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pro programátora a vyžaduje neustálé opakování
V
aplikace pak
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Abstract: JDBC is an interface for standard usage of relational databases in the Java language.
lt demands repeated sequences of commands and doesn 't provide means for comfortable
work. The result is that in a nontrivial application solving of persistency related problems
consumes a significant portion of the development tíme. The Hibernate library encapsulates
majority of the difficulties involved. lt does enable the programmer to save and load objects
to/from a database transparently. lt uses predefined metadata to do it.
At the beginning of the thesi s there is a list of main problems of working with JDBC, which
emerge in a nontrivial application. Any programmer using plain JDBC without an additional
tool must solve these. A chapter consisting of examples of a JDBS usage follows. After that
the thesi s gives attention to the usage of the Hibernate library. In the last chapter comparative
measures are discussed.
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· úvod
-..srup k ukládání dat je jedno z
rozhodnutí
návrhu každého,
trochu
;.e'lriviálního, systému. Vzhledem k tomu, že ukládání dat není ani nový ani neobvyklý
,ž.adavek aplikací v
jako v každém jiném jazyku nebo
dalo by se
::t:dpokládat, že lze
jednoduché rozhodnutí mezi
již
si
frameworky pro webové aplikace, jako Jakarta Struts
-:,cbo WebWork, frameworky pro grafické uživatelské rozhraní, jako Swing nebo SWT.
Každé z možných
má své výhody a nevýhody, ale mají stejný
a oblast
To bohužel neplatí pro ukládání dat, kde lze nalézt
odlišná
stej ného problému.
Persistence je již po
let žhavým tématem v diskuzích Java komunity. Možná pivní
problém, na který v otázkách okolo persistence narazíme je prosté definování
p-oblému. Je „persistence" problém již dávno
pomocí
technologie nebo je to
spíše skoro
problém, který musí být
speciálními komponentovými
moc'.ely jako jsou EJB entity beany?
bychom
psát i
operace pro
opravu a smazání dat (v anglické
je pro toto používán tennín
CRUD - create, read, update, delete, kterého se bude práce dále držet) nebo by tyto operace
být generovány automaticky? Jak dosáhnout
pokud každý
(systém
správy dat) má
vlastní SQL dialekt? Diskuse neustává, ale jedním ze stále
více
je
mapování (ORM - object/relational mapping).
Cílem práce bylo porovnání ukládání dat prostým použitím knihoven dodávaných v rámci
JRE a ra druhou stranu použití sofistikovaného ORM nástroje Hibernate. Diplomová práce se
snaží ukázat výhody a nevýhody použíti Hibernate oproti
k databázi pomocí JDBC.
Druhá kapitola se
k ukládání a získávání dat Jsou zde
základní problémy, které musí každý systém
ukládání
do
databáze.
použití Hibernatu jsou tyto problémy jeho starostí, avšak pokud je aplikace
bez použití
nástroje pro persistenci, musí si s nimi poradit sama.
kapitola obsahuje úvod do práce s JDB.C, zatímco
Hibernate.
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ukazuje základy použití

: Persistence dat
..oro všechny aplikace poti'ebují tivalá data. Pokud by

systém neukládal data
i ená uživateli tivale, nezávisle na vypnutí hostitelského systému, byl by prakticky
Pokud mluvíme o tivalých datech,
se dnes myslí data uložená v
.::;.i.abázi. Tohoto významu se budeme držet i nadále. Kapitola obsahuje
úvod
databázích,
se
a možným
k
-asistence.
kapitoly pojednává o
mapování jako o univerzálnún
~ ní persistence pro
projekty.

2.1. Co je to persistence
2.1.1.
databáze
Skoro každý programátor se dnes
svého studia i praxe setká s
databázemi.
z nás používá
databáze každý den.
technologie, podložená
solidními matematickými základy
algebry, je
a robustní
pro
k
a jejich správu. To samo by
k tomu, aby si mnoho organizací
zvolilo databázi pro ukládání dat. Ale
to, jak toto rozšíi'ení vzniklo. Databáze
jsou velmi rozšíi'ené
proto, protože jsou velmi flexibilním a robustnún
pro správu dat.
není specifický pro Javu a není specifický ani pro
konkrétní aplikaci.
technologie nabízí cestu ke sdílení dat mezi
uživateli, aplikacemi nebo
technologiemi.
technologie je
jmenovatelem mnoha nesourodých
a technologických platforem. Systémy
bází dat mají obvykle uživatelské i programové
rozhraní založeno na jazyku SQL 1•

2.1.2. Jazyk SQL
Detailní znalost jazyka SQL,
jeho
pro jednotlivé databázové systémy je pro
vývojái'e ORM nástroje nutná. Pokud jej chce ale v plné míre využít uživatel - programátor
aplikace - a
optimalizovat výkon
operací (pokud to daný ORM nástroj
musí dotazovacímu jazyku SQL také
ORM nástroje automatizují
spoustu opakujících se operací, ale znalost persistentních technologií musí
„pouhý" ORM nástroj, pokud má být
využit potenciál nabízený modernúni SQL
databázemi. Nelze zapomenout, že pivotní cíl,
již bude použita jakákoli technologie, je
robustní a efektivní správa dat.

1
SQL - Structured Query Language - dotazovacl jazyk použlvaný v
databázlch. Byl standardizován
byla norma rozšlfena v letech 1992, 1999 a 2003. Bohužel
poprvé v roce 1989 normou SQL-89,
v
žádný SilBD neimplementuje normu zcela a naopak dodává svá specifická rozšltenl. Výsledkem je,
že každý SilBD má svOj vlastni dialekt, který nenl
kompatibiln l s ostatnlmi...
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Práce s SQL databází v Java aplikaci probíhá pomocí volání JDBC2 API 3 , kterému se
SQL. Samotné SQL
bý1 napsáno
a vloženo do programového
kódu nebo za
kódem generováno. JDBC se použije
pro svázání argumenni
s parametry dotazu,
dotazu, prohlížení množiny
a pod. Toto vše jsou ale
k
programátora však mnohem více zajímá
Co by
být schopen psát kód, který ukládá
aplikace, která tyto data
do a z databáze bez 'nutnosti zaobírat se
a
složité objekty, instance
detaily.
j iž od devadesátých Jet minulého století se objevuje tennín
neshoda. 4
Tento problém je
je tolik námahy vynaloženo na
souvisejících s persistencí. Neshoda se týká dvou základních, a zcela odlišných, technologií
aplikaci orientovaného programování (OOP) a SQL
použitých v každé
modelování.
neboli objektového a

2.1.3. Persistence v
o rientovan ých aplikacích
K
neshody je
se ptát, co znamená persistence v kontextu vývoje
orientovaných aplikací. V OOP persistence dovoluje objektu aby
proces
který ho
Stav objektu
být uložen na disk a jiný objekt se stejným stavem
není omezeno na pouhé jednotlivé
být
v budoucnu. Toto použití
objekty. Takto mohou být uloženy a
celé grafy spojených
procesem v rámci jeho života však není
ukládat
trvalých
používá aplikace
objekty
(transientní), které z.aniknou
Skoro všechny aplikace v
obsahují
mix
s procesem, který je
nástroj, který bude obstarávat ty
a trvalých
a tudíž je
trvalé.
Moderní
nabízí strukturovanou reprezentaci persistentních dat.
jejich
vyhledávání,
a seskupování (aggregation). Je na databázovém systému jak
sdílení dat mezi více uživateli a/nebo více aplikacemi,
integrity dat
s tabulkovou
podle
daných omezení.
orientovaná aplikace nepracuj e
vlastní objektový model
entit Zatímco databáze
reprezentací
entit Má
I t e m a Bid .
logika
obsahuje tabulky ITEM a BI O, aplikace pracuj1e se
posléze nepracuje
s
a
množiny
SQL dotazu, nýbrž
s
orientovaným modelem a jeho
reprezentací - grafem spojených
není
v databázi, a proto
využít
logika je implementována v
00
jako je
a polymorfismus.

