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MODEL KLIENT-SERWER PRZETWARZANIA
INFORMACJI NA PRZYKŁADZIE
RELACYJNEJ BAZY DANYCH SYBASE
Streszczenie. W artykule przedstawiono założenia modelu przetwarzania informacji
zgodnego z koncepcją "klient-serwer". Omówione zostały ogólne właściwości modelu
oraz jego realizacja i wykorzystanie w przetwarzaniu baz danych z zastosowaniem
oprogramowania relacyjnej bazy danych firmy Sybase, Inc.

THE CLIENT/SERVER MODEL OF INFORMATION PROCESSING
IN SYBASE RELATIONAL DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM
Summary. The major purpose of the article was the presentation of the fundations
of information processing agreeable with the client/server idea. We have discussed the
general properties of the model, it's realization and usage in the data base processing
under SYBASE Relational Data Base Management System.
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1. Koncepcja "klient-serwer"
Koncepcja "klient-serwer" zarówno w dziedzinie sprzętu komputerowego, jak też oprogra
mowania cieszy się coraz to większą popularnością i obecnie zajmuje na światowym rynku
komputerowym zdecydowanie pierwszą pozycję. Według ocen firmy Sybase Inc. w roku 1992
wartość oprogramowania realizowanego w technologii "klient-serwer" zamyka się kwotą ok.
1 miliona USD, w roku 1993 szacowano wzrost jej wartości do ok. 3,5 miliona, natomiast
przewidywania na rok 1994 przekraczają 10 milionów USD. Nie bez znaczenia jest fakt, iż
wszyscy liczący się na świecie producenci sprzętu i oprogramowania zaangażowali się
w rozwój technologii przetwarzania danych zgodnych z omawianą koncepcją.
Dalej przedstawione zostały główne założenia i cechy modelu "klient-serwer" oraz wskazane
jego zalety w porównaniu do kilku innych - dzisiaj już historycznych - modeli przetwarzania
danych.
Pojęcie client/server computing jest szeroko omawiane w literaturze fachowej i publika
cjach firmowych wielu producentów systemów komputerowych. Znaczeniowo obejmuje ono
określony sposób projektowania współdziałania komputerów, w którym zakłada się wspólne
wykorzystanie dostępnych zasobów obliczeniowych oraz związanego z tym oprogramowania.

Stacja robocze (klienci)

Rys. 1. Architektura „klient-serwer” systemu informatycznego
Fig. 1. The client/server architecture of computer system
Pierwsze definicje związane z koncepcją „klient-serwer” datują się na wczesne lata siedem
dziesiąte, kiedy to określano założenia dla warunków współpracy dwu komputerów:
•

usługobiorcy - klienci, generują żądania wykonania usługi;

