
 

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji 

Katedra Informatyki 

 

DOKUMENTACJA DEWELOPERA 

Usprawnienie przetwarzania danych Fizyki Wysokich Energii w eksperymencie TOTEM w 

CERN poprzez integrację oprogramowania bazodanowego oraz budowę webowego 

interfejsu użytkownika do bazy danych eksperymentu 

 

Autorzy: Michał Marciniec, Kamil Mielnik 

Opiekun pracy: dr inż. Łukasz Czekierda 

Prowadzący: dr inż. Tomasz Szydło 

Opiekun techniczny: mgr inż. Przemysław Wyszkowski  

 

Kraków, styczeń 2014  



2 

 

Spis treści 
1. Wstęp ............................................................................................................................................................ 4 

2. Środowisko deweloperskie ................................................................................................................... 5 

2.1. Pobranie kodu .................................................................................................................................... 5 

2.2. Kompilacja ........................................................................................................................................... 5 

2.3. Instalacja narzędzi pomocniczych ............................................................................................... 6 

2.3.1. Maven ............................................................................................................................................ 6 

2.3.2. Apache Tomcat .......................................................................................................................... 6 

2.3.3. TUDAS ........................................................................................................................................... 7 

2.4. IDE .......................................................................................................................................................... 7 

2.4.1. Eclipse ............................................................................................................................................ 7 

2.4.2. IntelliJ ............................................................................................................................................. 9 

2.5. Praca zdalna ...................................................................................................................................... 12 

2.6. Zależności .......................................................................................................................................... 13 

2.6.1. System ......................................................................................................................................... 13 

2.6.2. CMSSW ....................................................................................................................................... 13 

2.6.3. CASTOR ....................................................................................................................................... 14 

2.6.4. Biblioteki ..................................................................................................................................... 14 

3. Praca z projektem ................................................................................................................................... 15 

3.1. Dodawanie nowego Populatora ................................................................................................ 15 

3.2. Zarządzanie serwerem aplikacji webowej .............................................................................. 16 

3.3. Udostępnianie nowej wersji aplikacji ....................................................................................... 17 

3.3.1. Aplikacja konsolowa ............................................................................................................... 17 



3 

 

3.3.2. Aplikacja webowa .................................................................................................................... 17 

4. Systemy zewnętrzne .............................................................................................................................. 19 

4.1. lxbatch ................................................................................................................................................. 19 

4.2. CASTOR .............................................................................................................................................. 20 

4.3. SQL Developer ................................................................................................................................. 23 

4.4. SQL*Plus ............................................................................................................................................. 26 

5. Używane biblioteki ................................................................................................................................. 28 

5.1. Języki programowania .................................................................................................................. 28 

5.2. IDE i narzędzia programistyczne ............................................................................................... 28 

5.3. Biblioteki wewnętrzne CERNu .................................................................................................... 28 

5.4. Biblioteki zewnętrzne .................................................................................................................... 29 

 

  



4 

 

1. Wstęp 

W niniejszym dokumencie opisane zostały kwestie istotne dla osób zajmujących się 

rozwijaniem projektu TODAC będącego częścią oprogramowania bazodanowego 

eksperymentu TOTEM działającego w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN z 

siedzibą w Genewie. 

TODAC (TOTEM Offline Database Access Console) to projekt obejmujący dwie aplikacje 

(webową i konsolową) służące do umieszczania w bazie danych oraz pobierania z niej 

informacji związanych z badaniami prowadzonymi w eksperymencie TOTEM. 

Szczegółowy opis projektu wraz z charakterystyką jego architektury można znaleźć w 

Dokumentacji Technicznej oraz na stronach TOTEM TWiki1. 

