
Vad är en back-end

En back-end är en programdel eller ett fristående program som sköter
hämtning och lämning av data eller endast lagring av data. Det
matchas oftast av en programdel eller ett program som sköter
interaktionen med användaren (en front-end) och (oftast även) av en
”mellan”-modul som hanterar affärslogiken eller bearbetningsdelen
från den bakomliggande modellen för applikationen i sin helhet.

I moderna flerskiktsprogram brukar back-end sköta hämtning och
lämning av data och lämnar all bearbetning av data för visning/lagring
åt mellan-lagret (engelska: middle tier).
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Back-end-historia

När man började använda databaser för lagring av applikationsdata
upptäckte man ganska snart att det fanns ett behov av att kunna
manipulera databasen inifrån applikationsprogrammet.

Den första lösningen var att tillåta att man bäddade in
SQL-kommandon i programkoden. En preprocessor användes för att
ersätta SQL-koden med funktionsanrop och sedan kompilera med en
standardkompilator. Till att börja med användes COBOL och senare C.
Alltefter tiden gick utökades mängden språk som preprocessorerna
kunde hantera. C och C++ blev väldigt populära
databasprogrammeringsspråk men man fick allvarliga
prestandaproblem eftersom det skedde en översättning från vanliga
imperativa programspråk till deklarativa uttryck (SQL) och sedan
tillbaka igen till det imperativa språket.
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Back-end-historia . . .

Då man började med databaser för back-end-persistence i
webbsammanhang var det med embedded SQL i några språk man
redan börjat använda för att öka dynamiken i det man presenterade på
www. Perl, som är gjort för, framför allt, stränghantering var ett perfekt
verktyg och Perl, C och shellscript blev snabbt populära för att, via
CGI, bygga back-end såväl som hela applikationer. Det var inte ovanligt
med applikationsprogram som bestod av ett antal CGI-moduler med
några html-sidor för användargränssnittet.
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Back-end numera

Numera använder man mest JDBC (Java DataBase Connectivity) eller
en JDBC-ODBC-brygga (ODBC = Open Database Connectivity)
tillsammans med Java eller ODBC tillsammans med något annat språk,
alternativt något paket som höjer abstraktionsnivån, SQLJ, Hybernate,
eller liknande. Dessa använder JDBC eller ODBC i botten.

Min uppfattning är att man numera ska undvika ODBC om man
programmerar i Java eftersom det numera finns bra ”native
Java”-JDBC-drivrutiner. ODBC-drivrutiner är skrivna i C/C++ och
anpassade för de språken och för språk med gränssnitt för C/C++.
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Några arkitekturer

Jag kommer att anta att JDBC finns på datorerna. På CSC finns det för
den här kursen på

/info/DD2471/moddb08/lib

några drivers för JDBC. Flera kan installeras vid behov.
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JDBC

Java DataBase Connectivity (JDBC) API är ett av de viktigaste API:erna
för utveckling av databas-baserade eller databas-drivna applikationer.
JDBC tillhandahåller en standard-API som i stort sett är
databasoberoende men samtidigt tillåter databas-specifik access.

JDBC är uppdelat i två delar: Kärnan (java.sql.*) levereras med Javas
standardutvecklingspaket (JDK) medan J2EE innehåller JDBC Optional
Package (javax.sql.*) som innehåller sådant som mest används då man
utvecklar EJB-applikationer (Enterprise Java Beans).
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JDBC, konceptuell bild
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JDBC, klassdiagram
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JDBC . . .

Det finns fyra typer av JDBC-drivrutiner, benämnda Typ 1, 2, 3 och 4.
Det kan vara viktigt att veta vilken man ska välja, men mest i samband
med applet-implementation.

