Z ESZY TY N A U K O W E PO LITEC H N IK I ŚLĄSKIEJ
Seria: IN FO R M A TY K A z. 31

1996
N r kol. 1348

Dorota PIERZCH AŁA

APLIK A C JA W SQ LW INDO W S JAK O K LIEN T BAZY
DA NYC H INGRES

Streszczenie. W artykule rozpatrzono m ożliw ość dostępu do baz danych na
serw erze Ingres z narzędzi G upta SQLSystem (SQ LTalk i SQ LW indow s). Z apre
zentow ano sposoby przeniesienia bazy danych z system u SQ LBase na serw er Ingres
i przystosow ania gotowej aplikacji do współpracy z now ym serwerem . Porów nano
czasy dostępu z jednej aplikacji do danych na różnych serwerach. O m ów iono wyniki
przeprow adzonych eksperymentów.

SQLWINDOWS’ APPLICATION AS INGRES’ DATABASE CLIENT
Sum m ary. Possibility o f access to databases on Ingres server from G upta
SQ LSystem (SQ LTalk and SQ LW indows) is considered in the paper. M ethods o f
database’s transfer from SQLBase to Ingres server and adaptation o f w orking
application to collaboration with the new server are presented. C om parison o f access
tim e from the sam e application to data on different servers is accom plished. Results
o f experim ents are discussed.

EINE APPLIKATION IN SQLWINDOWS ALS CLIENT EINER
INGRES-DATENBANK
Z usam m enfassung. Im Artikel w urde die M öglichkeit des Z ugriffs a u f die
D atenbanken au f dem Ingrcs-Server aus dem G upta SQ LSystem (SQ L Talk und
SQ LW indow s) erörtert. Es w urden sowohl die M ethoden der Ü bertragung einer
D atenbank aus dem SQ LBase-System a u f den Ingres-Server als auch der Anpassung
einer fertigen A pplikation an die M itarbeit m it dem neuen Server dargestellt. Die
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Z eiten des Zugriffs aus einer A pplikation a u f die Daten a u f verschiedenen Servers
w urden verglichen. Die Ergebnisse der durchgefurtenExperim ente w urden erörtert.

1. W stęp
Celem pracy je st zbadanie i przeanalizow anie możliwości w spółpracy aplikacji napisanej
za pom ocą SQ LW indow s firmy G upta z innym serwerem baz danych niż serw er SQLBase.
B adania obejm ują sprawdzenie m ożliw ości dostępu do danych na serwerze Ingres
(z w ykorzystaniem

oprogram ow ania SQ LRouter/Ingres) z system u przeznaczonego do

interaktywnej pracy z bazą danych SQ LTalk, ja k rów nież z aplikacji stworzonej za pom ocą
system u SQ LW indows.
Przeanalizow ano działanie gotowej aplikacji przeznaczonej do w spółpracy z bazą SQLBase
z w ykorzystaniem

innego serwera. W skazano istotne dla program isty konsekw encje

w ynikające z różnic między serweram i baz danych, z których korzysta aplikacja. Spraw dzono
sposoby przeniesienia bazy danych SQLBase na serwer Ingres.
Praca obejm uje rów nież porów nanie szybkości dostępu do danych na obu serw erach z tej
samej aplikacji napisanej w SQLW indows.

2. C harakterystyka środow isk system owych
O m aw iane badania dotyczą porów nania dwóch serwerów baz danych SQL:
• Ingres - serw er baz danych w ystępujący głów nie w w ersjach dla kom puterów klasy
Workstation lub m ainfram e. W prezentowanym eksperym encie serw er b az danych Ingres
(w ersja 6.4/03) uruchom iony był na kom puterze Sun SPA RCstation 10,
• SQ LB ase firm y G upta Corporation - je st to serwer przeznaczony głów nie dla kom puterów
PC; dostarczany je s t w w ersjach dla różnych środowisk (DOS, N etW are, SunOS, OS/2,
W indow s N T). Do badań w ykorzystywano wersję serwera SQ LBase 5.1.0 for NetW are.
Serw er SQ LBase wchodzi w skład oprogram ow ania G upta SQL System , które stanowi
środow isko aplikacji klienta w om aw ianym eksperymencie. Fragm ent oprogram ow ania
SQ LSystem w ykorzystany do badań to:
• SQ LT alk - narzędzie do interaktywnej pracy z bazą danych, przeznaczone przede w szystkim
dla jej adm inistratora;

um ożliw ia stworzenie bazy danych, im port i eksport danych

m iędzy określonym i formatami, definiow anie system u użytkow ników bazy danych, oraz
realizuje dostęp do danych za pośrednictw em języka SQL,
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• SQ LW indow s - system przeznaczony do tw orzenia aplikacji pracujących w środow isku
M SW indow s, korzystających z bazy danych SQL, bazujący na ję zy k u program ow ania
czw artej generacji.