•

usługodawcy - serwery, oczekując na pojawienie się żądania, zapewniają realizację usług.
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Występuje tutaj analogia do systemu telefonicznego z usługami informacyjnymi: klienci
wybierają numer, pod którym spodziewają się uzyskać określone informacje, zaś osoba pełnią
ca dyżur (oczekująca na żądanie świadczenia usługi) jest zobowiązana w ramach swych
kompetencji do udzielenia informacji.
W systemach informatycznych mianem klienta określa się komputery bezpośrednio obsłu
giwane przez użytkowników systemu, pragnących uzyskać dostęp do różnorodnych usług
świadczonych przez cały zespół komputerów pracujących w systemie informatycznym „klientserwer”. Serwerem nazywa się maszynę, którą wykorzystuje równocześnie wielu użyt
kowników systemu, lecz bez konieczności bezpośredniego z nią kontaktu. Nie ma przy tym
znaczenia czy jest to duży, czy mały komputer, czy jest on blisko, czy daleko. W modelu
"klient-serwer"indywidualne zadania użytkowników realizowane są bezpośrednio na ich
stanowiskach roboczych (workstations), wspólne zadania grup roboczych na lokalnych ser
werach, zaś globalne zadania na serwerach centralnych (patrz przykład na rysynku 1).
Architektura "klient-serwer" logicznie wywodzi się z modeli wykorzystania komputerów,
które ją bezpośrednio poprzedzały. Systemy mainframe zakładały dostęp wielu użytkowników
i realizację ich żądań w formie zadań wsadowych. Ułatwiało to prowadzenie bezpośredniej
kontroli wszystkich informacji i zasobów serwera, lecz dawało użytkownikom ograniczone
możliwości i niezbyt wygodny dostęp. Zasadniczym mankamentem rozwiązań opartych na
"mainframe" były ogromne koszty zakupu i eksploatacji systemu.
Struktura minikomputera dawała się wprawdzie lepiej dopasować do lokalnych potrzeb,
lecz była w dalszym ciągu niewygodna dla użytkowników wymagających albo wysokiej
jakości stanowiska roboczego (np. przy zastosowaniach graficznych), albo dużej mocy oblicze
niowej dla lokalnego przetwarzania.
Rozwiązania oparte na sieci komputerów osobistych zapewniały co prawda wysokiej
jakości stanowiska robocze, lecz stwarzały ogromne problemy w zarządzaniu rozproszonymi
zasobami oraz nie udostępniały wymagającym użytkownikom zbyt dużych możliwości obli
czeniowych ani dostępu do dużych zasobów informacji.
Model "klient-serwer" łączy elementy występujące w wymienionych wyżej modelach,
dzięki czemu pozwala realizować funkcje i zadania charakterystyczne dla poszczególnych
modeli w sposób naturalny, bez zbędnych komplikacji. Daje użytkownikom i administratorom
systemów optymalne warunki pracy i jasną koncepcję struktury organizacyjno-funkcjonalnej
systemu.
Na model "klient-serwer" składa się szereg elementów: komputery - klienci, graficzny
interfejs użytkownika (GUI - Graphical User Interface), komputery - serwery, sieć teleinfor
matyczna oraz oprogramowanie systemowe.
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Komputer - klient, zwykle na tyle mały, by zmieścić się na biurku użytkownika, umożliwia
dostęp do zasobów zgromadzonych w całej strukturze "klient-serwer". Ponadto udostępnia
własną, lokalną moc obliczeniową, która wykorzystywana jest do obsługi zadań indywi
dualnych. Część mocy obliczeniowej stacji klienta przeznaczana jest do obsługi istotnego
elementu modelu "klient-serwer", jakim jest - interfejs użytkownika.
Graficzny interfejs użytkownika stanowi platformę komunikacyjną między człowiekiem
a maszyną. Zapewnia łatwą i intuicyjnie jasną komunikację z systemem. Pozwala w prosty
i efektywny sposób wykorzystywać zasoby systemu.
Komputer-serwer przeznaczony jest do realizacji zadań zlecanych przez wielu różnych
klientów (obsługuje wielu użytkowników). Moc obliczeniowa serwera oraz jego konfiguracja
dostosowane są do lokalnych potrzeb. Na rynku oferowane są serwery trzech umownych klas:
desktop - dla obsługi grup roboczych, deskside - przeznaczone dla obsługi biura lub małej
instytucji oraz serwery data center - przeznaczone do instalacji w tradycyjnych centrach
obliczeniowych i obsługi dużych instytucji i przedsiębiorstw. Możliwości dopasowania
(rightsizing) konfiguracji serwera do rzeczywistych potrzeb jest jedną z najistotniejszych zalet
omawianego modelu przetwarzania.
Warunkiem poprawnego funkcjonowania modelu "klient-serwer” jest efektywna metoda
komunikacji pomiędzy komputerami. Z tego też powodu wszystkie stacje robocze i serwery
powinny być standardowo wyposażone w interfejs sieci komputerowej, a oprogramowanie
sieciowe stanowić integralną część stosowanych systemów operacyjnych.
Elementem zapewniającym możliwości współpracy pogramów aplikacyjnych realizowanych
na różnych maszynach są mechanizmy zdalnego wywołania procedur i wymiany danych. Na
przykład w systemie Unix są to RPC (Remote Procedure Cali) oraz XDR (external Data
Representation).
Postrzeganie systemu "klient-serwer" przez użytkowników zależy od sposobu, w jaki
wykorzystują oni jego zasoby. Dla użytkownika wymagającego dużych mocy obliczeniowych
środowisko "klient-serwer" przedstawia się jako zespół maszyn dysponujących dostateczną
mocą obliczeniową, z których każda realizuje określone zadania. Dla użytkownika poszuku
jącego możliwości dostępu do zasobów informacyjnych, głównie do baz danych, środowisko
składa się z wielu współdziałających ze sobą na różnych poziomach komputerów groma
dzących, przetwarzających i udostępniających informacje. Dla członków zespołów projek
towych środowisko "klient-serwer" pełni rolę kooordynatora prac zespołu, pozwalając spraw
nie wymieniać informacje, gromadzić i przetwarzać dane.

