Tietokantaosaamista tarvitaan edelleen sovelluskehityksen osana
Kantamestarit Oy – Base Master Solutions
Palvelu- ja sovelluslähtoinen
suunnittelu sekä järjestelmien
integroinnin lisääntyminen ei
suinkaan
poista
tarvetta
ymmärtää tietokantoja, vaan
reaaliaikaisten
tietomäärien
lisääntyminen
tuo
entistä
enemmän vaatimuksia myös
tietokantojen
tehokkuudelle.
Tietokantojen
automatisoituminen lupauksista huolimatta ei
ratkaise ongelmia.

Sovelluskehityksessä
puhaltavat
monet uudet tuulet ja kolmi- ja
nelikirjaiset lyhenteet. On UML:ää,
SOA:aa,
olioita,
luokkia,
käyttötapauksia, domain malleja,
RUPia, Extreme Programmingia,
Web Serviceä ja sitä sun tätä.
Kaiken tämän keskellä pääsee
helposti unohtumaan se tosiasia,
että
tietokanta
ei
ole
sovelluskehityksen sivutuote, joka
syntyy ihan itsestään. Itseasiassa
hyvin usein käy niin, että koodaajat
eivät edes muista, että tietokantaa
tarvitaankaan tai että sellainen on
olemassa. Lopputuloksena onkin
helposti kanta, joka ei isoilla
tietomäärillä
kerta
kaikkiaan
suoriudu.
Monesti
ongelmat
liittyvät
suorituskykyyn
tai
lukituksiin, mutta ongelmia saattaa
tulla jopa tiedon eheyden kanssa.
Ja äärimmäisen todennäköistä on,
että kantaa ei muisteta huoltaa ja se
potkaisee
jossain
vaiheessa
takaisin. Onpahan eteen tullut jopa
tilanne, jossa ei oltu kuultukaan,
että kantaa pitäisi varmistaa. Ja
valitettavasti tämä huomataan
yleensä vasta sitten, kun mitään ei
ole enää tehtävissä.
Jotenkin
tuntuu,
että
sovelluskehitys sinänsä vaatii jo

niin monenlaista osaamista, että
tietokantaosaamiselle ei enää ole
sijaa eikä mielenkiintoa. Tällöin
helposti
käykin
niin,
että
tietokantaan liittyvät asiat hoitaa
”joku muu”. Tällöin vaarana on,
että
”joku
muu”
tekee
tietokantahommansa
täysin
kokemuksen ja mutun varassa
ilman
varsinaista
sovellusosaamista.

konsultti tai ottaa sellainen
tietokanta-asiantuntija, joka pystyy
osallistumaan
myös
projektin
muihin
töihin.
Toki
on
kulloisestakin projektista kiinni,
mikä on paras ratkaisu, mutta
ehdottomasti huonoin ratkaisu on
laittaa pää pensaaseen ja toivoa,
ettei ongelmia tule.
- Heli Helskyaho

Määrittelyvaiheessa ko. henkilöä ei
kukaan muistakaan ja sitten onkin
jo kiire saada kanta kasaan, jotta
päästään
koodaamaan
ja
testaamaan. Ikävä kyllä parasta
mahdollista tietokantaa ei näin
saada aikaiseksi, sillä optimaalisen
kannan
luominen
vaatii
perusteellista
suunnittelua.
Ongelmaa lisää vielä sekin, että
tietomassat kasvavat jatkuvasti:
tietoja pitää säilytellä, historioida,
journaloida ja ties mitä, ja kannan
on se kestettävä.
Toisena näkökulmana onkin sitten
kannan käsittely: kun kantaa ei
ymmärrä, niin miten sitä osaa
käsitellä oikein ja tehokkaasti.
Tietokanta-asiantuntijalle tilanne
näkyy helposti siten, että asiakkaat
ottavat yhteyttä, kun ongelma on
päässyt
todella
pahaksi.
Ja
valitettava tosiasiahan on se, että
mitä myöhemmin asiaan päästää
vaikuttamaan sen kalliimmaksi se
tulee ja sen vähemmän keinoja
ongelman ratkaisemiseksi on.
Ongelmaa lisää toki se, että kaikilla
ei ole varaa palkata tietokantaasiantuntijaa. Joissain tilanteissa
kokopäiväiselle
tietokantaasiantuntijalle toki on töitä, mutta
ei
aina.
Tällöin
tietysti
vaihtoehtona on ottaa osapäiväinen
työntekijä
tai
ulkopuolinen
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Kantamestarit auttaa yrityksiä
hyödyntämään
tietokantojaan
liiketoimintansa osana osallistumalla
määrittelyyn,
sovelluskehitykseen, integrointiin, raportoinnin
rakentamiseen
ja
ongelmien korjaamiseen.

Pitääkö tietokantoja siis yhä
suunnitella – asiasta tarkemmin
teknisille lukijoille.
Tietokannat virittävät itsensä,
sovellukset
kirjoitetaan
tietokannoista riippumattomiksi ja
tietokannat suunnitellaan UML:llä.
Kun asiakkaalta pyytää kuvauksen
tietojärjestelmästä,
keskellä
kaaviota
pyörii
hype-sanoilla
kuorrutettua
komponenttia
ja
tietokanta löytyy kärpäsentahran
kokoisena alanurkasta. Tervetuloa
nykypäivään. Onko edellisessä
kappaleessa jotain vikaa? Tällaista
tapaa nykypäivänä, kun sovellukset
suunnitellaan Java- tai .Netalustalle.
Tietokantahenkilön
mielestä on jotenkin takaperoista,
että TIETOjärjestelmää suunniteltaessa järjestelmä suunnitellaan
SOVELLUKSEN näkökulmasta.
Todellisuus kuitenkin on, että
sovellukset tulevat ja menevät,
tieto on ikuista.

