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Wykonywanie zapyta

W poprzednim rozdziale stworzy e  kilka typów trwa ych obiektów i zmapowa e  je do in-
deksów Lucene na par  ró nych sposobów. Do tej pory u ywa e  jednego rodzaju wyszuki-
wania na podstawie s owa kluczowego we wszystkich wersjach przyk adowej aplikacji.

W tym rozdziale poznasz inne typy wyszukiwa  dost pne w DSL Hibernate Search. Dowiesz
si  równie , na czym polegaj  niektóre istotne operacje, takie jak sortowanie i stronicowanie
wyników.

API do mapowania
kontra API do tworzenia zapyta
Do tej pory omawiali my alternatywne API do mapowania klas na tabele bazy danych za po-
moc  mapera obiektowo-relacyjnego Hibernate. Mo esz mapowa  swoje klasy zarówno przy
u yciu plików XML, jak i adnotacji Hibernate lub JPA. Hibernate Search b dzie poprawnie
obs ugiwa  ka de ze wspomnianych podej , o ile u wiadomisz sobie drobne ró nice mi -
dzy nimi.

Gdy chcesz sprecyzowa , z którego API korzysta aplikacja Hibernate, musisz ustali  dwie
kwestie. Po pierwsze, istnieje kilka sposobów mapowania klas na tabele w bazie danych. Po
drugie, dost pne s  ró ne metody odpytywania bazy danych w czasie pracy programu. Maper
obiektowo-relacyjny Hibernate ma tradycyjne API opieraj ce si  na klasach SessionFactory
i Session oraz API zgodne ze standardami JPA, bazuj ce na klasach EntityManagerFactory
i EntityManager.

Kup książkę Poleć książkę

http:/helion.pl/rt/hibers
http:/helion.pl/rf/hibers


Hibernate Search. Skuteczne wyszukiwanie

52

My l , e zauwa y e , i  w naszym przyk adowym kodzie klasy by y mapowane na tabele ba-
zodanowe za pomoc  adnotacji JPA, natomiast zapytania wykonywano z u yciem obiektu klasy
Session, pochodz cego z tradycyjnego Hibernate. Na pierwszy rzut oka pewnie wyda Ci si
to nieco myl ce, jednak API do mapowania oraz API do tworzenia zapyta  mog  by  stoso-
wane zamiennie.

Pewnie zastanawiasz si , którego z podej  powiniene  u y  w projektach opieraj cych si  na
Hibernate Search? Z jednej strony trzymanie si  standardów ma pewne zalety. Gdy nabie-
rzesz do wiadczenia w u ywaniu JPA, b dziesz w stanie wykorzystywa  zdobyte umiej tno ci
w projektach pos uguj cych si  ró nymi implementacjami JPA.

Z drugiej strony API mapera obiektowo-relacyjnego Hibernate jest bardziej rozbudowane ni
standard JPA. Ponadto Hibernate Search stanowi rozwini cie projektu ORM Hibernate. Nie
ma równie  gwarancji, e zmiana implementacji JPA b dzie wykonalna bez wi kszych inge-
rencji w napisane ju  zapytania.

U ywanie standardu JPA jest, ogólnie rzecz bior c, wskazane. Jednak maper obiektowo-relacyjny Hibernate
okazuje si  niezb dny do dzia ania Hibernate Search. W zwi zku z tym nie ma sensu unika  za wszelk
cen  rozwi za  z klasycznego Hibernate. Wi kszo  kodu ród owego w tej ksi ce u ywa adnotacji JPA do
mapowania encji oraz klasy Session, pochodz cej z tradycyjnego wrappera, do wykonywania zapyta .

Tworzenie zapyta  w JPA
Pomimo e skupisz si  na wykonywaniu zapyta  z u yciem tradycyjnego API, dost pny do
ci gni cia kod ród owy znajduje si  z katalogu rozdzial3-entitymanager. Zawiera on alter-

natywn  wersj  przyk adowej aplikacji, w której zaprezentowano u ycie JPA zarówno do ma-
powania, jak i tworzenia zapyta .