Model klient-serwer przetwarzania informacji

109

2. Architektura "klient-serwer" w bazach danych
Model "klient-serwer" pozwala na dokonanie logicznego podziału funkcji przetwarzania
danych na poszczególne komputery pracujące w systemie. Jako przykład można sobie wyobra
zić zadanie użytkowe, polegające na obsłudze transakcji kupna/sprzedaży określonych produk
tów. Charakterystyczne dla takiego systemu funkcje skupione są w zadaniach obsługujących
zamówienia klientów, stanowiących jedną grupę aplikacji, oraz zadaniach sprawujących
kontrolę nad płatnościami - grupa druga. Z punktu widzenia danych niezbędnych dla działania
systemu można wyodrębnić trzy zespoły informacji: dane opisujące klientów, dane opisujące
stan magazynów oraz dane finansowe. W modelu "klient-serwer" możliwe jest dokonanie
podziału tych logicznych funkcji na różne maszyny: dla obsługi klientów możemy wyodrębnić
jedną grupę komputerów, dla kontroli płatności drugą grupę, zaś do przechowywania
i zarządzania informacjami zastosować trzy odrębne serwery - jeden dla danych o klientach,
drugi z informacjami o zawartości magazynów i trzeci do obsługi danych finansowych.
W takiej strukturze każdy z komputerów-klientów może wystosować żądanie do dowolnego
serwera, każdy z serwerów może komunikować się z innym serwerem, zaś programy aplika
cyjne klientów nie wymagają wiedzy o tym, który z serwerów zrealizuje zlecone zadanie
użytkowe.

2.1. Architektura sprzętowa
Architektura sprzętowa baz danych w przetwarzaniu wdług modelu "klient-serwer" jest
ściśle związana ze specyficznymi potrzebami takiego procesu. Ponieważ zgodnie z założeniami
modelu przetwarzanie danych odbywa się zazwyczaj w rozproszonym układzie hierar
chicznym, w analogiczny układ musi być zorganizowany sprzęt obliczeniowy. Komputery,
w zależności od potrzeb, muszą reprezentować taką moc obliczeniową, takie inne możliwości,
jakie w danym punkcie przetwarzania są niezbędne. Poczynając od prostych, automatycznych
urządzeń zbierania danych w trybie "on line", poprzez terminale znakowe do uruchamiania
prostych aplikacji, nie wymagających prezentacji graficznej wyników, terminale graficzne,
stacje robocze, minikomputery aż po serwery (w tym obliczeniowe) o różnej mocy przetwarza
nia.

