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Abstrakt Skúmame a porovnávame niektoré metódy za-
bezpečujúce komunikáciu distribuovaných systémov. Expe-
rimentálne overujeme výkonnosť konkrétnych protokolov ur-
čených pre prenos rozsiahlych dát v distribuovaných systé-
moch. Navrhneme a implementujeme vlastný systém, na
ktorom budeme testovať výkon týchto technológií.

1 Úvod

Za prielom v oblasti distribuovaných výpočtov sa po-
važuje vznik technológie RPC (Remote Procedure
Call) – v preklade vzdialené volanie procedúr. Ako už
názov napovedá, ide o technológiu, ktorá umožňuje vo-
lať procedúry a funkcie, ktoré sa fyzicky nenachádzajú
na tom istom počítači. Táto vlastnosť umožňuje po-
čítačom delegovať náročné výpočty na počítače, ktoré
disponujú väčším výpočtovým výkonom a tak získať
výsledok v lepšom čase. Ďalšou atraktívnou vlastnos-
ťou distribuovaných systémov je zdieľanie a výmena
dát.

Našim dlhodobým cieľom je vytvoriť systém, ktorý
pre daného používateľa nájde najlepšie objekty vzhľa-
dom na jeho preferencie[2]. Predstavme si, že hľadáme
vhodné miesto a čas na dovolenku. Máme predstavu o
cene a kvalite hotela, o lokalite, približnom čase a po-
dobne. Ak chceme vyhľadávať, zistíme, že informácia
o obsadenosti hotelov je na inom mieste ako o infor-
macie o cene alebo o hodnotení rekreantmi. Takéto
informácie sú prirodzene distribuované keďže aktuali-
záciu rôznych dát majú na starosti rôzne organizácie.

Na vyhľadávanie najlepších k objektov (v našom
príklade hotelov) sa dajú použiť rôzne top-k algoritmy
[3,1]. Všetky tieto algoritmy majú základnú vlastnosť,
že nepotrebujú spracovať všetky dáta z dátových zdro-
jov ale pre každú vlastnosť objektov iba niekoľko naj-
lepších pre používateľa. Napríklad ak používateľa zau-
jímajú hotely ktoré sú lacné tak top-k algoritmus spra-
cuváva z daného zdroja informácie o hoteloch od naj-
lacneších po najdrahšie. V čase, keď už algoritmus s
určitosťou zistí, že našiel najlepších k hotelov, prestane
od zdroja požadovať informácie o ďalších hoteloch, to
znamená, že nie je potrebné ich posielať po sieti.

Na to aby takýto systém, integrujúci distribuované
zdroje, mohol fungovať, je potrebné zabezpečiť spoje-

nie medzi klientom (vyhľadávacím top-k algoritmom)
a serverom (poskytovateľom dát o niektorom atribúte
objektov napr. počte hviezdičiek hotela). Prirodzené
riešenie je práve cez RPC. Dátový zdroj tak bude po-
skytovať webovú službu, ktorú zavolá top-k algoritmus
v čase, keď používateľ vyhľadáva. Kritická vlastnosť
tohoto riešenia je schopnosť rýchlej komunikácie medzi
klientom a servermi.

V tomto článku sa zaoberáme hlavne porovnaním
protokolov na vzdialené volanie procedúr. Naším cie-
ľom je preniesť zo servera na klienta určité množstvo
dát v čo najkratšom čase. Budeme testovať 5 rôznych
technológií (protokolov): RMI, Burlap, Hessian, Thrift
a SOAP.

Dáta ktoré budeme prenášať sú dvojice čísiel pred-
stavujúce identifikátor objektu a hodnotu atribútu to-
hoto objektu (predpokladáme, že každý server má in-
formácie o jednom atribúte objektov). Identifikátor
objektu je celé číslo (key) a hodnta atribútu reálne
číslo (value).

Ako hlavné kritérium pre porovnanie protokolov
sme zvolili celkový čas prenosu. Ďalej budeme merať
inicializáciu (prenesenie prvej dávky dát) a celkový
priebeh prenosu. Aby sme dosiahli maximálny výkon,
server bude zasielať dáta v dávkach. Podľa očakávania
sa celkový čas prenosu dát bude meniť vzhľadom na
veľkosť dávky.

