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Wstęp

Technologie internetowe są jedną z najszybciej rozwijanych dziedzin współczesnej
informatyki

stosowanej.

Umożliwiają

one

tworzenie

i

eksploatację

aplikacji

internetowych, które to przy ustawicznym wzroście liczby użytkowników sieci, stają
się

niezwykle

popularne.

Coraz

wyższe

wymagania

stawiane

aplikacjom

internetowym powodują, że zbliżają się one (szczególnie w obszarze interfejsu) do
klasycznych

programów.

Wymagania

te

wymuszają

ustawiczny

rozwój

programowych technologii internetowych w różnych obszarach: od projektowania,
poprzez rozwiązania architektoniczne aż po konkretne technologie programowania
aplikacji wielowarstwowych, a tym intensywnie wykorzystujących bazy danych.
W książce przedstawiono wybrane technologie wykorzystywane w różnych
etapach cyklu życia aplikacji internetowej, począwszy od jej modelowania
(zaprezentowano dwa języki: WebML i BPEL), poprzez problemy projektowania
interfejsu (zaprezentowano istotę dostępności serwisów) aż do

programowania

(przedstawiono technologie Javy w różnych aspektach oraz AJAX). W związku
z olbrzymią różnorodnością technologii stosowanych w Internecie książka prezentuje
tylko niektóre z nich i jest odzwierciedleniem zainteresowań autorów, a nie pełnią
wiedzy w danym temacie.
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Praca jest adresowana do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę
z zakresu zastosowań informatyki. Powinna szczególnie zainteresować studentów
kierunków informatycznych oraz informatyków w przedsiębiorstwach.
Książka powstała dzięki zaangażowaniu jej współautorów, którzy zechcieli się
podzielić własną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w obszarze dynamicznie
zmieniającym się – technologii internetowych. Wszystkim tym, którzy przyczynili się
do powstania książki, a więc: autorom, recenzentom oraz wszystkim innym (tym co
pomagali, nie przeszkadzali lub cierpieli z powodu mojego zaangażowania
w powstanie tej książki), wyrażam swoje podziękowania.

Marek Miłosz
Redaktor
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Tworzenie aplikacji internetowych w technologii
Java Servlet i JavaServer Pages

Tematem rozdziału jest wprowadzenie do technologii serwletów oraz stron JSP
z uwzględnieniem ich miejsca na platformie Java Enterprise Edition (Java EE). Java
EE jest dedykowana przede wszystkim twórcom złożonych aplikacji korporacyjnych,
korzystających z różnych źródeł danych, kierowanych do zróżnicowanych grup
odbiorców. W celu ułatwienia kontroli i zarządzania tego typu aplikacjami,
wprowadzono

wielowarstwowy

model

aplikacji

reprezentowany

przez

dwie

podstawowe warstwy [JEE08a]: warstwę biznesową i prezentacyjną, implementowane
przez twórców aplikacji, oraz standardowe usługi systemowe dostarczane przez
platformę Java EE [SUN08].

1.1.

MODEL APLIKACJI JAVA EE

W modelu Java EE logika aplikacji podzielona jest na komponenty zgodnie
z pełnionymi funkcjami. Różne komponenty instalowane są na różnych maszynach
w zależności od warstwy, wielowarstwowego środowiska JEE, do którego należy dany
komponent. Rozróżniane są następujące warstwy aplikacji (rys. 1.1):


Kliencka (ang. Client-tier) – komponenty na komputerze klienta,



WWW (ang. Web-tier) – komponenty na serwerze JEE (rys. 7.2),



Biznesowa (ang. Business-tier) – komponenty na serwerze JEE,



Bazy danych na serwerze Enterprise Information System (ang. EIS-tier).
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Specyfikacja JEE definiuje następujące komponenty:


aplikacje klienckie i aplety – działają w środowisku klienta,



Java Servlet, JavaServer Pages (JSP), JavaServer Faces – komponenty
WWW działające na serwerze,



Enterprise JavaBeans (EJB) - komponenty biznesowe działające na serwerze.

Rys. 1.1. Przykłady aplikacji JEE [JEE08b]

Komponenty JEE napisane są w języku Java i kompilowane tak jak wszystkie
programy w Javie. Różnicą pomiędzy komponentami JEE i standardowymi klasami
Java jest ukierunkowanie komponentów JEE na aplikacje korporacyjne działające na
serwerze JEE.
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Komponentami WWW są serwlety i strony JSP. Interakcja pomiędzy klientem
WWW a aplikacją WWW (rys. 1.3) odbywa się w następujących etapach:


klient wysyła zapytanie HTTP do serwera,



serwer, implementujący technologię Java Servlet i JavaServer Pages
konwertuje zapytanie do obiektu HTTPServletRequest,



obiekt ten jest dostarczany do komponentu Web, który może korzystać
z komponentów JavaBeans lub bazy danych w celu wygenerowania
dynamicznej zawartości,



komponent WWW generuje odpowiedź HTTPServletResponse lub przekazuje
żądanie do innego komponentu,



komponent

WWW

generuje

odpowiedź

w

postaci

obiektu

HTTPServletResponse,


serwer WWW konwertuje ten obiekt na odpowiedź HTTP i wysyła ją do
klienta.

Rys. 1.2. Warstwa WWW [JEE08c]
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Podstawą tworzenia aplikacji internetowych w środowisku java są serwlety. Kolejne
technologie dodają pewien poziom abstrakcji, który umożliwia łatwiejsze i szybsze
tworzenie aplikacji WWW. Zobrazowano to na rys. 1.4.

Rys. 1.3. Interakcja pomiędzy klientem i serwerem WWW [JEE08d]

Rys. 1.4. Technologie tworzenia aplikacji WWW w Javie [JEE08e]
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1.2.

SERWLETY

Serwlety to programy Java wykonywane na serwerach WWW lub serwerach aplikacji.
Stanowią

warstwę

pośrednią

pomiędzy

żądaniami

przesyłanymi

np.

przez

przeglądarkę oraz bazami danych lub aplikacjami działającymi po stronie serwera.
Serwlety mogą być (ale nie muszą) częścią aplikacji JEE, są rozszerzeniem serwera
WWW zorientowanym na żądanie/odpowiedź (ang. Request/Response). Działają
w odpowiedzi na żądania klienta, stanowią interfejs do serwera aplikacyjnego/bazy
danych/EIS. W modelu MVC pełnią rolę kontrolera, za widok odpowiedzialne są strony
JSP, model to EJB [HAL06a].
Zadaniem serwletów jest:


odczytywanie

jawnych

informacji

przesyłanych

przez

użytkownika

przez

przeglądarkę

(z formularza HTML, apletu Javy, itp.),


odczytywanie

niejawnych

informacji

przesyłanych

w żądaniu HTTP,


generowanie wyników w postaci HTML (np. prezentacja informacji z bazy
danych),



przesyłanie jawnych informacji (np. dokumentu HTML, XML, obrazu GIF itp.)
do klienta,



przesyłanie niejawnych informacji w odpowiedzi HTTP.

Nowsze wersje API używane do tworzenia serwletów i stron JSP wymagają
zainstalowania minimum Java 2 Platform (Standard Edition i opcjonalnie Enterprise
Edition). Jeśli nie ma potrzeby korzystania z technologii korporacyjnych (np.
Enterprise JavaBeans EJB, Java Messaging Service JMS) – JEE nie jest potrzebne.
Do testów można wykorzystać niezależny serwer zainstalowany na lokalnym
komputerze (tzw. kontener serwletów lub mechanizm serwletów) implementujący
specyfikacje Servlet 2.3 (JSP 1.2), Servlet 2.4 (JSP 2.0) lub nowsze. Przykładowe
serwery to Tomcat fundacji Apache, JRun firmy Macromedia czy Resin firmy Caucho.
Więcej szczegółów związanych z serwerem lokalnym obsługującym serwlety i strony
JSP oraz z jego konfiguracją można znaleźć w pozycji [HAL06b].
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Przykłady podawane w niniejszym rozdziale testowano w środowisku NetBeans
6.0 [NET08] na serwerze Tomcat ver.6.
Budowa serwletów
Serwlet

dziedziczy

po

klasie

javax.servlet.http.HttpServlet

oraz

musi

implementować co najmniej jedną z metod:


doGet() - wywoływana w odpowiedzi na żądanie HTTP typu GET,



doPost() - wywoływana w odpowiedzi na żądanie HTTP typu POST,



init() - wywoływana w chwili ładowania serwletu (jednokrotnie wykonywany
kod inicjalizujący),



destroy() - wywoływana w chwili usuwania serwletu.

Listing 1.1 pokazuje prosty szablon serwletu.
Listing 1.1. Szablon serwletu

import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
public class SzablonSerwletu extends HttpServlet {
public void doGet(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
// zmiennej "request" należy używać do odczytywania nagłówków
// HTTP, przekazywanych przez przeglądarkę (np. cookies) oraz
// danych podawanych w formularzach HTML
// zmiennej "response" należy używać do określania kodu
// statusu odpowiedzi HTTP oraz nagłówków odpowiedzi (np.
// typu danych oraz cookies).
PrintWriter out = response.getWriter();
// zmiennej "out" można używać do przesyłania kodu HTML do
// przeglądarki
}
}
Pełny

kod

przykładowego

serwletu

w przeglądarce przedstawia rysunek 1.5.

prezentuje

listing

1.2. Wynik działania

Tworzenie aplikacji internetowych w technologii Java Servlet i JavaServer Pages
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Listing 1.2. Pierwszy serwlet

//deklaracje importu
public class Serw1 extends HttpServlet {
public void doGet (HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response )
throws ServletException, IOException
{ response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
PrintWriter out = response.getWriter();
try { out.println("<html><head><title>Servlet
Serw1</title></head>");
out.println("<body><h1>Test Servletu Serw1
</h1></body> </html>");
}
finally {
out.close();
}
}
}
Obsługa każdego żądania powoduje utworzenie wątku i wywołanie metody
odpowiedniej kopii serwletu. Wiele obsługiwanych jednocześnie żądań powoduje
utworzenie wielu wątków, które jednocześnie wywołują specjalną metodę serwletu
service(). Serwlet może implementować interfejs SingleThreadMode, który sprawia,
że kod serwletu jest w danej chwili wykonywany tylko przez jeden wątek. Od wersji 2.4
specyfikacji serwletów nie jest to zalecane, lepiej skorzystać z jawnej synchronizacji
kodu. Metoda service() wywołuje następnie metodę doGet, doPost lub dowolną inną
metodę doXxx (wybór metody zależy od otrzymywanych nagłówków żądania HTTP).

Rys. 1.5. Wynik działania serwletu z listingu 1.2
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Obsługa danych przesyłanych za pomocą formularzy
Do odczytu danych z formularzy można stosować następujące metody interfejsu
HttpServletRequest:


getParameter – odczyt wartości pojedynczego parametru,



getParametersValues – odczyt wartości wielu parametrów,



getParameterNames – pobranie listy nazw parametrów w postaci obiektu
Enumeration.

Metoda getParameter("parametr") zwraca łańcuch znaków odpowiadający wartości
pierwszego wystąpienia parametru (w "parametr" wielkość liter ma znaczenie).
Operacje dekodowania wykonywane są automatycznie. Metoda jest używana
identycznie niezależnie od metody przesłania danych z formularza (GET/POST) –
serwlet rozpoznaje metodę przesyłania danych w sposób niewidoczny dla
programisty. Jeśli parametr o podanej nazwie istnieje lecz jest pusty (nie wypełniono
pola) metoda zwraca pusty łańcuch znaków, jeśli parametr nie istnieje zwracana jest
wartość null.
Metoda getParameterValues("parametr") zwraca tablicę łańcuchów lub wartość
null jeśli parametr nie istnieje lub tablicę jednoelementową gdy istnieje tylko jeden
parametr o wskazanej nazwie.
Formularze HTML powinny być organizowane tak aby ich pola posiadały
unikatowe nazwy (wyjątkiem są pola radio czy listy select wielokrotnego wyboru).
Metoda getParameterNames zwraca listę nazw wszystkich dostępnych
parametrów

formularza

jako

obiekt

Enumeration

(implementujący

metody

hasMoreElements i nextElement). Każdy element listy można rzutować na String
i wykorzystać w wywołaniu metody getParameter (getParameterValues). Jeśli
w obsługiwanym żądaniu nie ma żadnych parametrów w wyniku zwracany jest pusty
obiekt Enumeration. Metoda zwraca nazwy parametrów w nieokreślonej kolejności.

Tworzenie aplikacji internetowych w technologii Java Servlet i JavaServer Pages
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Listing 1.3. Pobieranie danych z formularza metodą getParameter

Formularz HTML jest postaci
<form method="GET" action="/WebTest/PobierzParametry" >
Imię : <input type="text" name="imie" /><br />
Nazwisko : <input type="text" name="nazw" /><br />
Uczelnia : <input type="text" name="uczelnia" value="PL" />
<br /><input type="submit" value="Wyślij" />
</form>

Klasa serwletu PobierzParametry.java:
public class PobierzParametry extends HttpServlet {
public void doGet(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
response.setContentType("text/html; charset=iso-8859-2");
PrintWriter out = response.getWriter();
out.println("<html><head>...</head><body>");
out.println("<h2>"+title+"</h2><ul><li>");
out.println("Imię:" + request.getParameter("imie")+
"</li><li>Nazwisko:" + request.getParameter("nazw")+
"</li><li>Uczelnia:" + request.getParameter("uczelnia")+
"</li></ul></body></html>");
} }
Weryfikacja danych po stronie klienta za pomocą JavaScript nie eliminuje
konieczności walidacji tych danych po stronie serwera. Serwlety powinny działać
poprawnie w przypadku pominięcia danych (gdy wartość parametru wynosi null lub
jest pustym łańcuchem znaków) lub podania danych o niewłaściwej postaci. W fazie
testowania należy przekazywać do serwletów również niekompletne lub błędne dane.
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Rys. 1.6. Wynik działania z listingu 1.3

Metoda getParameter zwraca null jeśli formularz nie zawiera pola o podanej nazwie.
Aby uniknąć zgłoszenia wyjątku NullPointerException należy sprawdzać wartość
zwróconą przez getParameter. Metoda zwraca pusty łańcuch znaków, gdy
odpowiednie pole formularza było puste (sprawdzenie za pomocą operatora equals
lub czy długość zwróconego łańcucha jest 0 – nie należy stosować operatora = =),
np.:

String param = request.getParameter("nazwa");
if ((param== null) || (param.trim().equals("") ))
{ obslugaBrakujacejWartosciParametru(...);
else

{ wykonanieOperacjizParametrem(param);

Metoda może również zwrócić nie pusty łańcuch,

}

}

lecz łańcuch zapisany

w nieodpowiedniej postaci (poprawność zależy od konkretnej aplikacji). W większości
przypadków przy generowaniu kodu HTML zamiast znaków '<', '>',' " ', '&' serwlety
wykorzystują symbole &lt; &gt; &quote; &amp. Stosowanie znaków HTML może
powodować błędne formatowanie strony. Przy pobieraniu danych z pól formularza
konieczne jest filtrowanie znaczników HTML. Pominięcie filtrowania pozwala na
przeprowadzenie ataku skryptowego (umieszczenie parametrów przesyłanych metodą
GET w adresie URL odwołującym się do serwletu lub innego programu na serwerze –

Tworzenie aplikacji internetowych w technologii Java Servlet i JavaServer Pages
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po przetworzeniu parametry te zostają zamienione na <script>, który z kolei
wykorzystuje znane błędy przeglądarek) [HAL06c].
Obsługa żądań
Uniwersalna metoda getHeader interfejsu HTTPServletRequest zwraca wartość
String jeśli wskazany nagłówek został podany w żądaniu lub null w innych
przypadkach. Przy podaniu nazw nagłówków wielkość liter nie ma znaczenia, np.:
request.getHeader("Connection");
request.getHeader("connection");
Niektóre użyteczne metody interfejsu HttpServletRequest to:


getCookies – zwraca tablicę obiektów Cookiem,



getAuthType, getRemoteUser – dzielą nagłówek Authorization na elementy
składowe,



getContentLenght – zwraca wartość nagłówka Content-Lenght w postaci int,



getContentType – zwraca String zawierający wartość nagłówka Content-Type,



getDateHeader, getIntHeader – zwracają odpowiednio wartość Date i int,



getHeaderNames – zwraca listę nazw wszystkich nagłówków jako obiekt
Enumeration,



getHeaders – zwraca obiekt Enumeration zawierający wszystkie wartości
nagłówka o podanej nazwie (np. Accept-Language).

Listing 1.4 zawiera serwet wyświetlający nagłówki żądania a wynik jego działania
przedstawia rysunek 1.7.
W większości określenie kodów statusu protokołu HTTP jest automatyczne, jeśli
potrzeba kody statusu można ustalić za pomocą metod: response.setStatus,
response.sendRedirect, response.sendError.
Kod statusu należy określać przed wygenerowaniem i przesłaniem zawartości
dokumentu. Ogólna metoda setStatus pobiera jeden argument int (kod statusu) jednak
lepiej posługiwać się stałymi (pisanymi wyłącznie dużymi literami, rozpoczynającymi
się od liter SC – Status Code) zdefiniowanymi w interfejsie HttpServletResponse np.
response.setStatus(SC_NOT_FOUND);

20
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Nagłówki odpowiedzi HTTP są powiązane z określaniem kodów statusu, np.
kodom 300-307 towarzyszy nagłówek Location, kod 401 (Unauthorized) występuje
z nagłówkiem WWW-Authenticate.
Listing 1.4. Wyświetlanie nagłówków żądania

public class PokazNaglowkiHTTP extends HttpServlet {
public void doGet(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
response.setContentType("text/html; charset=ISO-8859-2");
PrintWriter out = response.getWriter();
out.println(("<html><head>...</head><body>"+
"<body bgcolor=\"#FDF5E6\">" +
"<h1 align=center>" + title + "</h1>" +
"<b>Metoda: </b>" + request.getMethod() +
"<br /><b>Żądane URI: </b>" +
request.getRequestURI() + "<br />" +
"<b>Protokół: </b>" + request.getProtocol() +
"<br /><br /><table border=1 align=center>" +
"<tr bgcolor=\"#FFAD00\"><th>Nazwa nagłówka</th>
<th>Wartość nagłówka</th></tr>");
Enumeration headerNames = request.getHeaderNames();
while(headerNames.hasMoreElements()) {
String headerName = (String)headerNames.nextElement();
out.println("<tr><td>" + headerName + "</td>");
out.println("
<td>" + request.getHeader(headerName) +
"</td></tr>");
}
out.println("</table>\n</body></html>");
}
/** Ten sam serwlet obsługuje zarówno żądania GET i POST
*/
public void doPost(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
doGet(request, response);
}
}
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Rys. 1.7. Działanie serwletu z listingu 1.4

Nagłówki odpowiedzi mogą służyć do:


tworzenia cookies,



określania daty modyfikacji strony (informacja wykorzystywana przez
przeglądarki przy przechowywaniu stron WWW w pamięci podręcznej),



nakazywania przeglądarce odświeżenia strony po określonym czasie,



podawania wielkości pliku,



określania typu generowanego dokumentu.Określanie nagłówków odpowiedzi

z poziomu serwletów poprzez zastępowanie istniejących nagłówków realizowane jest
za pomocą metod:


setHeader(String naglowek, String wartosc_nagl) - metoda ogólna,



setDateHeader(String
zawierających daty,

naglowek,

long

milisekundy)

–

dla

nagłówków
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setIntHeader(String naglowek, int wartosc_naglowka) – dla nagłówków
zawierających liczby całkowite.

Dodanie

kolejnych

nagłówków

realizują

metody

addHeader,

addIntHeader,

addDateHeader. Istnienie nagłówka sprawdza metoda containsHeader.


setContentType(String TypMIME); generuje nagłówek Content-Type,



setContentLenght(int dlugosc); generuje nagłówek Content-Length,



addCookie(Cookie c) służy do dodawania Cookie do nagłówka Set-Cookie,



sendRedirect(String adres) generuje nagłówek odpowiedzi Location oraz kod
statusu 302.

Obsługa sesji
Do śledzenia sesji w serwletach wykorzystuje się mechanizm HttpSession bazujący
na cookies lub przepisywaniu adresów URL (nie trzeba jawnie obsługiwać ani cookies
ani informacji w URL).
Śledzenie sesji w serwletach realizowane jest poprzez:


pobranie obiektu sesji HTTPSession (tablica asocjacyjna) skojarzonego
z bieżącym żądaniem: request.getSession(boolean),



pobranie informacji skojarzonych z sesją, zrzutowanie ich na odpowiedni typ
i sprawdzenie czy jest różna od 0: getAttribute("klucz"),



zapisanie informacji (klucz-wartość) w sesji setAttribute("klucz", wartosc),



usunięcie danych sesji:



o

removeAttribute("klucz") – usunięcie konkretnych wartości,

o

invalidate() – usunięcie całej sesji,

logout() – wylogowanie użytkownika z serwera i usunięcie sesji.

System w niewidoczny sposób pobiera identyfikator użytkownika z cookie lub
z informacji dołączonych do adresu URL a następnie używa go jako klucza przy
pobieraniu odpowiedniego elementu z tablicy asocjacyjnej. Jeśli nie zostanie
odnaleziony identyfikator sesji to system tworzy nową, pustą sesję. Metodę
getSession(true) należy wywoływać przed przesłaniem zawartości dokumentu do
klienta. W celu wyświetlenia danych już przechowywanych w sesji należy wywołać
metodę getSession(false). Gdy sesja dla danego klienta nie istnieje metoda zwraca
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null. W celu pobrania informacji skojarzonych z sesją należy wykorzystać metodę
getAttribute, która zwraca wartość konkretnego atrybutu.
Listing 1.5. Schemat pobrania danych sesji

HttpSession sesja=request.getSession(true);
Klasa wartosc = (Klasa) sesja.getAttribute("jakis_id");
if (wartosc==null) {
//w sesji nie ma obiektu
wartosc=new Klasa(...);
sesja.setAttribute("jakis_id",wartosc); }
zrobCosZ(wartosc);
Metoda getAttributeNames zwraca wszystkie atrybuty skojarzone z daną sesją
w postaci obiektu typu Enumeration. Aby zapisanie obiektu w sesji było możliwe, musi
on implementować interfejs HttpSessionBindingListener. Przy wywołaniu metody
setAttribute następuje skojarzenie obiektu z sesją za pomocą metody interfejsu
valueBound.
Dodawanie informacji do sesji można zrealizować na 2 sposoby:


poprzez dodanie nowego atrybutu sesji metodą:
sesja.setAttribute("nazwa", wartosc),



uzupełnienie obiektu, który już jest zapisany w sesji.

System musi mieć również możliwość przenoszenia obiektu sesji z jednego
komputera na drugi – jeśli aplikacja ma być przystosowana do pracy rozproszonej
koniecznie musi implementować interfejs Serializable [SUN08].
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Listing 1.6. Wyświetlenie informacji o sesji

public class Sesja extends HttpServlet {
public void doGet(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) throws ServletException,
IOException {
response.setContentType("text/html; charset=ISO-8859-2");
HttpSession session = request.getSession();
String naglowek;
Integer ile = (Integer)session.getAttribute("ile");
if (ile == null) { ile = new Integer(0);
naglowek = "Witamy, Nowy gościu";
}
else
{ naglowek = "Witamy ponownie";
ile = new Integer(ile.intValue() + 1); }
session.setAttribute("ile", ile);
PrintWriter out = response.getWriter();
out.println("<html><head>...</head><body><h3>"+
+ naglowek + "</h3><table border=1><caption>Informacje
o sesji:</caption><tr bgcolor=\"#ffad00\">\n" +
"<th>Typ informacji</th> <th>Wartość</th> </tr><tr>" +
"<td>Identyfikator</td><td>" + session.getId() +
"</td></tr><tr><td>czas utworzenia</td><td>" +
new Date(session.getCreationTime())+"</td></tr><tr>"+
"<td>Czas ostatniego dostępu</td><td>" +
new Date(session.getLastAccessedTime()) +
"</td></tr><tr><td>Liczba odwiedzin</td><td>" + ile +
"</td></tr></table></body></html>");
}
}
// Integer jest niemodyfikowalną strukturą danych - nie można
// zmienić wartości istniejącego obiektu tego typu. Zamiast
// tego należy utworzyć nowy obiekt i ponownie wywołać metodę
// setAttribute.
Rysunek 1.8 prezentuje wynik działania serwletu.
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Rys.1.8. Działanie serwletu z listingu 1.6

1.3.

STRONY JSP

Servlet w uproszczeniu to program w Javie zawierający umieszczony wewnątrz kod
HTML. JSP w uproszczeniu to strona HTML z umieszczonym wewnątrz kodem Javy.
JSP to inny sposób pisania serwletów. Technologia JSP pozwala na umieszczanie
w jednym

dokumencie

statycznego

kodu

HTML z

zawartością

generowaną

dynamicznie. Kod generowany dynamicznie jest umieszczany w dokumencie HTML
za pomocą znaczników <% oraz %>. Technologia JSP jest powszechnie obsługiwana
(nie narzuca systemu operacyjnego czy serwera WWW) i umożliwia pełny dostęp do
technologii serwletów.
Dokumenty JSP są niejawnie, automatycznie przekształcane do postaci
serwletów - łatwiej i przejrzyściej jest tworzyć zwykłe strony HTML niż stosować
instrukcje println tworzące kod HTML. Strony JSP składają się ze statycznego kodu
HTML, znaczników JSP oraz kodu utworzonego w języku Java - jest to kod serwletów,
więc niemożliwe jest zrozumienie technologii JSP bez znajomości technologii
serwletów. JSP wygodniej stosować do tworzenia stron składających się z dużej ilości
statycznego HTML (prezentacja danych). Serwlety lepsze są do zastosowań,
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w których postać generowanych (zwykle dynamicznie) wyników jest zmienna
a wykonywane

zadania

wymagają

tworzenia

niewielu

danych

wyjściowych

(przetwarzanie danych). Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie serwletów
i JSP.
Listing 1.7. Szablon strony JSP (test.jsp)

<%-- Document: Szablon (komentarz JSP)
--%>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE HTML ... >
<html>
<head>
<meta ...>
<link rel="stylesheet" href="jsp.css" type="text/css">
<title>Szablon strony JSP</title>
</head>
<body>
<h2>Liczba losowa</h2>
<%= Math.random() %>
</body>
</html>
Rysunek 1.10 przedstawia efekt działania strony jsp.

Rys. 1.10. Widok strony JSP w przeglądarce

Elementy skryptowe pozwalają na wstawianie kodu javy do serwletów generowanych
na podstawie stron JSP, są to:

27

Tworzenie aplikacji internetowych w technologii Java Servlet i JavaServer Pages



Wyrażenia postaci: <%= wyrażenie javy %> są przetwarzane a wyniki ich
wykonania zostają wstawione do kodu generowanego przez serwet.



Skryptlety postaci: <% kod javy %> są wstawiane do metody _jspService
serwletu (wywoływanej przez metodę service).



Deklaracje: <%! Deklaracja pola lub metody %> są wstawiane do treści
klasy serwletu, poza metodami.

