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Burzliwy rozwój obiektowych baz danych miaª miejsce w latach dziewi¦¢-
dziesi¡tych XX wieku. W ostatnich latach XX wieku silnie rozwijaªa si¦ te»
koncepcja póªstrukturalnych baz danych. Obecnie nadal u»ywa si¦ obu tych
rodzajów baz danych. Chocia» s¡ one dalej rozbudowywane, jednak zajmuj¡
raczej nisze rynkowe i nie s¡ ju» wiod¡cymi technologiami.

Przez ostanie 10 lat prowadziªem wykªad monogra�czny o takich bazach
danych, a tak»e prace badawcze nad rozwojem ich koncepcji. Niniejszy tom
jest zbiorem materiaªów zebranych przeze mnie w tym okresie. Mo»na go po-
dzieli¢ na dwie cz¦±ci. Pierwsza z nich to podr¦cznik do prowadzonego przeze
mnie wykªadu monogra�cznego. Druga cz¦±¢ to zbiór wyników bada« nauko-
wych. Niektóre z przedstawionych tu zagadnie« byªy przedmiotem wcze±niej-
szych publikacji [BS01, BS07, Ste06]. W niniejszej ksi¡»ce zebraªem je wszyst-
kie, zaktualizowaªem, rozszerzyªem, a tak»e uzupeªniªem caªkiem nowym ma-
teriaªem dydaktycznym i naukowym. Wszystko stanowi jednolit¡ monogra�¦
obiektowych i póªstrukturalnych baz danych.

1.1 Zawarto±¢ rozdziaªów

Rozdziaªy 2-9 skªadaj¡ si¦ na podr¦cznik do nauki przedmiotuObiektowe i póª-
strukturalne bazy danych.

Rozdziaª 2 zawiera informacje o obiektowym strukturalnym modelu da-
nych. Jego celem jest m.in. przekonanie czytelnika, »e nie tylko relacyjny, ale
tak»e obiektowy model danych mo»na sformalizowa¢. W rozdziale 3 zapropo-
nowaªem klasy�kacj¦ j¦zyków zapyta« dla baz obiektowych o modelach opi-
sanych w rozdz. 2 oraz wªasny pro±ciutki referencyjny j¦zyk zapyta« NaszQL.
Oba te rozdziaªy s¡ napisanym caªkowicie od nowa i uzupeªnionym materia-
ªem z [BS07]. W rozdziale 4 przedstawiªem zagadnienia zwi¡zane z obiektowo-
relacyjnym modelem danych i metodami projektowania i programowania ta-
kich baz danych. Rozdziaª ten stanowi istotnie rozszerzenie materiaªu przed-
stawionego w [BS01].
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Rozdziaªy 5-7 stanowi¡ caªkowicie nowy materiaª po±wi¦cony bardzo cie-
kawemu przedsi¦wzi¦ciu budowy systemu zarz¡dzania bazami danych LORE
i aparatu wykonawczego j¦zyka zapyta« Lorel. Rozdziaª 5 to omówienie tego
j¦zyka. W rozdziale 6 przedstawiªem architektur¦ i zasady dziaªania aparatu
wykonawczego LORE. Z kolei rozdziaª 7 to prezentacja koncepcji póªschematu
w formie DataGuide.

W rozdziale 8 omówiªem j¦zyki zapyta« dla danych XML, a w szczególno-
±ci najwa»niejszy z nich XQuery, który jest ju» standardem przemysªowym.
Rozdziaª ten to rozwini¦cie i uzupeªnienie tre±ci przedstawionych w [BS07].

Rozdziaª 9, jako ostatni w cz¦±ci dydaktycznej, stanowi prezentacj¦ archi-
tektury stosowej zaproponowanej pod koniec XX wieku przez prof. Kazimierza
Subiet¦. W czasie dziaªania grupy roboczej OMG, która miaªa wypracowa¢
nowy standard dla obiektowych baz danych, uznano architektur¦ stosow¡ za
idealny punkt wyj±ciowy do budowy tego standardu. Rozdziaª 9 jest uzupeª-
nieniem zagadnie« omówionych w [Ste06].

Rozdziaªy 10-13 to artykuªy naukowe zawieraj¡ce oryginalny wkªad w roz-
wój dziedziny baz danych. W rozdziale 10 zebraªem informacje o mojej autor-
skiej koncepcji póªmocnej kontroli typów pierwotnie opublikowanej w [Ste06,
LSS06]. Rozdziaª 11 to oryginalna koncepcja strumieniowego aparatu wyko-
nawczego SBQL.

Pocz¡tkowe rozdziaªy ksi¡»ki zawieraj¡ omówienie wielu ró»nych modeli
danych. Rozdziaªy 12 i 13 to raport z próby zbudowania uniwersalnego modelu
danych i uniwersalnego j¦zyka zapyta«. W szczególno±ci, uniwersalny model
danych staª si¦ podstaw¡ do pewnych ogólnych wniosków na temat systemów
odwzorowa« obiektowo-relacyjnych.

