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Streszczenie. W pracy omówiono proces optymalizacji internetowego systemu do doboru elemen-
tów znormalizowanych. Zwrócono szczególną uwagę na środowisko sieciowe, w którym pracuje. 
Przedstawiono wyniki eksperymentów umożliwiających określenie systemu minimalizującego czas 
przetwarzania informacji i wymiany danych, minimalizującego obciążenie zasobów oraz maksyma-
lizującego wydajność.
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1. Wstęp

Optymalizacja środowisk służących do wspomagania procesów projektowania 
maszyn w środowisku sieci rozległych jest zagadnieniem bardzo istotnym. W zakresie 
projektowania maszyn przeprowadza się coraz więcej badań i prezentowane są różne 
systemy budowane w oparciu o techniki internetowe [2, 3, 6, 7, 8]. Autorzy tych 
prac dobierają różnego rodzaju narzędzia i technologie, a następnie z ich pomocą 
budują aplikacje i udostępniają je użytkownikom. Nacisk kładą na zobrazowanie 
funkcjonalności i sposobu obsługi systemów. Jednak równie ważnym zagadnieniem 
jest proces optymalizacji tychże środowisk. W związku z tym przedstawiono zagad-
nienie optymalizacji systemu służącego do doboru elementów znormalizowanych. 
Optymalizowanym środowiskiem jest system do doboru łożysk tocznych [5].
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2. Model optymalizowanego systemu

Optymalizowane środowisko wykorzystywane jest do doboru, sprawdzania 
łożysk tocznych oraz do generowania rysunków dobranych elementów. Ma ono 
na celu dobór następujących rodzajów łożysk tocznych:

— łożyska kulkowe zwykłe,
— łożyska kulkowe skośne,
— łożyska stożkowe,
— łożyska walcowe,
— łożyska baryłkowe.

Należy również nadmienić, że system ma za zadanie realizować obliczenia dobie-
rające i sprawdzające z grupy łożysk tocznych dwóch czołowych producentów: FAG 
oraz SKF. System jest zintegrowany ze środowiskiem pracy projektanta. Dostęp do 
środowiska internetowego może odbywać się z poziomu wektorowej bazy danych, 
jaką jest AutoCAD, bądź bezpośrednio z dowolnej przeglądarki internetowej. Dwa 
sposoby dostępu do systemu zostały przedstawione na rysunkach 1a i b.

Rys. 1. Przypływ danych w systemie

W pierwszym przypadku do komunikacji został zbudowany specjalny interfejs 
instalowany jako nakładka na AutoCAD. Wykorzystując go, projektant określa 
średnicę łożysk. Jest ona następnie przesyłana na stronę WWW. Tutaj przez strony 
zarządzające pobierane są od projektanta inne dane służące doborowi łożysk, takie 
jak: siły działające na łożysko czy inne współczynniki określające rodzaj pracy. 
Głównym elementem aplikacji jest tzw. jądro systemu, które przeprowadza obli-
czenia, po wykonaniu których stworzony zostaje plik rysunkowy wybranego przez 
projektanta łożyska. Do tego celu służy specjalny moduł generujący dynamicznie 
rysunek na podstawie parametrów geometrycznych dobranego łożyska. Szczegółowy 
opis koncepcji oraz działania systemu dostępny jest w pracy [5].
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3. Model sieciowy optymalizowanego systemu

Architektura platformy systemu została zaprojektowana w taki sposób, że 
istnieje możliwość skalowania rozwiązań. W związku z tym stworzono możliwość 
uruchomienia serwisu zarówno dla niewielkiej grupy, jak i dla rzeszy użytkowników, 
gdzie dziennie notuje się tysiące odsłon. Zostały zaproponowane różne modele 
sieciowe, spełniające wyżej wymienione wymagania.

W wariancie podstawowym w przypadku założonego niewielkiego ruchu zostało 
zaproponowane rozwiązanie sieciowe, w którym wszystkie elementy systemu są 
instalowane i uruchamiane na jednym serwerze. Jądro systemu, serwer bazy danych 
oraz moduł generujący rysunek dobranego łożyska powinny być umiejscowione 
w ramach jednego serwera. Niestety, rozwiązanie to możliwe jest w implementacji 
wyłącznie przy założeniu, że jako platforma serwerowa wykorzystane zostanie 
środowisko klasy Windows. Nie ma, niestety, możliwości instalacji aplikacji Au-
toCAD w innym środowisku. Schemat takiego rozwiązania został przedstawiony 
na rysunku 2.