2.2. Architektura logiczna
Architektura logiczna przetwarzania baz danych wg modelu "klient-serwer" powinna
odpowiadać architekturze sprzętowej.Istotny jest przy tym fakt, że w architekturze logicznej
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podział środków, a raczej potrzeb przetwarzania, odbywa się zgodnie z potrzebami aplikacyj
nymi. Oprogramowanie aplikacyjne od stosunkowo prostego wprowadzania do bazy danych
z automatycznych urządzeń rejestrujących, poprzez coraz bardziej wyrafinowane metody
przetwarzania danych z baz, łącznie z przetwarzaniem graficznym wymaga oczywiście odpo
wiedniego do potrzeb danej aplikacji sprzętu obliczeniowego. Podobnie, oprogramowanie
narzędziowe bazy danych wymaga odpowiadających potrzebom przetwarzania środków tech
nicznych. Warto zauważyć, że mówiąc o architekturze "klient-serwer" domyślnie mamy na
uwadze, że różne aplikacje, ogólnie oprogramowanie, które funkcjonuje według omawianego
modelu, jest zainstalowane - zgodnie z architekturą sprzętową - na różnych komputerach.
Rozpraszanie przetwarzania danych jest wówczas naturalne i zgodne z "geografią potrzeb
przetwarzania". Można jednak wyobrazić sobie model, w którym większość lub nawet całość
oprogramowania bazy danych, wszystkie aplikacje, całość oprogramowania systemowego
i wspomagającego jest zainstalowana na tym samym komputerze. Bez uszczerbku dla logi
cznych założeń modelu "klient-serwer" można zauważyć, że przetwarzanie danych w dalszym
ciągu realizowane jest w zgodzie z tymi założeniami. Poszczególne zadania (programy) pełnią
rolę klientów w stosunku do programu serwera (serwerów) baz danych. W dalszym ciągu
architektura "klient-serwer" zapewnia optymalny podział wykonywanych zadań pomiędzy
aplikacjami klienta z serwerem. Aplikacje klienta mogą pracować interakcyjnie z aktualnymi
danymi użytkowników. Serwery sieciowe zapewniają przechowywanie, opracowywanie
i ochronę danych.

3. Architektura "klient-serwer" w produktach SYBASE
To co przede wszystkim odróżnia produkty SYBASE od podobnego oprogramowania
innych producentów to fakt, że od podstaw zostały skonstruowane z uwzględnieniem wszys
tkich wymagań związanych z efektywnym rozwiązaniem problemu przetwarzania właściwego
systemom rozproszonym. Oprogramowanie SYBASE zostało od samego początku zaprojek
towane w sposób umożliwiający pełne wykorzystanie wszystkich zalet modelu "klient-serwer"
(rysunek 2).
Model ten jest zaimplementowany przez SYBASE w produktach programowych trzech
klas:
•

SYBASE SQL Server - system zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS);

•

SYBASE SQL Lifecycle Tools - narzędzia aplikacyjne;

•

SYBASE Open Interoperability Products - narzędzia do integracji różnych środowisk baz
danych, platform sprzętowych i usług.
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Rozwiązania zastosowane w SYBASE dają użytkownikom możliwść dostępu do danych
z różnych źródeł, a także umożliwiają wykorzystanie preferowanych przez użytkownika
narzędzi aplikacyjnych. Oprogramowanie SYBASE pozwala administratorom systemów
sprawować pełny nadzór nad ich eksploatacją.

Rys. 2. Model "klient-serwer" w programie SYBASE
Fig. 2. The SYBASE client/server architecture

3.1. SYBASE SQL Server
SYBASE SQL Server jest programowym systemem zarządzania relacyjnymi bazami da
nych. Zapewnia użytkownikowi wysoki poziom wydajności oraz wyjątkowo niskie koszty
w przeliczeniu na poszczególne operacje jednostkowe. Program SQL Server jest zbiorem
"inteligentnych" procedur do tworzenia i zarządzania bazami danych, opracowywania raportów
oraz dostarczania informacji o kofiguracji systemu.
Cechą charakterystyczną programu SQL Server jest jego wewnętrzna, wielowątkowa
(multithreading) architektura. Składają się na nią: jądro (kernel) systemu zarządzania bazą
danych oraz własny program sterowania zadaniami (SQL Task Manager). Programy te
przejmują zanaczną część zadań, których wykonanie w normalnych warunkach jest nadzoro
wane przez system operacyjny komputera. Dotyczy to zarówno organizacji i zarządzania
zbiorami danych na urządzeniach dyskowych, jak i organizacji pracy programów obsługi
zadań użytkowych (rysunek 3).
W systemach wieloprocesorowych architektura virtualna serwera SYBASE (VSA) zapew
nia lepsze wykorzystanie mocy tych systemów oraz przyspiesza obsługę baz danych. VSA to
unikalna architektura RDBMS, umożliwiająca administratorowi systemu określenie ilości
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procesorów (CPU) wykorzystywanych przez bazę danych i nieblokowanie ich innymi zada
niami realizowanymi w tym samym czasie przez komputer.

