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Dodatek B - Praca z TUDASem 

1. Notatki 

Modyfikacja interfejsów TUDASa 

Podczas tworzenia projektu TODAC konieczne okazało się modyfikowanie i 

dodawanie nowych metod do interfejsu TUDASa. Została przy tym sporządzona 

obszerna notatka, która jest umieszczona w serwisie Assembla1. 

Instalacja Ice w SLC 6 

Podczas kompilacji TUDASa na CERNowych maszynach wirtualnych z systemem SLC 

6, niezbędne są narzędzia Ice przy kompilacji interfejsów. Aby zainstalować ZeroC Ice 

3.4.2 na maszynie wirtualnej należy wykonać następujące kroki:  

Zmodyfikować zawartość pliku zeroc-ice.rhel6.repo na następującą: 

Zainstalować pakiety Ice: 

                                              

1 https://www.assembla.com/spaces/todac/wiki/Modyfikacja_interfejs%C3%B3w_TUDASa 

cd /etc/yum.repos.d 

sudo wget http://download.zeroc.com/Ice/3.4/rhel6/zeroc-ice-rhel6.repo 

[zeroc-ice] 

name=Ice 3.4 for RHEL $releasever - $basearch 

baseurl=http://www.zeroc.com/download/Ice/3.4/rhel6/x86_64/ 

enabled=1 

gpgcheck=1 

gpgkey=http://www.zeroc.com/download/RPM-GPG-KEY-zeroc-release 

sudo yum install db48.x86_64 db48-devel db48-utils ice.noarch ice-c++ ice-

c++-devel.x86_64 ice-java ice-libs ice-python ice-python-devel ice-servers 

ice-utils ice-java-devel ice-php ice-php-devel ice-ruby ice-ruby-devel ice-

sqldb 

https://www.assembla.com/spaces/todac/wiki/Modyfikacja_interfejs%C3%B3w_TUDASa
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2. Aplikacje klienckie 

2.1. Python 

Operacje klienta w Pythonie opierają się tylko na przekazaniu do serwera 

otrzymanych od użytkownika danych wejściowych (w Javie wszystko jest wcześniej 

jeszcze przepuszczane przez formatCheckera). 

2.1.1. Uruchomienie 

1. Instalacja ZeroCIce w wersji 3.4.2 (x86) 

2. Instalacja Python w wersji 2.6.6 (x86) 

3. Przypisanie do zmiennej środowiskowej PYTHONPATH ścieżki do bibliotek 

Ice'a dla Pythona 

Windows: PYTHONPATH=%ICE_HOME%\python (ICE_HOME wskazuje na 

główny katalog Ice'a) 

4. Konfiguracja Eclipse 

a. Zainstalować PyDev w Eclipse 

b. Skonfigurować interpreter Pythona  

i. Window → Preferences → PyDev →  Python Interpreters →  

AutoConfig 

ii. Zaznaczyć Ice'ową bibliotekę Pythona 

5. Projekt 

a. Stworzyć nowy projekt PyDevProject 

b. Dodać wszystkie pliki (i katalogi) z katalogu release\python\lib\tudas 

6. Uruchomić przykład 
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2.1.2. Testowanie 

Szczegóły testowania klienta TUDASa w Pythonie wraz z kodem testującym znajdują 

się w serwisie Assembla na profilu projektu TODAC2. 

Optics 

Interfejs TUDASa zdefiniowany w IOpticsManager.ice przewiduje udostępnienie 18-

stu metod. 

Nagłówek metody Działanie Komentarz 

int saveBetaStar(long startTime, long 

endTime, double betaStar) 

OK  

double loadBetaStar(longtimestamp) OK  

double loadBetaStarByVersion(long 

timestamp, int version) 

OK  

int saveCurrents(long startTime, long 

endTime, StringDoubleMap currents) 

OK  

StringDoubleMap loadCurrents(longtim

estamp) 

OK  

StringDoubleMap loadCurrentsByVersio

n(long timestamp, int version) 

OK  

StringDoubleMap loadAverageCurrents(

long startTime, long endTime) 

BŁĄD 

serwera 

Serwer zwraca zwyczajnie to 

co zostało zapisane przez 

metodę save() dla ostatniej 

zapisanej wersji. Zgodnie z 

nazwą metody serwer 

powinien zwracać wartość 

średnią. 

                                              

2 https://www.assembla.com/spaces/todac/wiki/Testowanie_klienta_TUDASa_w_Pythonie 

https://www.assembla.com/spaces/todac/wiki/Testowanie_klienta_TUDASa_w_Pythonie
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Błąd po stronie serwera. 