O program ow anie G upta SQ LSystem pierw otnie przystosow ane było w yłącznie do
w spółpracy z serw erem SQ LB ase. K orzystanie z innych serw erów baz danych um ożliw ia
osobno instalow any pakiet SQ LN etw ork, zaw ierający routery do innych baz danych SQL
(Inform ix, O racle, D B2, Sybase i Ingres). W prezentow anym eksperym encie w ykorzystano
oprogram ow anie SQ LR outer/Ingres 2.1, w chodzące w skład tego pakietu.
N a serw erach SQ LB ase i Ingres zainstalow ano tę sam ą bazę danych. A plikacje klienta
odw ołujące się do tej bazy (zarów no na serw erze SQ LBase, ja k i Ingres) urucham iane były
na kom puterze PC (rys. 1).

K om puter PC
serw er sieci N ovell

K om puter Sun
SPA RC station 10

K om puter PC
Rys. 1. O gólna struktura platform y badań
Fig. 1. G eneral stucture o f researches’ platform
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3. D ostęp do bazy danych Ingres z aplikacji SQLTalk
Po zainstalow aniu oprogram ow ania SQ LRouter/Ingres uzyskujemy potencjalną m ożliw ość
korzystania z baz danych zainstalowanych na serwerze Ingres poprzez narzędzia G upta SQL
System. Do przetestow ania połączenia z bazą danych Ingres najlepiej użyć program u SQ LTalk
for W indow s. N azw a bazy danych, z którą chcem y nawiązać połączenie, musi być
odpow iednio um ieszczona w sekcji [inggtw y] po słowie kluczow ym rem otedbnam e [ 1 ].
N astępnie w oknie Input m ożliw e je st wprowadzanie pytania do bazy danych w języku
SQ L, podobnie jak dla baz na serwerze SQLBase, z uwzględnieniem różnic między
serw eram i. Różnice te obejm ują między innymi odm ienne nazew nictwo i strukturę katalogów
system ow ych na obu serwerach. Razem z oprogram ow aniem routera SQ LR outer/Ingres
dostarczany je st skrypt views, ing, który utw orzy w bazie na serw erze Ingres perspektyw y
części katalogów system ow ych Ingresa odpow iadające strukturą i nazwami odpow iednikom
z serw era SQLBase. K onieczność uruchom ienia tego skryptu istnieje w ówczas, gdy chcem y
urucham iać program y napisane w SQ LW indows 3.x lub jeśli m am y zam iar skorzystać
z funkcji program u SQ LTalk Im port, Export lub S ecu rity .
Dla korzystania z tych funkcji SQ LTalk niezbędne je st rów nież dopisanie w pliku sql.ini,
w sekcji [inggtw y] linii:
substitute = SY SSQ L.SY S, SYS
Linia

ta

pow oduje,

że

łańcuch

znaków

występujący jako

pierwszy

param etr

(tu:

S Y SSQ L.SY S) jest w każdym w yrażeniu SQL-owym zam ieniany na drugi z param etrów
(SY S). O czyw iście użytkow nik może dodawać rów nież inne, własne napisy do zamiany.
Funkcje Im port i Export przeznaczone są głównie do pracy z bazam i danych na jednym
serwerze. Pam iętać jednak należy, że SQ LTalk zawsze uzupełnia nazw y tablic i indeksów
o prefiks oznaczający ich w łaściciela, więc po eksporcie bazy danych do pliku należy usunąć
odpow iednie przedrostki w nazwach, aby móc ponow nie j ą załadować na serw er Ingresa.
Im port i eksport danych między bazami danych na serwerze SQLBase i Ingres za pom ocą
om aw ianych funkcji teoretycznie jest możliwy; szczegóły przeprow adzenia takiej operacji
zaw iera rozdział następny.
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4. A naliza m ożliwości przeniesienia bazy danych
z serwera SQ LBase do środowiska Ingres
D ostosow yw anie oprogram ow ania napisanego za pom ocą G upta SQL System do nowego
serwera m oże wiązać się z potrzebą przeniesienia istniejącej ju ż bazy danych w formacie
SQLBase na serw er Ingresa. Zainstalow anie bazy na serwerze należy przy tym podzielić na
dw a odrębne etapy: przeniesienie struktury bazy danych (stw orzenie w szystkich tablic bazy
z uw zględnieniem potrzeby konwersji niektórych typów danych) oraz przeniesienie zaw artości
bazy danych (inform acji w niej zgrom adzonych).