Typ 1 och 2 är Javaklasser som utnyttjar s.k. ”native”-bibliotek, d.v.s.
bibliotek som oftast är skrivna i C eller C++ och som är specifika för
den aktuella maskinen. Det kan vara svårt att finna en sådan
JDBC-drivrutin för en viss plattform.
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Typ 1 och 2 JDBC Driverkonfigurationer
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Typ 1 JDBC-drivrutiner

En typ 1 JDBC-drivrutin använder ett generellt (inte db-specifikt)
bibliotek för att ansluta via DBMS-leverantörens anslutningsbibliotek.
Allra vanligast är att använda den JDBC-ODBC-brygga som kommer
med JDKn. Data ”flyter” genom så många lager att det lätt blir
prestandaproblem så använd metoden enbart för test eller i samband
med plattformar för vilka ni inte hittar vettiga drivrutiner. Jag skulle
enbart använda metoden för udda DBMS.
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Typ 2 JDBC-drivrutiner

En typ 2 JDBC-drivrutin använder direkt DBMS-leverantörens
anslutningsbibliotek (och måste alltså levereras med DBMS eller som
extra option). Det blir en snabbare lösning än med typ 1 eftersom man
slipper ett lager men fortfarande förlitar man sig på rutiner skrivna i ett
annat språk och får en viss prestandaförlust i de datastrukturer som
data måste ”mellanlanda i” vid överföringen.
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Typ 3 och 4 JDBC Driverkonfigurationer
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Typ 3 JDBC-drivrutiner

En typ 3 JDBC-drivrutin är skriven helt i Java och använder ett
databasoberoende protokoll för att kommunicera med en
databas-”gateway”. Typisk användning är när man antingen behöver
en ”gateway” för att förbättra säkerheten eller man implementerar en
applet och vill hantera säkerheten ”närmare” datakällan eller vill
komma runt restriktionerna för applets.

Kan var den långsammaste lösningen av alla p.g.a. den extra
mellan-tier som krävs. Det vanligaste fallet är ju i distribuerade
applikationer att redan applikationen är uppdelad och körs som en
distribuerad applikation med delar av databasapplikationen på samma
server som databasservern, varav ett är mellan-tier med
applikationslogiken i.
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Typ 4 JDBC-drivrutiner

En typ 4 JDBC-drivrutin är skriven helt i Java och ansluter direkt till
databassservern. Tidigare, innan Just-In-Time(JIT)-kompilatorer fanns
var typ 2 de populäraste p.g.a. hastigheten. Numera är typ 4 mest
populära. Man behöver ingen översättning till Javaobjekt via JNI så det
eliminerar ett lager. Oftast är detta den snabbaste lösningen.
Dessutom fungerar typ-4-drivrutiner på alla Java-plattformar.

Eftersom drivrutiner av typ 4 är DBMS-leverantörsspecifika behöver
man en driver för varje DBMS men idag levererar alla betydande
leverantörer en JDBC-driver. OBS! att en Informix-driver inte kan
accessa en Oracle- eller postgreSQL-databas.
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JDBC-drivrutiner och källkod

Man måste komma ihåg att drivrutinsvalet inte ändrar något i
källkoden. Man specificerar drivrutin och det fungerar (om man inte
gjort fel i koden). De fel som uppstår uppstår inte p.g.a. drivrutinen.
API:t har ingen åsikt om drivrutinstyp. Man kan skriva
applikationsprogrammet så att man läser informationen om drivrutinen
från kommandoraden eller att man frågar vid programstart. Ett stort
antal kommersiella program har JDBC-ODBC-bryggning som default
som levereras med programvaran och dessutom tillåter man
specifikation av drivrutin från kommandoraden eller konfigurationsfil.
Finns där en drivrutinsspecifikation så används den i stället för default.
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Exempeldatabas ER-modell

Jag utgår ifrån den exempeldatabas (varuhuset) som finns i
postgreSQL på nestor(nestor.nada.kth.se).
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Exempeldatabas IRM-modell
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Öppna en anslutning

Två steg:

1. Skapa en anslutning. Det här ger en känsla av tappad kontroll eftersom man gör
det via textuella parametrar. Vi vet inte vid kompileringen om allt är bra.
Två sätt:

(a) I det enklaste fallet (i de flesta fall) behöver vi endast utföra satsen
Class.forName("org.postgresql.Driver")

(b) Enskild äldre drivrutiner kanske inte registrerar sig själva som närvarande i
DriverManager (i sig ett skäl att ifrågasätta dem . . . ) och då kan man tvingas
göra det:
org.postgresql.Driver driver = new org.postgresql.Driver();
DriverManager.registerDriver (driver);
något man inte gärna gör eftersom koden då innehåller DBMS-specifik kod.
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Öppna en anslutning . . .

