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Анотация: В днешно време ползването на бази данни става все по
широко разпространено. Определено базите данни е сложна материя за
начинаещи в програмирането и информационните технологии.
Повечето големи компании, предлагащи услуги за бази данни, предлагат
готови решения и човек, който иска да разбере същността на базите данни, не
може да вникне достатъчно, за да разбере как работят заявките, състоянията и
схемите на база данни.
Системата има за цел да направи процеса на разбиране на бази данни и
заявки, които се изпълняват към бази данни по лесен и опростен, предоставяйки
възможностите за изпълняване на единична заявка, група от заявки и файл, в
който вече има написани заявки.

Abstract: Today, the use of databases is becoming more widespread.
Definitely databases are complex matter for beginners in programming and
information technology.
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Most major database services companies offer ready-made solutions and one
who wants to understand the essence of databases cannot grasp enough to understand
how database queries, states, and schemas work.
The system aims to make the process of understanding databases and queries
that execute on databases easy and simple, providing the ability to execute a single
query, group of queries, and a file that already has queries written.

Целта на настоящата работа е да се проектира и разработи уеб-базирана
информационна система за автоматично генериране на SQL заявки и да се
направят SQL тест примери, които могат да бъдат полезни за тестване в
системата Moodle.
Функционалностите, които системата трябва да има са: възможност за
качване на схема с бази данни, възможност за изпълняването на единична
заявка, възможност за изпълняването на множество заявки, възможност за
изпълняването на заявки от готов файл, възможност за архивиране на
резултатите в .zip, в който се съдържат xml (който може да бъде ползван за
тестове

в

системата

Moodle)

и

изображение,

което

показва

всяка

заявки.(нейният синтаксис и излгед).
Продукта е сигурна система със възможност да се интегрира в големи и
сложни структури за бързи извадки на заявки и генериране на тестове за
системата Moodle.
Чрез него може да се генерират множество варианти на един и същ
въпрос с различен отговор, които ще могат да се ползват в системата Moodle.
Най-основната

и

базова

заявка

“count”

демонстрира

идеално

функционалността на системата, защото когато имаме малко редове, гледаме
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данните, а когато имаме много редове се гледа бройката, било то събития,
инстанции, продукти и т.н.
Дори и да се правят сложни операции на ниво “join”, съществената
информация на колко реда ще върне заявката, прави процеса на оценяване
лесен, ако студента може да отговори правилно на бройката, той ще знае и кои
са редове, демонстрирайки разбирането си върху съответната операция.
Задача:
Да се направи софтуерно решение което има следните функционалности:
Дизайн и имплементация на база данни за съхранение на релационна
схема на база данни, сетове от заявки и структура.
Имплементация на LDAP аутентикация.
Дизайн и имплементация на Уеб интерфейс за менажирането на база
данни, структурата и, и изпълняване на сетове от заявки
Дизайн и имплементация на Импортване/Ескпортване процедури за
схеми на база данни, структура, много заявки и превръщането им в правилна
форма.
Проектът може да бъде направен на различни операционни системи, но
това ще създаде повече излишна работа поради факта, че някои технологии са
различно съвместими с различните операционни системи.
Въпреки че по масово решение би било използването на Microsoft
Windows операционната система и нейния уеб сървър, Internet Information
Services, Active Directory и базата Microsoft Access. Причина да не се изберат
тези технологии са например това че някои от тях са платени, а някои от тях
работят единствено, когато са избрани и останалите, защото не са съвместими с
други.
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Apache уеб сървър може да бъде инсталиран и на двете операционни
системи Linux и Microsoft. Същото се отнася и за Apache active directory,
PostgreSQL база данни и езика за програмиране Python.
Apache Server е направен в последните няколко дни на 20 век и е
разработен от Apache Software Foundation. HTTP web server е най-известният им
проект и най добре разпознаваемият им софтуер. Най-често се нарича просто
“Apache”.
Apache web server е широко разпространен и разпознаваем в интернет.
Поради този факт Apache web server има страхотна и описателна документация.
Също така поддържа и различни технологии.
Apache често бива избиран заради функционалността му, мощността му
и добрата поддръжка, която има. Има динамичен зареждащ модул, който
работи бързо, и може да работи с много и различни технологии без нуждата да
се избира отделна технология, за да бъде съвместима.
Apache Directory е open-source платформа, която е предназначена за
разработчици и хора с технически знания. Има капацитет и позволява на
разработчиците да персонализират и въвеждат собствени решения в софтуера
или структурата.
Active Directory е комерсиална опция за directory services имаща за цел
да работи с Windows базирани мрежи. Active Directory е интегрирана за
Windows устройства и приложения. Active Directory има функционалността
Group Policy Objects(GPOs) която позволява на администраторите да
изпълняват долументи за сигурност и различни задачи на Windows устройства.
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Други технически решения ще направят проекта по сложен и ще заменят
вече съществуващи и детайлно избрани технологии с други. Нека разгледаме
разликите между някои от популярните технологии с тези, които са избрани.
Разлики между MySQL и PostgreSQL
Разликите трябва да бъдат разгледани внимателно, за да може да се
избере правилният и подходящ вариант за направата на системата:
●

