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Csiszár Imre

A Java nyelv
VI. Adatbázis-kezelés Javaban, Példaprogram
Az elôzô részben láthattuk, hogy a Java ideális programozási nyelv perszisztens objektu-

mok tárolására, újrafelhasználására. Továbblépve, a perszisztenciát felhasználhatjuk adatbá-
zis�kezelô rendszerek megírására is. Egy másik szempont szerint azt mondtuk, hogy a Java
nyelv ideális hálózati alkalmazások fejlesztésére. Mi sem következik mindebbôl
egyszerûbben, mint a kliens-szerver architektúrájú adatbázis�kezelô rendszerek fogalma.

A kliens-szerver adatbázis-kezelô alkalmazások egy speciális csoportját képezik a több
rétegû (multi-tier) rendszerek. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazások jól elkülöníthetô részekre
(rétegekre) tagolódnak és ezek külön-külön gépeken futhatnak. Általában a következô az el-
oszlás: az adatbázis tárolása és közvetlen kezelése az adatbázis-szerveren történik, az alkal-
mazás-logika egy középsô rétegbe (middle-tier) szervezôdik, az egyes gépekre pedig csak egy
egyszerû kliens kerül (thin-client, sovány-kliens � azért sovány, mert csak a felhasználói fe-
lületet tartalmazza).

A fent említett modell az úgynevezett háromrétegû-modell. Beszélhetünk egy kétrétegû-
modellrôl is, ekkor a program közvetlenül az adatbázis-kezelô rendszerrel kommunikál.

Megfigyelhetô, hogy mind a három-, mind a kétrétegû-modellben az adatbázis tárolása és
kezelése egy � általában már elôre kifejlesztett - adatbázis szerveren történik. Ezért felmerült
az igény, hogy a Java alkalmazások kommunikálni tudjanak különféle adatbázisokkal is. Ezt a
lehetôséget a JDBC (Java DataBase Connectivity), Java programozói interfész biztosítja,
amely megvalósítja az összekapcsolást a relációs adatbázissal, az SQL utasítások végrehajtá-
sát és az SQL lekérdezések eredményeinek feldolgozását.

A JDBC hívások végrehajtásakor mindig fizikailag is fel kell venni a kapcsolatot a fel-
használt adatbázissal, ezért minden adatbázis-kezelô esetén külön biztosítani kell a JDBC hí-
vások megfelelô értelmezését és végrehajtását. Ezt a feladatot a JDBC-meghajtóprogramok
végzik (például, ha InterBase adatbázis-kezelô szervert használunk, szükségünk van az
InterClient JDBC-meghajtóprogramra). Ha speciális meghajtóprogramokat használunk, meg-
történhet, hogy a Java alkalmazás elveszíti platformfüggetlenségét és portabilitását, hisz az
adatbázis szerverek nem mûködhetnek minden operációs rendszer alatt. Egy ilyen speciális
meghajtóprogram az ODBC-JDBC híd. Az ODBC (Microsoft Open DataBase Connectivity)
jelenleg a legelterjedtebb adatbázis hozzáférési API, Microsoft rendszerekben. Ha egy adott
adatbázishoz (pl. Excel, Access) nem létezik JDBC-meghajtóprogram, de ODBC már létezik,
akkor használni kell az ODBC-JDBC hidat.

A megfelelô meghajtóprogramokat le lehet tölteni a JavaSoft JDBC web-lapról
(http://www.javasoft.com/jdbc/).

A JDBC API interfészt a java.sql csomag tartalmazza. Egy kis probléma adódik, ha
appletekben akarjuk használni ezt a csomagot. A java.sql csomag a JDK 1.1-ben jelenik
meg, ezért a régebbi böngészôk nem ismerik, a megfelelô osztályok hálózatról történô dina-
mikus letöltése pedig biztonsági okokból nem engedélyezett, ezért a csomagot manuálisan
kell telepíteni minden egyes böngészô osztályhierarchiájába (például ez Netscape 3.0 esetén
úgy valósul meg, hogy a java.sql csomagot egyszerûen bezippeljük a más Java osztályo-
kat tartalmazó java_30.zip állományba).
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A megfelelô meghajtóprogramot kiválaszthatjuk manuálisan (közvetlen megnevezéssel),
vagy automatikusan, a DriverManager osztály segítségével, amely nyilvántartja a pilla-
natnyilag használható összes regisztrált meghajtóprogramot és az adatbázis-kapcsolat kérése-
kor a megfelelô meghajtóprogramot fogja aktiválni.