Rys. 2. Schemat sieciowy systemu (wariant podstawowy)

Jednak największy przyrost wydajności uzyskiwany jest zwykle poprzez wy-
dzielenie dedykowanych serwerów, na których przechowywana jest baza danych 
systemu, moduł generujący obliczenia, moduł generujący rysunki. 

Aby zapewnić bezpieczeństwo proponowanemu systemowi, należy spełnić 
kilka wymogów, zarówno z punktu widzenia rozwiązań sieciowych, jak i zagadnień 
programowych. Z punktu widzenia sieciowego dostęp do środowiska należy zabez-
pieczyć za pomocą tak zwanego firewalla, który jest mechanizmem umożliwiającym
filtrowanie pakietów — dzięki temu możliwa jest kontrola dostępu do części serwe-
rowej systemu. To rozwiązanie jest niezależne od proponowanego systemu doboru 
łożysk tocznych i należy przede wszystkim do zadań administratora sieci. 

Dostęp do serwera bazodanowego wymagany jest wyłącznie dla serwera 
jądra systemu (skryptów technologii ASP, JSP czy PHP), w związku z tym należy 
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skonfigurować środowisko w odpowiedni sposób. Najlepszym rozwiązaniem jest
przyznanie uprawnień dostępu do serwera wyłącznie stacjom o określonym adresie 
sieciowym IP. Ponadto dostęp do samej bazy danych wymaga użycia identyfikatora
oraz hasła.

Należy również zapewnić bezpieczeństwo serwera dedykowanego do genero-
wania rysunków łożysk. Powinien on zawierać bazę danych stworzonych plików 
rysunkowych dobranych elementów. W tym celu należy zapewnić dostęp do serwera 
wyłącznie modułowi jądra systemu poprzez filtrację adresów IP oraz zabezpieczyć
dostęp do samego generatora rysunków niepowołanym użytkownikom przez wpro-
wadzenie wymaganej autoryzacji z wykorzystaniem identyfikatora i hasła.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, sam serwer z jądrem systemu powinien 
zostać skonfigurowany w ten sposób, aby była możliwość wykonywania skryptów
wyłącznie z określonego wcześniej katalogu, niedostępnego w sposób bezpośredni, 
przez projektantów. Dostęp do systemu powinien ponadto zostać zabezpieczony 
poprzez budowę odpowiedniego mechanizmu bezpieczeństwa, który wymusza obo-
wiązek autoryzacji projektantów chcących skorzystać z systemu doboru łożysk.

Schemat rozwiązania sieciowego wykorzystującego trzy niezależne serwery 
został przedstawiony na rysunku 3. Tego typu implementacja zalecana jest dla 
środowisk prezentujących dużą ilość odsłon dziennie.

Rys. 3. Schemat sieciowy systemu (trzy serwery)

W przypadku systemów o bardzo dużej liczbie odwiedzin, ale rzadko zmie-
niającej się zawartości, znaczny wzrost wydajności może zostać uzyskany poprzez 
wykorzystanie tak zwanego serwera proxy/cache, którego zadaniem jest przecho-
wywanie w pamięci operacyjnej serwera gotowych stron serwisu i ich bezpośrednie 
udostępnianie użytkownikom, z pominięciem sięgania do wielu modułów. Tego 
typu rozwiązanie w przypadku środowisk generujących dynamicznie parametry 
wyjściowe nie zapewni znaczącego wzrostu wydajności. 
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4. Kryteria optmalizacji

Ze względu na specyfikę zadania przyjęta została wielokryterialna metoda
polioptymalizacji [4]. Jest ona rozumiana jako proces służący znalezieniu poliop-
tymalnego środowiska, zbudowanego w oparciu o jedną z trzech technologii inter-
netowych, który umożliwia dobór elementów znormalizowanych, minimalizując 
lub maksymalizując zadane parametry. Określone zostały następujące kryteria 
polioptymalizacji:

— Q1 — czas przetwarzania informacji i wymiany danych,
— Q2 — czas otwarcia połączenia z bazą danych,
— Q3 — obciążenie zasobów środowiska (procent wykorzystania procesora).

Założono, że należy dążyć do minimalizacji kryteriów Q1, Q2 oraz minimalizo-
wać zużycie zasobów procesora serwera (kryterium Q3), na którym zainstalowane 
jest jądro systemu. Do celów analizy zostały zbudowane trzy instancje środowiska 
do doboru łożysk tocznych. Każda z instancji powstała w oparciu o jedną techno-
logię internetową: ASP, JSP, PHP.

