
emrég abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy egy
nagy, philadelphiai orvosi kiadó cég internetes részlegénél
dolgozhattam Pennsylvaniában. A részlegünk a cég számos

marketingosztályának nyújtott segítséget különféle Internetre szánt
anyagok kezelésében, illetve irányította és ütemezte a tartalom elhe-
lyezését a honlapján. A részlegünk gyakorlatilag összekötõként
szolgált a kiadó különféle marketing- és termékfelügyeleti osztályai
között Philadelphiában, New Yorkban, Chicagóban és a Baltimore-i
IT részlegben, ahol a webkiszolgálók üzemeltek.
A tevékenységgel együtt járt, hogy hatalmas mennyiségû anyag
került a legkülönfélébb utakon a részlegünköz. A legtöbb adat elekt-
ronikus levélben érkezett, egyes fájlok lemezen jöttek az irodák
közötti postával, míg továbbiakat közvetlenül a Baltimore-i IT
részlegen található ftp-kiszolgálókra töltöttek fel. A kavarodást csak
tovább növelte, hogy az anyagokból sokszor többféle változat is
létezett, mivel a részlegek még az utolsó pillanatban is módosítottak
rajtuk. A feladatom az volt, hogy a különbözõ tartalmakat központi
alkalmazással szervezve ideiglenes megoldást dolgozzak ki a külön-
féle anyagok érkezése miatt keletkezõ kavarodás mérséklésére. Ezt
egy kisebb webes alkalmazással igyekeztem elérni, mely az egyes
tervezetek címét, kezelõjét, részlegét, részlegének kódját és költség-
elszámolási kódját volt hivatott követni.
Az alkalmazást gyorsan és olcsón kellett elkészíteni, mivel a vásár-
lások visszafogása és bizonyos beszerzési folyamatok miatt a követ-
kezõ pénzügyi évig nem volt mód jelentõsebb fejlesztésre. Teljesen
hétköznapi PC-s felszerelést kaptam, a részleg már meglévõ eszkö-
zeibõl. Az alkalmazásnak kicsinek, gyorsnak, könnyen használha-
tónak kellett lennie, további követelmény volt, hogy a részleg sze-
mélyzete is is képes legyen karban tartani. Õk viszont inkább üzleti,
és nem szakmai szempontból kezelték a világhálót. Annak ellenére,
hogy ez volt az internetes részleg, tevékenysége inkább a tartalom
felügyeletére korlátozódott. Az IT részleg kezelte a nagyobb
terhelésû webkiszolgálókat és az irodán kívüli távközlési eszközöket.

Célkitûzés
Írásom egyszerûbb dinamikus internetes alkalmazás készítéséhez
szükséges és elérhetõ eszközök tanulmányozása során szerzett tapasz-
talataimra épül. Az összefoglalást a kereskedelmi és ingyenes prog-
ramokhoz egyaránt elkészítettem. Néhány meghatározással fogjuk
kezdeni, illetve a dinamikus internetes alkalmazások hátterével, majd
áttekintünk néhány elérhetõ módszert. Szándékom szerint a cikk kiin-
dulópontként szolgál majd a jelenlegi és leendõ fejlesztõk számára,
ha internetes alkalmazásaik fejlesztéséhez eszközöket keresnek.

Milyen egy dinamikus honlap?
A haladó honlaptervezõk a HTML és a CSS mellett gyakran egy
JavaScriptnek nevezett parancsnyelvet, illetve a honlap összetevõinek
elnevezési rendszerét – a Dokumentum Objektum Modellt, avagy a
DOM-ot – használják dinamikus tartalom készítésére. Az eredményt
gyakran dinamikus HTML-nek, vagy DHTML-nek is nevezzük.
A megvalósítás során készített parancsfájlok a JavaScripttel ellentét-
ben a kiszolgálón, és nem az ügyfélnél futnak. Az itt ismertetett
eszközök és módszerek lehetõvé teszik, hogy a késõbbiek folyamán
további interaktív vagy stílusbeli elemekkel bõvítsük az alkalmazást.

