
Gdzie jest moja tabela?

Czyli jak sobie radzić w Javie i SQL gdy
zmienia się schemat bazy danych.

Tomasz Skutnik
21 Listopada 2011 r



UWIELBIAM
piratów
programować.

Dziś koduję sklep
internetowy.



Jak rozmawiać z bazą danych?

Hibernate, JPA, JDO, JDBC?

To może użyję Hibernate.



public class Order {

private Integer id;
private Customer customer;
private Integer orderTotal;
private Date orderDate;

<hibernate-mapping>
<class name="samples.Order" table="order">
<id name="id" type="java.lang.Integer">
<column name="ID" />
<generator class="increment" />

Dlaczego mi nie działa?



public class Order {

private Integer id;
private Customer customer;
private Integer orderTotal;
private Date orderDate;

<hibernate-mapping>
<class name="samples.Order" table="̀ order`">
<id name="id" type="java.lang.Integer">
<column name="ID" />
<generator class="increment" />

Kilka godzin później.



Order order = new Order();
order.setCustomer((Customer) session.get(Customer.class, 1));
order.setOrderDate(new Date());

List<OrderItem> items = new ArrayList<OrderItem>();
int orderTotal = 0;

OrderItem orderItem = new OrderItem();
orderItem.setItemNo(1);

Criteria criteria = session.createCriteria(Product.class);
criteria.add(Restrictions.eq("name", "Raft"));
Product product = (Product) criteria.list().get(0);

orderItem.setQuantity(1);
orderItem.setProduct(product);
orderItem.setPrice(product.getPrice());
orderItem.setItemTotal(orderItem.getPrice() * orderItem.getQuantity());

items.add(orderItem);
orderTotal += orderItem.getItemTotal();

(50 linijek)

for (OrderItem item : items) {
session.persist(item);

}

order.setOrderItems(items);
order.setOrderTotal(orderTotal);

session.persist(order);

Jeszcze tylko 99 przypadków testowych.



Testy przynoszą
złe wieści.

Och! Tam też to
miałem zmienić?



Problem 1: Jak nie zepsuć zapytań przy
zmienianiu nazw?

Query query = session.createQuery(
"select sum(sumTotal)" +
" from Order order" +
" where order.orderDate >= :lastMonth");

query.setParameter("lastMonth", getLastMonthCutoff());

return ((Number) query.uniqueResult()).intValue();

Przyczyna:
Duplikacja nazw (Java, HQL, XML, skrypty).
Ciągi znaków (String) nie mają struktury.
W przypadku błędu kompilator Cię nie ostrzeże.
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Rozwiązanie 1: użycie stałych w zapytaniach.

Query query = session.createQuery(
"select sum(" + Order.ORDER_TOTAL + ")" +
" from " + Order.ENTITY + " order" +
" where order." + Order.ORDER_DATE +
" >= :lastMonth");

query.setParameter("lastMonth", getLastMonthCutoff());

return ((Number) query.uniqueResult()).intValue();

Zalety
Zmiana nazwy
w jednym miejscu
Wszystkie miejsca
użycia znajduje IDE
(CTRL+SHIFT+G)

Wady
Wciąż możliwe błędy
składniowe
Kodowanie stałych
BARDZO
KOSZTOWNE



Rozwiązanie 2: obiektowe API do budowy
zapytań (Fluent Interface).

SelectQuery query =
new SelectQuery(Order.class, AExp.sum(Order.ORDER_TOTAL))
.where(Order.ORDER_DATE.gt(getLastMonthCutoff()));

return orderDAO.selectObject(query, new IntegerRowHandler());

Zalety:
Szybkie kodowanie
w IDE (CTRL+SPACE)
Kompilator wyłapuje
pomyłki w nazwach
Nie ma błędów
składniowych

Wady:
Kodowanie stałych
wciąż BARDZO
KOSZTOWNE



Uruchomienie
produkcyjne to
nowe problemy.

Ile trwa to
zapytanie?
Zadzwonię po
DBA.



Przychodzi DBA i pyta:

jaki jest schemat bazy danych?

które zapytanie SQL obciąża serwer?

jak wygląda plan zapytania?



To jest ważne
dla programisty.