D>

0

t>
"Klienci"

[>

Rys. 3. Zadania programu SYBASE SQL Server
Fig. 3. The SYBASE Server's Tasks
SYBASE SQL Server służy nie tylko do biernego przechowywania danych, lecz w aktyw
ny sposób zarządzania nimi z uwzględnieniem wszystkich logicznych reguł funkcjonowania
systemu informacyjnego. SYBASE serwery zapewniają ochronę integralności przechowywa
nych danych niezależnie od tego, jaka aplikacja z nich korzysta. Programowy kod logiczny
transakcji (trigger) obsługiwany jest przez serwer a nie przez poszczególne aplikacje. Dzięki
temu czas potrzebny na stworzenie i obsługę żądań aplikacyjnych jest znacznie skrócony.
SYBASE SQL Server m oże" z własnej inicjatywy" inicjować żądania do innych serwerów
i/lub aplikacji typu Open Server. Służą do tego programy z wbudowanej biblioteki ServerLibrary. Współpracują one także z programami komplementarnej biblioteki klientów (dblibrary). Biblioteka zawiera około 60 procedur umożliwiających współpracę (wymianę żądań
i danych oraz obsługę zarządzeń) pomiędzy klientami i serwerami.
Językiem programowania serwera jest Transact-SQL. Język ten jest rozszerzeniem stan
dardu ANSI/SQL - specjalizowanego języka dla opisu struktur baz danych, zapytań i transakcji
logicznych - o elementy oprogramowania strukturalnego właściwego językom 4GL. TransactSQL pozwala programistom tworzyć procedury przechowywane w serwerze (stored proce
dures), które umożliwiają szybkie wykonywanie prekompilowanych poleceń SQL bezpośred
nio przez serwer bazy danych. "Stored procedures" zmniejszają obciążenie sieci w porównaniu
z wykonywaniem tworzonego przez indywidualnego użytkownika polecenia SQL. Specjalnym
rodzajem "stored procedure" jest wspomniany wyżej "tigger" - przywoływany automatycznie
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za każdym razem, gdy dane w tablicach są wstawiane (insert), kasowane (delete) lub też
aktualizowane (update). Zapewnia się przez to nie tylko integralność danych w poszczegól
nych tablicach, lecz także ich zgodność z ogólnymi regułami funkcjonowania systemu. Dzięki
nim możliwa jest kontrola logicznych związków występujących w bazie danych jako całości.
SYBASE SQL Server może pracować w systemie całodobowym, dzięki czemu użytkownik
ma zapewniony dostęp do danych w dowolnym momencie. Rutynowe działania administracyj
ne typu "backup", "recevery", zmiany schematów działania, itd. mogą być wykonywane w tym
samym czasie, gdy system jest w pełni dostępny dla pozostałych użytkowników.
Program serwera zabezpiecza dane przed awariami sprzętu tworząc bliźniacze (mirroring)
bazy danych. Może również automatycznie eliminować z działania uszkodzone procesory
w strukturach wielomaszynowych typu "cluster".
Przeprowadzone testy wykazały, że zastosowanie SYBASE SQL Server-a zapewnia pracę
setek i tysięcy równoczesnych użytkowników z takim samym efektem jak przy rozbudowie
struktury technicznej systemu o kolejne urządzenia, jednak przy znacznie niższych kosztach.