Mi az adatbázis?
Az adatot tények, számok, betûk és jelek összességeként határozzuk
meg, amit számítógép vagy távközlési rendszer dolgoz fel, hogy
értelmezhetõ adatot állítson elõ belõle. Számítógépes rendszerekben
ezeket az elemeket jellemzõen állományokban tárolják. Az egymással
összefüggõ állományok adatbázist alkotnak. A fájlokon belül az
elemeket sorokba és oszlopokba rendezzük. Ebben az esetben azon-
ban valami kifinomultabb rendszerre van szükség, mint állományok
halmazára.
A tervezethez egy relációs adatbázis-kezelõ rendszer (RDBMS)
szükséges. Az RDBMS olyan programcsomag, mely az adatokat
sorokból és oszlopokból álló táblákban tárolja. A különbözõ táblák
közt relációk hozhatók létre, így adható válasz a felhasználó által
feltett kérdésekre. Ezeket a kérdéseket lekérdezéseknek nevezzük.
Az RDBMS elgondolást elõször Codd vezette be 1970-ben egyetemi
tanulmányában, kereskedelmi forgalomban azonban a hetvenes évek
közepéig nem létezett ilyen rendszer. Az RDBMS választ ad minden
lekérdezésre, függetlenül attól, hogy az adatokat lekérdezzük, fris-
sítjük vagy töröljük a táblából.
A honlapot kiszolgáló RDBMS-t gyakran háttérrendszernek is nevez-
zük. A honlapokat, melyeket a felhasználó lát, megjelenõ szolgálta-
tásnak hívjuk. A háttérrendszernek az SQL (Structured Query
Language – rendezett lekérdezõnyelv) használatával tehetõk fel
a kérdések. Röviden összefoglalva, ha adatokat kell feldolgozni,
valamilyen DBMS-re mindenképpen szükség lesz. A legnépszerûbb
rendszerek napjainkban a relációs DBMS-ek, melyek SQL lekérde-
zésekre és parancsokra adnak választ.

Az adatbázis kiválasztásaOracle
Az Oracle olyan termék, melynek neve az adatbázis szó rokon
értelmû kifejezésévé vált. Az Oracle (� http://www.oracle.com/)
jelentõs szerepet játszott abban, hogy jelenleg igen elterjedtek a
relációs adatbázisok. Az évek során adatbázis-kiszolgálója jelentõs
elismerést vívott ki, mint teljes szolgáltatáskészletet nyújtó, gyors
és megbízható rendszer. Az Oracle a Linuxot is támogatja, és a jelek
szerint a linuxos rendszerek elkötelezettje.
Ennek ellenére van két jelentõs ok, amiért ennél a fejlesztésnél nem
használtam Oracle-t. Elõször is a gépre vonatkozó követelményei
bõven meghaladták az alkalmazás fejlesztéséhez és kiszolgálásához
rendelkezésre álló gépét. Mindjárt kezdetként 800 MB helyre van
szükség a merevlemezen, és 256 MB memóriára. Másodszor az Oracle
túlságosan drága választás lett volna ekkora „átmeneti” alkalmazáshoz.
Még a legkevesebb szerzõdési költséget véve is, öt át nem ruházható
felhasználói joggal egyetlen kiszolgálóra is 800 dollárt kellett volna
fizetni a program használatáért, azaz felhasználónként 160 dollárt.