JDBC- Java DataBase Connectivity- rozhranl v
pro práci s databáz.emi
' APi - Application Programming Interface rozhranl poskytované klientskému programátorovi pro
využiti možnosti daného softwarového balíku nebo aplikace
• Originálnl termlnje „impendance mismatcW, v
„paradigm mismatcW, pro
rozbor
(11)
lze
2
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2.

neshoda

..t bylo ukázáno již

je
.iechnologií, které jsou více
do

neshoda
fundamentálními rozdíly dvou
nuceny spolupracovat v rámci aplikace. Je možno ji

Protože nic
teorii lépe než konkrétní
je lépe zvolit
jednoduché
schéma, to
a
tom poukazovat na jednotlivé problémy tak, jak se budou
že jsme dostali za úkol design a implementaci online aplikace pro
objevovat.
~-komercis. V této aplikaci
reprezentující informace o uživateli systému a
pro informace o
jakým bude platit.
jinou
~ a obr. I je schématický diagram popisující 2
v notaci UML. Je
že každá instance
User
být asociována s více instancemi
Billing Deta il s. Odpovídající
definice
jsou pod obrázkem.
cd Data Mode l /

....,__ua_.,_

IÍI

__.I'-_-

-

-

-

I

- „-l.
1

BllllngDetllll

l

Obrázek I - Model v.ttahu tl'id User a BiUingDeta ils

public class User {
private String userName ;
private String name ;
private String address ;
private Set billing Details ;
li accessor methods (get/set pairs) , business methods ...
public class Billing Details {
private String acco un tNumber ;
private String acco un tName ;
private String accoun t Type ;
pri vate User user ;
// methods ...
}

Je
poznamenat, že v kontextu persistence nejsou zajímavé žádné metody, proto nejsou
ve výpisu
Není
vymyslet pro tento triviální
odpovídající SQL schéma,
které bude
odpovídat

' Pl'lklad a ukázky kódu pt'evzaty z dokumentace k Hibel'nate dostupné na www. hibernate.org.

8

:REATE TABLE USER (
.5ERNAME VARCHAR(lS) NOT NULL PRIMARY KEY,
.;ME VARCHAR(S0) NOT NULL,
~JDRESS VARCHAR(l 00)
;

:REATE TABLE BILLING_ DETAIL (
~CCOUNT_NUMBER VARCHAR(l0) NOT NOLL PRIMARY KEY,
~CCOUNT NAME VARCHAR(S0) NOT NULL,
ACCOUNT=TYPE VARCHAR(2) NOT NULL,
USERNAME VARCHAR(lS) FOREIGN KEY REFERENCES USER(USERNAME)
);
Vztah

mezi

entitami je reprezentován pomocí cizího
BILLING DETAIL . USERNAME. Pro tyto jednoduché objekty není hrozba
neshody
Napsat SQUJDBC kód pro CRUD operace nad nimi není
Ale co se
stane, když do modelu
trochu
Model obsahuje adresu coby jednu
hodnotu, což není vhodné.
vyhledávat podle
by
(zipcode) nebo ulice (street) a proto je nutné tyto informace uložit
User, ale lze
že položky adresy obsahuje vícero
šlo
tyto atributy do
systému a proto je
je umístit do samostatné
Upravený o~jektový model je
na obrázku 2.2
cd Data Model

,___A
_dd_,._•-•- ~:::::_•~~[__

1

u_.._ • _ ~ - - - --i
__.f_ e 1111ng0,1a111 ]

Obrázek 2 - model s pl'iclanou tffdou Address

Je vhodné nutné
také tabulku ADDRESS a nový cizí
Není to nutné. Je
nechat
adresy v tabulce USER, protože se posléze dají získat bez použiti spojení a
tudíž
rychleji. Na druhou stranu, pokud by adresu využívali i jiné objekty než
User, bylo by to vhodné, aby se odstranila redundance.

2.2.1. Problém granularity
Granularita, zrnitost, se týká velikosti nebo spíše relativní velikosti
Pokud se mluví
o objektech v
a tabulkách, pak problém granularity znamená ukládání
které
mít jakoukoli složitost do tabulek a
které mají složitost omezenou.
k
adresy do databáze by byl nový
Z
lze získat dojem, že nejlepším
typu address. Nová
Address a nový
typu address by
jednoduchý
dat. Bohužel se objeví
problémy
podpory
uživatelských
(UDT - User Defined Type) v
k
SQL.
UDT jsou jedno z mnoha takzvaných
je podpora UDT zatím ve
sporadická a
není
mezi
systémy. SQL standard zavádí UDT ve verzi SQL-99. Jej ich
9

použití však není v aplikacích
z
nízké kompatibility mezi
je použito
jednotlivými
Proto není použit ani v tomto
ale místo
jeden pro každou
adresy. Tabulka USER tedy bude vypadat takto:
c r eate table USER (
USERNAM E VARCHAR(lS) NOT NU LL PRIMARY KEY,
NAME VARCHAR(S0) NOT NU LL,
ADDRESS_ STREET VARCHAR(S0),
ADDRESS_CITY VARCHAR(lS),
ADDRESS_ STATE VARCHAR(lS),
ADDRESS ZIPCODE VARCHAR(S),
ADDRESS COUNTRY VARCHAR(lS)

J;

Pozorování: objektový model obsahuje bohatou škálu
„velkých"
od
jako User,
jako Address až po jednoduché objekty
základního6
typu jako s treet. Databázový model obsahuje naproti tomu pouze
granularity tabulky jako je USER a skalární hodnoty jako address _ s treet. Javský objektový model
je
ale
jednoduchých
pro zvládání persistence si toto
a proto
vynucením si
objektového modelu.

2.2.2. Problém

V
se
implementuje pomocí
a
SQL žádnou podporu pro
7
nemá , nelze napsat že tabulka CREDIT_ CARD_ DETAILS je potomkem tabulky
BILLING_ DETAILS pomocí
CREATE TAB LE CREDIT CARD DETAILS
EXTENDS BILLING DETAILS ( ... ) nebo
podobného.