4.1. Przeniesienie struktury bazy danych
Po zainstalow aniu odpow iedniej bazy danych na serwerze Ingres (stw orzeniu katalogów
system ow ych za pom ocą narzędzi tego systemu) można przystąpić do tw orzenia w szystkich
potrzebnych tablic. Struktura bazy nie w ymaga specjalnych przekształceń, należy wziąć jednak
pod uw agę konieczność konwersji niektórych typów danych (patrz [ 1 ]).
Istnieje kilka sposobów przeniesienia struktury poszczególnych tablic na serw er Ingres:
• M ożna napisać skrypty w języku SQL, służące do założenia w szystkich tablic i indeksów
i uruchom ić je w środow isku Ingresa (w program ie isqi). Jednakże takie rozw iązanie prócz
dużej

pracochłonności

niesie

w

sobie

rów nież

praw dopodobieństw o

niepopraw nego

(niedokładnego) przeniesienia istniejących struktur.
• Strukturę istniejącej bazy SQ LBase lepiej jest wyeksportować do pliku *.sql za pom ocą
program u SQLTaIk. Plik ten zaw iera gotowe instrukcje w języku SQ L, służące do założenia
takiej samej bazy (na serwerze SQLBase). Dostosowanie tego skryptu do w ym agań serwera
Ingres polega na:
• odpow iedniej konwersji typów danych,
• usunięciu w nazwach tablic i indeksów przedrostków oznaczających w łaściciela,
• usunięciu frazy P C TF R E E, charakterystycznej dla SQLBase,
• usunięciu instrukcji alter table, dotyczących m echanizm ów kontroli integralności
referencyjnej, nie istniejących w Ingresie.
O trzym any skrypt zaw ierający instrukcje w języku SQL służące do założenia bazy danych o
odpow iedniej strukturze m ożna wykonać:
• z poziom u program u SQ LTalk (za pom ocą funkcji Im port, tub w ykonując krokow o
poszczególne jego instrukcje); rozw iązanie to nie jest idealne, gdyż w przypadku
w ystąpienia błędów nie otrzym am y dostatecznego opisu ich przyczyn,
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• po skopiow aniu skryptu do systemu UNIX m ożna go uruchom ić bezpośrednio w Ingresie
za pom ocą program u isql, z pełną kontrolą nad wykonywanym i operacjami.

4.2. Przeniesienie zawartości bazy danych
D rugą część konwersji bazy danych można także przeprowadzić kilkom a m etodami.
W trakcie badań sprawdzono dwie z nich. Pierw szą m etodą je st skopiow anie zaw artości bazy
danych za pom ocą program u SQLTalk. M ożna w nim zaim portować do bazy Ingresa dane
z pliku *.sql, pow stałego w w yniku eksportu bazy SQLBase, po usunięciu przedrostków
określających w łaściciela tablicy. M etoda ta posiada jednak pewne ograniczenia. W przypadku
próby im portu większej tablicy (w badanym przypadku było to około 1500 w ierszy) może
dojść do przekroczenia pojem ności systemu SQ LTalk (otrzym ano kom unikat "SQ LTalk
system capacity exceeded"). Pewnym rozw iązaniem m ógłby tu być podział im portowanego
pliku na mniejsze, akceptowalne przez SQ LTalk fragmenty. Jednak i w tym przypadku
dochodzi czasem