MySQL
A felhasználók számos nyílt forráskódú alkalmazást érhetnek el. Figye-
lembe véve a mûködõ honlapokat, a MySQL � http://www.mysql.org/
rendkívül népszerû választásnak tûnik a Linux-közösségen belül.
A MySQL nagyon gyors, többszálú, többfelhasználós és erõteljes SQL
adatbázis-kiszolgáló. A MySQL jelenleg szintén nyílt forráskódú, és
nemrég szövetségre lépett a VA Linux Systems céggel, mely linuxos
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gépeket árusít és támogat. A MySQL elsõ nyilvános kiadása 1996
novemberében jelent meg, és kezdettõl fogva a forráskóddal együtt
volt elérhetõ. A MySQL bizonyítottan villámgyors és megbízható
adatbázis-megoldás, melyet egyre több cég használ. Többek közt az
SGI, a ValueClick, a Nortel/Insight, a Tucows.com, a Cisco és sok
más cég bizalmát is elnyerte.
Úgy tûnt, hogy a MySQL több mint megfelelõ megoldás a kezdetben
leírt egyszerû kis alkalmazáshoz. Nagy méretû rekordhalmazokkal is
rendkívül gyorsnak bizonyul. A MySQL kézikönyve ötvenmilliónál
több rekordot tartalmazó rendszerekrõl is beszámol. Ezenkívül egyre
szorosabb együttmûködés jelei mutatkoznak a MySQL és a PHP
fejlesztõi csapatok között. A dinamikus páros növekvõ népszerûsége,
társulva mindkét oldal fõ fejlesztõinek határtalan lelkesedésével idén
az izraeli találkozóban csúcsosodott ki. Az eredmény a PHP 4.0
csomaggal együtt közreadott MySQL könyvtár lett, illetve egy meg-
egyezés, miszerint a felek kölcsönösen segítik egymást a termékek
együttmûködésének és minõségének javításában.
Ennek ellenére a MySQL használatának is van néhány hátránya.
Ezek egyike a tranzakciók területén jelentkezik. A tranzakció (néhány
nyelvjárásban: ügylet) egymással összefüggõ változtatások halmaza
egy adatbázisban. Az SQL szabvány elõírja, hogy változtatások egész
sora adható ki az adatbázisnak, majd oszthatatlan egységként hajtható
végre vagy vonható vissza. Így lehetõvé válik, hogy például az adat-
bázis különbözõ tábláiban található számlaszámok között pénzt moz-
gassunk át úgy, hogy az egyik számlához hozzáadjuk az összeget,
majd megpróbáljuk levonni a másikból. Ha a másik változtatás
sikertelen, az egész mûveletsort egyetlen lépéssel visszavonhatjuk.
A tranzakciók támogatásának hiánya nem jelentett volna ugyan
feltétlenül gondot az alkalmazás készítésekor, a jövõre azonban
még ilyen kis alkalmazásnál is gondolni kell, így más rendszer
után néztem, mely a tranzakciókat is kezeli. 
Meg kell említeni, hogy a MySQL az idegen kulcsokat is csak kor-
látozottan támogatja. Az idegen kulcs a relációs adatmodell fontos

elemét képezi. Azt a módot jelenti, ahogy
a viszonyokat ábrázoljuk, amolyan ragasz-
tóként is felfoghatjuk, mely a táblákat
együtt tartja, hogy azok egy relációs adat-
bázist formálhassanak. 
Egy másik területén is gyengének találtam
a MySQL-t, a részlekérdezéseket ugyanis
nem támogatja. Ezzel a szolgáltatással a
fejlesztõ egy SQL kifejezést egy másikba
ágyaz bele. Ismétlem, hogy alkalmazásom
kicsi ugyan, és valószínûleg nem okoztak
volna túl nagy gondot a MySQL említett
hiányosságai, mégis úgy döntöttem, másik
RDBM-et keresek.

PostgreSQL
A MySQL kapcsán felmerült hiányossá-
gokat a jelek szerint pótolta a PostgreSQL
(� http://www.postgresql.org/) fejlesztõi
csapata. A PostgreSQL 6.5.3 változata a
RedHat 6.2-es kiadásában is megtalálható.
Ez a változat már támogatja a tranzakciókat,
a részlekérdezéseket, bár az idegen kulcsok
terén csak korlátozottak a képességei. 
A PostgreSQL leírása szerint a PostgreSQL
a nagy, kereskedelmi DBMS-ekhez hason-
lóan már a tranzakciók, a részlekérdezések,
a triggerek, a nézetek és a kifinomult záro-
lások használatának lehetõségét is biztosítja.
Van néhány olyan szolgáltatása is, amelye-

ket más szabad adatbázis-rendszerek nem nyújtanak. Ilyenek például
a felhasználó által meghatározott típusok, az öröklés, a szabályok és
a többváltozatú versenyhelyzet-kezelés a zárolások miatt jelentkezõ
torlódások csökkentésére. Ez a bõvebb szolgáltatáskészlet sajnos nem
biztosítható a MySQL-ével megegyezõ sebességgel. Összehasonlítva
a MySQL-lel vagy a tanulásra képes adatbázis-rendszerekkel, a
PostgreSQL lassabb a frissítések és beillesztések végrehajtásánál,
mivel a tranzakciók miatt jelentkezõ többletterhelést is kezelnie kell.
Hasonlóan a MySQL-hez és éles ellentétben az Oracle-lel a PostgreSQL
legkisebb rendszerkövetelményei szerények. A PostgreSQL rendszer-
felügyeleti kézikönyve szerint, bár a PostgreSQL futtatásához akár
8 MB memória is elegendõ lehet, észrevehetõ sebességnövekedés
tapasztalható, ha 96 megabájt vagy annál is több memóriát használ.
Az alapszabály az, hogy memóriából sosem lehet túl sok. Azt is
ellenõrizni kell, hogy elegendõ terület áll-e rendelkezésre a merev-
lemezen. A fordítás alatt körülbelül harminc megabájt szükséges
a forrásokhoz, és nagyjából öt megabájt a telepítési könyvtárhoz.
Egy üres adatbázis körülbelül egy megabájt helyet foglal, egyéb
esetekben hozzávetõlegesen ötször akkora, mint amekkora a benne
tárolt adatok mérete egyszerû, szöveges állományban lenne. Ha az
idõutazásos ellenõrzést is futtatjuk, átmenetileg további húsz mega-
bájt helyre is szükség lesz.
Az általam használt számítógép bõven megfelelt ezeknek a követel-
ményeknek, így a sebesség csökkenésétõl nem kellett tartanom.
Elégedett voltam azzal, ahogy a PostgreSQL megoldja a MySQL-
és Oracle-termékek kapcsán felmerült gondjaimat, tehát úgy dön-
töttem, hogy tervem megvalósításához a PostgreSQL-t használom.