AddlHS

=-~

Bllllngl)etalls

User

1 .. •,.___ _

Bank.Account

Obrá:r.ek 3 - P oužiti

p ro r0zné druhy plateb

Ruku v ruce s
další problém, a to polymorfismus.
User je asociována
s
BillingDetail s, ale v okamžiku, kdy existují její potomci, chceme
dotazu na
BillingDetail s aby ve výsledku byly také
tabulky CREDIT _ CARD_ DETAILS.
: základním typem se tady mysli typy jako Boolean, l nteger, String
SQL ve své
žádnou podporu pro
nemá, ovšem
rozš fl'enl
databázorych systém0, napr. Oracle od YCrze 9, obsahují
pro uživatelsky definované
typy, n ikoli ~ak pro tabulky.
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Tato vlastnost se nazývá polymorfní dotazy. Není-li v databázi
Standardní cesta pro
mezi tabulkami, cizí
s jednou konkrétní tabulkou.

není ani polymorfních
je vždy
spjat

2.2.3. Problém identity
Existují-li dva objekty o kterých je
rozhodnout, zda jsou identické, jsou k dispozici
jak toto
Dva v
a jeden na úrovni databází. Java rozlišuje dva
druhy
..stejnosti":
• Objektová identita - zda
porovnávané
ukazují na stejný kus
(nebo mají stejnou hodnotu u neobjektových
i f (a == b)
• Hodnotová stejnost (equality by value) rozhodnutá za použití metody equals if (a . equals (b)) ...
Naproti tomu ve
databází je stejnost
hodnotou primárního
Toto
neodpovídá
ani jedné zjavských stejností: dvakrát
objekt z databáze
v
zabírat
místa,
odpovídá jedné
primárního
Naopak
mMe být uloženo jaico
se stejnými hodnotami
tabulk.f, lišících se jen hodnotou primárního

2.2.4. Problém
(asociací)
Asociace reprezentují vztahy mezi jednotlivými entitami. Mapování asociací a správa chování
persistence.
asociovaných entit je jedním z hlavních témat každého
polí jiných
orientované jazyky reprezentují asociace pomocí objektových referencí
kolekcí objektových referencí. V
se reference realizují pomocí cizího
Mezi
lze
nalézt drobné rozdíly.
Objektové reference jsou
- atribut jednoho objektu ukazuje na jiný objekt.
Pokud by bylo
se v grafu pohybovat i
nezbylo by než ,jinému"
nejsou
objektu
atribut ukazující na ,jeden" objekt. Databázové reference (cizí
až
operacemi spojení a
u nich
nemá
smysl. Ten j e
projekce.
Protože k realizaci
asociace u
je
v obou
není
možné z pohledu na jeden atribut
multiplicitu asociace. V databázi je naproti tomu
pohledu na definici cizího
multiplicita ,jasná"9
Many-to-o ne:

USER ID BIGINT FOREIGN KEY REFERENCES USER(ID)

One-to-one:

USER ID BIGINT UNIQUE FOREIGN KEY REFERENCES USER(ID)

databázových systémO bohužel
u tabulek nedefinovat primárn l
je dobrým
zvykem je vytválet, protože bez nich mnohdy nelze dva 2ámamy v tabulce rozlišit. Pri vytválenl primámlho
je také vhodné dbát na to, aby nebyl vázán na žádnou
logiku, protože to zvyšuje sprawvatelnost
bez
významu se nazývá
(náhradnl)
v angJ. surrogate key
Predpokládáme použiti integritnlch omezeni. Tabulky by žádná omezeni mft nemusely a pritom mohly
obsahovat stejná data a
V takovém
ale existuje velká šance zaneseni tabulek
zakázat
nevalidnlmi daty, a proto je lepši to pomoci integritnlch omezeni
8

11

Zatímco objektové asociace dokáží
multiplicitu one-to--0ne, many-to-one i many-todatabáze toto neumí. Pokud je
many-to-many musí se
by to
speciální tabulka
tento vztah, tzv. link table. V používaném
vypadalo takto:

many,

CREATE TABLE USER_BILLING_ DETAILS (
USER ID BIGINT FOREIGN KEY REFERENCES USER(ID),
BILLING DETAILS ID BIGINT FOREIGN KEY REFERENCES
BILLING_ DETAILS(ID),
PRIMARY KEY (USER_ID, BILLING_ DETAILS_ ID)
)

;

2.2.5. Problém navigace v grafu
Všechny
problémy by se daly nazvat statickými - objevují již
pohledu na
k
V
se
statický systém. Možná
problém je dynamický, v
lze dostat k
informacím jednoduchým procházením grafu asociací 10 - volání
a User. getBillingDetails () . getAccountNumber () vykoná vše
Toto
je ovšem nepoužitelné v databázové praxi
výkonu, protože diskové
jsou
milionkrát pomalejší než
omezení
a
cesta jak zvýšit výkon je co
Z toho vyplývá,
kladených na databázi.
cesta k tomu je v omezení
že efektivní dobývání dat z databáze se neobejde bez spojování tabulek. Ke správnému
kterým
je v grafu
což je informace,
spojení je ovšem
samotným dotazem známa. To vede k procházení po jednotlivých uzlech
která není
vysoce neefektivní v kontextu databáze a je nazýváno problémem
grafu, což je
N+ I

2.2.6. Problém
Již bylo
že
poskytují
dialekty SQL. To
nemožnost použiti
SQL
na daném
Také jsou
implementovány, takže i když lze dotaz použít
fungovat
pomalu, i když na
jiném
funguje rychle.
psaní persistence pomocí SQL/JDBC
obvykle nemá
rozdíly mezi jednotlivými databázemi a proto je aplikace psána pro jednu
konkrétní databázi.
na jednu databázi nemusí být problém
u
vyvíjených na zakázku,
zákazníka a
kdy je známo, jakou má zákazník databázi. V programu bez
hlavních db
k prodeji
konkrétní cílové platformy je ovšem podpora
nutná. ORM nástroje tuto podporu v
mají.

2.2.7. Cena
Následující seznam ukazuje
ukládání
pro

témata, která bude muset
složitou aplikaci.

10

jakýkoli systém

Originální termfnje walking the object graph
Originální termín je N+I selects problem. Jde o to, že pri procházeni grafem asociovaných objekt0 je potteba
jeden dotaz pro každý uzel grafu, aby bylo jasné, kudy dále.
11

12

•
•
•
•
•
•
•
•

Jak vypadají persistentní
Je ukládání a
transparentní a pro všechny
stejné nebo to
každá
jinak? Je nutno
se
stylu
programování?
Jaká je
Použijí se
metadata nebo jen vložený kód do každé persistentní
flexibilita tohoto
Jak se bude mapovat hierarchie
K otázkám
také
již
polymorfismus.
Jak se
identita a hodnotová rovnost? Jak se namapují instance
do
tabulky?
Jak objekty
persistenci komunikují za
s
objekty, které mají
této otázky lze
z
stran. Mimo jiné lze
být uloženy? (K
použít reflexi, bytecode enhancement12 nebo generování zdrojového kódu.)
z hlediska persistence objekty, které
Jaký je životní cyklus objektu? Závisí na
jsou k
vázány asociací?
jsou poskytovány pro
hledání, agregaci? (Aplikace tohle
Jaké
nechat databázi
vybere
v
ale mnohdy je
prvek aniž by se musely všechny
k aplikaci.)
Jak lze
získávat asociovaná data? Lze se vyhnout problému N+ l
Geden SELECT vrací
mnoho
nebo jeho
problému kartézského
dat)?

výše
problémy je netriviální záležitost. King [8) uvádí, že
JDBC/SQL a snaha
hlavním smyslem až 30%
kódu je obstarat záležitosti
o
neshody.
problému také vede nepružným
jejichž
správa dále prodlužuje a prodražuje vývoj aplikace.