do niestabilnego zachowania się system u SQ LTalk - w yświetlane

kom unikaty o błędach sugerują niepoprawność (niezgodność z zadeklarow anym i typam i)
danych, m im o iż dane są w pełni prawidłowe.
Podobnie ja k w przypadku tw orzenia struktury bazy danych, tak przy w ypełnianiu jej
zaw artości lepiej je s t posłużyć się narzędziam i Ingresa - program em isql. U m ożliw ia on
skopiow anie do tablicy danych na podstawie tekstowego pliku w standardzie SDF (standard
delim ited fields). Problem stanowi fakt, iż SQ LTalk nie posiada m ożliw ości w yeksportow ania
zaw artości tablic do pliku o takiej strukturze. Skuteczne rozw iązanie tego problem u może
stanow ić przejście przez system zarządzania bazami danych dBase. W ówczas przeniesienie
danych m ożna w ykonać w następujących etapach:
• eksport zaw artości tablic SQLBase do formatu * .d b f (form at dBase-a),
• stw orzenie plików tekstow ych w standardzie SDF za pom ocą system u dBase, na podstawie
otrzym anych w poprzednim kroku zbiorów *.dbf,
• skopiow anie plików SDF do Unix-a,
• im port danych tekstowych do tablic Ingresa w program ie isql.
O pisany powyżej sposób przeniesienia zawartości bazy danych przyniósł zadow alające
rezultaty.
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5. Przystosow anie aplikacji napisanej w SQLW indows
do w spółpracy z serwerem baz danych Ingres
O program ow anie SQ LR outer/Ingrcs 2.1 jest w pełni zgodne z system em SQ LW indow s
od wersji 4.1. Jest rów nież m ożliw a w spółpraca z w cześniejszym i w ersjam i SQ LW indows.
Aby ją zapew nić, należy korzystać z pliku SQ LA PIW .D LL, który posiada tę sam ą lub
późniejszą datę pow stania co w ersja dostarczana w raz z routerem . D odatkow o, jeśli mam y
zamiar tw orzyć oprogram ow anie korzystające z routera za pom ocą SQ LW indow s 3.x konieczne je st uzupełnienie sekcji pliku sql.ini, dotyczącej routera (fin g g tw yj) o definicję :
substitute = SY SSQ L.SY S, SYS
N iezbędne w tym przypadku jest rów nież uruchom ienie skryptu views, ing za po m o cąS Q L T alk
na bazie danych w Ingresie, z której ma korzystać tw orzona aplikacja.
Podczas om aw ianych badań dokonano próby przygotow ania gotowej aplikacji napisanej
w SQ LW indow s, działającej z bazą danych SQLBase, do w spółpracy z serw erem Ingres.
Przenoszona aplikacja to system pezentacji i w yszukiw ania informacji na tem at zbiorów
biblioteki instytutow ej: wydawnictw książkowych, czasopism i prac dyplom ow ych, oraz
dorobku naukow ego pracow ników instytutu. Baza danych stw orzona dla tej aplikacji zaw iera
21 tablic, a w m om encie przenoszenia jej fizyczny rozm iar na dysku w ynosił około 3.5 MB.
Eksperym ent przystosow ania aplikacji zakończył się pow odzeniem , lecz w ym agało to
uw zględnienia następujących faktów:
• z aplikacji klienta nie m ożna zmieniać poziom ów izolacji na serwerze Ingres,
• Ingres nie zapew nia zachow yw ania kontekstu kursora po zatw ierdzeniu (w ykonaniu
instrukcji commit),
• nie są dostępne niektóre funkcje charakterystyczne dla SQ LBase (w odw ołaniach do bazy
danych należy zam ienić je na odpow iedniki z Ingresa) m.in.:
• w iększość fukcji SQ LBase, rozpoczynających się od znaku "@" (np. funkcje operujące
na łańcuchach znakow ych, na danych typu data/czas, funkcje m atem atyczne),
• operator konkatenacji łańcuchów znakowych """ (m ożna zastąpić go funkcją Ingresa
concat),
• podobnie jak w