2. När väl anslutningen erhållits utför man uppkopplingen (skaffar man en
uppkopplingsinstans):
Connection con = DriverManager.getConnection(

"jdbc:postgresql://nestor.nada.kth.se:5432/varuhuset",
användarnamn, lösenord);

En URL av det slaget man använder här har formen:
protokoll:namn:subnamn://server:portnr/serverinstans
Det första i strängen (URL:en)
"jdbc:postgresql://nestor.nada.kth.se:5432/varuhuset" är protokollet
(jdbc) som följs av DBMS-leverantören (postgresql). Något subnamn finns inte
här men det skulle t.ex. kunna vara vilken av de drivrutiner som finns om det finns
fler. Servern är här datorn nestor på CSC och portnumret är default för
postgreSQL.
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Öppna en anslutning . . .

Man kan alltid slå upp standardportar i /etc/services med t.ex
grep postgres /etc/services som ger
postgres 5432/tcp # POSTGRES
postgres 5432/udp # POSTGRES

UDP-protokollet duger bara för strömmande media så det är FTP som gäller.
Användarnamn och lösenord är på nestor ditt vanliga loginnamn och
kerberoslösenord. Det är alltså bra att skriva en liten snutt för att få dessa via
kommandoraden eller krypterat via SSL (www). Skriv dem inte direkt i källkoden.
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Öppna en anslutning . . .

Ta hand om alla exceptions! Inte generellt utan avbrott för avbrott. Tas
de inte om hand kan det hända att Java blir förvirrat och skickar
exception till DBMS Java-runtime som inte vet vad som ska göras och
sänker allt för säkerhets skull (inklusive DBMS).

Stort problem på vissa kurser . . . får inte hända i en
produktionsomgivning. Komplett exempel:
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class dbAccess {
private Connection conn;

public dbAccess(String database){
try {

Class.forName("org.postgresql.Driver");
usrInfo ui = getUserInfo();
this.conn = DriverManager.getConnection(

"jdbc:postgresql://nestor.nada.kth.se:5432/varuhuset",
ui.name(), ui.passwd());

} catch (SQLException e) {
e.printStackTrace(); System.exit(1);

} catch (InstantiationException e) {
e.printStackTrace(); System.exit(1);

} catch (IllegalAccessException e) {
e.printStackTrace(); System.exit(1);

} catch (ClassNotFoundException e) {
e.printStackTrace(); System.exit(1);

}
}

}



Skapa ett JDBC-sats-objekt

Ett JDBC-sats-objekt används för att skicka SQL-satser till DBMS men ska inte
förväxlas med en SQL-sats. JDBC-sats-objektet associeras med en öppen anslutning
till DBMS och inte med en enskild SQL-sats. Ett JDBC-sats-objekt är som en öppen
kanal till DBMS och används för att skicka en SQL-sats eller flera till DBMS och också
för att be DBMS att exekvera SQL-satserna.

För att kunna skapa ett JDBC-sats-objekt behövs alltså en aktiv anslutning.

JDBC-sats-objektet skapas med t.ex.

Statement stmnt = conn.createStatement() ;

Nu finns objektet och man kan skicka SQL-satser till DBMS
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Skapa ett JDBC PreparedStatement

Ibland är det mer effektivt eller mer praktiskt att använda Statements subklass
PreparedStatement. Enda skillnaden är att man instansierar ett
PreparedStatement med en SQL-sats som parameter och att denna SQL-sats
skickas till DBMS direkt där den förkompileras.

Fördelar? Ja, om man ska använda samma sats med små modifikationer flera gånger
är det praktiskt eftersom ett Statement-objekt kompileras varje gång medan ett
PreparedStatement-objekt förkompileras och optimeras en gång.

PreparedStatement-objekt skapas också från en uppkoppling, t.ex.