Z racji specyficznego miejsca, gdzie projekt został wdrożony, połączenie z niektórymi 

systemami zewnętrznymi oraz z bazą danych jest możliwe jedynie w obrębie sieci 

wewnętrznej CERN bądź działa wyłącznie na maszynach z systemem SLC6. Dlatego też w 

dokumencie opisano zarówno możliwości pracy z projektem znajdując się wewnątrz sieci 

CERNu, jak i możliwości pracy zdalnej za pomocą tunelowania połączeń. Jako, że jednym 

z najważniejszych systemów, z których korzysta TODAC jest warstwa dostępowa do bazy 

danych (TUDAS) poświęcono jej osobny rozdział. Zostały w nim opisane istotne sugestie, 

które zostały napotkane podczas pracy z TUDASem. Kolejny rozdział dokumentu to 

zbiór wskazówek, wykonany na zasadzie "tutoriali", dotyczący pracy z kilkoma 

narzędziami wykorzystywanymi w CERNie. W ostatnim rozdziale zawarty został spis 

bibliotek i zewnętrznych narzędzi wykorzystanych w projekcie TODAC. Pomocnym dla 

dewelopera może również okazać się Dodatek A do dokumentacji projektu. Jest on 

zbiorem wiedzy (notatek, artykułów, odnośników), która może okazać się niezbędna dla 

osób zajmujących się rozwojem oprogramowania bazodanowego w eksperymencie 

TOTEM. 

                                              

1 https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/TOTEM/CompDBTodacTotemOfflineDatabaseAccessConsole 

https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/TOTEM/CompDBTodacTotemOfflineDatabaseAccessConsole
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2. Środowisko deweloperskie 

2.1. Pobranie kodu 

Najnowsza wersja kodu projektu TODAC znajduje się w repozytorium SVN projektu w 

serwisie Assembla. Aby pobrać najnowszą wersję kodu źródłowego należy wykonać 

następującą komendę: 

2.2. Kompilacja 

Pierwsza kompilacja oraz niektóre zmiany wprowadzone w projekcie (np. aktualizacja 

zależnych bibliotek, zmiana widgetsetu aplikacji webowej) wymagają przebudowania 

projektu przy użyciu komendy: 

Dokonuje ona m.in. instalacji w lokalnym repozytorium mavena niezbędnych bibliotek 

oraz kompiluje widgetsety aplikacji webowej. 

Możliwe jest kompilowanie tylko pojedynczych modułów wykonując w ich bazowym 

katalogu komendę: 

svn co https://subversion.assembla.com/svn/todac/ 

mvn install 

mvn compile 
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Rys. 1. Przykład wywołania komendy mvn compile 

2.3. Instalacja narzędzi pomocniczych 

2.3.1. Maven 

Do zarządzania projektem (m.in. tworzeniem struktury, budowaniem, zarządzaniem 

zależnościami) wykorzystywany jest Maven. Ważne, aby ścieżka do katalogu z plikiem 

binarnym narzędzia była w zmiennej środowiskowej PATH - tak, by można go było 

używać z linii komend. Należy używać jednej instalacji Mavena oraz jednego 

repozytorium lokalnego (warto na to zwrócić uwagę, gdyż nieodpowiednio 

skonfigurowany IDE Eclipse ma tendencję do korzystania z własnej, wewnętrznej 

instalacji Mavena oraz swojego repozytorium). 

2.3.2. Apache Tomcat 

Do uruchamiania i testowania aplikacji webowej konieczne jest zainstalowanie serwera 

aplikacyjnego. Zalecanym jest Apache Tomcat. Można skorzystać z serwera Tomcat 

wbudowanego w Eclipse IDE for Java EE Developers. 
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2.3.3. TUDAS 

Zainstalowanie TUDASa jest niezbędne do pracy z projektem TODAC. Opis procesu 

instalacyjnego można znaleźć w Dokumentacji Użytkownika projektu TUDAS bądź na 

stronach TOTEM TWiki. 

2.4. IDE 

2.4.1. Eclipse 

2.4.1.1. Konfiguracja wtyczek 

Aby uzyskać dostęp do wszystkich narzędzi niezbędnych w projekcie z poziomu IDE 

należy zainstalować następujące wtyczki w Eclipse:  

 m2eclipse 

 Vaadin Plug-in for Eclipse 

2.4.1.2. Zbudowanie projektu z użyciem Mavena 

Należy wykonać komendę mvn install na projekcie. 

