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Vastutamatusesäte
DBTech VET kutseõpetajate projekt on rahastatud Euroopa Komisjoni kaasabil.
Käesolev toimetis kajastab ainult materjali autorite nägemust ning Euroopa Komisjon
ei vastuta ühegi juhtumi eest, mis on põhjustatud selle materjali kasutamise
tagajärjel. Siin materjalis mainitud kaubamärgid on tootjate kaubamärgid.
Eesmärgid
Usaldusväärne andmeliiklus baseerub ennekõike korralikult koostatud SQL süntaksil,
kus vigaste andmete jõudmine andmete hulka on välistatud (Zero tolerance).
Usaldusväärsete ja turvaliste andmevahetusrakenduste arendamiseks vajalikud
teadmised ja oskused on IKT tööstuses olulise tähtsusega, tagamaks koolitatavate
edukat karjääri, nii võib ka mõni halvasti disainitud rakendus mõjuda laastavalt nende
karjäärile. Ekspertide kujunemine saab alguse korralikust haridusest ning selles on
oluline roll õpetajatel kui tulevaste professionaalide juhendajatel. Baaskursusel on
õpetaja väljakutseteks õppijates huvi ja motivatsiooni tekitamine, põhiliste
kontseptsioonide arusaadavaks tegemine ja üldise ülevaate andmine ning õppijatele
sobiva raskusastme leidmine edasiste ülesannete käsitlemisel.
Sihtgrupid
Selle juhendi sihtgrupiks on õpetajad, koolitajad/kutseõpetajad ja tööstusele
orienteeritud kõrgharidusasutused.
Eeldused
Õpetajatel on soovitav (a) olla osalenud DBTech VET kutseõpetajate
koolituskursusel, (b) olla tutvunud DebianDB andmebaasi virtuaallaboriga praktikas,
(c) olla läbi teinud katseid vähemalt kahe andmebaasi haldussüsteemiga (ABHS),
mida kursusel õpetatakse; veel parem, kui need kaks ABHS-i on lukustamisega
samaaegse täitmise juhtimist (ML) kasutav (näiteks DB2 või SQL Server) ja
mitmeversioonilist samaaegse täitmise juhtimist kasutav andmebaas (näiteks
MySQL/InnoDB või Oracle).
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Kursuse materjalid
Kursuse plaan
SQL Andmetehingud – Juhend õpetajale (käesolev dokument)
SQL Andmetehingud – Teooria ja praktilised ülesanded
(“SQL Andmetehingute käsiraamat”, tõlgitud 5 keeles)
SQL Andmetehingute sissejuhatus – Powerpoint presentatsioon
SQL Andmetehingute alused – PDF slaidid presentatsioonist
DBTechLab andmebaaside virtuaallabor (OVA + DebianDB dokumendid)
DebianDB lühijuhend (pdf, DBTechLab sissejuhatus)
Valikvastustega test SQL samaaegse täitmise juhtimise tehnikatest (DBTech EXT)
Hindamise lehed (3 erinevat veebivormi/küsimustikku)
Õpetamise metoodika
Esmalt tuleb esitada põhiteemad suunavas loengus kasutades hoolikalt valitud
slaide ning demostratsioone andmebaaside virtuaallaboris valitud ABHS-ides.
Suunav loeng ei tohiks olla pikk (kuni 60 minutit) ning õppijatel peaks olema võimalik
peale seda praktiliselt katsetada valitud ABHS-e DBTechLab keskkonnas.
Õpetamine peaks baseeruma praktilistel ülesannetel, kus õpilased saaksid veenduda
erinevate probleemide tekkes ning katsetada oma pakutud lahendusi järgneval
põhimõttel:
teooria – katsed – uued probleemid – uute teadmiste vajadus – ….
Vaba juurdepääs kaasaegsetele ABHS toodetele, mille tundmist tööturul nõutakse,
peaks tõstma õppurite motivatsiooni ning õigustama aja ja vaeva investeerimist
nende oskuste lihvimisse.
Olenemata SQL standardi poolt pakutud üldmudelist SQL dialektidele mida ABHSides kasutatakse, kipub viimaste käitumine reaalsuses üha enam erinema standardist
ning ka üksteisest. Õpingu olulisim tulemus on õppija harjumus katsetada erinevaid
ABHS-e ning nende käitumist praktikas. Viimane seondub otseselt
andmevahetuste programmeerimise ja rakenduste arendamise ülesannetega.
Soovitusi õpetajale
Peate aru saama, mida te õpetate ning olema võimelised vastama küsimustele.
Kui aega on vähe, ärge üritage õpetada kõike.
Ärge kiirustage!
Veenduge, et õppijad saavad aru COMMIT ja ROLLBACK põhimõttest.
Pange rõhku eelpool „rasvases kirjas“ toodud probleemidele.
Ärge unustage, et õppijad oskavad ka lugeda!
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Teemad ja eesmärgid
SQL andmetehingute kursuse teemad ja õppe eesmärgid ühtivad info halduse ja
andmetehingute töötluse põhimõtetega ACM ja IEEE raportis Computer Science Curricula
2013 (http://ai.stanford.edu/users/sahami/CS2013//strawman-draft/cs2013-strawman.pdf,
lehekülg 91.
Parim näitaja DBTech VET baaskursuse SQL Andmetehingute moodulile on Juhendmaterjali
ja Õppetöö juhendi vastavus eelmainitud raporti CS2013 teemadele.