2.3.
V
ORM.

mapováni (ORM)
jedním z

k

persistence v komplexní aplikaci je

2.3.1. Co je to
mapováni
ORM je automatický a pro aplikaci transparentní
jak ukládat a
data do/z
tabulek za využití metadat, která popisují konkrétní mapování mezi objekty a
data z jedné reprezentace do druhé a naopak.
databázovými entitami. ORM nástroj
ORM
se skládá z následujících 4
• API pro základní CRUD operace na persistentních
• API nebo dotazovací jazyk pro specifikaci
nad persistentními
jejich atributy.
•
kterak definovat metadata.
• Techniky, pomocí které
implementace ORM komunikovat s
objekty pro
detekce
stavu

12

Bytecode enhancement - technika, kdy se po prekladu ol>ohatf pl'eložený kód o
potrebujeme.

13

a/nebo

voláni

Tennín ORM se používá v souvislosti s kaž.dou persistentní vrstvou, kde jsou
SQL
automaticky generovány na
popisu pomocí metadat Neobsahuje vrstvy, kde je
mapování mezi objekty a tabulkami
psaným SQL.
použití ORM aplikace
používá ORM APi a je
od SQUJDBC. V závislosti na konkrétní implementaci se
ORM za
starat také o takové záleží tosti, jakými je kešování, zamykání tabulek
apod.

2.3.2. 4

kvality ORM

Mark Fusse! (6) definoval 4

nástroje ORM.

(Pure relational)
Celá aplikace
uživatelského rozhraní j e designována okolo
modelu a
operací založených na SQL. Tento
své nevýhody u velkých
být excelentním
pro jednoduché aplikace, kde je opakování
operací tolerovatelné.
použití SQL má výhodu v možnosti jednoduché optimalizace
na konkrétní databázi, ale nevýhody v
a velmi malé spravovatelnosti,
které se projeví zejména u déle fungujících aplikací. Aplikace v této kategorii obvykle
vy~ivají uložené procedury13
práci do databáze.
Lehké objel,tové mapování (Light object mapp ing)
Entity jsou reprezentovány jako
které jsou
mapovány do
tabulek.
psané SQUJDBC je ukryto
logikou pomocí známých návrhových
Tento
je velmi
a
pro aplikace s malým množstvím entit Lze použít také
uložených procedur.
objektové mapování (Medium object mapping)
Aplikace je navržena s
na objektový model. SQL je generováno v
pomocí nástroje pro generování kódu nebo za
pomocí kódu frameworku. Vztahy mezi
objekty jsou podporovány a dotazy mohou být definovány pomocí
orientovaného
dotazovaciho jazyka. Objekty mohou být persistentní vrstvou kešovány. Tato
je
vhodná pro projekty
roz.sahu obsahující netriviální transakce,
pokud je nutná
mezi
databázemi. Tyto aplikaci již obvykle nepoužívají uložených
procedur.
Úplné objektové mapování (Full object mapping)
Úplné objektové mapování podporuje vlastnosti
objektového modelování:
skládání,
polymorfismus a persistenci dosahem 14• Persistentní vrstva implementuje
transparentní persistenci, persistentní
nejsou nuceny být potomky
speciální
nebo implementovat speciální rozhraní. Efektivní strategie pro získávání
z databáze a
kešování jsou implementovány
vzhledem k aplikaci. Persistentní vrstvu s tímto
rozsahem funkcionality je již velmi
napsat.
se jednat o
ale spíše
práce.
objektového mapování je výchozí úrovní v kontextu
" Uložená procedura kódu napsaného v databázi podporovaném jazyce ( napr. PL-SQL) a uloženého
v databázi, jehož
a systémo-.! nároky jsou celé na bedrech SfIBD. Použlvá se pro zapouzdl'enl pl'istupu
pro využiti výkonu
k tabulkám snlženl provozu mezi klientskou aplikaci a databázovým serverem,
databázového stroj e apod.
" Originálnl termln je persistence by reachability - znamená to, že pokud se v kontextu persistence
s objektem, napr. výmaz z databáze, tak se to dotýká také všech jeho následovnik0 v grafu objekt0.

14

diplomové práce. Pokud nebude
jinak, mluví se o ORM nástroji dosahující této
Mezi takové
jiných i Hibemate.

2.4. Shrnutí
V této kapitole byl probrán koncept persistence
a
ORM jako
je myšlena jejich schopnost
proces který je
techniky. Persistencí
pomocí uložení do datového zdroje a
jiným procesem. Pokud je
takovým zdrojem
databáze objeví se tzv.
neshoda. Kapitola popisuje
souvisejících s
neshodou.
nich nabízí možné
k
persistence a
jejich vlastnosti a posléze popisuje
mapování
jako
postup pro
persistence
do
databáze.

,.
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3 JDBC
Tato kapitola si klade za cil
technologie JDBC.
lehkého teoretického popisu práce s technologií a konkrétními
se Hibemate.
Podobné formy se drží i následující kapitola

je provedeno fonnou
na jedné tabulce.

3.1. úvod do práce s JDBC
Java Database Connectivity (JDBC) je API, které klientovi
k
databázi založené na SQL. Jsou k dispozici metody pro získávání dat i jejich aktualizaci a
také pro definici tabulek a jiných databázových
Možnost použití JDBC pro DOL 15
nebyla v práci využita, databázové schéma bylo
pomocí nástroje poskytovaného
Jednak proto, že
výrobcem databáze (SQLPlus). Tento postup byl zvolen ze dvou
aplikace
nasazení
nebude mít z
práva na
a rušení tabulek. Ty budou
DB administrátorem a aplikace budou
je relativní malost této operace.
práva k tabulkám pro CRUD operace. Druhým
tabulky a jiné databázové objekty se
jen jednou
prvním
aplikace.
Javy od verze I.I.
JDBC jsou uloženy v
j ava . sql.
JDBC je
Toto rozhraní se dále vyvíjí - JDBC 3.0 bylo
J2SE 1.4 a ve verzi Javy 1.6, která má
vyjít koncem roku 2006 bude obsaženo JDBC 4.0.
do kterého je
Základem práce s JDBC je takzvaný Dri verManag er (správce
registrovat
databáze, která bude polllŽívána. Tato operace se provádí nahráním
do
se sám registruje ihned po nahrání (v dalších ukázkách budeme
z
místem "try catch bloky" vynechávat.)
try I
Cla s s. forName ( "oracle . jdbc. dr i ver . OracleDri ver");
catch (ClassNot FoundException e) {
//zpracováni vyjimky
e . printStackTrace();

Správce

j e posléze používán jako továma 16 pro objekty

(connection).