2.4.1.3. Import projektu 

Projekt należy zaimportować jako Maven Project wybierając z menu kolejno: File → 

Import, a następnie wybrać Maven → Existing Maven Projects. W kolejnym kroku 

należy wskazać główny katalog projektu zawierający plik pom.xml i wybrać odpowiednie 

projekty. 
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Rys. 2. Okno importowania projektu w Eclipse 

2.4.2.4. Uruchomienie aplikacji konsolowej 

Należy rozwinąć paczkę CLI i wywołać uruchomienie klasy ch.cern.totem.todac.cli.App. 

2.4.2.5. Uruchomienie aplikacji webowej 

Aplikację webową można uruchomić dzięki wbudowanemu w Eclipse Java EE serwerowi 

Apache Tomcat 7. Aby to zrobić należy wybrać projekt todac-web, a następnie z menu 
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kolejno: Run → Run As → Run On Server → Apache → Tomcat v7.0 Server. Jeżeli 

serwer nie jest zainstalowany, można to zrobić w kolejnym kroku dzięki opcji Download 

and Install... 

2.4.2. IntelliJ 

2.4.2.1. Konfiguracja wtyczek 

Do poprawnej obsługi wykorzystywanych w projekcie TODAC technologii przez IDE 

należy włączyć obsługę odpowiednich wtyczek. Można to zrobić wchodząc w menu 

IntelliJ: File → Settings → Plugins. Tam można włączyć bądź doinstalować odpowiednie 

wtyczki. Nazwy koniecznych wtyczek są widoczne na zrzucie ekranu poniżej. 

 

Rys. 3. Okno zarządzania wtyczkami IntelliJ 
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2.4.2.2. Zbudowanie projektu z użyciem Mavena 

Należy wykonać na projekcie komendę: 

2.4.2.3. Import projektu 

Należy importować projekt na podstawie pliku pom.xml znajdującego się w katalogu 

głównym kodu źródłowego. 

 

Rys. 4. Okno importowania projektu w IntelliJ 

W kolejnym oknie należy wejść w zakładkę Environment settings i sprawdzić czy 

ustawiona konfiguracja Mavena odpowiada tej, którą mamy zainstalowaną lokalnie na 

komputerze. 

mvn install 
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Następnie należy kliknąć Next, przejść do wyboru wersji JDK. Należy wybrać JDK 1.7, 

przejść dalej i zakończyć importowanie projektu. 

2.4.2.4. Uruchomienie aplikacji konsolowej 

Należy rozwinąć paczkę CLI i wywołać uruchomienie klasy ch.cern.totem.todac.cli.App. 

2.4.2.5. Uruchomienie aplikacji webowej 

2.4.2.5.1. Dodanie natury aplikacji webowej 

Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na główną paczkę projektu i wejść w zakładkę 

Add Framework Setup.  

 

Rys. 5. Menu zarządzania naturą projektu w IntelliJ 

W zakładce zaznaczyć wsparcie WebApplication (zalecana wersja 2.5). Zatwierdzić 

przyciskiem OK. 

2.4.2.5.2. Konfiguracja serwera aplikacyjnego 

Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na główną paczkę projektu i wejść w zakładkę 

Add Framework Setup. Zaznaczyć Application Server i skonfigurować wybrany serwer 

aplikacyjny (zalecany Apache Tomcat). Wybór zatwierdzić przyciskiem OK. 

Teraz należy przejść do zakładki Run → Edit configuration, wybrać konfigurację 

dodanego serwera aplikacyjnego wcześniej (bądź stworzyć nową jeśli nie istnieje). W 
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zakładce Deployment dodać artefakt todac-web:warexploded. Zatwierdzić przyciskiem 

OK. 

2.4.2.5.3. Uruchomienie  

Teraz można uruchomić stworzoną konfigurację. 

2.5. Praca zdalna 

Niektóre z funkcjonalności aplikacji TODAC są dostępne tylko i wyłącznie z wewnętrznej 

sieci CERNu. Możliwa jest jednak praca zdalna dzięki tunelowaniu połączeń. Poniżej 

zostanie opisana konfiguracja przekierowywania portów na przykładzie popularnego 

klienta SSH dla Windows - PuTTY. 

