
Univerzita Pavla Jozefa Š afárika v Košiciach, 
Prírodovedecká fakulta 

Ú stav informatiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záverečná práca 
Sprístupnenie a spracovanie RDF dát pomocou 

webový ch služ ieb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koš ice 2006 Dalibor Jacko 



 2 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Koš iciach Prírodovedecká fakulta 
 

Ú stav informatiky 
 

Zadanie bakalárskej závereč nej práce 
 
Meno a priezvisko študenta: Dalibor Jacko 
 
Š tudijný  program: Informatika 
  
 
Názov:Sprístupnenie a spracovanie RDF dát pomocou webový ch služieb 
Cieľ:  

1.Popis fungovania webový ch služieb SOAP, porovnanie SOAP so š tandardný mi 
RPC, práca s potrebný mi API systému Sesame. 

2.Navrhnúť a naprogramovať systém, ktorý  bude vykonávať nasledovné č innosti: 
a) na základe selektu SeRQL do systému Sesame poskytovať službu SOAP, 

ktorá vracia v dávkach zotriedený  zoznam vý sledkov selektu. 
b) naprogramovať klienta využívajúceho túto službu, ktorý  poskytuje dáta 

programu Top-k agregátor. Tento klient musí byť schopný  paralelnej 
práce spolu s ď alš ími inš tanciami tohto klienta. 

c) vytvoriť triedu spolupracujúcu priamo s programom Top-k agregátor, 
ktorá zastrešuje paralelné fungovanie spomínaný ch klientov SOAPu 

 
Odporúčaná literatúra:  
1. http://www.omg.org/ 
2. http://www.onjava.com/pub/a/onjava/2002/06/05/axis.html?page=1 
3. http://www.openrdf.org/ 
 
Poznámka:  
   
 
Vedúci bakalárskej záverečnej práce: Mgr. Peter Gurský  
Konzultant bakalárskej záverečnej práce:  
Oponent bakalárskej záverečnej práce:  
Dátum zadania bakalárskej záverečnej práce: 01.09.2005 
Dátum odovzdania bakalárskej záverečnej práce:  
 
 
 
 
 riaditeľ ústavu 

http://www.omg.org/
http://www.onjava.com/pub/a/onjava/2002/06/05/axis.html?page=1
http://www.openrdf.org/


 3 

Vyhlásenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhlasujem, že závereč nú prácu som vypracoval samostatne a na základe vedomostí 
získaný ch š túdiom. Vš etka použitá literatúra je uvedená na konci práce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koš ice, jún 2006 Dalibor Jacko 



 4 

Poď akovanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Touto cestou chcem poď akovať vedúcemu mojej závereč nej práce Mgr. Petrovi 
Gurskému, za pomoc a rady pri vypracovávaní praktickej a teoretickej č asti práce. 
 



 5 

Abstrakt: Práca sa venuje vytvoreniu distribuovaného systému 
využívajúceho protokol SOAP s pomocou systému Axis. Na zefektívnenie 
klienta sa využíva rieš enie problému producent-konzument pomocou 
vlákien. Server pracuje s databázou Sesame cez Sesame API. 
 
 
Abstract: The work describes how to create distributed systems using SOAP 
protocol on Axis engine. Client solves the problem producer - consumer 
with the help of threads. Server uses Sesame API to work with Sesame 
database.  
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1 Ú vod 
Každý  z nás č asto zažíva situáciu, keď  sa potrebuje rozhodnúť pre správnu voľbu. Mô že 
sa jednať o banálne vš edné situácie, alebo aj veľmi dô ležité č i vážne. Vtedy sme nútení 
prehodnotiť  a vybrať si z viacerý ch možností tú najlepš iu, najvhodnejš iu. 
Mô že sa jednať napr.  
-  o vý ber zimného rekreač ného pobytu niekde na horách,  

(musíme sa zaujímať o informácie : zoznam lokalít, ktoré sú horský mi dovolenkový mi  
destináciami,  poč asie v dovolenkový ch destináciach v zadaný  č as, lyžiarske zjazdovky 
ich kvalita, č akacie doby, vleky, ubytovacie možnosti, ceny, v blízkosti zjazdoviek 
a pod.) 

-  návrh cesty z mesta A do mesta B 
(máme k tomu požiadavky : chceme trasu, ktorá je suchá, udržiavaná, bez dlhš ích 
zdržaní kvô li nehodám, č o najekonomickejš ia.) 

- organizovanie  nejakého  stretnutia viacerý ch ľudí  a vybrať vhodné miesto pre toto 
stretnutie, aby  pre  každého  úč astníka bolo umožnené č o najjednoduchš ie sa dopraviť. 

- hľadanie vhodného adepta z nejakej databázy ľudí pre pracovnú pozíciu, taktiež opač ne 
 vybrať pre záujemcu o prácu, pre neho najvhodnejš ie ponúkané voľné pracovné pozície 
- hľadaní vhodného darcu orgánov a zachraňovaní života 
a mnoho iný ch situácii 

 
V každom z tý chto prípadov sa snažíme nájsť č o najlepš iu alternatívu pre naš e 
požiadavky.  
Vo vš etký ch prípadoch by sme potrebovali spracovať, zoraďovať a vyhodnocovať 
informácie, ktoré mô žu byť ponúkané rô znymi dátový mi bankami. Dátové banky mô žu 
byť na rô znych serveroch a každú z nich spravuje niekto iný . 
Hlavná myš lienka je vytvoriť vš eobecný  prístup k tý mto informáciám. 
Potom vytvoriť postup (algoritmus), ako z množstva informácii vyhľadať tú (napr. 
dovolenkovú lokalitu), ktorá vyhovuje najviac naš ím predstavám.  
 
Mojou úlohou nebude vytvorenie algoritmu na vyhľadávanie ani vytvorenie dátový ch 
baniek ale vyvinúť spô sob aký m budú sprístupnené k tomuto algoritmu rý chlo dáta nad 
ktorý mi bude mô cť pracovať. Dáta majú byť uverejňované na rô znych miestach. 
Rozdielne programovacie jazyky, rozdielne databázové servre spravujúce uverejňované 
dáta, rozdielne operač né systémy, ako aj používaný  hardware na danom mieste by 
spô sobili nejednotnosť pri prístupe k tý mto dátam. Aby sme dokázali k nim vždy rovnako 
pristupovať budujeme akúsi medzivrstvu. Touto medzivrstvou bude distribuovaný  
systém, ktorý  zabezpeč í prepojenie medzi aký mikoľvek heterogénnymi prostrediami. 
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2 Teoretická časť 
Teoretická č asť pozostáva z dvoch oblastí. Oblasť zahŕňajúca poznatky z distribuovaný ch 
systémov a oblasť paralelného programovania s dô razom na synchronizáciu procesov.  

2.1 Mož nosti riešenia komunikácie medzi modulmi 

V súč asnej dobe existuje mnoho technológii a postupov, ako po sieti prepojiť softwarové 
moduly. V nasledujúcom texte struč ne charakterizujem najpoužívanejš ie metódy 
a popíš em ich vý hody a nevý hody pre použitie v mojom projekte. Nasledujúce rozdelenie 
do kategórii je nutné vnímať s trochou rezervy, jednotlivé technológie sú si  dosť blízke 
a č asto sa prekrý vajú. 

2.1.1 Vzdialené volanie procedúr 

Vzdialené volanie procedúr (RPC – Remote Procedure Call) je jednou z najstarš ích 
metód pre komunikáciu programov na diaľku. RPC ponúka mechanizmus, ako z jedného 
programu volať funkciu umiestnenú na vzdialenom systéme. Existuje niekoľko 
protokolov implementujúcich RPC . Medzi najznámejš ie patri asi Distributed Computing 
Enviroment (DCE). RPC protokol definuje spô sob, ako parametre-vý sledky volanej 
funkcie pretransformovať do formátu, v ktorom sa RPC požiadavka posiela po sieti. 

Pre naš e potreby je RPC príliš  jednoduché. Jednak v našom projekte potrebujeme 
prenáš ať po sieti polia záznamov a RPC podporuje iba základne dátové typy a prenos 
š truktúrovaný ch dát (ako sú napr. fragmenty XML) nie sú priamo podporované. Navyš e 
RPC predpokladá jednoduchý  model “požiadavka/odpoveď  “ , ktorý  nie je možné zmeniť 
v prípade potreby na asynchrónny model.  

2.1.2 Distribuované objektové technológie 

Medzi najznámejš ie distribuované technológie patria bez sporu CORBA, DCOM a RMI. 
Tie umožňujú volania vzdialený ch objektov tak, ako keby sme ich mali priamo 
k dispozícii. Využíva sa pritom mechanizmus zástupný ch (proxy) objektov. CORBA je 
š tandard vzniknutý  v rámci skupiny OMG a v súč asnej dobe existuje mapovanie 
z jazykovo nezávislého popisu rozhrania objektov IDL (Interface Definition Language) 
do väč š iny používaný ch jazykov. DCOM je technológia Microsoftu, ale jeho podpora je 
dostupná rovnako v š irokom spektre jazykov. RMI (Remote Method Invocation) je 
technológia použiteľná iba v jazyku Java. 

Čo sa tý ka podpory rô znych platforiem, je na tom CORBA veľmi dobre. Modul, ktorý  
zaisťuje komunikáciu – ORB (Object Request Broker) – je dostupný  pre niekoľko 
desiatok platforiem. Jednotlivé ORB medzi sebou najč astejš ie komunikujú pomocou 
protokolu IIOP (Internet Inter-ORB Protocol), ktorý  umožňuje distribuovaný  systém 
prevádzkovať priamo v internetovej sieťovej infraš truktúre. 
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Oproti tomu technológia DCOM vznikla primárne pre Windows a jej portovanie na 
ď alš ie platformy nie je veľmi excelentné. Existuje síce niekoľko implementácii DCOMu 
pre unixové prostredie, ale väč š inou sa jedná o komerč né produkty, č o DCOM pre naš e 
potreby diskvalifikuje. 

Využitie technológie CORBA by pre náš  projekt bolo samozrejme možné. Na druhej 
strane je potrebné povedať, že písanie CORBA component by bolo pre naš e úč ely príliš  
zložité. CORBA poskytuje aj mnoho funkcií, ktoré pri našom probléme nepotrebujeme – 
napr., transakcie a vysokú bezpeč nosť. 

2.1.3 Messaging 

Messaging je spô sob komunikácie medzi softwarový mi komponentmi alebo 
softwarový mi aplikáciami založený  na vý mene správ. O samotné doruč enie a smerovanie 
správ medzi jednotlivý mi aplikáciami sa stará tzv. MOM (Message Oriented 
Middleware). Jednotlivé aplikácie využívajú služby MOM cez aplikač né rozhranie. 
Väč š ina producentov MOM systému poskytuje vlastné API, ktoré je dostupné len pre 
obmedzený  poč et platforiem. Najväč š í je dnes segment MOM systému pre Javu, pre 
ktorú existuje š tandardné API pre využívanie messagingový ch služieb – JMS (Java 
Message Service). 

MOM systém v tej najjednoduchš ej podobe zaruč uje doruč enie správy cieľovej aplikácii. 
Komunikácia pritom prebieha pomocou virtuálnych kanálov (tzv. destinácii). Aplikácia 
mô že správy posielať na urč itú destináciu. K odberu posielaný ch správ z destinácie sa 
mô že prihlásiť istá aplikácia (mô že ich byť dokonca viac). Systém má obvykle systém 
pre samotné doruč ovanie a smerovanie správ oddelený  od aplikač ného rozhrania, takže sa 
o tieto detaily nemusíme príliš  starať. Okrem tý chto základný ch funkcii ponúkajú MOM 
systémy aj zložité funkcie ako transakcie (niekoľko operácii/správ je považovaný ch za 
nedeliteľnú operáciu) a bezpeč nosť (š ifrovanie prenáš aný ch dát, autentifikácia a 
autorizácia). MOM systémy sú z funkč ného hľadiska dosť vyspelé, väč š inou sa vš ak 
jedná o komerč né produkty, č o sa pre náš  projekt nehodí. 

V posledný ch dvoch rokoch vyvolala veľkú pozornosť koncepcia tzv. webový ch služieb 
(web-services). Z technologického hľadiska neprináš ajú webové služby nič  prevratne 
nového za technológiou, ako je MOM, dokonca silno zaostávajú svojou funkč nosťou 
a rý chlosťou. Veľkou vý hodou webový ch služieb je vš ak ich schopnosť veľmi ľahko 
integrovať aplikácie napísané v rô znych jazykoch a bežiacich na rô znych platformách. Je 
to dosiahnuté tý m, že aplikácie spolu komunikujú posielaním XML správ pomocou http 
protokolu. Podpora HTTP a XML je š iroko dostupná, a preto sú webové služby dostupné 
vš ade, č o je hlavý m dô vodom, preč o sme si v našom projekte vybrali na komunikácie 
webové služby. 

Základom webový ch služieb je protokol SOAP (Simple Object Accsee Protocol), ktorý  
definuje š truktúru správ a spô sob, aký m sa do XML kódujú bežné dátové typy. 
Najč astejš ie sa dnes v SOAPe používa synchronizač ná komunikácia. Klientska aplikácia 
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poš le v XML požiadavku webovej službe (serveru), ta dekóduje požiadavku v XML, 
zavolá príslušný  kód a vý sledok vráti opäť vo formáte XML, zaš le späť klientovi. 