A meghajtóprogramot a DriverManager osztály registerDriver metódusával le-
het regisztrálni, és ez automatikusan megtörténik az elsô betöltéskor. A betöltést kétfélekép-
pen valósíthatjuk meg: a meghajtóprogram direkt betöltése a Class.forName metódussal,
ami a paraméterben kapott osztály dinamikus betöltését végzi el, vagy a jdbc.drivers
rendszerparaméter beállításával, amely a meghajtóprogramok kettôsponttal elválasztott neveit
tartalmazza.

Az alkalmazás és az adatbázis közötti kapcsolatot egy Connection objektum valósítja
meg. A kapcsolatot a DriverManager osztály getConnection metódusának meghívá-
sával vehetjük fel, vagy meghívhatjuk a megfelelô meghajtóprogram connect metódusát.
Paraméterként meg kell adni a kívánt adatbázis URL címét, amely a következô részekbôl áll:
a protokoll neve (jdbc), az alprotokoll neve (rendszerint a forgalmazó neve és verziója), az
adatforrás elérése (hálózati útvonal), felhasználónév, jelszó.

SQL utasítások végrehajtása, tranzakciókezelés
Az SQL utasításokat a következô három interfész segítségével lehet végrehajtani:

•  Statement: egyszerû SQL utasítások végrehajtása
•  PreparedStatement: bemenô paraméterekkel is rendelkezô SQL utasítások végre-

hajtása
•  CallableStatement: ki-bemenô paraméterekkel rendelkezô, tárolt (stored) SQL

eljárások végrehajtása.
Egy Statement interfészt megvalósító objektumot a Connection osztály

createStatement metódusával hozható létre. Egy Statement objektumot � és így egy
SQL utasítást � három metódus segítségével is végre lehet hajtani. Az executeQuery a pa-
raméterben megadott SQL utasítást hajtja végre és annak eredménytábláját tartalmazó
ResultSet objektummal tér vissza. Kiválóan használható a SELECT parancsok végrehajtá-
sára. Az executeQuery a paraméterben megadott SQL utasítást hajtja végre és az érintett,
módosított tábla megváltoztatott sorainak számával tér vissza. Kiválóan használható INSERT,
UPDATE, DELETE, de CREATE TABLE, DROP TABLE stb. utasítások végrehajtására. Az
execute metódus az elsô kettô általánosításának tekinthetô. Akkor használjuk, ha az SQL
utasítás egyszerre többfajta eredményt is visszaadhat vagy ha nem ismert, hogy milyen típusú
a visszaadott eredmény. Egy visszaadott eredménytáblát a getResultSet metódussal lehet
lekérni, a változtatott sorok számát a getUpdateCount, a következô eredménykomponenst
pedig a getMoreResults metódusok szolgáltatják vissza.

Egy PreparedStatement interfészt megvalósító objektumot a Connection osztály
prepareStatement metódusával hozható létre. A végrehajtandó, bemeneti paraméterek-
kel is rendelkezô SQL utasítást már itt kell megadni:
connection.prepareStatement(”UDATE table1 SET col1 = ? WHERE
col2 = ?”);. A bemenô paraméterek értékeit a setTípusnév metódusokkal lehet meg-
adni. A paraméterek értékeit a clearParameters metódus meghívásával lehet törölni. Az
SQL utasítást a már ismertetett három metódus segítségével lehet végrehajtani, csak most mar
nem kell a metódusoknak paramétert � SQL utasítást � megadni, mivel ez már létrehozáskor
megtörtént.

Egy CallableStatement interfészt megvalósító objektumot a Connection osztály
preparCall metódusával hozható létre és ugyanúgy használható mint a
PreparedStatement, azzal a megjegyzéssel, hogy végrehajtás elôtt a kimeneti paraméte-
rek típusát is meg kell adni a registerOutParameter metódus segítségével. A kimeneti
paraméterek értékeit a getTípusnév metódusok segítségével lehet lekérdezni.
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A Java elôsegíti a tranzakciókezelést is. Egy tranzakció SQL utasítások végrehajtásából
áll, amelynek eredményét vagy véglegesítjük (commit) vagy elvetjük (rollback). Egy tranzak-
ció addig tart, míg meg nem hívjuk a fent említett metódusok valamelyikét. Mikor felvesszük
az kapcsolatot az adatbázissal, alapértelmezés szerint minden SQL utasítás commit-tal záró-
dik. Ha ezt a módot kikapcsoljuk (setAutoCommit), akkor a programnak magának kell
gondoskodnia a tranzakció-kezelésrôl.