2.5.1. Cel połączenia 

Host Name Port 

lxplus.cern.ch 22 

2.5.2. Tunelowanie 

Należy wejść w zakładkę Connection → SSH → Tunnels i dodać odpowiednie wpisy: 

Usługa 
Source 

port 
Destination Opis 

TUDAS 8000 pctotem34.cern.ch:80 

W lokalnej konfiguracji klienckiej 

TUDASa (.../.tudas/tudas.config) 

jako adres serwera powinien służyć 

localhost:8000 (Po więcej informacji 

nt. pracy zdalnej z TUDASem 

zobacz dokumentację 

deweloperską projektu TUDAS) 
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TOTEM 

Offline 

Database 

10121 int9r1-v.cern.ch:10121 Połączenie z bazą danych (do 

wykorzystania np. w 

sqldeveloperze) będzie zestawione 

pod adresem localhost:10121 
10121 int9r2-v.cern.ch:10121 

Zdalny 

pulpit 

Windows 

21212 
<nazwa_vm>.cern.ch.3389 

 

Połączenie ze zdalnym pulpitem 

Windows będzie dostępne pod 

adresem localhost:21212 

 

Na koniec można zapamiętać połączenie w zakładce Session → Saved Sessions, podać 

nazwę połączenia i zatwierdzić przyciskiem Save. 

2.6. Zależności 

2.6.1. System 

Jedynym zalecanym i w pełni wspieranym systemem jest SLC w wersji 6. Na innych 

systemach operacyjnych (np. Windows) możliwe jest rozwijanie projektu oraz 

korzystanie z części oferowanej funkcjonalności. Jest to spowodowane 

wykorzystywaniem w niektórych modułach systemów zewnętrznych i frameworków 

kompatybilnych wyłącznie z SLC6. 

2.6.2. CMSSW 

Aby można było korzystać z funkcjonalności RunInfoPopulatora konieczna jest 

instalacja środowiska CMSSW w wersji 6 oraz odpowiednie zmienne środowiskowe. 

Proces instalacji jest szczegółowo omówiony na TOTEM TWiki2. Proces instalacji całego 

frameworku jest konieczny do wykonania tylko raz. By uzyskać odpowiednie zmienne 

                                              

2 https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/TOTEM/CompOfflineGettingStartedCMSSW620 

https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/TOTEM/CompOfflineGettingStartedCMSSW620
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środowiskowe mając już zainstalowany CMSSW6, wystarczy w katalogu głównym 

zainstalowanego frameworku wykonać komendy: 

2.6.3. CASTOR 

RunInfoPopulator wykorzystuje do swego działania komendy dostępowe do CASTORa 

oparte na protokole XROOT, takie jak: 

 stager_get 

 stager_qry 

 xrdcp 

 nsfind 

Szczegółowy opis instalacji klienta CASTOR znajduje się w Rozdziale "Systemy 

zewnętrzne". 

2.6.4. Biblioteki 

Większość zależności jest zarządzana przez Mavena i pobierana z zewnętrznych 

repozytoriów. Niektóre biblioteki jednak nie są dostępne na zdalnych repozytoriach, 

dlatego też są dołączone do projektu. Znajdują się w module libs projektu i są 

automatycznie instalowane do lokalnego repozytorium Mavena przy budowaniu 

projektu.   

source /afs/cern.ch/cms/cmsset_default.sh 

cmsenv 
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3. Praca z projektem 

3.1. Dodawanie nowego Populatora 

Celem dodania nowego modułu Populatora do aplikacji, należy: 

1. Zapewnić funkcjonalność Populatora 

a. Stworzyć nowy moduł wykonując w katalogu Populators komendę: 

  podając przy tym odpowiedni GroupId3 oraz ArtifactId4 

b. Zaimplementować funkcjonalność nowego modułu 

c. Wykonać komendę mvn install 

2. Obsłużyć argumenty linii poleceń (aplikacja konsolowa) 

a. W module CLI projektu stworzyć odpowiednią klasę implementującą 

interfejs ch.cern.totem.todac.cli.commons.CLI 

b. Zaimplementować w nowostworzonej klasie obsługę linii poleceń dla 

nowego Populatora 

c. Dodać przypadek nowego CLI w instrukcji switch metody 

getModuleCLI()w klasie CoreCLI 

3. Przebudować aplikację 

4. Przetestować działanie 

 