Popis rozhrania webovej služby (kde je služba k dispozícii, aké ma vstupné/vý stupné 
parametre) je možné formálne špecifikovať pomocou popisu v jazyku WSDL (Web 
Services Description Language pozn. obdoba IDL pri CORBE ). Pre mnoho jazykov 
existujú knižnice, ktoré sú z WSDL popisu schopné automaticky generovať klientský  
kód, ktorý  umožní pohodlné volanie webovej služby rovnako ako keby to bola lokálne 
dostupná funkcia alebo metóda. 

Práve možnosť použitia webový ch služieb naprieč  platformami a dostupnosť knižníc 
uľahč ujúcich implementáciu bola asi hlavný m dô vodom, preč o sme sa rozhodli použiť v 
projekte ako komunikač nú infraš truktúru práve protokol SOAP. Navyš e je protokol 
vybudovaný  nad XML a mô žeme si na reálnom projekte vyskúš ať praktickú použiteľnosť 
novej vznikajúcej technológie. 

Vo svojej bakalárskej práci sa teda budem zaoberať technológiou SOAP. Cieľom práce je 
zabezpeč iť komunikáciu pomocou tejto technológie. Bude tu popísaná funkč nosť 
a základne programové rozhranie SOAP, ako aj spô sob použitia tejto technológie na 
operač nom systéme Windows s použitím programovacieho jazyka Java. Samotnú 
komunikáciu zabezpeč ia moduly ako Apache Tomcat, Apache Axis. Postup v prípade 
použitia u operač ného systému Linux je po úspešnom zvládnutí inš talácie tý chto dvoch 
modulov rovnaký . 
 

2.1.4 Využ itie webový ch služ ieb a protokolu SOAP pri komunikácii 

Ako sme už naznač il, webové služby umožňujú jednoduchú komunikáciu medzi 
aplikáciami v heterogénnom prostredí, pretože komunikácia je založená na platforme 
nezávislý ch š tandardov – predovš etký m na jazyku XML a protokole HTTP. Aplikácie si 
medzi sebou posielajú XML správy, ktoré prenáš ajú požiadavky a odpovede jednotlivý ch 
aplikácii. Celá infraš truktúra webový ch služieb je založená na troch technológiách : 

• SOAP (Simple Object Access Protocol) – protokol používaný  na komunikáciu; 
• WSDL (Web Services Description Language) – š tandardný  formát pre popísanie 

rozhrania webovej služby 
• UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) – š tandardný  

mechanizmus umožňujúci registráciu a vyhľadávanie webový ch služieb 

Vzájomné vzťahy medzi tý mito tromi technológiami sú zachytené na obrázku. Ku každej 
webovej službe by mal byť k dispozícii jej formálny popis v jazyku WSDL. Z tohto 
popisu je možné automaticky vygenerovať SOAP-ovú podobne aj ď alej, len sa mi to 
nechce vždy písať požiadavku. Vo väč š ine systémoch priamo v prostredí Internet sa 
popis služby mô že zaregistrovať do UDDI registru. Ten slúži ako aký si telefónny zoznam 
(“zlaté stránky”), ktorý  umožňuje vyhľadávanie služieb s urč itý mi parametrami.  
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Klient, ktorý  chce využiť webovú službu, získa jej popis buď  cez UDDI, alebo priamo z 
WSDL. Z popisu je jasné, akú š truktúru má mať SOAP-ovská správa a kam sa ma táto 
správa poslať, aby ju spomínaná webová služba zachytila. 

Vzťah troch zá kladných technológií (SOAP, WSDL a UDDI) webových služieb 

 

2.1.4.1 SOAP 

SOAP je protokol pre posielanie správ XML a je základom webový ch služieb. Ostatné 
š tandardy ako WSDL a UDDI vznikli až neskô r po uvedení SOAPu a len ď alej rozš irujú 
jeho možnosti a jednoduchosť použitia. SOAP umožňuje zasielanie XML správ medzi 
dvomi aplikáciami a pracuje teda na princípe peer-to-peer. Správa je jednosmerný  prenos 
informácie od odosielateľa k prijímateľovi, ale vď aka kombinácii niekoľký ch správ 
mô žeme pomocou SOAPu ľahko implementovať bežné komunikač né scenáre. 

Najč astejš ie sa SOAP používa ako náhrada vzdialeného volania procedúr (RPC), teda v 
modeli požiadavka/odpoveď . Jedna aplikácia poš le v XML správe požiadavku druhej 
aplikácii, tá požiadavku obslúži a vý sledok zaš le ako druhú správu späť pô vodnému 
iniciátorovi komunikácie. V tomto prípade druhá aplikácia splnila istú službu prvej. Pri 
tomto použití SOAP - je spomínaná služba vyvolaná webový m serverom, ktorý  č aká na 
požiadavky klientov a v okamihu, kedy cez HTTP príde SOAP-ová správa, spustí službu 
(webovú službu) a predá jej požiadavku. Vý sledok služby je potom predaný  späť 
klientovi ako odpoveď . 

Prvá verzia (1.0) protokolu SOAP vznikla na konci roku 1999 ako vý sledok spoloč nej 
práce firiem DevelopMentor, Microsoft a UserLand, ktoré chceli vytvoriť protokol pre 
vzdialené volanie procedúr (RPC) založený  na XML. Protokol nadväzoval na o rok 
mladš í, jednoduchš í a menej flexibilný  protokol XML-RPC. V priebehu roku 2000 sa k 
podpore prihlásila aj firma IBM a nová verzia SOAPu 1.1 bola zaslaná W3C konzorciu.  
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V práci sa budem zaoberať Verziou SOAPu 1.1. Na pô de W3C konzorcia už je vš ak v 
súč asnosti aj š tandard SOAP 1.2 v rámci pracovnej skupiny pre XML protokol. 

2.1.4.1.1 Š truktúra správy 

Správa v SOAPu je jednoduchý  XML dokument, ktorý  má koreňový  element Envelope. 
V tejto obálke sú potom uzavreté dva elementy Header (hlavič ka) a Body (telo). Hlavič ka 
je pritom nepovinná a používa sa pre prenos pomocný ch informácií pre spracovanie 
správy – napríklad identifikácia užívateľa, autentifikač né informácie (meno, heslo) a 
podobne. 

O to najdô ležitejš ie sa stará telo správy, v ktorom sa prenáš a informácia identifikujúca 
volanú službu a predávaný  parameter, resp. návratové hodnoty služby. SOAP používa 
menný  priestor pre identifikáciu jednotlivý ch č astí XML správy. Obálka, hlavič ka a telo 
správy patria do menného priestoru http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ . 

Uká žka jednoduchej sprá vy SOAP 

<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
 SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">  
   <SOAP-ENV:Body> 
    <m:GetLastTradePrice xmlns:m="urn:x-example:services:StockQuote"> 
      <symbol>MOT</symbol> 
    </m:GetLastTradePrice>      
   </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

Príklad ukazuje veľmi jednoduchú SOAP požiadavku na zistenie posledného známeho 
kurzu akcie s kódom MOT. Ukážková správa pre jednoduchosť neobsahuje hlavič ku, ale 
len telo. V ňom je požiadavka na vyvolanie funkcie GetLastTradePrice s parametrom 
pomenovaný m symbol s hodnotou MOT (kód akcie firmy Motorola). 

Ako by mohla vyzerať odpoveď  XML správy s vý sledkom približuje nižš ie uvedený  
príklad. Oba dva príklady sú trochu modifikované - ukážka priamo z 
http://www.w3.org/TR/soap/ (http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/) 

Príklad:  Uká žka sprá vy s odpoveď ou 

<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
 SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>    
 <SOAP-ENV:Body> 
  <m:GetLastTradePriceResponse  
   xmlns:m="urn:x-example:services:StockQuote"> 
   <Price>14.5</Price> 
  </m:GetLastTradePriceResponse> 
 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

2.1.4.1.2 Kó dovanie dát 

V ukážkach SOAP správ je použitý  eš te jeden menný  priestor - 
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/ . Ten identifikuje spô sob kódovania 
prenáš aný ch dát do XML. So SOAPom mô žeme použiť ľubovoľný  spô sob serializácie 
(serializáciou rozumieme dej, kedy obsah nejakej premennej zapisujeme do XML 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
http://www.w3.org/TR/soap/
http://www.w3.org/TR/2000/NOTE
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
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správy), š tandard SOAPu nám jeden rovno definuje. Štandardná serializácia je schopná 
do XML preniesť graf obsahujúci otypované objekty. V praxi sa najč astejš ie používajú 
bežné sklárne dátové typy (ako č ísla, reťazce a pod.), ktoré definuje XML schéma. 
Navyš e Sap kódovanie definuje spô sob serializácie zložený ch dátový ch typov – 
zoznamov skalárnych hodnô t (polí) a š truktúr. Dá sa serializovať aj referencie na objekty. 

Vo vš eobecnosti platí, že sa hodnoty ukladajú vždy ako obsah elementov, jedna hodnota 
do jedného elementu. Dátové typy mô žu byť definované buď  externou XML schémou 
alebo priamo v XML správe. Druhý  spô sob je jednoduchš í, a teda používanejš í. Napr. 
moje osobné údaje by mohli byť zakódované do XML pre potreby SOAPu nasledujúcim 
spô sobom: 

<meno xsi:type="xsd:string">Dalibor Jacko</meno> 
<email xsi:type="xsd:string">dalo@upjs.sk</email> 
<vek xsi:type="xsd:int">21</vek> 

Predpokladám pritom, že prefixy xsi a xsd sú zviazané s menný m priestorom 
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance, resp. 
http://www.w3.org/2001/XMLSchema. Prislúchajúca samotná XML schéma by potom 
vyzerala nasledovne: 

<xsd:element name="meno" type="xsd:string"/> 
<xsl:element name="email" type="xsd:string"/> 
<xsl:element name="vek" type="xsd:int"/> 

2.1.4.1.3 Transportné mechanizmy 

Nakoľko sa dnes SOAP typicky používa pre RPC volania, je celkom prirodzené, že sa 
pre prenos požiadavka/odpoveď  najč astejš ie používa protokol HTTP (HyperText 
Transfer Protocol). Dô vodom je š iroká podpora HTTP v rô znych aplikáciách. Navyš e, 
webovú službu je možné nahradiť priamo na bežnom webovom servery, ktorý  slúži ako 
“dispeč er”, ktorý  jednotlivé požiadavky predáva odpovedajúcej webovej službe ku 
spracovaniu. Vý hoda použitia HTTP tak isto spoč íva v tom, že súč asná sieťová 
infraš truktúra, zvlášť vo firemnej sfére, dovoľuje v podstate neobmedzenú komunikáciu 
na portoch vyhradený ch pre HTTP (TCP 80). Webové služby je možné použiť bez 
nutnosti zasiahnuť do konfigurácii aktívnych sieťový ch prvkov ako sú firewally. Pri 
používaní technológií DCOM alebo CORBA je potreba povoliť komunikáciu na portoch, 
ktoré používajú príslušné prenosové protokoly (napr. Protocol IIOP pri CORBA) 

SOAP požiadavka sa zasiela v tele HTTP požiadavky. Používa sa pritom metóda POST 
ktorá dovoľuje posielať dáta v tele HTTP požiadavky. Požiadavka musí obsahovať HTTP 
hlavič ku SOAPAction, ktorá identifikuje SOAP požiadavku. Túto hlavič ku mô žu 
používať jednak firewally k filtrovaniu požiadaviek a jednak mô že obsahovať URI s 
identifikáciou služby, ktorá sa má zavolať. Pokiaľ je obsah hlavič ky prázdny reťazec, 
služba ku spusteniu je identifikovaná priamo adresou, na ktorú smeruje požiadavka. 

SOAP požiadavka zaslaná  cez HTTP 

POST /StockQuote HTTP/1.1 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
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Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: nnn 
SOAPAction: "" 
 
<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
 SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">  
 <SOAP-ENV:Body> 
  <m:GetLastTradePrice xmlns:m="urn:x-example:services:StockQuote"> 
   <symbol>MOT</symbol> 
  </m:GetLastTradePrice>      
 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

Odpoveď  na požiadavku nemá pri prenose pomocou HTTP žiadne prídavné informácie. 
Obsah odpovedi musí byť identifikovaný  ako XML dokument pomocou príslušného 
MIME typu text/xml v hlavič ke Content-Type. 

SOAP odpoveď  prená š aná  pomocou HTTP 

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: nnn 
 
<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
 SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>    
 <SOAP-ENV:Body> 
  <m:GetLastTradePriceResponse  
   xmlns:m="urn:x-example:services:StockQuote"> 
   <Price>14.5</Price> 
  </m:GetLastTradePriceResponse> 
 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

Jednotlivé implementácie webový ch služieb podporujú aj ď alš ie prenosové mechanizmy. 
Patrí medzi ne napríklad prenos pomocou e-mailový ch správ pomocou SMTP (Simple 
Mail Transfer Protocol). 