Többfelhasználós rendszerek esetén elôfordulhat, hogy egyidejûleg tartó tranzakciók va-
lamilyen módon zavarják egymást. Például az egyik tranzakció egy olyan értéket akar leol-
vasni, amit egy másik tranzakció módosított, de még nem volt meghívva sem rollback,
sem commit, nem lehet tudni, megtartjuk-e az új értéket vagy elvetjük. Ilyen konfliktushely-
zetek megoldására szolgálnak a tranzakció izolációs szintek, amelyek azt szabályozzák, hogy
az adatbázis hogyan viselkedjen ilyen helyzetekben. A Connection interfész öt ilyen izolá-
ciós szintet definiál és ezeket a setTransactionIsolation metódus segítségével lehet
beállítani. Minél magasabb ez a szint, annál lassúbb lesz az SQL parancs végrehajtása, mivel
az adatbázis szervernek annál több adminisztrációs feladatot kell elvégeznie. A szint megvál-
toztatása nem ajánlott tranzakció közben, mert ez a tranzakció befejezését és egy új megnyitá-
sát vonja maga után.

Példaprogram
A következô Java applet egy felhasználói felületet biztosít SQL utasítások végrehajtására.

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.sql.*;
import java.applet.Applet;
public class cSQL extends Applet implements ActionListener {
 Button registerButton=new Button("Regisztrálás");
 TextField driver=new TextField();
 Button connectButton=new Button("Kapcsolat");
 TextField url=new TextField();
 TextField userid=new TextField(10);
 TextField password=new TextField(10);
 TextArea sql=new TextArea();
 TextArea result=new TextArea();
 Checkbox clearCheckbox=new Checkbox("Töröl");
 Button execButton=new Button("Végrehajt");
 Button listButton=new Button("Táblák");
 Button exitButton=new Button("Vége");
 Connection con;
 public cSQL() {            // A felhasználói felület létrehozása
  setLayout(new BorderLayout());
  Panel panel=new Panel();
  panel.setLayout(new GridLayout(3, 1));
  Panel driverpanel=new Panel();
  driverpanel.setLayout(new BorderLayout());
  driverpanel.add("West", new Label("Meghajtóprogram:"));
  driverpanel.add("Center", driver);
  registerButton.addActionListener(this);
  driverpanel.add("East", registerButton);
  panel.add(driverpanel);
  Panel urlpanel=new Panel();
  urlpanel.setLayout(new BorderLayout());
  urlpanel.add("West", new Label("Adatbázis cím:  "));
  urlpanel.add("Center", url);
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  urlpanel.add("East", connectButton);
  connectButton.addActionListener(this);
  panel.add(urlpanel);
  Panel passpanel=new Panel();
  passpanel.add(new Label("Felhasználónév:"));
  passpanel.add(userid);
  passpanel.add(new Label("Jelszó:"));
  password.setEchoChar('*');
  passpanel.add(password);
  panel.add(passpanel);
  add("North", panel);
  Panel textPanel=new Panel();
  textPanel.setLayout(new GridLayout(2, 1));
  Panel sqlPanel=new Panel();
  sqlPanel.setLayout(new BorderLayout());
  sqlPanel.add("North", new Label("Sql:"));
  sqlPanel.add("Center", sql);
  textPanel.add(sqlPanel);
  Panel resultPanel=new Panel();
  resultPanel.setLayout(new BorderLayout());
  resultPanel.add("North", new Label("Eredmény:"));
  result.setEditable(false);
  result.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 10));
  resultPanel.add("Center", result);
  textPanel.add(resultPanel);
  add("Center", textPanel);
  Panel buttonPanel=new Panel();
  buttonPanel.add(clearCheckbox);
  execButton.addActionListener(this);
  buttonPanel.add(execButton);
  listButton.addActionListener(this);
  buttonPanel.add(listButton);
  exitButton.addActionListener(this);
  buttonPanel.add(exitButton);
  add("South", buttonPanel);
  validate();
  DriverManager.setLogStream(System.out);
 }
 public static void main (String args[]) {
  cSQL mySQL=new cSQL();         // Az ablak beállítása
  Frame frame=new Frame("SQL alkalmazás");
  frame.add("Center", mySQL);
  frame.setSize(400, 300);
  frame.show();
 }
 private void myWrite(String text) {    // Egy speciális kiíró eljárás
  if (text.length()==0 && clearCheckbox.getState()) {
    result.setText("");
    return;
  }
  result.append(text+"\n");
 }
 private void SQLhiba(SQLException e) {  // SQL hibakezelô