3.2. SYBASE SQL Lifecykle Tools
Narzędzia programowe z grupy SYBASE SQL Lifecykle Tools umożliwiają planowanie, budo
wanie i utrzymywanie aplikacji "on-line". Produkty te wykorzystuje się w trakcie całego "cyklu
życia" tworzonego oprogramowania uż- ' owego. Pozwalają użytkownikom na efektywną pracę we
wszystkich czterech etapach tworzenia aplikacji SQL: planowania, analizowania i projektowania;
tworzenia prototypów programów i ich modyfikacji; testowania i poprawiania; uruchomienia i eksplo
atacji.
-

-

Za ich pomocą twórcy systemów użytkowych mogą:
wykorzystać dowolną kombinację SQL 3GL 4GL multimediów, a także narządzi obiektowo
zorientowanych do budowy systemów "on-line";
tworzyć aplikację bez względu na rodzaj terminala, na którym będą one wykorzystywane, przy
czym dostępna jest szeroka gama standardowych terminali znakowych, X-terminali, środowisk
GUI typu Motif, OPEN LOOK, a także MS Windows dla komputerów typu IBM PC;
tworzyć aplikacje różnojęzyczne.
Zapewniając integralność danych pozwalają integrować istniejące aplikacje z nowymi źródłami

informacji.
3.2.1. SQL Toolset - biblioteka db-library
Z punktu widzenia modelu "klient-serwer" najbardziej chrakterystyczny w systemie SYBASE jest
zestaw programów narzędziowych zarówno do tworzenia aplikacji, jak i administracyjnej obsługi baz
danych. Wszystkie programy typu klient (niezależnie na jakim komputerze są użytkowane) współ
pracują z serwerem bazy danych wysyłając do niego żądania oraz odbierając z serwera rezultaty
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zleconych serwerowi zadań. Komunikacja pomiędzy programami typu klient a serwerem odbywa się
poprzez (jawne lub nie) wykorzystanie programów z biblioteki db-library. Każdy program wykorzys
tujący db-library do inicjowania żądań dla serwera i odbierania od niego rezultatów funkcjonalnie jest
klientem, natomiast każdy program wykorzystujący server-library (odbierający żądania i odpowiada
jący na żądania) funkcjonalnie jest serwerem.
Do pisania i wdrażania oprogramowania aplikacyjnego Sybase oferuje pakiet narzędzi SQL
Toolset zawierający:
•

SYBASE ISQL: program interpretujący polecenia Transact-SQL (niejawne wykorzystanie
db-library);

•

SYBASE APT Workbench: wspomaga tworzenie interfejsu użytkownika systemu, bazując na
przetwarzaniu formularzy (design-by-forms) oraz sterowaniu zdarzeniami, wykorzystując język
4GL (niejawne wykorzystanie biblioteki db-library);

•

SYBASE Data Workbench: generalnie upraszcza wiele zadań związanych z operacjami w bazie
danych; zawiera specjalny język VQL (Visual Query Language), umożliwiający łatwe tworzenie
poleceñ SQL;

•

SYBASE Report Workbench: ułatwia tworzenie nowych i zarządzanie istniejącymi raporta
mi;

•

SYBASE Embedded SQL: umożliwia zawieranie poleceń w innych językach programowania
(jawne wykorzystanie biblioteki db-library);

•

SQR Workbench: ułatwia tworzenie raportów w środowiskach różnych relacyjnych baz danych.
Łączy w sobie siłę SQL i elastyczność języków proceduralnych (niejawne wykorzystanie db-

library).
Uzupełnieniem środowiska pracy programisty aplikacyjnego są narzędzia z grupy SQL Testing
Tools, w skład której wchodzą:
•

SQL Advantage: edytor programów z korektorem błędów formalnych;

•

SQL Debug: program uruchomieniowy na poziomie kodu źródłowego w języku TransactSQL.

3.2.2. SYBASE Operations Toolset
W trakcie nadzoru nad eksploatacją systemu użytkowego jego administrator dysponuje specjal
nymi, pomocniczymi narzędziami programowymi z rodziny Operations Toolset, do której należą:
•

SYBASE Backup Server: pozwalają na szybkie wykonanie zdalnego zabezpieczenia lub odtwo
rzenia dowolnego fragmentu bazy danych;

•

SYBASE Monitor Serven umożliwia obserwowanie zachowania systemu na podstawie zbiera
nych statystyk (m.in.: wykorzystania pamięci i procesorów, ruchu w sieci, blokady (locking)
danych, operacje I/O, czasy transakcji);

•

SYBASE SA Companion: pomaga administratorowi konfigurować i zarządzać dużym sieciowym
środowiskiem; wspomaga zakładanie kont, zarządzanie pamięcią dyskową, opiekę nad istnieją
cymi bazami. Wszystkie czynności można wykonywać zdalnie, przez sieć.
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Wszystkie zadania administracyj ne mogą być wykonywane bez zakłócenia normalnej eksploatacji
systemu użytkowego.