2.1.4.2 WSDL 

Jazyk WSDL slúži k popísaniu sieťový ch služieb ako množiny koncový ch bodov 
spracovávajúcich správy. Operácie a správy sú popisované na abstraktnej úrovni a až 
potom sú zviazané s konkrétnym sieťový m protokolom a dátový m formátom. To 
umožňuje ľahké vytvorenie popisu rozhrania, ktoré ponúka jednu službu viacerý mi 
spô sobmi. V praxi WSDL popisy najč astejš ie popisujú služby, ktoré si posielajú správy 
pomocou formátu SOAP a protokolu HTTP. 

WSDL vzniklo ako spoloč ná iniciatíva firiem Microsoft a IBM, ktoré si uvedomili 
potrebu zjednotenia jazyka používaného pre popis rozhraní webový ch služieb. Nadväzuje 
tak na predchádzajúce aktivity, ako na jazyky NASSL (Network Accessable Service 
Specification Language), SCL (SOAP Contact Language) a SDL (Service Description 
Language). 

WSDL súbor s definíciou rozhrania služby je XML dokument. Skladá sa hlavne z 
nasledovný ch elementov, ktoré tvoria základné č asti každého WSDL popisu 

types  

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://schemas.xmlso
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
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Obsahuje definície dátový ch š truktúr používaný ch v  správach. K definícii sa dá 
použiť teoreticky ľubovoľný  typový  systém, ale  najč astejš ie sa  používajú XML 
schémy. Nástroj pre webové služby sa stará o  mapovanie dátový ch typov podľa 
XML schém na natívne dátové typy použitého jazyka. 

message  

Definuje formát predávaný ch správ pomocou skô r definovaný ch dátový ch typov. 
Správy fungujú ako vstupné alebo vý stupné š truktúry pre operácie. Každá správa 
sa  mô že  skladať  z niekoľký ch  logický ch  č astí s vlastný m dátový m typom. Pri 
použití   SOAPu  pre  RPC  zodpovedá  jedna  č asť   správy  jednému  parametru 
vzdialenej metódy. 

operation  

Abstraktná definícia operácií, ktoré sú službou podporované. U operácie sa 
definujú,  aké má vstupy a vý stupy. Vstup a vý stup je popísaný  už existujúcou 
správou (message). V SOAP RPC modelu zodpovedá operácii metóda. 

portType  

Združuje dokopy niekoľko operácií. 

binding  

Slúži  na  nadviazanie urč itého typu  portu  (portType)  na konkrétny protokol a 
formát prenosu správ. 

port  

Jeden  koncový   bod  služby  definovaný  ako kombinácia sieťovej adresy a skô r 
nadefinovanej väzby (binding). 

service  

Združuje niekoľko koncový ch bodov (portov) do jednej služby. 

Mojím cieľom nie je popísať tu detailne vš etky možnosti WSDL, pre ilustráciu uvádzam 
len ukážku WSDL súboru, ktorý  definuje rozhranie vyš š ie popísanej služby pre zistenie 
aktuálneho kurzu zadanej akcie.  

Uká žka WSDL súboru 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<definitions name="StockQuote" 
             targetNamespace="urn:x-example:services:StockQuote" 
             xmlns:tns="urn:x-example:services:StockQuote" 
             xmlns:xsd1="http://example.com/stockquote.xsd" 
             xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
             xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 
 
  <types> 

http://example.com/stockquote.xsd
http://schemas.xmlsoap.org/w
http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/
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   <schema targetNamespace="http://example.com/stockquote.xsd" 
           xmlns="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema"> 
     <element name="GetLastTradePrice"> 
       <complexType> 
         <all> 
           <element name="symbol" type="string"/> 
         </all> 
       </complexType> 
     </element> 
     <element name="GetLastTradePriceResponse"> 
       <complexType> 
         <all> 
           <element name="Price" type="float"/> 
         </all> 
       </complexType> 
     </element> 
   </schema> 
  </types> 
 
  <message name="GetLastTradePriceInput"> 
    <part name="body" element="xsd1:GetLastTradePrice"/> 
  </message> 
 
  <message name="GetLastTradePriceOutput"> 
    <part name="body" element="xsd1:GetLastTradePriceResponse"/> 
  </message> 
 
  <portType name="StockQuotePortType"> 
    <operation name="GetLastTradePrice"> 
      <input message="tns:GetLastTradePriceInput"/> 
      <output message="tns:GetLastTradePriceOutput"/> 
    </operation> 
  </portType> 
 
  <binding name="StockQuoteSoapBinding"  
           type="tns:StockQuotePortType"> 
    <soap:binding style="document"  
                  transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
    <operation name="GetLastTradePrice"> 
      <soap:operation soapAction=""/> 
      <input> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </input> 
      <output> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </output> 
    </operation> 
  </binding> 
 
  <service name="StockQuoteService"> 
    <documentation>Moja prva sluzba</documentation> 
    <port name="StockQuotePort" binding="tns:StockQuoteBinding"> 
      <soap:address location="http://localhost/StockQuote"/> 
    </port> 
  </service> 
 
</definitions> 

2.1.4.3 UDDI 

UDDI ponúka mechanizmy pre registrovanie, kategorizovanie a vyhľadávanie webový ch 
služieb. UDDI funguje ako veľký  adresár, ktorý  obsahuje informácie o subjektoch 
(firmách) a nimi poskytovaný ch službách. Samotný  register pracuje rovnako ako webová 
služba a komunikácia s ním opäť prebieha pomocou SOAPu. 

UDDI register obsahuje nasledujúce š tyri druhy entít: 

podnikateľské entity (firmy) – business entity 

U každej firmy v registri  sú  zaznamenané  základné  údaje - ako názov, struč ný  
popis   a   kontaktné   údaje.   Každej   firme   mô žu   byť  priradené  klasifikač né 
identifikátory, ktoré urč ujú oblasť ich podnikania a geografickú polohu. 

http://example.com/stockquote.xsd
http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema
http://schemas.xmlsoap.org/soap/http
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služby – business service  

Ku každej firme sú v  registri  uložené  zoznamy  služieb,  ktoré  firma poskytuje. 
Každá služba je opäť popísaná a obsahuje zoznam š ablón väzieb, ktoré ukazujú na 
technické údaje nutné pre využitie služby. 

Šablóny väzieb – binding template  

Šablóny popisujú, ako  a  kde je možné so službou komunikovať. Typicky je táto 
informácia  popísaná  odkazom  na  WSDL  súbor  s  definíciou rozhrania služby. 
Každá š ablóna okrem toho odkazuje na typ služby, ktorý  implementuje. 

typy služieb – service type  

Typ služby definuje abstraktnú službu. Funguje teda ako obdoba rozhrania, ktoré 
je známe  napr.  z Javy.  Niekoľko  firiem  mô že  ponúkať rovnaký  druh služby s 
rovnaký m  rozhraním,  a  teda  aj  typom  služby.  Typ  služby   je  popísaný   tzv. 
Technický m modelom (tModel). 

Typická práca s UDDI prebieha tak, že vý vojár prehľadáva register a nájde si službu, 
ktorú potrebuje. Získa pre ňu popis WSDL a mô že ju zač ať rovno používať. Je nutné eš te 
dodať, že UDDI nemusí obsahovať iba popisy webový ch služieb prostredníctvom 
WSDL, možno do nej ukladať popisy služieb v ľubovoľnom formáte. Z dô vodu 
interoperability sa vš ak spoloč ne s UDDI používa práve SOAP a WSDL. 

Vzhľadom k tomu, že mô j projekt nie je tak rozsiahly a eš te neobsahuje žiadne veľké 
množstvo služieb, nebudem zatiaľ UDDI register potrebovať. Nebudem sa ním preto ani 
podrobnejš ie ď alej zaoberať. 

2.1.4.4 Trochu podrobnejšie o správach 

Jedna z č astí popisu WSDL je „binding“, ktorá v sebe okrem iného zachytáva aj formát 
správy. Máme k možnosti tieto š tyri možné š tý ly : 

1. RPC/encoded 
2. RPC/literal 
3. Document/encoded 
4. Document/literal 

 
K tý mto možnostiam pridáme neskô r eš te typ č asto nazý vaný  document/literal wrapped. 
Takže v skutoč nosti budeme mať 5 možností na vý ber pri vytváraní WSDL súboru. Na 
zač iatok je potrebné vyvrátiť istú nejasnosť,  ktorá sa č asto vyskytuje v dô sledku 
terminológie. Tento omyl sa tý ka toho, že RPC š tý l je použiteľný  len pri RPC 
programovacom modeli a dokument š tý l mô že byť použitý  pri modeli vymieňania si 
správ. Nie je to vš ak úplne pravda. Štý l (style) nehovorí nič  o programovacom modeli. 
Iba diktuje, ako preložiť WSDL binding do SOAP správy a nič  viac. Mô že sa teda použiť 
aký koľvek š tý l pre aký koľvek model programovania. 
Podobne, encoded a literal sú len vo vý zname mapovania typov dát do správy. 
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Pokúsim sa priblížiť jednotlivé rozdiely a tiež vý hody, nevý hody jednotlivý ch š tý lov. 
Štyl Document/encoded sa nepoužíva, preto sa ním nebudeme zaoberať. Majme 
jednoduchú metódu (v jave) zverejnenú ako službu Webový ch služieb. 
 

public void myMethod(int x, float y); 
 

2.1.4.4.1 RPC/encoded š týl 
 
uká žka RPC/encoded WSDL dokumentu pre naš u metódu myMethod  

<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?> 
<wsdl:definitions  
targetNamespace="urn:skuska_stylov"  
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"  
xmlns:impl="urn:skuska_stylov"  
xmlns:intf="urn:skuska_stylov"  
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"  
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
<!--WSDL created by Apache Axis version: 1.2 
Built on May 03, 2005 (02:20:24 EDT)--> 
    
   <wsdl:message name="myMethodRequest"> 
      <wsdl:part name="in0" type="xsd:int"/> 
      <wsdl:part name="in1" type="xsd:float"/> 
   </wsdl:message> 
    
   <wsdl:message name="myMethodResponse"> 
   </wsdl:message> 
    
   <wsdl:portType name="skuska_stylov">  
      <wsdl:operation name="myMethod" parameterOrder="in0 in1"> 
         <wsdl:input message="impl:myMethodRequest" name="myMethodRequest"/> 
         <wsdl:output message="impl:myMethodResponse" name="myMethodResponse"/> 
      </wsdl:operation> 
   </wsdl:portType> 
 
   <wsdl:binding name="skuska_stylovSoapBinding" type="impl:skuska_stylov"> 
      <wsdlsoap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
      <wsdl:operation name="myMethod"> 
         <wsdlsoap:operation soapAction=""/> 
         <wsdl:input name="myMethodRequest"> 
            <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
             namespace="urn:skuska_stylov" use="encoded"/> 
         </wsdl:input> 
         <wsdl:output name="myMethodResponse"> 
            <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
             namespace="urnskuska_stylov" use="encoded"/> 
         </wsdl:output> 
      </wsdl:operation> 
   </wsdl:binding> 
 
   <wsdl:service name="skuska_stylovService"> 
      <wsdl:port binding="impl:skuska_stylovSoapBinding" name="skuska_stylov"> 
         <wsdlsoap:address location="http://localhost:8080/axis/services/skuska_stylov"/> 
      </wsdl:port> 
   </wsdl:service> 
 
</wsdl:definitions> 
 

 

WSDL dokument je pomerne rozsiahly a pre naš e potreby nás nebude celý  zaujímať , 
preto som ho trochu orezal : 
 

<message name="myMethodRequest"> 
    <part name="x" type="xsd:int"/> 
    <part name="y" type="xsd:float"/> 
</message> 
<message name="empty"/> 
 
<portType name="skuska_stylov"> 

http://xml.apache.org/xml
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://schemas.xmlsoap.org/soap/http
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encodin
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    <operation name="myMethod"> 
        <input message="myMethodRequest"/> 
        <output message="empty"/> 
    </operation> 
</portType> 
 
<binding .../>   
 
Vynechal som č asť binding a aj ostatné č asti nie sú spomenuté. No stač í si uvedomiť ako 
som už písal, že práve č asť binding hovorí o tom, aký  práve používame š tý l 
(RPC/encoded). Navyš e som použil niekoľko jednoduchš ích názvov pre parametre. 
 
Teraz vyvolajme túto metódu s „5“ ako hodnotou pre parameter X a „5.0“ pre parameter 
Y. Poš leme tak SOAP správu, ktorá bude vyzerať takto : 
 
 
RPC/encoded SOAP sprá va pre myMethod 

<soap:envelope> 
    <soap:body> 
        <myMethod> 
            <x xsi:type="xsd:int">5</x> 
            <y xsi:type="xsd:float">5.0</y> 
        </myMethod> 
    </soap:body> 
</soap:envelope> 
 

Opäť okresaná verzia skutoč nej správy pre lepš iu zrozumiteľnosť. V tomto prípade 
uvediem aj správu neokresanú, no ď alej budem používať len zjednoduš enia. 
 