Connection connection = DriverManage~.getConnection(
"jdbc:oracle:thin:@core2duo:1521:db3",
"username",

"password");

" DDL - Data Definition Language - podmnožina jazyka SQL
pro definováni databázových objektO.
Napf. vytvárenl a mazáni tabulek, pohledO, indexO ...
16
továrna (angl. Factory) - objekt použlvaný pro zapouzdfenl vytvárenl jiných objektO. Poprvé klasifikováno
jako návrhový vzor v [ 13]
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Pro získání objektu
databázové url, uživatelské jméno a heslo. Url
vždy ,jdbc", ale pak už se liší v závislosti na použité databázi. V
je použita db
Oracle a další parametry znamenají typ
(thin), název hostitelského
(core2duo), TCP-IP port, na kterém databáze
spojení (1521) a název databáze(db3).
Jakmile máme
s jeho pomocí objekt implementující rozhraní
sta temen t .
K dispozici jsou 3 druhy:
•

State ment - základní typ. Dotazy tohoto typu jsou
DB, tam zkompilovány, vyhodnoceny a vrací výsledek

každém provedení poslány do

Statement query = dbConnection . createStatement();
ResultSet results = query . executeQuery("select * from
barevnosti");
•

dotaz. Speciální typ dotazu, který je vhodný pro
cpakované volání podobných
Dotaz je odeslán do DB již v
jeho
nikoli až u
a databáze jej hned zkompiluje. Tento typ dotazu
být
parametrizován, což je hlavní
jeho existence. Nastavení
nevyžaduje
nový
na
DB, takže pro 10 použití s deseti
parametry
vložení
1O
do tabulky) je nutno provést pouze jeden
se
DB.
Pre paredStateme nt -

PreparedStatement query = dbConnection . prepareStatement(
"insert into Barevnosti (id, barvy, pocet_barev) values
(? ,

?,

?)");

query . setint(0, 1);
//nastavi 1. parametr
query . setString(l,
2 . parametr
query . setint(2, 2);
//nastavi 3 . parametr
int rowsChanged = query . executeUpdate();
•

Callable Statement - volatelný dotaz. Volatelné dotazy se používají pro

uložených procedur. Uložená procedura je kód v SQL nebo
jeho
pro
danou DB
PUSQL pro Oracle), který je uložen v DB. Výhoda takového kódu,
pokud to daná DB
že pro operace s daty nemusí ta data procházet
ke
klientovi a zpátky do DB. Výsledkem volání je
množina
(Resul tSet),
kterou pak program zpracuje, a/nebo datové manipulace
DB.

CallableStatement es= dbConnection . prepareCall("{call
precen_leky } ");
ResultSet rs = cs . executeQuery();
Pokud chceme použít DML 17 je nutno

17

Data Man ípulatíon Language - jazyk pro
delete

to voláním metody executeUpdate() (vrací
viz
u PreparedStatement (update a
dat V kontextu SQL to znamená pflkazy ínsert, update a

17

delete by se provedly
V
operace typu s elect se volá metoda
e xequ teQuery (Stri ng query ), vracející množinu
(Re sultSet).
Výsledky se z množiny obvykle získávají iterováním s
do
Statemen t q uery = dbConnection. createStatemen t() ;
ResultSet resultSet = query . e xecuteQuery("select id, barvy,
pocet_barev from barevnosti where id = l") ;
while (resul tSet . ne x t ( ) ) I
int i d = resu ltSet . getin t( " i d");
String barvy = resul tSet . getStri ng ("barvy") ;
int pocetBarev = resu ltSet . get in t("pocet_barev" );
Barevnost barevno s t =
new Barevnost(id, barvy, pocetBarev );
//delej neco s barevnosti . ..
Po
práce je vhodné uvolnit používané
k jejich nedostatku.
query . close( );
dbConnection. close() ;

pro

jiného, aby nedošlo

Protože je
a
rozsáhlejší aplikace
používající velké množství
implementují tz v. connection loopin g. Jedná se o jakýsi
fond
který poskytuje
podle
Vlákno, které chce
pracovat s DB požádá fond o
a pak s ním pracuje jako by jej
s pomocí správce
Po
práce není
ale je vráceno
do fondu a
být
dalšímu

18

4 Hibernate
Hibemate je nástroj pro
mapování v jazyce Java. V
psaní práce se již
objevuje i
projektu Hibemate pro
v C++, ale tato práce se bude
na
cílovému jazyku Hibernate. ORM implementace
Hibernate byla pro srovnání s JDBC vybrána proto, že se jedná o v
a asi
nástroj tohoto typu dostupný zdarma.
Práce na projektu Hibernate
koncem roku 2001. Zakladatelem a hlavním
byl Gavin King jehož motivací byla nespokojen-0st s entity beanami, které, dle jeho názoru,
vznikl jako
nevyhovovaly aplikacím s netriviálním datovým modelem. Hibemate
nezávislý
projekt s
kódem (open source), ale
na autory, byl
pod
JBoss
a z ní vyplývajícím
Inc. V
JBoss Inc.
na plný úvazek a poskytuje
placenou podporu. Software samotný
zdarma
pod licencí LGPL - Less GNU
Public Licence. Vrstvu Hibernate používají na celém
desítky tisíc
v tisících
[7].
Hibemate na programátora neklade žádné velké nároky. Jediná
kterou musí persistentní
pro spolupráci s Hibematem je existence bez parametrického konstruktoru.

4. 1. Metadata
Jak jsme již zmínili výše,
metadata. Hibernate poskytuje
•
•
•

pro svoji práci Hibernate
definice metadat:

každý ORM nástroj)

Metadata v deskriptorech na bázi XML
XDoclet
Anotace

4.1.1. Metadata v XML
XML 18 je formát používaný pro metadata v
oblastech softwaru 19 • Mapování pomocí
XML je výhodné v tom, že dokument XML je snadno
jak pro
tak pro
vzhledem k tomu, že se jedná o „plain-text" soubory, tak si s nimi snadno poradí množ.ství
a také verzovacích
Mapování jedné

- Barevnost vypadá

11

XML - eXtended Markup Language - obecný
jazyk
napr. deployment deskriptory u
serveru, popis multimédii v mobilnlch zarlzenlch, webové stránky
napsané v XHTML(XHTMLje aplikaci XML) apod.

19

19

<?xml version =" l . 0"?>
2
<!DOCTYPE h ibernate-mappi ng PUBLI C
3
"-/ / Hibernate/Hibernate Mappi ng DTD//EN"
"http : //hibernate . sourceforge . net/hibernate- mapping3 . 0 . dtd">
<h i bernate-mappi ng>
5
<class

6
7

name="diplomka . tiskarna .Barevnost"
tab le= "BAREVNOST">
<id

8
9

name=" id"

10
11

column="ID"
type="long">
<genera tor class= "nati ve "/ >
</id >
<proper ty
name="barvy"
,.
column=" BARVY"
type="stri ng"/>
<proper ty
name ="pocetBarev"
column ="POCET BAREV"
type="long"/>

12

13
14

15
16
17
18
19

20
21
22

</class >

23

24

</ h ibernate-mappi ng>

si jednotlivé
I
verzi XML. Na 2.-4.
je definováno
5
element dokumentu. Do
je možno vložit
DTD souboru. Na
libovolný
<class> pro mapování j ednotlivých
[7],(8),(12) je
ale používat samostatný soubor mapování pro každou persistentní
Tyto soubory by
dodržovat jmennou konvenci definujeme plné jméno
a na da[ším tabulku, do které se instance této
Na 7.
budou ukládat
Na
9-12 je
že primární
tabulky bude ve
„ID" a bude odpovídat
s názvem „id" a bude typu „long". ,,long'' není typ Javy ani žádné databáze, i když
se v
mohou typy jmenovat
nýbrž je to speciální typ Hibemate pro
z Javy do DB a naopak.
13
že jednotlivé hodnoty ID budou
generovány
typickým pro cílovou databázi. Tzn. sekvence v Oraclu, DB2 a jiných,
identity
v MySQL a MSSQL a HliLo21 algoritmus v DB, které ani jedno
z
nepodporují.
20

20

DTO - Oocument Type Oefinition - soubor popisující sémantická pravidla dokumentu XML, ke kterému je
Pomoci DTO je možno XML dokument zvalidovat - zkontrolovat jeho smysluplnost pro dané použiti.
Lepš i editory se specializací na XML dokáži pomoci DTO
kód pli psaní, tzv. Autocompletition.
21
HiLo - High Low - algoritmus pro generováni unikátn ích
Výsledné
se skládá ze dvou složek:
vyšší, High, bere algoritmus z
centrálního zdroje pro celou databázi, nižší, Low, si
sám
v
omezené
Jakmile vyterpá všechny možnosti pro Low (v Hibernate je výchozí hodnota
Shon.Max - 32767, požádá centrální zdroj o novou hodnotu High a Low nastaví na minimum. Složením High a
Low získáme v rámci DB unikátní identifikátor. Vice v (3 ].