                                              

3 ch.cern.totem.todac.populators.<nazwa> 

4 nazwa Populatora 

mvn archetype:generate 

 -DarchetypeGroupId=org.apache.maven.archetypes 

 -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart 
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3.2. Zarządzanie serwerem aplikacji webowej 

Aplikacja webowa jest udostępniona na tym samym hoście co serwer i konfiguracja 

TUDASa, czyli na maszynie pctotem34.cern.ch z systemem SLC5. Do jej udostępniania 

wykorzystany jest serwer aplikacyjny Tomcat 7.0.47. Działa on na porcie 80 i obsługuje 

aplikację webową TODAC 5  oraz udostępnia pliki konfiguracyjne serwera TUDASa 6 . 

Serwery działające na maszynie pctotem34 (Tomcat, TUDAS) znajdują się w katalogu 

/root/servers.  

Dla poprawnego działania, Tomcat musi zostać uruchomiony w środowisku, gdzie 

ustawione są zmienne środowiskowe JAVA_HOME oraz JAVA_JRE na katalogi 

odpowiadające JDK oraz JRE Javy 1.7. Z tego powodu serwer najlepiej uruchamiać oraz 

restartować w następujący sposób: 

Uruchomienie serwera w ten sposób powoduje, że logi z działania aplikacji będą 

znajdować się w katalogu /root/servers/todac/logs.  

W przypadku awarii serwera, ponowne uruchomienie za pomocą wspomnianego 

sposobu może okazać się niemożliwe, z powodu działającego w tle procesu Tomcata. 

Należy wtedy ręcznie zabić proces Tomcata. Najpierw należy sprawdzić numer PID 

procesu Tomcata używając komendy: 

Następnie należy zabić proces przy użyciu komendy kill i wykonać normalny rozruch 

serwera:  

                                              

5 http://pctotem34.cern.ch/todac 

6 http://pctotem34.cern.ch/tudas 

cd /root/servers/todac/ 

. /root/servers/todac/restart.sh 

ps aux | grep tomcat 
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3.3. Udostępnianie nowej wersji aplikacji 

3.3.1. Aplikacja konsolowa 

Udostępniając aplikację konsolową w środowisku CERNowym należy pamiętać o kilku 

czynnościach, które należy wykonać: 

 Zbudować wykonywalny plik JAR modułu CLI razem z zależnościami 

o Wykonać komendę mvn install w katalogu modułu CLI 

o Rezultatem jest plik: CLI-<wersja>-jar-with-dependencies.jar 

 Zmienić nazwę otrzymanego pliku na todac.jar 

 Przenieść plik do katalogu: 

/afs/cern.ch/exp/totem/soft/database/todac/release/ 

3.3.2. Aplikacja webowa 

Wdrożenie nowej wersji aplikacji webowej jest prostsze niż w przypadku aplikacji 

konsolowej. Należy: 

 Przebudować moduł Web komendą mvn install. Rezultatem jest wynikowy plik 

WAR w katalogu target. 

 Zmienić nazwę pliku WAR na todac.war 

 Umieścić plik WAR na serwerze 

o Zalogować się jako użytkownik root do hosta pctotem34.cern.ch 

o Usunąć z katalogu /root/servers/tomcat/webapps/ starą wersję aplikacji 

(plik WAR oraz odpowiadający katalog) 

o Wkleić nowy plik WAR 

o Wykonać skrypt restartujący serwer aplikacyjny  

cd /root/servers/todac/ 

. /root/servers/todac/restart.sh 
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. /root/servers/todac/restart.sh 
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4. Systemy zewnętrzne 