IH/Andmetehingute töötlemine [valikteemadega]
Teemad:
• Andmetehingud
• Vead ja taastumine
• Samaaegse täitmise juhtimine
Eesmärgid:
1. Andmetehingute loomine SQL koodi kirjutamisega rakendustesse.
2. Iseseisva täitmise kontseptsiooni selgitamine.
3. Probleemipõhiste ja efektiivsete andmetehingute täitmise kirjeldamine.
4. Selgitamine, millal ja milleks on ROLLBACK taastamine vajalik ning kuidas logi toetab õiget
taastamist.
5. Erinevate eraldatuse tasemete mõju selgitamine samaaegse täitmise juhtimise juures.
6. Õige eraldatuse taseme valik konkreetsete andmetehingu protokolli kasutamisel.

Joonis 1 CS2013 Informatsiooni haldamine (IH) / Andmetehnigute töötlemine
Euroopa kutseharidusõppe kontekstis on joonisel 1 toodud eesmärgid järgmised:
1. SQL andmetehingute kirjutamiseks rakendusprogrammidesse lisaime valiku Java/JDBC
programme Lisas 2, mida õpetaja peab selgitama. Samas ei ole koodi sisse kirjutatud
SQL (embedded SQL, ESQL) selle versiooni DBTech VET kursuse materjali koosseisus.
2. Iseseisva täitmise kontseptsiooni juures eeldatakse, et CS2013-s mõeldakse selle all
AUTOCOMMIT režiimi. DBTech VET kursustes käsitletakse veel ka teist iseseisva
täitmise funktsiooni andmekirjelduskeele (DDL) lausetes (näiteks Oracle ja
MySQL/InnoDB ABHS-ides).
3. Efektiivsete andmetehingute kasutamine viitab andmebaasi serverite ja andmetehingute
töötlemise n.ö. “suurele pildile” Lisas 3., mida õpetaja peaks õppijatele selgitama
Õppetöö juhendi 3. peatüki “Näitelahendusi” põhjal.
4. ROLLBACK funktsiooni kasutamist on selgitatud Õppetöö juhendi 1. peatükis ja
praktilistes ülesannetes. Lisas 3 on selgitatud andmetehingute logi rolli andmebaasi
vigade taastamisel kasutades ROLLBACK-i.
5. Õppetöö juhendi peatükk 2 kirjeldab tüüpilisi samaaegse täitmise juhtimise probleeme,
eraldatuse tasemeid ISO SQL standardis ning rakendamist ABHS-ides olukordade
lahendamisel. Lisaks selgitatakse erinevate samaaegse täitmise juhtimise meetodeid
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nagu mitmeosaline lukustusskeemiga (ML ehk MGL, LSCC) ja mitmeverisoonilist (MV
ehk MVCC) juhtimist.
6. Õige eraldatuse valik samaaegse täitmise probleemide lahendamisel leiab käsitlust
paljude praktiliste harjutuste ja ülesannete näol.
Märkus: “andmetehingu protokoll” CS2013 6. õppe eesmärgis ei ole siin kontekstis korrektne
nimetus.