StringDoubleMaploadAverageCurrentsB

yVersion(long startTime, long endTime, 

int version) 

OK  

int saveMagnetStrength(long startTime, 

long endTime, 

StringDoubleMapmagnetStrength) 

OK  

StringDoubleMap loadMagnetStrength(l

ongtimestamp)  

OK  

StringDoubleMaploadMagnetStrengthB

yVersion(long timestamp, int version) 

OK  

int saveElasticOptics(long startTime, 

StringStringDoubleMapopticsMatrix) 

OK  

StringStringDoubleMap loadElasticOptic

s(longtimestamp) 

OK Zapisując wcześniej wartość 

2.502 w bazie, metoda load* 

zwróci 

2.5019999999999998. 

StringStringDoubleMaploadElasticOptics

ByVersion(long timestamp, int version) 

OK  

int saveInelasticOpticFile(long startTime, 

long endTime, 

tudasUtil::enumeration::FileType type, 

 ByteSequence bytes) 

BŁĄD 

serwera 

Błąd po stronie serwera. 

Kod po stronie klienckiej 

wygląda w porządku. 

Klient Javowy daje ten sam 

rezultat. 

ByteSequence loadInelasticOpticsFile(lo

ng timestamp, 

BŁĄD 

serwera 

Zostaje zwrócona 

informacja, że nie ma takich 
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tudasUtil::enumeration::FileType type) wyników w bazie - 

poprawne. 

Będzie można się upewnić 

jak będzie działała metoda 

save*. 

Kod po stronie klienckiej 

wygląda w porządku. 

Klient Javowy daje ten sam 

rezultat. 

ByteSequenceloadInelasticOpticsFileByV

ersion(long timestamp, 

tudasUtil::enumeration::FileType type, 

int version) 

BŁĄD 

serwera 

j.w. 

OpticsFileMetadataList listOpticsFiles(lo

ng startTime, long endTime, 

tudasUtil::enumeration::FileType type) 

BŁĄD 

serwera 

j.w. 

RomanPot 

Interfejs TUDASa zdefiniowany w IRomanPotManager.ice przewiduje udostępnienie 

15-stu metod. 

Nagłówek metody Działanie Opis 

int saveOffsets(long startTime, string 

label, StringDoubleMap offsets) 

OK  

StringDoubleMap loadOffsetsByVersion(

long timestamp, string label, int version) 

OK  

StringDoubleMap loadOffsets(long 

timestamp, string label) 

OK  
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saveGeometry(long startTime, long 

endTime, string label, 

StringDoubleMapgeometryValues) 

OK  

StringDoubleMap loadGeometry(long 

timestamp, string label) 

OK  

StringDoubleMap loadGeometryByVersi

on(long timestamp, string label, int 

version) 

OK  

int saveAlignments(long startTime, long 

endTime, string label, AlignmentList 

alignments) 

OK  

int saveAlignmentsByRun(intstartRun, 

intendRun, string label, AlignmentList 

alignments) 

BŁĄD 

serwera 

Wersje danych nadawane 

przez serwer przy 

wywołaniu tej metody to 

potęgi liczby 2. 

AlignmentMap loadAlignments(long 

startTime, long endTime, string label) 

OK  

AlignmentMap loadAlignmentsByRun(in

tstartRun, intendRun, string label) 

OK  

AlignmentMap loadAlignmentsByVersio

n(long startTime, long endTime, string 

label, int version) 

BŁĄD 

serwera 

Błąd serwera dot. 

wersjonowania 

Alignmentów. 

Problem z numerem wersji 

!= 0, prawdopodobnie zły 

SQL, w Javie to samo. 

Strona kliencka wygląda 

OK. 
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AlignmentMap loadAlignmentsByRunBy

Version(intstartRun, intendRun, string 

label, int version) 

BŁĄD 

serwera 

j.w. 

int saveRomanPotPosition(long 

startTime, long endTime, string label, 

double value) 

OK  

double loadRomanPotPosition(long 

timestamp, string label) 

OK  

double loadRomanPotPositionByVersion

(long timestamp, string label, int 

version) 

OK  

General Measurement 

Interfejs TUDASa zdefiniowany w IGeneralMeasurementManager.ice przewiduje 

udostępnienie 10-ciu metod. 

Wszystkie błędy, które poniżej opisano wydają się być jednym i tym samym błędem 

po stronie serwera. 

Nagłówek metody Działanie Opis 

int saveGeneralMeasurement(tudasUtil:

:structure::GeneralMeasurementIOViov, 

tudasUtil::structure::GeneralMeasurem

ent measurement) 

OK  

void saveBatchedGeneralMeasurement

s(BatchedMeasurementsMapmeasure

ments)  

OK  

int saveGeneralMeasurementVector(tu

dasUtil::structure::GeneralMeasuremen

BŁĄD 

serwera 

Dla niektórych danych leci 

nieznany błąd z TUDASa.  
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tIOViov, GeneralMeasurementList 

measurements) 

Podejrzenie: być może aby 

sprawdzić wersję 

zapisywanych danych 

wywoływana jest metoda 

loadGeneralMeasurementV

ector, która sypie błędami 

(opis poniżej). 

