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Design of an object oriented data layer

Design av ett objektorienterat datalager

Mårten Wikström

System som bygger på en underliggande databas behöver ett abstraktionslager mellan databasen och 
applikationen. Detta kallas för systemets datalager. 

Det är inte ovanligt att en stor del av programmerarnas tid går åt för att skriva programkod som hanterar 
datalagrets egenheter och för att transformera data mellan applikationen och datalagret. 

I ett objektorienterat datalager kan systemets domänmodell integreras i datalagret så att det blir betydligt enklare 
och mer effektivt att arbeta med. Ett objektorienterat datalager låter dessutom applikationen navigera mellan 
objekten i databasen som om hela objektgrafen vore tillgänglig i applikationens primärminne. Hur information 
hämtas, när den hämtas och precis vilken information som hämtas från databasen är transparent för 
applikationen. 

Det är också transparent när uppdateringar som görs på objekt i applikationens primärminne når den 
underliggande databasen. 

Datalagret ger garantin att alla objekt, som förändrats inom loppet av en transaktion och som är nåbara via 
navigering från något objekt i databasen, kommer att finnas i databasen med korrekt tillstånd då transaktionen 
avslutas. 

Ett objektorienterat datalager erbjuder således en striktare form av abstraktion än vad ett traditionellt datalager 
gör. 

Inom ramen för examensarbetet har jag utvecklat en prototyp av ett objektorienterat datalager, och i den här 
rapporten presenterar jag: några allmänna koncept som rör datalager i allmänhet och objektorienterade datalager i 
synnerhet; hur dessa koncept kan designas; samt en kort översikt av prototypen. 
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transaktion 
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Sammanfattning 
System som bygger på en underliggande databas behöver ett 
abstraktionslager mellan databasen och applikationen. Detta kallas för 
systemets datalager. 

Det är inte ovanligt att en stor del av programmerarnas tid går åt för att 
skriva programkod som hanterar datalagrets egenheter och för att 
transformera data mellan applikationen och datalagret. 

I ett objektorienterat datalager kan systemets domänmodell integreras i 
datalagret så att det blir betydligt enklare och mer effektivt att arbeta med. 
Ett objektorienterat datalager låter dessutom applikationen navigera mellan 
objekten i databasen som om hela objektgrafen vore tillgänglig i 
applikationens primärminne. Hur information hämtas, när den hämtas och 
precis vilken information som hämtas från databasen är transparent för 
applikationen. 

Det är också transparent när uppdateringar som görs på objekt i 
applikationens primärminne når den underliggande databasen. Datalagret ger 
garantin att alla objekt, som förändrats inom loppet av en transaktion och 
som är nåbara via navigering från något objekt i databasen, kommer att 
finnas i databasen med korrekt tillstånd då transaktionen avslutas. 

Ett objektorienterat datalager erbjuder således en striktare form av 
abstraktion än vad ett traditionellt datalager gör. 

Inom ramen för examensarbetet har jag utvecklat en prototyp av ett 
objektorienterat datalager, och i den här rapporten presenterar jag: några 
allmänna koncept som rör datalager i allmänhet och objektorienterade 
datalager i synnerhet; hur dessa koncept kan designas; samt en kort översikt 
av prototypen. 

Nyckelord: objektorientering, datalager, abstraktionslager, databas, design, 
cacheminne, domänmodell, C#, programmering, transaktion. 
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Kapitel 1.  
Inledning 

1.1 Bakgrund 
Jag har fått möjlighet att, på ett företag, analysera ett existerande traditionellt 
(alltså icke-objektorienterat) datalager.  

Detta datalager har utvecklats under flera år och används i verkliga system 
hos stora industrikunder. Det är framförallt inriktat på CMS (Content 
Management System) men dess datamodell tillåter andra tillämpningar. 

De system som använder datalagret kräver funktionalitet för att hantera:  

1. Många (fler än hundra) samtidiga användare 

2. Stora informationsmängder, med flera miljoner informationsobjekt 
(till exempel dokument och bilder)  

3. Komplex informationsstruktur, som innefattar versionshantering 
varianthantering, återanvändning, och profilering av 
informationsobjekt. 

Trots att samtliga system som använder datalagret fungerar mycket bra är 
idén för mitt examensarbete att titta närmare på vad som kan förbättras i 
datalagret och hur förändringar kan göras utan att helt bryta kompatibilitet 
med redan levererade system och de metoder som används för 
systemutveckling. 

En viktig aspekt är också att ge möjlighet att integrera systemets 
domänmodell i datalagret, något som det inte finns stöd för i det datalager 
som jag har analyserat. 

1.2 Metod 
Min utgångspunkt har varit att ta fram en design för ett objektorienterat 
datalager som har stöd för den nuvarande datamodellen och dess 
användningsområden. 

Jag har haft en ledande roll i det projekt som utgör examensarbetets pratiska 
och teoretiska delar och i de flesta fall har jag arbetat helt självständigt. Den 
här rapporten baseras därför till stor del på mina egna kunskaper och 
erfarenheter inom området. 