4.1. lxbatch 

4.1.1. Opis 

lxbatch to system obejmujący ponad 1000 maszyn, których zasoby obliczeniowe mogą 

zostać wykorzystane przez użytkowników w CERN do przeprowadzenia analiz i symulacji 

związanych z dużą ilością danych lub wymagających dużej mocy obliczeniowej. System 

jest dostępny tylko z poziomu maszyn lxplus. Użytkownicy mogą zakolejkować 

wykonanie określonych przez nich procesów (ang. job) i gdy tylko zostanie im 

przydzielona moc obliczeniowa, system lxbatch zajmie się ich wykonaniem. Każdy job w 

systemie ma swój unikalny identyfikator (numer). Użytkownik może wybrać do jakiej 

kolejki chce dodać swoje zadania - kolejki te są podzielone ze względu na oczekiwany 

czas wykonywania się procesów. Największą wydajnością cechują się kolejki, w których 

oczekiwany czas na zakończenie procesu jest najdłuższy. 

Po uruchomieniu joba, w aktualnym katalogu roboczym utworzy się katalog o nazwie 

LSFJOB_<numer_joba>, a w nim plik STDOUT, zawierający standardowe wyjście 

zakolejkowanego przez nas procesu. Plik ten może zmieniać swoją zawartość w trakcie 

wykonywania procesu. 

Zaleca się wykorzystanie systemu lxbatch podczas wykorzystywania RunInfoPopulatora 

dla dużych ilości danych (ponad 100GB). 

4.1.2. Wykorzystanie 

4.1.2.1. Dodanie procesu do wydajnej kolejki 2nw 

 

bsub -q “2nw”<komenda> 
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gdzie <komenda> jest dowolnym poleceniem wykonywalnym na lxplus. Przykłady: 

 “ls -l &&ls” 

 ./runme.sh 

Uwaga: cudzysłowów jest używany tylko przy łączeniu kilku poleceń. 

4.1.2.2. Wyświetlenie aktualnej listy jobów 

4.1.2.3. Wyświetlenie standardowego wyjścia joba 

4.1.2.4. Zabicie joba 

4.1.2.5. Zabicie wszystkich zakolejkowanych jobów 

4.2. CASTOR 

4.2.1. Opis 

CASTOR jest systemem hierarchicznym systemem plików przeznaczonym do 

przechowywania plików o dużej objętości. Obecnie w systemie znajduje się około 100 PB 

danych. Dane przechowywane są na wydajnych taśmach i macierzach dyskowych. 

Architektura systemu nie pozwala jednak na natychmiastowy dostęp do plików - można 

bjobs 

bjobs -l 

bjobs -w 

bpeek <numer_joba> 

bkill <numer_joba> 

bkill 0 
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je czytać jedynie z macierzy dyskowych, które mają ograniczoną pojemność. Wszystkie 

dane mają swoją kopię na taśmach i jeżeli nie są dostępne na macierzach dyskowych, 

należy ich wcześniej zażądać. Po czasie od 30 minut do 24 godzin (według 

dokumentacji) żądany plik będzie gotowy do pobrania.  

Przed rozpoczęciem pracy z CASTORem należy skonfigurować odpowiednie zmienne 

środowiskowe (opis poniżej). CASTOR jest dostępny w CERNie z maszyn lxplus oraz z 

maszyn wirtualnych z systemem SLC po wcześniejszym zainstalowaniu odpowiednich 

bibliotek. 

4.2.2. Wykorzystanie 

4.2.2.1. Instalacja (tylko maszyny wirtualne) 

4.2.2.2. Konfiguracja 

4.2.2.3. Transfer plików 

 

yum install castor-vmgr-client 

yum install castor-rfio-client 

yum install castor-ns-client 

yum install castor-devel 

yum install castor-stager-client 

yum install castor-vdqm2-client 

yum install castor-lib 

export RFIO_USE_CASTOR_V2=YES 

export STAGE_HOST=castorpublic 

export STAGE_SVCCLASS=default 

xrdcp <skad-sciezka> <dokad-sciezka> 
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4.2.2.3.1. Przykład wysłania pliku 