Wyrażenia JSP są przetwarzane a ich wyniki wstawiane do generowanych przez
serwlet wyników. Wyrażenia JSP zostają zamienione na wywołania metody print (lub
write) i w takiej postaci umieszczone w kodzie serwletu generowanego na podstawie
strony JSP. Zwykły kod HTML jest zamieniany w serwlecie na wywołanie metody
print, w której generowana zawartość jest zapisywana w znakach cudzysłowu;
w przypadku wyrażeń JSP cudzysłowy nie są stosowane. Generowane wywołania
metody print nie są umieszczane w metodzie doGet lecz w metodzie _jspService,
która następnie jest wywoływana w metodzie service serwletu obsługująca zarówno
żądania GET jak i POST.
Stosowane do umieszczania wartości bezpośrednio w wynikach przekazywanych
do klienta, wyrażenie jest obliczane w czasie obsługi żądania, np.:
<%= new java.util.Date() %>
Aby uprościć postać wyrażeń można w nich używać zmiennych predefiniowanych
(obiektów niejawnych), które informują jakie nazwy będą mieć zmienne lokalne
używane w metodzie _jspService (w serwletach wygenerowanych na podstawie stron
JSP zastępuje metodę doGet). Najważniejsze to:


request

(obiekt

HttpServletRequest),

np.:

Twój

komputer:

<%=

request.getRemoteHost() %>,response (obiekt HttpServletResponse),


session (obiekt HttpSession),



out (obiekt Writer) – buforowana wersja obiektu JspWriter używana do
przesyłania wyników do klienta,



application (obiekt ServletContext) – tej struktury danych używają wspólnie
wszystkie servlety i strony JSP wchodzące w skład danej aplikacji WWW (do
przechowywania wspólnych danych).
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Wyrażenie JSP na stronie test1.jsp ma postać:
<h2>Liczba losowa</h2>
<%= Math.random() %>
Automatycznie wygenerowany serwlet odpowiadający tej stronie JSP:
public void _jspService(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
response.setContentType("text/html");
HttpSession session = request.getSession();
JspWriter out = response.getWriter();
out.println(" <h2>Liczba losowa</h2> ");
out.println( Math.random() );
}
Listing 1.9 demonstruje obsługę formularza z listingu 1.3 za pomocą wyrażenia JSP.
Listing 1.9. Obsługa formularza na stronie JSP

<body> <h3>Dane z formularza</h3>
<ul> <li> <%= request.getParameter("imie") %> </li>
<li> <%= request.getParameter("nazw") %> </li>
<li> <%= request.getParameter("uczelnia") %> </li>
</ul></body>
Listing 1.10. Wyrażenie JSP

<%@ page contentType="text/html; charset=ISO-8859-2" %>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<!-- Pzykład prostej strony JSP. -->
<html><head><title>Wyrażenia JSP</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=ISO-8859-2">
<link rel=stylesheet href="JSP.css" type="text/css"> </head>
<body> <h2>Wyrażenia JSP</H2>
<ul>
<li>Bieżący czas: <%= new java.util.Date() %> </li>
<li>Serwer: <%= application.getServerInfo() %> </li>
<li>Identyfikator sesji: <%= session.getId() %> </li>
<li>Parametr <CODE>testParam</CODE> formularza:
<%= request.getParameter("testParam") %> </li>
</ul> </body> </html>
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Rysunek 1.11 przedstawia wynik działania strony z listingu 1.10.

Rys. 1.11. Widok strony JSP z listingu 1.10

Listing 1.11. Serwlet odpowiadający stronie JSP ze skryptletem

Strona JSP z wyrażeniem i skryptletem:
<h2>Strona JSP</h2>
<%= funkcja1() %>
<%
skomplikowana_funkcja(); %>
Automatycznie wygenerowany kod serwletu:
public void _jspService(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
response.setContentType("text/html");
HttpSession session = request.getSession();
JspWriter out = response.getWriter();
out.println(" <h2>Strona JSP</h2> ");
out.println( funkcja1() );
skomplikowana_funkcja();
}
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Listing 1.11. Stosowanie skryptletu

<body>
<% if (Math.random() < 0.5) { %>
<h1>Życzę Ci <i>miłego</i> dnia!</h1>
<% } else { %>
<h1>Obyś miał <i>pecha</i>!</h1>
<% } %>
</body>
W deklaracji nie wolno przesłaniać standardowych metod cyklu istnienia serwletu (np.
init, doGet, doPost). W celu wykonania operacji związanych z inicjalizacją działania
strony JSP lub jej zakańczaniem należy, przy użyciu deklaracji przesłonić metody
jspInit oraz jspDestroy. Większość metod (poza jspInit i jspDestroy) należy definiować
w oddzielnych klasach Javy a nie w klasie serwletu przy użyciu deklaracji JSP.

Listing 1.12. Serwlet odpowiadający stronie JSP z deklaracją

Strona JSP z deklaracją:
<h2>Strona JSP</h2>
<%! private String losuj() {
return ("<h2>"+Math.random()+"</h2>");
} %>
<%= losuj() %>
Automatycznie wygenerowany kod serwletu dla tej strony JSP:
public classs xxx implements HttpJspPage {
private String losuj() {
return ("<h2>"+Math.random()+"</h2>"); }
public void _jspService(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) throws ServletException,
IOException {
response.setContentType("text/html");
HttpSession session = request.getSession();
JspWriter out = response.getWriter();
out.println(" <h2>Strona JSP</h2> ");
out.println( losuj() );
}
}
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Listing 1.13. Strona JSP z deklaracją

<body>
<h1>Deklaracje JSP</h1>
<%! private int ile = 0; %>
<h2>Liczba odwołań do strony od czasu uruchomienia serwera:
<%= ++ile %></h2>
</body>

Rysunek 1.12 przedstawia wynik działania strony JSP.

Rys. 1.12. Wywoływanie dynamicznego kodu na stronach JSP

Tworzenie stron JSP możliwe jest również z wykorzystaniem dodatkowych poziomów
zaawansowania. Rysunek 1.13 przedstawia dostępne obecnie sposoby wywoływania
dynamicznego kodu na stronach JSP [HAL06c].
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Bezpośrednie wywołanie kodu
java

Prosta aplikacja lub niewielka
grupa programistów

Niejawne wywołanie kodu java
Zastosowanie komponentów
JBeans
Zastosowanie architektury MVC
Zastosowanie języka wyrażeń
JSP
Zastosowanie znaczników
niestandardowych

Złożona aplikacja lub
duża grupa programistów

Rys. 1.13. Wywoływanie dynamicznego kodu na stronach JSP [HAL06d]

Zastosowanie odpowiedniej metody uzależnione jest od złożoności tworzonej
aplikacji.

1.4.

PODSUMOWANIE

Tworzenie aplikacji internetowej w języku Java opiera się na technologii serwletów
i na bardziej abstrakcyjnej technologii JSP, która umożliwia łatwiejsze i szybsze
tworzenie aplikacji WWW. Strony JSP mają na celu uproszczenie tworzenia
i utrzymania kodu HTML. Serwlety lepiej nadają się do wywoływania logiki biznesowej
i wykonywania złożonych operacji. Ogólnie mówiąc serwlety służą do przetwarzania,
JSP do prezentacji (realizacja modelu MVC).

2
Modelowanie i implementacja aplikacji
internetowych w języku WebML

Język WebML (ang. Web Modeling Language) jest przez swoich autorów (głównie
pracowników naukowych Politechniki w Mediolanie) określany jako UML dla sieci
[CER03].

Ma

on

wysokopoziomowego

w

swych

założeniach

projektowania

być

aplikacji

prostą

i

internetowych,

elegancką

metodą

przetwarzających

znaczne ilości danych. Wprowadzono określenie „Data-Intensive Application” mające
opisywać serwis (Web) przetwarzający dane w dużych ilościach i w krótkim czasie.
Koncepcja języka WebML w dużym skrócie bazuje na podziale projektu aplikacji
internetowej na warstwy składające się z: struktury danych, kompozycji i nawigacji
oraz układu prezentacji. Ten podział zaowocował wprowadzeniem trzech modeli
opisujących aplikację. Są to [CER03]:


model danych – zawierający strukturę danych przetwarzanych przez serwis,



model hipertekstu – opisujący logikę biznesową i sposób przedstawienia
danych,



2.1.

model prezentacji – definiujący układ prezentowanych informacji.

MODEL DANYCH

Jednym z modeli składających się na strukturę WebMLa jest model danych. Twórcy
języka, jak sami zaznaczają, zdecydowali się wykorzystać znany i sprawdzony model
związków encji (ang. Entity Relationship). Wykorzystywana w modelu danych notacja
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odpowiada konceptualnemu diagramowi związków encji. Notację tą zdecydowano się
nieco zmodyfikować, dostosowując do potrzeb WebMLa. Głównym zadaniem tego
modelu ma być umożliwienie wyspecyfikowania danych wykorzystywanych przez
aplikację w formalny lecz intuicyjny sposób.
Jak każdy model związków encji, wersja WebMLowa zawiera encje i relacje
między nimi. Encje reprezentujące opis typowych właściwości zbioru obiektów ze
świata rzeczywistego są (standardowo) przedstawiane graficznie w postaci prostokąta
z nazwą encji umieszczoną u góry.

Student
Atrybuty

Rys. 2.1. Encja w WebML

Rysunek 2.1 przedstawia encję Student reprezentujące odpowiednio zbiór danych
o studentach.
Dane jednego rodzaju są umieszczane w encjach w postaci atrybutów. Każdy
atrybut ma określony typ zawieranych informacji (rys. 2.2). Są to typy:


string - „krótki” ciąg znaków,



text

„długi”

-

ciąg

znaków,

możliwe

jest

określenie

typu

MIME

przechowywanego tekstu,


integer - liczba całkowita,



float - liczba rzeczywista,



date - data,



time - czas,



boolean - wartość logiczna PRAWDA/FAŁSZ,



enumeration - lista zdefiniowanych wartości,



BLOB

-

(ang.

Binary

Large

Object),

obiekt

wykorzystywany

przechowywania dużych porcji danych binarnych (np obrazów),


URL - adres internetowy.

do
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Student
Nazwisko: String
Imię: String
Nr_indeksu: String
Data_urodzenia: Date
...

Rys. 2.2. Encja w WebML z atrybutami i ich typami

Atrybutom może być nadawany status klucza identyfikującego poszczególne obiekty
danej encji. Atrybuty mogą również być wyznaczane na podstawie innych atrybutów
(ang. Derived). Notacja opisująca takie atrybuty została zapożyczona z UMLa, zaś
sam atrybut jest wyróżniany przez dodanie znaku „/” przed jego nazwą.
Encje mogą być organizowane w hierarchie, w których współdzielą niektóre
z parametrów. Typowa hierarchia (IS-A) składa się z encji nadrzędnej i kilku encji
podrzędnych. Przykładem może być encja nadrzędna studia i encje podrzędne:
dzienne, zaoczne. Encja studia zawiera takie atrybuty jak nazwę kierunku, rocznik itp.,
a encja zaoczna posiada dodatkowy atrybut zjazdy zawierający terminy zjazdów
studentów. Tym samym pojawia się tu specjalizacja encji studia na encje dzienne
i zaoczne lub generalizacja encji dzienne, zaoczne w postaci encji studia.
W notacji WebML generalizację między encjami oznacza się strzałką z grotem
skierowanym w stronę encji nadrzędnej (rys. 2.3).
Studia zaoczne

Studia dzienne

Zjazdy: text

Studia
Nazwa_kierunku: String
Rocznik: Integer
Specjalność: String
...

Rys. 2.3. Generalizacja
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Relacje, odpowiadające logicznym powiązaniom między encjami, są uwidaczniane za
pomocą łączących je linii. Model danych stosowany w WebMLu dopuszcza zarówno
relacje binarne – między dwiema encjami jak i relacje N-arne między wieloma
encjami. Typ relacji między większą ilością encji jest jednak rzadko stosowany
z powodu możliwości zastąpienia przez serię relacji binarnych.
W modelu związków encji oznaczane są role relacji (dwie dla relacji binarnej)
określające kierunek relacji (od encji źródła do celu lub odwrotnie). Wprowadzona jest
także krotność określająca ilości obiektów obu encji mogących uczestniczyć w relacji.
Krotność zapisywana jest z obu stron relacji w postaci Min:Max, gdzie Min oznacza
minimalną ilość obiektów danej encji uczestniczących w relacji a Max ich maksymalną
ilość. Mogą one przyjąć wartość 0, 1 dla Min lub 1, N dla Max (dopuszczalne jest
również zastąpienie N konkretną liczbą). Za pomocą tych wartości można zapisać
typowe relacje: „jeden-do-jednego”, „jeden-do-wielu”, „wiele-do-wielu”. Każdą z nich
w wersji opcjonalnej i wymuszonej.

a
1:1

d
1:1

1:1

1:1

0:N

1:N

1:N

b
0:1

e

c
0:1

1:N

1:N

f
1:N

Rys. 2.4. Relacje pomiędzy encjami

Rysunek 2.4 przedstawia relacje między dwiema encjami. Linie relacji na rysunku
przedstawiają: a) relację typu „jeden-do-jednego”, b) wersję powyższej relacji
z jednostronną opcjonalnością, c) relację „jeden-do-wielu” opcjonalną i d) wymuszoną
oraz e) relację „wiele-do-wielu” jednostronnie opcjonalną i f) wymuszoną.
Warto zwrócić uwagę na położenie zapisów krotności. Odwrotnie do ogólnie
stosowanej notacji, zapis odnosi się do obiektów encji znajdującej się po przeciwnej
stronie relacji. Przykładowo relacja student – grupa (gdzie student może należeć tylko
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do jednej grupy, a w grupie może być wielu studentów) byłaby opisana tak jak na
rysunku 2.5.

Student

Grupa
1:1

1:N

Rys. 2.5. Relacja między encjami

Model danych WebML dopuszcza również relacje wyznaczane na podstawie relacji
pośrednich. Do zapisu takich relacji stosowany jest język OCL (ang. Object Constrain
Language) pochodzący z notacji UML.

StudentToGrupa

Student

1:1

Grupa
1:N

GrupaToKierunek
1:1

1:1

Kierunek

1:N

1:N
/StudentToKierunek
{StudentToKierunek=StudentToGrupa.GrupaToKierunek}

Rys. 2.6. Przykład diagramu ERD

W przedstawionym przykładzie (rys. 2.6) relacja między kierunkiem a studentami
(StudentToKierunek) jest wyznaczana na podstawie rzeczywistych relacji między
kierunkiem

i

grupami

(GrupaToKierunek)

oraz między

grupą

i

studentami

(StudentToGrupa).

2.2.

MODEL HIPERTEKSTOWY

Modelowanie hipertekstu jest stosunkowo młodą dziedziną co skutkuje niewielkim
wyborem propozycji podejść i semantyki. Model hipertekstowy jest głównym
elementem WebMLa i zarazem zawiera większość „nowości” wprowadzanych przez
ten język. Przytaczając słowa twórców, powinien on być traktowany jako naturalne
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rozszerzenie modelu związków encji, umożliwiające wzbogacenie schematu danych
aplikacji o specyfikację hipertekstu wykorzystywanego do publikacji i przetwarzania
tych danych.
W standardzie WebML wprowadzono podział hipertekstu na strony, jednostki
i linki. Mogą być one grupowane logicznie w strefy i widoki serwisu.
Jednostkami (ang. Units) nazywa się niepodzielne, autonomiczne elementy
publikowanej zawartości serwisu. Dostarczają one różnych metod prezentacji danych,
dynamicznie pobranych z odpowiednich encji i relacji układu danych serwisu.
Dostarczają one również metod komunikacji zwrotnej od użytkownika poprzez
udostępnianie i obsługę formularzy wprowadzania danych. Są one elementami
składowymi strony serwisu, częściami interfejsu, z których układu powstaje serwis
webowy.
Strony zawierają z reguły kilka jednostek tworzących jako całość pożądany efekt
prezentacyjny. Zarówno strony jak i jednostki są ze sobą połączone linkami
tworzącymi sieć powiązań przesyłu informacji i przekazywania sterowania.
Strefami obejmuje się jednostki lub strony aby zgrupować elementy logicznie
powiązane lub współpracujące ze sobą dla osiągnięcia wspólnego efektu (np.
jednostki odpowiedzialne za obsługę formularza zapisu na zajęcia).
Zestaw stron może być zgrupowany w widok serwisu obsługujący zestaw potrzeb
pojawiających się w konkretnym przypadku wykorzystania systemu (np. różne widoki
serwisu dostępne dla studenta i dla wykładowcy).
Jednostki prezentacji danych
Jednostki prezentacji danych są elementami, z których „składany” jest interfejs
użytkownika. Każda posiada graficzną reprezentację wykorzystywaną w modelu
hipertekstu.
Pierwsza grupa jednostek zawiera jednostki prezentacji danych posiadające
wizualne odzwierciedlenie na stronie www. Podstawowymi jednostkami tej grupy są:


jednostka danych - pojedyncza (ang. Data Unit) – prezentuje informacje
o jednej konkretnej instancji danej encji;
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jednostka danych – wielokrotna (ang. Multidata Unit) – prezentuje informacje
o zbiorze instancji danej encji;



jednostka indeksu (ang. Index Unit) – prezentuje listę instancji danej encji bez
przedstawiania szczegółowych informacji o każdej instancji;



jednostka

przewijania

(ang.

Scroller

Unit)

–

umożliwia

sterowanie

przewijaniem zbioru danych prezentowanego w porcjach;


jednostka wprowadzania (ang. Entry Unit) – udostępnia i obsługuje formularz
wprowadzania danych przez użytkownika.

Niektóre z nich są złożone lub posiadają warianty.
Powyższe jednostki przedstawiają dane pobrane z odpowiednich encji, konieczne
jest więc wskazanie skąd (z której encji) pochodzą dane prezentowane przez
konkretną

jednostkę.

Ogólny

schemat

graficznego

przedstawienia

jednostki

przedstawiono na rysunku 2.7.
Nazwa

Encja
[warunek]

Rys. 2.7. Schemat jednostki prezentacji

Prostokąt zawiera symbol określający typ jednostki. Powyżej znajduje się nazwa
jednostki definiowana przez projektanta. Jeżeli jednostka wymaga zdefiniowania encji
źródłowej, nazwa tej encji jest umieszczana poniżej symbolu jednostki wewnątrz
prostokąta lub pod „wąsem” (interfejsem) symbolizującym dostęp do danych. Poniżej
nazwy encji, w nawiasach prostokątnych, są umieszczane ewentualne warunki
nałożone na pobierane z encji dane.
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Jednostka danych
Jednostka danych prezentuje dane pobrane z konkretnej instancji encji. Poszczególne
jednostki danych określane są parametrami:


Nazwa jednostki nadawana przez projektanta.



Nazwa encji, z której jednostka pobiera dane.



Spis nazw atrybutów pobieranych z encji – nie uwidaczniany w notacji
graficznej.



Warunki selekcji – określające unikalną instancję encji do prezentacji.
Warunki muszą być określone zawsze jeżeli encja posiada więcej niż jedną
instancję. W przeciwnym wypadku jednostka wyświetli pusty wynik.

Jednostka może być przedstawiona za pomocą symbolu lub kodu (rys 2.8).

daneStudenta

Student
[Nazwisko=”Kowalski”]
[Imie=”Jan”]

DataUnit daneStudenta
(source Student;
selector Nazwisko=”Kowalski”, Imie=”Jan”;
atributes Imie, Nazwisko, Nr_indeksu)

Rys. 2.8. Jednostka danych i jej definicja tekstowa

Jednostka danych - wielokrotna
Wielokrotna jednostka danych prezentuje dane pobrane z konkretnej encji. Ilość
prezentowanych instancji zależy od warunków selekcji i może być maksymalnie równa
ilości instancji przechowywanych przez encję. Poszczególne jednostki danych
określane są parametrami:


Nazwa jednostki nadawana przez projektanta.



Nazwa encji, z której jednostka pobiera dane.



Spis nazw atrybutów pobieranych z encji – nie uwidaczniany w notacji
graficznej.
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Warunki selekcji – określające zbiór instancji encji do prezentacji. Warunki nie
muszą być określone. W takim przypadku prezentowane są wszystkie
instancje danej encji.



Warunki sortowania – określające sposób ułożenia zbioru instancji encji do
prezentacji. Można sortować rosnąco (standardowo) lub malejąco względem
konkretnych atrybutów encji. Brak zdefiniowania sortowania powoduje
ułożenie zgodne z kolejnością zapisu instancji.

Jednostka może być przedstawiona za pomocą symbolu lub kodu (rys. 2.9).

studenciwGrupie

MultidataUnit studenciwGrupie
(source Student;
selector ID_grupy=”8.3”;
atributes Imie, Nazwisko, Nr_indeksu, foto;
orderby Nazwisko, Imie)
Student
[ID_grupy=”8.3"]

Rys. 2.9. Jednostka danych - wielokrotna

Jednostka indeksu
Jednostka indeksu prezentuje dane pobrane z konkretnej encji (domyślnie tylko część
atrybutów encji). Ilość prezentowanych instancji zależy od warunków selekcji i może
być maksymalnie równa ilości instancji przechowywanych przez encję. Dane
przedstawiane są w postaci listy z możliwością wyboru konkretnej instancji.
Poszczególne jednostki indeksu określane są parametrami:


Nazwa jednostki nadawana przez projektanta.



Nazwa encji, z której jednostka pobiera dane.



Spis nazw atrybutów pobieranych z encji – nie uwidaczniany w notacji
graficznej.



Warunki selekcji – określające zbiór instancji encji do prezentacji. Warunki nie
muszą być określone. W takim przypadku prezentowane są wszystkie
instancje danej encji.
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Warunki sortowania – określające sposób ułożenia zbioru instancji encji do
prezentacji. Można sortować rosnąco (standardowo) lub malejąco względem
konkretnych atrybutów encji. Brak zdefiniowania sortowania powoduje
ułożenie zgodne z kolejnością zapisu instancji.

Jednostka może być przedstawiona za pomocą symbolu lub kodu (rys. 2.10).

grupaDziekańska

IndexUnit grupaDziekańska
(source Student;
selector ID_grupy=”8.3”;
atributes Imie, Nazwisko, Nr_indeksu;
orderby Nazwisko, Imie)
Student
[ID_grupy=”8.3"]

Rys. 2.10. Jednostka indeksu

Oprócz podstawowej istnieją dwie odmiany jednostki indeksu:


Jednostka indeksu – wielokrotnego wyboru,



Jednostka indeksu hierarchicznego.

Jednostka indeksu – wielokrotnego wyboru powoduje wygenerowanie obiektu
„checkbox” przy każdym elemencie listy, umożliwiając wybranie wielu instancji encji
naraz. Jednostka różni się od standardowej symbolem i klauzulą w kodzie (rys. 2.11).

obecniStudenci

IndexUnit obecniStudenci multi-choice
(source Student;
selector ID_grupy=”8.3”;
atributes Imie, Nazwisko, Nr_indeksu;
orderby Nazwisko, Imie)
Student
[ID_grupy=”8.3"]

Rys. 2.11. Jednostka indeksu – wielokrotnego wyboru
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Jednostka indeksu hierarchicznego umożliwia organizację prezentowanej listy
w strukturę drzewiastą. Kolejne gałęzie-poziomy listy mogą pochodzić z innych encji
powiązanych z encją główną odpowiednimi relacjami (rys. 2.12).
IndexUnit indeksWykładów hierarchical
(source Przedmiot;
selector ID_kierunku=3;
atributes Nazwa;
orderby Nazwa
NEST Wykład
selector PrzedmiotToWykład, Wygłoszony=”TRUE”;
atributes Tytuł;
orderby Tytuł

indeksWykładów

Przedmiot
[ID_kierunku=3]
NEST Wykład
[PrzedmiotToWykład]
[Wygłoszony=”TRUE”]

)

Rys. 2.12. Jednostka indeksu hierarchicznego

Powyższy przykład przedstawia jednostkę hierarchicznego indeksu prezentującą spis
wykładów wygłoszonych na kierunku o ID_kierunku = 3. Tytuły wykładów są
pogrupowane względem przedmiotów, w ramach których były wygłoszone.
Jednostka przewijania
Jednostka przewijania umożliwia sterowanie wyświetlaniem informacji podzielonej na
grupy. Pozwala na przewijania pomiędzy kolejnymi instancjami lub zbiorami instancji
danej encji. Występuje w połączeniu z elementami prezentującymi wybraną porcję
danych. Poszczególne jednostki przewijania określane są parametrami:


Nazwa jednostki nadawana przez projektanta.



Nazwa encji, z której jednostka pobiera dane.



Warunki selekcji – określające zbiór instancji encji do prezentacji. Warunki nie
muszą być określone. W takim przypadku prezentowane są wszystkie
instancje danej encji.



Współczynnik porcjowania – określający ilość instancji w jednej porcji danych.
Standardowo ustawiony na 1.
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Warunki sortowania – określające sposób ułożenia zbioru instancji encji do
prezentacji. Można sortować rosnąco (standardowo) lub malejąco względem
konkretnych atrybutów encji. Brak zdefiniowania sortowania powoduje
ułożenie zgodne z kolejnością zapisu instancji.

Jednostka przewijania może być przedstawiona za pomocą symbolu lub kodu (rys.
2.13).

tematyProjektów

ScrollerUnit tematyProjektów
(source Projekt;
selector wybrany=”FALSE”;
atributes Tytul, Ilosc_stud;
orderby Tytul)
Projekt
[wybrany=”FALSE”]

Rys. 2.13. Jednostka przewijania

Jednostka wprowadzania
Jednostka wprowadzania umożliwia modelowanie akcji wprowadzanie danych przez
użytkownika. Dane pobierane są za pomocą standardowego formularza HTML.
W podstawowym wariancie pozwala na definiowanie tekstowych pól wprowadzania.
Sama jednostka wprowadzania określane jest parametrem Nazwa jednostki,
nadawanym przez projektanta. Nie ma deklaracji encji z jaką miałaby być związana
jednostka

wprowadzania.

Wewnątrz

deklaracji

jednostki

określane

są

pola

wprowadzania opisane parametrami:


Nazwa pola – nadawana przez projektanta.



Typ pola – Typ wprowadzanych danych (np. string, password, data).



Wartość początkowa – opcjonalna wartość początkowa, nadawana polu przy
generowaniu formularza.



Modyfikowalność – parametr binarny określający możliwość zmodyfikowania
zawartości pola przez użytkownika. Standardowo ustawiany na „TAK”.



Warunek walidacji – zapis warunku, jaki musi spełnić wprowadzona przez
użytkownika informacja by zostać uznaną za prawidłową.
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Pola również nie posiadają deklaracji atrybutu encji, z jakim miałyby być związane.
Dane z jednostki wprowadzania nie są bezpośrednio zapisywane w jakiejkolwiek encji.
Mogą jedynie być przesłane za pomocą linku do jednostek przetwarzających
wprowadzane dane. Zapobiega to przypadkowemu udzieleniu użytkownikowi
bezpośredniego dostępu do atrybutów encji. Jednostka może być przedstawiona za
pomocą symbolu lub kodu (rys. 2.14).

ZakładanieKonta

EntryUnit ZakładanieKonta
(fields
LoginStudenta String, notnull;
Hasło Password, notnull;
Hasło_powt Password, Hasło_powt == Hasło)

Rys. 2.14. Jednostka wprowadzania

Bardziej rozbudowane warianty jednostki wprowadzania pozwalają na definiowanie
pól wprowadzania typowych dla formularza HTML. Są to pola:


SelectionField – Pole wyboru z listy, renderowane za pomocą HTMLowej listy
rozwijanej.



MultiSelectionField - Pole wielokrotnego wyboru, renderowane za pomocą
zestawu pól checkbox.

Oba warianty wymagają dostarczenia atrybutów odpowiednich encji w celu
wygenerowania dostępnych opcji.
Elementy nawigacji - linki
Linki spajają ze sobą poszczególne strony i jednostki. Czynią serwis www jedną,
współpracującą ze sobą całością – aplikacją internetową. Określają one możliwości
nawigacji przez użytkownika, jak i przekazywane między jednostkami dane. Za
pomocą linków można w WebMLu zaprojektować sposób nawigacji między
elementami serwisu.
Twórcy WebMLa wykorzystują do opisu linków pojęcie kotwicy – jako miejsca (na
stronie) gdzie użytkownik może oddziaływać na hipertekst. Analizując możliwe
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zastosowania linków (przejście na inną stronę, przeładowanie strony, wysłanie
formularza itp.) zaznaczyli dwa główne zastosowania linków:


jako środek nawigacji po hipertekście, przenoszący punkt uwagi w inne
miejsce serwisu,



jako środek transportu informacji między częściami (jednostkami) serwisu.

W wyniku tych rozważań wprowadzono w WebMLu podział na linki:


inter-page przemieszczające punkt uwagi między stronami,



intra-page przemieszczające punkt uwagi w ramach jednej strony.

oraz


kontekstowe (ang. Contextual) przenoszące pewne informacje (np. ID
instancji encji do wyświetlenia),



bezkontekstowe (ang. Non-Contextual) nie przenoszące informacji.