program ie SQLTalk, w pytaniach do bazy należy usunąć przedrostki

w nazw ach tablic, oznaczające ich właściciela,
• zm ienia się num eracja niektórych błędów (m im o zapisu w pliku sql.ini w ym uszającego
m apow anie błędów serwera bazy danych na odpow iedniki SQLBase).
N ie m a natom iast przeciw w skazań, by używać takich uzupełnień języ k a SQ L, charakterys
tycznych dla SQ LBase, jak: zmienne wiążące (bind variables), identyfikatory wierszy
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(row ids), sw obodne poruszanie się w przód i w tył po zbiorze w ynikow ym , pow stałym jako
rezultat zadanego pytania.
D ostępne stają się także niektóre mechanizm y charakterystyczne tylko dla serw era bazy
danych Ingres, a nie realizow ane przez SQLBase, takie ja k procedury przechow yw ane w bazie
danych (stored procedures) i autom atyczne w ykonywanie procedur po m odyfikacji tablic
w edług zdefiniow anych dla nich reguł (rules).

6. Porów nanie czasów dostępu do bazy danych
SQ L B ase i Ingres z aplikacji napisanych
w SQLW indows
W ostatniej części badań dokonano pom iaru szybkości dostępu do bazy danych Ingres
poprzez router z aplikacji stw orzonych w

SQ LW indows i porów nano j ą z wynikam i

osiąganym i przy w spółpracy z serw erem SQLBase.

6.1. W arunki i cel eksperymentu
Testy przeprow adzano na kom puterze O ptim us 486 DX2/66 M H z z 16 MB pamięci
operacyjnej. Serw erem sieci N ovell N etW are 3.11 (z bibliotekam i w esji 3.12), na którym
uruchom iony je s t serw er bazy danych SQLBase, jest kom puter G ulipin 486 DX/33 M H z z 16
MB pam ięci RAM i dyskiem tw ardym o pojem ności 2 GB z kontrolerem SCSI. Serw er baz
danych Ingres działa na kom puterze Sun SPARCstation 10. O program ow anie udostępniające
protokół T C P/IP to LAN W orkPlace for DOS w wersji 4.01.
Celem eksperym entu była ocena czasów realizacji typow ych zadań w bazach danych
(doboru testów dokonano na podstawie [4]) z punktu w idzenia użytkow nika, czyli czasów
m ierzonych w aplikacji.
W poszczególnych przypadkach starano się rów nież w yodrębnić czasy transm isji (w sieci),
konw ersji danych w program ach pośredniczących lub w ykonania operacji przez serw ery baz
danych.
Program , w którym dokonyw ano pom iaru czasów dostępu do danych w bazie, realizow ał
w prow adzone zapytanie w języku SQL i wyświetlał cały zbiór w ynikow y w tabeli do
przezentacji danych, za pom ocą tej samej standardowej funkcji (prócz pytań aktualizujących
dane, których wyniki nie były nigdzie wyświetlane). Zm ianę serw era bazy danych
um ożliw iało um ieszczone na ekranie pole opcji, aby pytania były zadaw ane na zm ianę raz do
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jednej bazy danych, raz do drugiej w trakcie tego sam ego testu, celem w ykluczenia
możliwości w pływ u na w ynik niejednakow ego obciążenia sieci w czasie eksperym entu.
Dla porów nania wyniki testów zaw ierają rów nież czas w ykonania tych sam ych operacji
bezpośrednio w Ingresie, w program ie isql, należy jednak wziąć pod uw agę fakt, iż ten
pomiar byl przeprow adzany na kom puterze Sun SPA RCstation 10 i nie był obarczony takim
samym nakładem czasow ym na wyświetlanie wyniku.
Na jednym i drugim serwerze została zainstalow ana taka sam a baza danych, zaw ierająca
dane biblioteczne zgrom adzone w 21 tablicach. Testy dotyczyły dw óch z tych tablic - tablicy
"Książki", zawierającej 10000 rekordów po 18 pól, dających razem 674 bajty na rekord, oraz
(w teście łączenia) związanej z n ią przez identyfikator (pole num eryczne id wyd) tablicy
"Wydawcy", zaw ierającej 90 rekordów po 3 pola, dające 154 bajty.