Parancsnyelv választása
Az adatbázisokhoz hasonlóan a parancsfájlok készítésére alkalmas
programnyelvekbõl is rengeteg elérhetõ a Linuxhoz. Ezek közül
több is használható kiszolgálóoldali programok készítésére dina-
mikus honlapokhoz. 
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ColdFusion
A kereskedelmi termékek közül az egyik lehetséges választás az
Allaire cég (� http://www.allaire.com) ColdFusion rendszere volt.
Az Allaire termékét széles körben használják, a környezet kiszol-
gálóoldali része teljes támogatást élvez és egyaránt elérhetõ Linux
és Windows NT-rendszereken. Az Allaire a ColdFusion Studiónak
nevezett csomag részeként nagyon csinos fejlesztõkörnyezetet kínál,
melynek futtatásához Windows 9x vagy NT operációs rendszer
szükséges. Mindkét összetevõ letölthetõ kipróbálásra, illetve meg-
vásárolható az Allaire honlapján.
A ColdFusion csomag összetevõit a ColdFusion Markup Language
(CFML) támogatására készítették. A CFML formai követelménye
nagyon hasonló a HTML-éhez, nyitó és záró jeleket használ,
melyek azonban a rendes HTML-énél sokkal bõvebb lehetõségeket
teremtenek. Ezek a különleges jelek keveredve vagy beágyazva
jelennek meg a HTML alkalmazásban, illetve oldalon.
A ColdFusion kiszolgáló együttmûködik a webkiszolgálóval, el-
fogja ezeket a különleges jeleket, így teszi lehetõvé az alkalmazás
háttérszolgáltatásait biztosító adatbázissal vagy kiszolgálóval
folytatott párbeszédet.
A termékrõl és a környezetrõl szerzett benyomásaim rendkívül
kedvezõek. Hallatlanul jó felépítésû alaprendszernek tûnik, melyet
könnyen lehet telepíteni és használni. A CFML és a HTML közötti
hasonlóságok szintén segítik a kezdõket, hogy hamar munkára
foghassák alkalmazásukat. Emellett a ColdFusion együttmûködik
az Apache kiszolgálóval, ami újabb jó pontot jelent. Vannak azonban
hátrányai is, például az, hogy a ColdFusion kiszolgáló linuxos vál-
tozatának rendszerkövetelménye 512 megabájt memória. Ez messze
meghaladta az általam használt gép adottságait. A 2000. július 17-én
az Allaire honlapjára feltett árlista alapján a ColdFusion Server 4.5
Professional for Linux termék ára 1295 dollár volt. A Windows-
alapú fejlesztési környezet további 495 dollárba került. Ha alkalma-
zásunk költségvetése elviseli a ColdFusion megvásárlásának terhét,
megfontolandó választás.

Perl
Azon túl, hogy a Perlt internetes parancsfájlkészítõ nyelvként hasz-
nálják, kevés olyan dolog van, amit a Perl nem tud kezelni. A nyílt
forrású Perlt Larry Wall készítette. Elõször 1987-ben jelent meg, az
5.6-os számot viselõ változata pedig 2000. márciusában. Letölthetõ
a� http://www.perl.org/ honlapról.
A Perl rendkívül jól átgondolt és életképes választás internetes prog-
ramok készítésére. Fejlesztõi közössége hatalmas, és remek támo-
gatás érhetõ el hozzá. Képes szorosan együttmûködni az Apache
kiszolgálóval, és elérhetõ majdnem az összes Linux-változattal.
Csakhogy én azt reméltem, hogy valamilyen egyszerûbb csomaggal
is meg tudom oldani weblapjaim adatbázishoz kapcsolását. Az, hogy
a Perl a legkézenfekvõbb megoldásnak tûnt, még nem jelentette azt,
hogy egyben a legjobb is. Az egyszerûség követelménye jelentõs sze-
repet játszott a programnyelvek vizsgálatakor, és ez eltérített a Perl
választásától. Alkalmazásomat minél hamarabb, a lehetõ legrövidebb
tanulási idõszak után el akartam készíteni.