Open Source

●

Supported platforms

●

Access Methods

●

ACID Compliance

●

Governance

●

Partitioning

●

Replication

●

Performance

●

Security

●

Concurrency Support

●

NoSQL Feature

●

Extensive Type System

●

Programming Languages Support

●

Joins

Open Source
Open Source софтуерът има безспорни предимства като:
●

Цена

●

Гъвкав
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●

Свободен

●

Сигурен

Дългосрочната приложимост и фактът, че се ползват последните версии
на технологиите правят системата лесно променяща се в зависимост от
изискванията, които трябва да се изпълнят.
MySQL е релационна база данни, която е разработена от Oracle и е opensource. Кодът е достъпен под GNU General Public License и версии на MySQL
също са достъпни спазвайки лицензите за ползване,
PostgreSQL е object-RDBMS база данни която е разработена от
PostgreSQL Global Development Group. Кодът на тази технология също е
отворен за ползване, но също трябва да се спазва PostgreSQL лицензът.
Платформи на които се поддържат
PosgreSQL и MySQL могат да се ползват при Linux, Windows, Solaris и
OS X операционни системи. Linux е open source, тоест свободна за ползване
операционна система. OS X е разработена от Apple, Solaris е направена от
Oracle, а Windows е разработен от Microsoft. MySQL също така поддържа и
FreeBSD OS. PostgreSQL поддържа HP-UX операционна система, която е
разработена и направена от Hewlett Packard.
Методи за достъп
Методите за достъп за често срещани и при двете бази данни
включвайки
ADO.NET, JDBC и ODBC.
ADO.NET

и

сет

от

Application

Programmer

разработчиците ползват за да достъпят база данни на XML.
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Interfaces,

които

JDBC е API за JAVA език за програмиране, който достъпва бази данни.
ODBC е стандартен API за достъпване на бази данни.
PostgreSQL може да бъде достъпен от платформите native C library и
streaming APIs.
ACID Compliance
ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) е сет от настройки за
база данни транзакции. ACCID гарантира , че в случай на внезапна повреда или
прекъсване, няма да има загубени данни, дори в ситуация на множество
промени при една транзакция.
За PostgreSQL ACID compliance гарантира, че всички изисквания са на
лице.
MySQL е ACID съвместим само при използване на InnoDB и NDB
Cluster Storage engines.
SQL Compliance
SQL compliance е много важен в случая, когато компании искат да
работят с разнородни бази данни за всякакви приложения. Това е стандарт, в
който база данни трябва приеме и изпълни всички заявки структурирано,
следвайки стандарти и изисквания.
От 179 задължителни функционалности, които се изискват за пълно Core
съответствие, PostgreSQL съответства на поне 160 в SQL:2011.
MySQL частични не е съвместим с някои от версиите.
Управление
Модел на управление за двете бази данни е една от по значителните
разлики между двете технологии. MySQL е собственост на Oracle, докато
Postgres е свободна за ползване, спазвайки лиценза за ползване на PosgreSQL
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Global Development Group. В последните години интересът спрямо Posgres се
покачва значително.
Дялове
Базите данни се различават значително по отношение на методите им за
разделяне, които определят как се съхранява информацията в различни възли на
базата данни.
MySQL използва собствена технология, наречена MySQL Cluster, за да
извърши хоризонтално клъстериране, което се състои в създаване на множество
клъстери с един клъстер екземпляр във всеки възел.
PostgreSQL не прилага дял, но тя може да предостави много
наподобяваща способност с наследяване на таблица. Тази задача използва
отделна под таблица за контрол на всеки дял.
Копиране/Репликиране
Репликацията на база данни е често електрическо копиране на данни от
едно устройство на друго. Въпросът е да има разпределена база данни, в която
потребителите да имат достъп до данни, свързани с тяхната задача, без да
объркват работата на другите.
Базата данни може да използва множество методи за съхранение на
данни в множество възли. И двете бази данни могат да изпълняват главноподчинена репликация, при която единият възел контролира съхранението на
данни от другите възли.
MySQL използва репликация master-master, при която всеки възел може
да актуализира данните на единичен master до един режим на готовност, един
master до множество stendbytes и кръгова репликация.