tietysti
kaupallisista
tietokannanhallintajärjestelmistä.
Kun niiden listahinta saattaa olla
30000 euroa per CPU, tulee
"mustasta laatikosta" yllättävän
kallis datadumppi.
Ja miten tämä kaikki liittyy
tietokantojen suunnitteluun? Ylläolevan hengen mukaisesti tietokantamalli tehdään nykyään usein
UML:nä.
Valitettavasti
UML
soveltuu erittäin huonosti relaatiokantojen
suunnitteluun,
sillä
UML:stä puuttuu mm. pääavaimen
määrittely, joka on relaatiokantoja
suunniteltaessa välttämättömyys.
Samoin luokkamallille tyypillinen
perintä on UML:ssä helppoa, mutta
SQL-kannoissa monimutkaista.

Kun java-suunnittelijalle uskaltautuu ehdottamaan, että voisi käyttää
tietokannan erikoisominaisuuksia,
saa aikaiseksi lähes fanaattisen
uskonsodan. Nykyään tuntuu, että
tietokannan
ajatellaan
olevan
musta laatikko, jonne dumpataan
tietoa ja haetaan sitten jonkun oliomäppäys
välineen
avulla.
Tavoitteena on maailmoja syleilevä
sovellus, jossa tietokanta voidaan
vaihtaa
kuin
eilinen
paita.
Kuulostaa tietysti hyvältä, mutta
todellisuus on jotain muuta.

Huono
tietokantasuunnittelu
aiheuttaa
useita
ongelmia.
Relaatiokantoja
suunnittelevat
tuntevat monet ongelmat, kuten
päivitysongelmat, joita varten
tietokannat
ns.
NORMALISOIDAAN vähintään kolmanteen
normaalimuotoon. Mutta pelkkä
normalisointi ei usein riitä.
Tietokantasuunnittelu
ei
ole
teoreettista pyörittämistä, vaan
tuloksena on aina fyysinen
tietomalli, jossa käsitteet kuvataan
SQL-kielellä. Jos sovelluksen
halutaan skaalautuvan tietomäärän
ja/tai käyttäjämäärän kasvaessa, on
suunnittelu tehtävä huolella, sillä
huonoon
tietomalliin
on
mahdotonta kirjoittaa tehokkaita
SQL-lauseita.

Todellisuudessa standardin mukainen SQL-kanta ei voi olla nopea.
SQL-standardissa kun ei olla yli
vuosikymmeneen määritelty indeksejä ja indeksit ovat välttämättömiä
tietomäärän
ylittäessä
100
megatavua. Samalla unohdetaan
sopivasti varmistus- ja palautusratkaisut, jotka ovat tietenkin
kantakohtaisia.
Entä
tiedon
eheysrajoitteet? Eihän niitä sovi
tietokantaan
jättää,
vaan
suoritetaan tietenkin sovelluslogiikassa.
Kun
halutaan
luotettavaa, tuettua ja käytössä
hyväksi havaittua kantaa, puhutaan

Onko tämä sitten ongelma? Eikö
olio-mäppäys-rajapinta tee tätä
automaattisesti? Entä ne uudet
itsensä virittävät tietokannat? Jos
tekoäly toimisi, emme keskustelisi
tästä asiasta. Mikään rajapinta tai
virittävä toiminto ei pysty (vielä)
ymmärtämään tietokannan taulujen
merkitystä. Esimerkiksi Oracle
10:n uudet viritystoiminnot kyllä
pystyvät
käymään
lävitse
perusvirheet
SQL-kyselyissä,
mutta eivät edelleenkään pysty
ymmärtämään, MITÄ KÄYTTÄJÄ
HALUAA. Automatiikka pystyy
tekemään
erittäin
huonosta

SQL:stä kelvollisen, mutta vain
harvoin loistavaa.
Millään tällä ei ole väliä, jos
datamäärä on muutamia megatavuja ja sovellusta käyttää
yhtäaikaisesti viisi käyttäjää. Mutta
kun datamäärä on satoja gigatavuja
tai teratavuja ja käyttäjiä on satoja
tai tuhansia, alkaa suorituskyvyllä
olla väliä. Jo pienellä datamäärällä
saadaan sovellus kuin sovellus
juntturaan, kun kantamalli on
suunniteltu huolimattomasti ja
SQL kirjoitettu huonosti. Yli
satakertaiset parannukset suoritusajassa eivät ole mahdottomia.
Ja miksi siis tietokanta pitäisi
suunnitella
hyvin?
Jokainen
ohjelmistotuotannon
perusteet
tunteva pystyy kertomaan, että
mitä myöhemmässä vaiheessa
ongelma
huomataan,
sitä
kalliimmaksi sen korjaaminen
tulee.
Isojen
käsitteellisten
muutosten tekeminen voi aiheuttaa
valtavan
muutoksen:
Dataa
voidaan joutua siirtämään taulusta
toiseen, tekemään migraatiota jne.
Koko päivitys on testattava
huolella, aloitettava tuotantokatko,
kanta on varmistettava, kantamalli
korjattava ja tulokset tarkistettava.
Kyseessä on iso urakka, jossa palaa
kahvia, aikaa ja rahaa.
Suunnittelemalla
tietokanta
huolella ja varautumalla tulevaisuuteen voidaan siis ehkäistä
tarpeettomia ongelmia.
- Riku Räsänen