Reá lne dá ta poslané po sieti 

POST /axis/services/korenovy HTTP/1.0 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Accept: application/soap+xml, application/dime, multipart/related, text/* 
User-Agent: Axis/1.2 
Host: 127.0.0.1:5000 
Cache-Control: no-cache 
Pragma: no-cache 
SOAPAction: "" 
Content-Length: 803 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"> 
      <soapenv:Body> 
         <ns1:myMethod soapenv:encodingStyle=http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/ 
          xmlns:ns1="urn:korenovy"> 
            <in0 href="#id0"/> //poznamka: in0 zodpoveda nasemu argumentu x 
            <in1 href="#id1"/> 
         </ns1:myMethod> 
         <multiRef id="id0" soapenc:root="0" 
          soapenv:encodingStyle=http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/ 
          xsi:type="xsd:int" 
          xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">5</multiRef> 
         <multiRef id="id1" soapenc:root="0" 
          soapenv:encodingStyle=http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/ 
          xsi:type="xsd:float" 
          xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">5.0</multiRef> 
      </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 

 
 

Vrchnú č asť tvorí hlavič ka http protokolu. Ď alej si mô žme vš imnúť, že „reálna správa“ 
hodnoty zabaľuje  eš te do odkazov (multiRef).  Naš e hodnoty „5“, „5.0“ tak nie sú 
priamo v elemente myMethod. Takéto menš ie obmeny sa líš ia od implementácií SOAP, 
a preto im netreba venovať väč š iu pozornosť. 
 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/e
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
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2.1.4.4.2 RPC/literal 
 

RPC/literal WSDL pre našu metódu vyzerá podobne ako pri RPC/encoded WSDL. Jediná 
zmena, ktorú by sme mohli pozorovať, ak by som uvádzal celé WSDL dokumenty je, že 
sa v binding zmenil attribut use z encoded na literal. To je vš etko. 
 
RPC/literal WSDL pre myMethod 

<message name="myMethodRequest"> 
    <part name="x" type="xsd:int"/> 
    <part name="y" type="xsd:float"/> 
</message> 
<message name="empty"/> 
 
<portType name="PT"> 
    <operation name="myMethod"> 
        <input message="myMethodRequest"/> 
        <output message="empty"/> 
    </operation> 
</portType> 
 
<binding .../>   
 

V rámci SOAP správy je už istá zmena, typ encodingu nie je uvedený . 
 
RPC/literal SOAP sprá va pre myMethod 

<soap:envelope> 
    <soap:body> 
        <myMethod> 
            <x>5</x> 
            <y>5.0</y> 
        </myMethod> 
    </soap:body> 
</soap:envelope> 
 

2.1.4.4.3 Document/literal 
 

WSDL pre document/literal sa zmenilo oproti WSDL pre RPC/literal. Zmeny sú 
vyznač ené hrubš ím písmom. 
 
Document/literal WSDL pre myMethod 

 
<types> 
    <schema> 
        <element name="xElement" type="xsd:int"/> 
        <element name="yElement" type="xsd:float"/> 
    </schema> 
</types> 
 
<message name="myMethodRequest"> 
    <part name="x" element="xElement"/> 
    <part name="y" element="yElement"/> 
</message> 
<message name="empty"/> 
 
<portType name="PT"> 
    <operation name="myMethod"> 
        <input message="myMethodRequest"/> 
        <output message="empty"/> 
    </operation> 
</portType> 
 
<binding .../>   
 
Document/literal SOAP message pre myMethod 

<soap:envelope> 
    <soap:body> 
        <xElement>5</xElement> 
        <yElement>5.0</yElement> 
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    </soap:body> 
</soap:envelope> 
 

Názov metódy sa v SOAP správe nenachádza, preto mô že byť priraďovanie správy ku 
metóde zložité a niekedy dokonca nemožné. 

2.1.4.4.4 Document/literal wrapped 

Eš te pred tý m, ako popíš em tento š tý l, chcel by som v prvom rade ukázať WSDL 
a taktiež aj SOAP správu. 
 
Document/literal wrapped WSDL pre myMethod 

<types> 
    <schema> 
        <element name="myMethod"> 
            <complexType> 
                <sequence> 
                    <element name="x" type="xsd:int"/> 
                    <element name="y" type="xsd:float"/> 
                </sequence> 
            </complexType> 
        </element> 
        <element name="myMethodResponse"> 
            <complexType/> 
        </element> 
    </schema> 
</types> 
<message name="myMethodRequest"> 
    <part name="parameters" element="myMethod"/> 
</message> 
<message name="empty"> 
    <part name="parameters" element="myMethodResponse"/> 
</message> 
 
<portType name="PT"> 
    <operation name="myMethod"> 
        <input message="myMethodRequest"/> 
        <output message="empty"/> 
    </operation> 
</portType> 
 
<binding .../>   
 

WSDL schéma zbalila naš e parametre do jedného elementu. 
 
Document/literal wrapped SOAP sprá va pre myMethod 

<soap:envelope> 
    <soap:body> 
        <myMethod> 
            <x>5</x> 
            <y>5.0</y> 
        </myMethod> 
    </soap:body> 
</soap:envelope> 
 

Tato SOAP správa vyzerá podobne ako RPC/literal SOAP správa. Mô žete povedať, že 
vyzerá presne tak, ako RPC/literal SOAP správa, ale je tu zopár rozdielov. V RPC/literal 
SOAP správe, <myMethod> element (dieťa <soap:body>) bol názov operácie. V 
document/literal wrapped SOAP správe, <myMethod> klauzula je menom spojený ch 
elementov, a tak vystupuje ako jediný  vstupný  parameter naš ej operácie. Stalo sa tak len 
preto, že jedna č asť charakteristík písania wrapped š tý lov je tá, že meno vstupného 
parametra by malo byť rovnaké, ako meno volanej operácie.  
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2.1.4.5 Aký  štý l použ iť. 

 
Za najlepš í sa pokladá š tý l Document/literal wrapped . No v istý ch prípadoch ho nie je 
možné použiť. 
 

2.1.4.5.1 Dô vod, preč o použiť štýl Document/literal namiesto Document/literal 
wrapped 

 
Predstavme si situáciu, že zverejňujeme dve metódy s rovnaký m menom. 
 
public void myMethod(int x, float y); 
public void myMethod(int x); 
 
Pozrime sa ako by potom musel vyzerať WSDL dokument: 
<types> 
    <schema> 
        <element name="myMethod"> 
            <complexType> 
                <sequence> 
                    <element name="x" type="xsd:int"/> 
                    <element name="y" type="xsd:float"/> 
                </sequence> 
            </complexType> 
        </element> 
        <element name="myMethod"> 
            <complexType> 
                <sequence> 
                    <element name="x" type="xsd:int"/> 
                </sequence> 
            </complexType> 
        </element> 
 
        <element name="myMethodResponse"> 
            <complexType/> 
        </element> 
    </schema> 
</types> 
... 

Podľa pravidiel písania Document/literal wrapped š tý lu má byť vytvorený  nový  typ, 
ktorý  bude v sebe zahŕňať vš etky parametre metódy. Tento typ musí byť nazvaný  menom 
metódy, teda myMethod v obidvoch prípadoch. XML vš ak nedovoľuje mať dve elementy 
s rovnaký m názvom.  
V prípade Document/literal elementy s menom myMethod nie je potrebné vytvárať, 
a preto prechod na document/literal š tý l tento problém dokáže vyrieš iť. 
 

2.1.4.5.2 Dô vod, preč o použiť štýl RPC/literal namiesto Document/literal 
wrapped 

 
Nakoľko správa document/literal š tý lu neprenáš a názov operácie (volanej metódy), sú 
prípady, kedy je potrebné využiť RPC š tý l. Príkladom sú tieto tri zverejnené metódy.  
 
public void myMethod(int x, float y); //(1) 
public void myMethod(int x); //(2) 
public void someOtherMethod(int x, float y); //(3) 
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Predstavme si, že náš  server prijal document/literal SOAP správu s dvoma parametrami. 
Ktorá metóda bude vykonaná ? Vš etko č o vieme je, že to nemô že byť metóda (2), pretože 
správa má dve parametre a táto metóda vyžaduje len jednu. V skutoč nosti pri 
document/literal š tý le nemáme žiadnu možnosť ako zistiť, ktorá metóda je volaná zo 
zvyšný ch dvoch metód (1), (3).  
V prípade, že by sme obdŕžali správu v š tý le RPC/literal, je rozhodnutie, ktorá metóda 
našu správu obslúži ľahké. Zo správy vieme, že názov operácie je myMethod. 
Ď alej vieme, že má dve parametre, takže to musí byť (1). 
 

2.1.4.5.3 Dô vod, preč o použiť štýl RPC/encoded namiesto Document/literal 
wrapped. 

 
Hlavný m dô vodom využitia RPC/encoded je jeho schopnosť prenáš ať grafy. Predstavme 
si graf, kde každý  vrchol ma ľavého a pravého syna. S taký mto grafom mô žme zachytiť 
situáciu, kedy aj ľavý  aj pravý  syn uzla A ukazuje na uzol B. 
 

 
 
RPC/encoded nám umožňuje použiť tag href pomocou ktorého dokážeme túto situáciu 
popísať nasledovne: 
<A> 
    <name>A</name> 
    <left href="12345"/> 
    <right href="12345"/> 
</A> 
<B id="12345"> 
    <name>B</name> 
    <left xsi:nil="true"/> 
    <right xsi:nil="true"/> 
</B> 

 
V akomkoľvek literal š tý le href  tag nie je k dispozícii, preto namiesto použitia referencií 
sa nám dáta zduplikujú. Takto dostávame dve uzly B, ktoré sú síce ekvivalentne, ale nie 
sú totožné. Situáciu popisuje nasledujúci obrázok a sprava : 
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<A> 
    <name>A</name> 
    <left> 
        <name>B</name> 
        <left xsi:nil="true"/> 
        <right xsi:nil="true"/> 
    </left> 
    <right> 
        <name>B</name> 
        <left xsi:nil="true"/> 
        <right xsi:nil="true"/> 
    </right> 
</A> 

 

2.1.4.6 Použ itý  štý l v mojom projekte 

 
Je mnoho implementácii SOAP protokolu. Medzi najznámejš ie rieš enia, ktoré mô žu byť 
využívané zdarma patri Apache Axis. V mojom projekte využijem práve tento produkt na 
uverejnenie mojej služby. Súč asťou Apache Axis sú aj nástroje, ktoré dokážu zjednoduš iť 
implementáciu. Pomocou nastroja „wsdl2java“ mô žme vygenerovať č asť kódu na strane 
klienta z nejakého WSDL dokumentu. V mojej práci používam š tý l RPC/encoded, 
pretože kód vygenerovaný  pomocou spomínaného nastroja wsdl2java je možné po istý ch 
zmenách hneď  využiť. 

2.2 Paralelné programovanie 

V mojej práci som využil paralelné programovanie. Pomocou neho rieš im problém 
producent konzument. Informácie si producent a konzument v mojej práci vymieňajú 
pomocou zdieľanej pamäte. Producentom je proces, ktorý  sťahuje údaje z databázy 
a umiestňuje ich do zdieľanej pamäte. Konzumentom je algoritmus (alebo vš eobecne - 
niekto, kto využíva mô j program a má záujem pristupovať k dátam v databáze), ktorý  
používa stiahnuté dáta na nájdenie top k objektov (tento algoritmus je už 
implementovaný ).   
Pri využití paralelného programovania mô že jeden proces spracovávať viac úloh súč asne. 
V mojej práci rozlišujeme hlavný  program (konzument), a potom n súč asne bežiacich 
procesov, ktoré predstavujú producentov. Každý  producent ukladá vyprodukované dáta 
do zdieľanej pamäte s hlavný m programom. Je preto potrebné spravovať túto zdieľanú 
pamäť. Pamätať si, ktoré dáta sú nové a ktoré sú konzumentom už preč ítané. 
V nasledujúcom odseku je popísaný  problém, ktorý  mô že pri takejto správe zdieľanej 
pamäte nastať. V ď alš ích odsekoch pô jde o spô sob vyrieš enia tohto problému a na záver 
v odseku monitor bude ukázaný  aj spô sob aký m som synchronizoval procesy v mojom 
projekte. 
 
Predstavme si situáciu, kedy producent produkuje balíky a konzument balíky 
spotrebováva. Producent pri vložení balíka zvý š i hodnotu poč ítadla a konzument ju po 
preč ítaní zníži. Na úrovni asembleru sa dejú tieto inš trukcie (sú označ ené č íslami pre 
ď alš ie použitie) 
Producent – zvyšuje pocitadlo, lebo pridal ď alš í balík 

1. MOV EAX, [pocitadlo]  
2. INC EAX 
3. MOV [pocitadlo], EAX 
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Konzument – znižuje pocitadlo lebo balík precital  

4. MOV EAX, [pocitadlo]  
5. DEC EAX 
6. MOV [pocitadlo], EAX 

 
Ú spešný  scenár: 
Pocitadlo je nastavené na 4 lebo evidujeme 4 balíky. Producent pridá ď alš í balík. Pocitadlo 
teda chce zvý š iť na 5. Bodom 1. si hodnotu skopíruje do registru EAX a 2. túto hodnotu 
registru EAX zvý š i. Bodom 3. sa už len register zapíš e späť do premennej pocitadlo. 
Následne konzument č íta balík, a preto zníži pocitadlo z 5 opäť na 4. Zníženie sa opäť 
prevedie tromi bodmi (4. až 6.), pretože sa využíva register procesora.   
 
Problémový  scenár: 
Mô že vš ak nastať takáto postupnosť 1.2. | 4.5. | 3. | 6. a pocitadlo bude nastavené bodom 3. 
na hodnotu 5 a následné 6. na hodnotu 3. Namiesto oč akávanej hodnoty 5. sme dostali 
hodnotu 3. 
 