Našim ďalším cieľom bolo priblížiť sa k samot-
nej realizácii komunikácie so vzdialeným dátovým úlo-
žiskom pomocou ľubovoľného protokolu. Po analýze
komplexných „veľkých” riešení na implementáciu roz-
hrania pre používanie viacerých RPC protokolov sme
sa rozhodli pre vlastnú implememtnáciu. Vytvorili sme
dynamický, modulárny systém klient-server pre komu-
nikáciu využívajúcu testované protokoly. Tento systém
je pripravený aj na prípadnú implementáciu ďalších
protokolov.

Ďalší krok po porovnaní protokolov je samotná re-
alizácia prenosu vo forme maximálneho možného vý-
konu. Ak sme si už vybrali protokol, našim ďalším
cieľom je nájsť číslo (hodnotu) reprezentujúcu veľkosť
dávky, pre ktorú bude prenos najefektívnejší v rámci
použitého protokolu. Na vyriešenie tohoto problému



máme v pláne navrhnúť a vybudovať samoprispôsobu-
júci systém, ktorý dokáže skonvergovať k takejto hod-
note a tým zabezpečí najkratší možný čas potrebný
pre prenos dát.

2 Existujúce riešenia

Problematikou integrácie viacerých protokolov sa za-
oberá viacero realizácií servisne orientovaných archi-
tektúr (Service Oriented Architectures. V rámci nášho
riešenia tohoto problému sa zavádza abstrahovanosť
od transportu (teda protokolu, v rámci ktorého sa pre-
nášajú správy), formátu jednotlivých správ (binárna,
textová, XML reprezentácia atď.) a komunikačných
konvencií (spôsob doručenia správy).

V rámci Java platformy sú v súčasnosti reálne pou-
žívané komplexné systémy ako Mule [4] (implementu-
júci filozofiu Enterprise Service Bus), či Apache Servi-
ceMix [5] (implementujúci ESB i Java štandard Java
Business Integration), ktoré umožňujú nasadiť v po-
dobe služby ľubovoľnú bežnú Java triedu, triedu we-
bovej služby či koncový bod niektorého z komplexných
protokolov.

V prípade nášho systému sa zameriavame výhradne
na výkonnosť samotných transportných protokolov,
pričom pokročilé aspekty ako smerovanie správ (rou-
ting), bezpečnosť a auditing nie sú v našom prípade
potrebné. Vynechanie pokročilých aspektov teda umož-
ňuje zjednodušenie implementácie a minimalizuje prob-
lémy vyplývajúce z komplexnosti konfigurácie a z rôz-
norodosti používaných knižníc. Umožňuje tiež rých-
lejší prenos a aj reálnejšie porovnanie rýchlosti a vý-
konu jednotlivých protokolov.

3 Testované protokoly

V súčasnosti existuje mnoho technológii, ktoré zabez-
pečujú výmenu informácii. Aj keď hlavný účel je rov-
naký, existujú dve hlavné skupiny, ktoré sa líšia spô-
sobom serializácie dát:

1. binárna serializácia – objekty sú prenášané ako po-
stupnosti bajtov

2. XML serializácia – objekty sú prenášané ako po-
stupnosti znakov vo forme XML

Rýchlosť serializácie a veľkosť výsledných dát v
prenositeľnej forme má veľký vplyv na výsledný výkon
protokolu.

V nasledujúcich kapitolách popíšeme niektoré vlast-
nosti vybraných protokolov. Zameriame sa na typ se-
rializácie a náročnosť implementácie. Všetky tieto tech-
nológie sú implementované v jazyku Java – požiadavky
na interoperabilitu medzi platformami či programova-
cími jazykmi nie sú kladené.

3.1 RMI

Remote Method Invocation (RMI, vzdialené volanie
metód) je objektová obdoba RPC. Táto technológia
využíva binárnu serializáciu prebratú z Javy. Imple-
mentácia RMI je vcelku jednoduchá. Na strane ser-
vera je potrebné napísať vlastnú obslužnú triedu a
tú zaregistrovať v registri predstavujúcom vzdialený
objekt, v ktorom sú zaregistrované všetky služby do-
stupné pre klientov. Na strane klienta je potrebné mať
rozhranie s publikovanými metódami a následne zís-
kať objekt z registra. Na ňom môžeme volať metódy,
ktoré sa javia ako lokálne. Za túto transparentnosť
zodpovedá tzv. stub, čo je proxy objekt na strane kli-
enta, ktorý ma na starosti „maskovať” rozdiely me-
dzi lokálnym a vzdialeným volaním metód. Obdobou
stub-u je skeleton na serverovskej strane. Technoló-
gia vyžaduje, aby rozhranie služby dedilo od rozhra-
nia java.rmi.Remote, všetky metódy vyhadzovali vý-
nimku java.rmi.Remote-
Exception a obslužné triedy dedili od java.rmi.
UnicastRemoteObject, čo niekto môže považovať za
nevýhodu. Ako výhodu uvedieme jeho jednoduchú im-
plementáciu. Nevýhodou je obmedzenie na platformu
Java, a komplikovanosť použitia v prípade obmedzení
sietí (firewally).

