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Historie

•  1997 Cloudscape Inc. - JBMS
•  1999 Informix Software, Inc. odkoupila Cloudscape, 

Inc. 
•  2001 IBM odkoupila databázové produkty Informixu 
•  2004 IBM převedla Cloudscape pod Apache DB – 

Derby
•  URL: http://db.apache.org/derby/  

•  2006 Sun distribuuje Derby pod názvem Java DB
•  2009 Sun byl koupen Oraclem. Co bude s Derby dál? 



Vlastnosti

•  Implementováno v čisté Javě, primárním API je JDBC 
•  Velikostí malá vnořitelná (embeddable) SQL databáze 
•  Mo�žnosti pou�žití: 

•  vnořené (embedded) – jeden jar (~ 2,5 MB), JDBC 
•  server – přístup přes síť (~ 230k)  

•  Podpora distribuovaných transakcí (XA) 
•  Masový import a export dat, XML, podpora JMX 
•  Šifrování, Security Manager, SSL/TLS 
•  Podpora SQL podobná jako v ostatních relačních DB 

•  Procedury a funkce v Javě 



Architektura
•  Databázové jádro obsa�ženo v embedded ovladači 
•  Architektura mikrojádra 

•  Monitor zajišťuje volbu konkrétní implementace a 
provázání komponent 
•  např. JDBC 2.0 pro JDK 1.3, 

JDBC 3.0 pro JDK 1.4, JDBC 4.0 pro JDK 5 
•  Vrstvy 

Rozhraní	  pro	  aplikace	  

Vyhodnocuje	  přeložené	  	  
SQL	  příkazy	  

Překládá	  SQL	  příkazy	  z	  textové	  
podoby	  do	  interní	  reprezentace	  Poskytuje	  přístup	  k	  řádkům	  

tabulek	  a	  indexů	  
Přístup	  k	  logickým	  stránkám	  

databázového	  souboru	  

Zamykání,	  chybový	  výstup,	  
obecná	  cache	  



Úložiště

•  Podpora transakcí (ACID) 
•  �Žurnálování (write-ahead log), skupinový COMMIT 

(zapíše několik transakcí naráz) 
•  On-line zálohování 

•  Obnova i pomocí roll-forward ze žurnálu 
•  Asynchronní replikace s ručním nastavením failover 
•  Mo�žnost databází v .jar nebo na HTTP serveru 
•  Formát DB souborů nezávislý na platformě 
•  Indexy typu B-strom, a�ž 16 sloupců na klíč 



Optimalizace plánu SQL dotazu

•  Nejprve několik optimalizací nezávislých na ceně 
•  „zploštění“ zanořených SELECTů u IN, EXISTS a ANY 
•  „zploštění“ pohledů (VIEWs) 
•  snaha o vyhnutí se řazení, např. při DISTINCT 
•  a další… 

•  Optimalizátor pracuje s odhady cen, které by měly 
odpovídat časové náročnosti procházení tabulek 
•  je výhodnější použít index nebo čtení celé tabulky? 
•  pořadí, v němž se budou vyhodnocovat mezivýsledky 



Kompilace SQL dotazu

    SQL dotaz 

→ optimalizace plánu 

→ generování bytecode 

→ nahrání bytecode 

→ vytvoření instance 

→ spuštění dotazu 

Výhody:  
•  Vygenerovaný bytecode 

mů�že být optimalizován 
JIT 

•  Odpadá zdr�žení při 
volání procedur a funkcí 
z SQL 

Nevýhody: 
•  Tvorba a kompilace 

plánu je drahá  
→ Derby pou�žívá cache 



Triggery
CREATE TRIGGER name  
  { AFTER | NO CASCADE BEFORE } 

  { INSERT | DELETE | UPDATE [ OF columnName [, columnName]* ] } 

  ON tableName [ referencingClause ] 

  [ FOR EACH { ROW | STATEMENT } ] [ MODE DB2SQL ]  

  triggerBody 

•  Na úrovni příkazu nebo řádku 
•  V těle triggeru mů�že být SQL příkaz nebo volání Javy 
•  BEFORE triggery nesmí ve svém těle měnit data 
•  Provedení řádkového triggeru zvýší čas cca o 15% 
•  Provedení příkazého triggeru zvýší čas cca o 25% 



BLOB a CLOB 

•  Přítomnost BLOBu v tabulce sni�žuje výkonnost i těch 
SELECTů, které s BLOBovými sloupci nepracují 
•  Čím větší BLOBy, tím pomalejší práce s tabulkou 
•  Pokud je BLOB nastaven na NULL, nezdržuje 
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Počet řádků ve výsledku [v tisících] 

SELECT	  neobsahující	  BLOB	  ve	  výběru	  

SELECT	  obsahující	  BLOB	  ve	  výběru	  



Plánováno do verze 10.6
•  Podpora sekvencí 

•  Dlouho žádaná vlastnost (2005, JIRA: DERBY-712) 
•  Již téměř hotovo 

•  Zaznamenávání rozhodnutí optimalizátoru 
(EXPLAIN) 
•  Údajně hotové rozšíření (2007, JIRA: DERBY-2487) 

•  Při testování ale vykazovalo chyby 
•  Na vyžádání se začnou zaznamenávat  statistiky 

dotazů do speciálních tabulek v zadaném schematu 



Cizí zkušenosti 
PaperCut Software, 2008: 
•  Statistiky neaktualizovány automaticky (JIRA: 

DERBY-3788) 
•  Fragmentace databáze po DELETE 
•  Pro velké databáze je vhodné: 

•  Zvýšit velikost stránky 
•  Zvýšit velikosti cache stránek 

•  Cache pro hash indexy optimalizátoru je v základním 
nastavení malá 



Shrnutí

•  Relační databáze napsaná v čisté Javě 
•  Architektura mikrojádra 
•  Kompilace a optimalizace dotazů 
•  Pomalejší práce s BLOBy 

Přesto�že Derby není úplně dokonalá, našim účelům 
vyhovuje. 



Otázky, připomínky