1. EAX ← pocitadlo (pocitadlo = 4, EAX = 4) 
2. EAX  = EAX + 1 (EAX = 5) 
 
4. EAX ← pocitadlo (pocitadlo = 4, EAX = 4) 
5. EAX  = EAX – 1 (EAX = 3) 
 
3. pocitadlo ← EAX (EAX = 5 lebo toto je hodnota aká sa zapamätala pri prepnutí 
procesov, pocitadlo = 5) 
6. pocitadlo ← EAX (EAX = 3, pocitadlo = 3) 
 
Problém nastal pri prepínaní procesov, kedy vždy pri prepnutí sa obsahy registrov 
poznač ia a po obnovení procesu sa tieto zapamätané hodnoty nahrajú späť do príslušný ch 
registrov. Preto pri prechode z 2. do 4. sa zapamätal EAX=5, a preto bodom 3. sa na 
strane producenta pocitadlo nastavuje na 5. Vykonávanie 4. 5. , ktorý mi konzument sa snaží 
znížiť hodnotu pocítadla tu nehrajú rolu. Pri prechode z 5. do 3. sa zapamätal EAX=3, 
a preto 6. inš trukcia nastaví koneč ne pocitadlo na hodnotu 3. 
 
Bolo by vhodné zakázať vykonávanie inš trukcii 456 pokiaľ sa vykonávajú inš trukcie 123 
a opač ne. Trojice inš trukcií tvoria dve kritické sekcie, s ktorý ch sa musí vždy vykonávať 
len jedna.  
V programovaní sa č asti kódu, ktorý ch paralelný  beh mô že vyvolať kolíziu, nazý vajú 
kritické sekcie. Vykonávanie kritický ch sekcií je č asovo závislé a pokiaľ nie sú 
synchronizované, program "niekedy" nepracuje správne. 
Popíšme si spô soby, ako mô žme tieto dva procesy zosynchronizovať a zabezpeč iť 
správny chod. 
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2.2.1 Prvý  spô sob  
proces1 
turn=1;   //(1) 
 while(true) 
  { 
    while (turn!=1);  //(2) 
   //kritická sekcia 1 
   turn=2; //(3) 
   //zvyšok 1  
  } 
 
proces2 
turn=1   //(4) 
 while(true)  
 { 
   while(turn!=2); //(5) 
  //kritická sekcia 2 
  turn=1; //(6) 
  //zvyšok 2 
} 
 
Máme dva procesy so svojimi kritický mi sekciami a jednu spoloč nú premennú turn. Táto 
premenná je viditeľná z oboch procesov. Body (1) a (4) zabezpeč ia, aby sa ako prvá 
spustila kritická sekcia 1. Preto cyklus (2) je ukonč ený  a proces 1 vchádza do kritickej 
sekcie 1. Naopak proces 2 je cyklom (5) pozastavený  a č aká na okamih kedy  turn=2. 
Hneď  ako proces1 vykoná kritickú sekciu 1 tak nastaví turn=2(bod (3)), č ím sebe zakáže 
vstup do kritickej sekcie, ale zároveň ho povolí procesu 2. Proces 1 má zakázaný  prístup, 
až ký m sa nevykoná  kritická sekcia 2. Kritická sekcia si bodom (6) zablokuje opakovaný  
prístup a zároveň povolí vstup procesu1 atd.  Zabezpeč ili sme teda, že vždy len jeden 
proces mô že vstúpiť do kritickej sekcie. Zároveň sme ale zamedzili možnosť, aby proces 
1 vstupoval viac krát do svojej kritickej sekcie bez toho, aby sa musel vykonať bod (6) 
a teda aj samotná kritická sekcia 2.  
Tento spô sob má  nevý hodu, lebo sa procesy musia pravidelne striedať.  

2.2.2 Druhý  spô sob 
Proces1 

while(true) neskončí vykonávanie kritickej oblasti 1 
{ 
vykonavam[1]=true; 
Turn=2; 
while(vykonavam[2] && turn==2); 
//kritická oblasť 1 
vykonavam[1]=false; 
//zvyšok 1 
} 
 
Proces2 

while(true) neskončí vykonávanie kritickej oblasti 1 
{ 
vykonavam[2]=true; 
Turn=1; 
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while(vykonavam[1] && turn==1); 
//kritická oblasť 2 
vykonavam[2]=false; 
//zvyšok 1 
} 
 
Pomocou premennej vykonavam[1] prejavuje proces1 žiadosť o vstup do kritickej sekcie 
a zároveň aj prítomnosť v tejto sekcii hneď  po vykonaní kritickej sekcie nastavuje 
vykonavam[1] na false aby tak umožnil procesu2 vyjsť z cyklu while , ktorý  sa sústavne 
vypytuje, č í je, alebo chce proces1 vstúpiť do kritickej oblasti. Preto ako náhle je 
vykonavam[1]=false bez ohľadu na hodnotu turn proces2 mô že vyjsť z cyklu while a vstúpiť do 
kritickej oblasti.  
Premena turn slúži len pre jednu kuriozitu, kedy by bolo vykonavam[1]= vykonavam[2]=true vtedy 
by oba procesy uviazli v cykle while v dô sledku toho, že ten je nastavený  tak, aby dával 
prednosť opač nému procesu.  

2.2.3 Pekárov algoritmus –riešenie pre viacero procesov 
Každý  proces, ktorý  ma záujem vojsť do svojej kritickej sekcie sa bude musieť postaviť 
do radu. je to rad a nie rada Až dô jde na koniec tejto radu mô že vykonať svoju kritickú 
sekciu. Pred postavením sa do radu si vyberie isté č íslo “I”. Na rad dô jde až budú vš etky 
procesy s menš ími č íslami vybavené. Vyberie si vždy najväč š ie č íslo spomedzi č ísel už 
vybraný ch iný mi procesmi + zväč š ené o jedna.(v prípade, že si dva procesy vyberú 
rovnaké č íslo, vyberie sa proces s nižš ím identifikač ný m č íslom pod ktorý m si ho vedie 
Operač ný  systém tzv. PID) Ak proces neč aká v rade a zároveň nie je vo svojej kritickej 
sekcii nastaví si vybrané č íslo “I” na 0. 
Pred vstupom do kritickej sekcie proces A postupne kontroluje ostatné procesy, č í nie sú 
v kritickej sekcii (č íslo odlišné od 0) a ak nie sú tak, č í má vybrané nižš ie č íslo “I”. Poč as 
tohto kontrolovania sa mô že stať, že skontrolovaný  proces síce mal nastavený  príznak 0 
no poč as kontrolovania sa postavil do radu(už nemá príznak 0) treba si uvedomiť, že 
urč íte si vybral vyš š ie č íslo ako má proces A, preto sa k nemu nemusíme vracať pri 
kontrole. 
 
While(true)  
{ 
Vyberam_si[i]=true; 
Cislo[i]=max()+1; 
Vyberam_si[i]=false; 
For(j=0;j<n;j++) //až po skonč ení cyklu for sa dostávame 

 do kritickej sekcie 
{ 
While(vyberam_si[j]); //testujeme postavenie v rade voč i j-temu procesu, 
preto poč káme až si vyberie č íslo. Teoreticky, keď  si vyberá tak si vyberie vždy 
väč š ie ako máme my. V skutoč nosti mohol hneď  po vypoč ítaní hodnoty max OS 
priradiť CPU iný m procesom, a tak by mohol získať ľubovoľné č íslo ak by ho OS 
nechal dlho uspatého 
While(cislo[j]!=0 && mensie(i, j)); //oproti j-temu procesu budeme mô cť 
vstúpiť len ak sa nenachádza v kritickej sekcii alebo ak máme nižš ie poradové č íslo 
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} //až budeme mô cť voč i vš etký m n procesom 
vstúpiť, tak vykonáme samotnú kritickú sekciu 
Kritická sekcia 
Cislo[i]=0;  //nastavíme príznak 0 
Zvyšok 
} 

2.2.4 Riešenia pomocou hardwarovej podpory 
Intel procesory používajú atomickú inš trukciu TestandSet. 
Pre názornosť táto inš trukcia vykonáva tieto príkazy : 
 
Boolean TestandSet(Boolean z) 
{ 
Boolean pom=z; 
z=true; 
return pom; 
} 
 
Inš trukcia TestandSet zabezpeč í, že tieto tri príkazy sa vykonávajú bez preruš enia. 
V prípade, že dô jde preruš enie tak sa odloží a až po vykonaní inš trukcie TestandSet sa 
vykoná.  
 
Ú plne prvý  spô sob synchronizácie by potom vyzeral takto: 
 
Proces1 
Lock1=false; 
While(true) 
{ 
While(TestandSet(lock1)); // (1)   
Kritická oblasť 
Lock2=false; // (2) 
Zvyšok 
} 
 
Proces2 

Lock2=true; 
While(true) 
{ 
While(TestandSet(lock2)); // (3) 
Kritická oblasť 
Lock1=false; // (4) 
Zvyšok 
} 
 
Po spustení procesov, proces 1 v bode (1) neostane ale postupuje do kritickej sekcie 
nakoľko sme mali prednastavený  príznak lock1=false tý m pádom TestandSet vráti false, preto sa 
cyklus ukonč í no zároveň pre ď alš í beh TestandSet zabezpeč í, že lock1=true, a preto pri ď alšom 
vstupe do bodu (1) bude prístup do kritickej sekcie zamedzený . Až (4) bodom sa lock1 
nastaví na false a proces1 bude mô cť pokrač ovať do kritickej oblasti. 
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2.2.5 Mutexy – semafory 
Vyš š ie verzie operač ný ch systémov umožňujú prevzatie zodpovednosti za synchronizáciu 
na seba. Zjednoduš ene povedané poskytujú volania, ktoré obsluhujú hodnoty nejakej 
premennej. Tuto premenu nazý vame semafor. Binárny semafor je dvojhodnotový  prič om 
semafor má nastavenú 1 ak je možné vstúpiť do kritickej sekcie a 0 inak. Pokiaľ do 
kritickej sekcie nie je možné vstúpiť tak proces musí č akať. Aby nemusel poč as č akania 
neustále kontrolovať hodnotu semaforu má možnosť využiť stratégiu Wait a Signal. 
Viachodnotový  semafor a aj binárny semafor umožnia synchronizovať pracú viacerý ch 
procesov. Binárny semafor eviduje 2 hodnoty a dokáže zabezpeč iť, aby vždy najviac 
jeden proces vykonával svoju kritickú sekciu. Viachodnotovy semafor eviduje n- hodnô t 
a dovolí aby n procesov súč asne vykonávalo svoju kritickú sekciu. U viachodnotového 
semafora potom rozlišujeme : 
− Semafor má kladnú hodnotu n. N procesov eš te mô že vstúpiť do kritickej sekcie. 
− Semafor má zápornú hodnotu n. N procesov č aká na vstup do kritickej sekcie. 

Záporná hodnota nehovorí nič  o tom koľko procesov je práve vo svojej kritickej 
sekcii 

 
Na nasledujúcom kóde vysvetlíme už spomínanú stratégiu Wait a Signal, ktoré sú zvyč ajne 
priamo volaním operač ného systému. Ide teda o našu implementáciu tý chto dvoch 
funkcii. Tato implementácia vysvetlí myš lienku tejto stratégie a je teda len ilustráciou. 
Nedokáže nahradiť volania operač ného systému. Preč o nedokáže popíš eme až po 
príklade. 
Semafor v našom kóde predstavuje nejaký  záznam (Record), ktorý  v sebe nesie 
informáciu o samotnej hodnote semaforu hodnota a potom zoznam č akajúcich procesov PCB.  
 
semafor = Record of 
   hodnota : integer; 
   PCB : array of proces; 
end; 
 
void wait (semafor S) { 
   S.hodnota--; //(1) 
   if (S.hodnota <0) { 
      pridaj proces na koniec zoznamu PCB; //(2) 
      uspi_proces(); //(3) 
   } 
} 
 
void signal (semafor S) { 
    S.hodnota++; //(4) 
    if (S.hodnota <= 0) { //(5) 
         vyber prvý proces P zo zoznamu PCB; //(6) 
         vyber proces P zo zoznamu, druhy proces sa tak stane prvým; 
         zobud_proces(P); //(7) 
    } 
} 
 
Keď  proces zavolá Signal znamená to, že vyš iel z kritickej sekcie. Nezáleží teda na hodnote 
semaforu, automaticky musí byť dovolené vstúpiť do kritickej sekcie inému procesu, 
ktorý  na tento okamžik č aká a je prvý  proces v našom zozname č akajúcich (6). Na záver 
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funkcie Signal sa teda tento proces prebudí (7). *1 Podmienka (5) je tu len pre prípad, že 
rada je prázdna  vtedy postač í zaznamenať, že proces vyš iel z kritickej sekcie (4) 
 
Keď  proces chce korektne pristúpiť ku svojej kritickej sekcii mal by tesne pred tý m volať 
wait(). Wait zabezpeč í, aby v prípade, že niekto už vykonáva kritickú sekciu (resp. sa 
kritický ch sekcii vykonáva viac ako semafor dovoľuje) pozastavil tento proces 
a nedovolil mu pokrač ovať.  
V prípade, že je možný  vstup tak sa len zníži hodnota semaforu (1) a proces mô že 
pokrač ovať. 
Inak sa proces pozastaví. Samotné pozastavenie sa vyvolá bodom (3) no pred tý m si 
poznač íme proces do nášho zoznamu (2). 
Tento príklad implementácie je ilustrač ný  v skutoč nosti sa funkcie Wait, Signal 
neimplementujú, ale sú priamo volaniami OS. OS zabezpeč í, aby sa telá tý chto funkcii 
vykonali vždy celé a nemohli byť preruš ené. Uvedomme si, že táto podmienka je 
podstatná. Ak jeden proces vykonáva (1) a druhý  (4) tak mô že nastať kolízia, o akej sme 
pojednávali v úvode kapitoly 2.2 pod názvom Problémový  scenár. 