G ówna zmiana jest widoczna w servlecie implementuj cym kontroler odpowiedzialny za wy-
szukiwanie. Zamiast u y  znanego z Hibernate obiektu typu SessionFactory w celu utworzenia
obiektu klasy Session, skorzystasz z pochodz cego z JPA obiektu klasy EntityManagerFactory,
aby utworzy  obiekt typu EntytyManager:

...
// Identyfikator "com.packtpub.hibernatesearch.jpa" jest zadeklarowany
// w "META-INF/persistence.xml."
EntityManagerFactory entityManagerFactory =
   Persistence.createEntityManagerFactory(
   "com.packtpub.hibernatesearch.jpa");
EntityManager entityManager =
   entityManagerFactory.createEntityManager();
...
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Mia e  ju  do czynienia z fragmentami kodu prezentuj cymi zapytania w tradycyjnym API.
W dotychczasowych przyk adach pochodz ce z mapera obiektowo-relacyjnego Hibernate
obiekty typu Session by y opakowane obiektami typu FullTextSession wywodz cymi si
z Hibernate Search. Te z kolei zwraca y obiekty typu FullTextQuery, które implementowa y
interfejs org.hibernate.Query:

...
FullTextSession fullTextSession = Search.getFullTextSession(session);
...
org.hibernate.search.FullTextQuery hibernateQuery =
   fullTextSession.createFullTextQuery(luceneQuery, App.class);
...

Zauwa , e obiekty typu FullTextQuery, implementuj ce interfejs javax.persistence.Query,
tworz  obiekty typu FullTextEntityManager, natomiast pochodz ce z JPA obiekty EntityManager
s  w nie opakowane:

...
FullTextEntityManager fullTextEntityManager =
      org.hibernate.search.jpa.Search.getFullTextEntityManager(
      entityManager);
...
org.hibernate.search.jpa.FullTextQuery jpaQuery =
      fullTextEntityManager.createFullTextQuery(luceneQuery, App.
      class);
...

Pochodz ca z tradycyjnego API Hibernate klasa FullTextQuery jest bardzo podobna do jej
odpowiednika wywodz cego si  z JPA. Obie zapewniaj  dost p zarówno do poznanych ju
funkcjonalno ci Hibernate Search, jak i tych, które zostan  przedstawione w dalszych cz -
ciach ksi ki. W zasadzie jedyn  istotn  ró nic  jest to, e pochodz  z ró nych pakietów.

Ka dy obiekt typu FullTextQuery mo e by  rzutowany z powrotem na typ zapytania, z którego zosta
utworzony. Taka operacja wymaga bezpo redniego dost pu do metod Hibernate Search, w zwi zku z tym
nale y j  wykonywa  po sko czeniu pracy z obiektem.

Je eli mimo wszystko potrzebujesz dost pu do niestandardowych metod po rzutowaniu na zapytanie JPA,
mo esz u y  metody unwrap(), która pozwala na dost p do implementacji FullTextQuery.
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Konfiguracja projektu
dla Hibernate Search i JPA
Gdy nasz mavenowy projekt zawiera zale no  hibernate-search, automatycznie w tle do -
czonych zostaje oko o czterdziestu zale no ci. Niestety, adna z nich nie zapewnia tworzenia
zapyta  JPA. Aby mie  dost p do tej funkcjonalno ci, musisz samodzielnie doda  zale no
hibernate-entitymanager.

Jej wersja powinna by  zgoda z wersj  dodanej wcze niej zale no ci hibernate-core, natomiast
niewykluczone, e nie b dzie zgodna z wersj  hibernate-search.

Je eli Twoje rodowisko programistyczne nie dysponuje funkcjonalno ci  wizualizowania hie-
rarchii zale no ci, zawsze mo esz u y  komendy Mavena:

mvn dependency:tree

Jak wida  na powy szym rysunku, Hibernate Search w wersji 4.2.0 Final u ywa mapera
obiektowo-relacyjnego Hibernate w wersji 4.1.9 Final. W zwi zku z tym zale no  hibernate-
entitymanager równie  powinna by  dodana w wersji 4.1.9 Final:

...
<dependency>
   <groupId>org.hibernate</groupId>
   <artifactId>hibernate-entitymanager</artifactId>
   <version>4.1.9.Final</version>
</dependency>
...

