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Co je Jalapeño



Pár slov ředitele vývoje 
software…

Klikni !

http://www.intersystems.com/java


Tak tedy, o čem dnes budeme 
mluvit …

• Architektura

• Instalace

• Anotace

• Tvorba persistentních schémat

• API

• Caché: Databáze a aplikační server v jednom 
= RAD



Jalapeño - Architektura

• Jalapeno Runtime LibraryJalapeno Runtime Library
– Sada Java knihoven pro připojení ke Caché Sada Java knihoven pro připojení ke Caché 

a ukládání a následné dotazování nad a ukládání a následné dotazování nad 
objekty uloženými v databáziobjekty uloženými v databázi

• Jalapeno Schema Builder Jalapeno Schema Builder 
– Nástroj analyzující definice Java tříd a Nástroj analyzující definice Java tříd a 

vytvářející odpovídající třídy Cachévytvářející odpovídající třídy Caché



Architektura - klasická 



Jalapeño - Architektura



Jalapeño - Instalace

• Jalapeno je integrální součástí Caché, k Jalapeno je integrální součástí Caché, k 
dispozicidispozici
od verze 5.2od verze 5.2

• Pro některá Java IDE existují pluginy, které je Pro některá Java IDE existují pluginy, které je 
momožno doinstalovat pro pohodlnou práci s žno doinstalovat pro pohodlnou práci s 
komponentoukomponentou
Schema BuilderSchema Builder

– NetBeansNetBeans
– EclipseEclipse**
– IDEAIDEA

*od 2. pol. 2007



Jalapeño - Anotace

• Jalapeno se používá nad klasickými POJO Jalapeno se používá nad klasickými POJO 
třídami nebo nad Beanytřídami nebo nad Beany

• Jalapeno se nepoužívá nad EJB, k tomu slouží Jalapeno se nepoužívá nad EJB, k tomu slouží 
jiné třídyjiné třídy

• Jalapeno potřebuje JVM 1.5 nebo J2SE 5Jalapeno potřebuje JVM 1.5 nebo J2SE 5



Jalapeño - Anotace

• Anotace na Anotace na úrovni třídyúrovni třídy
– @Access@Access

• LevelLevel
• TypeType

– @CacheClass@CacheClass
– @ClassParameter, @ClassParameters@ClassParameter, @ClassParameters
– @Embeddable@Embeddable
– @Extends@Extends
– @Implements@Implements
– @Index, @Indices@Index, @Indices
– @Transient@Transient



Jalapeño - Anotace

• Anotace na Anotace na úúrovni vlastnostrovni vlastnostíí
– @CacheProperty@CacheProperty
– @Collection@Collection
– @Relationship@Relationship
– @ID@ID
– @Lob@Lob
– @PropertyParameter, @PropertyParameters@PropertyParameter, @PropertyParameters
– @Transient@Transient
– @Version@Version



Tvorba persistentních schémat

• Caché SchemaBuilder WizardCaché SchemaBuilder Wizard
– Java GUI aplikace, spustitelná z příkazové Java GUI aplikace, spustitelná z příkazové 

řádkyřádky
– com.jalapeno.tools.SchemaBuilder.classcom.jalapeno.tools.SchemaBuilder.class

• Pluginy IDEPluginy IDE
– Příkazy menu IDEPříkazy menu IDE
– Jalapeno Jalapeno -> Schema Management -> Build -> Schema Management -> Build 

SchemaSchema



Jalapeño - API

• Vytvořením schémat vzniknou v Caché Vytvořením schémat vzniknou v Caché 
persistentní třídypersistentní třídy

• Caché třídy obsahují vlastnosti dané anotací Caché třídy obsahují vlastnosti dané anotací 
@Access plus XML kontejner @Access plus XML kontejner obsahující některé obsahující některé 
informace používané třídou Java ObjectManager informace používané třídou Java ObjectManager 
za běhu (např. způsob dovážení záznamů – za běhu (např. způsob dovážení záznamů – 
fetch)fetch)