Lisaks võib andmetehingute valdkonnas välja tuua tsitaadi varasemast raportist CS2008,
peatükk 3.1, mis kirjeldab viimaseid põhisuundi ning sobib kaasamiseks kursuse eesmärkide
defineerimisel:
“Samaaegse täitmise kasvav tähtsus.
Mitmetuumaliste protsessorite arendamine on oluliselt mõjutanud arvutitehnika
arhitektuuri. Et seda efektiivselt ära kasutada, peab tarkvara suutma hallata
samaaegseid andmepöördusi – see paneb rõhu samaaegse täitmise juhtimise
põhimõtetele, meetoditele ja tehnoloogiale.
On ennustatud, et enamik tuleviku protsessorite arendusi eeldab paralleelseid tegevusi
ning aina suuremat rõhku pannakse samaaegsele täitmisele. Sellised väited viitavad
samaaegse täitmise juhtimise vajadusele kui fundamentaalsele muutusele pöörduste
täitmisel, mitte kui mõnele mööduvale nähtusele.”
(originaal raport: http://www.acm.org/education/curricula/ComputerScience2008.pdf)
Sellel SQL andmetehingute baaskursusel on õppijatel eesmärgiks saavutada 2. tase
(“Arusaamine”) ja osaliselt ka 3. tase (“Rakendamine”) CS2008 Bloom’i taksonoomia järgi
(vt. CS2008 peatükk 4.1.1).
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Kursuse teemade kirjeldused – õpetaja märkmed

1. osa SQL Andmetehing – loogiline töö ühik (tegevus) (LT)
Esimene osa tutvustab ühe kasutaja andmevahetust ilma samaaegse täitmise tõttu
võistlevate tehinguteta.
Vihje: Esmalt võib tutvustada DBTechLab andmebaasi virtuaallaborit (vt. 1.6) või võtta
teemasid läbi nende numbrilises järjekorras.
1.1 Probleemid ja vajadus andmetehingute järele (motivatsioon)
Kadunud andmed
Vigase info kirjutamine
Vigaste andmete lugemine
1.2 Klient-server kontseptsioon [teooria]
ISO SQL standardiga seonduvad kontseptsioonid: SQL server, SQL klient, SQL
sessioon, diagnostika
Kliendi pool: draiverid, pöördumise dialoog: päring ja vastus
Serveri pool: hargprogrammid, vahemälud
1.3 Tutvumine SQL andmetehingutega
SQL andmetehing [teooria]
Andmetehing kui loogiline tegevus, taastatav tegevus, täideviidud tegevus.
Andmetehingud kui usaldusväärse rakenduse ehitusplokid, mille abil viiakse
andmebaas ühest terviklikust olekust teise.
Iseseisev või deklareeritav andmetehingu alustamine – sõltub andmebaasist.
Selgitage AUTOCOMMIT režiimi:
Autocommit => iga üksik käsk on andmetehing => puudub rollback võimalus,
rohkem sisend-väljund liiklust
AUTOCOMMIT režiimis saab andmetehingu alustada deklaratiivselt.
Andmetehingu režiim:
Andmetehingud alustatakse iseseisvalt.
Edukas või vigane täitmine tuleb üle kontrollida peale iga käsku!
Täitmine võib olla edukas SQL seisukohalt, kui mitte rakenduses!
Andmetehingu lõpetamine (edukas: COMMIT, vigane: ROLLBACK).
Märkus:
Mõned ABHS-id genereerivad iseseisvalt COMMIT-i andmekirjelduskeele (DDL)
käskude peale.
Enamus ABHS-e genereerivad ROLLBACK-i ummikseisudes (selgitatakse
edaspidi).
Andke üldine ülevaade (“suur pilt”) andmebaasi serverist joonisel A3.1 lisas 3 ning
“maagilise” ROLLBACK funktsiooni rakendamist kasutades PDF slaide “SQL
Andmetehingute alused”.
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Selgitage ACID printsiibi järgnevaid osi:
(A) atomaarsus/jagamatus, mida võimaldab ROLLBACK,
(C) terviklikkus/täielikus, mis saavutatakse CONSTRAINTS1 funktsiooni ja
andmetehingute loogika abil,
(D) püsivus, mis saavutatakse COMMIT abil.
Eraldatusest kirjutatakse 2. peatükis.
1.5 SQL vigade/erandite diagnostika [teooria]
SQL koodi, SQLSTATE ja GET DIAGNOSTICS abil
[Rohkem informatsiooni lisas 2 ning artiklis “Stored Routines”: exception handling /
condition handling (salvestatud protseduurid – erandite ja eri olukordade
käsitlemine)]