Hibernate Search DSL
W rozdziale 1. — „Twoja pierwsza aplikacja” — zapozna e  si  z Hibernate Search DSL, naj-
wygodniejszym narz dziem do pisania zapyta . Za pomoc  DSL czysz wywo ania metod
w a cuch przypominaj cy sk adni  specjalistyczny j zyk programowania. Je eli pisa e  ju
zapytania z u yciem kryteriów w maperze obiektowo-relacyjnym Hibernate, podej cie z za-
stosowaniem omawianego narz dzia wyda Ci si  znajome.
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Niezale nie od tego, czy u ywasz tradycyjnego obiektu FullTextSession, czy znanego z JPA
obiektu FullTextEntityManager, ka dy z nich przekazuje do Lucene zapytanie utworzone za
pomoc  klasy QueryBuilder. Jest ona pocz tkowym elementem Hibernate Search DSL, udo-
st pniaj cym kilka typów zapyta  Lucene.

Zapytania na podstawie s ów kluczowych
Najprostszym rodzajem zapytania, z którym, nawiasem mówi c, zd y e  si  ju  zetkn , jest
to utworzone na podstawie s ów kluczowych. Jak sama nazwa wskazuje, wyszukuje ono obiekty
zawieraj ce wskazane s owa kluczowe.

Tworzenie zapytania rozpoczyna si  od uzyskania obiektu typu QueryBuilder, skonfigurowa-
nego dla zadeklarowanej klasy encji:

...
QueryBuilder queryBuilder =
   fullTextSession.getSearchFactory().buildQueryBuilder()
      .forEntity(App.class ).get();
...

Kolejne kroki zosta y przedstawione na poni szym diagramie. Szare przerywane linie przed-
stawiaj  opcjonalne kroki:

Kod ród owy Javy prezentuj cy zapytanie na podstawie s ów kluczowych z u yciem DSL
wygl da mniej wi cej tak:

...
org.apache.lucene.search.Query luceneQuery =
   queryBuilder
   .keyword()
   .onFields("name", "description", "supportedDevices.name",
      "customerReviews.comments")
   .matching(searchString)
   .createQuery();
...
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Parametr przekazywany do metody onField to nazwa indeksowanego pola encji. Je eli pole nie
jest sk adow  indeksu Lucene, zapytanie b dzie b dne. Pola powi zanych encji lub wbudo-
wanych obiektów mog  by  równie  przeszukiwane. W tym celu u yj formatu [nazwa pola
z o onego].[nazwa pola w obiekcie z o onym], np. supportedDevices.name.

Mo esz dodatkowo pos u y  si  metod  andField, by uwzgl dni  kolejne pola w wyszukiwaniu.
Jej parametrem jest, podobnie jak w przypadku onField, indeksowane pole encji. Ewentualnie
mo esz u y  metody onFields, by jednocze nie zadeklarowa  kilka pól, tak jak w przedsta-
wionym powy ej przyk adzie.

Metoda porównuj ca pobiera s owa kluczowe, na podstawie których ma si  odby  wyszuki-
wanie. Zazwyczaj przekazywany zostaje ci g znaków, jednak technicznie jest mo liwe prze-
kazanie dowolnego obiektu, w razie gdyby wymagane by o konwertowanie warto ci pola
(przetwarzaniem pól zajmiemy si  szerzej w nast pnym rozdziale). Zak adaj c, e przesy asz
s owo lub grup  s ów oddzielonych spacjami, Hibernate Search rozbije list  na pojedyncze
elementy i wykona wyszukiwanie na podstawie ka dego z nich osobno.

Metoda createQuery ko czy wyra enie w DSL i zwraca obiekt zapytania Lucene, który nast p-
nie mo e zosta  wykorzystany przez obiekt typu FullTextSession lub FullTextEntityManager
w celu utworzenia obiektu typu FullTextQuery u ywanego przez Hibernate Search.

...
FullTextQuery hibernateQuery =
   fullTextSession.createFullTextQuery(luceneQuery, App.class);
...

Wyszukiwanie rozmyte
Gdy u ywasz mechanizmu wyszukiwania, zak adasz, e b dzie na tyle „sprytny”, by automa-
tycznie poprawi  literówki, gdy s owo wprowadzone przez Ciebie jako parametr wyszukiwania
jest prawie poprawne. Jeden ze sposobów uzyskania takiego zachowania w Hibernate Search
to sprawienie, by zapytania na podstawie s ów kluczowych uwzgl dnia y cz ciowe dopaso-
wanie s ów kluczowych.