Linki w notacji graficznej przedstawiane są za pomocą strzałek łączących jednostkę
zawierającą link z jednostką docelową (lub odbierającą dane).

grupaDziekańska StudentID:ID_studenta daneStudenta

Student
[ID_grupy=”8.3"]

Student
[ID_studenta=?]

Rys. 2.15. Przykład jednostek powiązanych linkiem

Kod deklaracji linku z rys. 2.15 jest następujący:
link grupaDziekańskaTodaneStudenta
(from grupaDziekańska to daneStudenta;
parameters StudentID:ID_studenta)
Rysunek 2.15 przedstawia jednostkę indeksu generującą listę studentów należących
do grupy „8.3”, połączoną linkiem kontekstowym z jednostką danych. Z chwilą wyboru
jednego z elementów listy, link przeładowuje stronę przenosząc jednocześnie
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informacje o bieżącym ID_studenta do jednostki danych wyświetlającej szczegółowe
informacje o studencie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że przy pierwszym załadowaniu
strony żaden z elementów listy nie jest wybrany. Tym samym jednostka danych nie
otrzymuje wymaganego ID_studenta co skutkuje brakiem wyświetlenia jakichkolwiek
informacji. Dopiero wybranie któregoś z elementów listy „uaktywnia” jednostkę
danych.
Przenoszone informacje są nazywane parametrami linku. Jeden link może
przenosić dowolną ilość parametrów. Każdy parametr posiada nazwę wykorzystywaną
przez jednostkę docelową i etykietę określającą skąd pochodzi zawartość parametru.
Z reguły link przenosi parametr jednostki źródłowej, więc jako etykietę stosuje się
złączenie nazwy jednostki i nazwy parametru rozdzielone kropką. Nazwa jednostki
źródłowej jest najczęściej pomijana tak jak to widać na rysunku powyższym. Ogólnie
w WebMLu stosuje się zasadę pomijania opisów parametrów linków na diagramie
jeżeli nazwy parametrów można w łatwy sposób wydedukować z rysunku.
Tablica 2.1. Parametry udostępniane przez jednostki

Jednostka danych
Jednostka danych
wielokrotna
Jednostka
indeksu
Jednostka
indeksu
wielokrotnego
wyboru
Jednostka
indeksu
hierarchicznego
Jednostka
przewijania
Jednostka
wprowadzania

Wszystkie atrybuty instancji encji wyświetlane przez jednostkę
+ identyfikator (OID) instancji
Zbiór atrybutów instancji encji wyświetlanych przez jednostkę
+ identyfikatory (OID) instancji
OID lub inny wyświetlany atrybut tej instancji encji, która
została wybrana z listy przez użytkownika
OIDy lub inne wyświetlane atrybuty zaznaczonych przez
użytkownika instancji encji
OID lub inny wyświetlany atrybut tej instancji encji, która
została wybrana z listy przez użytkownika. Można wybrać
instancję z dowolnego poziomu hierarchii
OIDy lub inne atrybuty wybranej przez użytkownika porcji
instancji
wprowadzone przez użytkownika wartości wszystkich pól
dostępnych w formularzu
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Jednostki prezentacji danych opisane wyżej w osobnym podrozdziale udostępniają
parametry wyjściowe przekazywane przez wychodzące z nich linki kontekstowe. W
tablicy 2.1 zebrano parametry udostępniane przez poszczególne jednostki.
Dodatkowo jednostki te udostępniają standardowe parametry wyjściowe
przekazywane przez wychodzące linki bez potrzeby ich deklaracji (tab. 2.2).
Tablica 2.2. Parametry wyjściowe jednostek

Jednostka danych
Jednostka danych
wielokrotna
Jednostka indeksu
Jednostka indeksu
wielokrotnego
wyboru
Jednostka indeksu
hierarchicznego

Jednostka
przewijania
Jednostka
wprowadzania

OID instancji encji wyświetlanej przez jednostkę
Zbiór OIDów instancji encji wyświetlanych przez jednostkę
OID tej instancji encji, która została wybrana z listy przez
użytkownika
OIDy zaznaczonych przez użytkownika instancji encji
OID tej instancji encji, która została wybrana z listy przez
użytkownika. Jeżeli wybrano element z niższego poziomu
hierarchii, przekazywany jest tylko OID pierwszego poziomu.
OIDy głębszych poziomów muszą być jawnie zdeklarowane
jako parametry linku
OIDy wybranej przez użytkownika porcji instancji
brak standardowo przekazywanych parametrów

Strony i strefy
Strony są logicznymi całościami dostarczanymi użytkownikowi w wyniku jego działań
w serwisie. Są one tworzone „w locie” według przepisu ukazującego układ jednostek
wewnątrz strony. Jednostki prezentacji danych mogą być umieszczane wyłącznie
wewnątrz stron. Na stronie może się znajdować dowolna ilość jednostek połączonych
ze sobą odpowiednimi linkami. Strony są prezentowane graficznie za pomocą
prostokątów z nazwą strony w prawym górnym rogu (rys. 2.16).
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Lista Studentów

Lista Przedmiotów

Studenci

Przedmioty

Student
[ID_grupy=”8.3"]

Przedmiot
[ID_kierunku=5]

Rys. 2.16. Strony serwisu i ich zawartość

Kod deklaracji strony jest następujący:
Page ListaStudentów
(units Studenci)
Strona musi należeć do jednego z widoków serwisu. Jest dostępna tylko dla
użytkownika korzystającego z tego widoku serwisu do którego została przypisana.
Strefy wydzielają logicznie grupę jednostek lub grupę stron w danym widoku
serwisu. Są reprezentowane graficznie za pomocą prostokąta z nazwą strefy
umieszczoną w ramce w prawym górnym rogu (rys. 2.17).
Strony i strefy mogą odpowiadać strukturze nawigacji między obszarami serwisu.
Wskazanie linku na strefę może być niejednoznaczne gdyż strefy mogą zawierać
wiele stron. W każdej strefie jedna ze stron jest określana jako default, czyli otwierana
w przypadku wykonania odwołania do całej strefy. Kolejnym oznaczeniem zarówno
stref jak i stron jest Landmark. Tak oznaczone strony są dostępne „bezpośrednio”
z każdego miejsca w serwisie. Do strony lub strefy nie określonej jako Landmark
można się dostać wyłącznie podążając za linkiem wskazującym bezpośrednio na nią.
Każdy widok serwisu posiada jedną stronę oznaczoną jako domowa (Home),
ładowaną przy pierwszym otwarciu serwisu.
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Lista Studentów
Logowanie

Dane Studentów
Area

Studenci
daneStudenta

Student
Student

Area
Dane o kierunku

Przedmioty

Studenci

Grupy

Rys. 2.17. Strefy aplikacji internetowej

WebML umożliwia zagnieżdżanie stron dając możliwość zaawansowanego podziału
struktury strony. Może być on wykorzystany np. do zamodelowania strony złożonej
z ramek. Strony zagnieżdżone mogą być renderowane łącznie (podstrony AND) lub

51

Modelowanie i implementacja aplikacji internetowych w języku WebML

rozdzielnie (podstrony OR). Podstrony typu AND mogą być wykorzystane do
wydzielenia obszaru prezentującego dane z konkretnej encji. To, która instancja jest
prezentowana może być regulowane linkami pochodzącymi z różnych podstron.
Podstrony typu OR pozwalają na wydzielenie obszaru strony prezentującego
alternatywną treść w zależności od wyboru jednego z linków prowadzącego do tego
obszaru.

Page
Page

Page
PrzedmiotyNaRoku

WybranyPrzedmiot:PrzedmiotID

DanePrzedmiotu

Przedmiot
[ID_roku=3]

WybranyPrzedmiot:PrzedmiotID
Przedmiot
[ID=?]

Page
PrzedmiotyInformatyczne

Przedmiot
[rodzaj=”inf”]

Rys. 2.18. Układ podstron AND

Rysunek 2.18 przedstawia układ podstron AND, gdzie dane przedmiotu można
wyświetlić wybierając jedną z pozycji spisu przedmiotów na roku lub spisu
przedmiotów informatycznych. Niezależnie od wyboru prezentowane są dane z tej
samej encji.
Na rys. 2.19 przedstawiony został układ podstron OR, gdzie w zależności od
wyboru linka można obejrzeć szczegółowe dane lub spis ocen wybranego z listy
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studenta. Kolorem szarym oznaczono podstronę alternatywną prezentującą dane
z różnych encji w zależności od wyboru linka.

Page
Page

Page

DaneStudenta

WybranyStudent:StudentID

StudenciNaRoku
Student
[ID=?]

WybranyStudent:StudentID

OcenyStudenta
Student
[ID_roku=3]

Oceny
[ID_studenta=?]

Rys. 2.19. Układ podstron OR

Linki automatyczne i transportowe
Wprowadzony w WebMLu ogólny podział linków zaowocował wprowadzeniem linków
różnego rodzaju, odpowiednio rozróżnianych na diagramach.
Standardowy link kontekstowy jest nazywany po prostu linkiem. Jego odmianą
jest link automatyczny oznaczany literą A i klauzulą automatic w kodzie deklaracji
linku (rys. 2.20).
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DaneStudenta

StudenciNaRoku
A

Student
[ID_roku=3]

Student
[ID=?]

Rys. 2.20. Link automatyczny (kontekstowy)

Link automatyczny podaje jednostce docelowej standardowe wartości przesyłanych
parametrów przy pierwszym uruchomieniu strony. W przedstawionym na rysunku 2.20
przypadku jednostka danych otrzyma identyfikator pierwszego studenta z listy. Dane
tego studenta będą wyświetlone przy pierwszym uruchomieniu strony. Następnie link
przekazuje wybory użytkownika tak jak zwykły link kontekstowy. Link automatyczny
jest wymagany tylko wtedy, gdy jednostka źródłowa wymaga wskazania przez
użytkownika elementu wyprowadzanego na wyjście. Jednostki prezentujące tylko
jedną instancję swojej encji nie wymagają definiowania linków automatycznych.
Oprócz linków „nawigowalnych” istnieją linki transportowe. Linki tego typu nie
powodują nawigacji (przeniesienia punktu skupienia) do innej jednostki w serwisie.
Transportują one jedynie swoje parametry z jednostki źródłowej do docelowej.
Użytkownik nie ma wpływy na taki link. Przeniesienie przez ten link danych odbywa
się automatycznie gdy element źródłowy generowany.
Brak nawigacji oznacza brak konieczności renderowania tego rodzaju linków.
W nazewnictwie WebML oznacza to, że dla tego rodzaju linków nie są tworzone
kotwice przy renderowaniu strony. Na diagramie link transportowy jest oznaczany linią
przerywaną (rys. 2.21) i klauzulą transport w kodzie deklaracji linku.
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DaneStudenta

ocenyStudenta
StudentID:ID_Studenta

Student
[ID=5]

Oceny
[ID_studenta=?]

Rys. 2.21. Link transportowy

Rysunek 2.21 przedstawia stronę prezentacji ocen studenta. Wraz z otwarciem strony
jednostka

danych

prezentuje

dane

studenta

o

określonym

identyfikatorze.

Jednocześnie linkiem transportowym przenoszone jest ID_studenta wymagane przez
jednostkę indeksu do wybrania i zaprezentowania w postaci listy ocen tego studenta.
Jednostki operacji
Jednostki prezentacji danych oraz linki pozwalają na zbudowanie struktury
prezentującej

w

dowolny

sposób

informacje

przechowywane

w

układzie

zaprojektowanym w modelu danych. Naturalną kontynuacją jest wprowadzenie
możliwości przeprowadzania operacji na tych danych. Przykładowo, dodawanie
wpisów do blogów, wybieranie i zamawianie produktów w sklepie internetowym itp.
wymaga umożliwienia wpływania poprzez oddziaływania użytkownika na informacje
zawarte w źródle danych serwisu web. Wpływ taki jest najczęściej uzyskiwany przez
wywoływanie z przeglądarki odpowiednich operacji po stronie serwera czy to
dokonujących zmian w bazie danych czy przeprowadzających jakieś inne zadania np.
wysłanie e-maila. Z definicji nie mają one wpływu na model danych, jedynie na
zawarte w bazie danych informacje.
Model hipertekstowy WebML obejmuje projektowanie tego typu operacji. Jest ono
realizowane przez wprowadzenie pojęcia jednostek operacji mających reprezentować
działania podjęte po stronie serwera w wyniku naciśnięcia odpowiedniego linku przez
użytkownika. Jednostki tego typu są umieszczane na diagramie poza stroną gdyż nie
należą one do elementów tworzących jej układ. Operacja po stronie serwera może
być zakończona powodzeniem lub porażką. Reakcja na pierwszy lub drugi przypadek
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została umożliwiona poprzez wprowadzenie linków OK i KO wyprowadzanych
z każdej jednostki operacji. Link OK jest aktywowany w przypadku powodzenia
operacji, a link KO w przypadku przeciwnym. Jednostką docelową obu linków może
być zarówno jednostka prezentacji jak i inna jednostka operacji.
Jednostki operacji są definiowane według poniższych zasad:


Jednostki operacji posiadają linki wejściowe dostarczające parametry oraz
aktywujące operację;



Jednostki operacji mogą być łączone w sekwencje. Uruchomienie pierwszej
operacji pociąga za sobą wykonanie wszystkich operacji z sekwencji;



Każda jednostka operacji posiada linki KO i OK. To który z linków zostanie
uruchomiony zależy od wewnętrznej struktury jednostki;



Każda jednostka operacji może mieć dowolną ilość wychodzących linków
transportowych, przenoszących atrybuty uzyskane w wyniku działania
jednostki do dowolnych jednostek prezentacji lub operacji.

Ogólny symbol jednostki operacji przedstawiono na rysunku 2.22.

Parametry

NazwaJednostki

OK

Parametry
Parametry
KO

Rys. 2.22. Odwzorowanie graficzne operacji w WebML

Na rys. 2.22 przedstawiona została operacja typu generic czyli „czarną skrzynka”,
zawierającą dowolny element logiki biznesowej, którego budowa nie jest opisywana
w WebMLu. Jedyną wymaganą informacją o tej jednostce operacji są jej parametry
wejściowe i wyjściowe. Mogą one być dowolnie definiowane przez projektanta.
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WebML oferuje również zestaw predefiniowanych jednostek operacji wykonujących
typowe zadania.
Do predefiniowanych jednostek operacji należą:


utworzenie instancji (ang. Object Creation) – tworzy nową instancję określonej
encji;



usunięcie instancji (ang. Object Deletion) – usuwa określoną instancję danej
encji;



zmodyfikowanie instancji (ang. Object Modification) – modyfikuje wartości
atrybutów konkretnej instancji encji;



ustanowienie relacji (ang. Relationship Creation/Connect) – tworzy relację
między konkretnymi instancjami dwóch encji;



usunięcie relacji (ang. Relationship Deletion/Disconnect) - usuwa relację
między konkretnymi instancjami dwóch encji.

Utworzenie instancji
Jednostka Utworzenia instancji tworzy nową instancję określonej encji i ustawia jej
atrybuty zgodnie z wartościami otrzymanymi na wejściu lub z ustawionymi
przypisaniami stałych wartości. Brak któregoś z atrybutów powoduje przypisanie mu
domyślnej wartości (najczęściej NULL lub w przypadku identyfikatora kolejny numer
ID). Jednostka utworzenia instancji opisywana jest symbolem jak na rysunku 2.23.

Create

OK

KO

Encja
<przypisanie>

Rys. 2.23. Jednostka tworzenia instancji
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Jednostkę charakteryzują: nazwa jednostki, nazwa encji, której instancje są tworzone,
zestaw przypisań otrzymanych parametrów lub stałych wartości do atrybutów encji.
Kod opisujący tą jednostkę przedstawia się następująco:
CreateUnit dodajStudenta
(source Student;
Imie:=Imie, Nazwisko:=Nazwisko, aktywny:=”FALSE”)
Linki OK i KO deklarowane są tak jak linki kontekstowe:
OKLink dodajStudentaOKLink
(from dodajStudenta to daneStudenta)
KOLink dodajStudentaKOLink
(from dodajStudenta to wyświetlBłąd)
Usunięcie instancji
Jednostka Usunięcie instancji usuwa konkretną instancję lub zbiór instancji określonej
encji. Wymaga dostarczenia identyfikatora(ów) usuwanej instancji. Jednostka
usuwania instancji opisywana jest symbolem jak na rysunku 2.24.

Delete

OK

KO

Encja

Rys. 2.24. Jednostka usunięcie instancji

Jednostkę charakteryzują: nazwa jednostki i nazwa encji, której instancja jest
usuwana. Jednostka automatycznie odbiera przychodzący atrybut jako identyfikator
instancji lub wybiera z identyfikator ze zbioru otrzymanych atrybutów. nie jest więc
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konieczne jawne określanie przypisania tego atrybutu. Kod opisujący tą jednostkę
przedstawia się następująco:
DeleteUnit usuńStudenta
(source Student;)
Linki OK i KO deklarowane są tak jak linki kontekstowe:
OKLink usuńStudentaOKLink
(from usuńStudenta to listaStudentów)
KOLink usuńStudentaKOLink
(from usuńStudenta to wyświetlBłąd)
Zbiór instancji do usunięcia może być również określony warunkiem. W takim
przypadku kod opisujący jednostkę jest postaci:
DeleteUnit usuńStudenta
(source Student;
stanStudiów=”ukończone”)

Modyfikacja instancji
Jednostka modyfikucji instancji lub zbioru instancji określonej encji realizuje swoją
funkcjonalność zgodnie z wartościami otrzymanymi na wejściu lub z ustawionymi
przypisaniami stałych wartości. Brak któregoś z atrybutów powoduje przypisanie mu
domyślnej wartości (najczęściej NULL). Jednostka modyfikacji instancji opisywana jest
symbolem jak na rysunku 2.25.

Modyfikacja

OK

KO

Encja
[warunki]
<parametry>

Rys. 2.25. Jednostka modyfikacji instancji
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Jednostkę modyfikacji instancji charakteryzują: nazwa jednostki , nazwa encji, której
instancje są modyfikowane, selektor identyfikujący instancje do zmodyfikowania,
zestaw przypisań otrzymanych parametrów lub stałych wartości do atrybutów encji.
Jednostka modyfikacji instancji automatycznie wybiera identyfikator(y) instancji
ze zbioru otrzymanych atrybutów. nie jest więc konieczne jawne określanie
przypisania tego atrybutu. Alternatywnie zestaw instancji do zmodyfikowania może
być określony przez warunek. Kod opisujący tą jednostkę przedstawia się
następująco:
ModifyUnit zmieńDaneStudenta
(source Student;
rokUkończenia < 2008;
aktywny:=”FALSE”)
Linki OK i KO deklarowane są tak jak linki kontekstowe:
OKLink zmieńDaneStudentaOKLink
(from zmieńDaneStudenta to listaStudentów)
KOLink zmieńDaneStudentaKOLink
(from zmieńDaneStudenta to wyświetlBłąd)
Przedstawiony kod deklaruje jednostkę modyfikacji zmieniającą atrybut aktywny
instancji Student na wartość FALSE dla wszystkich instancji, dla których atrybut rok
ukończenia jest mniejszy niż 2008.
Ustanowienie relacji
Jednostka ustanowienia relacji łączy określone instancje dwóch encji powiązaniemrelacją. Rodzaj relacji między encjami musi być określony w modelu danych.
Jednostka wymaga określenia identyfikatorów łączonych instancji. Identyfikatory
instancji jednej lub obu encji mogą występować w zbiorach W takim przypadku dla
każdej pary instancji tworzona jest osobna relacja. Jednostka ustanowienia relacji
opisywana jest symbolem jak na rysunku 2.26.
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Parametry
OK

Connect
Parametry

Parametry
KO
Relacja

Rys. 2.26. Jednostka ustanowienia relacji

Jednostkę ustanowienia relacji charakteryzują: nazwa jednostki, nazwa relacji między
encjami, selektory identyfikujące instancje w obu encjach.
Jednostka aktywuje link KO jeżeli przynajmniej jedno ustanowienie relacji
zakończyło się niepowodzeniem. W takim przypadku przekazywane są identyfikatory
instancji, których nie można było połączyć. Jeżeli relacją miedzy konkretnymi
instancjami już istnieje, operacja nie jest wykonywana ale wynik operacji jest
uznawany za pozytywny. Kod opisujący tą jednostkę przedstawia się następująco:
ConnectUnit przypiszStudenta
(source StudentToGrupa;
Student.ID = ID_studenta;
Grupa.ID = ID_grupy)
Linki OK i KO deklarowane są tak jak linki kontekstowe:
OKLink przypiszStudentaOKLink
(from przypiszStudenta to listaStudentów)
KOLink przypiszStudentaKOLink
(from przypiszStudenta to wyświetlBłąd)
Przedstawiony kod tworzy relacje między studentami określonymi atrybutem
ID_studenta otrzymanym na wejściu jednostki a grupą o identyfikatorze ID_grupy
otrzymanym na wejściu jednostki.
Usunięcie relacji
Jednostka usunięcia relacji to usuwa relację między instancjami dwóch encji. Rodzaj
relacji między encjami musi być określony w modelu danych. Jednostka wymaga
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określenia identyfikatorów łączonych instancji. Identyfikatory instancji jednej lub obu
encji mogą występować w zbiorach W takim przypadku usuwana jest relacja między
każdą parą instancji. Brak zdefiniowania jednego ze zbiorów instancji powoduje
usunięcie wszystkich relacji między zbiorem instancji drugiej encji a dowolnymi
instancjami encji pierwszej. Jednostka usunięcia relacji opisywana jest symbolem jak
na rysunku 2.27.

Parametry

Rozłączenie

OK

Parametry
Parametry
KO
Relacja
[warunek]

Rys. 2.27. Jednostka usunięcia relacji

Jednostkę usunięcia relacji charakteryzują: nazwa jednostki, nazwa relacji między
encjami, selektory identyfikujące instancje w obu encjach. Opcjonalnie do określenia
zbioru encji rozłączanych może być wykorzystany warunek.
Jednostka aktywuje link KO jeżeli nie udało się usnąć relacji między przynajmniej
jedną parą instancji. W takim przypadku przekazywane są identyfikatory instancji,
których nie można było rozłączyć. W przypadku braku relacji między parą instancji,
operacja rozłączenia nie jest wykonywana ale wynik operacji jest uznawany za
pozytywny. Kod opisujący tą jednostkę przedstawia się następująco:
DisconnectUnit odłączStudenta
(source StudentToGrupa;
Student.ID = ID_studenta;
Grupa.ID = ID_grupy)
Linki OK i KO deklarowane są tak jak linki kontekstowe:
OKLink odłączStudentaOKLink
(from odłączStudenta to listaStudentów)
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KOLink odłączStudentaKOLink
(from odłączStudenta to wyświetlBłąd)
Przedstawiony kod usuwa relację między studentem określonym atrybutem
ID_studenta otrzymanym na wejściu jednostki a grupą o identyfikatorze ID_grupy
otrzymanym na wejściu jednostki.
Jednostki pomocnicze
Dodatkową grupą predefiniowanych jednostek są jednostki pomocnicze. Ich głównym
przeznaczeniem jest ułatwienie budowy diagramów modelu hipertekstowego poprzez
dostarczenie możliwości wykonania typowych operacji selekcji atrybutów lub wyboru
warunkowego.
Do tego typu jednostek należą:


jednostka selekcji (ang. Selector Unit) – pobierająca z encji instancje
określone zbiorem identyfikatorów i udostępniająca odpowiednie atrybuty
linkami transportowymi;



jednostka decyzyjna (ang. Is not Null Unit) – przekazująca sterowanie linkiem
OK lub KO w zależności od istnienia niepustej wartości atrybutu na wejściu;



jednostka warunkowa (ang. Switch Unit) – wybierająca jeden z linków
wyjściowych w zależności od sprawdzenia określonego warunku.

Jednostki te nie są włączone do oficjalnego zestawu jednostek WebML dostępnego
np. na stronie webml.org. Są one jednak wykorzystywane w środowisku projektowania
serwisów WebRatio będącym flagowym produktem twórców języka WebML (i jak
dotąd jedynym wykorzystującym tą notację w procesie tworzenia serwisu)
Jednostka selekcji
Jednostka ta umożliwia wybranie odpowiednich instancji konkretnej encji bez
konieczności

prezentowania

otrzymanego

wyniku

na

stronie.

Wymaga

ona

zdefiniowania nazwy encji, z której będą pobierane instancje oraz przekazania
parametru zawierającego zbiór identyfikatorów instancji do wybrania. Otrzymany
wynik może być dostarczany linkami transportowymi zarówno do jednostek
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prezentacji jak i operacyjnych. Jednostka selekcji opisywana jest symbolem jak na
rysunku 2.28.

Rys. 2.28. Jednostka selekcji

W przypadku nie otrzymania zbioru identyfikatorów instancji, w jednostce selekcji
wybierane są wszystkie instancje danej encji.
Jednostka selekcji znajduje się na pograniczu między jednostkami prezentacji
a jednostkami operacji, może więc być umieszczana zarówno wewnątrz jak i poza
aplikacją.
Jednostka decyzyjna
Jednostka ta przekazuje sterowanie i ewentualne parametry jedną z dwóch dróg.
Wybór drogi zależy od istnienia wartości parametru wejściowego. Wymaga ona
przekazania parametru który ma być testowany. Otrzymany wynik jest przekazywany
linkami OK i KO. Jednostka decyzyjna opisywana jest symbolem jak na rysunku 2.29.
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Rys. 2.29. Jednostka decyzyjna

W przypadku nie otrzymania zbioru identyfikatorów instancji, w jednostce decyzyjnej
wybierane są wszystkie instancje danej encji.
Jednostka decyzyjna jest zaliczana do jednostek operacji, jest więc umieszczana
poza serwisem.
Jednostka decyzyjna
Jednostka decyzyjna przekazuje sterowanie jednym z linków OK w zależności od
wyniku testu CASE wykonywanego na parametrze otrzymanym na wejściu. Wymaga
ona przekazania parametru który ma być testowany. Jednostka decyzyjna opisywana
jest symbolem jak na rysunku 2.30.
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Rys. 2.30. Jednostka decyzyjna

Linki OK są związane z poszczególnymi przypadkami CASE parametrem „Code”.
Dodatkowy link OK nie posiadający parametru Code jest traktowany jako link
standardowy, wykonywany w przypadku braku dopasowania testowanego parametru
do któregokolwiek przypadku.
Jednostka decyzyjna jest zaliczana do jednostek operacji, jest więc umieszczana
poza stroną.
Jednostki logowania i parametrów globalnych
Ostatnią grupą jednostek zdefiniowanych w notacji WebML są jednostki logowania
i parametrów globalnych. Zaliczają się do nich:


jednostka zalogowania (ang. Login Unit),



jednostka wylogowania (ang. Logout Unit),



jednostka zmiany roli (ang. Change Role Unit),



jednostka zapisu zmiennej globalnej (ang. Set Unit),



jednostka odczytu zmiennej globalnej (ang. Get Unit).
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Jednostka zalogowania
Jednostka zalogowania jest predefiniowaną jednostką operacji, umożliwiającą
przeprowadzenie operacji zidentyfikowania użytkownika korzystającego z systemu.
Jednostka ta jest opisywana symbolem jak na rysunku 2.31. Jest ona także
definiowana kodem:
login Logowanie
parameters UserName :=Nazwa, Password :=Hasło)

Login

OK

KO

Rys. 2.31. Jednostka zalogowania

Jednostka zalogowania wymaga dostarczenia parametrów zawierających nazwę
użytkownika i hasło. W przypadku pomyślnego zalogowania automatycznie zapisuje
identyfikator użytkownika w zmiennej globalnej CurrentUser. Linki wychodzące OK
i KO są wykonywane odpowiednio w przypadku pozytywnego lub negatywnego
przeprowadzenia operacji logowania. Link OK jest często pomijany ze względu na to,
że pomyślne zalogowanie użytkownika pociąga za sobą skierowanie go na jego
domyślną stronę startową.
Jednostka wylogowania
Jednostka wylogowania jest predefiniowaną jednostką operacji umożliwiającą
przeprowadzenie operacji wylogowania użytkownika korzystającego z systemu.
Jednostka ta jest opisywana symbolem jak na rysunku 2.32.
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Logout

Rys. 2.32. Jednostka wylogowania

Jednostka wylogowania jest zdefiniowana kodem:
logout Wylogowanie
Nie wymaga ona dostarczenia żadnych parametrów i jest aktywowana linkiem
bezkontekstowym. Powoduje usunięcie bieżącej sesji użytkownika, wyczyszczenie
parametru globalnego CurrentUser i przeniesienie użytkownika na standardową
stronę powitalną serwisu.
Jednostka zmiany roli
Jednostka zmiany roli jest predefiniowaną jednostką operacji umożliwiającą
przeprowadzenie operacji zmiany roli (grupy) użytkownika korzystającego z systemu.
Jednostka ta jest opisywana symbolem jak na rysunku 2.33.