232 1998-99/6

  String s=e instanceof SQLException ? "Hiba" : "Figyelmezte-
tés";
  while (e!=null) {
     myWrite("SQLState: "+e.getSQLState());
     myWrite(s+" szövege: "+e.getMessage());
     myWrite(s+" kódja: "+e.getErrorCode());
     if (e instanceof DataTruncation) {
       DataTruncation dt=(DataTruncation)e;
       String ds=". ";
       ds+=dt.getParameter() ? "paraméter " : "oszlop ";
       ds+=dt.getRead() ? "olvas" : "ír";
       myWrite("Adatcsonkítás a(z) "+dt.getIndex()+ds+"ásakor:
"+
         dt.getDataSize()+" -> "+dt.getTransferSize());
     }
     e=e instanceof SQLException ? e.getNextException():
      ((SQLWarning)e).getNextWarning();
    }
 }
 private void hiba(String s, Exception e) { // Hibakiíró
  myWrite("* HIBA !!!");
  myWrite(s);
  myWrite(e.toString());
  if (e instanceof SQLException) SQLhiba((SQLException)e);
 }
 private boolean figyelm(SQLWarning w) {   // Figyelmeztetô
  if (w!=null) {
    myWrite("* FIGYELMEZTETÉS !!!\n"+w);
    myWrite(w.toString());
    SQLhiba(w);
    return true;
  }
  return false;
 }
 private String formaz(String s, int width) {
  StringBuffer sb;
  if (s==null) sb=new StringBuffer("null");
  else sb=new StringBuffer(s);
  sb.setLength(width);
  while (width>0 && sb.charAt(--width)=='\u0000')
sb.setCharAt(width, ' ');
  return sb.toString();
 }
 private void tableWrite(ResultSet rs) throws SQLException {
  int widths[];           // Kiír egy adattáblát
  String s="";
  ResultSetMetaData rsmd = rs.getMetaData();
  int numCols = rsmd.getColumnCount();
  widths=new int[numCols];
  for (int i=1; i<=numCols; i++) {
    if (i>1) s+=" ";
    widths[i-1]=Math.max(rsmd.getColumnDisplaySize(i),
               rsmd.getColumnLabel(i).length());
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    s+=formaz(rsmd.getColumnLabel(i), widths[i-1]);
  }
  myWrite(s);
  boolean more = rs.next();
  while (more) {
     if (figyelm(rs.getWarnings())) rs.clearWarnings();
     s="";
     for (int i=1; i<=numCols; i++) {
       if (i>1) s+=" ";
       s+=formaz(rs.getString(i), widths[i-1]);
     }
     myWrite(s);
     more = rs.next();
  }
  if (figyelm(rs.getWarnings())) rs.clearWarnings();
  myWrite("* Kiírás vége.");
 }
 public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
  myWrite("");
  if (evt.getSource()==exitButton) System.exit(0);
  if (evt.getSource()==registerButton) {
    try {
      Driver
d=(Driver)Class.forName(driver.getText()).newInstance();
      myWrite("Regisztrált meghajtóprogram: "+driver.getText());
      myWrite("Verzió:
"+d.getMajorVersion()+"."+d.getMinorVersion());
      String s;
      if (!d.jdbcCompliant()) s=" nem ";
      else s=" ";
      myWrite("Ez a meghajtóprogram"+s+"JDBC-megfelelô.");
    } catch (Exception e) {
     hiba("Nem sikerült a regisztráció!", e);
    }
  }
  if (evt.getSource()==connectButton) {
    try {
      String s;           // Kapcsolatteremtés
      con=DriverManager.getConnection(url.getText(),
               userid.getText(), password.getText());
      DatabaseMetaData meta=con.getMetaData();
      myWrite("Megnyitott adatbázis címe: "+meta.getURL());
      myWrite("Felhasználó azonosítója: "+meta.getUserName());
      myWrite("Adatbázis típusa:
"+meta.getDatabaseProductName()+
        " "+meta.getDatabaseProductVersion());
      myWrite("Felhasznált meghajtóprogram:
"+meta.getDriverName()+
        " "+meta.getDriverVersion());
      if (figyelm(con.getWarnings())) con.clearWarnings();
    } catch (Exception e) {
     con=null;
     hiba("Nem sikerült a kapcsolat megnyitása!", e);



234 1998-99/6

    }
  }
  if (evt.getSource()==listButton && con!=null) {
    try {
      tableWrite(con.getMetaData().getTables(null, null, null,
null));
    } catch (Exception e) {
     hiba("Nem sikerült a táblák listázása!", e);
    }
  }
  if (evt.getSource()==execButton && con!=null) {
    try {                     // SQL végrehajtás
      myWrite("Végrehajtandó SQL:
"+con.nativeSQL(sql.getText()));
      Statement stmt = con.createStatement();
      stmt.execute(sql.getText());
      int rowCount;
      while (true) {
         rowCount = stmt.getUpdateCount();
         if (rowCount >= 0) {
          myWrite("Megváltozott sorok száma = " + rowCount);
          stmt.getMoreResults();
          continue;
         }
         ResultSet rs = stmt.getResultSet();
         if (rs != null) {
          tableWrite(rs);
          stmt.getMoreResults();
          continue;
         }
         break;
      }
      if (figyelm(stmt.getWarnings())) stmt.clearWarnings();
    } catch (Exception e) {
     hiba("Nem sikerült a végrehajtás!", e);
    }
  }
 }
}
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