W przypadku wyszukiwania rozmytego warto  pola jest zgodna ze s owem kluczowym, nawet
je li ró ni si  o jeden lub wi cej znaków. Zapytanie ma zdefiniowany próg zgodno ci s owa
kluczowego z porównywan  warto ci . Próg jest liczb  rzeczywist  w skali od 0 do 1, gdzie 0
oznacza, e ka dy element pasuje do s owa kluczowego, a 1 sygnalizuje, e wy cznie iden-
tyczny element ma by  uznany za pasuj cy. Stopie  rozmycia zapytania okre lasz warto ci
progu. Im bli ej zera, tym mniej dok adne musi by  dopasowanie.

Budowanie zapytania wygl da identycznie jak budowanie zapytania na podstawie s ów klu-
czowych. Jedyn  ró nic  jest mo liwo  zadeklarowania, e zapytanie ma by  rozmyte, a tak e
zdefiniowania opcjonalnego progu rozmycia. Diagram przedstawiony poni ej przedstawia ko-
lejne kroki budowania zapytania:
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Metoda fuzzy oznacza zapytanie jako rozmyte, z domy lnym progiem o warto ci 0,5. Opcjo-
nalnie za pomoc  metody withThreshold mo esz okre li  inny poziom rozmycia. Nast pnie
zapytanie jest budowane w sposób przedstawiony ju  podczas omawiania wyszukiwania z u y-
ciem s ów kluczowych. Przyk ady do tego rozdzia u maj  ustawiony próg rozmycia na warto
0,7. Dzi ki temu unikniesz niew a ciwych dopasowa , a jednocze nie umo liwisz wyszukanie
na podstawie s owa, w którym pope niono literówk , np. b dnie wpisane s owo kluczowe „rodio”
zostanie dopasowane do s owa „radio”.

...
luceneQuery = queryBuilder
   .keyword()
   .fuzzy()
   .withThreshold(0.7f)
   .onFields("name", "description", "supportedDevices.name",
      "customerReviews.comments")
   .matching(searchString)
   .createQuery();
...

Dodatkowo za pomoc  metody withPrefixLength mo esz zadeklarowa , ile pocz tkowych liter
w s owach nie powinno zosta  rozmyte.

Wyszukiwanie z wieloznacznikami
Drugi z wariantów wyszukiwania z u yciem s ów kluczowych nie wymaga stosowania za-
awansowanych algorytmów matematycznych. Je eli kiedykolwiek pos ugiwa e  si  wzorcem
*.java, by wy wietli  wszystkie pliki ród owe Javy w katalogu, to podej cie wyda Ci si  dosy
znajome.
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Wywo anie metody wildcard na obiekcie typu QueryBuilder spowoduje, e s owa kluczowe
zawieraj ce znaki ? oraz * b d  traktowane niestandardowo. Znak ? aplikacja zinterpretuje
jako substytut jednego dowolnego znaku, np. s owo kluczowe 201? zostanie dopasowane do
warto ci 201a, 2010, 2011 itp.; * stanie si  substytutem dowolnego, równie  pustego, ci gu
znaków, np. s owo kluczowe dom* b dzie dopasowane do warto ci domy, domek, dom itp.

Budowa zapytania wygl da identycznie jak budowa zapytania z u yciem s ów kluczowych.
Jedyn  ró nic  jest wywo anie bezparametrowej metody wildcard na obiekcie typu QueryBuilder
na pocz tku budowy zapytania.

Wyszukiwanie na podstawie dok adnej frazy
Wpisuj c s owa kluczowe do wyszukiwarki, spodziewasz si , e wyniki wyszukiwania b d
zawiera y jedno lub wi cej z nich. Niekoniecznie wszystkie s owa kluczowe musz  by  obec-
ne w ka dym z rezultatów. Ich kolejno  równie  nie ma znaczenia.

Przyj o si , e je eli wprowadzisz s owa kluczowe w cudzys owie, spodziewasz si , i  wyniki
wyszukiwania b d  zawiera  dok adn  fraz , któr  wpisa e . DSL Hibernate Search udost p-
nia wyszukiwanie na podstawie frazy.
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Metody onField oraz andField dzia aj  tak jak zapytania na podstawie s ów kluczowych. Z kolei
sentence ró ni si  od matching tym, e jej parametrem musi by  zmienna typu String.