 

Kod klienta wygląda dobrze, 

w klient Javowy dla tych 

samych danych zachowuje 

się identycznie => błąd po 

stronie serwera. 

saveBatchedGeneralMeasurementVect

ors(BatchedVectorMeasurementsMap

measurements)  

BŁĄD 

serwera 

j.w. 

tudasUtil::structure::GeneralMeasurem

ent loadGeneralMeasurement(long 

timestamp, string typeName) 

OK  

tudasUtil::structure::GeneralMeasurem

ent loadGeneralMeasurementByVersio

n(long timestamp, string typeName, 

int version) 

OK  

BatchedMeasurementsMap loadGener

alMeasurements(long startTime, long 

endTime, string typeName) 

OK W kliencie Pythona z 

rozpędu zostało dopisane 

przeładowanie z 

parametrem version i 

wywoływana była 
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metoda loadGeneralMeasur

ementsByVersion, która w 

interfejsie Ice nie istnieje - 

zostało to usunięte. 

GeneralMeasurementList loadGeneral

MeasurementVector(long timestamp, 

string typeName) 

BŁĄD 

serwera 

Błąd po stronie serwera. 

Występuje zawsze. 

Kod klienta wygląda dobrze, 

po stronie Javy efekt ten 

sam. 

GeneralMeasurementList loadGeneral

MeasurementVectorByVersion(long 

timestamp, string typeName, int 

version) 

BŁĄD 

serwera 

j.w. 

BatchedVectorMeasurementsMap load

GeneralMeasurementVectors(long 

startTime, long endTime, string 

typeName) 

BŁĄD 

serwera 

j.w. 

Luminosity 

Interfejs TUDASa zdefiniowany w ILuminosityManager.ice przewiduje udostępnienie 

10-ciu metod. 

Nagłówek metody Działanie Opis 

int saveLuminosityByLs(long startTime, 

long endTime, string label, 

LuminosityByLsList luminosity) 

OK  

LuminosityByLsList loadLuminosityByLs

(long timestamp, string label) 

OK  
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LuminosityByLsList loadLuminosityByLs

ByVersion(long timestamp, string label, 

int version) 

OK  

LuminosityMetadataList listAllLuminosi

tyByLs() 

OK   

LuminosityMetadataList listLuminosity

ByLs(long startTime, long endTime) 

OK Wystarczy, że timestampy 

zahaczają o jakiś IOV - 

wtedy pobiorą też te dane 

int saveLuminosityByLsXing(long 

startTime, long endTime, string label, 

LuminosityByLsXingList luminosity) 

OK  

LuminosityByLsXingList loadLuminosity

ByLsXing(long timestamp, string label) 

OK   

LuminosityByLsXingList loadLuminosity

ByLsXingByVersion(long timestamp, 

string label, int version) 

OK  

LuminosityMetadataList listAllLuminosi

tyByLsXing() 

OK  

LuminosityMetadataList listLuminosity

ByLsXing(long startTime, long 

endTime) 

OK Wystarczy, że timestampy 

zahaczają o jakiś IOV - 

wtedy pobiorą też te dane 

Run Information 

Interfejs TUDASa zdefiniowany w IRunInformationManager.ice przewiduje 

udostępnienie 4-ech metod. 

Nagłówek metody Działanie Opis 

void saveRunInformation(int OK  
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runNumber, string description, 

EventList events) 

IntSequence listAllRuns() OK  

long loadRunStartTime(int runNumber) OK   

long loadRunEndTime(int runNumber) OK  

Administration 

Interfejs TUDASa zdefiniowany w IAdministrationManager.ice przewiduje 

udostępnienie dwóch metod. 

Implementacja klienta pythonowego nie przewidywał jednak implementacji tego 

managera. Został on więc przez doimplementowany i przetestowany. 

Nagłówek metody Działanie Opis 

void savePermissions(string login, 

PermissionMap permissions) 

OK  

void deletePermissions(string login, 

ServiceList permissions) 

OK  

2.2. C++ 

2.2.1. Uruchomienie 

1. Klienta należy skompilować skryptem release.sh z trunka tudasa (SVN) - 

automatycznie zostaną przekopiowane odpowiednie pliki do katalogu release.  

2. Przykładowe programy można kompilować make'iem z katalogu release/c++, 

ale wcześniej z tamtego katalogu należy uruchomić skrypt configuration. 