5. Wyniki eksperymentów symulacyjnych

Wybór najlepszej technologii internetowej jest skomplikowanym zadaniem. 
Wymaga określenia kryteriów, według których ma być przeprowadzony. W przypad-
ku technologii internetowych, najistotniejszym kryterium jest szybkość uzyskania 
danych wynikowych. Należy zwrócić uwagę szczególnie na czas dostępu do informa-
cji oraz czas ich przetwarzania. Czas dostępu do informacji wiąże się nieodzownie 
z operacją udostępniania danych przez źródło danych. Najczęściej wykorzystywanym 
źródłem danych, z którego korzysta system zbudowany w oparciu o technologie 
internetowe, jest relacyjna baza danych. Często też dane uzyskiwane są bezpośred-
nio z systemu plików serwera, który jest jądrem technologii internetowej. Jednak 
w tym przypadku czas dostępu do danych jest bardzo niewielki, w związku z tym 
w przeprowadzonych eksperymentach zagadnienie to zostało pominięte. Kolejną 
metodą pozyskiwania danych jest ich uzyskiwanie z systemu plików znajdującego 
się na innym serwerze. Dostęp do niego odbywa się najczęściej poprzez protokół 
TCP/IP, z wykorzystaniem sieci komputerowej. W tym przypadku bardzo istotna jest 
jakość łącza danych, która bezpośrednio wpływa na szybkość dostępu do informacji, 
w związku z tym uzyskane wyniki mogą różnić się od pomiarów, które wykonane 
zostałyby w rzeczywistej sieci. Jednak w środowisku modelowym przedstawione 
wyniki mogą odzwierciedlić faktyczne zapotrzebowanie na zasoby sprzętowe oraz 
pomóc w doborze najbardziej efektywnej technologii internetowej.
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W celu przeprowadzenia badań wykorzystano przedstawioną na rysunku 4 
modelową strukturę sieci, obsługującą protokół TCP/IP. Do budowy środowiska 
wykorzystano technologię 100BASETX [1]. Używa ona jako medium transmi-
syjnego miedzianej skrętki nieekranowanej UTP. Rozwiązanie takie zapewniło 
szybkość transmisji danych na poziomie 100 Mb/s w trybie dupleksu, pomiędzy 
poszczególnymi modułami systemu oraz stanowiskiem badawczym.

Rys. 4. Struktura sieciowa badanego, modelowego środowiska

Należy podkreślić, że w podanych wynikach eksperymentów symulacyjnych 
uwzględniono proces połączenia z relacyjną bazą danych, wykonania obliczeń 
oraz wyświetlenia wyników na ekranie przeglądarki. Pominięto natomiast opera-
cję generowania rysunku dobranego łożyska, ze względu na fakt, iż wykonywana 
jest ona zawsze z wykorzystaniem technologii ASP uruchomionej na platformie 
Windows, jedynej, która umożliwia instalację systemu AutoCAD jako generatora 
plików rysunkowych łożysk. W związku z tym przyjęto, że czas generacji rysunku 
łożyska jest w każdej z badanych technologii taki sam. W podanych wynikach czas 
ten nie jest uwzględniany.

Moduł bazy danych został uruchomiony na serwerze wyposażonym w:
— procesory: 2xUltraSparc-III 900 MHz, Sun Enterprise V220,
— pamięć RAM: 2 GB,
— dyski 2x36 GB,
— środowisko systemu operacyjnego serwera: Solaris 9,
— baza danych: Oracle 10.1.
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Moduł jądra systemu został uruchomiony na serwerze wyposażonym w:
— procesor Intel Pentium IV, 3,6 GHz,
— pamięć RAM: 1 GHz,
— ULTRA ATA 80 GB,
— środowisko systemu operacyjnego serwera: Windows XP,
— serwer WWW: w zależności od badanej technologii.

W przypadku analiz technologii ASP został wykorzystany system Windows XP 
SP2. Jako serwera WWW użyto Internet Information Server (IIS 5.1). Na rysunku 
5a zostały przedstawione wyniki pomiarów szybkości wykonania procesu doboru 
łożysk tocznych FAG oraz SKF o parametrach wejściowych: średnica łożyska: 50 mm, 
siła poprzeczna 3600 N, siła wzdłużna 100 N, trwałość łożyska 3000 h, prędkość 
obrotowa 2500 obr/min, jeden przedział zmienności obciążenia.

W przypadku analiz technologii PHP został wykorzystany system Windows XP 
SP2. Jako serwera WWW użyto serwera Apache2 v. 2.0.52 oraz technologię PHP 
v5.04. Na rysunku 5b zostały przedstawione wyniki pomiarów szybkości wykona-
nia procesu doboru łożysk tocznych FAG oraz SKF o parametrach wejściowych: 
średnica łożyska: 50 mm, siła poprzeczna 3600 N, siła wzdłużna 100 N, trwałość 
łożyska 3000 h, prędkość obrotowa 2500 obr/min, jeden przedział zmienności 
obciążenia.