Zapytania na podstawie dok adnej frazy mog  by  w ograniczonym stopniu rozmyte. By uzy-
ska  ten efekt, wywo aj na obiekcie typu QueryBuilder metod  withSlop z liczb  ca kowit  jako
parametrem okre laj cym, ile dodatkowych s ów mo e si  znale  w obr bie frazy uznawanej
za poprawny wynik.

Je eli u ytkownik wprowadzi s owa kluczowe w cudzys owie, w naszej aplikacji zostanie wy-
wo any fragment kodu:

...
   luceneQuery = queryBuilder
   .phrase()
   .onField("name")
   .andField("description")
   .andField("supportedDevices.name")
   .andField("customerReviews.comments")
   .sentence(unquotedSearchString)
   .createQuery();
...

Zapytania na podstawie zakresu
Zapytania na podstawie fraz lub s ów kluczowych polegaj  na porównywaniu pól z konkretnym
wyra eniem. Zapytanie oparte na zakresie jest nieco inne. Sprawdza, czy warto  pola spe nia
konkretny warunek, np. czy jest wi ksza lub mniejsza od wskazanej warto ci lub czy mie ci si
we wskazanym zakresie.
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Zakresy zazwyczaj tworzy si  na podstawie warto ci liczbowych lub dat. Niemniej jednak
mo esz to równie  zrobi , opieraj c si  na warto ci typu String. W tym przypadku porównanie
b dzie si  odbywa  wg kolejno ci alfabetycznej.

Metoda above sprawdza, czy warto  pola jest wy sza ni  warto  przekazana do metody jako
parametr. Analogicznie below kontroluje, czy warto  pola jest ni sza. Natomiast je eli chcesz
sprawdzi , czy warto  pola mie ci si  w konkretnym zakresie, zastosuj par  from oraz to
(pami taj, e musz  by  u yte razem).

Na ka dej z powy szych metod mo na wywo a  bezparametrow  metod  excludeLimit. Jej
zadaniem jest wskazanie, e dany warunek ma by  relacj  nieostr . Przyk adowo a cuch
from(5).to(10).excludeLimit() oznacza zakres 5 <= x < 10. Metoda excludeLimit zosta a
wywo ana na to. Mog a by  jednak wywo ana na from lub obu metodach jednocze nie.

Za o yli my, e w naszym Bazarze Aplikacji pole CustomerReview.stars nie b dzie indekso-
wane. Gdyby  jednak oznaczy  je adnotacj  @Field, w nast puj cy sposób móg by  wyszuka
aplikacje oznaczone czteroma lub pi cioma gwiazdkami:

...
luceneQuery = queryBuilder
   .range()
   .onField("customerReviews.stars")
   .above(3).excludeLimit()
   .createQuery();
...

Boolowskie ( czone) zapytania
Za ó my, e musisz utworzy  z o one zapytanie, którego wyniki powinny spe nia  kilka wa-
runków umieszczonych w podzapytaniach. Hibernate Search umo liwia czenie zapyta  za
pomoc  boolowskiej logiki:
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Metoda bool wskazuje, e masz do czynienia z zapytaniem kombinacyjnym. Nast pnie na-
le y u y  co najmniej jednej metody must lub should. Parametrem ka dej z nich jest zapy-
tanie Lucene.

Je eli u yjesz must, wynikiem wyszukiwania b dzie obiekt spe niaj cy warunki podane w za-
gnie d onym zapytaniu. Zastosowanie jednocze nie kilku takich metod odpowiada logicz-
nemu wyra eniu AND. Wynikiem wyszukiwania b dzie obiekt spe niaj cy wszystkie warunki
wszystkich zapyta .

Opcjonalna metoda not s u y logicznemu zanegowaniu must. Oznacza to, e obiekt jest wyni-
kiem wyszukiwania, je eli nie spe nia warunków zagnie d onego zanegowanego zapytania.

Metoda should przypomina logiczn  operacj  OR. Je eli czone zapytanie sk ada si  wy cz-
nie z metod should, obiekt b d cy wynikiem zapytania musi spe nia  co najmniej jedno z za-
wartych w nich podzapyta .