Uwaga 

Nie można poprawnie usunąć wskaźnika na DatabaseAccessProvidera: 

DatabaseAccessProvider* serviceProvider = NULL; 

    try{ 
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zawsze rzuci:  Segmentation fault (core dumped). Konkretnie linijka: 

2.2.2. Testowanie 

Szczegóły testowania klienta TUDASa w C++ wraz z kodem testującym znajdują się w 

serwisie Assembla na profilu projektu TODAC3. 

Wyniki testowania klienta w C++ były identyczne jak dla klienta w Pythonie dla 

obszarów: Optics, Roman Pot, General Measurement, Luminosity, 

RunInformation. 

Klient C++ nie posiada implementacji AdministrationManagera.  

3. Znane problemy 

Uprawnienia 

Jeśli serwer korzysta z użytkownika TOTEM_OFFLINE_APP_R bądź W to czasami 

pojawia się błąd ORA-01031 (insufficient privileges). Nie wiadomo, na którym 

zapytaniu SQL rzucony jest wyjątek TUDAS Exception z wiadomością 

UnknownException:Improper SQL Grammar. Korzystając tylko z użytkownika 

TOTEM_OFFLINE_APP zarówno do pisania i czytania ("godmode") powoduje 

zniknięcie błędu. 

                                              

3 https://www.assembla.com/spaces/todac/wiki/Testowanie_klienta_TUDASa_w_CPP 

        serviceProvider =  DatabaseAccessProvider::getInstance(); 

        serviceProvider->initialize(); 

        serviceProvider->close(); 

        delete serviceProvider; 

    } catch(TudasException e){ 

        cout<< e; 

        if(serviceProvider) { 

            serviceProvider->close(); 

            delete serviceProvider; 

        } 

    } 

delete serviceProvider; 

https://www.assembla.com/spaces/todac/wiki/Testowanie_klienta_TUDASa_w_CPP
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W sprawie tego błędu kilkakrotnie interweniował jeden z twórców TUDASa. 

Ostatecznie błąd zdaje się nie występować. 

Limity Ice 

Napotkane zostały problemy z konfiguracją komunikacji Ice. Związane były one z 

przesyłaniem przez jedną ze stron zbyt wielkich segmentów danych niż druga strona 

mogła przyjąć. Zmiany w konfiguracjach strony klienckiej i serwerowej (parametr 

Ice.MessageSizeMax) rozwiązały problem. 

Niepoprawne zapytania SQL 

Niektóre zapytania SQL w TUDASie były niepoprawne – zwykle były to literówki, 

rzadziej potrzebna była rekonstrukcja całego zapytania. 

Niedziałający skrypt generujący bazę 

Chcąc postawić bazę od nowa nie należy zakładać, że skrypt generujący ją jest w pełni 

poprawny. Dlatego też przed ewentualnym usunięciem bazy należy koniecznie 

wykonać jej kopię zapasową.  

Poprawiony i działający skrypt generujący bazę znajduje się w repozytorium SVN 

Assembli projektu TODAC. 

Wersjonowanie Alignmentów 

Podczas zapisywania Alignmentów za pomocą RomanPotManagera, kolejne wersje 

danych nie są oznaczane przez serwer kolejnymi liczbami naturalnymi, ale kolejnymi 

potęgami dwójki. 

Ponadto, niemożliwe jest odczytanie z bazy zapisanych Alignmentów o wersji innej 

niż najnowsza – błąd serwera. 

Blokowanie portu 80 na komputerze pctotem34 

Czasami, najczęściej po automatycznych aktualizacjach systemu na pctotem34, nie 

jest dostępna do pobrania konfiguracja TUDASa wystawiona przez http na 

komputerze pctotem34. Rozwiązaniem tego problemu było zrestartowanie demona 

httpd na tamtej maszynie bądź rekonfiguracja firewalla (iptables) na mniej 

restrykcyjną.  
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Uwierzytelnianie 

TUDAS wykorzystuje CERNowy system SSO jako wygodnej kontroli dostępu. 

Implementacja bazuje na SSO web service udostępnianym przez CERN. W styczniu 

2013 ta metoda uwierzytelniania przestała działać. Były podejmowane liczne próby 

naprawienia tego, jednak pracując zdalnie nie udało się nawet wykryć co dokładnie 

przestało działać i dlaczego - problem jest niezidentyfikowany. 

Podejrzenia: najprawdopodobniej nie jest to błąd niepoprawnej implementacji - 

przestało to działać "z dnia na dzień", bez zmian w kodzie. Błąd może leżeć po 

stronie pctotem34 (np. brak/wygaśnięcie certyfikatu) albo może wynikać z jakichś 

zmian w systemie CERNowym. 