1.6 Prakitline labor
DBTechLab (DebianDB) sissejuhatus
Juhend DebianDB OVA faili importimiseks VirtualBox-i
Juhend, kus õppijad demonstreerivad DebianDB Lühijuhendi kasutamist koos valitud
ABHS-iga:
MySQL/InnoDB, Oracle XE, DB2 Express-C, PostgreSQL või Pyrrho.
Ülesanded materjalis “SQL andmetehingud – õppetöö juhend” on lahendatud MySQL-i
abil, kuid neid võib lahendada ülejäänud neljas eelpool nimetatud ABHS-is või MS SQL
Server-is (vt. Lisa 1). Virtuaallabori kataloogis /home/student/Transactions on
koodinäited katsetamiseks (ja kopeerimiseks) nende harjutuste juures.
Praktilised harjutused 1.1 - 1.7:
Autocommit režiim / Andmetehingu režiim
Automaatne Rollback vigade tekkel – kasutatav mõne ABHS-i juures
Andmetehingu eelsete andmete taastamine
Andmebaasi oleku taastamine viimase täideviidud andmetehinguni.

2. osa Andmetehingud ühiskasutus keskkonnas
Programm, mida on edukalt testitud ühe kasutajaga keskkonnas võib ühiskasutus
keskkonnas ummikusse joosta! => tuleb aru saada samaaegse täitmise anomaaliatest
ning nende vigadega tegelemisest => tuleb aru saada eraldatuse tasemetest => tuleb
aru saada samaaegse täitmise juhtimise mehhanismidest ABHS-ides.

1

Lisaks SQL tabelite tingimustele nagu PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY, CHECK, [NOT] NULL
ja erilistele tingimustele mõnes ABHS-is, võib eduka täitmise kindlustamiseks kasutada SQL-is
programmeeritud trigereid, kuid see teema pole käsitletud “SQL andmetehingute õppetöö juhendis” kuna se e
oleks baaskursuse jaoks liialt keeruline teema.
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2.1 Samaaegse täitmise probleemid
Kirjutamise anomaaliad:
2.1.1 Kadunud sissekanne
- võimalik faili-põhistes süsteemides
– pole võimalik ABHS-ides andmetehingu ajal

“Pime” ülekirjutamine
- peale andmetehingu täideviimist võib samaaegne tehing tulemused üle kirjutada
(lahendus: tundliku uuenduse või optimistliku lukustuse kasutamine)
Ülesanne: 2.1