3.2 Apache Thrift

Táto technológia je najmladšia z pomedzi všetkých
testovaných a jej pôvodnou motiváciou bolo pokryť
výmenu dát pre potreby portálu Facebook. Napriek
relatívne malej rozšírenosti ponúka veľmi dobré vlast-
nosti vhodné pre prenos dát. Thrift využíva vlastnú
binárnu serializáciu, čo má za následok vysoký výkon,
ktorý preukázali experimenty. Služba v Thrifte je po-
písaná v platformovo nezávislom jazyku ThriftIDL, z
ktorej je možné vygenerovať kostru kódu pre serverov-
skú i klientskú časť. Úlohou programátora ostáva na-
písať obslužnú triedu, ktorá bude implementovať dané
rozhranie. Po vygenerovaní kódu máme tiež k dispozí-
cii triedu Client predstavujúcu proxy objekt, na kto-
rom môžeme volať vzdialené metódy. Táto trieda je
analógiou triedy Processor, stará sa o komunikáciu a
celkový chod klientského programu. Stačí už len otvo-
riť transport a môžeme volať vzdialené metódy.

Hlavnou výhodou tejto technológie je, že po vy-
generovaní kódu stačí doplniť celý program o imple-
mentácie metód a systém je automaticky pripravený
vykonávať svoju úlohu. Ďalšou výhodou je multiplat-
formnosť a vysoký výkon. Nevýhodou je komplexnej-
šia konfigurácia na niektorých platformách (generá-
tor kódu je implementovaný v POSIX C++, ktorý je
nutné skompilovať.)



3.3 Hessian a Burlap

Hessian a Burlap sú dve technológie, ktoré sú si veľmi
podobné. Jediný rozdiel je vo forme serializácie – Hes-
sian využíva vlastný binárny formát a Burlap využíva
XML. Podobne ako v predchádzajúcich protokoloch
je implementácia jednoduchá. Serverovská strana je
realizovaná pomocou servletov. Oddedením obslužnej
triedy od triedy HessianServlet resp. BurlapServlet
dostávame plnohodnotný servlet schopný spracovavať
požiadavky. Po nasadení do servletového kontajnera je
servlet dostupný pomocou protokolu HTTP. Na strane
klienta je potrebné vytvoriť proxy, ktorá bude imple-
mentovať rozhranie služby a to buď pomocou triedy
HessianProxyFactory resp. BurlapProxyFactory v
závislosti od protokolu. Po tomto kroku už môžme vo-
lať vzdialene metódy.

Obe tieto technológie sú veľmi jednoducho imple-
mentovateľné. Ďalšou výhodou je, že technológia nemá
žiadne špeciálne požiadavky na rozdiel od RMI. Nevý-
hodou v prípade Burlapu môže byť XML serializácia,
v čo môže mať celkový dopad na výkon technológie,
hoci výmenou za čitateľnosť správ.

3.4 SOAP

SOAP (Simple Object Access Protocol) je protokol za-
ložený na výmenu správ vo formáte XML pomocou
mnohých protokolov. Najčastejšie sa využíva HTTP
protokol. Existuje mnoho implementácii SOAP, z čoho
vyplýva aj jeho veľká používanosť. Implementácia pro-
tokolu je už o niečo náročnejšia. Veľmi obľúbeným a
veľmi nápomocným sa stal aplikačný rámec Spring-
WS. Na strane servera je špeciálny servlet, ktorý roz-
posiela požiadavky svojím koncovým bodom (endpo-
ints), ktoré spracovávajú požiadavky a vytvárajú od-
povede. V rámci Spring-WS existuje široké spektrum
viacero možností ako vytvoriť endpoint. Môžeme na-
príklad oddediť od triedy AbstractMarshalling-
PayloadEndpoint, ktorý umožňuje priamo pristupo-
vať k deserializovanému objektu prenášaného v správe
a vracia objekt, ktorý bude následne serializovaný do
odpovede. Mapovania URL adries na endpointy a kon-
figuráciu servletu nastavíme pomocou konfiguračných
XML súborov. Na klientskej strane môžeme použiť
triedu WebServiceTemplate, ktorá obsahuje pripra-
vené metódy čo nám výrazne uľahčí konfiguráciu a
odosielanie objektov. Pre prevod do XML a späť exis-
tuje množstvo spôsobov, ktoré spadajú do oblasti na-
väzovania objektov na XML. Zrejme najjednoduchším
spôsobom je použitie XStream, ktorý umožňuje seria-
lizáciu ľubovoľných Java objektov na XML a späť.