2.2.6 Monitory 
Tento spô sob synchronizácie som využil vo svojej práci, a preto sa ho pokúsim 
podrobnejš ie vysvetliť na príklade v jave. 
 
class Vlakno1 extends Thread  
 { 
  MojMonitor Monitor; 
  Vlakno1(MojMonitor m) 
  { Monitor = m;} 
 
  public void run() 
  { 
   for (int i=0; i<5; i++) 
   { 
    Monitor.pisAhoj() 
   } 
  } 
 } 
 
class Vlakno2 extends Thread  
 { 
  MojMonitor Monitor; 
  Vlakno2(MojMonitor m) 
  { Monitor = m;} 
 
  public void run()  
  { 
   for (int i=0; i<5; i++) { 
    monitor.pisHello() //(1)    
   } 

                                                 
*1 Pozn. Vo vš eobecnosti to, že bol proces P1 prebudený  eš te nemusí zaruč ovať, že aj vstúpi do 
kritickej sekcie. Operač ný  systém eviduje aj prioritu procesov. Ak proces P2 z vyš šou prioritou 
ako P1 v tom istom č ase požiada o vstup do kritickej sekcie tak OS vyhovie procesu P2. 
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  } 
 } 
 
 
class MojMonitor  
 { 
  private boolean volno = true; 
 
  synchronized public void pisAhoj()  
  { 
   System.out.println(“Ahoj svet”); 
   System.out.println(“Ahoj vlákno”); 
   System.out.println(“Ahoj práca”); 
  } 
 
  synchronized public void pisHello()  
  { 
   System.out.println(“Hello svet”); 
   System.out.println(“Hello vlákno”); 
   System.out.println(“Hello práca”); 
  } 
 } 
 
/* hlavný program */ 
public class Vlakna 
 { 
  public static void main(String[] args) 
  { 
   MojMonitor m = new MojMonitor(); 
   Vlakno1 v1 = new Vlakno1(m); 
   Vlakno1 v2 = new Vlakno2(m); 
   v1.start(); 
   v2.start(); 
  } 
 
Po spustení programu sa vytvoria dve vlákna prič om jeden bude volať metódu pisAhoj 
a druhý  zavolá metódu pisHello. Tieto metódy patria triede MojMonitor, prič om obe vlákna 
majú tú istú inš tanciu tejto triedy. Hneď  pri vytváraní MojMonitor sa automaticky vytvorí 
semafor nad touto inš tanciou. Tento semafor sa postará, aby volania metód s označ ením 
synchronized vzdy vykonali celé bez preruš enia. To má za následok, že vý stupom tohto 
programu nemô že byť postupnosť 
... 
Hello vlákno 
Ahoj vlákno 
... 
 
Poč as vykonávania pisHello() sú procesy volajúce metódy pisHello() alebo pisAhoj() blokované. 
Čakajú až sa celá pisHello() vykoná. 
Po zavolaní metódy pisHello() (1) je vlastníkom monitora vlakno2. Po vypísaní trojice monitor 
uvoľni. Monitor mô že vždy vlastniť len jedno vlákno a zvyšné vlákna sú automaticky 
pozdržané. Po tom, ako sa monitor uvoľní vlákna sa prebudia a nastáva medzi tý mito 
vláknami boj o monitor. Java scheduler rozhodne, ktoré vlákno monitor získa a zvyšné 
vlákna sa opäť uspia. 
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V rámci monitora sa mô žu v Jave využívať funckcie wait() notifyall()... Tieto techniky sa 
mô žu využiť pri synchronizácií problému producent konzument. 
V príklade, ktorý  nasleduje producent vygeneruje vždy iné č íslo uloží ho do zdielanej 
pamete. Nasledne konzument toto č íslo preč íta a vypíš e na obrazovku.  
OS rozhoduje o tom, kedy prepne procesy. Ak teda v krajnom prípade z nejakého dô vodu 
OS nepustí konzumenta do CPU tak producent meni hodnoty v zdielanej pamati no nič  sa 
na obrazovku nevypíš e. Rovnako je možné že by na č as OS nepustilo Producenta do CPU 
potom by ale Konzument dookola č ítal jednu a tu istú hodnotu.  
Chceme teda predísť aby :  

• Konzument mohol dva krát skonzumovať to isté vygenerované č íslo 
• Producent prepísal eš te neskonzumované č íslo 

 
class VlaknoProducent extends Thread 
 { 
 
  MojMonitor Monitor; 
  VlaknoProducent (MojMonitor m)  
  {Monitor = m;} 
 
  public void run()  
  { 
   for (int i=0; i<5; i++)  
    { 
     Monitor.set(i); 
    } 
  } 
 } 
 
class VlaknoKonzument extends Thread  
 { 
  MojMonitor Monitor; 
  VlaknoKonzument(MojMonitor m)  
  {Monitor = m;} 
 
  public void run() 
  { 
  int j; 
  for (int i=0; i<5; i++) 
   { 
    j=monitor.get(); 
    System.out.println(j);  
   } 
  } 
 } 
 
/* hlavný program */ 
public class Vlakna 
 { 
  public static void main(String[] args) 
  { 
   MojMonitor m = new MojMonitor(); 
   VlaknoProducent v1 = new VlaknoProducent(m); 
   VlaknoKonzument v2 = new VlaknoKonzument(m); 
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   v1.start(); 
   v2.start(); 
  } 
 } 
 
class MojMonitor 
 { 
  private int shared; 
  private boolean suData = false; 
 
  synchronized public void set(Int i) 
   { 
   while (suData) 
    { 
     Try 
     { 
      Wait(); 
     } 
     catch(InterruptedException e) {} 
    } 
   shared=i; 
   suData=true; 
   notifyAll(); 
   } 
 
  synchronized public int get()  
   { 
   int pom; 
   while (suData=false) 
    { 
    Try 
      { 
      Wait(); 
      } 
    catch(InterruptedException e) {}  
    } 
   pom=shared 
   suData=false; 
   notifyAll(); 
   return pom 
   } 
 } 
 
Na to použijeme práve funkcie wait(), notifyAll(). Premená suData je nastavená na true ak 
v shared je eš te nepreč ítané č íslo inak na false. Producent sa pri pokuse prepísať nepreč ítané 
č íslo uspí. Po zavolaní wait() uvoľní monitor a zaspí. Konzument teraz mô že vojsť do 
metódy get a preč ítať dáta do pomocnej premennej pom. Potom zavolá notifyAll č ím prebudí 
konzumenta. Nastane boj konzumenta a producenta o monitor .  
V prípade že vyhrá konzument, tak dokonč í metódu get a na záver vráti monitor. Následne 
si monitor  privlastní konzument, ktorý  sa dostane z cyklu while a nastaví novú hodnotu do 
shared. 
V prípade, že vyhrá producent, tak konzument sa pozastaví na mieste notifyAll až do chvíle, 
ký m producent opustí metódu set. Následne bude pokrač ovať vo svojom chode aj 
konzument. 



 34 

Príkaz wait je uzavretý  v cykle while.V tomto prípade by postač oval jednoduchý  if no vo 
vš eobecnosti mô že poč as č akania dô jsť ku preruš eniu (metóda interrupt() ), ktoré naš e 
vlákno prebudí v neč akanú chvíľu, potom by bol cyklus while potrebný  pre opätovné 
uspanie vlákna. 
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3 Praktická časť 
3.1 Už ívateľské pož iadavky 

Na serveri je udržiavané veľké množstvo RDF dát v databázovom serveri Sesame. Dáta 
v RDF sú reprezentované ako trojice <subjekt, predikát, objekt>. My sa budeme zaoberať 
špeciálnym typom RDF dát, v ktorý ch ako subjekt budeme uvažovať identifikátor 
nejakého objektu reálneho sveta napr. hotela, ako predikáty nás zaujímajú vlastnosti, 
ktoré mô žu byť nejaký m spô sobom stupňované napr. luxus, poč et hviezdič iek, poč et 
izieb, cena a pod. posledná hodnota označ ovaná ako objekt bude v našom prípade 
hodnota taký chto vlastností pre daný  subjekt. Množinu taký chto trojíc si mô žeme 
predstaviť ako databázovú tabuľku s troma stĺpcami. Každý  riadok potom v jednotlivý ch 
stĺpcoch zachytáva identifikátor objektu, vlastnosť, hodnotenie. V tomto projekte nie je 
potrebné sa bližš ie zaoberať vý znamom tý chto dát. Pre lepš ie pochopenie uvádzam menš í 
príklad - pre jednoduchosť len jednoriadková tabuľka : 
 
Identifikátor objektu Vlastnosť Ohodnotenie 
5740 15 0.998 
 
Hotel Royal (s identifikátorom 5740) je luxusný  a má preto vysoké ohodnotenie 
(ohodnotené č íslom 0.998) vš eobecnej vlastnosti „luxus“ (vlastnosť luxus je pod 
identifikátorom 15).  

1. Klient  chce  mať  možnosť  pristupovať  k tý mto údajom prostredníctvom jedinej 
funkcie, ktorej argumentom je požadovať  si  istú vlastnosť (v príklade 15).  

2. Na   vý stupe  bude  oč akávať  záznam. Záznam  má obsahovať identifikátor 
objektu a ohodnotenie [5740;0.998].  

3. Záznamy musia byť dávkované po poradí od objektov, ktoré majú veľmi dobré   
ohodnotenie  ( od  tý ch  najluxusnejš ích ),  až k tý m,  ktoré  majú  zlé . 

3.2 Ciele 

• Zabezpeč enie najrý chlejš ieho možného prístupu klienta k záznamom  
• Vyvinutie  distribuovaného  systému  medzi  klientom  a  serverom,  ktorý  dáta 

udržiava. 
Ciele stoja proti sebe. Na splnenie 1. cieľa by bolo najvhodnejš ie vypustiť 2.ciel 
a opač ne. Vytvorím preto dve verzie programu. Prvá verzia nebude používať 
distribuovaný  systém, ale zabezpeč í relatívne rý chlu komunikáciu. Druhá verzia sa bude 
snažiť splniť aj podmienku distribuovanosti. Prvý  ciel dokáže splniť rozumný m 
minimalizovaním prenesený ch dát medzi serverom a klientom. Využije pri tom vlastnosť, 
že vytvorený  algoritmus, pre ktorý  dáta získavame, zvyč ajne potrebuje pre pracú len 
zopár záznamov. Tý chto zopár záznamov predstavuje prvý ch n- riadkov s najlepš ím 
ohodnotením v naš ej pomyselnej tabuľke. 
 
Samotná komunikácia nášho distribuovaného systému zabezpeč uje protokol SOAP, ktorý  
sa vkladá do tela HTTP protokolu. Požiadavka potom putuje najskô r ku webovému 
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serveru, ktorý  prijme klasické HTTP request. Telo správy (požiadavka bez http hlavič ky) 
webový  server posunie ku spracovaniu modulu Axis. Axis rozumie SOAP protokolu, 
a dokáže na základe požiadavky vyvolať správnu metódu aj so správnymi parametrami. 
V súvislosti s uverejnenou metódou hovoríme o webovej službe. Webová služba je 
tvorená viacerý mi uverejnený mi metódami. Pre jednoduchosť vyjadrovania sa zvykne 
používať pojem aplikač ný  server. Pod pojmom aplikač ný  server budem rozumieť webový  
server s modulom axis a webový mi službami. 
 

3.3 Vízia: 

 
V práci sme vytvorili 2 verzie prístupu klienta k dátam.  
1. prenos dát medzi klientom a databázou Sesame pomocou protokolu vytvoreného a 
dodaného spolu s databázou Sesame 
2. vytvorenie aplikač ného servera a následne komunikácia medzi klientom a aplikač ný m 
serverom, ako aj prenos dát medzi aplikač ný m serverom a databázou Sesame 
 
Ku urý chleniu prenosu sa vytvoria vyrovnávacie pamäte, a to na strane Aplikač ného 
servera a na strane klienta. 
Vyrovnávacia pamäť na Aplikač nom serveri 
Vyrovnávacia pamäť na Aplikač nom serveri sa použije na pamätanie si zotriedený ch  
vš etký ch objektov požadovanej vlastnosti podľa hodnotenia a to vzostupne. Túto 
vyrovnávaciu pamäť budú tvoriť súbory. Postupne sa dynamicky na požiadanie vytvoria, 
prič om každý  súbor bude v sebe obsahovať zoradené objekty urč itej vlastnosti.   
Vyrovnávacia pamäť na klientskej strane.  
Myš lienka klientskej vyrovnávacej pamäte je založená na predpríprave potrebný ch dát 
pre konzumenta. Potrebné dáta tak č akajú vo vyrovnávacej pamäti na spracovanie. 
Klientska strana komunikuje s Aplikač ný m serverom a vyžiadava si potrebné dáta 
k spracovaniu.  Dáta budú sťahované vo väč š ích balíč koch a následné umiestňované do 
vyrovnávacej pamäte na klientskej strane, kde budú č akať, až si ich konzument vyžiada. 
Po tom, ako si konzument dáta vyžiada, dáta budú označ ené ako preč ítané a budú mô cť 
byť prepísané nový m balíč kom dát. 