Zmień grupę

OK

KO

Rys. 2.33. Jednostka zmiany roli

Jednostka zmiany roli jest zdefiniowana kodem:
ChangeGroupUnit ZmieńGrupę
(CurrentUser = Użytkownik, SelectedGroup = NowaGrupa)
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Jednostka zmiany roli nie powoduje wylogowania użytkownika. Zmienia jedynie
bieżącą grupę (zmieniając parametr globalny CurrentGroup), w ramach której
użytkownik porusza się po systemie. Wymaga ona dostarczenia parametrów
zawierających ID użytkownika i ID grupy. Użytkownik musi być przypisany do
zmienianej grupy. W przypadku pomyślnej zmiany grupy użytkownik jest kierowany na
domyślną stronę startową przypisaną obecnej grupie.
Jednostka zapisu zmiennej globalnej
Zmienne globalne są dostępne z poziomu każdej strony w czasie trwania jednej sesji
użytkownika w serwisie. Są one deklarowane za pomocą kodu:
globalParameter ID_grupy
(type OID;
entity Grupa)
lub
globalParameter NazwaProjektu
(type string;
initialValue “Projekt WebML”)
W pierwszym przypadku parametr globalny ID_grupy będzie przyjmował wartości
atrybutu identyfikatora (OID) encji Grupa. W drugim przypadku, nie związany z żadną
encją parametr NazwaProjektu został zdefiniowany jako String z wartością
początkową „Projekt WebML”.
Jednostka zapisu wartości zdeklarowanej zmiennej globalnej jest opisywana
symbolem jak na rysunku 2.34.

Parametr

Set unit

Parametr

Rys. 2.34. Jednostka zapisu wartości zdeklarowanej zmiennej globalnej
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Jednostka ta wymaga zdefiniowania parametru do zapisania. Jedynym linkiem
dołączonym do tej jednostki jest link wejściowy dostarczający wartość parametru do
zapisania. Kod definiujący tą jednostkę jest następujący:
setUnit ustawNazwęProjektu
(parameter NazwaProjektu)

Jednostka odczytu zmiennej globalnej
Jednostka odczytu wartości zdeklarowanej zmiennej globalnej jest opisywana
symbolem jak na rysunku 2.35.

Get unit
Parametr

Parametr

Rys. 2.35. Jednostka odczytu zmiennej globalnej

Jednostka odczytu zmiennej globalnej wymaga zdefiniowania parametru globalnego
do odczytu. Jedynym linkiem dołączonym do tej jednostki jest link wyjściowy
dostarczający odczytaną wartość parametru globalnego. Kod definiujący tą jednostkę
jest następujący:
getUnit pobierzNazwęProjektu
(parameter NazwaProjektu)

2.3.

PRZYKŁADY MODELOWANIA HIPERTEKSTU

W rozdziale tym przedstawione są przykłady modelowania hipertekstu dla typowych
zadań obsługiwanych przez serwis internetowy.
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Prezentacja danych
Typową sytuacją obsługiwaną przez serwis Web jest prezentacja informacji
składających się z wielu elementów. Najczęściej prezentacja takich danych odbywa
się w dwóch etapach: prezentacja nagłówków dostępnych informacji następnie
prezentacja wybranej spośród nich informacji w sposób szczegółowy.
Na rysunku 2.36 przedstawiono dwa spośród możliwych rozwiązań modelowania
takiej sytuacji w WebMLu.

a)
Skróty wiadomości

Wiadomość

Lista wiadomości

Treść wiadomości

News

News
[OID = ?]

b)
Wadomości
Lista wiadomości

Treść wiadomości
ID_newsa:=OID

News

News
[OID = ?]

Rys. 8.36. Modelowanie prezentacji danych
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Wariant a) rysunku 2.36 przedstawia sytuację gdy lista i dane szczegółowe
prezentowane są na dwóch stronach. Na początku prezentowana jest strona
zawierająca jednostkę indeksu pobierającą z encji Wiadomości tytuły i daty zapisania
wiadomości. Dane te są prezentowane w postaci listy. Każdy element listy jest
zakończony linkiem. Link ten jest ogólnie przedstawiony za pomocą strzałki kierującej
się do jednostki danych znajdującej się na drugiej stronie. Oznacza ona link
kontekstowy przenoszący parametr zawierający OID wybranej z listy wiadomości.
Wybranie przez użytkownika jednego z elementów listy powoduje przeniesienie do
strony zawierającej jednostkę danych przedstawiającą pełną treść wiadomości, której
OID został dostarczony w odwołaniu. Odczytanie innej wiadomości wymaga powrotu
do strony z listą, co jest realizowane linkiem bezkontekstowym.
Wariant b) rysunku 2.36 przedstawia sytuację gdy obie jednostki znajdują się na
tej samej stronie. Link od jednostki indeksu do jednostki danych jest linkiem intrapage
czyli nie powoduje przeniesienia do innej strony, a jedynie przeładowanie strony
obecnej ze zmianą zawartości jednostki danych. Nie ma potrzeby wprowadzania linku
powrotu do listy gdyż jest ona cały czas dostępna na stronie.
Dodawanie i usuwanie danych
Sytuacja dodawania lub usuwania danych może być przedstawiona na przykładzie
dodawania i usuwania wiadomości (rys. 2.37). Użytkownik ma możliwość wpisania
w formularzu swojej wiadomości. Po zatwierdzeniu nowa wiadomość pojawi się jako
kolejna pozycja listy. Każdą pozycję z listy można usunąć odpowiednim linkiem.
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Twoje wiadomości
Nowa wiadomość

News_tytuł:=tytuł;
News_treść:=treść

Create

Lista wiadomości
News
OK
KO
News
ID_newsa:=OID

Strona błędu

OK

Delete
KO

News
[OID = ?]

Rys. 2.37. Modelowanie dodawania i usuwania danych

Link usunięcia wiadomości prowadzi od jednostki indeksu do jednostki usunięcia
instancji. Jawna deklaracja parametru ID_newsa nie jest konieczna gdyż atrybutem
standardowo przekazywanym przez jednostkę indeksu jest OID wybranej instancji,
którego oczekuje jednostka usunięcia instancji. Po pomyślnym usunięciu instancji link
OK prowadzi ponownie na stronę „Twoje wiadomości” powodując jej przeładowanie
a razem z nią odświeżenie listy wiadomości.
Jednostka wprowadzania „Nowa wiadomość” przesyła linkiem kontekstowym
parametry tytuł i treść wiadomości do jednostki utworzenia instancji. W tym przypadku
złączenie odpowiednich pól formularza z atrybutami encji musi być zdefiniowane
przez projektanta z powodu dowolności ich nazw. Analogicznie do usunięcia link OK
powoduje przeładowanie strony i odświeżenie listy wiadomości.
W przypadku niepomyślnego zakończenia operacji utworzenia lub usunięcia
instancji encji News linki KO kierują na stronę informacyjną o błędzie. Jej zawartość
nie została zaprojektowana na tym rysunku 2.37.
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Modyfikacja danych
Modyfikacja danych wiąże się z potrzebą załadowania danych modyfikowanych do
odpowiedniego formularza. Kontynuując przykład obsługi wiadomości można
umożliwić edycję wcześniej wpisanych wiadomości.

Edycja Wiadomości
Edycja

News_tytuł:=tytuł;
News_treść:=treść

Create

News_tytul:=tytuł;
News_treść:=treść

Lista wiadomości
News
ID_newsa:=OID

News
News
[oid = ?]

Rys. 2.38. Model modyfikacji danych

Rysunek

2.38

przedstawia

układ

strony

podobny

do

dodawania/usuwania

z podrozdziału „Dodawanie i usuwanie danych”. Z listy można wybrać wiadomość do
edycji. Tytuł i treść wiadomości powinna zostać załadowana do formularza jednak
jednostka indeksu nie odczytuje atrybutu treść, nie może więc go przekazać do
formularza. Wykorzystywana jest pomocnicza jednostka selekcji odbierająca od
jednostki indeksu OID wybranej wiadomości. Atrybuty właściwej instancji zostają
odczytane i przekazane linkiem transportowym do jednostki wprowadzania. Dalsza
część diagramu odpowiada diagramowi dodawania danych z rozdziału „Dodawanie
i usuwanie danych”.
Modyfikacja lub dodawanie
Modelowany obecnie przykład zakłada umożliwienie wykonania zadań z rozdziałów
„Dodawanie i usuwanie danych” i „Modyfikacja danych” wykorzystując tą samą stronę
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z formularzem. Należy wprowadzić rozróżnienie czy dane wprowadzane w formularzu
są nowe czy należą do istniejącej wiadomości (rys. 2.39).

Delete

Create
News
[OID=?]

News_tytuł:=tytuł;
News_treść:=treść

Edycja Wiadomości

KO

ID_newsa:=OID

Istnieje OID?

Edycja

News_tytul:=tytuł;
News_treść:=treść

Lista wiadomości

News

OK
News_ID:=OID

News_ID:=OID

Modify
News_tytuł:=tytuł;
News_treść:=treść

Dane wiadomości
ID_newsa:=OID

News

News
[OID=?]

News
[oid = ?]

Rys. 2.39. Model modyfikacji i dodawania danych na stronie

Przesłanie

danych

z

formularza

jest

równoznaczne

z

wykonaniem

linku

bezkontekstowego uruchamiającego pomocniczą jednostkę decyzyjną. Jednostka
decyzyjna sprawdza czy istnieje parametr OID wiadomości. Jeżeli wiadomość została
wcześniej wybrana i przesłana do edycji, pomocnicza jednostka selekcji dostarczyła
ten parametr jednostce decyzji linkiem transportowym. W przypadku gdy wpisano
dane w formularz nie wybierając żadnej wiadomości do edycji, jednostka decyzyjna
nie otrzyma parametru OID. W pierwszym przypadku jednostka decyzyjna uaktywni
link OK uruchamiając jednostkę zmodyfikowania instancji. W przypadku drugim
uruchomiony zostanie link KO wskazujący jednostkę utworzenia instancji. Jednostka
utworzenia instancji otrzyma niezbędne dane linkiem transportowym z formularza.
Jednostka modyfikacji potrzebuje dodatkowo OID instancji do zmodyfikowania
przekazany jej przez jednostkę decyzyjną linkiem OK.

75

Modelowanie i implementacja aplikacji internetowych w języku WebML

Powyższe przykłady przedstawiają jedynie niewielki wycinek modelowania
hipertekstu za pomocą języka WebML. Są one wystarczające aby przedstawić zasady
rządzące budowaniem modeli hipertekstowych stron serwisu.

2.4.

MODEL PREZENTACJI

Trzecim poziomem podziału projektu serwisu internetowego w WebML jest model
prezentacji. Wykorzystuje on sprawdzoną hierarchiczną strukturę szablonów. Opisują
one układ strony serwisu, strefy wewnątrz strony, poszczególnych jednostek, czy
nawet elementów jednostek takich jak np. pola formularza generowane przez
jednostkę wprowadzania. Do opisów szablonów stron wykorzystuje się notacje
(X)HTML, CSS, XML i XSL.
Szablon strony serwisu
Głównym elementem modelu prezentacji jest uniwersalny szablon strony serwisu.
Szablon taki zawiera układ elementów statycznych strony, zapisany w (X)HTMLu oraz
dowiązania do szablonów CSS określających styl prezentacji strony. Aby umożliwić
uniwersalne

wykorzystywanie

szablonu

zrezygnowano

z

jawnego

określania

położenia jednostek modelu hipertekstu WebML. W układzie strony definiowane są
obszary, w których mogą być umieszczane wyniki renderowania poszczególnych
jednostek prezentacji danych.
Szczególnym obszarem jest Grid będący standardowym miejscem umieszczania
wyników renderowania jednostek. Grid zapewnia układ tabelaryczny rozdzielający
poszczególne jednostki. Jednostki zawarte w obszarze Grid są rozmieszczane
wewnątrz tego obszaru z wykorzystaniem tabeli zapisywanej w kodzie HTML.
W układzie strony mogą być definiowane również obszary pozycjonowania
jednostek WebML niezależne od Grid. Umożliwiają one tworzenie układów
„pływających” wykorzystujących warstwy i style CSS.
Szablon strony może być przypisany jeden do całego widoku projektu. Można
również zdefiniować hierarchiczną strukturę szablonów przypisując niektórym strefom
i stronom serwisu ich własne szablony.
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Szablony jednostek prezentacji danych
Niezależnie od szablonu strony poszczególne jednostki prezentacji mogą posiadać
własne szablony definiujące ich wygląd na stronie. Szablon taki może być przypisany
do konkretnego typu jednostki niezależnie od jej umiejscowienia jak również do
konkretnej jednostki na danej stronie definiując szczególny przypadek prezentacji
danych.
Listing 2.1. Szablon stylu jednostki danych

<wr:Iterate var="link" context="unit" select="layout:Link">
<wr:Visible>
<% if(linkOrientation == "vertical") { %>
<tr>
<% } %>
<td><wr:Link class="link"/></td>
<%if(linkOrientation == "vertical") {%>
</tr>
<% } %>
</wr:Visible>
</wr:Iterate>
Fragment kodu z list. 2.1 szablonu stylu dla jednostki danych definiuje sposób
przedstawienia wychodzących z niej linków kontekstowych za pomocą odnośników
w tabelce HTML. Atrybut linkOrientation mający wartość vertical powoduje, że
odnośniki są umieszczane w kolejnych wierszach tablicy.
Własny szablon może posiadać również jeden z prezentowanych atrybutów.
Przykładowo kod z list. 2.2 definiuje sposób wyświetlania atrybutu typu BLOB
zawierającego dokument w postaci ikony i nazwy dokumentu z podłączonym linkiem
wskazującym na ten dokument.
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Listing 2.2. Definicja sposobu wyświetlania atrybutu

#?delimiters [%, %], [%=, %]
def type = attr["type"]
def contentType = attr["contentType"]
def attrProp =
getFieldName(getAttributeById(attr["attribute"]))
[% if (type == "blob" && contentType == "application/doc") { %]
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>
<img border="0" alt="<wr:Label context="attr"/>"
src="WRResources/docIcon.png"/>
</td>
<td>
<a href="<c:out value="${[%=item%].[%=attrProp%]}"/>"><c:out
value="${[%=item%].[%=attrProp%].name}"/></a>
</td>
</tr>
</table>
[% } %]
Szablony mogą posiadać atrybuty definiowane dla każdego wykorzystania szablonu.
Można w ten sposób uzyskać zróżnicowanie sposobu prezentacji jednostek danego
typu korzystających z tego samego szablonu.

2.5.

PODSUMOWANIE

Notacja WebML jest jedną z najbardziej udanych prób stworzenia uniwersalnego
języka (silnie wzorowanym na UMLu) do graficznego modelowania złożonych aplikacji
internetowych,

szczególnie

silnie

związanych

z

przetwarzaniem

danych,

składowanych w bazach danych. Poza graficznymi modelami struktury i przepływu
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danych w aplikacjach język WebML, po uprzednim oprzyrządowaniu w narzędzie
CASE pod nazwą WebRatio, umożliwia generowanie kodu aplikacji [KĘS08], tj.
wytworzenie aplikacji internetowej przy niewielkiej znajomości języków skryptowych.

3
Implementacja BPEL
w budowie współczesnych aplikacji webowych

Współczesne aplikacje webowe, wobec rosnącej złożoności procesów biznesowych
jakie mają modelować, wymagają stosowania odpowiednich metodyk budowy
i rozbudowy,

które

zapewnią

możliwie

szybką

implementację

określonych

funkcjonalności. Każda taka aplikacja powinna jak najdokładniej odzwierciedlać
przebieg tych procesów oraz uwzględniać dynamiczny charakter ich przebiegu. Duża
zmienność otoczenia organizacji wymusza dodatkowo, by nadążała ona za
zmieniającymi się warunkami prowadzenia biznesu poprzez rozbudowę czy też
optymalizację już istniejących aplikacji. Działania te muszą odbywać się w sposób
zapewniający klientom właściwą jakość usług. Dlatego istotnym aspektem tych zmian
jest takie ich wprowadzenie, aby prace z tym związane nie utrudniały lub wręcz nie
eliminowały możliwości korzystania z już dostępnej funkcjonalności takiej aplikacji.
Czas potrzebny na modyfikację istniejącego oprogramowania zależy od wielu
czynników m.in. od złożoności i rozmiaru aplikacji, zakresu zmian, a także ilości
dotychczasowych przekształceń systemu. Duża liczba modyfikacji często prowadzi do
utraty pewnej odporności aplikacji na błędy, co wymaga przeprowadzenia nowych
testów, a to z kolei wpływa na wydłużenie czasu oddania systemu do eksploatacji.
Szczególnie trudna staje się integracja nowych funkcjonalności z innymi aplikacjami,
które będą korzystać z nowego rozwiązania.
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Rozwiązaniem

powyższych

problemów

jest

wykorzystanie

architektury

zorientowanej na usługi SOA (ang. Service Oriented Architecture) oraz technologii
Web

Services,

których

integracja

gwarantuje

utrzymanie

dotychczasowej

funkcjonalności aplikacji oraz efektywną implementację nowych funkcjonalności
poprzez wykorzystanie tzw. web serwisów. Takie podejście zapewnia także dużą
elastyczność i intuicyjność w tworzeniu nowych funkcjonalności, które pozwolą
nadążyć za zmieniającymi się potrzebami biznesu. Przy dużej liczbie różnych aplikacji
informatycznych wykorzystywanych we współczesnych organizacjach, zastosowanie
takiej metodyki przynosi doskonałe rezultaty w obszarze integracji ich funkcjonalności.
Jako konieczne uzupełnienie należy tutaj przytoczyć zagadnienie automatyzacji
i właściwej

organizacji

procesów,

które

będą

wykorzystywały

poszczególne

funkcjonalności.
Jednym z możliwych sposobów efektywnego wsparcia dla architektury SOA i web
serwisów jest wykorzystanie języka BPEL czyli języka definiowania procesów
biznesowych w usługach sieciowych (ang. Business Process Execution Language).
W niniejszym rozdziale zostanie przedstawione narzędzie Oracle BPEL Process
Manager, umożliwiające korzystanie z tego języka na platformie Oracle oraz przykład
implementacji usługi sieciowej w środowisku Oracle Forms.

3.1.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WEB SERVICES I SOA

Według serwisu Wikipedii, Web services to "komponenty programowe, niezależne od
platformy i implementacji, dostarczające określonej funkcjonalności" [WIK08]. Dzięki
swoim właściwościom stanowią doskonałą bazę do budowy rozproszonych systemów
informatycznych, które wykorzystują zewnętrzne funkcjonalności oferowane przez
inne aplikacje lub serwery usług. Web serwisy mogą być tworzone w dowolnych
technologiach i udostępniane na dowolne platformy działania aplikacji docelowych.
Posługiwanie się web serwisami wymaga:


zdefiniowania opisu usługi przy pomocy języka WSDL (ang. Web Services
Description Language),
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zarejestrowania usługi w rejestrze UDDI (ang. Universal Description,
Discovery and Integration),



ich wywołania przez zewnętrzne aplikacje lub inne usługi.

Wywołanie usługi sieciowej związane jest z wykorzystaniem protokołów sieciowych
(tutaj SOAP) oraz przeszukiwaniem zasobów UDDI. Poprawne wykorzystanie usług
uwarunkowane jest znajomością standardu wymiany danych między tymi usługami.
Natomiast nie jest konieczne, by znane były szczegóły dotyczące sposobu
implementacji danej usługi, co stanowi istotną zaletę takiego rozwiązania.
Korzystanie z gotowych usług sieciowych zwiększa efektywność tworzenia
aplikacji, gdyż spada ryzyko popełnienia błędów w kodzie źródłowym ze względu na
posługiwanie się już poprawnie działającymi usługami. Nie bez znaczenia pozostaje
także skrócenie czasu budowy aplikacji, który to proces jest podobny do wybierania
i właściwego

integrowania

gotowych

komponentów

realizujących

określone

funkcjonalności.
Idea integracji i wielokrotnego wykorzystania niezależnych od siebie web
serwisów została wykorzystana w architekturze SOA, która stała się nowoczesną
koncepcją budowy współczesnych aplikacji webowych. Najważniejszymi założeniami
SOA są [JUR06]:


istnienie niezależnych serwisów (usług), realizujących określone funkcje;



możliwość wymiany komunikatów pomiędzy serwisami;



możliwość definiowania schematu luźnych połączeń między elementami
architektury;



zapewnienie wsparcia dla przesyłu synchronicznego jak i asynchronicznego
komunikatów (danych);



zapewnienie

QoS

(ang.

Quality

of

Service)

poprzez

WS-Security,

WS-Addressing, WS-Coordination;


możliwość zestawienia usług w procesy biznesowe.

Możliwość szybkiego i łatwego komponowania zestawu usług, w ramach architektury
SOA, jest odpowiedzią ze strony technologii informatycznych na zmieniające się
potrzeby współczesnego biznesu. Dla zapewnienia właściwego współdziałania
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poszczególnych usług konieczne będzie zastosowanie pewnego nadrzędnego
koordynatora, którym może być język BPEL.

3.2.

OPIS JĘZYKA BPEL

Język BPEL jest deklaratywnym językiem znaczników, umożliwiającym definiowanie
sposobu realizacji procesów biznesowych, w których wykorzystuje się web serwisy.
Należy on do rodziny języków XML. Jednak posiada dodatkowo możliwości
charakterystyczne dla języków programowania takie jak organizacja powtarzania
czynności czy też warunkowe wykonywanie działań. Ponadto umożliwia definiowanie
operacji typowych dla procesów biznesowych takich jak określanie celu działania,
równoległość wykonywania zadań, organizacja procesów w struktury nadrzędne,
współpraca z innymi partnerami, wywoływanie innych usług, obsługa określonych
zdarzeń czy błędnych sytuacji oraz wpływ czynnika ludzkiego na podejmowane
działania.
W literaturze [JUR06] wymienia się następujące istotne cechy języka BPEL:


logika biznesowa opisana jest poprzez tworzenie scenariuszy wykorzystania
gotowych

serwisów

(poszczególne

scenariusze

odpowiadają

różnym

procesom biznesowym);


możliwość syntezy procesów i usług w struktury nadrzędne, realizujące
bardziej złożone zadania (funkcjonalności);



możliwość obsługi synchronicznych i asynchronicznych wywołań usług;



zapewnienie obsługi przebiegu procesu w przypadku błędnego zakończenia
zadań (tzw. rekompensacja);



możliwość definiowania harmonogramów realizacji zadań oraz wznawiania
zadań przerwanych;



segregacja zadań z uwzględnieniem czasu ich uruchomienia oraz czasu ich
zakończenia.

Najważniejszą zaletą języka BPEL jest możliwość integrowania usług sieciowych
zrealizowanych w różnych technologiach, co znacznie poszerza wachlarz możliwych
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kombinacji funkcjonalności. Na rys. 3.1, za literaturą [CAU08], przedstawiono miejsce
BPEL-a, jako integratora różnych usług sieciowych, w architekturze SOA.

Rys. 3.1. Schemat współpracy standardu BPEL z innymi usługami [CAU08]

Podstawową i najważniejszą funkcją BPEL-a w tej architekturze jest zarządzanie
wywołaniami web serwisów, zgodnie z przyjętym scenariuszem wynikającym
z realnego przebiegu procesów biznesowych. Organizacja tych wywołań może mieć
charakter asynchroniczny lub synchroniczny. W związku z tym wyróżnia się dwa
modele zarządzania wywołaniami web serwisów: choreografia i orkiestracja.
W modelu typu choreografia (rys. 3.2) definiuje się określone ścieżki wywołań
poszczególnych serwisów, a każda usługa jest ściśle powiązana z inną usługą.
Dokładnie też określony jest czas i warunki, w jakich będzie ona uruchomiona.
Konieczna jest tutaj znajomość kolejności wywołań usług. Dla każdej usługi znany jest
także rodzaj zadania poprzedzającego jak i następującego po niej, co decyduje
o konieczności zapewnienia właściwego formatu danych wymienianych między
usługami (a zatem dwie kolejne usługi w łańcuchu już w swojej definicji muszą mieć
narzucony format wymiany danych, co ogranicza możliwość ich kompozycji z innymi
usługami).
Poszczególne web serwisy stanowią obowiązkowy element całego łańcucha
wywołań i nie ma możliwości, by którykolwiek element tego schematu został
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pominięty. Taki sposób zarządzania wywołaniami usług ma jednak podstawową wadę,
jaką jest brak elastyczności i dowolności w komponowaniu tych wywołań, adekwatnie
do zmieniających się potrzeb biznesowych. Dostosowanie się do wysokiej dynamiki
biznesu będzie wymagało zdefiniowania całkowicie nowego schematu wywołań, co
stanowi istotną przeszkodę w efektywnym tworzeniu aplikacji webowych.

Rys. 3.2. Zarządzanie web serwisami - model choreografia

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest tzw. model orkiestracji (rys. 3.3), w którym
definiuje się element główny (koordynator), odpowiedzialny za właściwe wywołania
usług. Każda usługa w tym schemacie realizuje zadanie niezależnie od wywołania
innej usługi i nie musi "wiedzieć" o istnieniu pozostałych usług, biorących udział
w procesie biznesowym.