Jalapeño - API

• Třída ApplicationContextTřída ApplicationContext
– Slouží k navázání spojení s Caché Slouží k navázání spojení s Caché 

prostřednictvím objektově orientovaného prostřednictvím objektově orientovaného 
protokolu postaveného nad JDBCprotokolu postaveného nad JDBC

Class.forName ("com.intersys.jdbc.CacheDriver");Class.forName ("com.intersys.jdbc.CacheDriver");
Connection conn = DriverManager.getConnection Connection conn = DriverManager.getConnection 
(url, username, pwd);(url, username, pwd);
objManager = objManager = 
ApplicationContext.createObjectManager (conn);ApplicationContext.createObjectManager (conn);



Jalapeño - API

• Interface ObjectManagerInterface ObjectManager
– Poskytuje funkčnost objektům manipulujícími Poskytuje funkčnost objektům manipulujícími 

daty daty 
v Java třídách v Caché databáziv Java třídách v Caché databázi

– Pár metod na ukázku:Pár metod na ukázku:
• openById(), openByPrimaryKey(), openByQuery()openById(), openByPrimaryKey(), openByQuery()
• insertinsert(), save(), update()(), save(), update()
• attach(), detach(), attach(), detach(), 
• refresh(), swizzle()refresh(), swizzle()
• startTransaction(),commit()startTransaction(),commit()



Jalapeño - API

• Utility:Utility:
– Interface ExtentManagerInterface ExtentManager

• Poskytuje rozhraní pro práci na úrovni rozsahu Poskytuje rozhraní pro práci na úrovni rozsahu 
Caché třídCaché tříd

– TTřířída Settingsda Settings
• Poskytuje rozhraní pro nastavení vlastností Poskytuje rozhraní pro nastavení vlastností 

instance ObjectManagerinstance ObjectManager
– Interface UtilitiesInterface Utilities

• Poskytuje rozhraní pro XML serializaci a Poskytuje rozhraní pro XML serializaci a 
deserializaci tříddeserializaci tříd



Ukázka



Caché

Kam že se to ty Java objekty ukládají?



Unifikovaná Architektura Dat

AplCaché Virtuální Stroj

ObjectScri
pt Basic

Caché Databázové 
jádro

Aplikační
Server



Otevřený design

XML

SQL

Objekty

COM

Java

C/C++.NET.Web

Data/Kód



Objekty Caché
Package::class

Attributes…

Methods…

Caché objekt

Package::class

Attributes…

Methods…

SQL Queries…

XML…

Indices…

FK…

Projections (.NET, 
Java, C/C++)…

….

OMG objekt



Fyzické uložení dat v Caché a 
jejich získávání - 1



Fyzické uložení dat v Caché a 
jejich získávání - 2

Runtime kód Caché serveru vygenerovaný na základě definic tříd



Fyzické uložení dat v Caché a 
jejich získávání - 3



Fyzické uložení dat v Caché a 
jejich získávání - 4



Caché není žádné ořezávátko…

• Největší instalace:Největší instalace:
– Uživatelé: cca 35 000Uživatelé: cca 35 000
– Databáze: cca 10 TBDatabáze: cca 10 TB**

– Podpora škálování a odolnosti proti Podpora škálování a odolnosti proti 
výpadkůmvýpadkům
• Failover clusteryFailover clustery
• ECP pro distribuované systémyECP pro distribuované systémy
• Stínování pro rozložení zátěžeStínování pro rozložení zátěže

*Stejná data v relační DB mohou zabírat 1 – 10x více objemu



Doporučuji Vaší pozornosti

• Java Feature – Evaluating Options for Persisting Java Feature – Evaluating Options for Persisting 
Java ObjectsJava Objects

– httphttp://java.sys-con.com/read/377037.htm://java.sys-con.com/read/377037.htm

• IBM – projekt FocalPointIBM – projekt FocalPoint

• http://www.intersystems.com/javahttp://www.intersystems.com/java

http://java.sys-con.com/read/377037.htm
http://java.sys-con.com/read/377037.htm
http://www.intersystems.com/java


Kde se dozvíte více?