8

PostgreSQL може да се справя с един главен до един в режим на
готовност,

един

главен

манипулатор

към

множество

stendbytes,

hot

standby/streaming replication, bidirectional replication, logical log streaming
replication and cascading replication.
Бележка: Някои от тези функционалности може да изискват thirdparty/допълнителен софтуер, за да работят.
Производителност
И двете бази данни са бързи и имат страхотна производителност. Имат
си своите плюсове и минуси в зависимост от нуждите и спецификациите на
избраното приложение.
И двете бази данни се справят добре в OLTP/OLAP системи, като само
четенето от тях е искано. И двете бази данни се справят добре с Buisness
Intelligence приложения с тежки и бързи анализи на данни.
Те се различават по общо използване, PostgreSQL се използва в поголеми системи, където скоростта на четене и запис е решаваща и данните
трябва да бъдат валидирани, докато от друга страна MySQL е може да се избере
за уеб базиран проект, който се нуждае от директни транзакции с данни.
Сигурност
И двете бази данни имат колективни мерки, използвани за защита и
защита на база данни или dbms от нелегитимна употреба злонамерени заплахи и
атаки. Терминът сигурност включва множество процеси, инструменти и
методи, за да се гарантира, всичко около базата данни е безопасно.
PostgreSQL има роли и наследени правила за даване на права. Той има
вградена SSL поддръжка за връзки към криптирани комуникации, както и
защита на ниво редове.
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MySQL сигурността е базирана на Access Control Lists, включвайки
всички връзки, заявки и други операции, които могат да бъдат пробвани.
Поддържа се и поддръжка за SSL.
Едновременна сигурност/Concurrency Support
Една от основните разглеждани характеристики е възможността за
достъп до едни и същи данни по едно и също време. Без тази характеристика и
репликация и всичко това би се оказало безсмислено.
PostgreSQL има много ефективна MVCC реализация, която архивира
много високо ниво на съвместност.
MySQL има само MVCC в InnoDB.
NoSQL Функционалности
Простите формати на данни в JSON и NoSQL функциите или бази данни
стават все по-популярни и трябва също да бъдат отчетени.
PostgreSQL поддържа както JSON, така и други функции на NoSQL по
линия на native XML, ключ-стойност(key-value) с HSTORE.
MySQL няма поддръжка за функции на NoSQL.
Extensive Type System/Екстензивна типизирана система
Поддържащите системи могат да бъдат разширени от потребителя по
много начини. Възможността за добавяне на тип данни, функции, оператори,
агрегирана функция, методи за индексиране и процедурни езици уголемяват
хоризонтите и намаляват ограниченията.
Въпреки че MySQL няма поддръжка за това, PostgreSQL има няколко
специални функции в тази област.
Поддръжка на програмни езици
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И двете бази данни са работили усилено върху разширяването на своята
поддръжка за различни езици. Даването на способността на разработчиците да
избират какви технологии да комбинират и свободата да експериментират в
много случаи ги прави по-желание за работа с тях.
PostgreSQL поддържа различни езици за програмиране като: C / C ++,
Java, JavaScript, .NET, Perl, PHP, Python, Ruby, Tcl и много други.
MySQL също има голям набор от поддръжка на езици за програмиране.
Част от тях са следните: PHP, Perl, Python, Ruby, Java, C #, C / C ++ и други.
Съединяване/Joins
И двете бази данни биха функционирали по значително различен начин
в зависимост от случая на използване. Тъй като PostgreSQL запазва всички
таблици като куп таблици, което означава, че търсенето на първичния ключ ще
бъде по-бавно от MySQL, но общите заявки ще бъдат много по-бързи.
Недостатъкът на MySQL за това, е че ще изисква много повече индекси, които
ще забавят записванията. Нещо друго, което трябва да отбележим е че MySQL
има само вложени алгоритми за присъединяване към вериги, които за даден ти
съединения

са

по-малко

ефективни

от

хеш-присъединенията,

които има PostgreSQL.
PHP срещу Python
PHP е създаден като Personal Home Page. Създаден през 1994 г. като
набор от CGI скриптове в C, сега след много години се превръща в PHP:
Hypertext Preprocessor е сървърен скриптов език, предназначен за уеб
разработка, но използван и като език за програмиране с общо предназначение.
Python е интерпретиран език за програмиране на високо ниво за програмиране с
общо предназначение.
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Абстрахирайки се от очевидните неща, можем да се съсредоточим върху
основните неща, които разделят двете технологии. Онлайн общността има ясно
мнение по тези теми:
●

Python има философията, която помага писането на по-добре

разбираем код.
●

Процесът на разработка не е толкова хаотичен, колкото PHP,

което прави OOP да изглежда подобно на Java.
●

По-чистият

синтаксис

е

по-компактен

и

помага

на

разработчиците.
●

Работата с променливи може да бъде по-лесна поради простия

начин, в която те се обработват.
●

Предсказуем и ясно определен

●

По-мощни стандартни библиотеки.