6.2. Rodzaje testów
Test szybkości składał się z następujących zadań:
• Selekcja - zapytanie obejm ujące zakres jednej tablicy, a w arunek w yszukiw ania dobrano tak,
aby wynik stanow ił około 10 procent jej zaw artości. Test ten składał się z dw óch typów
części:
• n u m e ry c z n a - selekcja następuje w edług pola poindeksowanego, posiadającego w artości
unikalne, a kryterium poszukiw ania obejm uje jeden ciągły zakres liczbowy,
• alfanum eryczna - odnalezienie rekordów, których zaw artość w danym polu dokładnie
odpow iada zadanem u w zorcowi; istnieje indeks założony na tym polu, lecz

wartości

w tym polu nic są unikalne,
• Projekcja - w w yniku uzyskujem y wartości występujące w jed n ej kolum nie podanej tablicy,
obejm ujące cały zakres tej tablicy; w yśw ietlana kolum na je st poindeksow ana i zaw iera
wartości unikalne,
• Operacje agregujące - sprawdzenie szybkości obliczania wartości m inim alnej, m aksym al
nej, średniej oraz liczby wystąpień w tej samej kolum nie, która była w ynikiem projekcji,
• Łączenie - przedm iotem testu jest połączenie tablic "Książki" i "W ydawcy" (typow e
połączenie jeden do w ielu), którego w ynik stanowi

100

rekordów,

• A ktualizacja - test ten został podzielony na dwie części :
• m odyfikacja obejm ująca zm ianę w artości klucza głów nego około dziesięciu procent
rekordów z tablicy, co zm usza serw er do jedoczesnej aktualizacji indeksów,
• usunięcie

100

rekordów ze środka tablicy.
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6.3. U zyskane rezultaty
W szystkie testy prócz aktualizacji danych w ykonane byiy po 5 razy dla każdego serwera.
P rezentow ane w yniki stanow ią w artości średnie uzyskane w czasie testów .W yniki badań
prezentow ane są na rys.

2

i rys. 3.

Testy wyszukiwania

czasjsj

!isqi
; SQLBase
:Ingres

1
16.96
90.41

0.9
5.37
10.12

3
38.47
49.54

20
7.67
30.57

Testy aktualizacji
Legenda
E2 Ingres
□

40
czas [s]

isql
SQLBase
Ingres

SQLBase

□ i«#

modyfikacja

50

8
77.12
0.55

60

70

SO

16
8.35
0.6

Rys. 2. Porów nanie szybkości w yszukiw ania i aktualizacji danych
Fig. 2. C om parison o f data retrieval and updating speed
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Operacje agregujące na całej tablicy

0

OJ

'SQ LB ase
¡Ingres

1
czas (s]

1.661
1.31

\S

1.42
1.26

2

1.26
1.26

1.87:
1.28 !

Operacje agregujące na 10 % tablicy
i

¡

Í
— ...... j

.

........... ' _____

________

: '>■
...... -

SQLBase
Ingres

0J

i
czasfs)

1.78
0.99

Ingres

1

0

Legenda
S

1.731
0.97!

...........

‘

: 'A I'I

1_____________
u

1.74
1

J
2

1.76

Loi

Rys. 3. Porów nanie czasów w ykonyw ania operacji agregujących
Fig. 3. C om parison o f m aking aggregate operations tim es

N a w ykresach (rys. 2 i rys. 3) zam ieszczono w yniki następujących pom iarów :
’ isql - czas w ykonania operacji bezpośrednio z program u interakcyjnego dostępu do danych
na serw erze Ingres (isql), na kom puterze Sun SPA RC station 10,
• Ingres - czas dostępu do danych na serw erze Ingres z aplikacji napisanej w SQ LW indow s,
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• SQ LB ase - czas dostępu do danych na serwerze SQLBase z aplikacji napisanej
w SQ LW indow s.
M ożna się było spodziewać, że na czas dostępu do bazy Ingres w dużym stopniu w płynie
rozm iar zbioru w ynikow ego, który je st transmitowany za pośrednictw em routera do aplikacji
klienta. Jeśli rozm iar ten je st duży - w spółpraca z bazą danych łngres jest znacznie w olniejsza
od SQ LBase. O tym , że nie je st to spowodowane m niejszą szybkością serwera, świadczyć
m ogą w yniki uzyskane za pom ocą program u isql, a także czasy w ykonania operacji
agregujących. O peracje te w ym agają przesłania do klienta w yniku w postaci jednej wartości
i w tym przypadku rezultaty osiągnięte z serwera Ingres są lepsze. D odać przy tym należy,
że operacje agregujące dotyczące