Rys. 3.3. Zarządzanie web serwisami - model orkiestracji
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Tablica 3.1. Wybrane znaczniki języka BPEL [OAS07]
Znacznik
Komponent (Oracle
Opis
BPEL Process Manager)
<assign>
przypisanie nowych wartości do zmiennych
<compensate>

<empty>

uruchomienie rekompensacji, czyli
odzyskanie stanu poprzedzającego
uruchomienie procesu
pusta czynność, bez operacji do wykonania

<flow>

równoległe wykonanie czynności

<invoke>

wywołanie usług (web serwisów)
dostarczonych przez partnerów

<partnerLink>

powiązanie z usługą (web serwisem)

<pick>

wybór jednej z wielu alternatywnych ścieżek
działania

<receive>

oczekiwanie na wywołanie procesu
biznesowego przez klienta i odebranie od
niego wiadomości
wygenerowanie odpowiedzi w przypadku
synchronicznego wywołania procesu

<reply>
<scope>

blok czynności

<sequence>

uporządkowana sekwencja czynności

<switch>

rozgałęzienie sterowania

<terminate>

natychmiastowe zakończenie procesu
biznesowego

<throw>

generowanie wyjątków z wnętrza procesu
biznesowego

<wait>

wstrzymanie wykonania procesu (uśpienie)
na określony okres

<while>

konstrukcja pętli
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Koordynator realizuje zadania związane z zapewnieniem właściwej kolejności
wywołań usług (może ona zmieniać się dynamicznie w procesie biznesowym) oraz
właściwych formatów danych wymienianych między usługami. W jego definicji
zapisane są możliwe scenariusze wywołań, co czyni ten rodzaj zarządzania web
serwisami bardziej uniwersalnym. Obecność centralnego procesu zarządzającego,
"dyrygującego" wywołaniami usług, gwarantuje większą elastyczność kompozycji tych
wywołań i budowy takiego rozwiązania, które szybciej nadąża za nowymi
wymaganiami określonymi w procesach biznesowych.
Jak wspomniano na wstępie, język BPEL opiera się na wykorzystaniu
znaczników. Jednak dużym ułatwieniem w komponowaniu kodu źródłowego jest
posługiwanie się gotowymi komponentami, które odpowiadają właściwym znacznikom.
Wykaz przykładowych znaczników zawiera tab. 3.1 (nie wyczerpuje on jednak zbioru
wszystkich znaczników języka BPEL).
Poszczególne znaczniki posiadają atrybuty precyzujące ich definicję. Poniżej, dla
zobrazowania idei tworzenia procesów BPEL, zostaną przytoczone definicje
najczęściej wykorzystywanych znaczników.
Pierwszym znacznikiem, nadrzędnym w stosunku do pozostałych, jest znacznik
<process>. Identyfikuje on cały proces BPEL, a jego ogólna definicja przedstawiona
jest na listingu 3.1.
Listing 3.1.
<process name = "NazwaProcesu"
targetNamespace = "adresURI"
queryLanguage="adresURI"?
expressionLanguage="adresURI"?
suppressJoinFailure="yes|no"?
exitOnStandardFault="yes|no"?
xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/executable">
<extensions>?
<extension namespace="adresURI" mustUnderstand="yes|no" />+
</extensions>
<import namespace="adresURI"?
location="adresURI"?
importType="adresURI" />*
<partnerLinks>?
<!-- Przynajmniej jedna rola musi być zdefiniowana. -->
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<partnerLink name="nazwa"
partnerLinkType="nazwa"
myRole="nazwa"?
partnerRole="nazwa"?
initializePartnerRole="yes|no"?>+
</partnerLink>
</partnerLinks>
<messageExchanges>?
<messageExchange name="nazwa" />+
</messageExchanges>
<variables>?
<variable name="zmiennaBPEL"
messageType="nazwa"?
type="nazwa"?
element="nazwa"?>+
from-spec?
</variable>
</variables>
<correlationSets>?
<correlationSet name="nazwa" properties="nazwa-lista" />+
</correlationSets>
<faultHandlers>?
<!-- Musi być co najmniej jeden element faultHandler -->
<catch faultName="nazwa"?
faultVariable="zmiennaBPEL"?
( faultMessageType="nazwa" | faultElement="nazwa" )? >*
czynności BPEL
</catch>
<catchAll>?
<-- czynności BPEL -- >
</catchAll>
</faultHandlers>
<eventHandlers>?
<!-- Musi być co najmniej jeden element onEvent lub onAlarm. -->
<onEvent partnerLink="nazwa"
portType="nazwa"?
operation="nazwa"
( messageType="nazwa" | element="nazwa" )?
variable="zmiennaBPEL"?
messageExchange="nazwa"?>*
<correlations>?
<correlation set="nazwa" initiate="yes|join|no"? />+
</correlations>
<fromParts>?
<fromPart part="nazwa" toVariable="zmiennaBPEL" />+
</fromParts>
<scope ...>...</scope>
</onEvent>
<onAlarm>*
<!-- Musi wystąpić co najmniej jedno wyrażenie -->
(
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<for expressionLanguage="adresURI"?>wyrazenie</for>
|
<until expressionLanguage="adresURI"?>wyrazenie </until>
)?
<repeatEvery expressionLanguage="adresURI"?>
wyrazenie
</repeatEvery>?
<scope ...>...</scope>
</onAlarm>
</eventHandlers>
<!-- Pozostałe czynności języka BPEL --!>
</process>

Dla znacznika <process> obowiązkowymi atrybutami są name oraz targetNamespace.
Obecność pozostałych znaczników pozwala czytelnikowi zorientować się w ogólnej
strukturze kodu języka BPEL.
Znacznik <receive> jest odpowiedzialny za odebranie wiadomości od klientów.
Czynność ta kończy się w chwili otrzymania komunikatu od klienta (partner linka).
Przykład ogólnej definicji znacznika umieszczono na listingu 3.2.

Listing 3.2.
<receive partnerLink="nazwa"
portType="nazwa"?
operation="nazwa"
variable="zmiennaBPEL"?
createInstance="yes|no"?
messageExchange="nazwa"?>
<-- Definicja innych znaczników -->
</receive>

Naturalnym dopełnieniem znacznika <receive> jest znacznik <reply>, który umożliwia
wysłanie wiadomości w reakcji na wiadomość otrzymaną przy pomocy znacznika
<receive>. Definicję znacznika <reply> zamieszczono na listingu 3.3.

Listing 3.3.
<reply partnerLink="nazwa"
portType="nazwa"?
operation="nazwa"
variable="zmiennaBPEL"?
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faultName="nazwa"?
messageExchange="nazwa"?>
<-- Definicja innych znaczników -->
<correlations>?
<correlation set="nazwa" initiate="yes|join|no"? />+
</correlations>
<toParts>?
<toPart part="nazwa" fromVariable="zmiennaBPEL" />+
</toParts>
</reply>

Ponieważ język BPEL ma pełnić rolę koordynatora wywołań usług sieciowych, należy
przyjrzeć się bliżej znacznikom odpowiedzialnym za realizację tego zadania. Należą
do nich znaczniki <PartnerLink> oraz <invoke>. Pod pojęciem Partner Link rozumiana
jest każda wywoływana usługa sieciowa oraz każdy klient wywołujący dany proces
(np. inna usługa).
Ogólną postać definicji partner linków zaprezentowano na listingu 3.4.
Listing 3.4.
<partnerLinks>
<partnerLink name="nazwaPartnera1"
partnerLinkType="typ1"
myRole="rolaProcesuBiznesowego1"
partnerRole="rolaPartnera1"
initializePartnerRole = "yes|no"? />
<partnerLink name="nazwaPartnera2"
partnerLinkType="typ2"
myRole="rolaProcesuBiznesowego2"
partnerRole="rolaPartnera2"
initializePartnerRole = "yes|no"? />
...
</partnerLinks>

W tej samej sekcji partnerLinks można definiować wiele partner linków. Każdy z nich
jest charakteryzowany przez unikalną nazwę, typ partnera i jedną bądź dwie nazwy
ról. Informacja ta identyfikuje funkcjonalność, która musi być dostarczona przez
proces biznesowy i usługi partnerskie, tj. typy portów, które proces i partner potrzebują
zaimplementować. Dla każdego z partner linków konieczne jest podanie wartości
atrybutu myRole lub partnerRole bądź też obydwu jednocześnie.
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Wykorzystanie usługi odbywa się poprzez znacznik <invoke>, który umożliwia
wywołanie operacji jednokierunkowej lub typu żądanie-odpowiedź na porcie portType,
oferowanym przez partnera. W przypadku operacji typu request-response czynność
wywołania kończy się, gdy odpowiedź jest otrzymana. Strukturę znacznika <invoke>
wraz z dodatkowym uzupełnieniem obsługi procesu wywołania web serwisu
przedstawia listing 3.5.
Listing 3.5.
<invoke partnerLink="nazwa"
portType="nazwa"?
operation="nazwa"
inputVariable="zmiennaBPEL"?
outputVariable="zmiennaBPEL"?
standardowe atrybuty>
<!-- standardowe elementy -->
<correlations>?
<correlation set="nazwa" initiate="yes|join|no"?
pattern="request|response|request-response"? />+
</correlations>
<catch faultName="nazwa"?
faultVariable="zmiennaBPEL"?
faultMessageType="nazwa"?
faultElement="nazwa"?>*
<!-- czynności BPEL -->
</catch>
<catchAll>?
<!-- czynności BPEL -->
</catchAll>
<compensationHandler>?
<!-- czynności BPEL -->
</compensationHandler>
<toParts>?
<toPart part="nazwa" fromVariable="zmiennaBPEL" />+
</toParts>
<fromParts>?
<fromPart part="nazwa" toVariable="zmiennaBPEL" />+
</fromParts>
</invoke>

Powyższy sposób wywołania usługi może wydawać się dosyć złożony. Jednak należy
zauważyć, że są w nim zarówno znaczniki obowiązkowe (jak partnerLink i operation)
oraz wiele znaczników opcjonalnych (np. portType, correlations, catch faultName,
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compensationHandler), które pozwalają w kompletny sposób opisać cały proces
wywołania jak i obsługę błędów.
Szczegółowy opis znaczników i ich atrybutów oraz przykłady kodów źródłowych
można znaleźć np. w literaturze [OAS07].

3.3.
Jednym

ŚRODOWISKO ORACLE BPEL PROCESS MANAGER
z

dostępnych

na

rynku

narzędzi

dostarczających

rozwiązania

do

projektowania, budowania i zarządzania procesami biznesowymi, jest BPEL Process
Manager firmy Oracle. Środowisko to oferuje m. in. [GNY07, KEN05]:


natywne wsparcie języka BPEL w wersji 1.1;



graficzny edytor procesów, wykorzystujący metodę drag-and-drop podczas
projektowania schematów;



wizualny edytor XPath;



możliwość bezpośredniej kompilacji i umieszczenia procesu na serwerze;



wizualny monitoring procesów;



serwer BPEL oparty na technologii J2EE;



audyt, debugowanie i wersjonowanie procesów;



administrowanie procesami „w locie”;



zbiór

mechanizmów

umożliwiających

łączenie

i

dostosowywanie

poszczególnych elementów procesu (ang. Built-in Integration Services);


przeglądanie statystyk procesów;



wsparcie usługi Java embedding;



usługi wiadomości e-mail i JMS;



usługi transformacji XSLT i XQuery;



możliwość dehydracji procesów (przywracania stanu przed rozpoczęciem
procesu w przypadku błędów) poprzez utrzymywanie stanu przepływów
w bazie danych;



wsparcie komunikatów synchronicznych i asynchronicznych;
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zaawansowane zarządzanie wyjątkami.

Składniki pakietu Oracle BPEL Process Manager zostały przedstawione na rysunku
3.4. Kluczowymi elementami są: JDeveloper BPEL Designer, Oracle BPEL Server
i Oracle BPEL Console.

Rys. 3.4. Elementy środowiska Oracle BPEL Process Manager [GNY07]

Poszczególne elementy środowiska realizują następującą funkcjonalność [KEN05]:


JDeveloper

BPEL

Designer

–

środowisko

modelowania,

edytowania

i projektowania procesów z użyciem znaczników BPEL za pomocą interfejsu
graficznego. Procesy utworzone przy użyciu JDeveloper BPEL Designer są
przenośne między różnymi platformami i systemami. Jest rozszerzeniem
funkcjonalności środowiska Oracle JDeveloper 10g.


Oracle BPEL Server – środowisko kompilacji kodu utworzonego w języku
BPEL, oparte na serwerze aplikacji J2EE. Posiada wbudowane mechanizmy
(XSLT,

XQuery)

umożliwiające

integrację

procesów

BPEL

oraz

zaimplementowany język WSDL, dzięki któremu można łączyć ze sobą różne
usługi sieciowe.


Oracle BPEL Console – interfejs uruchamiany w przeglądarce internetowej,
którego zadaniem jest zarządzanie, administrowanie i debugowanie procesów
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BPEL umieszczonych na serwerze. Dodatkowo, zapewnia możliwość wglądu
w historię i raportów na temat uruchomionych przepływów procesów.
Środowisko Oracle BPEL Process Manager współpracuje z wieloma serwerami
aplikacji (WebLogic, Oracle Application Server, JBoss, WebSphere) oraz z bazą
danych Oracle, w której gromadzone są dane niezbędne w procesie dehydratyzacji
procesów.
Utworzenie lub modyfikacja projektu definicji struktury integracji usług przy
pomocy języka BPEL, odbywa się w oknie przedstawionym na rys. 3.5. W tym miejscu
można wyświetlić dodatkowe okna narzędzi dedykowanych do realizacji bardziej
specyficznych zadań takich jak:


wybór pliku zawierającego definicję projektu integracji (okno Applications
Navigator) w celu jego modyfikacji, kompilacji lub umieszczenia na serwerze;



wizualizacja, tworzenie i modyfikacja diagramu komponentów (okno Diagram);



edycja kodu źródłowego języka BPEL wskazanego procesu (okno Source);



wybór komponentów z palety komponentów (okno Components Pallete);



definiowanie właściwości komponentów (okno Property Inspector);



definiowanie hierarchicznej struktury elementów procesów integracji (okno
Structure Window);



prezentacja komunikatów generowanych podczas kompilacji i umieszczania
pliku z kodem BPEL na serwerze (okno Log Window).
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Rys. 3.5. JDeveloper BPEL Designer – główne okno narzędzia

Tworzenie projektu BPEL może odbywać się także z wykorzystaniem kreatora. Jest to
dobre rozwiązanie dla początkujących projektantów. Oferuje ono możliwość
utworzenia pewnego szkieletu integracji, który następnie powinien być doprecyzowany
z wykorzystaniem wymienionych uprzednio narzędzi dedykowanych.
Rezultatem definicji jednego procesu BPEL w ramach danego projektu są
następujące pliki:


bpel.xml – zawiera definicję lokalizacji plików WSDL usług, które są
wywoływane w danym projekcie BPEL;



nazwa_procesu_BPEL.bpel – jest to plik źródłowy, zawierający definicje
znaczników BPEL, wstawionych w oknie diagramu lub oknie kodu;



nazwa_procesu_BPEL.wsdl
wymienianych

pomiędzy

interfejsy komunikacji.

–

zawiera

poszczególnymi

definicję
procesami

m. in.
BPEL,

wiadomości
operacje,
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INTEGRACJA WEB SERWISÓW I ORACLE FORMS

3.4.

Integracja elementów architektury SOA (w tym języka BPEL) z aplikacjami tworzonymi
w środowisku Oracle Forms może odbywać się na kilka sposobów. Jednym z nich jest
wykorzystanie kodu aplikacji, zbudowanej w Oracle Forms, przez zewnętrzny serwer
aplikacji. Serwer taki uruchomi ten kod np. jako aplet Javy. Jest to rozwiązanie
zapewniające niezależność środowiska wykonawczego od środowiska budowy
aplikacji, gdyż postać wykonawcza musi być dostosowana wyłącznie do wymogów
serwera aplikacji, a nie do wymagań dostawcy technologii budowy aplikacji.
Inny sposób opiera się na wykorzystaniu w środowisku Oracle Forms
zewnętrznego pliku, którego struktura jest zgodna z założeniami SOA. Plik ten
zawiera definicję web serwisu i można go wczytać, przy pomocy narzędzia Java
Importer, do środowiska Forms. Poniżej zostanie dokładnie przedstawiona ta technika
w celu zobrazowania możliwości integracji narzędzi budowy aplikacji na platformie
Oracle.
W technice tej identyfikuje się następujące etapy działań:


zdefiniowanie web serwisu (w postaci pliku WSDL) w narzędziu JDeveloper,



utworzenie pliku proxy,



utworzenie pliku archiwum JAR,



import pliku JAR do środowiska Oracle Forms.

Definicję web serwisu w środowisku JDeveloper rozpoczyna się od utworzenia nowej
aplikacji. Następnie w aplikacji tej tworzony jest nowy projekt, zawierający definicję
dokumentu WSDL (rys. 3.6). Zamiast samodzielnego definiowania dokumentu WSDL,
można skorzystać z gotowych rozwiązań zgromadzonych na dysku lokalnym,
w miejscu określonym przez URI lub UDDI bądź też oferowanych przez zewnętrznych
dostawców. Przykładem takiego dostawcy jest firma Esendex, która udostępnia takie
usługi.
Plik WSDL może także zawierać opis procesu BPEL, który w późniejszym etapie
będzie uruchamiany z poziomu Oracle Forms jako web serwis.
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Rys. 3.6. Okno tworzenia dokumentu WSDL w środowisku JDeveloper

Kolejnym krokiem jest wygenerowanie pliku proxy, który jest interfejsem pomiędzy
plikiem zawierającym aplikację zbudowaną w Oracle Forms a web serwisem. W tym
celu należy wskazać plik WSDL (rys. 3.7a), a następnie podać nazwę pakietu Java,
w którym będą przechowywane klasy i metody wygenerowane na podstawie pliku
WSDL (rys. 3.7b).

a)

b)

Rys. 3.7. Wybrane okna tworzenia pliku proxy na podstawie dokumentu WSDL

Ostatnim krokiem będzie utworzenie pliku JAR (rys. 3.8), który następnie może być
wczytany w środowisku Oracle Forms przy wykorzystaniu opcji Import Java Classes.
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Rys. 3.8. Okna tworzenia pliku JAR dla web serwisu zdefiniowanego w pliku WSDL

Wczytanie pliku JAR skutkować będzie pojawieniem się nowych elementów w gałęzi
Moduły programu okna nawigatora obiektów (rys. 3.9).

Rys. 3.9. Okna nawigatora obiektów Oracle Forms z zaimportowanymi klasami Javy

Obecność nowych pakietów, odpowiadających zaimplementowanemu web serwisowi,
pozwala wykorzystać go bezpośrednio z poziomu Oracle Forms.
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3.5.

PODSUMOWANIE

Język BPEL jest ciekawą propozycją budowy współczesnych aplikacji webowych
poprzez integrowanie istniejących funkcjonalności w postaci web serwisów.
Konieczność nadążania za zmieniającymi się potrzebami biznesu wymusza
posługiwanie się takimi technologiami informatycznymi, które odpowiednio szybko
potrafią sprostać tym wymaganiom. Coraz większa powszechność stosowania
architektury SOA, w której web serwisy odgrywają istotna rolę, sprawia, że również
znaczenia nabierają narzędzia, pozwalające elastycznie i efektywnie kojarzyć ze sobą
poszczególne web serwisy. Takie możliwości oferuje właśnie język BPEL. Jego
intuicyjna składnia, podobna do XML-a, oraz szeroka oferta narzędzi oferujących
przyjazny graficzny interfejs i gotowe komponenty budowy schematów tworzą
doskonałe warunki do coraz powszechniejszego stosowania tego języka.

4
Dostępność zawartości w serwisach WWW
przedsiębiorstw przemysłowych

Internet jest zbiorem sieci komputerowych o zasięgu globalnym, składającym się
z połączonych sieci opartych o protokół TCP/IP, zbioru zasobów, które znajdują się
w tej sieci oraz społeczności, która używa i rozwija tą sieć. Sieć komputerowa Internet
to

określona

infrastruktura

techniczna

zawierająca

określone

zasoby,

którą

wykorzystują ludzie, także tworząc nowe różne zasoby. Z tego punktu widzenia, jest to
sieć powiązań zasobów społeczno-technicznych. W związku z tym, zasoby Internetu
można podzielić na następujące grupy zasobów: 1) zasoby sprzętowe, 2) zasoby
programowe, 3) zasoby finansowe, 4) zasoby intelektualne [WIT07]. Zasoby
sprzętowo-programowe to zasoby informatyki, a zasoby intelektualne i finansowe to
zasoby związane z jej głównymi użytkownikami – ludźmi. Korzystnie z zasobów
internetowych następuje za pomocą usług internetowych, czyli odpowiedniego
oprogramowania, które z kolei wykorzystuje określone protokoły internetowe.
Zasoby programowe, to różnego rodzaju pliki (tekstowe, dźwiękowe, graficzne,
wideo, nieustrukturalizowane pliki, ustrukturalizowane pliki) zgromadzone w różnych
usługach Internetu, np. WWW, e-mail, Usenet, ftp. Do zasobów programowych należy
zaliczyć wszelkiego rodzaju działające oprogramowanie na zasobach sprzętowych
(systemy operacyjne, języki programowania, aplikacje). W niniejszej pracy, autor
skoncentruje się na części zasobów programowych zgromadzonych w usłudze WWW
(World Wide Web, synonim Web) i wykorzystywanych przez ludzi – użytkowników
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serwisów WWW. Praca naukowa była finansowana ze środków na naukę w latach
2007-2008 jako projekt badawczy.

USŁUGA INTERNETU WORLD WIDE WEB (WWW)

4.1.

WWW jest sieciowym systemem informacyjnym funkcjonującym jako usługa Internetu.
Usługa

WWW

jest

bardzo

uniwersalną

usługą

Internetu,

gdyż

umożliwia:

1) reprezentację (ang. Representation), 2) identyfikację (ang. Identification), 3)
transport (ang. Transport), obiektów WWW (ang. Web Objects), które są związane
odpowiednio: z hipertekstowym językiem programowania HTML (ang. Hypertext
Markup Language), uniwersalnym identyfikatorem zasobów URI (ang. Universal
Resource Identifier), hipertekstowym protokołem transportowym HTTP [HOF05] lub
protokołem szyfrowanym HTTPS w celu zachowaniu poufności przesyłanych danych.
Sieciowy system informacyjny składa się z celowego zbioru powiązanych ze sobą
elementów systemu - elementów w postaci węzłów i połączeń. Węzeł sieci to
informacje zgromadzane w postaci różnych plików przechowywanych na serwerze.
A wybrane miejsca w węźle sieci, jako elementy systemu, nazywa się „miejscem
w sieci” (ang. Web Site). Znaczeniowo termin „web site” jest tłumaczony na język
1

polski jako „serwis WWW”, „serwis internetowy” lub „witryna internetowa” . Polski
termin „serwis” oznacza świadczenie usługi przez serwer WWW (serwer) na rzecz
odbiorcy (klient), którą wykonuje oprogramowanie na serwerze. Oryginalnie, w języku
angielskim termin „web site” oznacza: „zbiór połączonych logicznie stron WWW,
zarządzanych przez pojedynczą organizację (jednostkę). Serwis WWW może
zawierać jedną lub wiele podrzędnych serwisów WWW (ang. Subordinate Web Site).”
[ISO06]. Połączenia sieci WWW, to hiperłącza (ang. Hiperlink) i łącza (ang. Link).
Hiperłącze to aktywne miejsce w interfejsie użytkownika, reprezentowane przez

1

Tłumaczenie terminu „Web Site” w różnych mediach (w tym na stronach internetowych
i w książkach) na termin „witryna internetowa” lub „witryna WWW” jest na zasadzie analogii
witryny sklepu tradycyjnego, jako miejsca wystawowego widocznego dla potencjalnego
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wartość określonego typu, występującej w postaci przyjaznej nazwy (domyślnie
kolorowej i podkreślonej) lub w postaci przyjaznego wyglądu obiektu graficznego.
Wybór hiperłącza przez użytkownika następuje po wybraniu kursorem hiperłącza
(umieszczenie kursora nad hiperłączem powoduje zmianę wyglądu wskaźnika na
kształt dłoni

) i zatwierdzeniem najczęściej za pomocą przycisku myszki, który

spowoduje wykonanie przypisanego odwołania. Łącze to hiperłącze pozbawione
elementu interakcji z użytkownikiem. Przeglądarka internetowa z chwilą napotkania na
łącze, automatycznie wyszukuje plik, pobiera i wykonuje go zgodnie z jego
przeznaczeniem. Hiperłącza i łącza pełnią bardzo ważną rolę w serwisach WWW jako
elementy wiążące zasoby z różnych źródeł w całość tworząc sieć bezskalową. Łącze
w budowie strony WWW a hiperłącze w budowie powiązań pomiędzy stronami.
Z systemu informacyjnego w postaci serwisów WWW korzystają odbiorcy.
Odbiorców serwisów2 WWW można podzielić na dwie grupy: odbiorcy pośredni
serwisu oraz odbiorcy bezpośredni zawartości. Odbiorcy pośredni to osoby/podmioty
(lub grupy osób/podmiotów), którzy są zainteresowani serwisem, finansują częściowo
lub w całości, są sponsorami, mają pośredni wpływ ma serwis. Do odbiorców
bezpośrednich, a w zasadzie grup odbiorców zawartości, można zakwalifikować:
użytkowników, Web administratorów, redaktorów (producentów) treści (ang. Content
Manager, Content Producer) i różnego rodzaju aplikacje.
Najważniejszym odbiorcą zawartości serwisu WWW jest osoba w postaci
użytkownika serwisu. Użytkownik do którego jest skierowany przekaz serwisu WWW
określa się jako użytkownik docelowy (ang. End Users, Target-User). Użytkownik
docelowy

2

jest

reprezentantem

zdefiniowanej

i

określonej

grupy

docelowej

klienta. Metaforą witryny sklepowej będzie witryna, jako miejsce ekspozycji treści lub
zawartości w sieci WWW.
Przez odbiorcę należy rozumieć takiego odbiorcę, który w sposób pośredni lub bezpośredni
odbiera zawartość serwisu. Na przykład, użytkownik odbiera zawartość w sposób pośredni
z serwisu WWW poprzez przeglądarkę internetową, natomiast program komputerowy odbiera
zawartość serwisu w sposób bezpośredni. W rzeczywistości, dla serwera nie ma podziału
odbiorców, gdyż odbierać treść serwisu może tylko program komputerowy. Każdy program
odbierający zawartość za pomocą protokołu HTTP jest klientem czyli odbiorcą. Protokół HTTP
jest standardem umożliwiającym przesyłanie danych pomiędzy Web serwerem (ang. Web
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(ang. Targeted User Group, Target-User Community [ISO06]), do której przekazywany
jest przekaz strony internetowej. Profilowany zbiór użytkowników tworzy grupę
docelową. Liczba grup docelowych i właściwości tych grup jest zaprojektowana
indywidualnie dla każdego serwisu WWW. Każda grupa docelowa może uzyskać
dostęp do serwisu WWW za pomocą specjalnego oprogramowania. Obecnie,
najczęściej

za

pomocą

przeglądarki

internetowej

lub

specjalistycznego
3

oprogramowania i technologii wspierających (ang. Assistive Technologies) . Z każdą
grupą docelową użytkowników wiążą się określone zagadnienia projektotwórcze, które
muszą być uwzględnione podczas projektowania, budowy i użytkowania serwisu, np.
wielkość i liczebność grup docelowych, jej struktura, podatność serwisu na wahania
przebywania w serwisie, czas przebywania w serwisie oraz szczegółowe metryki
odwiedzin. Gdyż każda grupa odbiorców wymaga innej formy prezentacji tej samej
treści.
Główną rolą użytkowników serwisów jest: eksploracja treści, odbiór treści, analiza
zawartości, drukowanie, archiwizowanie zawartości dla indywidualnych celów.
Użytkownicy oczekują od firmowego serwisu WWW określonych elementarnych
funkcji, które można zgrupować w postaci następujących wektorów funkcji [WIT08]:
Fi - wektor funkcji informacyjnej, Fm - wektor funkcji marketingowej, Fk - wektor funkcji
komunikacyjnej, Ft - wektor funkcji transakcyjnej, Fr - wektor funkcji rozrywkowej,
Fp - wektor funkcji przeszukiwawczej. Liczba wektorów oraz elementarnych funkcji
w poszczególnych wektorach może być różna dla różnych serwisów WWW. Firmowy
serwis WWW w postaci publicznego portalu (ang. Public Enterprise Portal) będzie
posiadał wszystkie wektory funkcji natomiast serwis WWW w postaci jednej strony
WWW będzie posiadał wektor funkcji informacyjnej i komunikacyjnej.

3

Server) a Web klientem (Web Client), tzw. modelu klient-serwer. W związku z tym, każdy
odbiorca zawartości jest klientem serwera.
Spis dostępnych programów zaliczanych do technologii wspierających można uzyskać na
stronie Americans With Disabilities Act (ADA) – http://www.sba.gov/ada/
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DOSTĘPNOŚĆ ZAWARTOŚCI SERWISÓW WWW DLA UŻYTKOWNIKÓW

4.2.
Aspekt

dostępności

serwisu WWW

powinien

dotyczyć

całego

cyklu

życia

oprogramowania. Wszystkie procesy obejmujące całokształt działalności począwszy
od powstania oprogramowania, czyli od konceptualizacji idei (ang. Conceptualization
of Ideas) aż do jego zakończenia (ang. Retirement) określa się cyklem życia
oprogramowania (ang. Software Life Cycle) [SWE04]. Cykl życia oprogramowania
(w tym przypadku serwisu WWW) składa się z dwóch głównych cykli procesów życia
serwisu internetowego. Pierwszy cykl życia serwisu WWW to cykl wytwórczy
oprogramowania (proces wytwórczy oprogramowania), w którym zgodnie z inżynierią
oprogramowania powstaje produkt programowy. Drugi cykl życia to procesy
eksploatacyjne oprogramowania (proces działań operacyjnych (ang. Operation
Process) i proces pielęgnacji oprogramowania (ang. Maintenance Process) [ISO98].
Poniżej zostaną omówione wybrane elementy z cyklu życia serwisu internetowego
w aspekcie ich dostępności.
Podstawowe składniki od których zależy dostępność serwisów WWW są
następujące [ESS08] (rys. 4.1):


Zawartość (ang. Content), informacje na stronie WWW (Web aplikacji), w tym:
1) Naturalna informacja (tekst, obrazy i dźwięki), 2) Kod lub znaczniki, które
określają strukturę, elementy prezentacji, itd.;



Oprogramowanie

użytkownika,

przeglądarki

internetowe

(ang.