3.4 Diagramy komponentov 

Na zač iatok ukážem diagram komponentov aj s názvami použitý ch package-ov. Neskô r 
tieto package podrobnejš ie popíš em. 
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3.4.1 Prvá kategória 

 
 
Na ľavo je vidieť klientsky poč ítač . Na pravo server, na ktorom je spustený  databázový  
program Sesame. V tomto prípade, ako som už písal, stač í naimplementovať klientsku 
č asť, a to konkrétne package client. Rovnako ako v druhej kategórii aj tu je potrebné mať 
objekty požadovanej vlastnosti utriedené podľa hodnoty (pre splnenie 3. bodu 
užívateľský ch požiadaviek) takéto zoradenie dát implementuje sám klient. 

3.4.2 Druhá kategória 

 
 
Z prava je databázový  server Sesame, ktorého dáta bude využívať Aplikač ný  server 
Apache Tomcat. Klientsky poč ítač  na ľavo používa Aplikač ný  server na prístup k dátam 
v databáze Sesame. On sám vš ak do databázy nepristupuje. Medzi klientskym poč ítač om 
a aplikač ný m serverom sa za pomoci protokolu SOAP vybudoval distribuovaný  systém, 
ktorý  umožňuje vzdialené volanie zverejnenej metódy na Aplikač nom serveri.  
Aplikač ný  server Apache Tomcat má pomocou systému Axis sprístupnenú službu balíka 
RDFholder. Balík v sebe zahŕňa triedu RDFaccess, ktorá uverejňuje metódu „daj“. 
Metóda je prístupná na volanie pre klientov. Celkové spojenie je zabezpeč ené pomocou 
balíka clientWS.generated na strane klienta a pomocou balíka RDFholder.generated na 
strane servera. 
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Oproti prvej kategórii balík clientWS už nerieš i otázku zotriedenia dát. Zodpovednosť sa 
presunula na Aplikač ný  server, ktorý  ju implementuje v balíku RDFholder. V prvej 
kategórii si každý  klient pred prístupom k dátam potreboval stiahnuť vš etky dáta 
a následne ich zotriediť. V druhej kategórii už klient dáta nepotrebuje triediť, a preto ak 
potrebuje len prvý ch „n“ záznamov, stiahne si len tie. Navyš e, už raz utriedené dáta na 
strane servera, mô žu byť použité medzi viacerý mi klientmi, č o v rámci prvej kategórie 
nebolo možné. 

3.5 Diagram Tried 

3.5.1 Prvá kategória 
Diagram tried pre package client 

 
 
Trieda Riadok združuje informácie o identifikátore objektu a o hodnotení (klient podľa 
2.bodu užívateľský ch požiadaviek požaduje len tieto dve informácie). Atribúty majú 
prístupové práva Private, preto ku každému atribútu je funkcia (z prefixom) set a get, 
ktoré pracujú s ich hodnotami. Nastavovanie Private atribútom v tomto prípade nemá 
žiaden vý znam. Vý znam nadobudne až pri implementácii druhej kategórie. 
 
Trieda  DataPredikatu (predikát = vlastnosť, takže názov by mohol vyzerať aj 
DataVlastnosti), obsahuje v atribúte „predikát“ č íslo vlastnosti, ktorej dáta bude 
udržiavať. Dáta bude udržiavať zotriedené v poli „a“. Ku poľu máme možnosť pristúpiť 
pomocou metódy dajDalsie(), ktorá  pri každom zavolaní vráti ď alš í prvok poľa. Pri prvom 
zavolaní vráti prvý  prvok z utriedeného poľa, a teda ten ktorý  je najlepš ie ohodnotený . 
V atribúte precitat je uložený  index do poľa, ktorý  prvok sa má pri ď alšom zavolaní 
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funkcie dajDalsie() vrátiť. Metóda prirad slúži na inicializáciu hodnô t v poli „a“. Táto metóda 
jednoducho presunie pole z argumentu funkcie do atribútu triedy. 
 
Trieda PristupKdatam obsahuje metódu sekvencny (int predikat) to je funkcia z 1. bodu 
v užívateľský ch požiadavkách. Užívateľ má možnosť získavať dáta pre rozlič né 
predikáty. Ak užívateľ žiada s parametrom predikát P1,  potom je potrebné stiahnuť 
pomocou funkcie zoSesamu vš etky údaje, ktoré majú v druhom stĺpci predikát P1, 
usporiadať ich pomocou metódy quicksort a zapamätať si tieto utriedené údaje. Na 
zapamätanie použijeme už spomenutú triedu DataPredikatu a jej spomínané pole „a“. 
Inš tanciu triedy uložíme do poľa  predikaty. Pri opätovnom zavolaní s parametrom P1 nie je 
potrebné opäť sťahovať a zoraďovať,  ale využijú sa už získané údaje. Podobne aj pri 
prvom volaní s parametrom P2 sa vytvorí nová inš tancia DataPredikatu (uloží sa do poľa 
predikaty), ktorá si bude pamätať údaje vzťahujúce sa zase k tomuto predikátu (ku predikátu 
P2).  
 
Diagram aktivít pre popisovanú funkcionalitu : 

 
 
Diagram zač ína vstupom vlastnost to predstavuje volanie metódy sekvencny zo vstupný m 
parametrom.  
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Trieda Invoker slúži interné testovanie funkcionalít, potrebný ch poč as vý voja. Volá 
v cykle metódu sekvencny s rô znymi predikátmi na vstupe. 
 

3.5.2 Druhá kategória 
 

3.5.2.1 Č asť na serveri 

Za triedenie a sťahovanie dát (v tejto kategórii) je zodpovedná, č asť kódu (webová 
služba) na servery. 
  

 
 
Triedu Riadok som zámerne neuviedol s úplný m zoznamom metód a atribútov, aby bolo 
vidieť, že až na niekoľko zmien sa tu jedná o tú istú triedu ako v prvej kategórii. Interface 
RDFaccessIntf, ktorý  náš  systém Axis využije pre vybavenie požiadavky na Webovú 
službu, implementuje trieda RDFholderSOAPBindingImpl. Jej celá implementácia 
spoč íva vo vytvorení inš tancie na triedu RDFaccess a zavolaní jej metódy „daj“.   
 
Trieda RDFaccess je podobná triede PristupKdatam,  ktorú sme mali v prvej kategórii. 
Obsahuje metódy quicksort, zoSesamu, ktoré pracujú úplne rovnako ako v PristupKdatam. 
Rozdielom je, že metóda zoSesamu pred tý m, než stiahnuté dáta vráti, ako návratovú 
hodnotu, uloží ich eš te do súboru (metóda zápis). Takto pri novom volaní nie je potrebné 
dáta sťahovať z databázového servera Sesame, ale mô žu byť preč ítané z súboru. Navyš e 
tieto dáta sú v súbore už aj utriedené. Na č ítanie dát zo súboru slúži metóda zoSuboru.  
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Trieda RDFaccess má len jednu verejnú metódu – daj. A práve táto predstavuje funkcionalitu 
naš ej Webovej služby. 
Riadok[] daj(String predikat, int zac, int kon) 
 
Ako prvý  vstupný  parameter obdržíme predikát – ktorý  nám povie, aké záznamy nás 
budú zaujímať. Záznamy sa potom mô žu získať buď  zo Sesamu alebo zo súboru. O tom 
odkiaľ sa získajú, rozhodne metóda. Táto urč í, č i existuje súbor k požadovanému 
predikatu alebo je potrebné komunikovať z databázou. Obidve metódy (zoSúboru, 
zoSesamu) na záver už ako majú utriedené dáta nač ítané v poli vý beru z neho len istú 
č asť, ktorú potom vrátia ako návratovú hodnotu. O tom aká č asť sa má vybrať, hovoria 
ď alš ie dva parametre metódy daj (zac, kon). Označ ujú interval <zac,kon). 
Každý  už zavolaný  predikát má svoj súbor s názvom Data<cislo>.bin ten obsahuje samotné 
utriedené pole dát. A ď alej má v indexovom súbore index.txt na riadku <č íslo> celý  
názov vlastnosti. 
 
Atribút max triedy RDFaccess označ uje poč et súborov Data?.bin. 
 
Diagram aktivít pre metódu „daj“ : 

 
 
O samotné parsovanie SOAP správ sa postará systém Axis a jeho knižnice. Ukážme si 
vš ak ako vyzerajú naš e požiadavky a odpovede prenáš ané po sieti. 
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Príchodzia požiadavka, ktorú popisovaná metóda „daj“ vybaví: 
 
request 

POST /axis/services/RDFholder HTTP/1.0 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Accept: application/soap+xml, application/dime, multipart/related, text/* 
User-Agent: Axis/1.2 
Host: 127.0.0.1:8082 
Cache-Control: no-cache 
Pragma: no-cache 
SOAPAction: "" 
Content-Length: 936 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
   <soapenv:Envelope xmlns:soapenv=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ 
          xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
      <soapenv:Body> 
         <ns1:daj soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:ns1="urn:RDFholder"> 
            <in0 xsi:type="soapenc:string" 
                 xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
                   http://klud.ics.upjs.sk/vanekova/schema.rdf#d15</in0> 
            <in1 href="#id0"/> 
            <in2 href="#id1"/> 
         </ns1:daj> 
         <multiRef id="id0" soapenc:root="0" 
         soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xsi:type="xsd:int" 
         xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">440</multiRef> 
         <multiRef id="id1" soapenc:root="0" 
         soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xsi:type="xsd:int" 
         xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">880</multiRef> 
      </soapenv:Body> 
   </soapenv:Envelope> 

 
Vidíme, že správa smeruje k službe s názvom RDFholder a konkrétne pre jej jediný  port daj. 
Ď alej správa nesie informáciu o vstupný ch parametroch, a to hranice intervalu <zac,kon) tu 
<440,880) a predikát http://klud.ics.upjs.sk/vanekova/schema.rdf#d15 Keďže sme doteraz 
rozprávali len o č ísle predikátu, tak je potrebné upresniť, že z tohto dlhého predikátu sa 
berie 15, ako č íslo vlastnosti, zvyšok (prefix) nás nezaujíma. Pracujem s testovacími 
dátami, a preto si vystač ím s taký mito označ eniami predikátov. Túto požiadavku odchytí 
webový  server Tomcat a predá ju Axisu k spracovaniu. Axis potom už zavolá spomínaný  
interface RDFaccessIntf a jeho metódu daj s parametrami. 
 
response 

HTTP/1.1 200 OK 
Server: Apache-Coyote/1.1 
Content-Type: text/xml;charset=utf-8 
Date: Tue, 18 Apr 2006 06:57:04 GMT 
Connection: close 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
   <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"> 
      <soapenv:Body> 
         <ns1:dajResponse soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
                                                                   xmlns:ns1="urn:RDFholder"> 
            <dajReturn soapenc:arrayType="ns1:Riadok[440]" xsi:type="soapenc:Array" 
                                   xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
               <dajReturn href="#id0"/> 
               <dajReturn href="#id1"/> 
               <dajReturn href="#id2"/> 
 
                ... 
 
               <dajReturn href="#id438"/> 
               <dajReturn href="#id439"/> 
            </dajReturn> 
         </ns1:dajResponse> 
         <multiRef id="id0" soapenc:root="0" 
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xsi:type="ns177:Riadok" 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
http://klud.ics.upjs.sk/van
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
http://schemas.xmls
http://klud.ics.upjs.sk/vanekova/schema.rdf#d15
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://schemas.xmlsoap
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
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xmlns:ns177="urn:RDFholder" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
            <hodnotenie xsi:type="soapenc:double">0.969499125</hodnotenie> 
            <idObjekt xsi:type="soapenc:int">4754</idObjekt> 
         </multiRef> 
 
          ... 
 
         <multiRef id="id439" soapenc:root="0" 
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xsi:type="ns126:Riadok" 
xmlns:ns126="urn:RDFholder" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
            <hodnotenie xsi:type="soapenc:double">0.9401574</hodnotenie> 
            <idObjekt xsi:type="soapenc:int">3032</idObjekt> 
         </multiRef> 
      </soapenv:Body> 
   </soapenv:Envelope> 

 
Hneď  ako daj vráti nejakú návratovú hodnotu Axis z nej vygeneruje SOAP správu, ktorá 
bude poslaná ako odpoveď . V správe vidieť, že vraciame pole Riadok[440],  prič om 0-tý  
prvok pola nesie ohodnotenie objektu s identifikač ný m č íslom 4754. 
 