3.3. SYBASE Open Interoperability
Sybase w dziedzinie połączeń funkcjonalnych w rozproszonym systemie informatycznym
wykracza daleko poza powszechne pojmowanie integracji jako możliwości przenoszenia
aplikacji i danych między różnorodnymi platformami sprzętowo-programowymi. Oferuje
narzędzia, pozwalające łączyć różne komputery, systemy operacyjne, sieci teleinformatyczne,
bazy danych i aplikacje w kompleksy obliczeniowe widziane przez użytkowników jako zuinifikowane środowisko usług informatycznych.
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Rys. 4. Otwarta architektura modelu "klient-serwer" wg Sybase
Fig. 4. The SYBASE Open Client/Server Architecture
Za pomocą interfejsów i gateway'ów zawartych w systemie zarządzania relacyjnymi
bazami danych Sybase użytkownicy mogą uzyskać dostęp do najlepszych funkcjonujących
aplikacji, a także mogą korzystać ze wszystkich dostępnych danych (rys.4).
Dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania programów w środowisku "klient-serwer"
opracowano standard komunikacji pomiędzy aplikacjami - Open Client/Server Interfaces.
Standardowy interfejs pozwala zapomnieć programiście - tworzącemu program na podstawie
narzędzia Sybase - o szczegółach pracy sieci, nawiązywaniu połączeń pomiędzy aplikacjami
itp. Ponadto daje możliwość przesłania dowolnemu klientowi żądania do dowolnego serwera,
zaś serwerowi pozwala udzielić odpowiedzi-informacji w formie zrozumiałej dla klienta. Dane
zwracane przez serwera posiadają strukturę samoopisującą, tak żc nie jest konieczne przesyła
nie dodatkowych informacji opisujących transmitowane dane.
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Open Server
Serwer w pojęciu Sybase nie ogranicza się jedynie do serwera bazy danych - jest to jeden

ze szczególnych przypadków serwera, nazywany SQL Serverem. Sybase operuje pojęciem
Open Server, dokładniej oddającym charakter oprogramowania serwera. Open Server pozwala
konstruować dowolny program, który dla zewnętrznego świata klientów będzie widoczny
podobnie jak standardowy serwer bazy danych. Koncepcja ta bazuje na wyżej opisanych
standardach interfejsów. Od strony oprogramowania jest to zestaw procedur bibliotecznych.
Pozwala programiście w prosty sposób uzyskać dostęp do usług systemu, bez konieczności
jawnego sięgania do oprogramowania sieciowego. Wykorzystane są mechanizmy specyficzne
dla SQL Servera takie, jak: "stored procedures" czy "triggers", służące między innymi do
zapewnienia integralności danych w bazach (również rozproszonych).
Open Server pozwala na realizację komunikacji oprogramowania klientów ze specyficznym
oprogramowaniem i sprzętem pełniącym rolę serwera. Jako serwer możemy wyobrazić sobie
komputer z nierelacyjną bazą danych, gdzie dane przechowywane są na zwykłych plikach,
automatyczny rejestrator danych z procesów przemysłowych, czy też komputer obsługujący
specyficzne urządzenia peryferyjne, jak np. fax.
•

Open Gateway
Open Gateway to oprogramowanie pozwalające aplikacjom klienta uzyskać dostęp do

wielu różnych baz danych. Koncepcyjnie struktura oprogramowania Open Gateway zbliżona
jest do Open Servera: od strony klienta Open Gateway prezentuje się dokładnie tak samo jak
Open Server, zaś specyfika oprogramowania polega na możliwości uzyskania dostępu do baz
danych innych producentów, np.: Informix, Ingres, Oracle czy Rdb. Dzięki takiej konstrukcji
oprogramowanie klienta może bez żadnych przeszkód sięgać do zasobów wielu różnorodnych
baz danych, zarządzanych oprogramowaniem wielu producentów, traktując je tak, jakby były
zarządzane przez Sybase SQL Server.
•