●

Работата с изключения е по-лесна.

●

Пространствата от имена и импортирането са много по-ясни.

●

По-добре OOP, което има и метакласове

●

По-добра поддръжка за функционален стил на програмиране.

Искам да дам също малко светлина на техните прилики:
●

И двата са лесни за научаване.

●

И двата имат обширна и подробна документация.

●

И двата са с отворен код и могат да бъдат модифицирани.

●

И двата имат общност от програмисти, които си помагат.

●

И двете са универсални. Разлики:

●

Логика на самото разработване

●

Синтаксис.

12

●

Python е считан за по гъвкав език за програмиране от PHP

●

PHP зарежда ръчно добавящите библиотеки, докато Python

използва специални пакети.
●

PHP изисква допълнително технологии за сигурност, за разлика

от Python
●

Python поддържа GUI, но PHP поддържа уеб приложения, което е

по използваемо.
Остава обаче въпросът и дискусията за бюджетиране на проекти и
продължава в зависимост от нуждите. Така че нека погледнем от различен
аспект, а именно от този на начинаещите. Всички опитни разработчици ще имат
коментари защо изборът им е правилният и няма да споделят почти нищо добро
за ответния избор. Макар че начинаещите трябва да разберат програмните
конструкции и как се вписват в техния случай, плюс овладяване на синтаксис,
който няма почти никакъв смисъл за човек, който го вижда за първи път.
Фокусирането върху гледната точка за начинаещи ще ни помогне да видим
повече контраст.
Популярност
И двата езика са много популярни. Да кажем, че PHP доминира в
интернет с около 80% от пазара, което въобще не е за подценяване. По този
начин е неизбежно да попаднете на уебсайтове, разработени на PHP, като
започнем от Wikipedia, Tumblr, Yahoo, Facebook и други. PHP дава на сайтовете
лесно

работеща

рамка,

в

която

разработчиците

експериментират.
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имат

свободата

да

Python постигна популярност, когато Google го избира за направата на
някои свои собствени проекти. Проекти като YouTube, Reddit, Instagram, Spotify
и други.