1.2 Projekt LoXiM

W tym punkcie pragn¦ opisa¢ swoje do±wiadczenia z pewnego du»ego przedsi¦-
wzi¦cia programistycznego prowadzonego w ramach zaj¦¢ ze studentami. Na
pocz¡tku roku akademickiego 2005/6 rozpocz¦li±my budow¦ systemu zarz¡-
dzania baz¡ danych zgodnie z architektur¡ stosow¡ (por. rozdz. 9). SBQL byª
jego natywnym j¦zykiem zapyta«. Docelowo ów SZBD miaª obsªugiwa¢ tak»e
zapytania w innych j¦zykach zapyta«, takich jak SQL, OQL, Lorel i XQuery.
Zapytania tych j¦zyków miaªy by¢ odwzorowywane na SBQL, który odgrywaª
rol¦ asemblera.

Budowanemu SZBD nadaªem nazw¦ LoXiM, która to nazwa przegraªa
w 2005 roku konkurs na miano nowej wersji systemu budowanego przez ze-
spóª Kazimierza Subiety w PJWSTK. Zwyci¦sk¡ w tamtym konkursie okazaªa
si¦ ODRA b¦d¡ca skrótem od Object Database for Rapid Application deve-
lopment [AHK+08]. Nazwa LoXiM byªa wzorowana na nazwie legendarnego
systemu LOQIS [Sub90a]. Sªowo LoXiM zawiera anagram skrótu XML, gdy»
miaª to by¢ system póªstrukturalny. Maªe literki o oraz i miaªy symbolizo-
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wa¢ obiektowo±¢ i Internet, poniewa» w zamierzeniu system miaª by¢ u»ywany
w aplikacjach WWW. J¦zykiem implementacji LoXiM jest C++.

Oczekiwaªem, »e studenci sami zorganizuj¡ prace zgodnie z zasadami in»y-
nierii oprogramowania. Byli to przecie» studenci dwóch ostatnich lat studiów
magisterskich1. Studenci przyst¡pili do prac i z czasem powstaªy pierwsze
zr¦by funkcjonalno±ci [Ole07]. Wkrótce system rozrósª si¦ do ogromnych roz-
miarów jak na przedsi¦wzi¦cie akademickie (ponad 100 000 wierszy kodu).
Poszczególne fragmenty stawaªy si¦ przedmiotem licznych prac magisterskich:
optymalizacja zapyta« [Sit07], klasy w modelu M1 [Kac07], podsystem dzien-
ników [Bud07, Per10], interfejs programistyczny dla Javy [Ros07], aktualizo-
walne perspektywy [Gry08], narz¦dzia do monitorowania [Kla08], uniwersalny
protokóª komunikacyjny [Tab08], póªmocna kontrola typów [Hum20], indeksy
[Tur08], sterownik JDBC [Mic09], narz¦dzia do administracji zdalnej [Kos09]
oraz interfejsy i schematy zewn¦trzne [D¡b09]. Powstaªa te» witryna przed-
si¦wzi¦cia loxim.mimuw.edu.pl.

Niestety, z czasem okazaªo si¦, »e budowa tego systemu przerosªa studen-
tów. Jako±¢ kodu okazaªa si¦ zbyt niska. Dawaª si¦ we znaki brak niezb¦dnych
narz¦dzi i metodyk in»ynierii oprogramowania. Nadzieja, »e studenci informa-
tyki sami spostrzeg¡ ten brak, a mo»e nawet w por¦ mu zaradz¡, okazaªa si¦
pªonna. Wybór C++ jako j¦zyka programowania te» okazaª si¦ niefortunny.
LoXiM miaª ogromne wycieki pami¦ci. W ci¡gu kilku minut przetwarzania za-
pyta« potra�ª zgubi¢ jeden gigabajt. Podj¦li±my próby naprawy tej sytuacji
poprzez diagnozowanie i porz¡dkowanie [Dop09, Tim09] oraz refaktoryzacj¦
aparatu wykonawczego [�o±10]. Niestety, wysiªki te nie przyniosªy rezulta-
tów. Owszem, ograniczono wycieki pami¦ci i zwi¦kszono stabilno±¢, jednak
nie byªo mowy o doprowadzeniu LoXiM do jako±ci pozwalaj¡cej nawet na
beta-testowanie.

Przyczyn kªopotów byªo kilka. Po pierwsze, studenci nie byli w stanie
narzuci¢ sobie i kolegom najlepszych praktyk in»ynierii oprogramowania. Po
drugie, okazaªo si¦, »e studenci nie znaj¡ C++ oraz technik bezpiecznego
pisania programów w tym j¦zyku. Po trzecie, brakowaªo ci¡gªo±ci � studenci
ko«czyli prace magisterskie i opuszczali zespóª na zawsze.