Open Client
Użycie oprogramowania Open Client pozwala realizować współpracę z bazą danych wielu

różnorodnych programów z różnych dziedzin zastosowania. Open Client jest zbiorem procedur
bibliotecznych, pozwalających uzyskać dostęp do usług systemu i nawiązać łączność z dowol
nym Open Serverem. Połączenie takie pozwala na zadawanie pytań i zlecanie do wykonania
transakcji za pomocą wbudowanego mechanizmu DB-RPC (Database Remote Procedure
Call). SYBASE DB-RPC umożliwia przesłanie wiadomości przez kilkanaście protokołów
sieciowych, np. TCP/IP, DECnet, SNA, Novell IPX/SPX. Można wykorzystywać dane zgro
madzone w wielu różnorodnych aplikacjach: od prostego przeglądania zawartości bazy przy
użyciu Data Workbench, przez arkusze kalkulacyjne do programów przetwarzających informa
cje graficzne, czy zastosowań w dziedzinie sztucznej inteligencji. Lista dostępnych produktów

Model klient-serwer przetwarzania inform acji..

117

współpracujących z bazami danych na bazie filozofii Open Client obejmuje kilkaset pozycji
i stale rośnie.

4. Podsumowanie
Model "klient-serwer" daje niesłychanie duże możliwości do integracji wielu aplikacji
przetwarzających dane zgromadzone w bazach danych, przetwarzające te dane rzeczywiście
w tym miejscu, gdzie jest to konieczne i wykorzystując dostępną platformę sprzętową.
Bez wątpienia Sybase zajmuje czołową pozycję wśród producentów Systemów Zarządzania
Bazami Danych pracującymi zgodnie z tym modelem. Świadczy o tym również fakt, że
konkurencja zapowiada włączenie do swych produktów mechanizmów wywodzących się
z koncepcji "klient-serwer", wzorowanych na rozwiązaniach stosowanych przez Sybase.
Przyjęcie koncepcji "klient-serwer" umożliwia współpracę wielu różnorodnych programów
aplikacyjnych z jedną lub wieloma bazami danych (niekoniecznie bazami relacyjnymi, nieko
niecznie z bazami SYBASE) w obszernym sieciowym środowisku przetwarzania danych.
Równocześnie model przetwarzania danych "klient-serwer" w realizacji produktów firmy
Sybase, bez uszczerbku dla jego klarowności, może być w ostateczności realizowany na
pojedynczym komputerze.
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Abstract
The idea client/server determines the way of the computer's cooperation designs. It offers
the users and managers of the system the best terms of the work and clear idea of the
system's structure.
The name "client-server" defines the computers which are tended directly by the users,
who are wishing to obtain the access to the various services rendered by the whole set of the
computers which are working in the system. "Server" is the machine which is use by many
users at the same time without the need of the direct contact(fig. 1).
The Sybase's software products have been designed with regard to all requirements related
to the effective solution to the problem of the data processing typical for the distributed
computer systems. This way the users can use all adventages of discussed client/server model
(Fig. 2).
The solutions which are adopted by Sybase provide the users with the possibility to access
the data from the various sources and help to use the priority application software tools by the
users. The special Sybase's software allows the administrators of the systems to supervise their
exploatation.
The characteristic feature of the main SYBASE SQL Server is its internal multithreading
architecture. It contains kernel of the database management system and the own SQL Task
Manager. This software takes over the significant part of the database server's tasks which
realization under normal conditions is supervised by computer's operation system (Fig. 3).
The SYBASE SQL Lifecycle Tools allow the users to achieve the effecive results in their
all levels of the creation of database applications: planning, analysis and design, creation of
the prototypes and their modification, testing and debuging.
In the field of the functional connectivities under distributed system Sybase allows to join
the difffent computers, operation systems, networks, data bases and applications to the group
which is the unified environment of information services for the users of the system (Fig. 4).