Hoci bol protokol SOAP navrhnutý i pre úlohu
vzdialeného volania procedúr, v súčasnosti prevažuje
správovo orientovaná (message-oriented) filozofia, ktorú
sme aj využili v našich testoch. Pri tomto spôsobe

výmeny dát nevoláme priamo vzdialené metódy, ale
odosielame serializované objekty (zodpovedajúce sprá-
vam) na príslušnú adresu. Veľkým negatívom je aj
XML serializácia, ktorá môže mať dopad na výkon
a takisto zdĺhavá konfigurácia pomocou XML súbo-
rov. Ako výhodu uvádzame asi najlepšiu dokumentá-
ciu spomedzi všetkých protokolov a veľkú flexibilitu
protokolu.

4 Návrh riešenia

Navrhli a implementovali sme dynamický, modulárny
klient-server systém pre výmenu informácií s možnos-
ťou prípadnej implementácie ďalších protokolov, ktoré
by sme chceli využívať.

Vhodným riešením je využiť výhody SOA (Ser-
vice oriented architecture), v ktorej každá funkciona-
lita systému je zrealizovaná ako služba. SOA si mô-
žeme predstaviť ako kolekciu týchto služieb, kde tieto
služby navzájom komunikujú. SOA je technologický
nezávislá a na prenos dát medzi službami môžeme po-
užiť ľubovoľnú technológiu (protokol).

Služba (Service) v tomto prípade predstavuje ľu-
bovoľnú funkcionalitu systému, ktorá dokáže narábať s
dátami. Všetky dáta ktoré prúdia ku klientom sú gene-
rované serverovskými službami. Sposôb (technológia)
akým služba odosiela a prijíma informácie je pritom
ľubovoľný.

Obr. 1. Architektúra systému

Pri návrhu testovacieho systému sme sa snažili o
čo najväčšiu abstrakciu od konkrétneho protokolu. To
nám dodalo potrebnú modularitu systému. Inak pove-
dané, náš návrh umožňuje pridávať podporu pre pro-
tokol čo jednoducho a bez zásadných zmien v aplikácií.

V našom systéme (pozri obr. 1) je na serverov-
skej strane každý protokol reprezentovaný príslušnou
triedou – konektorom. Konektor je trieda, ktorá ma
na starosti konfiguráciu protokolu. Pri spustení celého
systému sa automatický nakonfiguruje systém a pri-
dajú sa služby, ktoré môžu obsluhovať klientov. Tento



systém má výhodu v tom že konfigurácia sa deje au-
tomaticky pre každý protokol a publikovanie služieb
je jednoduché. Taktiež, ak každý protokol podporuje
tú istu službu, tak máme zaručené rovnaké testovacie
podmienky.

Naš systém obsahuje jeden špeciálny konektor, kto-
rý nereprezentuje protokol, ale konkrétnu službu. Jej
úlohou je odovzdať klientovi zoznam adries na ktorých
je služba dostupná. Klient si z tohto zoznamu vyberie
adresu a následne sa pripojí a môže realizovať vzdia-
lené volania. Testovanie a meranie prenosových časov
má na starosti klient. Aby sme zaručili rovnaké testo-
vacie podmienky a zjednodušili testovanie prípadných
ďalších protokolov, vytvorili sme klienta, ktorý otes-
tuje všetky technológie naraz.

4.1 Server

Obr. 2. Architektúra serverovskej časti

Server si môžme predstaviť ako zoznam konekto-
rov. Konektor je trieda, ktorá sa stará o konkrétny
protokol. Dokáže pridávať službu pre daný protokol,
odobrať službu, dokáže službu naštartovať, stopnúť a
drží zoznam všetkých služieb pre daný protokol. Pre
integrovanie ďalšieho protokolu do aplikácie stačí vy-
tvoriť nový konektor pre daný protokol.

Služba je jedinečne identifikovaná svojou obsluž-
nou triedou, adresou a protokolom, pomocou ktorého
dokáže odpovedať. Pri pridávaní služby do konektora
pre príslušný protokol preto musíme uviesť adresu, kde
má byť služba prístupná.