Mo esz czy  metody must oraz should. W takim przypadku podzapytania w should staj  si  opcjo-
nalne. Je eli podzapytania w metodach must s  spe nione, obiekt zostaje zwrócony jako poprawny wy-
nik zapytania. Nie ma znaczenia, czy spe nia warunki w podzapytaniach zawartych w should. Je eli
warunki dowolnego podzapytania w must nie s  spe nione, obiekt jest traktowany jako niespe niaj cy warun-
ków ca ego zapytania. Je li u ywasz jednocze nie obu typów metod, wyniki podzapyta  w should s u
wy cznie do ustalenia istotno ci rezultatu wyszukiwania.

Poni szy przyk ad czy zapytanie na podstawie s ów kluczowych z zapytaniem opartym na
zakresie. Poszukiwane s  aplikacje zawieraj ce s owo kluczowe „xPhone” oraz maj ce pi cio-
gwiazdkowe opinie u ytkowników:

...
luceneQuery = queryBuilder
   .bool()
   .must(
      queryBuilder.keyword().onField("supportedDevices.name")
      .matching("xphone").createQuery()
   )
   .must(
      queryBuilder.range().onField("customerReviews.stars")
      .above(5).createQuery()
   )
   .createQuery();
...
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Sortowanie
Domy lnie wyniki wyszukiwania zostaj  zwrócone w kolejno ci odzwierciedlaj cej ich traf-
no . Innymi s owy, s  posortowane wg stopnia dopasowania do zapytania. To zagadnienie zo-
stanie omówione w nast pnych dwóch rozdzia ach. Nauczysz si  równie  modyfikowa  wyli-
czenia wa no ci.

Masz jednak mo liwo  ustalenia kryteriów sortowania. Zazwyczaj chcesz, by wyniki wyszu-
kiwania zosta y uporz dkowane alfabetycznie, wed ug daty lub warto ci liczbowych. Od tej
pory we wszystkich wersjach naszego Bazaru Aplikacji u ytkownicy b d  mogli sortowa  re-
zultaty po nazwie aplikacji.

Musisz podj  pewne kroki, aby umo liwi  porz dkowanie wyników na podstawie pola ma-
powanego w indeksie Lucene. Zazwyczaj gdy pole jest indeksowane, domy lny analizator
rozbija ci g znaków na pojedyncze s owa. Je eli pole name encji typu App ma warto  „Sfru-
strowane Flamingi”, w indeksie Lucene pojawiaj  si  wpisy dla „sfrustrowane” oraz „flamingi”.
Dzi ki temu masz mo liwo  budowania bardziej wydajnych zapyta . Co jednak, je li chcesz
sortowa  wyniki na podstawie oryginalnej, nierozbitej warto ci?

Prosty sposób to dwukrotne mapowanie pola. Jak przekona e  si  podczas lektury rozdzia u 2.
— „Mapowanie klas encji” — w Hibernate Search jest dost pna adnotacja @Fields. Mo esz
u y  jej do opakowania kilku adnotacji @Field, ka dej z innymi ustawieniami analizatora.

Poni szy fragment kodu prezentuje dwa mapowania jednego pola. Pierwsze jest zadeklaro-
wane z domy lnymi ustawieniami analizatora. Drugie ma nadany parametr analyze o warto ci
Analyze.NO, zapobiegaj cy rozbijaniu warto ci pola, a tak e nadan  unikaln  nazw  pola w in-
deksie Lucene:

...
@Column
@Fields({
   @Field,
   @Field(name="sorting_name", analyze=Analyze.NO)
})
private String name;
...

Nowe pole mo e zosta  u yte do zbudowania obiektu Lucene typu SortField i dodania go do
obiektu Hibernate Search typu FullTextQuery:

import org.apache.lucene.search.Sort;
import org.apache.lucene.search.SortField;
...
Sort sort = new Sort(
   new SortField("sorting_name", SortField.STRING));
hibernateQuery.setSort(sort); // obiekt typu FullTextQuery
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Gdy obiekt hibernateQuery zwróci wyniki wyszukiwania, b d  one posortowane rosn co po
nazwie aplikacji.