To jest ważne dla DBA:

=> EXPLAIN ANALYZE VERBOSE

select orderitems1_.ID as ID2_, orderitems1_.ITEMNO as ITEMNO2_
, orderitems1_.PRODUCT as PRODUCT2_, orderitems1_.PRICE as PRICE2_
, orderitems1_.QUANTITY as QUANTITY2_, orderitems1_.ITEMTOTAL
as ITEMTOTAL2_ from "order" order0_ inner join ORDERITEM orderitems1_
on order0_.ID=orderitems1_.ORDERID where
order0_.ORDERDATE>='Mon Apr 04 04:32:16 CEST 2011'
and order0_.CUSTOMER=1
;

QUERY PLAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hash Join (cost=31.02..35.11 rows=6 width=24) (actual time=0.050..0.160 rows=73 loops=1)
Output: orderitems1_.id, orderitems1_.itemno, orderitems1_.product, orderitems1_.price, orderitems1_.quantity
Hash Cond: (orderitems1_.orderid = order0_.id)
-> Seq Scan on orderitem orderitems1_ (cost=0.00..3.47 rows=147 width=28) (actual time=0.004..0.036 rows=1

Output: orderitems1_.id, orderitems1_.itemno, orderitems1_.product, orderitems1_.price, orderitems1_.qu
-> Hash (cost=31.00..31.00 rows=2 width=4) (actual time=0.037..0.037 rows=25 loops=1)

Output: order0_.id
-> Seq Scan on "order" order0_ (cost=0.00..31.00 rows=2 width=4) (actual time=0.008..0.022 rows=25 l

Output: order0_.id
Filter: ((orderdate >= '2011-04-04 04:32:16'::timestamp without time zone) AND (customer = 1))



Problem 2: Jak nie przeciążyć bazy danych
kosztownym zapytaniem?

Query query = session.createQuery(
"select order.orderItems" +
" from Order order" +
" where order.orderDate >= :lastMonth" +
" and order.customer = :customer");

query.setParameter("lastMonth", getLastMonthCutoff());
query.setParameter("customer", customer);

Set<Product> products = new HashSet<Product>();
Iterator<?> i = query.list().iterator();
while (i.hasNext()) {
OrderItem oi = (OrderItem) i.next();
products.add(oi.getProduct());

}

return new ArrayList<Product>(products);

Przyczyna:
Mała kontrola nad generowanym SQL (N+1 zapytań,
niejawny JOIN)
Brak optymalizacji bazy danych (statystyki, indeksy)
Cieknąca abstrakcja bazy danych.
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Nowe
wymagania?

O nie! Znowu!



Co mówi doświadczenie:

HQL nie upraszcza lecz komplikuje:

n+1 zapytań

strategie wczytywania encji zależnych

generacja HQL → SQL

Cache często maskuje błędy.

Nie da się ukryć bazy danych za
obiektową abstrakcją.



To co mam
zrobić?

Znasz lepszy
sposób?



Tak! JEST lepszy sposób: ERD i SQL.

customer

id       INTEGER      <pk> not null

email    VARCHAR(320)      not null

product

id       INTEGER      <pk> not null

name     VARCHAR(100)      not null

price    INTEGER           not null

quantity INTEGER           not null

order

id            INTEGER      <pk> not null

order_date    DATE              not null

customer_id   VARCHAR(100) <fk> not null

order_total   INTEGER           not null

shipment_date DATE              not null

order_item

order_id      INTEGER  <pk,fk1> not null

item_no       INTEGER  <pk>     not null

product_id    INTEGER  <fk2>    not null

price         INTEGER           not null

quantity      INTEGER           not null

item_total    INTEGER           not null

Czyli jak przestałem się martwić i po-
kochałem bazę danych.



Modelowanie ERD dla piratów
programistów:

Projektowanie wizualne łatwiejsze niż
pisanie annotacji.

Cała informacja o strukturze bazy
danych w jednym miejscu.

Pełna kontrola nad strukturą fizyczną
(klucze, ograniczenia, indeksy).

Dobre narzędzia zapewniają:

automatyczną migrację schematu i danych

dostęp do rozszerzonych funkcji bazy



ERD



SQL

ERD



Java

SQL

ERD



Zaraz, zaraz!

Teraz mam
jeszcze więcej
kodowania!



Problem 3: Jak utrzymać zgodność
modelu ERD i kodu Java?

Ręczne kodowanie zbyt kosztowne
i podatne na błędy.

Co synchronizować:

Encje (POJO, DTO)

DAO

Zapytania



Rozwiązanie: Nie koduj — generuj.

Zaprojektuj bazę używając ERD.

Wygeneruj kod Java z modelu ERD.

Programuj zapytania SQL używając
obiektowego API (Fluent Interface).
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A co się stanie
jak zmienię
model?
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Błąd
kompilacjiERD

A
pl
ik
ac
ja



Co JA będę
z tego mieć?



Koniec przykrych niespodzianek.



Koniec nudnego kodowania

Koniec błędów składniowych

Konflikt w bazie = błąd kompilacji



Podsumowanie

Zaprojektuj bazę używając ERD

Wygeneruj kod Java z modelu ERD

Buduj zapytania SQL używając
obiektowego API (Fluent Interface)



Programowałem
do późna, by
zdążyć na czas.

Teraz napraw
swoją bazę, a ja
się zdrzemnę.



Dziękuję.

Czy są pytania?

Tomasz.Skutnik@e-point.pl