Web

Browsers), odtwarzacze mediów, inne programy tzw. agenci użytkownika
(ang. User Agents);


Technologie wspierające (ang. Assistive Technology) dla niektórych aplikacji,
np. czytnik ekranu, nietypowe klawiatury, przełączniki, oprogramowanie do
skanowania, itp.;



Użytkownicy (ang. Users), ich wiedza i doświadczenie;



Twórcy stron (ang. Developers), różni autorzy i projektanci serwisów;



Narzędzia autorskie (ang. Authoring Tools), które umożliwiają tworzenie
serwisów internetowych oraz narzędzia do tworzenia serwisów;
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Narzędzia do oceny serwisów (ang. EvaluationTools).

Rys. 4.1. Podstawowe składniki dostępności oraz cykl tworzenia i wykorzystania zawartości
[ESS08]

Serwis dostępny (ang. Web Accessibility) to serwis WWW, który umożliwia dla
różnych grup odbiorców, odbiór jej zawartości. W przypadku ludzi, jest to taki serwis
WWW, w którym prezentacja zawartości pozwala różnym użytkownikom na jego
odbiór i skorzystania z jego zawartości. Dla każdej grupy odbiorców: 1) użytkowników,
2) Web administratorów, 3) redaktorów (producentów) treści, 4) różnego rodzaju
aplikacje,

należy:

zaplanowywać,

zaprojektować,

wykonać

i

przetestować

odpowiednie wektory funkcji oraz interfejs. W przypadku ludzi, elementem
umożliwiającym odbiór treści jest interfejs użytkownika przeglądarki internetowej lub
specjalistyczne oprogramowanie. Przy czym każda odbiorca z określonej grupy może
uzyskać dostęp do serwisu WWW za pomocą przeglądarki internetowej lub innego
specjalistycznego oprogramowania. Do specjalistycznego oprogramowania można
zaliczyć [COS06]:
1. Czytniki treści (ang. Screen Readers) umożliwiające przetworzenie prezentowanej
informacji na ekranie na postać zsyntetyzowanej mowy lub na Braille.
2. Ekranowe lupy (ang. Screen Magnifiers) służą dla ludzi z wadą wzroku
umożliwiając powiększanie informacji na ekranie.
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3. Narzędzia do rozpoznawania mowy (ang. Speech Recognition Engines) dla osób
niepełnosprawnych ruchowo dla sterowania komputerem za pomocą mówionych
komend.
4. Urządzenia specjalistyczne wejściowe (ang. Alternative Input Devices), np.
nietypowe

klawiatury

i

myszki

komputerowe,

urządzenia

do

sterowania

komputerem za pomocą ruchu gałek ocznych (ang. Eye-gaze Pointing Devices),
urządzenie sterujące za pomocą ruchów (ang. Sip-Andpuff).
Problem budowy dostępnych serwisów dla użytkowników nie jest problem
technicznym lecz problemem świadomości twórców serwisów lub osób mających
wpływ na ich tworzenie i rozwój w zakresie odbioru zawartości serwisu przez różne
grupy ludzi: wieku, wykształcenia, sprawności lub rodzaju niepełnosprawności.
Dostępność zawartości serwisów internetowych jako produktu programowego dla
każdej grupy odbiorców jest wyrazem dojrzałości społeczeństwa do utworzenia
społeczeństwa informacyjnego a następnie do gospodarki opartej na wiedzy.
Formalnie, serwisy internetowe przedsiębiorstw nie muszą spełniać żadnych
wymogów w zakresie dostępności ich zawartości. Konstruktorzy serwisów mogą
w sposób dowolny kształtować ich wygląd i decydować o sposobie obsługi dla
wybranych przez siebie grup docelowych użytkowników. Swoboda decydowania
w zakresie dostępności jest bardzo duża. Serwis internetowy dla użytkownika może
zostać całkowicie spersonalizowany, tj. dostęp do zawartości może się odbywać tylko
dla osób zarejestrowanych. W przypadku odbioru zawartości przez aplikację, to
można całkowicie zabronić dostęp do serwisu dla wybranych robotów internetowych,
przeglądarek internetowych lub innych aplikacji. Drugą skrajną możliwością
w zakresie dostępności jest udostępnienie publiczne zawartości dla serwisu jak i dla
różnych aplikacji.
Jedynym wyjątkiem, w którym wymaga się dostępności serwisu są odpowiednie
przepisy

i

wymagania

prawne.

Obecnie,

obowiązkiem

dostępności

serwisu

internetowego dla użytkowników jest prawo dostępu do informacji publicznych.
Dostępność ta wynika z różnych przepisów prawnych, tj. określonych ustaw
i rozporządzeń. Na przykład „Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
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informacji publicznej” z późn. zm., obejmuje: uprawnienia do uzyskania informacji
publicznej, obowiązki udostępniania, sposoby udostępniania, „Ustawa z dnia 18
września 2001 r. o podpisie elektronicznym” z późn. zm., „Ustawa z dnia 17 lutego
2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne” z późn.
zm., „Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego
i weryfikacji tego badania” z późn. zm., „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
11 października

2005

r.

w

sprawie

minimalnych

wymagań

dla

systemów

teleinformatycznych”.
Ogólnie, przy tworzeniu serwisów internetowych w cyklu wytwórczym, powinno
się zachowywać stopień ważności, który obejmuje (rys. 4.2):
1. Przepisy prawa. W pierwszej kolejności powinny być wykonywane zalecenia,
zasady wynikające z przepisów prawa, np. Konstytucji, ustaw, rozporządzeń,
przepisów BHP, Karty Praw Osób Niepełnosprawnych. Przepisy prawa nakazują
jak i również zabraniają stosowania określonych technik oraz rozpowszechniania
treści. Niezastosowanie się do przepisów prawa może powodować określone
skutki wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawnych.
2. Konwencje. Konwencje to symbole, znaki, zasady a ogólnie normy (standardy,
sposoby) postępowania przyjęte w branży, określonym środowisku lub przyjęte
ogólnie, tj. ogólnie akceptowana „umowa” w sposobie nazywania i postępowania.
Konwencje są stosowanie w całym świecie, np. konwencje wizualne w postaci
ikon, których nie trzeba wyjaśniać, np. WC, osoba niepełnosprawna. Szczególnie,
konwencje w oprogramowaniu nabierają istotnego znaczenia. Przeniesienie
procesów, zjawisk, rzeczy ze świata rzeczywistego do cyfrowego nie powoduje
zmian w sposobie postępowania i zachowania się człowieka. Konwencje związane
są z następującymi elementami: użytkownikami, kontekstem użycia, zawartością.
Trzy wymienione elementy stanowią podstawę modelu praktycznego architektury
4

informacji . Konwencje ze strony użytkowników wynikają z zasad, sposobów

4

Szczegółowy opis poszczególnych elementów znajduje się w pozycji książkowej: Louis
Rosenfeld, Peter Morville: Information Architecture for the World Wide Web. O’Reilly, 2002.
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zachowania się użytkowników, tj. przyzwyczajeń, nawyków, preferencji potrzeb.
Konwencje wynikające z kontekstu użycia są związane z celami (np. biznesowymi),
polityką, kulturą, technologią, stanem prawnym, aspektami finansowymi, itp.
Konwencje wynikające z zawartości są związane ze wszystkimi elementami, które
mogą stanowić zawartość: dane, format, struktura, wielkość, rodzaj, dynamika.
Formalnym zapisem konwencji są różnego rodzaju standardy.
3. Specjalistyczne metody projektowania i zasady konstrukcyjne. Projektując serwisy
internetowe,

można

skorzystać

z

metod

wykorzystywanych

z

inżynierii

oprogramowania. Zasady konstrukcyjne wynikają ze specyfiki środowiska w jakim
jest wykonywane i użytkowane oprogramowanie, np. otoczenia, środowiska
programistycznego.
4. Stan wiedzy. Zasady stanu wiedzy wynikają z aktualnego rozwoju sprzętu
i oprogramowania oraz są to również określone definicje, wskazówki, przykłady,
wzorce projektowe, szablony, przypadki, które formalnie są spisane.
5. Inne zasady. Na przykład, zasady profesjonalnej praktyki zawodowej oraz zasad
etycznych inżyniera oprogramowania [SOF08], zasady gospodarki rynkowej.

Rys. 4.2. Hierarchia zasad w budowie serwisów WWW

W przypadku standardów, istotnymi dokumentami są dokumenty RFC (ang. Requests
For Comments), standardy konsorcjum W3C (ang. World Wide Web Consortium)
w tym standardy określające dostępność dla użytkowników niepełnosprawnych WAI
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(ang. Web Accessibility Initiative), standardy amerykańskie Section 508 (obowiązujące
zgodnie z prawem USA), standardy brytyjskie (British Standards Institute BS7000 Part
6, “Guide to Managing Inclusive Design”). Na rynku państw UE dyrektywy e-Europe
2002, dokument i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu
i zatrudnienia. W przypadku dostępności zawartości to zalecenia (ang. Accessibility
Guidelines): ATAG (ang. Authoring Tool Accessibility Guidelines) – zalecenia
dostępności dotyczące narzędzi do tworzenia stron WWW, WCAG (ang. Web Content
Accessibility Guidelines) – zalecenia dotyczące dostępności zawartości serwisów,
UAAG (ang. User Agent Accessibility Guidelines) – zalecenia dostępności narzędzi
wspomagających

użytkowników,

WAI-ARIA

(ang.

Accessible

Rich

Internet

Application) – zalecenia dostępności dla technologii AJAX i powiązanych technologii,
oraz techniczne specyfikacje: HTML, XML,CSS, SVG, SMIL i inne.
Pomimo, że serwisy internetowe przedsiębiorstw nie muszą spełniać żadnych
wymogów w zakresie dostępności ich zawartości (oprócz wymogów przepisów prawa)
to z jednej strony, gospodarka rynkowa i konkurencja na rynku powoduje, że
przedsiębiorstwo powinno jak najlepiej z możliwych sposób wyeksponować się, nie
tylko na rynku tradycyjnym ale również na rynku elektronicznym. Wizerunek
przedsiębiorstwa w Internecie jest tak samo ważny, a nawet ważniejszy niż wizerunek
w mediach tradycyjnych. Zwłaszcza, że rynek potencjalnych klientów będzie się
stopniowo zwiększał, niż to wynika z określonego lokalnego zasięgu terytorialnego
przedsiębiorstwa. Z drugiej strony presja użytkowników, a w tym potencjalnych
klientów (dostawców, odbiorców, partnerów) wymusza określoną jakość serwisu,
w tym także dostępność zawartości serwisu WWW. Liczba użytkowników Internetu
(tzw. internautów) w Polsce wzrasta, a każdy użytkownik w Sieci może pełnić
następująca rolę: obywatela (osoba, która przegląda treść, jest pod oddziaływaniem
serwisu), klienta (osoba, która korzysta z funkcji transakcyjnej), dostawcy i odbiorcy
(produktów,

usług).

Głównym

celem

funkcjonowania

serwisu

internetowego

przedsiębiorstwa jest pozyskanie jak największej liczby użytkowników-odbiorców
w postaci klientów. Jednak nie można zbudować serwisu WWW, który byłby
skierowany do wszystkich osób, gdyż przedsiębiorstwa najczęściej specjalizują
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w określonych usługach i produktach. Oraz, oprócz produkcji żywności, nie istnieje
produkt lub usługa przeznaczonych dla każdej grupy wiekowej i płci. A z drugiej strony
użytkownicy mają określone potrzeby wynikające z codziennego życia i dotyczące
zawartości serwisu (zaspokojenia swoich potrzeb: informacyjnych, manualnych,
bezpieczeństwa, estetyczne, które są realizowane w serwisie określonymi wektorami
funkcji serwisu) oraz określone możliwości finansowe.

4.3.

DOSTĘPNOŚĆ

ZAWARTOŚCI W SERWISACH

WWW

PRZEDSIĘBIORSTW

PRZEMYSŁOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW

Ocena dostępności zawartości może się odbywać zarówno w procesie wytwórczym
jak i w procesie eksploatacyjnym. Może być dokonywana:
1. Automatycznie przez różnego rodzaju programy, np. validatory znaczników (HTML,
CSS,

MathML)

lub

programy

specjalistyczne

(badające

jeden

aspekt),

kompleksowe (wiele aspektów) do oceny wyselekcjonowanych stron lub plików.
2. Manualnie, za pomocą metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w audycie
i ocenie

serwisów,

np.

arkusze

oceny,

listy

kontrole

(ang.

Checklist),

specjalistyczne paski narzędziowe instalowane w przeglądarkach, różnego rodzaju
przeglądarki internetowe, np. graficzne (Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Netscape Navigator, Opera, Safari, itp.); przeglądarki tekstowe (Lynx); przeglądarki
głosowe (Home Page Reader).
Lista przykładowych 125 różnych narzędzi do oceny dostępności serwisów znajduje
się w serwisie WAI pod adresem http://www.w3.org/WAI/ER/tools/ [WAI08]. Autor
rozdziału poddał analizie wszystkie narzędzia i wybrał kilka z nich w tym następujące
narzędzia do oceny kompleksowej:
1. WebXACT (version 4.0). Watchfire, 14 March 2005, Language: English,
Guidelines: WCAG 1.0, Section 508, Automatic checking: Single pages, Formats:
HTML, XHTML, Online service: Online checker, Reports: HTML, License: Free
Software.
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2. Truwex 2.0 (version 2.0). Erigami, 30 August 2007, Language: English, Guidelines:
WCAG

1.0,

Section

508,

Assistance:

Generating

Reports,

Step-by-step

evaluations, In-page feedback, Automatic checking: Single pages, Page groups,
Restricted pages, Formats: HTML, XHTML, Images, Online service: Hosted
service, Server installation, Operating system: Windows, Reports: HTML, API
interface: C / C++ / C#, SQL, License: Trial or Demo, Commercial, Enterprise.
Narzędzie z serwisu WebXACT zostało wykorzystane do przebadania firmowych
serwisów WWW przedsiębiorstw przemysłowych według sekcji C-przemysł wg PKD
2007, tj. 24 działów (od 10 do 33 działu). Łącznie do kwietnia 2008 r. przebadano
szczegółowo 3972 serwisów, z których wyłoniono według współczynnika PageRank
firmy Google 1149 serwisów.

Rys. 4.3. Strona z wynikami oceny serwisu WWW dla zakładki Accessibility (fragment) [WEB08]

Narzędzie w serwisie WebXACT wykonane w języku programowania ASP w sposób
automatyczny i syntetyczny ocenia serwis w zakresie: ogólnym (zakładka General,
jakości (ang. Quality), dostępności (ang. Accessibility) i prywatności (ang. Privacy)
(rys. 4.3). W niniejszej pracy autor opisze wyniki wg ich dostępności. Ocena
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dostępności może nastąpić wg WCAG 1.0 (Wytyczne Dotyczące Ułatwień Dostępu Do
Zawartości Sieci 1.0) lub Section 508. W analizie wykorzystano ocenę wg WCAG 1.0,
a poszczególne priorytety oznaczają, że:
1. [Priorytet 1]. Twórca stron internetowych musi spełnić wymogi tego punktu
kontrolnego. W przeciwnym wypadku jedna lub więcej grup będzie miała trudności
z uzyskaniem dostępu do informacji w dokumencie. Spełnienie wymogów tego
punktu

kontrolnego

jest

podstawowym

wymogiem

aby

niektóre

grupy

użytkowników mogły korzystać z dokumentów internetowych.
2. [Priorytet 2] Twórca stron internetowych powinien spełnić wymogi tego punktu
kontrolnego. W przeciwnym razie jedna lub więcej grup będzie miała trudności
z uzyskaniem dostępu do informacji w dokumencie. Spełnienie wymogów tego
punktu

kontrolnego

usunie

znaczne

bariery

dostępu

do

dokumentów

internetowych.
3. [Priorytet 3] Twórca stron internetowych może spełnić wymogi tego punktu
kontrolnego. W przeciwnym razie jedna lub więcej ilości grup będzie miała pewne
trudności z uzyskaniem dostępu do informacji w dokumencie. Spełnienie wymogów
tego punktu kontrolnego poprawi dostępność dokumentów internetowych.
W przypadku zachowania określonego priorytetu, tzn. istnieje zgodność zawartości
serwisu z wytycznymi: zgodność na poziomie "A", oznacza, spełnienie wszystkich
założeń punktów kontrolnych Priorytetu 1; poziom zgodności "Podwójne-A": wszystkie
założenia punktów kontrolnych w Priorytecie 1 i 2 spełnione; poziom zgodności
"Potrójne-A": wszystkie założenia punktów w Priorytecie 1, 2 i 3 spełnione. Na
podstawie analizy danych otrzymanych z narzędzia WebXACT uzyskano następujące
wyniki, które przedstawiono w tablicy 4.1, a graficznie na rysunkach 4.4 i 4.5.
Do analizy danych wykorzystano tylko informacje z analizy automatycznej, tj.
liczbę błędów (ang. Errors) dla poszczególnych priorytetów (ang. Priority 1, 2, 3), jako
kryterium łagodniejsze niż ocena manualna.
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Brak danych
Brak zgodności
Zgodność

32

Brak danych
Brak zgodności

88

43

Razem 1140 1140 1140

Zgodność A-AA-AAA

32

32

AAA – „powinien”

AA – „może”

A – „musi”

Poziom zgodności

32

866 1020 1065
242

32

[Priorytet 3]

[Priorytet 2]

[Priorytet 1]

Tablica 4.1. Dostępność zawartości serwisów WWW przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

32

866 1058 1091
242

50

17

Razem 1140 1140 1140

Rys. 4.4. Dostępność zawartości serwisów WWW wg priorytetów WCAG 1.0
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Rys. 4.5. Dostępność zawartości serwisów WWW wg poziomu zgodności A-AA-AAA WCAG1.0

4.4.

PODSUMOWANIE

Wielkość zasobów, ilość i strukturę zasobów sieci WWW jest nawet trudno
oszacować. Obecnie istnieje tendencja, że sieć WWW się rozwija, tj. dynamika
przyrostu zasobów (pod względem liczby i wielkości) jest dodatnia, gdyż mniej
zasobów ubywa z sieci. Ogólnie, zasoby sieci WWW można podzielić na trzy obszary
zasobów: ogólnodostępne, niedostępne (opuszczone, tzw. sieroce strony), głębokie.
Wśród zasobów ogólnodostępnych (ok. 15%), część zasobów jest: poznana,
zdublowana

zawartość

(ang.

mirror),

obcojęzyczna,

niedostępna

dla

ludzi

niepełnosprawnych. Dostępność zasobu dla wszystkich jeszcze nie oznacza
swobodnego dysponowania zasobem. Część zasobów dostępnych może zostać
wyświetlona

w

przeglądarce

internetowej.

Jednak

możliwość

wyświetlenia

(interpretacji) nie jest równoznaczne z możliwością zapisu zasobu na lokalny
komputer lub jego wydrukowanie. Zasób może zostać wyświetlony na ekranie ale bez
możliwości jego przechwycenia, np. usługa Google Book (AJAX), niektóre serwisy
internetowe uniemożliwiają zapis, drukowanie lub podejrzenie kodu źródłowego.
Według badania przeprowadzonego na zlecenie Prezydencji Brytyjskiej UE
jedynie 3% stron internetowych w UE spełniało minimalne normy dotyczące
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dostępności dla osób niepełnosprawnych [WID08]. Z przeprowadzonych przez autora
badań wynika, że 21,2% serwisów WWW przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce
spełnia minimalne wymagania dostępności, natomiast tylko 1,5% posiada poziom
zgodności „potrójne-A”. Adresy WWW firmowych przedsiębiorstw były manualnie
eksploratowane z sieci WWW za pomocą katalogów tematycznych (54,2%):
http://katalog.seo-trade.pl,

http://www.pkt.pl,

http://www.yellowpages.pl,

http://www.pf.pl i wyszukiwarki Google (45,8%).
Zawartość serwisu należy traktować tak jak towar, który powinien być najwyższej
jakości tak jak inne produkowane towary i świadczone usługi realizowane przez
przedsiębiorstwo. Tworząc firmowy serwis WWW należy projektować, wykonywać
serwis WWW aby zaspokoić potrzeby określonych odbiorców wg zasad ich
przyjazności w procesie pracy, doskonalenia i pielęgnacji.

5
Wprowadzenie do teorii programowania
wielowątkowego w Javie

„Pisanie programów jest trudne.” Jest to stwierdzenie prawdziwe już w przypadku
programów sekwencyjnych, gdy na raz wykonuje się jedna instrukcja i nie trzeba
rozważać wszystkich możliwych interakcji z innymi działającymi w tym samym czasie
programami. Wprowadzenie współbieżności jeszcze bardziej utrudnia programowanie.
Dlaczego zatem warto i należy rozważać programy współbieżne?
Niektóre problemy są z natury współbieżne, rozwiązania innych dają się łatwo
i elegancko wyrazić w postaci niezależnie wykonujących się procedur. Programowanie
za pomocą wątków ma szerokie zastosowanie i w wielu przypadkach programowanie
sekwencyjne nie może być dla niego alternatywą, jak na przykład w serwletach.
W programach wielowątkowych systemy operacyjne optymalizują czas obrotu zadania
wykonując nowy proces, w czasie gdy wykonywany dotychczas proces czeka np. na
zakończenie operacji wejścia - wyjścia. W dobie dzisiejszej technologii tj. coraz
szybszych i bardziej efektywnych procesorów, stale zwiększająca się moc
obliczeniowa procesorów umożliwia wykonanie wielu zadań interakcyjnych na jednym
procesorze w sposób niezauważalny dla użytkownika. Malejące ceny sprzętu
sprzyjają powstawaniu architektur wieloprocesorowych, w których można uzyskać
prawdziwą współbieżność tzn. wykonywać jednocześnie wiele procesów na różnych
procesorach.

Użycie

zaprzepaszczeniem

na

takiej

jednostce

jej mocy możliwości. W

programu

jednowątkowego

jest

przypadku użycia komputerów

wieloprocesorowych system operacyjny nie musi już "oszukiwać" dzieląc czas
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jedynego procesora między wiele procesów, lecz może wykonywać każdy z nich na
innym procesorze (przynajmniej dopóki wystarczy procesorów). Zmniejszenie czasu
trwania określonego zadania jest bardzo ważnym powodem do używania wątków
w programach. Nowoczesne układy zawierają udogodnienia takie jak [ELL01]:
wielowątkowość (ang. Hyperthreading), czy wręcz kilka rdzeni w jednej kości
procesora. Użyciu wielowątkowości sprzyja także rozwój i rozpowszechnienie się sieci
komputerowych. Co za tym idzie poszczególne obliczenia składające się na duże
zadanie mogą być wykonywane na różnych komputerach połączonych siecią, gdyż
rozproszone systemy operacyjne potrafią zarządzać czasem wielu procesorów,
znajdujących się w wielu różnych węzłach sieci.

5.1.

PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE ZE WSPÓŁBIEŻNOŚCIĄ

Proces jest to program w trakcie działania. Proces jest ciągiem czynności, zaś
program jest ciągiem instrukcji. Program nie jest procesem, gdyż jest obiektem
pasywnym, natomiast proces jest obiektem aktywnym z licznikiem rozkazów
wskazującym następny rozkaz do wykonania oraz ze zbiorem przydzielonych mu
zasobów [BAR05].
Dwa procesy są współbieżne, jeśli jeden z nich rozpoczyna się przed
zakończeniem drugiego. Na rysunku 5.1 przedstawiono klasyfikację procesów.

procesy

rozłączne

interakcyjne

konkurencyjne
(współzawodniczące)

kooperujące
(współpracujące)

Rys. 5.1. Klasyfikacja procesów współbieżnych
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Współbieżne są np. procesy wykonywane na dwóch nie połączonych ze sobą
komputerach osobistych – procesy te nie mają na siebie wpływu, są rozłączne.
O współzawodnictwie mówimy, gdy dwa procesy ubiegają się o ten sam zasób
(np. dostęp

do

tej

samej

komórki

pamięci).

Współzawodnictwo

wymaga

synchronizacji, gdyż akcja procesu musi być wstrzymana, jeśli zasób potrzebny do jej
wykonania jest w danej chwili zajęty przez inny proces.
Współpraca procesów równoległych wymaga komunikowania się, gdyż do
działania jednego z nich jest potrzebna informacja tworzona przez drugi proces. Akcje
tych procesów muszą być częściowo uporządkowane w czasie, gdyż informacja musi
być najpierw utworzona, potem wykorzystana. Procesy interakcyjne komunikują się
i synchronizują

w

sposób

określony

przez

programistę.

Program

opisujący

zachowanie się zbioru takich współbieżnych procesów nazywa się programem
współbieżnym. Program współbieżny składa się z kilku (co najmniej dwóch)
współbieżnych procesów (wątków) sekwencyjnych, które muszą się ze sobą
komunikować lub synchronizować swoje działania.
W celu wykazania, że program sekwencyjny jest poprawny należy udowodnić
dwie rzeczy:


zawsze, jeśli program się zatrzyma to zwróci nam dobre wyniki (częściowa
poprawność);



program w ogóle się zatrzyma (własność stopu).

Mówiąc o poprawności programów wielowątkowych należy wykazać, że spełniają one:


własność bezpieczeństwa - własność bezpieczeństwa jest uogólnieniem
własności częściowej poprawności na programy współbieżne, program
współbieżny jest bezpieczny, jeśli nigdy nie doprowadza do niepożądanego
stanu (zawsze utrzymuje system w pożądanym stanie);



własność żywotności - program współbieżny jest żywotny, jeśli zapewnia, że
każde pożądane zdarzenie w końcu zajdzie, własność żywotności jest
uogólnieniem własności stopu na programy współbieżne, gwarantuje, że
zdarzenie zawsze w końcu zajdzie, ale nie określa kiedy to się stanie;



własność

uczciwości

-

określa

współzawodnictwa procesów.

jak

ma

być

rozwiązany

problem
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Gdy procesy nie są identyczne, sprawiedliwość jest cechą, którą trudno zdefiniować,
a jeszcze trudniej zmierzyć.
Idea obliczeń równoległych polega na podzieleniu obliczeń na części – wątki,
z których każda jest wykonywana na oddzielnym procesorze. Po wykonaniu każdego
z wątków następuje faza synchronizacji.
Wątek jest podstawową jednostką wykorzystującą procesor [MOR01]. Różnica
między procesem a wątkiem polega przede wszystkim na sposobie wykorzystania
dostępnych zasobów. Dla pojedynczego wątku każdy proces ma przydzielony
odrębny obszar pamięci operacyjnej. Grupa równorzędnych wątków współdzieli tą
samą przestrzeń adresową, kod i zasoby systemu operacyjnego. Wielowątkowość
w Java polega na działaniu wątków praktycznie równolegle. Równoległość działań
w ramach procesu osiągamy przez uruchamianie kilku różnych wątków. Wraz
z uruchomieniem programu napisanego w Java jeden wątek, zwany wątkiem
głównym, startuje natychmiast. Wątek główny jest bardzo ważny, ponieważ jest
wątkiem mogącym zapoczątkowywać inne wątki, zwane wątkami potomnymi oraz
często musi być ostatnim wątkiem kończącym wykonanie programu. Wątek główny
niczym nie różni się od innych wątków programu.
Zmiany wątków mogą dokonywać się według następujących mechanizmów:


współpracy - wątek sam decyduje, kiedy oddać czas procesora innym
wątkom;



wywłaszczania – o dostępie wątków do procesora decyduje systemowy
zarządca wątków (przydział z przeplotem).