Aby porz dkowa  w kolejno ci malej cej, wywo aj trójparametrowy konstruktor klasy SortField.
Trzeci z parametrów, typu Boolean, precyzuje, czy sortowanie ma si  odby  rosn co (warto
Boolean.FALSE), czy malej co (warto  Boolean.TRUE).

Stronicowanie
Zazwyczaj gdy wynik zapytania zawiera bardzo du o elementów, nie jest wskazane przedsta-
wianie ich wszystkich jednocze nie. Popularne rozwi zanie w takiej sytuacji stanowi stroni-
cowanie, czyli prezentowanie wyników porcjami.

Metody dost pne w obiekcie Hibernate Search typu FullTextQuery sprawiaj , e jest to bardzo
proste:

...
hibernateQuery.setFirstResult(10);
hibernateQuery.setMaxResults(5);
List<App> apps = hibernateQuery.list();
...

Metoda setMaxResults wskazuje maksymaln  liczb  wyników zwracanych na jednej stronie.
W powy szym przyk adzie zadeklarowano, e wynik b dzie zawiera  nie wi cej ni  pi  ele-
mentów, niezale nie od liczby obiektów pasuj cych do zapytania.

Stronicowanie nie mia oby sensu, gdyby  za ka dym razem otrzymywa  pierwsze pi  wyni-
ków. Powiniene  móc pobiera  kolejne strony z wynikami. U ywaj c metody setFirstResult,
wskazujesz pocz tkowe miejsce.

Przedstawiony powy ej fragment kodu wskazuje, e interesuje Ci  pi  wyników, pocz wszy
od jedenastego (warto  parametru wynosi 10, jednak indeksowanie odbywa si  od zera). Aby
w kolejnym kroku przetworzy  kolejne pi  wyników, wystarczy, e w powy szym przyk adzie
zamienisz pierwsz  lini  na hibernateQuery.setFirstResult(15).

Ostatni  niezb dn  informacj  jest czna liczba wyników pasuj cych do zapytania. Potrze-
bujesz jej, aby wyliczy , ile stron z wynikami b dziesz prezentowa :

...
intresultSize = hibernateQuery.getResultSize();
...
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Metoda getResultSize jest bardziej interesuj ca, ni  mog oby si  wydawa  na pierwszy rzut oka.
Do okre lenia liczby pasuj cych rezultatów u ywa indeksów Lucene. W odró nieniu od za-
pytania Lucene tradycyjne zapytanie bazodanowe, wyszukuj ce wszystkie rezultaty, poch o-
n oby du o zasobów.

W tym rozdziale nasza aplikacja zosta a wzbogacona o mechanizm stronicowania. Ka da strona wyników
prezentuje pi  rezultatów wyszukiwania. Przyjrzyj si  klasie SearchServlet oraz plikowi search.jsp,
aby zobaczy , jak wykorzystano w nich informacj  o cznej liczbie wyników. Zbadaj równie , w jaki spo-
sób zosta y w nich u yte dane o cznej liczbie obiektów spe niaj cych warunki wyszukiwania oraz punkt
pocz tkowy wyników w celu zbudowania odno ników „Poprzednie” oraz „Nast pne”.

Nasza aplikacja wygl da obecnie tak:

Podsumowanie
W tym rozdziale przedstawiono najpopularniejsze przypadki u ycia zapyta  Hibernate Search.
Mo esz ju  korzysta  z Hibernate Search, niezale nie od tego, czy Twoja aplikacja u ywa JPA.
Pozna e  g ówne typy zapyta  tworzonych za pomoc  Hibernate Search DSL. Przyjrza e  si
równie  diagramom prezentuj cym sposób budowania poszczególnych zapyta .

Umiesz ju  sortowa  rosn co lub malej co wyniki zapytania na podstawie dowolnego indek-
sowanego pola. Potrafisz dzieli  je na strony w celu usprawnienia wydajno ci procesu wyszu-
kiwania oraz przejrzysto ci prezentacji rezultatów. Funkcjonalno  wyszukiwania w Bazarze
Aplikacji jest teraz zbli ona do wielu produkcyjnych aplikacji u ywaj cych Hibernate Search.

W kolejnym rozdziale poznasz zaawansowane techniki mapowania, takie jak niestandardowe
typy danych oraz kontrolowanie szczegó ów procesu indeksowania w Lucene.
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