PreparedStatement prepUpdateStorage = con.prepareStatement(
"UPDATE lager SET volym = ? WHERE avd = ? AND varunr = ?");
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Skapa ett JDBC PreparedStatement

Innan exekveringen måste vi tillhandahålla värden för de tre parametrarna, t.ex.

prepUpdateStorage.setInt(1, 273);
prepUpdateStorage.setString(2, "sport");
prepUpdateStorage.setInt(3, 153);

DD2471, föreläsning 11 bild 26



Exekvera CREATE/INSERT/UPDATE-satser

Man exekverar SQL-satser olika beroende på avsikten och alla satser som ändrar
databasens tillstånd anses uppdatera någonting. Alla DDL-satser skall därför
använda metoden executeUpdate

Statement stmnt = conn.createStatement();
stmnt.executeUpdate("CREATE TABLE lager " +

"(avd varchar(20), varunr smallint, företag varchar(30)," +
" volym integer, primary key (avd,varunr,företag))" );

stmnt.executeUpdate("INSERT INTO lager " +
"VALUES (276, ’sport’, 153)" );

String sqlString = "CREATE TABLE försäljning " +
"(avd varchar(20), varunr smallint, volym integer," +
" primary key (avd,varunr)" ;

stmnt.executeUpdate(sqlString);

Returvärdet från executeUpdate är alltid 0 om man använder DDL-satser.
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Exekvera CREATE/INSERT/UPDATE-satser

Vid exekvering av data-modifierande satser får tillbaka antalet påverkade rader i
tabellen.

Så, om vi preparerat en sats enligt tidigare exekverar vi den med

int n = prepUpdateStorage.executeUpdate() ;
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Exekvera SELECT-satser

En DML-sats (query) förväntas återsända ett antal tupler utan att ändra datasens
tillstånd och då används metoden executeQuery som ger en referens till ett
ResultSet-objekt som resultat. OBS! att rs inte innehåller en mängd och att dess
interna ”pekare” inte pekar rätt förrän efter första next()

String avd;
int varunr, vol;
ResultSet rs = stmnt.executeQuery("SELECT * FROM lager");
while ( rs.next() ) {

avd = rs.getString("avd");
varunr = rs.getInt("varunr");
vol = rs.getInt("volym");
System.out.println(avd + " har " + vol + " av " +

varunr + " i lager.");
}
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Exekvera SELECT-satser

Man kan också ange kolumnernas plats istället för deras namn, t.ex. i exemplet ovan

avd = rs.getString(1);
varunr = rs.getInt(2);
vol = rs.getInt(4);
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Några kommentarer om ResultSet

I JDBC finns metoder för att navigera och ta reda på var du är genom metoderna

getRow, isFirst, isBeforeFirst, isLast, isAfterLast

och göra scroll-bara cursors som tillåter ”random access” i ett ResultSet

En cursor scrollar bara framåt i normalfallet men man kan skicka instruktioner då ett
ResultSet skapas som ändrar dess typ och beteende.

Statement stmnt = conn.createStatement(
ResultSet.TYPE_FORWARD_ONLY, ResultSet.CONCUR_READ_ONLY);

ResultSet rs = stmnt.executeQuery("SELECT * FROM försäljning");
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Några kommentarer om ResultSet . . .

Det finns konstanter i ResultSet som kan användas tillsammans med metoderna

createStatement(int resultSetType, int resultSetConcurrency)

och

createStatement(int resultSetType, int resultSetConcurrency,
int resultSetHoldability)

för att skapa cursors i vilka man kan navigera fritt och/eller isolera från andra resp.
tillåta andra att interferera och/eller stänga resp. hålla cursorn vid liv vid commit, se
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/, gränssnitten Connection och
ResultSet
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Några kommentarer om ResultSet . . .