20

Na
úplnost:

15-22 jsou mapovány dva
23 a 24 uzavírají
elementy.

do

tabulky. Pro

4.1.2. XDoclet
XDoclet je nástroj pro generování kódu. XDoclet vznikl
jako nástroj pro generování
EJB, ale
se vyvinul pro mnoho jiných použití.
použít speciální tagy
Javadocu k
významu do kódu .
potom využívá ke generování
s metadaty nebo zdrojového kódú podle
a nastavení (Plug-in
pro Hibernate generuje metadata).
Použití
celkový kód jelikož
programátorem psaná data
shromáždit na jednom
a ostatní
soubory generovat Generování
jejich aktuálnost,
není
je aktualizovat
Použití je snadné. XDoclet používá Javadoc tag @a t tr ibu te k specifikování metadat na
úrovni
metody nebo
XDoclet je implementován jako úkol (task) Antu23 .
V
vygeneruje
metadata.
tedy obohatit zdrojový kód
o sp;ávné
(z
místa výpis zkrácen na
relevantní z hlediska
XDocletu):

22

Použlvá se také tennln "atributy" a z toho odvozený
Attribute-Oriented Programming (Programováni
orientované na použiti atributO)
23
Ant - nástroj pro
projektO v Ja"'l. Má podobnou funkci jako
Make, ale konfiguruje se
mnohem
pomoci XML dokumentO a má
možnosti.

21

/ **
* Tri da pro u lozeni barevnosti
* @hibernate.class
* table="BAREVNOST"

*I

public class Barevnost

I**

* @hibernate . i d
* ge nerator- class="nati ve"
* column="ID"

*I

public int getid() {
return this . i d ;

,.

I**

* @hibernate . property

* column="BARVY"

*I

public String getBarvy()
return this.barvy ;
public void setBarvy(String barvy) {
this.barvy = barvy;

I**

* @hibernate . property

* col umn=" POCET BAREV"
*/

public int getPocetBarev() {
return this. pocetBarev ;

Ant úkol XDocletu s takto upravenou
jako byl popsán kapitole Metadata v XML.

vyprodukuje mapovací soubor Hibemate stejný

4.1.3.Anotace a JPA

XDoclet prokázal životaschopnost myšlenky umístit metadata vedle dat, která popisují.
XDocletu byl
jednou z
zavedení anotací
do jazyka Java.
24
JPA
anotací jsou
jazyka až od verze Java S.O jako výsledek JSR 17525 •

"JPA - Java Persistence APi - specifikace pro práci s persistentnlmi daty. Jedna zjeho
anotaci pro popis persistentnfch tl'fd metadaty.

22

je definice

Pokud tedy chcete používat anotacemi deklarovaná metadata
použít X Doc let
Javy
se ale vymyká
[17), [18), [19).

verzí S.O, nezbývá, než

definovat vlastní anotace. Popis syntaxe deklarací nových anotací
diplomové práce a proto nebude uveden. Zájemce lze odkázat na [I 5),

Anotace jsou uloženy v balíku javax . persistence, který není
standardní
distribuce J2SE. Pro práci s nimi je
mít nainstalovanou „enterprise" verzi Javy Java S EE, resp. mít javaee . jar v CLASSPATH.
Anotace v
mají zápis tvaru @jmeno_anotace(parametry). Parametru
být libovolný
jako u metod.
Barevnost s použitím
v závislosti na
anotace anotací vypadá takto:

,.

import javax . persistence . *;
@Entity
@Table(name = "BAREVNOST " )
public class Barevnost {

Tímto zápisem
že je
Barevnost persistentní a bude se ukládat do tabulky
BAREVNOST v DB. Pro všechny její
se použije výchozí strategie pro ukládání jejich
jako jsou názvy
stejné
To by znamenalo použít stejné názvy
asociací a
(odpovídající) typy a výchozí strategie pro mapování netriviálních
Pro nastavení DB jmen
'bychom použili anotace @Column. Anotace
@Id znamená, že jde o
odpovídající primárnímu
a @GeneratedValue, že
hodnoty má
DB v okamžiku uložení.
@Id @GeneratedVal ue
@Co l umn ( name = "ID")
private int id;
@Co l umn(name = "BARVY")
private String text;
@Co l umn(name = "POCET_ BAREV")
private String pocetBarev;

"JSR - Java Specification Request - formalirovaný dokument, který navrhuje rozšífení jazyka Java. Vytváfení
je hlavní
JCP - Java Community Process - procesu, kterým Sun Microsystems
tfetim stranám podílet se na vývoji jazyka Java. Více v [I 5], (16]
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Zatím jsme používali pouze anotace definované v JPA, takže tento kód by
fungoval
j ej ích
v jakékoli úplné implementaci JPA. Hibemate je také implementací JPA.
anotací nabízí
další. Všechny
anotace poskytované Hibernatem se nachází
do CLASSPATH. Náš
v archivu h i bernate - a nnotati o ns . jar, který je
by potom mohl vypadat
import javax . pers i stence . *;
@Entity
@Table (name = "BAREVNOST")
@org . hibernate . annotations . BatchSize(size
public class Barevnost (

10)

,.
,,

}

Používat plný název
práci s anotacemi specifickými pro Hibernate není vyžadováno, ale je
to autory
(12] .
použití prefixu org . h i bernate . a nnotati o ns je na
první pohled
kde se program
od standardu a kde jej dodržuje.

4.1 .4. Konfigurace Hibernate
Zatím jsme se
pouze
za persistentní v kontextu Hibemate.
nakonfigurovat Hibemate do našeho
K definici
K použití v programu je
globálních
se používá soubor Hi berna te . c fg . xml. Tento vypadá asi takto:
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<?x ml version= ' l . 0 1 encoding=' ut f -8'?>
< ! DOCTYPE hibernate-con f iguration PUBLIC
"-//Hibernate/Hibernate Configuration DTO 3 . 0//EN"
"http : / / hibernate . source f orge . net/hibern ate-configuration-3 . O. dtd">
<hibernate-configuration>
<session- f actory>
<!-- Database connection settings - - >
<property
name=" connection. driver_ c l ass ">oracle . jdbc. driver . Orac l eDriver</property>
<property
name= "connection . url ">jdbc : oracle : thin : @core2duo : 15 21 : db3</property>
<pr ope rty name =" connection . username ">pokusy</property>
<pr ope rty name ="connec tion · l?assword ">hes l o</propert y>