10%

tablicy wykorzystywały takie w arunki w yszukiw ania

ja k użyte w selekcji alfanum erycznej. Sam a selekcja była w ykonana praw ie dw ukrotnie
szybciej z serw erem SQLBase, natom iast w połączeniu z operacjam i agregującym i Ingres daje
praw ie dw a razy lepsze rezultaty (i to praw dopodobnie uzyskane w czasie selekcji, gdyż
operacje agregujące nie połączone z wyszukiw aniem trw ają tyle samo z obydw om a
serweram i).
Z astanaw iać może fakt, dlaczego operacja selekcji dotycząca w artości num erycznych
trwała na serw erze Ingres praw ie dziew ięciokrotnie dłużej niż w przypadku odszukiw ania
łańcucha znakow ego. W yjaśnieniem może być to, że w routerze następuje autom atyczna
konw ersja w szystkich typów num erycznych na typ flo a t o największej precyzji, co praw dopo
dobnie znacznie pogarsza osiągnięty wynik.
Bardzo krótko trw ają operacje aktualizacji bazy danych w program ie SQ LW indows
w spółpracującym z Ingresem. W tym przypadku z aplikacji trudno było zm ierzyć faktyczny
czas ich trwania. Zm ierzony czas praw dopodobnie odpow iada w ysłaniu do serwera
odpow iedniej instrukcji w języku SQL, bez czekania na

zakończenie operacji. Św iadczą

o tym w yniki zm ierzone bezpośrednio w isql. Czasy zm ierzone dla SQ LBase odpow iadają
natom iast zakończeniu operacji aktualizacji.
Długi czas usuw ania 10% wierszy z badanej tablicy na serwerze SQLBase m ożna w yjaśnić
faktem , że posiada ona w bazie tablice związane z nią m echanizm am i kontroli integralności
referencyjnej (w Ingresie nie m ożna ich uzyskać na poziom ie definiow ania struktury bazy
danych) i w trakcie usuw ania każdego wiersza sprawdzane były połączenia z tym i tablicam i.
A naliza otrzym anych rezultatów prowadzi

więc do sform ułow ania w niosku, że po

przystosow aniu aplikacji w SQ LW indow s do w spółpracy z serwerem baz danych Ingres czasy
dostępu do danych m ogą zm niejszyć się lub zwiększyć w zależności od charakteru tej
aplikacji. Jeżeli w iększość wykonywanych przez n ią operacji to w yszukiw anie inform acji,
dające duże zbiory w yników , to można spodziewać się spow olnienia jej działania. Jeśli wyniki
otrzym yw ane przez aplikację klienta nie są zbyt duże, lub jeśli często potrzebne są wyniki
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operacji agregujących i przew ażają operacje aktualizacji - należy liczyć na przyspieszenie
d z i a n i a program u po przejściu na bazę Ingres.

7. Podsum ow anie
Praca stanow i porów nanie działania oprogram ow ania pow stałego za po m o cą Gupta
SQLSystem w oparciu o dw a serwery baz danych - SQLBase i Ingres. Przedstaw iono
możliwość w spółpracy różnych wersji G upta SQLSystem z bazą Ingres za pośrednictw em
routera. O m ów iono metody przeniesienia bazy danych z serw era SQ LBase na Ingres.
W skazano podstaw ow e zm iany, jakie należy wykonać, by aplikacja m ogła w spółpracow ać
z nowym serwerem baz danych. Przedstaw iono rów nież analizę w yników przeprow adzonych
testów szybkości dostępu do danych na obu serwerach z aplikacji napisanej w SQ LW indows,
która pozw ala przew idzieć konsekwencje przejścia na w spółpracę z serw erem Ingres,
w zależności od funkcji realizow anych przez aplikację.
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Abstract
Com parison o f SQ LW indow s’ application’s collaboration w ith tw'o database serversSQLBase and Ingres is accom plished in the paper. In the first section possibility o f access to
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Ingres database via SQ LR outer program m from different G upta SQ LSystem ’s versions is
presented. In the second section methods o f database’s transfer from SQ LBase to Ingres server
are discussed. The main changes needed in application to retrieve data from the new server
are indicated. The last section encloses results o f m easuring the speed o f access to data on
SQ LB ase and Ingres servers from the sam e application written in SQ LW indows for selection,
projection, aggregate functions, jo in s and m odifying data (Fig. 2, Fig. 3).