4.2.2.3.2. Przykład pobrania pliku 

4.2.2.3. Sprawdzenie stanu pliku 

Możliwe komunikaty: 

 STAGED - plik znajduje się na macierzach dyskowych i jest gotowy do pobrania 

 STAGEIN - plik został zakolejkowany do umieszczenia na macierzach dyskowych 

 Error 2 / No such file or directory - plik nie został zakolejkowany ani nie 

znajduje się na macierzach dyskowych  

Przykład 

4.2.2.4. Żądanie umieszczenia pliku na macierzach dyskowych 

 

xrdcp 

 /home/kmielnik/file

 xroot://castorpublic.cern.ch//castor/cern.ch/user/k/kmielnik/file 

xrdcp 

 xroot://castorpublic.cern.ch//castor/cern.ch/user/k/kmielnik/file 

 /home/kmielnik/file 

stager_qry -M <sciezka> 

stager_qry -M /castor/cern.ch/user/k/kmielnik/file 

stager_get -M <ścieżka> 
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Przykład 

4.3. SQL Developer 

4.3.1. Opis 

Oracle SQL Developer to graficzne środowisko służące do pracy z językiem SQL i 

bazami danych Oracle. Zostało utworzone z wykorzystaniem języka Java co zapewnia 

wieloplatformowość. Przydaje się do podstawowych operacji na bazie danych takich jak 

wyświetlanie zawartości, wstawianie, usuwanie i modyfikacja rekordów i testowania 

zapytań SQL z różnych kont użytkowników (Read, Write). Jest również zalecanym 

narzędziem do tworzenia kopii zapasowej bazy danych. 

4.3.2. Wykorzystanie 

4.3.2.1. Uruchomienie 

Na niektórych maszynach wirtualnych z systemem Windows w CERN występuje 

problem z uruchomieniem aplikacji przez standardowe podwójne kliknięcie pliku 

wykonywalnego - należy wtedy uruchomić ten plik z linii poleceń systemu (cmd).  

4.3.2.2. Dodanie nowego połączenia 

Aby dodać nowe połączenie, należy wybrać z menu górnego File → New → 

Connections → Database Connection i wypełnić odpowiednimi parametrami.  

stager_get -M /castor/cern.ch/user/k/kmielnik/file 
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Rys. 6. Konfiguracja tunelowanego połączenia z hostem int9r_lb.cern.ch 

4.3.2.3. Wykonywanie SQL 

Aby otworzyć nowe okno SQL Worksheet, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na 

połączenie w oknie Connections i wybrać opcję Open SQL Worksheet. Otwarte 

zostanie okno do edycji skryptu SQL. Cały skrypt można wykonać klawiszem F5, a 

pojedyncze linie (np. tylko te zaznaczone myszą) kombinacją Ctrl + Enter. 

Uwaga: modyfikacje zawartości bazy danych należy zacommitować klawiszem F11 - 

inaczej dane mogą nie zostać zapisane w bazie po wykonaniu poleceń SQL takich jak 

insert, update, delete. 

4.3.2.4. Tworzenie kopii zapasowej 

Z górnego menu wybieramy kolejno: Tools → DatabaseExport. Pojawi się okienko, w 

którym wybieramy połączenie z bazą danych, które zostanie wykorzystane przy 

tworzeniu kopii zapasowej, dane do skopiowania, format wyjściowy i plik, który będzie 

zawierał te dane. 
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Rys. 6. Konfiguracja kreatora kopii zapasowej 

W kolejnych krokach należy zaznaczyć wszystkie typy obiektów przechowywane w bazie. 

Przy 36 milionach rekordów w bazie eksport bazy danych trwa około 12 godzin, a plik 

wynikowy ma rozmiar około 7 GB. Należy zatem zapewnić odpowiednią ilość wolnej 

przestrzeni dyskowej na kopię zapasową. 

4.3.2.5. Mechanizm Flashback 

Po usunięciu danych z bazy przez pewien czas istnieje możliwość ich przywrócenia. 