Man kan då flytta till specifik rad, backa, flytta sig fritt framåt och bakåt, m.m.

rs.absolute(3); // flytta till tupel nr 3
rs.previous(); // backa ett steg (till tupel 2)
rs.relative(2); // gå framåt 2 tupler (till tupel 4)
rs.relative(-3); // gå bakåt 3 tupler (till tupel 1)

Mer finns att säga/hämta på Sun som har en bra tutorial i ämnet men
. . . scroll-bara cursors har ett extremt programoverhead och är alltså
prestandahämmande. Använd med försiktighet.
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Transaktioner

Default är att varje enskild SQL-sats utgör en transaktion mot databasen. Det är OK
för enkla situationer men man kan stänga av automatiken så att man kan säkra
ACID(Atomicity, Consistency, Isolation, Durability)-egenskaper hos komplexa
transaktioner. Kontrollen sköts från Connection objektet:

try {
conn.setAutoCommit(false) ;
stmnt.executeUpdate("CREATE TABLE försäljning(avd verchar(20)," +

" varunr smallint, volym integer," +
" primary key (avd,varunr))") ;

stmnt.executeUpdate("INSERT INTO försäljning VALUES" +
"(’sport’, 153, 327)") ;

conn.commit() ;
conn.setAutoCommit(true) ;

}
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catch(SQLException ex) {
System.err.println("SQLException: " + ex.getMessage()) ;
conn.rollback() ;
conn.setAutoCommit(true) ;

}

Här kommer vi få ett avbrott eftersom jag har stavat varchar fel. Det finns ingen
datatyp verchar i (något) DBMS och det aktuella felet kommer att skrivas ut.

SQL-varningar är en subklass till avbrott och väldigt sällsynta. Men de kan uppstå
och då länkas de till SQL-satsen om det går eller till ResultSet om de inte kan
kopplas direkt till satsen. De uppstår främst då JDBC trunkerar data till/från DBMS.
Ex. på hur de kan tas tillvara
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Varningar
ResultSet rs = stmnt.executeQuery("SELECT * FROM lager");
SQLWarning warning = stmnt.getWarnings();
if (warning != null) {

System.out.println("\n---Warning---\n");
while (warning != null) {

System.out.println("Message: " + warning.getMessage());
System.out.println("SQLState: " + warning.getSQLState());
System.out.print("Vendor error code: ");
System.out.println(warning.getErrorCode());
System.out.println("");
warning = warning.getNextWarning();

}
}
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SQLWarning warn = rs.getWarnings();
if (warn != null) {

System.out.println("\n---Warning---\n");
while (warn != null) {

System.out.println("Message: " + warn.getMessage());
System.out.println("SQLState: " + warn.getSQLState());
System.out.print("Vendor error code: ");
System.out.println(warn.getErrorCode());
System.out.println("");
warn = warn.getNextWarning();

}
}
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Common Gateway Interface (CGI)

CGI var den första metoden för att skapa dynamik på webben och
måste nog räknas bort som teknik för back-end-implementationer utom
för Perl som kommit (tillbaka) starkt senaste åren. Jag har inte testat
Perl på länge nu men Perlfantaser i min omgivning anser att jag borde.

Kan vara något att prova. Perl-DBDxxx, Perl-DBIxxx är en mängd
Perlbibliotek som skall vara kompletta för hantering av databaser.

Alla språk som klarar av embedded SQL är naturligvis möjliga att
använda och man ska komma ihåg att Javas starka sida är distribution,
i de flesta andra fall finns många prestandamässigt mer attraktiva
lösningar.
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Hibernate

Hibernate representerar en klass av ”wrappers” som används för att höja
abstraktionsnivån från JDBC-nivå till en högre där ett kommando till t.ex. Hibernate
representeras av ett stort antal anrop till JDBC. Just Hibernate innehåller dessutom
en avbildning (mapping) mellan objekt i Java-applikationer till relationer i DBMS och
vice versa, varav namnet O/R-mapping.

Avsikten är att befria programmerarna från så stor del av koden för persistens som
möjligt.

I relativt enkla applikationer vinner man ingening på att använda sådana wrappers
men i applikationer med mycket access till databaser är det definitivt en fördel men
man ska komma ihåg att det ju blir ett lager till . . .

Läs mer om Hibernate på www.hibernate.org

Hibernate ägs numera av JBoss (RedHat) som håller på med middle-ware.
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