<!- - JDBC connection poo l (use the bui l t - in) -->
<property name ="connection . l?OOl _ size ">l </proper ty>
<! -- SQL dialect -->
<property
name= "dia l ect " >org . hibernate . dialect . Orac l eDialect< /proper ty>
< ! -- Enable Hibernate's automatic session context management-->
<proper ty
nam~• "current _ session_ con text_ c l ass ">thread< /proper ty>
<!-- Disable the second - l eve l c ache - ->
<proper ty
name• " caclÍe . provider_ c l ass ">org . hibernate . cache . NoCacheProvider</property>
<!-- Echo a ll exec uted SQL to stdout -->
<property name= "show sql">t r ue</property>
<!-- Persistent c l asSes -->
<mapping c l ass ="diplomka . tis karna . Le k" />
<mapping class• "dip l omka . tis karna.Barevnost" />
< ! -- Persistent c l asses' descriptors -->
< ! -- <mapping resource=" dipl om ka/tis karna/Le k. hbm . xm l" />
-->
<!-- <mapping resource=" dip l om ka/tis karna/Barevnost . hbm . xm l" /> -->
< /session - factory>
</hibern ate-con f iguration>

Vidíme, že, po nutné
s odkazem na DTO, se zde definují
pro
do
DB
jako v
JDBC. Dále se nastaví množ.ství
databázových
a který dialekt SQL má být v dotazech používán. Nastavení property s how_ s ql je
výhodné pro
(zobrazí každý dotaz posílaný do DB) a za ní již následuje seznam
persistentních
Pokud byste
používat deskriptory na bázi XML je taktéž
k dispozici
zápis. Možností nastavení je
mnohem více viz [7].

4.2.

mapování

Ukázali jsme si, jak se pomocí ruzných
definice metadat nastaví
s jednoduchými atributy k persistenci. Hibernate by byl ovšem nástrojem dosti omezeným,
pokud by
i
mapování. I když podporuje Hibernate více
zápisu
metadat, ukážeme si, z
úspory místa, v dalším textu
pouze s anotacemi.
Anotace byly vybrány proto, že jsou kratší, ale
jsou obsaženy
ve zdrojovém
souboru,
bylo
kód
Tento seznam nenl nutné plnit, i když je to p!ehledné. Pfidat do
snadno dynamicky za
aplikace.
26
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Hibemate novou persistetnl tl'idu lze

4.2.1. Asociace
Asociací mezi jednotlivými
mohou být
druhy - one_to_one, many_to_many,
many_to_one a one_to_many. Asociace one_Jo_many je
asociací many_to_one,
pokud se na vztah díváme jako na
z druhé strany. Hibernate a JPA ovšem
implementují asociace jako vztahy
To je zásadní rozdíl oproti EIB 2.0, kde byly
27. Proto jsou v kontextu pohledu Hibernate one_to_many
asociace vnimány jako
a many to one
odlišné asociace.
Tento
zjednodušuje pohled na
protože se lze
jen na jednu
stranu. Zajimá nás pouze, zda je druhá strana typu one nebo many, protože mapování
je nezávislé. Toto zjednodušení ovšem má svoji temnou stránku v tom, že by
se jedna
prvku do kolekce, projevila do DB v
dvou identických
Hibernate
Jeden od kolekce a j eden od prvku. Tohoto problému si byli
k dispozici
jak
,,nezávislé" asociace
a proto je
k
Hibernate se pak postará o to, aby se
do DB propagovala pouze jednou.
Konkrétní
je ze
Lek a Ti skarna doprovodné implementace.

/* Lek . java */
@ManyToOne
@Joi nColumn (name =" i d ", nu lla ble
private Barevnost barevnost;

=

false )

@ManyToMany
@JoinTable (
name = "LEK_ TRH",
joi nCol umns = {@Joi nColumn (name = "LEK ID") ) ,
invers e J o inColumns = {@J oinColumn( name = "TRH ID") }
privat e Set<Trh> trh y= new Has hSet<Tr h> () ;

/* Tiskarna . java * /
@OneToMan y (cascade = Cascade Type . ALL, fe tch =
private Set<Lek> 28 leky = ne w HashSet<Lek>() ;

V
je sice všude použito rozhraní Set, ale to není omezení vyžadované Hibernatem.
Ten podporuje všechny standardní kolekce za
že používáte rozhraní. To
musí být typu Set (List , Map) a nikoli
konkrétní
znamená, že
implementacejakojeHashSet (Array Lis t , HashMap).
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asociace znamenala, že když byl pl'idán pr~k na jedné
asociace (project.setUser(user)),
(user.add(project))
tak se kontej ner automaticky pos1aral o pridánl prvku na druhé
28
V pl'lkladu je sice všude použito rozhranl Set, ale to nenl omezeni vyžadované Hibernatem. Ten podporuje
všechny standardnl kolekce za pl'edpokladu, že použlváte rozhranl. To znamená, že
musl být typu
Set (List, Map) a nikoli
konkrétnl implementace jako je HashSet (ArrayList,
HashMap) .
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4.2.2.
Hibemate podporuje
•
•
•
•

strategie:

v mapovaném objektovém modelu a dává k dispozici

Tabulka pro každou konkrétní
Tabulka pro každou konkrétní
Tabulka pro každou
Tabulka pro hiearchii

s implicitnún polymorfismem
s un:iony

s implic:itnún polymorfismem
Tabulka pro každou konkrétní
Pro každou konkrétní
se
jedna tabulka obsahující
pro atributy své
i
Nevýhodou je, že polymorfní dotazy Hibemate provádí tak, že vyrobí dotaz pro
potom spojí do jediné. Další
dotazovanou
a všechny její potomky a mn ožiny
atributu do
se
nevýhodou je špatná spravovatelnost takové hiearchie.
musí stejný atribut
i do tabulek všech jejich
Výhoda
v tom,
jsou triviální.
že všechny konkrétní dotazy na jednotlivé
Tabulka pro každou konkrétní
s uniony
Tato strategie sdílí s
DB schéma. Pracuje s ním však
rozdílného
zápisu metadat v obou strategiích (nebude uveden), se liší
tvorbou polymorfních
Na rozdíl od
strategie, vyrobí zde Hibemate pouze jeden dotaz, který
na jednotlivé tabulky. Hibernate
pomocí operace union spojí výsledky
do
posléze vyrobí instance správných
podle
sloupce, který si
dotazu.
T abulka pro každou
Každá, i abstraktní,
má svou tabulku. Každá tabulka obsahuje jen
atributy
,cizím
do
tabulky. Hlavní
spolu s primárním
který je
výhodou této strategie je, že DB schéma je normalizované. Nevýhodou je výkon. Pro získání
je
poslat dotaz na její tabulku a tabulky všech
objektu dané
musí propagovat
T abulka pro hiearchii
Instance všech
v hiearchii se ukládají do jedné tabulky. Tato tabulka obsahuje
je nejjednodušší a také nejrychlejší, protože
pro sjednocení
všech
Tento
se vše hledá jen v jedné tabulce. Nevýhodou j1e ztráta možnosti nastavit integritní omezení
NOT NULL. Další nevýhodou
být zvýšené nároky na místo v
bohatší
hiearchie.

Hibernate nabízí
spoustu možností
nastavení, které však tady z kapacitních
nebudeme
S
z nich se setkáme v kapitole o výkonu, zbylé jsou
uvedeny v [7],[8) a [I 2).