System bazodanowy Oracle 11g został wyposażony w mechanizm Flashback 

pozwalający na wyświetlenie zawartości tabel w określonym punkcie czasu oraz 

przywrócenie zawartości tabel do danego punktu w czasie. Czas od usunięcia po jakim 

dane są możliwe do przywrócenia jest nieokreślony i zależy głównie od ilości usuniętych 

danych oraz czasu, który upłynął od operacji usunięcia.  
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Sposób wykorzystania mechanizmu oraz przykłady zostały opisane i opublikowane na 

TOTEM TWiki7. 

Uwaga: po przywróceniu danych mechanizmem Flashback nie wolno zapomnieć o 

zacommitowaniu zmian. 

4.4. SQL*Plus 

4.4.1. Opis 

SQL*Plus jest narzędziem linii poleceń służącym do wykonywania poleceń SQL. W CERN 

dostępny jest z maszyn wirtualnych oraz maszyn lxplus. Został stworzony z myślą o 

użytkownikach mających problemy z połączeniem do bazy danych, wykonywania 

skryptów shella i zmiany wygaśniętych haseł użytkowników bazy. Po uruchomieniu 

aplikacji można m.in. wykonywać komendy SQL lub skrypty z plików. 

4.4.2. Wykorzystanie 

4.4.2.1. Uruchomienie aplikacji i nawiązanie połączenia 

Przykład 

4.4.2.2. Wykonywanie skryptu sql z pliku 

                                              

7 https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/TOTEM/CompDBRestoringDBData 

sqlplus<login>/<haslo>@<adres>:<port>/<nazwa_uslugi> 

sqlplus user/xxxxxxxx@int9r2-v.cern.ch:10121/int9r_lb.cern.ch 

@<sciezka_do_pliku.sql> 

https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/TOTEM/CompDBRestoringDBData
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Przykład 

4.4.2.3. Silent mode 

Podczas wykonywania dużych skryptów, na terminalu pojawi się wiele komunikatów. 

Znacznie zmniejsza to wydajność przetwarzania skryptu. Jeżeli wystąpienie błędów nie 

jest spodziewane podczas wykonywania poleceń, można wyłączyć wypisywanie 

komunikatów na terminal poleceniem: 

 

 

 

  

@/home/user/backup.sql 

SET TERMOUT OFF; 
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5. Używane biblioteki 

W poniższym rozdziale wylistowane zostały nazwy i wersje bibliotek i narzędzi 

używanych w procesie tworzenia projektu. 

5.1. Języki programowania 

 Java JDK 1.7u45 

5.2. IDE i narzędzia programistyczne 

 Eclipse IDE for Java EE Developers, wersja 4.3.1 

 IntelliJ IDEA, licencja AGH, wersja 12.1.6 

 Maven, wersja 3.1.1 

o maven-compiler-plugin, wersja 3.1 

o maven-assembly-plugin 

o maven-eclipse-plugin, wersja 2.9 

o maven-clean-plugin, wersja 2.5 

o maven-exec-plugin, wersja 1.2.1 

o maven-install-plugin, wersja 2.4 

o maven-war-plugin, wersja 2.4 

o vaadin-maven-plugin, wersja 7.1.7 

5.3. Biblioteki wewnętrzne CERNu 

 TUDAS client, wersja 0.0.1 

 LHC Logging Database Service 

o logging-data-extractor-5.6.2 

o logging-data-extractor-client-5.6.2 

o logging-data-extractor-derivations-1.3.0 
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o logging-data-extractor-domain-5.3.1 

o accsoft-commons-util-1.22.3 

5.4. Biblioteki zewnętrzne 

 Vaadin, wersja 7.1.7 

o vaadin-server 

o vaadin-client 

o vaadin-client-compiled 

o vaadin-push 

o vaadin-themes 

 Apache Shiro, wersja 1.2.2 

 Apache log4j, wersja 1.2.16 

 args4j, wersja 2.0.21 

 Javamexclassmexer, wersja 0.0.3 

 Lombok, wersja 0.12.0 

 Java Transaction API 1.0.1b 

 Oracle Database 

o ojdbc6-11g 

o orai18n-11g 

 

 