PHP
A PHP (� http://www.php.net/) nyílt forrású, HTML-be ágyazott
parancsnyelv. A Perllel ellentétben – amit a rendszerfelügyelet
segítésére készítettek –, a PHP-t kezdetektõl fogva honlapokkal
végzett munkához tervezték. A PHP számos régebbi programozási
nyelvbõl kölcsönöz elemeket, így a Perlbõl és a C-bõl is. A PHP
leírása a PHP és a Perl közötti különbségeket is tárgyalja.
A PHP legnagyobb elõnye a Perllel szemben éppen az, hogy a PHP-t
internetes oldalak parancsfájljainak készítésére tervezték, míg a Perlt
számos egyéb feladatra is, ezért meglehetõsen bonyolult lett. A Perl

rugalmassága és összetettsége folytán használatával könnyen készít-
hetõk olyan kódok, melyeket másik fejlesztõ vagy olvasó csak
nagyon nehezen ért meg. A PHP megõrzi a rugalmasságot, de for-
mátuma kevésbé zavaró és kötött. Könnyebben együttmûködik a
meglévõ HTML oldalakkal, mint a Perl. A PHP a Perl szinte összes
kellemes tulajdonságát magában hordozza, a szerkezetek és a formai
követelmények terén egyaránt, ám eközben nem válik olyan bonyo-
lulttá, mint amilyen a Perl lehet. 
Hasonlítsuk össze a PHP-t és a ColdFusion-t! A PHP leírása 
remek összefoglalást ad, és hivatkozik a két csomag Mike 

Sheldon által készített összehasonlítására is. Mike elemzése
(� http://marc.theaimsgroup.com/) alapos munkának látszik.
Kiemeli a ColdFusion néhány olyan erõsségét és szolgáltatását,
melyeket én nem tárgyaltam. A PHP két, számomra meglepõ
területen gyengélkedik: a hibák és a dátumok kezelésében.
Az alkalmazás egyszerûsége miatt úgy gondoltam, ezek a hiányos-
ságok számomra nem jelenthetnek különösebb hátrányt. Mindössze
egyetlen adatbázist akartam használni, és az alkalmazás esetében
minden adatbázishoz meghatározható egy rendeltetéshalmaz.
A ColdFusion által nyújtott adatelvonatkoztatási réteg elõnyeinek
ez esetben nem láttam hasznát. A végsõ választásom négy össze-
tevõt tartalmazott: GNU/Linux operációs rendszert, PostgreSQL
relációs adatbázis-kezelõ rendszert, PHP kiszolgálóoldali inter-
netes parancsnyelvet és az Apache webkiszolgálót.

Összegzés
A Linuxhoz milliónyi programmegoldás érhetõ el. Azt ajánlom,
hogy akik hasonló programcsomag telepítését fontolgatják, alapo-
san gondolják át, vessék össze a programkínálat alkotóelemeinek
erõsségeit és fogyatékosságait, melyek abból fakadnak, hogy vala-
milyen különleges igényt elégítenek ki. A fejlesztõk és tanácsadók
értéke csak részben származik abból, hogy egy-egy megoldást
szinte tökéletesen ismernek. Azoknak a folyamatoknak a megértése,
melyek várhatóan hatással vannak a megoldás elkészítésére, elsõd-
leges fontosságú lehet. Mivel rengeteg a kiváló minõségû lehetõség
egy-egy számítástechnikai kihívás megválaszolására, a szakértõ
feladata ezeknek a megoldásoknak a kezelése, ami kulcsfontosságú
lehet a teljes tervezet megvalósításának sikere vagy sikertelensége
szempontjából.
Saját tervemnél a Linux – Apache– PostgreSQL – PHP összeállítás
tûnt megfelelõnek. Ugyanez az összeállítás más tervekhez nem
feltétlenül megfelelõ. Ennek ellenére remélem, hogy saját válasz-
tásom szempontjait ismertetve sikerült segítséget nyújtanom néhány
olvasó következõ tervének megvalósításához és a különféle
megoldások vizsgálatához.
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