Lugemise anomaaliad:
2.1.2 Poolikute andmete lugemine
2.1.3 Hägus lugemine
2.1.3 Fantoom kirjed 2
2.2 ACID printsiip
See on hea orientiir andmetehingute rakendamisel baaskursuse ajal.
Siiski on eraldatus (I) kõrgemal tasemel väga keerukas ACID komponent tänu selle
kontseptsiooni erinevatele tõlgendustele. Enamus ABHS-e on väidetavalt ACIDühilduvad kuid see pole päris tõsi neil juhtudel, kus ABHS toetab eraldatust allpool
REPEATABLE READ taset. Täielik eraldatus samaaegsetest andmetehingutest on
olemas vaid optimistliku juhtimisega ABHS-ides nagu Pyrrho, mis on ka DBTechLab
virtuaallabori keskkonnas.
2.3 ISO SQL standardi eraldatuse tasemed
Samaaegse täitmise juhtimise (SJ) lugemise anomaaliate lahendamiseks
Read Uncommitted – kinnitamata andmete lugemine
Read Committed – kinnitatud andmete lugemine (vaikimisi)
Repeatable Read – korratav lugemine
Serializable – järjepidev (vaikimise SQL standardi järgi)
2.4 Samaaegse täitmise juhtimise mehhanismid
2.4.1 Mitmeosaline lukustusskeem (ML)
X-lukustus / S-lukustus + erineva taseme realukustus skeemid
- võib viia ummikseisuni
- eraldi seatavad lukustused (Lock Table)
Mõned ABHS toetavad eraldi seatavat realukustust (SELECT..FOR UPDATE)
2.4.2 Mitme versiooniline samaaegse täitmise juhtimine (MVSJ) mitte standardsete
eraldatuse tasemetega:
Viimati kinnitatud lugemine (Currently Committed, Read Committed Snapshot)
Mälupilt: ei välista fantoomkirjeid, kuid välistab fantoom lugemise
Märkus: MV-s ei lukustata lugemist, kuid kirjutamisel kasutatakse endiselt
lukustamist
– see võib viia ummikseisuni, näiteks UPDATE-UPDATE korral!
2.4.3 Optimistlik samaaegse täitmise juhtimine (OJ)

2

Pange tähele erinevust: fantoom kirjete probleem lahendatakse nende kirjutamise keelamisega (ML abil),
samas kui fantoom lugemise probleemi lahendab kinnitamata kirjete “varjamine” (MV abil).
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Kõik kirjutamised kantakse andmetehingute vahemällu ning need
sünkroniseeritakse andmebaasiga alles kinnitamise/täideviimise hetkel.
Esimesena kinnitatud andmetehing võidab omavahelise võistluse!
Seda saab katsetada DBTechLab keskkonnas Pyrrho ABHS-is.
2.4.4 Kokkuvõte – vaata tabelit 2.4.
2.5 Praktilised harjutused samaaegsete andmetehingutega
Ülesanne 2.1
Ülesanne 2.2
Ülesanne 2.3
Ülesanne 2.4
Ülesanne 2.5
Ülesanne 2.6
Ülesanne 2.7

3. osa

Kadunud sissekande probleem
SELECT-UPDATE stsenaariumid a) ja b)
UPDATE – UPDATE stsenaariumid vastupidises järjekorras => ummikseis
Poolikute andmete lugemine
Hägus lugemine
Fantoomkirjed
Mälupilt erinevate fantoomkirjete anomaaliatega

Näitelahendusi
Kasutaja dialoogideta andmetehingud
Lühikesed andmetehingud
Seadke sobiv eraldatuse tase andmetehingu alguses
Kontrollige vigu peale iga SQL käsku
Tundke oma ABHS-i käitumist – erinevad ABHS-id käituvad erinevalt
Tundke oma ABHS-i SQL keele eripära
Püüdke kinni pidada ISO/SQL standardist nii palju kui võimalik