Používame vlastný adresovací formát USI (Univer-
sal Service Identifier), čo je adresovanie veľmi podobné
klasickému URI. Na rozdiel od klasických URI, pomo-
cou USI dokážeme odosielať požiadavky na konkrétny
protokol a subprotokol (napr. thrift-1234://local-
host/date). Nie všetky položky sú povinné. USI ab-
straktne definuje len konkrétny protokol služby, meno
hostiteľa, na ktorom sa nachádza, názov služby a ná-
zov metódy.

Klient má umožnené pomocou USI špecifikovať, či
sa zaujíma o konkrétny protokol, ktorý vybaví jeho
požiadavku, alebo len realizuje vzdialené volanie pro-
cedúry bez ohľadu na jej konkrétny protokol a imple-
mentáciu.

Ako sme už spomenuli, špeciálnym typom konek-
tora je trieda PlainTextConnector, ktorého funkciou
je odpovedať klientom zaslaním USI konkrétnej adresy
služby. Táto služba je realizovaná pomocou servletu.
Plaintextconnector odchytí požadavku s paramat-
rom USI a vráti zoznam konkrétnych USI adries pre
žiadanú službu.

Ako príklad uvedieme požiadavku klienta RMI na
službu Date: rmi://localhost/date. Ak požadovaná
služba neexistuje, klient je o tom upovedomený, inak
dostane zoznam adries ([rmi-1099://localhost/date,
. . . ]). V prípade požiadavky, ktorá je smerovaná na ľu-
bovoľný protokol(ANY://localhost/date), tento ko-
nektor odošle možné USI adresy ([rmi-1099://local-
host/date, burlap-8080://10.0.0.8/date, . . . ]) za
pomoci ktorých sa klient dokáže pripojiť a začať pre-
nášať dáta.

4.2 Klient

Hlavnou triedou na strane klienta je trieda Abstract-
Client. Je to akási šablónová trieda všetkých protoko-
lov, ktorá obsahuje spoločnú metódu handleLines().
V tejto metóde voláme vzdialené metódy pomocou
sendAndReceive(int n), kde n je počet riadkov v
jednej dávke. Táto metóda uskutočňuje aj všetky po-
trebne merania. Ostatné metódy sú abstraktné a kon-
figuráciu už zabezpečuje každý klient sám.

Integrovať protokol potom znamená vytvoriť sa-
mostatnú triedu, ktorú oddelíme od triedy Abstract-
Client a v nej len nakonfigurujeme protokol podľa
toho ako si to technológia žiada. Týmto spôsobom sme
zaručili, že každý protokol bude mať rovnaké testova-
cie podmienky.

Meranie sa uskutočňuje pomocou časových pečia-
tok. Prvá časová pečiatka reprezentuje čas pred vo-
laním vzdialenej metódy, druhá hneď po volaní me-
tódy. Metóda sendAndReceive(int n) zavolá vzdia-
lenú metódu a vracia zoznam dvojíc. Veľkosť zoznamu
je teda zadaná explicitne klinetom. V budúcnosti plá-
nujeme vytvoriť klienta, ktorý bude prisposobovať veľ-
kosť dávky, aby sa dosiahol najvyšší výkon.

Na serverovskej aj klientskej strane je jedna špe-
ciálna služba – ClientAsker. Táto trieda zabezpečuje
odoslanie požiadavky daného klienta s jeho vlastnou
USI (zvyčajne obsahuje len názov služby) a získanie
zoznamu konkrétnych umiestnení žiadanej služby. Ná-
sledne už každý jeden klient získa konkrétne umiest-
nenie služby pre protokol ktorý reprezentuje.



5 Experimenty

Kvalitu systému z hľadiska výkonu ovplyvňujú roz-
ličné atribúty, ako sú odozva systému, maximálny po-
čet paralelne spracovávaných požiadaviek, rýchlosť
spracovávania požiadaviek a samozrejme aj typ infor-
mácie. Aby naše merania boli čo najobjektívnejšie, tes-
tovanie by sme mali uskutočniť v rôznych prostrediach
– v rámci jedného počítača, jednej lokálnej siete a v
rámci siete Internet. Do termínu odoslania tejto verzie
sme stihli vykonať iba testy v rámci jedného počítača.
Testy boli vykonané na počítači s procesorom Intel
Celerom 1,73GHZ s pamäťou DDR2 o veľkosti 1024
MB.