4.3. CRUD s Hibemate
Po té, co jsme nadefinovali pomocí metadat pravidla, podle kterých se budou objekty ukládat
do
k samotné práci s persistentními objekty. Práce s Hibemate se
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na vysoké úrovni abstrakce neliší od JDBC - získáme spojení do databáze a s jeho pomocí
potom pracujeme s objekty a provádíme CRUD operace.
bližším pohledu se ovšem vše
Zatímco práce s JDBC se rozkládá na mnoho
a pracný, a
náchylný
k chybám,
proces
SQL,
viz
kapitola
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JDBC, práce s Hibematem

stále

- Hibemate

Práce s Hibematem
objektu, který implementuje rozhraní Session. Protože
je vhodné jeho získání
do tovární metody. Následující
to je
implementace pochází z aplikace CaveatEmptor[ 17].
import org .hibernate . * ;
import org .hibernate . cfg . * ;
public class HibernateUtil (
private static SessionFactory session Fa ctory;
static (
try
sessionFactory = new Configuration() . configure()

. buildSessionFactory();

catch (Th rowable ex) {
throw new Exception ininitializerError(ex) ;

//

//

public static SessionFactory getSessionFactory()

{
Alternatively , you could look up in JNDI here
return sessionFactory;

public static void s hutdown()

Close caches and connection pools
getSessionFactory() . close() ;

Jakmile máme Sessionje již práce jednoduchá a
do DB
nakonfigurováno a v ní je
Barevn ost a existují metadata mapování pro
instanci do DB.

Za
že je
tabulka pro uložení instancí
Barevnost, následující kód uloží

Barevnost barevnost = new Barevnost();
Session session = HibernateUtil
.getSessionFactory() . opensession();
session . beg inT ransaction() ;
session . save(barevnost);
session . getTransaction() . commit() ;
Vidíme, že samotné uložení se sestává z jediného
triviální:
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z DB s použitím id je

Inte ger ia = new Integer( l ) ;
Session session = HibernateUtil
. getSess í onFactor y() . opensession ( ) ;
session . beg i nT ransaction () ;
Barevnost barevnost=
( Barevnost ) session . load(Barevnost . cla ss, "d ) ;
session . getTransaction ( ) . commit( ) ;
Po drobné

lze snadno provést i update.

I n te g er id = new I n teger( l ) ;
Session session = HibernateUtil
. getSess í on Fa ctory() . opensession ( ) ;
session . beg i nT ransaction ( ) ;
Barevnost barevnost=
( Barevnost) session . load( Barevnost . cla s~, id) ;
barevnost . setBarvy( "nove barvy " ) ;
session . getTransaction ( ) . commit( ) ;
Update se uloží i bez explicitního volání sa ve () v okamžiku
transakce
9
díky vlastnosti Hibemate - dirty checking2 . Hibemate sám poznal, že se instance
barevnos t
se transakce
a proto ji ulo žil do DB. Na dirty checking se
nemusíme spoléhat a lze uložit objekt hned pomocí metody s ave ( ) objektu s e s s ion.
Výmaz z DB lze provést
snadno:

I n teger id = new Integer( l ) ;
Session session = HibernateUtil
. getSess í on Fa ctory( ) . opensession ( ) ;
session . beg i nT ransaction ( ) ;
Barevnost barevnost=
(Barevnost ) session . load( Barevnost . cla ss, id) ;
session . delete(barevnost ) ;
session . getTransaction ( ) . commit( ) ;
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Dirty checking technika v oblasti persistentnlctil vrstev. Objekt j e
za špinavý (dirty), pokud se
j eho stav v
odl išuje od stavu v DB. Jednou z možnosti j ak implementovat tuto strategii j e obohatit trldu o
set.. . nastavit tento prlznak, pak již sta
boolean
pro »špinavost" a v každé prlstupové
kdykoli otestovat prlznak a po prlpadné synchronizaci s DB j ej odnastavit.
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5 Srovnávací hlediska
5.1.

použiti

Pro správné a úplné využití toho
onoho
je nutné jej
se pracovat
s JDBC bude
jednodušší než využít
všechny vlastnosti Hibematu nebo jiného
obdobného nástroje. Pro využitelnost jakéhokoli nástroje je nutné, aby se dal ovládat
jednoduše, jinak využíván nebude. Pokud by se uživatel
zacház.et
s nástrojem, který mu posléze
týden práce, asi se bez
obejde. Pokud mu však ten
týden bude
každý následující
již to
stojí za zvážení.
Práce s JDBC se sestává z
konfigurace
volání
a zpracování
množiny
Hibemate se
instalace musí nakonfigurovat pro každou
v programu se pak jen získá objekt typu Ses s ion a pak se pracuje se
objekty
k uložení
z databáz.e. Je tedy
prozkoumat nároky na
programátora
použití obou

5.2. Výkon
Hibemate v své
Hibemate musí
která budou probrána.

verzi obsahuje kolem tisíce
V JDBC
které musí Hibemate využívat také), takže se
zpomalení. Tato úvaha je ale velmi jednostranná a

žádnou
zdát, že nám
jiná fakta,

široký pojem.
do
tisíce
z db do
Výkon samotný je
tam také
grafu spojených
tam také použité db dotazy - obvykle je
možné napsat
které mají
odlišnou
složitost a
vrací stejné výsledky. Vzhledem k tomu, že
operace jsou asi milionkrát
rychlejší než operace diskové, vyplatí se skoro jakákoli práce v
za cenu
na disk. Na druhou stranu získávání
optimalizací je plýtváním
programátorova
Uživateli je jedno, jestli se operace po jeho pokynu provede za 6ms
nebo za 12ms.
využití JDBC a použití
Porovnat
výkon dvou tak odlišných
jako je
Hibemate je
ne-li nemožné.
jde napsat testovací program, který
I 000
a vypíše jak dlouho to trvalo jedním
a jak dlouho druhým. Takový
test je ale sám o
k
protože je
jednostranný. Navíc i u tak
triviálního testu lz.e manipulovat s délkou trvání pomocí
a konfigurace, i když
výsledkem bude vždy tisíc
pro složité
a
mnoha spojených
Hibemate je komplexní nástroj
jehož hlavnirn cílem je snížit nároky na programátora
zpracování úlohy složité z hlediska
persistence.
zpracování jednoduché úlohy, jejíž implementace je
jednostranný, konkrétní
bude mít lepší výsledky ve
než použití obecného nástroje. V úloze složité se už nedá pouz.e porovnat doba trvání operace,
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protože se do rovnice musí zanést i doba nutná k implementaci toho onoho
A co
je lepší? 3s trvající operace, kterou vyvinout trvalo týden nebo minutu trvající hotová za
hodinu. To záleží na konkrétní situaci a
i na
hodnotitele.

5.3. Spravovatelnost
Konstantou v každém softwareovém vývoji je
Zadavatel
tisíckrát tvrdit, že se
nic
nebude, ale
bude. V nejlepším
se již nic nebude
v této verzi.
je požadavek na
velmi
protože
snazší je
V tomto
provést
tim je to
Je
zj istit, jak jsou jednotlivé
na
možnost

5.4.
Jak se implementuje
produktu mezi jednotlivými databázemi? Co vše musí
programátor
pro
Pro spoustn aplikací není
nutná, jelikož je
známo
ve kterém bude aplikace nasazena. Ale, jak již bylo
a ta se nakonec
dotknout i
ve kterém
konstantou ve vývoji je
mezi
má být aplikace nasazena. Pokud vyvíjíme
krabicový systém je
hlavními
nutnou podmínkou prodejnosti.
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