

2.65 3.63 39.73 40.14

średnia arytmetyczna 2.24 3.22 41.93 44.81

odchylenie 

standardowe 0.58 2.05 13.80 12.44

test konfiguracja bazy 

danych
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5 Podsumowanie 
 

 

Stworzony w ramach niniejszej pracy inżynierskiej moduł rozbudowujący bazę 

danych ISIS spełnia oczekiwaną funkcję. Umożliwia on dostęp do bazy poprzez zdalne 

wywoływanie funkcji operujących na bazie.  

Dzięki zastosowaniu usługi internetowej do zapewnienia zdalnego dostępu do bazy 

danych ISIS, uniezależniam potencjalnego klienta od platformy i języka 

programowania, co ułatwia mu korzystanie z tej bazy danych. Jest on odpowiedzialny 

tylko za stworzenie interfejsu użytkownika. 

Istnieją podobne mechanizmy typu middleware (oprogramowanie pośredniczące) tj. 

DCE, COBRA, DCOM, RMI, jednak rozwiązania te nie są na tyle uniwersalne, by 

zapewnić kompatybilność w heterogenicznym środowisku, jakim jest Internet. Ponadto 

wymienione rozwiązania korzystają z pewnego rodzaju binarnego protokołu do 

komunikacji, natomiast usługa internetowa, jaką wykorzystałem w pracy, używa języka 

XML, który może zostać zinterpretowany przez programistę, co ułatwia usuwanie 

błędów. 

Obecnie jednym z głównych wyzwań rozwoju nowoczesnego oprogramowania jest 

integracja systemów. Nowoczesne systemy oprogramowania są implementowane w 

wielu różnych językach, których liczba stale rośnie. Systemy komunikujące się zdalnie 

zwykle uruchamiane są na różnych platformach. Instytucje niezależnie od swej 

wielkości bazują na już działających systemach, których funkcjonalność okazuje się być 

przydatna, a niekiedy nawet krytyczna do prawidłowego działania nowego systemu. 

Tylko niektóre z tych instytucji stać na napisanie od nowa istniejących już systemów, 

ponieważ kosztuje to dużo pracy, czasu oraz pieniędzy. Nawet jeśli firma zdecyduje się 

na napisanie nowej aplikacji od zera to w dzisiejszych czasach rzadko spotyka się 

programy działające w izolowanym środowisku. Wyzwaniem jest więc zapewnienie 

współpracy z innymi programami często napisanymi w innym języku programowania 

oraz działającymi na odmiennych systemach operacyjnych. Obecnie możliwość 

współdziałania, to nie tylko wyzwanie długoterminowe, ale również wymaganie 

stawiane w czasie produkcji większości programów. Usługi internetowe zapewniają 

stosunkowo prostą odpowiedź na pytanie jak zintegrować programy napisane w różnych 

językach oraz działające na różnych systemach. To wszystko przekłada się na 

atrakcyjność wykorzystania usług internetowych. 
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W przeszłości źródłami danych dla aplikacji były zwykle systemy zarządzania 

relacyjnymi bazami danych (RDBMS) lub nawet lokalny system plików. Obecnie 

usługi internetowe często służą jako źródła danych, a przynajmniej jako pośrednik, 

który w rzeczywistości łatwo integruje RDBMS oraz inne systemy przechowywania 

danych z ich odbiorcami. Działają jako łączniki, z którymi komunikacja jest łatwiejsza 

niż z samymi systemami przechowywania danych. Usługi internetowe znajdują takie 

zastosowanie, ponieważ ich funkcje oferują operacje wyższego poziomu abstrakcji i są 

niezależne od języka oraz platformy. Usługa internetowa może być zatem traktowana 

jako jednolity mechanizm dostępu do nawet rozproszonych baz danych. Może ona 

działać jako dodatkowa warstwa pośrednicząca czy nakładka systemu bazy danych, 

która udostępnia, poprzez opublikowane API, dane i funkcjonalności oferowane przez 

system baz danych.  

Podsumowując wyniki przeprowadzonych testów, porównujących czasy wykonania 

operacji na bazie ISIS, jednoznacznie nasuwającym się wnioskiem jest fakt, że średni 

czas oczekiwania na wynik operacji wywołanej lokalnie jest krótszy przy użyciu języka 

C++ niż przy użyciu języka Java. Inne wnioski nie są już tak oczywiste, jak można 

byłoby się spodziewać. Pisząc testy oraz prowadząc pomiary wyszedłem z założenia, że 

czas operacji zdalnych, niezależnie od języka w którym zostały one wywołane, będzie 

w każdym teście dłuższy. Okazało się jednak, że wyniki testu wyszukiwania rekordów 

są odwrotne do przewidywanych, to znaczy operacje wykonane zdalnie były krótsze od 

tych wykonanych lokalnie. We wszystkich innych testach wyniki pokryły się z moimi 

przewidywaniami – operacje wywoływane zdalnie wykonywały się dłużej od 

wywołanych lokalnie. Na podstawie porównania czasów operacji zdalnych, ze względu 

na język w jakim została zaimplementowana usługa internetowa, nie można 

jednoznacznie wyciągnąć wniosków, która implementacja jest lepsza. W przypadku, 

gdy czasy wykonywania metod okazywały się krótsze dla implementacji w języku C++ 

(dodanie nowego rekordu, wyszukiwanie rekordów, konfiguracja bazy danych), była to 

znikoma różnica. W sytuacji, gdy implementacja w języku Java wygrywała pod 

względem czasowym (indeksowanie losowego rekordu, modyfikacja rekordu), była to 

znaczna, kilkukrotna różnica w czasie. 
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