W trakcie prac nad poprawianiem LoXiMa kilku studentów postanowiªo
napisa¢ podobny system od nowa, ale w ±rodowisku .NET. Wkrótce powstaª
w C# system LoXiM# [Grz09] maj¡cy lepsz¡ stabilno±¢. Korzystaj¡c z apa-
ratu wykonawczego i skªadu danych LoXiM#, studenci zbudowali fasad¦ do
obsªugi skªadu XML [Kac08] oraz procesor zapyta« SQL [Pie09]. Niestety,
wkrótce LoXiM# zostaª porzucony. Przyczyn¡ byªa silna niech¦¢ studentów
MIMUW do technologii �rmy Microsoft.

Opisuj¦ t¦ histori¦, aby osoby pragn¡ce prowadzi¢ podobne przedsi¦wzi¦cia
mogªy unikn¡¢ podobnych potkni¦¢. Ostatecznie zdecydowaªem o zbudowa-
niu w Javie nowej wersji LoXiMa. Postanowiªem odgórnie narzuci¢ metody
i techniki in»ynierii oprogramowania. Byªy to kroki sªuszne, poniewa» otrzy-

1 Miaªo to miejsce przed wprowadzeniem systemu bolo«skiego.
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many system JLoXiM okazaª si¦ stabilny i pozbawiony wad dwóch swoich
poprzedników. Zastosowanie Javy wyeliminowaªo wiele kªopotów z zarz¡dza-
niem pami¦ci¡ operacyjn¡. Od pocz¡tku te» nad kodem ¹ródªowym czuwaª
osobi±cie Piotr Tabor, sªuchacz studium doktoranckiego, który wcze±niej braª
udziaª w budowie LoXiM.

Dla JLoXiMa wybrali±my architektur¦ warstwow¡ widoczn¡ na rys. 1.1
oraz peªn¡ wymienno±¢ wszystkich komponentów. Realizacja nowego j¦zyka
zapyta« wymagaªa jedynie podmiany moduªów aparatu wykonawczego wstrzy-
kiwanych w technologii Java Spring. Wymusili±my stosowanie wielu dobrych
praktyk in»ynierii oprogramowania, jak codzienna budowa, testowanie regre-
sywne, ±ledzenie usterek, przegl¡dy kodu itd. Zarówno LoXiM, jak i JLoXiM
byªy dla studentów doskonaª¡ lekcj¡ o prowadzeniu przedsi¦wzi¦¢ programi-
stycznych, przy czym LoXiM to przykªad negatywny (jak tego nie robi¢),
a JLoXiM pozytywny (jak to robi¢).

JLoXiM ze swoj¡ elastyczn¡ architektur¡ staª si¦ poligonem do±wiadczal-
nym dla bada« naukowych nad strumieniowymi aparatami wykonawczymi.
Wyniki tych prac opisali±my w rozdz. 11 niniejszego tomu oraz opublikowa-
li±my w [TS10]. Raport z implementacji tego podej±cia znajduje si¦ w pracy
magisterskiej [Kut11].

Wymienno±¢ wszelkich moduªów JLoXiM oznaczaªa, »e mogªy powsta¢
liczne odmienne moduªy skªadowania danych [Ada11, �wi11]. Opracowano na
nowo tak»e wiele standardowych komponentów SZBD: podsystem odtwarza-
nia po awariach [�up11], indeksy [Len11], mened»er transakcji [Chm11], kon-
troler wspóªbie»no±ci [Bªa10], póªmocn¡ kontrol¦ typów [Man10] i obiektowe
interfejsy programistyczne [Dor10].

Ostateczne wyniki przedsi¦wzi¦¢ programistycznych pod wspóln¡ nazw¡
LoXiM mo»na uzna¢ za pozytywne. To fakt, »e studenci nie byli w stanie
narzuci¢ sobie sami re»imu metodologicznego pozwalaj¡cego budowa¢ du»e
systemy informatyczne. Gdy jednak ten re»im wprowadzono z zewn¡trz, stu-
denci ch¦tnie si¦ mu poddali i potra�li projektowa¢ i programowa¢ zgodnie
z reguªami naszej profesji. Mam nadziej¦, »e z czasem poradz¡ sobie tak»e
z narzucaniem takiego re»imu sobie i innym.

Wokóª projektu LoXiM powstaªo 29 prac magisterskich i dwa artykuªy
konferencyjne [TS10, DST12]. Napisano kilkaset tysi¦cy linii kodu. Samej
bazy danych nie udaªo si¦ szeroko spopularyzowa¢ w »adnej wersji. Kod ¹ró-
dªowy bazy JLoXiM posªu»yª jako przedmiot studium problemowego z in-
»ynierii oprogramowania opisanego w artykule [DST12]. Dokumentacj¦ oraz
kod ¹ródªowy JLoXiM mo»na znale¹¢ w witrynie projektu pod adresem
jloxim.mimuw.edu.pl.
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Rysunek 1.1. Moduªy architektury warstwowej JLoXiM