Każdy proces posiada co najmniej jeden wątek nazywany wątkiem głównym. Zaletą
tego rozwiązania jest wspólny dostęp wszystkich wątków danego procesu do
zmiennych globalnych natomiast wadą jest brak ochrony danych programu przed
równoległymi zmianami dokonywanymi przez różne wątki (możliwość niespójnych
danych).
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TWORZENIE WĄTKÓW

Uruchamianiem wątków i zarządzaniem nimi w języku Java zajmuje się klasa Thread.
Wątek można utworzyć na dwa sposoby. Pierwszy sposób tworzenia i uruchomienia
wątku polega na zdefiniowaniu własnej klasy dziedziczącej po klasie Thread.
W zdefiniowanej własnej klasie należy przedefiniować odziedziczoną metodę run()
podając w niej działania, które ma wykonywać wątek (listing 5.1). Kod wątku jest
opisany w metodzie run(), w której w pętli while usypiamy wątek wykonujący na
1 sekundę i w trakcie uśpienia wątek jest odsuwany od procesora.
Listing 5.1. Utworzenie klasy Timer dziedziczącej po klasie Thread

public class Timer extends Thread{
public void run(){
…
while(true){ try{ this.sleep(1000);
}catch (InterruptedException exc){
…}}}
Aby uruchomić wątek należy stworzyć obiekt klasy Thread i użyć metody start()
wobec tego obiektu (listing 5.2).
Listing 5.2. Utworzenie i uruchomienie obiektu tm klasy Timer

…
Timer tm= new Timer();
tm.start();
…

Listing 5.3. Utworzenie klasy implementującej interfejs Runnable

class Timer implements Runnable {
public void run(){int time=0;
while(true) {
try {Thread.sleep(1000);
} catch(InterruptedException exc) {
System.out.println(” watek zostal przerwany”);
return;}
time++;
}}}
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Drugi sposób tworzenia i uruchamiania wątku polega na zdefiniowaniu klasy
implementującej interfejs Runnable, w której należy zaimplementować metodę run().
Sposób ten zaprezentowano na listingu 5.3.
Następnie należy utworzyć obiekt tak zdefiniowanej klasy oraz utworzyć obiekt
klasy Thread przekazując w konstruktorze referencje do obiektu utworzonego. Tak
utworzony wątek nie posiada metody start(), dlatego aby go wywołać należy na rzecz
nowoutworzonego obiektu klasy Thread wywołać metodę start(). Prezentacja tego
rozwiązania przedstawiona jest na listingu 5.4.
Listing 5.4. Utworzenie i uruchomienie wątku dla obiektu klasy czas

Timer czas=new Timer();
Thread watek=new Thread(czas);
watek.start();
Metody klasy Thread:


activeCount() – zwraca liczbę aktywnych wątków należących do danej grupy;



checkAccess() – sprawdza za pomocą bieżącego obiektu SecurityManager,
czy bieżący wątek jest upoważniony do modyfikowania danego wątku;



countStackFrames() – zwraca głębokość stosu mierzoną liczbą stron;



currentThread() – zwraca odwołanie do aktualnie wykonywanego wątku;



destroy() – powoduje natychmiastowe zakończenie działania wątku bez
możliwości wykonania operacji końcowych;



dumpStack() – wyświetla zawartość stosu aktualnie wykonywanego wątku;



enumerate() – przygotowuje tablicę wątków, zawierającą kopie wszystkich
aktywnych wątków danej grupy;



getname() – zwraca nazwę wątku;



getPrioryty() – zwraca priorytet wątku;



getThreadgroup() – zwraca odwołanie do danej grupy wątków (ThreadGroup);



interrupt() – przerywa określony wątek;



interrupted() – sprawdza, czy bieżący wątek został przerwany (metoda
statyczna);
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isAlive() – zwraca true, jeśli określony wątek jest nadal czynny, wątek staje się
czynny po wywołaniu jego metody start();



isDaemon() – zwraca true, jeśli określony wątek jest demonem (demon działa
w tle, niezależnie od interfejsu użytkownika), jeśli nie działa już żaden wątek
interfejsu użytkownika i jedynymi wątkami są demony, to JVM kończy
działanie;



isInterrupted() – zwraca true, jeśli dany wątek został przerwany;



join() – scala dwa wątki w oczekiwaniu na moment, kiedy inny wątek
przestanie być czynny;



run() – rozpoczyna wykonywanie docelowego obiektu wątku;



setDaemon() – oznacza wątek jako demon lub jako wątek użytkownika,
w zależności od wartości parametru;



setName() – zmienia nazwę wątku;



setPriority() – sprawdza, czy wątek jest upoważniony do zmiany swojego
priorytetu, jeśli tak, to zmienia go zgodnie z wartością parametru, metoda ta
nigdy nie ustawia priorytetu na poziomie wyższym niż dla danej grupy,
priorytet ustala się za pomocą następujących stałych: MAX_PRIORITY,
MIN_PRIORITY, NORM_PRIORITY;



sleep() – powoduje, że bieżący wątek zwalnia procesor i wstrzymuje jego
działanie na określony czas w milisekundach;



start() – rozpoczyna działanie danego wątku, powoduje wywołanie przez
maszynę JVM jego metody run();



toString() – zwraca reprezentacje łańcuchową (String) wątku, obejmującą jego
nazwę, priorytet i grupę;



yield() – powoduje, że bieżący wątek zwalnia procesor, dzięki czemu
procedura szeregująca może go udostępnić innym wątkom.

Wątek kończy pracę, wtedy gdy zakończy się jego metoda run(). Można także
programowo zakończyć jego pracę. W tym celu należy sprawdzić w metodzie run()
warunki zakończenia, a gdy są spełnione spowodować wyjście z run() (np. return).
Można zastosować także metodę stop() znajdującą się w klasie Thread.

122

Technologie internetowe – od teorii do praktyki

Wątek może się znajdować również w stanie zablokowania z następujących
powodów:


uśpienie wątku metodą sleep(ilość milisekund);



wywołanie metody suspend() (niezalecane);



zawieszenie wątku metodą wait(), a obudzenie go po wywołaniu metody
notify() lub notifyAll();



wątek oczekuje na zakończenie operacji wejścia-wyjścia;



wątek próbuje wywołać metodę synchronizowaną na innym obiekcie, który
jest właśnie blokowany.

Wątki znajdują się w stanie blokady (zastoju, martwego punktu), jeśli każdy z nich jest
wstrzymywany w oczekiwaniu na zdarzenie, które może być spowodowane tylko
przez inny wątek.
Zagłodzenie (zakleszczenie) występuje wówczas, gdy wątek nie zostaje
wznowiony, mimo że zdarzenie na które czeka, występuje dowolną ilość razy, ale za
każdym razem jest wybierany jakiś inny czekający wątek. Zagłodzenie zależy od
strategii wznawiania wątków i jest przejawem braku żywotności programu. Możliwych
jest kilka sytuacji wznawiania pracy wątków. Jeśli będą wznawiane:


zawsze w kolejności, w jakiej zostały wstrzymane (kolejka prosta), to zjawisko
zagłodzenia nie wystąpi;



zgodnie z priorytetami (kolejka priorytetowa), wtedy możliwe jest, że wątki
o niższym priorytecie zostaną zagłodzone.

Wątek może znajdować się w czterech stanach:


New Thread – stan ten powstaje w momencie stworzenia obiektu-wątku;



Runnable – do tego stanu wątek przechodzi po wywołaniu metody start(),
która z kolei wywołuje metodę run();



NotRunnable – stan ten nie oznacza, że wątek jest aktualnie wykonywany.
Jest to raczej potencjalna gotowość do działania. Czy system operacyjny
akurat przydzieli temu wątkowi czas procesora zależy od wielu czynników
(jaki jest schemat zarządzania wątkami, jakie są ich priorytety itp.). Do stanu
tego wątek przechodzi na skutek:
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wywołania metody sleep(usypiającej wątek) – powrót do stanu Runnable
po upływie podanego czasu;

o

wywołania metody wait() (watek czeka na powiadomienie o jakimś
zdarzeniu), powrót do stanu Runnable po tym, jak jakiś inny obiekt
powiadamia wątek o wystąpieniu zdarzenia za pomocą metody notify()
lub notifyAll();

o

blokowania na operacjach wejścia – wyjścia, powrót do stanu Runnable
po zakończeniu operacji;

o

blokowanie na obiekcie z zamkniętym ryglem – oczekiwanie na
zakończenie działania innego wątku;



Dead – wątek kończy działanie na skutek zakończenia metody run()
i przechodzi do tego stanu. Mimo iż nadal może istnieć obiekt oznaczający
wątek, ponowne użycie wobec niego metody start() jest niedozwolone. Wątki
nie są „restartowalne”. Aby ponownie uruchomić wątek należy stworzyć nowy
obiekt i zastosować metodę start().

Każdy wątek posiada swój priorytet. Wątki o dużym priorytecie posiadają potencjalnie
większy dostęp do procesora. Wartości priorytetów mogą przyjmować wartości
odpowiednio 1 oraz 10. Gdy uruchamiany jest wątek potomny, jego priorytet jest taki
sam jak priorytet rodzica. Priorytet wątku można zmienić wywołując metodę:
final void setPriority (int poziom).

5.3.

MECHANIZMY SYNCHRONIZACJI

Wyróżniamy dwa podstawowe mechanizmy synchronizacji wysokopoziomowej. Są to:


semafory - zadaniem jest przepuszczanie i zatrzymywanie procesów;



monitory - jego głównym przeznaczeniem jest zarządzanie wybranym
zasobem komputera.

Semafor był pierwszym mechanizmem synchronizacyjnym stosowanym w językach
wysokiego poziomu. Oprócz określenia jego stanu początkowego można na nim
wykonywać tylko dwie operacje: podniesienie semafora (ang. Wait) i opuszczenie
semafora (ang. Signal). Istnieją dwa rodzaje semaforów: ogólny i binarny.
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Semafor binarny jest zmienną logiczna (pojedynczym bitem), zatem może
przyjmować wartości 0 lub 1. Wyróżniamy dwie operacje:


podniesienie semafora S: S:=1;



opuszczenie semafora S: czekaj aż S=1; S:=0.

Semafor ogólny jest zmienną całkowitą z dwoma wyróżnionymi operacjami:


podniesienie semafora S: S:=S+1;



opuszczenie semafora S: czekaj, aż S>0; S:=S-1;
(operacja jest niepodzielna tylko wtedy, gdy S>0 jest spełniony).

Ponieważ operacje podniesienia i opuszczenia semafora są niepodzielne, w danej
chwili tylko jeden proces może badać stan semafora S i ewentualnie zmniejszyć lub
zwiększyć jego wartość. Ograniczenia dotyczące semaforów są następujące:


nie można wykonywać na nim działań arytmetycznych;



brak informacji o tym ile procesów zostało wstrzymanych na danym
semaforze;



często trzeba oprócz semafora wprowadzać zmienne pomocnicze (całkowite);



programista

musi

sam

zadbać,

aby

zmienne te

były

odpowiednio

modyfikowane;


wszelkie operacje na tych zmiennych muszą być sekcja krytyczną.

Monitor to zebrane w jednej konstrukcji programowej pewne wyróżnione zmienne oraz
procedury i funkcje działające na tych zmiennych. Tylko wywołanie udostępnionych
funkcji i procedur monitora umożliwia procesom dostęp do zmiennych ukrytych
wewnątrz

monitora.

Wykonanie

procedury

monitora

jest

sekcją

krytyczna

wykonującego ją procesu. Istnieje możliwość wstrzymywania i wznawiania procesów
wewnątrz procedury monitorowej i służą do tego specjalne zmienne.
Fragment procesu, w którym korzysta on z obiektu dzielonego nazywa się sekcją
krytyczną tego procesu. Działanie sekcji krytycznej, która jest wygodnym narzędziem
synchronizacji pracy wątków składa się z następujących etapów:


"przejęcie" pewnych fragmentów kodu bądź określonych zasobów do
wyłącznego użytku jednego wątku;
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każdy watek, który chce uzyskać wyłączny dostęp do fragmentu chronionego
kodu musi najpierw wejść do tej sekcji krytycznej;



operacja wejścia może się udać, gdy żaden inny wątek nie przebywa w tej
sekcji.

Ponieważ w danej chwili z obiektu dzielonego może korzystać tylko jeden proces
wykonując swoją sekcję krytyczną, uniemożliwia on wykonanie sekcji krytycznych
innym procesom. Po zakończeniu obsługi tego przerwania procesor wróci do
wykonywania procesów użytkowych lub obsłuży następne przerwanie. Wymagania
czasowe dotyczące sekcji krytycznych to:


żaden proces nie może wykonywać swojej sekcji krytycznej nieskończenie
długo uniemożliwiając innym procesom wejście do sekcji krytycznej (tzn.
rozpoczęcie jej wykonywania);



w sekcji krytycznej proces powinien przebywać jak najkrócej;



zachowanie się procesów poza sekcja krytyczną nie powinno być w żaden
sposób ograniczone, poza sekcja krytyczną proces może się zatem zapętlić
lub skończyć;



5.4.

procesy mogą się wykonywać z różnymi dowolnie wybranymi prędkościami.

SYNCHRONIZOWANIE METOD

W niektórych sytuacjach odrębne wątki współdzielą dane i muszą uwzględniać stan
innych wątków. Java obsługuje synchronizację metod z wykorzystaniem monitorów,
gdyż monitor jest związany z konkretnym elementem danych i funkcjonuje jak blokada
nałożona na te dane. Kluczem synchronizacji w Javie jest koncepcja monitora, który
kontroluje dostęp do obiektów. Monitor działa poprzez implementację koncepcji
zamykania. Jeśli obiekt jest zamknięty przez wątek, żaden inny wątek nie ma do niego
dostępu. Gdy wątek wyjdzie z obiektu, jest on otwierany i dostępny dla innych wątków.
Wszystkie obiekty w Javie posiadają monitor. Właściwość ta jest wbudowana w język
Java i wszystkie obiekty mogą być synchronizowane. Kiedy wątek monitoruje element
danych, nakłada na niego blokadę, która uniemożliwia innym wątkom modyfikowanie
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danych. Użycie monitorów nie zapobiega dostępowi do obiektu przez kod, który
pomija monitor.
Synchronizowane mogą być:


metody: Synchronized void metoda(){…},



sekcje kodu (ryglowanie obiektu): Synchronized(lock) {….}, gdzie lock –
referencja do zablokowanego obiektu.

Dostęp do metod synchronizuje się poprzez słowo kluczowe synchronized. Gdy taka
metoda zostanie wywołana, wątek wywołujący wchodzi do monitora obiektu, który
zamyka ten obiekt. Wszystkie wątki próbujące wywołać synchronizowaną metodę
będącą w użyciu wejdą w stan oczekiwania dopóki obiekt nie zostanie otwarty. Gdy
wątek opuszcza synchronizowana metodę, obiekt jest otwierany. Ogólna forma bloku
synchronizowanego jest następująca:
synchronized(obiekt){
//instrukcje synchronizowane}
gdzie obiekt jest referencją do obiektu, który będzie synchronizowany.
Bloki synchronizowane są ogólniejsze od metod synchronizowanych, bowiem zapis
każdej synchronizowanej metody:
synchronized void metoda(){
//kod..}
jest równoważny zapisowi:
void metoda(){
synchronized(this){
//kod..}}
W przypadku, gdy synchronizujemy pojedynczą instrukcję, nawiasy nie są potrzebne.
Blok synchronizowany zapewnia, że wywołanie metody będącej składnikiem obiekt
zajdzie tylko wtedy, gdy wątek wywołujący wejdzie do monitora tego obiektu.
Listing 5.5 przedstawia synchronizację metody, a listing 5.6 zawiera przykład
synchronizacji wywołania.

Wprowadzenie do teorii programowania wielowątkowego w Javie
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Listing 5.5. Synchronizacja metody

synchronized int sumArray(int nums[])
{ sum=0;
for(int i=0; i<nums.length; i++)
{ sum+=nums[i];
System.out.println("wynik dla" +
Thread.currentThread().getName()+"jest"+sum);
try{Thread.sleep(10);}
catch(InterruptedException exc)
{ System.out.println("Glowny watek przerwany");
}
}
return sum;
}
Listing 5.6. Synchronizacja wywołania

public void run()
{ int sum;
System.out.println(thrd.getName() + "rusza");
synchronized(sa){
answer=sa.sumArray(a);}
System.out.println("Suma dla"+ thrd.getName() +
"wynosi" + answer);
System.out.println(thrd.getName() + "konczy");
}
}

Użycie synchronizacji ma bardzo duże znaczenie dla wydajności aplikacji. Spowalnia
to czasami działanie programu, ale gwarantuje poprawność danych.
Zestaw instrukcji w programie, który ma wyłączny dostęp do jakiegoś kodu
nazywamy sekcją krytyczną. W Javie sekcje krytyczne wprowadza się jako bloki lub
metody synchronizowane. Użycie ich pozwala na prawidłowe współdzielenie zasobów
przez wątki. Obsługa komunikacji między wątkami następuje przy użyciu metod wait(),
notify() oraz notifyAll(). Te trzy wymienione metody są częścią wszystkich obiektów,
gdyż są zaimplementowane przez klasę Object. Metody te mogą być wywoływane
tylko z wnętrza synchronizowanej metody. Gdy wątek jest czasowo zablokowany,
wtedy wywołuje się metodę wait(), która powoduje uśpienie wątku i zwolnienie
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monitora danego obiektu, dzięki czemu z obiektu może korzystać inny wątek.
W późniejszym czasie uśpiony wątek zostaje obudzony, gdy jakiś inny wątek wejdzie
do tego samego monitora i wywoła notify() lub notifyAll(). Wywołanie metody notify()
wznowi jeden wątek, natomiast wywołanie notifyAll() wznowi wszystkie watki, spośród
których dostęp do obiektu uzyska te o najwyższym priorytecie.
Koordynacja działań wątków sprowadza się do następujących kroków: wątek
wywołuje metodę wait() na rzecz danego obiektu, gdy oczekuje, że się ma coś
z obiektem zdarzyć (zmiana stanu obiektu przez inny wątek). Wywołanie wait() blokuje
wątek (jest on odsuwany od procesora), a jednocześnie powoduje otwarcie rygla
(odblokowanie) zajętego przez niego obiektu, umożliwiając dostęp do obiektu z sekcji
krytycznych innych wątków. Metoda wait() może być wywoływana tylko z sekcji
krytycznej, bowiem chodzi tu o współdziałanie wątków na tym samym ryglowanym
obiekcie. Inny wątek może teraz zmienić stan obiektu i powiadomić o tym wątek
czekający

(za

pomocą metody

notify()

lub

notifyAll()).

Odblokowanie

czyli

przywrócenie gotowości działania i ewentualne wznowienie działania wątku
następuje, gdy inny wątek wywoła metodę notify() lub notifyAll() na rzecz tego samego
obiektu, na którym dany wątek czeka tj. na rzecz którego wywołał metodę wait().
Wywołanie metody notifyAll() odblokowuje wszystkie czekające na danym obiekcie
wątki. Wywołanie notify() lub notifyAll() musi być także zawarte w sekcji krytycznej.
Działanie metod wait(), notify(), notifyAll() zawsze jest związane z konkretnymi
obiektami, ale jednocześnie działanie tych metod dotyczy wątków (czyli zazwyczaj
innych obiektów) które na tych konkretnych obiektach operują.

5.5.

WNIOSKI

Pisanie programów wielowątkowych nie jest rzeczą oczywistą ani łatwą, ale
środowisko Java daje nam duży zasób narzędzi, których poznanie i umiejętne
wykorzystywanie pozwala tworzyć poprawne i niezawodne aplikacje.

6
Integracja usług internetowych w technologii
AJAX

Pojęcie AJAX po raz pierwszy zostało użyte 18.02.2005 w artykule dostępnym na
[ADA08], w którym James Garrett dokonał podsumowania dotychczasowych prób
użycia języka JavaScript w tworzeniu aplikacji internetowych i wskazał na jego
możliwości bezpośredniej komunikacji z serwerem WWW bez konieczności
zatwierdzania akcji przez użytkownika. Termin AJAX czyli „Asynchronous JavaScript +
XML” kryje w sobie ideę, aby aplikacje internetowe dostępne w przeglądarce
osiągnęły poziom interaktywności zbliżony do tego znanego z profesjonalnych
aplikacji

instalowanych

w

systemie

operacyjnym

komputera

osobistego.

W tradycyjnym modelu użycia aplikacji internetowej z zatwierdzaniem kolejnych stron
HTML kopiowanych z serwera (rys. 6.1), strony wyświetlane są w przeglądarce
z charakterystycznym

przeładowaniem,

co

rozprasza

uwagę

użytkownika.

Wykorzystanie cech Ajax utrzymuje stan szkieletu strony, wypełniając ją kolejnymi
danymi sprowadzanymi z serwera w tle działania aplikacji (rys. 6.2).
W tradycyjnym ujęciu przeglądarka jest w zasadzie transparentnym terminalem,
który nie wie w jakim miejscu w toku pracy jest użytkownik. Wszystko jest
przechowywane po stronie serwera, zwykle w sesji użytkownika – gdy użytkownik
inicjuje sesję po stronie serwera tworzone są obiekty charakterystyczne dla aplikacji
a do przeglądarki płynie posklejany znacznikami HTML strumień pomieszanych
standardowych elementów prezentacyjnych z elementami charakterystycznymi dla
użytkownika, w tym danymi będącymi wynikiem jego zapytań. Przeglądarka ładuje to
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wszystko przy każdym kolejnym kontakcie z serwerem - nie umie inaczej. Natomiast
aplikacja wykorzystująca AJAX w momencie inicjacji sesji ładuje do przeglądarki
złożony

dokument,

w

dużej

części

złożony

z

JavaScript,

posiadający

zaimplementowaną logikę akcji aplikacji sieciowej - „wie” ona jak reagować na akcje
użytkownika i jest w stanie samodzielnie „decydować” czy obsługiwać je jeszcze
samodzielnie czy już wysłać żądanie do serwera.

Serwer

Strona1 Strona2 Strona3 Strona4

Przeglądarka
Rys. 6.1. Model tradycyjny

Serwer

AJAX
Strona

Przeglądarka
Rys. 6.2. Wykorzystanie AJAX

Rys. 6.3. Integracja usług internetowych w strukturze portalu
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Ma to istotne znaczenie w konstrukcji portali, których immanentną cechą jest
integracja usług internetowych posadowionych w tle (rys. 6.3).

6.1.

SKŁADOWE AJAX

Podstawą pracy AJAX jest obiekt XMLHttpRequest, stanowiący standardowy element
wewnętrznego JavaScript wielu przeglądarek, a w Internet Explorer wbudowany
obiekt ActiveX. XMLHttpRequest udostępnia proste API, pozwalające wysłać do
serwera WWW żądania HTTP metodami GET i POST. Dla serwera są to zwykłe
żądania przeglądarki, także zawierające cookie dla bieżącej domeny i autoryzację
HTTP gdy jest włączona. Poprzez JavaScript XMLHttpRequest daje dostęp do treści
i nagłówków podczas wysyłania i odbioru żądań. W przypadku tresci typu text/xml
praktycznie powszechnie tworzy się obiekt XML DOM, który jest de facto standardem
wymiany treści między serwerem a klientem. Poza tym można używać dowolnego
formatu dającego się przekształcić przez JavaScript – w tym też natywnej metodyki
zaszytej

JavaScript

o

nazwie

JSON.

Dla

prymitywnych

artefaktów można

obudowywanie treści znacznikami pominąć. Natomiast CSS (kaskadowe arkusze
stylów) definiują wygląd elementów strony internetowej – oferując łatwy i rozbudowany
sposób jednolitego definiowania i stosowania stylów są niezbędne do realizacji
wspomnianej interaktywnej zmiany wyglądu interfejsu użytkownika. Podkreślić trzeba,
że wykorzystanie modelu DOM XML pozwala zmieniać interfejs użytkownika w locie,
na bieżąco przetwarzać ruchy myszy i wciśnięcia klawiszy.

6.2.

FUNKCJA ZWROTNA

Funkcja zwrotna (ang. Callback) jest kodem przesyłanym jako parametr innej funkcji.
Kod JavaScript generuje żądanie, które zostanie wysłane do servletu na serwerze.
Po odesłaniu przez servlet odpowiedzi, przywołana zostanie funkcja zwrotna, która
wyświetli te informacje w przeglądarce. Użytkownik nie musi czekać na załadowanie
nowej strony, ponieważ dane zostaną wyświetlone na bieżącej stronie. Przedstawiona
na rys. 6.4 funkcja podajMiastoUlica() pobiera z pola wartość kodu pocztowego
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i umieszcza go w adresie URL, a następnie wysyła ten adres do serwera, używając
żądania HTTPGetRequest albo ActiveXObject w zależności od przeglądarki.
Umieszczona w linii 12 funkcja req.open(“Get”,url,true) obiektu req (zdefiniowanego
jako pola dokumentu) otwiera połączenie z serwerem, gdzie ostatni parametr true
określa asynchroniczne wywołanie. Alternatywne false spowodowałoby zatrzymanie
przeglądarki do momentu zwrócenia przez serwer odpowiedzi, co oczywiście nie jest
gwarantowane, stąd true jest lepszym rozwiązaniem i charakterystycznym dla
technologii

AJAX.

Instrukcja

req.onreadystatechange=callbackMiastoUlica

umieszczona w linii 13 informuje obiekt req, by przywołał funkcję zwrotną
callbackMiastoUlica() za każdym razem, gdy nastąpi zmiana stanu. Dzięki temu
przetwarzanie danych nastąpi automatycznie od razu gdy tylko przybędą one do
przeglądarki z serwera. Sama funkcja callback sprawdza stan gotowości readyState
i kod stanu zwrócony przez serwer po każdej zmianie stanu połączenia.

Rys. 6.4. Skrypty JavaScript podajMiastoUlica(), callbackMiastoUlica() i końcowy efekt
w przeglądarce
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Może on przybrać jedną z 5 wartości:


0

:

niezainicjowane połączenie



1

:

w trakcie ładowania



2

:

załadowane



3

:

interaktywne połączenie



4

:

zakończone

Należy zauważyć, że wartość 4 stanu readyState nie gwarantuje, że żądanie zostało
zrealizowane prawidłowo – trzeba sprawdzić status odnalezienia strony: wartość 200
dla req.status potwierdza ten fakt, a np. 404 mówi że strona nie została znaleziona.
Kompletna

lista

kodów

stanu

protokołu

HTTP

jest

pod

adresem

http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html.

Rys. 6.5. Przykład pola sugerującego w technologii AJAX i etapy działania efektu
w przeglądarce
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W efekcie działania tych funkcji po wpisaniu kodu pocztowego automatycznie
wypełniają się pola miasto i ulica wartościami ściągniętymi z bazy danych z serwera.
Przedstawiony przykład jest standardowym rozwiązaniem po stronie klienta
(przeglądarki). Oczywiście uzyskanie bardziej spektakularnych efektów wymaga
większej komplikacji kodu tak po stronie klienta jak i serwera. Pokazany na rys. 6.5
przykład edycji w polu sugerującym i poszczególne etapy podawania w nim nazwy
użytkownika jest ilustrowany w tle kodem stanowiącym jedynie fragment piramidy
funkcji obsługujących zdarzenie.

6.3.

KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW CSS I MODEL DOM DOKUMENTU

Możliwość wyświetlania w taki a nie inny sposób listy użytkowników pobranej
z serwera w polu sugerującym (rys. 6.5) jest możliwy dzięki osadzeniu definicji CSS w
strukturze obiektowej DOM dokumentu strony. Arkusz stylów CSS składa się z reguł,
będących sekcjami złożonymi z selektora określającego formatowany element (lub
grupę elementów) oraz jednej lub więcej par (jako separator „:”) zakończonych
znakiem „;”. Podstawowe selektory CSS zapewniają możliwość opisania docelowej
grupy elementów m.in. wg:


wartości atrybutów,



aktualnego stanu ( np. focus lub hover ),



relacji rodzic-potomek-rodzeństwo względem innego elementu.

Przykładowy kod zapisany w pliku ajax.css zamieszczony na rysunku 6.6 pokazuje
wykorzystanie znacznika HTML div (od division – sekcja ) do tworzenia bloku
sugerującego nazwę użytkownika (rys. 6.5). Ostateczne wartości współrzędnych okna
definiowane są w skrypcie JavaScript. Dzięki temu program może elastycznie
dostosować się do zmian w kodzie HTML: blok div zawsze będzie zakotwiczony
u dołu pola służącego do wprowadzania nazwy użytkownika – nawet gdy po
reorganizacji aplikacji pole będzie przeniesione w inne miejsce. Kod organizujący blok
div (rys. 6.6) posiada główne metody organizacji stylu:


zIndex: definiuje głębokość położenia elementu - te z wyższą wartością
pojawiają się w przeglądarce powyżej tych z niższą wartością zIndex;
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opacity: określa przezroczystość elementu – określa w jakim stopniu elementu
położone poniżej będą prześwitywać przez ten element (opacity=1 oznacza
że nic nie prześwituje, natomiast opacity=0 powoduje, że obiekt jest
przezroczysty);



visibility: określa widoczność elementu – hidden czyni element ukrytym;



autocomplete: wartość off wyłącza ofertę porad przeglądarki – w przeciwnym
razie przeglądarka wyświetli własne pole z podpowiedziami.

Połączenie CSS i możliwości modyfikacji stron HTML oferowanych przez model DOM
strony powodują, że techniki programowania AJAX są bardziej uniwersalne
i wszechstronne.

Rys. 6.6. Definicje CSS div.sugestia dla pola sugerującego nazwę użytkownika na tle funkcji
JavaScript tworzących blok div
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ŚRODOWISKO ECLIPSE. APLIKACJE SERWERA WWW

W przypadku konwencjonalnych aplikacji internetowych ich część działająca po
stronie serwera jest skomplikowana – obok kontroli pracy użytkownika zachowuje ona
bieżący stan aplikacji. W aplikacjach wykorzystujących technologię AJAX ta
komplikacja nadal występuje ale akcent trudności przesuwa się w kierunku projektu
i wykonania części klienckiej i jej współpracy z częścią serwerową. Część serwerowa
za to staje się bardziej przejrzysta i modułowa. W zależności od przyjętych narzędzi
programistycznych można optymalizować poszczególne etapy pracy wprowadzając
metodyki zwiększające niezawodność tworzonego kodu. Spośród różnych środowisk
projektowych IDE na wyróżnienie zasługuje dostępne darmowo na zasadach licencji
CPL (tzn. że można je wykorzystywać komercyjnie) środowisko Eclipse, stworzone
wysiłkiem wielu organizacji przy finansowym wsparciu IBM. Dla prawidłowej pracy
Eclipse wymaga zainstalowanej wcześniej maszyny wirtualnej Java. Elastyczne
w konfiguracji bogate narzędzie nadaje się równie dobrze do produkcji kodu w C/C++,
PHP czy Java tak w środowisku systemu operacyjnego MS Windows jak i np. Linux.
Daje to doskonałe możliwości dla dogodnej organizacji pracy zespołów koderów.

Rys. 6.7. Środowisko Eclipse – tworzenie modułowych aplikacji serwerowych
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Proponowane w przykładzie rozwiązanie oparte na serwletach kodowanych w języku
Java jest typowym rozwiązaniem dla dużych aplikacji przemysłowych uruchamianych
na serwerze. Istotą serwletu jest tutaj stworzenie usługi dla klienta realizującej
komunikację z zasobem bazy danych. W serwlecie należy pobrać np. nazwę
użytkownika (rysunki 6.7 i 6.8) z żądania klienta i sprawdzić jej występowanie w bazie
danych. Ta sama metoda służy oczywiście wyszukaniu kodu pocztowego oraz
przypisanych mu miasta i ulicy. W przedstawionym prostym przypadku użyto
połączenia JDBC z bazą danych. Klasa DatabaseConnector prezentowana na
rysunku 6.8 jest klasą typu singleton. Jeśli w polu Connection nie jest w danym
momencie przechowywane żadne połączenie, to program utworzy, zachowa i zwróci
to połączenie. Natomiast gdy połączenie już jest, to program też zwróci to połączenie.

Rys. 6.8. Struktura klasy DatabaseConnector z wykorzystaniem JDBC dla postgresql na tle
przykładowego serwletu pobierającego nazwę użytkownika z żądania i sprawdzenie jego
występowania w bazie danych
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BIBLIOTEKI WSPIERAJĄCE. GOOGLE WEB TOOLKIT

6.5.

Przedstawione powyżej przykłady to fragment aplikacji AJAX tworzonej od podstaw
z implementowaną w JavaScript obsługą zdarzeń i realizacją funkcjonalności klienta
oraz odrębnymi serwletami w języku Java. Obecnie istnieje jednak wiele różnych
narzędzi usprawniających to programowanie. Te biblioteki to bardzo dojrzałe struktury,
również wykraczające poza potrzeby samej technologii AJAX.
Określone problemy generowane przez trudny w debugowaniu kod JavaScript
powodują, że pośród tych wspierających użycie AJAX powstają takie, które
minimalizują koszty tworzenia kodu. Do czołowych zaliczyć należy :


DOJO Toolkit (http://dojotoolkit.org),



Direct Web Remoting (http://getahead.ltd.uk/dwr),



Google Web Toolkit (http://code.google.com/webtoolkit),



Prototype (http://prototype.conio.net),



Rico Toolkit (http://openrico.org/rico/download.page),



Sajax (http://www.modernnethod.com/sajax),



Scriptaculous (http://script.aculo.us),
Xajax (http://xajax.sf.net).

-

W 2006 roku na czerwcowej konferencji JaveOne firma Google ogłosiła wprowadzenia
zestawu narzędziowego GWT (Google Web Toolkit), w którym pisze się całą aplikację
– także część klienta – w kodzie Java. GWT generuje automatycznie odpowiedni kod
JavaScript oraz szkieletowy kod HTML dla klienta. Obok tych cech GWT troszczy się
samo o obsługę różnych typów przeglądarek oraz oferuje narzędzia do debugowania
kodu po stronie klienta i serwera.
W

zestawie

narzędziowym

istotne

są

programy:

applicationCreator

i projectCreator. Uruchomienie pierwszego w postaci np.: c:\applicationCreator
pl.przyklad.AjaxApp

generuje

struktury

katalogowe

src\pl\przyklad\client

i src\pl\przyklad\public, zawierające odpowiednio plik struktury AjaxApp.html i plik
klasy AjaxApp.java, z którego będzie konwertowany na kod JavaScript dostosowany
do różnych przeglądarek.
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Spoiwem łączącym aplikację w całość jest plik AjaxApp.gwt.xml, zawierający
m.in. listę serwletów, które będą użyte po stronie serwera dla realizacji żądań klienta.
Tak utworzony artefakt można sprawnie poprawiać w środowisku Eclipse, które to jest
zalecane nieoficjalnie przez twórców GWT.
Aby utworzyć projekt Eclipse, należy wykonać np.:
c:\projectGenerator –eclipse AjaxApp
Następnie trzeba utworzyć w jego ramach aplikację szkieletową:
c:\applicationCreator –eclipse AjaxApp pl.przyklad.AjaxApp
a dalej można już ją importować poprzez File/Import do platformy Eclipse.
Tworzone serwlety uruchamiane są standardowo w kontenerze Tomcat i jest to
poprawne tego typu rozwiązanie. Z kolei biblioteka modelu DOM oferowana przez
zestaw GWT wykorzystana będzie do redagowania komunikatów wysyłanych do
klienta i odbieranych od klienta z wykorzystaniem arkuszy stylów CSS. Aby wyświetlić
komunikat użyć należy metody setInnerHTML(), w sposób analogiczny do
definiowania parametru innerHTML przez JavaScript.
GWT oferuje wygodny mechanizm wywołań RPC, eliminujący niedogodności
bezpośredniego operowania obiektem XMLHttpRequest. Aby z niego skorzystać
należy zdefiniować dwa interfejsy:
public interface ResponseService extends RemoteService { String odp(String req)}

(będący rozszerzeniem klasy com.google.gwt.user.client.rpc.RemoteService) oraz
public interface ResponseServiceAsync { public void odp(String s, AsyncCallback callback)}

(będący rozszerzeniem klasy com.google.gwt.user.client.rpc.AsyncCallback)
oraz jedną pełną klasę Java, będącą rozszerzeniem klasy
com.google.gwt.user.server.rpc.RemoteServiceServlet, rozszerzającą klasę
javax.servlet.http.HttpServlet.
Duże możliwości jakie oferuje zestaw GWT [GOG08a] widoczne są w przykładach
publikowanych na http://code.google.com/webtools [GOG08b] (rys. 6.9).
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Rys. 6.9. Przykład wykorzystania GWT w demo [GOG08b]

6.6.

PLUSY I MINUSY AJAX

AJAX jest bardzo użytecznym narzędziem, ale jego nieumiejętnie wykorzystanie może
dać też efekt przeciwny do zaplanowanego, powodując, że serwis stanie się nawet
mniej użyteczny i przyjazny dla użytkownika. Aby użytkownik skorzystał z możliwości
AJAX musi mieć uaktywnioną w przeglądarce obsługę skryptów JavaScript – wydaje
się, że obecnie nikt nie wyłącza tej obsługi w przeglądarkach, ale problemem jest
niekompatybilność poszczególnych przeglądarek: IE, FF, Opery i innych w zakresie
obsługi JavaScript i XML. Tu rozwiązaniem jest np. stosowanie pokazanego zestawu
narzędziowego GWT czy innych, jeśli ich możliwości w redukcji tych różnic są
wystarczające (na [REL08] - Making your web page compatible with Firefox - element
po elemencie wymienione są różnice między IE a Firefox). Dobrą praktyką jest
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uwzględnienie awaryjnej metody obsługi, na przykład poprzez stworzenie bazowej
aplikacji z wykorzystaniem tradycyjnych technik, a następnie rozbudowanie jej
o opcjonalne usprawnienia używające AJAX. Ale spróbujmy sobie wyobrazić Google
Maps bez AJAX - aplikację, w której poruszanie po mapie odbywa się za pomocą
strzałek pozwalających na przesunięcie mapy w wybranym kierunku, jednak
oczywiście po przeładowaniu całej strony. Do tego wszystkiego w jednej chwili
możemy oglądać tylko aktualnie wyświetlany kawałek, a powrót do poprzednio
przeglądanej części wiąże się z wygenerowaniem całego dokumentu od nowa. To
byłoby bardzo złe rozwiązanie – a tak AJAX daje szybki dostęp do treści. Z kolei
przykładem bardzo złego, wręcz tragicznego, pomysłu może być wykonanie w oparciu
o AJAX elementów nawigacyjnych serwisu.

Rys. 6.10. Przykładowe porównawcze statystyki ruchu [GOG08a]

Oczywiście, mądre i przemyślane zaprojektowanie, a później zaprogramowanie
czegoś takiego, pamiętając o wadach i aspektach użyteczności, spełni swoją rolę, gdy
będzie zawsze w pełni funkcjonalne, niezależnie od konfiguracji przeglądarki. Bardzo
dobrym miejscem jest na przykład formularz ankiety czy logowania, który w przypadku
braku funkcjonalności AJAX wysłany zostanie w tradycyjny sposób. Zyskujemy tu na
efektywności, bo cała strona nie jest przeładowywana, a wyświetlany zostaje jedynie
komunikat np. z podziękowaniem za wzięcie udziału w ankiecie. Zyskujemy także na
optymalizacji, bo zamiast zawartości całej strony przesłany zostaje, przykładowo,
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jeden bajt, określający powodzenie logowania. W tym konkretnym wypadku zysk jest
ogromny, bo rzędu kilku tysięcy procent w porównaniu ze średniej wielkości
dokumentem HTML o rozmiarze od 2 do 3 kB. Zamieszczony na rysunku 6.10
poglądowy diagram wg statystyk firmy Google, porównujący generowanie ruchu
sieciowego przez użytkowników pracujących z tradycyjnym HTML a użytkowników
pracujących z AJAX, jednoznacznie pokazuje przewagę tego drugiego rozwiązania –
zgodnie z intuicją.
Problemem ogólnie podnoszonym jest kwesta bezpieczeństwa skryptów
JavaScript i zachowań przeglądarek w tym względzie – przyjęcie koncepcji
szyfrowania transmisji i stosowania podpisów cyfrowych źródeł pochodzenia
wiadomości wydaje się nie do końca rozwiązywać tu problem gwarancji poufności
w takiej wymianie danych. Ale niewątpliwie stosowanie dobrych mechanizmów
uwierzytelniania i autoryzacji pomagają w kontrolowaniu dostępu do usług, bazując
przy tym na zastosowaniu ról i odpowiedzialności. Generalnie to już sama decyzja czy
interaktywna aplikacja internetowa będzie przechowywała te czy inne dane
i pracowała w takiej a nie innej strukturze sieciowej determinuje zainteresowanie nią
potencjalnych hakerów, którzy – jak i wszyscy inni programiści – dysponują
ograniczonymi możliwościami i ograniczonym czasem. Faktycznie i bez wątpienia
można znacząco ograniczyć przypadkowe wykorzystanie tworzonych usług WWW,
również tych z JavaScript.

6.7.

PODSUMOWANIE

Wykorzystanie w AJAX znanych de facto mechanizmów w istniejących od lat na rynku
narzędziach

programistycznych

i

uzyskanie

nowej

jakości

jest

przykładem

innowacyjnego podejścia do rozwiązywania standardowych zadań. To pokazuje jak
uwolnienie kreatywności nadaje nowy impet dziedzinie, która - wydawałoby się – bez
nowych impulsów ze strony potentatów nie wejdzie na wyższy stopień rozwoju.
Ponadto osiąga się to wykorzystując istniejący na rynku trend wzrostowy w mocy
obliczeniowej procesorów stosowanych w serwerach bez pogarszania relacji
komplikacja kodu serwera czy kodu klienta a możliwości obliczeniowe maszyny. Tutaj
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przewaga jest cały czas po stronie sprzętu. Natomiast dramatycznie wzrasta znacznie
jakości kodu programistycznego i wzrasta ranga wydajnych narzędzi i generalnie
zastosowanej technologii kodowania. Ujęte w przykładach środowisko Eclipse wydaje
się być wzorcowym w obecnej chwili.
Technologia AJAX uwypukla i rozwija dobre cechy programowania sieciowego,
w szczególności charakteryzuje się:


jest architekturą klient-serwer,



przeglądarka przechowuje aplikację, nie zawartość całej strony,



serwer dostarcza dane, nie zawartość całej strony,



aplikacja + dane tworzą zawartość informacyjną w momencie użycia,



użytkownik komunikuje się z aplikacją w sposób ciągły, ale nie ma
świadomości kiedy odwołuje się do serwera,



w porównaniu z tradycyjnym podejściem bardzo rośnie rola i znaczenie
jakości kodu aplikacji klienta i serwera, które stają się złożone i wymagają
dobrej dokumentacji.
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7
Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do
budowy sytemu doradczego

Współczesny rynek wymusza na przedsiębiorstwach rozwijanie nowoczesnych metod
organizacyjnych

oraz

wdrażanie

odpowiednich

narzędzi

komputerowych

wspomagających wiele procesów (np. zarządzanie produkcją, zarządzanie kadrami,
zarządzanie procesami). Komputerowe wspomaganie ma miejsce w najróżniejszych
dziedzinach. A obecne systemy informacyjne znajdują zastosowanie praktycznie
w każdej gałęzi gospodarki.
Narzędzia sztucznej inteligencji mają zastosowanie we wszystkich ważnych
dziedzinach życia [PIE05]. Dokumentują to setki publikacji, liczne konferencje oraz
sympozja poświęcone praktycznym zastosowaniom tych narzędzi: zarządzaniu,
handlu, giełdzie [ZIE00], finansach [PER03], geodezji [KAR07].
Logika rozmyta stanowi idealne rozwiązanie dla sformułowania procesu
ludzkiego myślenia i wykorzystania w ten sposób wiedzy, np. do systemu doradczego,
decyzyjnego.
Rozdział pokazuje możliwości opracowania rozmytego systemu doradczego
z wykorzystaniem

pakietu Fuzzy Logic for Matlab.

Symulację komputerową

przeprowadzono dla metody wspomagania zarządzania kadrami.
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IDEA TEORII ZBIORÓW ROZMYTYCH

7.1.

Teoria zbiorów rozmytych [ZAD65] została sformułowana przez L. A. Zadeha w 1965 r
i opublikowana w pracy „Fuzzy sets In Information and Control”. Tam pojawiła się
sformalizowana matematyczna postać zbiorów rozmytych. Wcześniej, w 1959 r.
w pracy E. Borela pojawiła się tylko idea budowania zbiorów rozmytych.
Podstawowym pojęciem teorii jest zbiór. Zbiór rozmyty możemy określić jako zbiór
obiektów, który deklaruje stopień przynależności obiektu do niego (od całkowitej do jej
braku), tj. bez wyznaczania ścisłej granicy między obiektami, które do niego wchodzą
lub nie.
Zbiorem rozmytym A w niepustej przestrzeni X nazywamy zbiór par: element,
wartość funkcji przynależności elementu do zbioru rozmytego A [PIE99]:

A  {( x,  A ( x)) : x  X ,  A ( x) [0,1]}
Przynależność elementu do zbioru:


 A x   1

pełna przynależność elementu x do zbioru rozmytego X,



 A x   0

brak przynależności elementu x do zbioru rozmytego X,



0   A x   1 częściowa przynależność elementu x do zbioru rozmytego X.

Kolejnym pojęciem jest zmienna lingwistyczna. Zmienna ta jako wartości pewne
przyjmuje wyrażenia języka naturalnego i nie niesie ze sobą precyzyjnej informacji
o wartości.
Funkcja

A

jest nazywana funkcją przynależności. Można ją definiować na wiele

sposobów, do najpopularniejszych należą:


wzór matematyczny,



wektor przynależności,



diagram.
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W systemie decyzyjnym wykorzystuje się następujące funkcje przynależności:
Trójkątna funkcja przynależności [KAC01]. Funkcja ta definiowana jest za pomocą
trzech parametrów: a, b i c, które określają współrzędne x-owe jej trzech narożników:


 xa cx 
triangle ( x; a,b, c)  max  min 
,
, 0 
 ba c b  

Trapezoidalna funkcja przynależności. Funkcja ta definiowana jest przez cztery
parametry: a, b, c i d w sposób następujący:


 xa d x 
trapezoid ( x; a,b, c, d )  max  min 
,1,
,0 
ba d c  

Gaussowska funkcja przynależności. Jest to najczęściej spotykana funkcja
przynależności. Funkcja ta definiowana jest przez dwa parametry:  określa szerokość
krzywej gaussowskiej i c jest środkiem:

gaussian( x; ,c)  e

 x c 


  

2

Rozmyte systemy wnioskujące mogą posiadać jedno wejście oraz jedno wyjście.
W praktyce stosuje się jednak systemy posiadające wiele wejść i wyjść. Na rys. 7.1
przestawiono schemat blokowy wnioskującego systemu rozmytego złożonego z wielu
wejść i wyjść.

Rys. 7.1. Schemat blokowy wnioskującego systemu rozmytego
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Na wejściu modelu rozmytego znajdują się ostre wartości, dla których w bloku
rozmywania obliczane są stopnie przynależności do zdefiniowanych zbiorów
rozmytych. Operację tę należy poprzedzić określeniem funkcji przynależności do
zbiorów rozmytych poszczególnych wejść. Na podstawie obliczonych wartości stopni
przynależności w bloku wyostrzania tworzona jest wynikowa funkcja przynależności.
Funkcja ta generowana jest na podstawie wiedzy pozyskanej od eksperta i zapisanej
w postaci reguł. W ostatnim bloku modelu rozmytego funkcja wynikowa poddawana
jest wyostrzeniu. W ten sposób dla ostrych wartości wejść, na wyjściu uzyskiwana jest
również ostra wartość wynikowa [PIE03].

7.2.

OPROGRAMOWANIE

W ostatnich latach można zaobserwować rozwój systemów informatycznych
bazujących na logice rozmytej. Obecnie dostępnych jest wiele, mniej lub bardziej
skomplikowanych systemów informatycznych, które mogą zostać wykorzystane do
obliczeń oraz prezentacji. Istnieją także systemy specjalistyczne, które wykorzystują
teorię zbiorów rozmytych.

Poniżej

przedstawiono

krótką prezentację dwóch

komercyjnych i najbardziej znanych dostępnych systemów. Są to gotowe aplikacje,
często wyposażone w biblioteki, szkielety projektów.
MATHEMATICA – Fuzzy Logic. Fuzzy logic zawiera zbiór podstawowych
narzędzi do tworzenia, modyfikacji i wizualizacji danych i systemów opartych na logice
rozmytej.

Moduł

zawiera

wiele

przykładów

prostych

zagadnień,

będących

wprowadzeniem do zagadnienia, oraz przykłady profesjonalnych zastosowań do
rzeczywistych problemów. Narzędzie zostało zaprojektowane, by na jego bazie
możliwa było tworzenie, testowanie i prezentacja nawet bardzo złożonych systemów.
Na każdym etapie definiowania problemu logiki rozmytej można wykorzystywać
bogatą bibliotekę pojęć z tej dziedziny (definiowanie wejścia i wyjścia, funkcji
logicznych na zbiorze danych, modyfikować zbiory i ich zależności, używać funkcji
wynikowych na stworzonych modelach). Bogaty zbiór procedur graficznych pozwala
łatwo zobrazować analizowane zagadnienie [MAT08a].
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MATLAB – Fuzzy Logic Toolbox. Umożliwia zbieranie danych, ich analizę,
i sprawdzanie wyników, wizualizację wyników we wszystkich etapach projektowych.
Fuzzy Logic Toolbox jest jednym z wielu rozszerzeń środowiska MATLAB,
posiada narzędzia do projektowania systemów opartych na logice rozmytej. Graficzne
interfejsy użytkownika (GUI) umożliwiają przejście przez kolejne etapy projektowania
systemu wnioskowania rozmytego. Moduł zawiera funkcje dla wielu typowych metod
logiki rozmytej [MAT08b]:


Fuzzy Interference System Editor – do edycji układu wnioskowania,



Membership Function Editor – do edycji funkcji przynależności,



Rule Editor – do edycji reguł,



Surface Viewer – do podglądu powierzchni.

7.3.

BUDOWA SYSTEMU DORADCZEGO

Dla każdej zmiennej wejściowej oraz zmiennej wyjściowej systemu wnioskującego
przyporządkowywane są odpowiadające im zbiory rozmyte. Stopień przynależności
oraz funkcję przynależności elementów do danego zboru rozmytego można uzyskać
m.in. od eksperta. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że jest to wiedza subiektywna
i uzależniona od kontekstu myślowego eksperta. Do tworzenia modelu rozmytego
pozyskano od eksperta zbiór słownie sformułowanych reguł określających zależności
wejścia/wyjścia oraz zbiór zmiennych lingwistycznych. Zaproponowany rozmyty
system

doradczy

jest

narzędziem

wspierającym

zarządzenie

kadrami

w przedsiębiorstwie. Mówiąc o zarządzaniu kadrami ma się na myśli jednoczesne
rozwiązywanie

problemów

związanych

z

oceną,

doskonaleniem

i

doborem

pracowników.
System zarządzania kadrami ma odpowiadać na wiele pytań, niezbędnych dla
dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa:


jak racjonalnie motywować ludzi do pracy?



jak zdobyć rzetelne informacje o możliwościach i potencjale kadry?



w jaki sposób skutecznie i efektywnie ukierunkować doskonalenie?
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na jakiej podstawie dokonać sensownych przemieszczeń i awansów
w przedsiębiorstwie?

Wiele z tych działań ma charakter intuicyjny lub rutynowy, niewiele ma, zatem,
wspólnego z racjonalnym zarządzaniem kadrami.
W modelu wprowadzono następujące oznaczenia:
1. Wykształcenie {bez kwalifikacji, zadawalające, z kwalifikacjami}.
2. Zaangażowanie do pracy {małe, duże}.
3. Nakłady na dokształcanie pracowników {małe, średnie, duże} rozkładają się
proporcjonalnie 5%, 15%, 25%.
Dla każdej ze zdefiniowanych zmiennych lingwistycznych określono zbiór wszystkich
wartości jakie może ta zmienna realnie przyjąć.
Poszczególne fazy tworzenia systemu wnioskowania rozmytego:


Fuzyfikacja – proces, w wyniku którego dla każdej zmiennej wektora ostrych
danych wejściowych, zostaje przyporządkowana wartość przynależności
zmiennej do zbiorów rozmytych. Wartość stopnia przynależności do zbioru
rozmytego, zależna jest w znacznej mierze od zastosowanej funkcji
przynależności;



System wnioskujący – Istnieją dwa fundamentalne sposoby modelowania
wiedzy eksperta: Mamdaniego – model opiera się na łączeniu następników
każdej reguły po-przez operator agregacji, a następnie przeprowadza
defuzyfikację w celu otrzymania odpowiedzi oraz Sugeno – w modelu tym
następnik każdej reguły jest liniową kombinacją wejść systemu, wyjście
sytemu jest kombinacją liniową następników reguł definiujących system.
W praktyce nie spotyka się systemów zawierających obydwie reguły
jednocześnie;



Baza reguł – proces odzwierciedlający matematyczną wiedzę eksperta.
W większości przypadków bazę reguł zapisuje się w postaci listy:
1. JEŻELI (x1 = A1) and (x2= B1) to (x3 = C1)
2. If (x1 = A2) and (x2= B2) then (x3 = C1)

Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do budowy sytemu doradczego
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Defuzyfikacja – proces, który ze zbioru funkcji przynależności konkluzji
wydobywa wartość ostrą.

Z punktu widzenia przeznaczenia systemu, bardzo ważny jest wpływ ilości wejść
systemu oraz zbiorów rozmytych na ilość reguł w bazie. Dla hipotetycznego systemu
o n wejściach, w którym każda zmienna wejściowa jest prezentowana przez tą samą
ilość zbiorów rozmytych z. Ilość wymaganych reguł prostych dla prawidłowego
zamodelowania wiedzy eksperckiej określona jest wzorem:

r  zn
Własność ta stanowi istotną barierę w modelowaniu systemów o złożonych kształtach
zbiorów danych wejściowych. W wielu implementacjach systemów ekspertowych
można natrafić na kilka uproszczeń, które pozwalają znacznie zminimalizować liczbę
reguł w bazie. Uproszczenia nie powinny pozbawiać bazy reguł kompletności, nie
powinny też zawierać w sobie sprzeczności.
Poniżej przedstawiono realne wyniki systemu: rysunek 7.2 przedstawia
Membership Function Editor – edycję funkcji przynależności, rysunek 7.3 przedstawia
Rule Editor –
powierzchni.

edycję reguł, rysunek 7.4 przedstawia Surface Viewer – podgląd
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Rys. 7.2. Membership Function Editor

Rys. 7.3. Rule Editor
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Rys. 7.4. Surface Viewer

7.4.

PODSUMOWANIE

Temat sztucznej inteligencji, a w szczególności jej jednego elementu – teorii zbiorów
rozmytych nie został wyczerpany. Przedstawiony system doradczy można dalej
modyfikować na potrzeby zarządzania procesem. Można wprowadzić kolejne
zależności wejścia/wyjścia oraz zbiory zmiennych lingwistycznych.
Bardzo

pożądana

stałaby

się

również

możliwość

porównawczej z innymi systemami sztucznej inteligencji.

dokonania

analizy
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