Rys. 5. Czas przetwarzania danych — technologia ASP oraz PHP

W przypadku analiz technologii JSP został wykorzystany system Windows 
XP SP2. Jako serwera WWW użyto serwera Tomcat v. 5.0.27 oraz technologii JSP 
v1.2. Na rysunku 6a zostały przedstawione wyniki pomiarów szybkości wykona-
nia procesu doboru łożysk tocznych FAG oraz SKF o parametrach wejściowych: 
średnica łożyska: 50 mm, siła poprzeczna 3600 N, siła wzdłużna 100 N, trwałość 
łożyska 3000 h, prędkość obrotowa 2500 obr/min, jeden przedział zmienności 
obciążenia. 



112 J. Wróbel, R. Raczko

Rysunek 6b przedstawia na jednym wykresie szybkość doboru łożysk z wyko-
rzystaniem poszczególnych badanych technologii internetowych. Wynika z niego, 
że najszybszą technologią jest JSP, która jest w stanie uzyskać dane wynikowe ze 
średnią prędkością równą 0,205 sekundy. Technologia PHP, która jest w stanie 
przetworzyć dane ze średnią prędkością równą 0,218 sekundy, jest o 6,3% wolniejsza 
niż technologia JSP. Jak wynika z rysunku 6b najwolniejszą technologią jest ASP, 
która dane wynikowe uzyskuje średnio po 0,232 sekundach i jest w porównaniu 
do technologii JSP o 13,2% wolniejsza.

Rys. 6. Czas przetwarzania danych — technologia JSP, zestawienie wykresów

Należy ponadto zwrócić uwagę na to, że wyniki mogą się różnić w przypadku 
zastosowania dedykowanych środowisk, w których uruchamiana jest technologia 
internetowa. W przypadku technologii ASP dedykowanym środowiskiem jest system 
Windows. Natomiast technologia PHP, najczęściej uruchamiana jest w środowisku 
Unix/Linux, podobnie jak technologia JSP. JSP często wykorzystywana jest również 
w środowisku sieciowym firmy Novell.

Na podstawie rysunku 6b stwierdzono, że optymalna, z punktu widzenia przy-
jętego kryterium Q1 jest technologia JSP, natomiast dla kryterium Q2 optymalna 
jest technologia ASP (rysunki: 5a i 5b oraz 6a).

Przeprowadzone eksperymenty symulacyjne uwzględniły również procent 
użycia procesora serwera jądra systemu w momencie wykonywania obliczeń. Wy-
niki analiz zostały przedstawione na rysunkach 7a, 7b oraz 8a. Najwięcej zasobów 
procesora serwera wykorzystywanych jest przez technologię JSP, średnio 19,7%. 
Technologia ASP wykorzystuje 19% mocy obliczeniowej procesora serwera, a PHP 
17%. Z analiz wynika, że najwięcej zasobów procesora serwera wykorzystywanych 
jest w przypadku technologii JSP, o 14% więcej niż w przypadku technologii PHP 
i średnio o 3,5% więcej niż w przypadku ASP.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że najbardziej efektywną technologią 
internetową spośród badanych jest technologia JSP. Zapewnia ona minimalny czas 
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przetwarzania informacji i wymiany danych, wymaga wykorzystania najmniejszej 
ilości zasobów serwera, a w związku z tym maksymalizuje wydajność procesu 
doboru łożysk. 

Na podstawie rysunku 8b stwierdzono, że optymalna, z punktu widzenia 
przyjętego kryterium Q3, jest technologia PHP.

6. Podsumowanie

Należy zaznaczyć, że w wyniku właściwego (polioptymalnego) doboru tech-
nologii można zbudować system dostosowany do określonych potrzeb i uzyskać 
lepszą jego wydajność. Pamiętać należy również, że uzyskane z eksperymentów 
wyniki mogą się nie powtórzyć dla systemu, który ma spełnić wymagania czy 
zapotrzebowania inne niż badany.

Rys. 7. Procent użycia procesora — technologia ASP oraz PHP

Rys. 8. Procent wykorzystania procesora — technologia JSP, zestawienie wyników
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Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r. 
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Abstract. In the paper, the process of optimization of the Internet system to select normalized elements 
was presented. The network environment in which it works was taken into consideration. The results
of experiments enabling the qualification of system minimizing the time of the information processing
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