Lisa 1
Ülesanded 1. ja 2. osas on toodud Microsoft SQL Server Express-is kaasaarvatud
tulemused, mida võrrelda teisi ABHS-e kasutades saadud tulemustega.
Lisa 2
Lühitutvustus andmetehingute programmeerimisest Javas ja JDBC API kasutajaliideses.
Näites on kasutatud klassikalist panga ülekande näidet.
 Try – catch plokkide programmeerimine SQLExceptions erandite käsitlemiseks
 Ühenduse loomine andmebaasi serveriga
 Korduse (retry wrapper) kasutamine
 Iga andmetehing algab Autocommit režiimi välja lülitamisega
 SQL lausete kasutamine meetodite parameetritena
 Parameetritega SQL lausete ettevalmistamine + parameeter-väärtuste sisestamine
(prevents SQL injections for security and improves performance)
 Muudetud ridade väljastamine
 COMMIT ja ROLLBACK kui ühenduse loomise objekti meetodid.
JDBC API pakub ühte viisi juurdepääsu erinevalt käituvatele ABHS-idele, kuid
mõningaid iseärasusi tuleb sellegi poolest erinevate andmebaaside juures silmas
pidada.
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Lisa 3
Andmebaasi oleku taastamine kasutades ära andmetehingute logi.
Üldise andmebaasiserveri “suure pildi” selgitus koos vahemälude ja salvestusfailidega.
Andmetehingute logi on tähtsaim kasutatav fail/failide kogum, kuna see sisaldab viimati
kinnitatud andmetehinguid.
Kontrollpunktide töötlemise selgitus seoses andmebaasi oleku taastamise
sissekannetega andmetehingute logis.

[Valikteemad]
Kursor töötlus – automaatne programmi/ühenduse sulgemine andmetehingu lõpus.
Seda kasutatakse laialt koodi sisse kirjutatud SQL-i puhul tulemusplokkide töötlemiseks
kirjetele orienteeritud programmeerimiskeeltes ja SQL täiendavates protseduurides (vt.
artiklit salvestatud protseduuridest).
Kaasaegsetes andmeliikluse kasutajaliidestes on serveri poolse kursortöötluse
tulemusteks Resultset andmeplokid JDBC kasutajaliideses ja Recordset andmeplokid
mõnes teises kasutajaliideses.
Teemad, mida baaskursusel ei käsitleta
Järgnevad teemad kuuluvad edasijõudnute kursuse programmi:
Salvestuspunktid – harva kasutatav andmetehingute loogika osa
Lukustamise detailid, pausid, ekslaeeruv lukustus – edasijõudnute kursuse materjal
Rekursiivsed andmetehingud – kaasaegsed ABHS-id seda ei kasuta
Jagatud andmetehingud
Salvestatud protseduurid andmetehingutes
Lisa informatsiooni eelpool mainitule leiab www.dbtechnet.org/papers/ artiklitest
SQL_StoredRoutines.pdf – salvestatud protseduurid
SQL_ConcurrencyTechnologies.pdf – SJ tehnoloogiad
RVV_Paper.pdf – optimistlik lukustusskeem
DistributedTransactions.pdf – jaotatud andmetehingud (avaldatakse 2015?)
Järjepidevuse teooria, 2PL jne. sobivad esialgseks orienteerumiseks ning
uurimisteemadeks kõrgharidusõppe tudengitele, kuid mitte kutseharidusõppe õpilastele.
Need materjalid ei ole käesoleva kursuse kontekstis olulised, arvestades kursuse
kestust ning need materjalid ei seondu otseselt praktiliste rakenduste arendamisega
kaasaegsetes ABHS-ides.

Hindamine
• Õppijad täidavad DBTech VET labori tagasiside vormi (see ei ole hindeline)
• Õpilased täidavad valikvastustega test ja annavad selle õpetajale õpiväljundite
saavutamise hindamiseks, sellest võib kujuneda ka lõpphinne.
• Õpetaja täidab DBTech VET labori kokkuvõtte ning edastab selle kohalikule DBTech
VET/DBTechNet koordinaatorile.

Comentado [ΔΔ1]: May be better organized in the forma
of a bibliography