Navrhovaný systém je ešte vo fáze vývoja, ale na
vykonanie testov dostačujúci. Testovanie prebehlo na
vzorke 1 000 000 dvojíc hodnôt identifikátor objektu
(int) a hodnota atribútu (double). V jednotlivých tes-
toch boli prenášané dáta o rôznych veľkostiach. V pr-
vom teste sme prenášali dáta v dávkach po 50 000 dvo-
jíc, v druhom teste po 5 000 dvojíc a v tretom teste
po 1000 dvojíc. Jednu dávku dát reprezentuje zoznam
dvojíc.

Obr. 3. Priemerný čas volania v jednotlivých protokoloch
v milisekundách

Na obrázku 2 je vidieť, prenos je najrýchlejší pomo-
cou technológií, ktoré využívajú binárnu serializáciu.
Pomalé protokoly používajú XML serializáciu. Špe-
ciálne prenos pomocou SOAP správ sa ukázal ako na-
najvýš nevhodný na prenos dát. Najlepšie výsledky v
testoch dosiahli RMI a Thrift, ktoré dosahovali skoro
totožné výsledky. Tieto odporúčame používať, keďže
implementácia je jednoduchá a výkon je vysoký. Th-
rift navyše ponúka i čiastočnú interoperabilitu, hoci
na úkor zložitejšej konfigurácie.

Obrázok 2 okrem toho ukazuje, že celkový čas je
rozdielny aj vzhľadom na veľkosť prenášaných dát.
Naviac každý protokol má najvyšší výkon pri rôznej
veľkosti dát. Napríklad pre technológiu Hessian je vý-
hodnejšie prenášať dávky veľkosti 5 000 ako 50 000

či 1000 pretože pre túto veľkosť dávky je celkový čas
najmenší.

Obr. 4. Priebeh prenosu dát pre dávku veľkosti 50 000

Obrázok 3 ukazuje priebeh prenosu pre vzorku 50
000 riadkov na jednu dávku. Čas potrebný na prenos
jednotlivých dávok je rovnomerný. Na základe tohoto
zistenia by sa dala meniť veľkosť dávky, aby sa zvýšila
priemerná rýchlosť prenosu jednej dvojice, pretože po
odoslaní niekoľkých dávok sa priemerná rýchlosť ne-
zmení. Veľké zmeny v priemernej rýchlosti môže spô-
sobiť náhla vyťaženosť procesora alebo sieťovej karty
inak je prenos rovnomerný a nenastávaju žiadne situ-
ácie, ktorých zmena spôsobi vážne výkyvy v meraných
časoch.

Obr. 5. Porovnanie inicializačnej a priemernej dávky

Výnimku tvorí prvé zavolanie vzdialenej metódy.
Ako ukazuje Obrázok 5, jej čas je o niečo vyšší. Dôvo-
dom môže byť čas potrebný pre inicializáciu – t.j nad-
viazanie spojenia, otvorenie súboru a iné. Na obrázku
5 je zreteľné vidieť že inicializácia vyžaduje približne
o 20-25% viac času ako priemerné volanie. Opäť vý-
nimkou je SOAP protokol, ktorého inicializačná dávka
nespotrebuje žiadny čas naviac. Je to z toho dôvodu
že pri výsledkoch aké Soap dosahuje inicializácia spo-



jenia a príšlušné operácie potrebuju ovela menej času
v porovnaní s vytvorením SOAP správy potrebnej pre
prenos.

6 Záver

Realizovali sme porovnávanie piatich protokolov nad
vzorovou službou zasielania obsiahlych dát. Ukázalo
sa, že z hľadiska výkonu dominujú služby využívajúce
binárny prenos dát, menovite RMI a Thrift. Navrhli
sme jednoduchú flexibilnú serverovú architektúru pre
publikovanie služieb na strane servera.V budúcnosti
očakávame dokončenie implementácie serverovej archi-
tektúry a intenzívne testy nad viacerými službami v
reálnom prostredí. Merania sa zatiaľ sa uskutočnili len
v rámci jedného počítača. V najbližšej dobe plánujeme
dokončiť testovanie týchto protokolov aj v iných hete-
rogénnych prostrediach. Pokúsime sa nájsť celkového
vítaza, ale aj najefektívnejsiu veľkosť prenášaných dát
pre každý protokol.

Práca bola čiastočne podporená z projektov VVGS
PF 27/2009/I, VVGS/UPJŠ/45/09-10, 2009–2010,
VEGA 1/0131/09, 2009–2011.
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