Библиотеки и системи за управление на съдържанието/Frameworks and
Content Management System
Библиотеките предоставят списък с функции, които спестяват време на
разработчиците и необходимостта да се започне от нулата. Намалява се
времето, необходимо за изграждане на приложение.
PHP има голям брой библиотеки за ползване както на приложения с
общо предназначение, така и на специфични за индустрията приложения.
Laravel и Symphony са популярни библиотеки, давайки възможността за
направата на милиони приложения от потребителите.
Python не липсва и в този аспект. Django и Flask са два популярни
избора, които са подходящи както за малки, така и за големи приложения.
Системите за управление на съдържанието са основи на софтуерни
платформи за проекти. Няма значение дали става въпрос за блог, магазин за
електронна търговия или корпоративен портал, те предлагат решение, което
разработчиците и крайните потребители да изберат и да не започват от нулата.
WordPress, Magento, WooCommerce са направени на PHP и са много
популярни и надминават най-известните проекти направени от Python в тази
сфера.
Последователност на обучение/Learning curve
Всички знаем, че стартирането на нещо ново може да се окаже много
трудно, особено когато имаме толкова много да учим че, хората губим
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представа за целта. В случай на избор на език за програмиране, трябва да се
постараем да научим и ползваме готови инструменти и примери за писане на
функционален и правилен код.
Python има строг набор от правила, които не позволяват на начинаещия
да прави дори и малки грешки. Това е чудесно поради факта, че нещо малко
трудно може да обърка кода. От другата страна PHP има повече свобода и дава
възможност да напишем нещо на много редове, което го прави напълно
неразбираемо.
Apache или Nginx
Apache има много голям дял на пазара и е много ползван от
разработчиците.
Nginx също придоби популярност благодарение на своя event-driven
дизайн, който прави самото ползване по лесно и бързо. Известен факт е че
Nginx е по ефективен при услугата за статично съдържание от Apache. Но това
разбира се, не е достатъчно да се вземе решение.
И двата сървъра могат да бъдат следени внимателно от технологията,
която сме избрали за back-end. No в крайна сметка Apache дава повече удобства
на потребителите и е по лесен за работене с него.
Въпреки че наличието на по-широката общност помага поради поголемия пазарен дял, забележимо е, че въпреки че Apache е ползван при
Microsoft Word, той има милион опции, въпреки че са необходими само десет и
Nginx прави тези неща също.
Операционна система
Въпреки че всички гореспоменати операционни системи по линия на
Linux, OS X, Windows и така нататък, поддържат необходимия софтуер и
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разполагат с нужната гъвкавост, Ubuntu е безплатен и по лесен за
конфигуриране от всички останали. Той се предлага с предварително
инсталиран интерпретатор на python. Мениджърът на пакети може да изтегли
необходимия софтуер и да го конфигурира за всеки хардуер, а останалото
зависи от програмиста.
Идеята за комбиниране на различни технологии, някои от които попопулярни от други, в област, за която се знае, че работят и да направя нещо,
което трябва да направи известна задача по лесна (създаването на различни
тестове) и да я автоматизирам беше моята крайна цел.
Всички избрани технологии, за мен бяха най-добрият възможен начин да
се справя с крайната цел. Python свърши перфектна работа за по опростения
начин на програмиране, защото аз нямам голям опит с него, но исках да
направя нещо ново за дипломната ми работа.
Apache, поради факта, има по широка и голяма общност. А какво работи
по добре с LDAP и сигурността от ApacheDS и Studio?
PostgreSQL база данни за стриктно спазване на SQL и гъвкавост в
променливите и начина на обработка на заявките.
Ubuntu не само поради факта, че е свободен, но също така и
конфигуруемостта и дадени привилегии, които ни дава терминала.
Крайният резултат е услуга, която може да работи с отделна система,
която вече би могла да съществува и която има добра интеграция.
С четирите радио бутона избирате коя от дадените опции искате
използвате.
Крайният продукт предлага следните 4 опции:
●

Качване на схема и състояние чрез файл
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●

Изпълняване на единична заявка

●

Изпълняване на групови заявки

●

Изпълнява файл със заявки

Качването на схема и състоянието чрез файл е най-простият начин, но
той има най-голямо разнообразие от взаимодействие. Може да се избере, да се
качи само схема, само състояние, и двете, или да се добави състояние към
съществуваща схема. В зависимост от взаимодействията с падащите списъци,
избирате коя от тези под опции да изпълните
Изпълнението на една заявка е най-простият вариант, защото просто
трябва да изберете и трите опции от падащите списъци за схема, състояние и
заявка. Тази опция създава архив с 2 файла вътре. Xml файл, съдържащ
визуализация на заявката и отделно изображение на заявката.
Опцията за изпълнение на група от заявки е направена по идентичен
начин с функционалността на единичната заявка, но изпълнена многократно в
зависимост от това колко голяма е групата. После се добавя и архив.
И накрая, изпълнението на файл със заявки предоставя поле за качване,
за да качите файл, който има заявка на всеки ред и ги изпълнява в избраната
схема и състояние. Услугата извежда отново архив, съдържащ двата файла,
изведени при едно изпълнение за всяка заявка.
Бъдеща работа
Бъдещата работа може да включва разширяване на множеството
източници на входни данни, добавяне на още опции за това как заявките да
бъдат изпълнени, както и предоставяне на различни видове визуализация на
резултата, който да е по-стандартизиран и лесно анализиран и използван от
друг софтуер.
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За пример, изпълняване на заявка или група във всяко състояние е
възможно.
Предоставяне на по-добър анализ на различни видове SQL от различни
бази данни. Също така направа на уеб потребителски интерфейс с по-хубав и
по-чист дизайн за удобството на крайния потребител.
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ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ:
https://uk.godaddy.com/help/key-differences-between-mysql-vs-postgresql-123-92
https://www.2ndquadrant.com/en/postgresql/postgresql-vs-mysql/
https://www.quora.com/Which-is-better-PHP-or-Python-Why
https://www.upwork.com/hiring/development/php-or-python-for-server-side-de
velopment/
https://stackoverflow.com/questions/219110/how-python-web-frameworks-wsgi
-and-cgi-fit-together
https://www.atlantic.net/managed-hosting/lamp-vs-lemp-choosing-apache-or-ng
web-server/
https://www.python.org/
http://php.net/manual/en/intro-whatis.php
https://https://dev.mysql.com/doc/
https://www.postgresql.org/
http://directory.apache.org/studio/
http://directory.apache.org/apacheds/
ttpd.apache.org/
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