3.5.2.2 Č asť na klientovi 

  
Najskô r myš lienka: 
Časť kódu sme presunuli od klienta a umiestnili sme ju na servery. Klient by mal byť 
preto o to jednoduchš í. Nie je tomu tak, na klientskej strane sa buduje vyrovnávacia 
pamäť. Toto budovanie umožňuje vlastnosť, že klient dáta požaduje od tý ch najlepš ie 
ohodnotený ch k tý m menej ohodnotený m. Preto najskô r pre klienta stiahneme „n“ 
najlepš ie ohodnotený ch záznamov (prvý  balík údajov). Tie bude mô cť konzumovať (z 
nášho pohľadu označ ovať za preč ítané), eš te poč as konzumácie sa zač ne sťahovať 
ď alš ích „n“ najlepš ie ohodnotený ch záznamov (druhý  balík). Tieto nové záznamy by 
mali doraziť eš te pred tý m, ako stihne byť prvý  balík celý  skonzumovaný .  
 

http://schemas.xm
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
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Diagram tried pre package clientWS (client Webovej Služby) 

 
 
V programe bolo potrebné si pamätať, ktorý  prvok je z vyrovnávacej pamäti práve č ítaný . 
Táto informácia sa mení len na jednom mieste, no potrebujeme k nej pristupovať 
z rô znych tried a rô znych miest kódu. Najvhodnejš ie by bolo, ak by táto premenná bola 
globálna, to vš ak java neumožňuje. Java nám ale dovolí zdieľať inš tanciu triedy. Trieda 
MojInteger má jeden argument „i “,  ktorý  je verejný , poslúži tak, ako simulácia globálnej 
premennej. Premenná č ítam je premennou tohto typu. Vš imnime si na diagrame tried, že 
prístup k citam je potrebný  z triedy Fifo, KruhPole, Stahovac.  Identifikátor (citam) je zámerne 
v každej triede rovnako nazvaný , aby bolo jasné, že sa jedná o tú istú inš tanciu.  
Pozn.: Použitie  triedy Integer nie je možné, pretože nepodporuje zmenu hodnoty. Zmena 
sa prevádza vytvorením novej inš tancie. 
Okrem premennej č ítam sú tu eš te premenné nacitPo, suData, ktoré budem potrebovať zdieľať 
medzi viacerý mi triedami. 
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Popis premenných a ich významu pri rieš ení problému vyrovná vacej pamäte. 

 
 
 
Na obrázku je obdĺžnikom znázornene pole „a“,  ktoré sa vyskytuje v triedach Fifo, KruhPole, 
Stahovac. Jeho veľkosť je konš tantná poč as celého behu a je uložená v premennej max (opäť 
sa vyskytuje vo viacerý ch triedach).  
Pozn.: Táto veľkosť sa urč í na zač iatku konš truktorom Fifo 
Červenou sú označ ené dáta, ktoré konzument preč ítal, za konzumenta mô žme považovať 
v našom programe triedu Fifo. Zelenou sú dáta, ktoré sú nové (eš te konzumentom 
nepreč ítané). Sivou sú zvyšné dáta. Dáta označ ené sivou a č ervenou sú pre nás 
nezaujímavé a mô žu byť premazané.  
Ď alej na obrázku sú názvy premenný ch z diagramu tried. 

citam nacitPo 

Smer čítania 

reagPred 

nacitPo citam 

Smer čítania 

reagPred 

VelkostBalicka 

citam nacitPo 

Smer čítania 

reagPred 

1) 

3) 

2) 

max 

nacitPo citam 

Smer čítania 

reagPred 

4) 
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Obr.1) premenná citam teda označ uje hranicu medzi preč ítaný mi a nepreč ítaný mi dátami 
alebo ináč  povedané je indexom do tohto pola a ukazuje na prvok, ktorý  bude konzument 
č ítať. 
Premenná nacitPo je hranicou medzi nový mi dátami a dátami, ktoré mô žu byť premazané. 
Pomocou premennej reagPred sa vypoč íta hranica, ktorej prekroč enie zabezpeč í 
automatické sťahovanie nového balíč ka. 
Obr.2) citam sa snaží prekroč iť hranicu nacitPo, preto je na pozadí v samostatnom procese 
spustené sťahovanie nového balíč ka. Proces reprezentuje trieda Stahovac, ta v nekoneč nom 
cykle sťahuje dáta (metóda tahaj) pomocou Webovej služby, ku ktorej sa napája 
pomocou triedy ConnectorWS. V premennej CountPridanie si udržiava koľko balíkov stiahla, 
a tak vie jednoducho urč iť ď alš í potrebný  interval k stiahnutiu 
<countPridanie*VelkostBalika, (countPridanie+1)*VelkostBalika). Každý  predikát ma svoj 
vlastný  Stahovac, Fifo, KruhPole, preto je aj jednoznač ne urč ený  ď alš í vstupný  parameter 
(predikát) pre volanie naš ej uverejnenej služby – získa sa priamo z atribútu triedy Stahovac. 
Obr.3) Samostatný  proces potom prijaté údaje umiestni do spoloč ného pola „a“. Použije 
na to funkciu dodaj. V nejakom n-tom balíč ku sa mô že stať, že sa údaje na servery 
spotrebujú a vš etky vyč erpajú, potom ako návratová hodnota nemusí byť balíč ek 
požadovanej veľkosti ale mô že byť o nieč o menš í alebo úplne prázdny. Znamená to, že 
Stahovac pre tento predikát nepotrebujeme a mô žeme naš e vlákno zastaviť, dáme preto 
príznak serverPrazdny=true (neskô r sa k nej eš te dostaneme). 
Obr.4) Spomínaná funkcia dodaj na záver zavolá KruhPole a jeho funkciu dodaj, ta zvý š i 
ukazovateľ nacitPo ako je vidieť na obrázku. Vš imnime si, že oproti Obr.3 sa citam 
neposunulo v smere č ítania, je to spô sobené tý m, že KruhPole zabezpeč uje synchronizáciu 
medzi Producentom (Stahovac) a konzumentom (Fifo). Dovolí buď  zvyšovať premenu citam 
alebo(XOR) nacitPo. V tomto prípade sme menili premenu nacitPo, preto bol konzument na 
chvíľku pozastavený . Dostávame sa ku príznaku serverPrazdny, ktorý  bol prenesený  pri 
volaní dodaj do KruhPole. KruhPole sa postará o to, aby v prípade nastavenia príznaku bolo 
vlákno zastavené. Nie je možné, aby vlákno samo seba zastavilo (súvisí to so 
synchronizáciou), preto je nutne prenáš anie príznaku medzi triedami. 
Používame koneč né pole (max), preto v istej chvíli nastane, že balíč ky nebudú mô cť byť 
celé pridávané na pravo, ale č asť alebo aj celý  balík bude musieť byť pridaný  na zač iatok 
poľa „a“. Aby sme prediš li tomu, že balík pri pridávaní na zač iatok poľa prepíš e nejaké 
nepreč ítané dáta, potrebujeme podmienku. 
Zobrazme tú najhorš iu variantu, kedy sa celý  balík pripíš e na zač iatok 

 
Aby sme dokázali zasiahnuť do nepreč ítaný ch dát potrebovali by sme 
VelkostBalika=max-reagPred  
preto :                                     reagPred+VelkostBalika<max 

nacitPo 

Smer čítania 

reagPred 
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Táto podmienka zabezpeč í, aby pridávané dáta z nového balíka neprepisovali dáta, ktoré 
eš te konzument nepreč ítal.  
 
Diagram aktivít zachytá vajúci celkovú spoluprá cu tried s dôrazom na časť synchronizá cie 

 
 
Klient u nás vystupuje ako trieda Invoker. Táto trieda si na zač iatku vytvorí inš tanciu 
FIFOS, a potom pomocou tejto inš tancie mô že volať funkciu dajDalsie(predikat). Práve táto 
funkcia je funkcia zo zadania úlohy (bod 1.) podobne ako v prvej kategórii to bola 
funkcia sekvencny(predikat) 
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Po jej zavolaní FIFOS získa z vstupného parametru vlastnosť, ktorá tento krát klienta 
zaujíma (náš  diagram zač ína práve touto vlastnosťou ako vstupom). FIFOS si pamätá aké 
vlastnosti boli už požadované.  
1.V prípade, že táto vlastnosť je požadovaná prvý  krát vytvorí pre ňu novú inš tanciu 
triedy Fifo. Vytváranie Fifo v sebe zahŕňa vytvorenie inš tancie KruhPole a spustenie nového 
procesu Stahovac. Hneď  po vytvorení je splnené vš etko preto, aby mohla byť vrátená 
odpoveď  naš ej funkcii Riadok dajDalsie(predikat). Vidíme, že návratová hodnota je opäť typu 
Riadok tak ako v predoš lý ch prípadoch. Len veľmi názorne ukážem ako sa požiadavka 
vybaví: 
 
r=FIFOS.dajDalsie(predikat) -> Fifo.daj(predikat) -> KruhPole.daj(predikat) 
r=                                        <-                             <- Riadok 
 
2.V prípade, že táto vlastnosť už bola v minulosti žiadaná Fifo nie je potrebné vytvárať.  
Táto možnosť je až na tento krok úplne rovnaká ako1.prípad, preto je jej ď alš í priebeh  
vyznač ený  na obrázku len č iarkovanou š ípkou. 
 
Pozrime sa teraz na č asť kódu, ktorá rieš i synchronizáciu, o ktorej som sa už trochu 
zmienil. Na ľavej č asti vidíme cyklus, ktorý  vychádza zo Stahovac vchádza do KruhPole 
a opäť sa vracia do Stahovac. Tento cyklus slúži na zabezpeč enie predč ítania dát pre 
konzumenta. 
 
V Jave som použil k synchronizácii triedu KruhPole, ktorá má dve metódy daj (volá Fifo), 
dodaj (volá Stahovac). Priebeh daj je na ľavo v č asti KruhPole (diagram aktivít), dodaj je na 
pravo. Java zabezpeč í pridelenie dvoj hodnotového semaforu naš ej inš tancii KruhPole. 
Tento semafor je nastavený  na č ervenú, ak je jedna z naš ich dvoch metód vykonávaná. 
Ak napríklad je vykonávaná metóda daj a Stahovac volá dodaj jeho volanie bude automaticky 
javou pozastavené. Ak poč as vykonávania metódy sa zavolá wait() (na diagrame sú to 
akcie s popisom č aká ...) semafor sa nastaví na zelenú a proces sa pozastaví. Teraz mô že 
Stahovac vykonať svoju zamý š ľanú metódu dodaj() no po zodvihnutí hranice nacitPo vola 
notify() (na diagrame sú to tie č iarkované š ípky). Notify() zabezpeč í prebudenie procesu, ktorý  
bol uspatý  a nastáva súperenie tý chto dvoch procesov (procesu, ktorý  volal daj() a procesu, 
ktorý  volal dodaj() ) o č as procesora. O vý sledku súperenia rozhodne Operač ný  systém.  
Trieda KruhPole vznikla práve z tohto dô vodu, aby bolo možné používať príkazy wait() 
a notify(). Tieto príkazy java umožní používať len v bloku označ enom synchronized a práve 
takto je označ ený  kód metód daj() a dodaj(). 
Spomínal som, že Stahovac používa triedu ConnectorWS na spojenie so vzdialený m kódom 
webovou službou. Tento ConnectorWS používa k spojeniu package clientWS.generated 
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Diagram tried pre package clientWS.generated 

 
 
Medzi tieto triedy patrí aj trieda Riadok, ktorá využívajú vš etky triedy packagu clientWS. Táto 
trieda ma opäť úplne rovnaký  vý znam ako v predoš lý ch popisovaný ch balíkoch.  
Pomocou RDFaccessIntfServiceLocator dokáže ConnectorWS získať interface triedy 
RDFholderSoapBindingStub. Táto trieda vyzerá z pohľadu ConnectorWS ako by to bola trieda 
RDFholder.RDFaccess má metódu daj(predikat,zac,kon) a ako návratovú hodnotu vracia tie isté 
dáta (Riadok[] ) ako metóda webovej služby. RDFholderSoapBindingStub  dedí od 
org.apache.axis.client.Stub a preto mô že využívať metódy otcovskej triedy. Pomocou 
nich ako aj pomocou ď alš ích Tried balíkov axis.jar ... vygeneruje request - SOAP správu. 
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4 Záver 
Pri hľadaní rieš ení problémov v mojej práci som získal mnohé užitoč né poznatky. 
Z oblasti programovania paralelný ch procesov to boli stratégie rieš enia synchronizač ný ch 
problémov. Z oblasti komunikácie procesov to bolo zoznámenie sa s rô znorodosťou 
distribuovaný ch systémov. Podrobnejš ie som sa venoval budovaniu distribuovaného 
systému pomocou protokolu SOAP. Pri samotnej implementácii som využíval systém 
Axis ako aj utility spolu s nim dodane. Práca mi rozš írila znalosti aj v oblasti inš talač nej. 
Inš talácia Apache Tomcat, Apache Axis, databáza Sesame. Práca bola pre mňa preto 
obrovský m prínosom. 
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Príloha 
Súč asťou práce je priložené CD, ktoré obsahuje postup na spustenia programu. Postup je 
popísaný  v navod.doc. Využíva súbory z adresáru „Instal“ ku inš talácii prostredia. 
Samotný  projekt sa nachádza v adresároch 1verzia a 2verzia. 
 