Som grund för analysen av det existerande datalagret har jag dels tittat på 
dess källkod och dokumentation, och dels på källkod och 
användningsområde för ett par system som använder datalagret. 
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Jag har själv varit med att utveckla en del av de komponenter som används i 
verkliga system tillsammans med det analyserade datalagret och även arbetat 
tillsammans med de utvecklare som har som huvuduppgift att utveckla och 
underhålla dessa system.  

På så sätt har jag kunnat bilda mig en god uppfattning om datalagret och 
dess problemområden. 

1.3 Problemområden 
Här följer en sammanställning av de problemområden jag fann då jag 
analyserade det traditionella datalagret: 

1. För att kunna arbeta effektivt med datalagret krävs detaljkunskap 
om det kringliggande systemet och den underliggande databasens 
struktur. 

Detta medför en stor inlärningströskel vilket gör det svårt att 
introducera nyanställda programmerare och än svårare att hyra in 
konsulter för att lösa småuppdrag. 

2. Designen av datalagret gör det möjligt att lösa ett givet 
applikationsproblem på många olika sätt. Detta kan visserligen 
beskrivas som en styrka i designen, men många gånger visar det sig 
vara precis tvärt om. 

Detta då en programmerare som har liten detaljkunskap om det 
kringliggande systemet och den underliggande databasen kan lösa 
ett problem på ett ineffektivt sätt genom att inte utnyttja den 
funktionalitet som finns inbyggd i datalagret eller genom att 
använda viss funktionalitet på fel sätt. 

3. I datalagret används något som kallas för filter som frågespråk. 
Dessa kan dels beskrivas med XML och dels med fördefinierade 
filterklasser i programmeringsspråket. Ett filter är en slags 
generalisering av en SQL-fråga som är oberoende av den 
underliggande databasens SQL-tolk. 

Det finns anledning att hävda att designen av filter inte är speciellt 
bra. Dels kan det vara ganska klumpigt att konstruera filter, oavsett 
om man använder XML eller om man skapar dem direkt i 
programmeringsspråket. Dels är transformeringen mellan filter och 
den underliggande databasens SQL-uttryck konstruerad på ett sätt 
som gör att SQL-uttrycken inte blir speciellt effektiva. 

Detta kan få programmeraren att känna frustration eftersom han 
eller hon ofta (enligt punkt 1) besitter detaljkunskap om den 
underliggande databasen och därför är förmögen att konstruera ett 
mer effektivt SQL-uttryck själv – utan ”hjälp” från datalagret. 
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4. Det analyserade datalagret är ett abstrakt datalager och för varje 
underliggande databas krävs en konkret implementation. 

För att kommunicera med den underliggande databasen används 
något som kallas för operationsklasser. Det finns operationer för att 
hämta, uppdatera samt ta bort information och vissa av 
operationerna använder sig av filter för att beskriva den 
information som berörs. 

Ett problem med denna design är att operationsklasserna och 
filterklasserna inte utgör en strikt abstraktion. Det gör det krångligt 
att avgöra om en implementation till fullo täcker det gränssnitt som 
beskrivs av datalagret.1

5. Datalagret tillhandahåller ingen bra representation av informationen 
i den underliggande databasen. Det är en tidskrävande utmaning för 
programmeraren att transformera den information som kommer 
från datalagret till de datastrukturer som används i applikationen. 

Det finns inte heller någon motsvarighet till cacheminne i datalagret 
vilket lämnar ytterligare en utmaning till programmeraren – att 
återanvända information mellan applikationens komponenter. 

1.4 Syfte 
Syftet med mitt examensarbete är att ta fram en prototyp för ett nytt 
datalager som till viss del kan ersätta det traditionella datalager som jag har 
analyserat. Meningen är att denna prototyp ska erbjuda lösningar eller 
förbättringar till ovanställda problem samt: 

• Introducera en objektorienterad domänmodell i datalagret. 

• Öka datalagrets interoperabilitet med andra miljöer så som 
webservices, skriptspråk och XML. 

• Göra det möjligt att använda enhetstester för komponenter som 
bygger på information från den underliggande databasen. 

• Skapa en röd tråd från dagens design till en framtidsvision där 
företaget själv tillhandahåller en egenutvecklad objektorienterad 
databas. 

1.5 Avgränsningar 
Inom ramen för den första versionen av den prototyp jag tagit fram ingår 
inte något frågespråk. Applikationer som använder denna första version 
måste därför använda sig av det traditionella datalagret vid sidan av 

                                                           
1 Det blir krångligt eftersom kompilatorn inte signalerar då abstrakta klasser saknar 
implementation. Först då programmet körs upptäcks sådana felaktigheter. 
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prototypen för att, med hjälp av filter, ställa frågor till den underliggande 
databasen. 

Jag kommer visserligen att beröra de flesta delar av mitt arbete med 
prototypen i denna rapport, men eftersom det är så omfattande har jag valt 
att koncentrera mig på vissa delar och att helt eller delvis utelämna andra 
delar. 

1.6 Målgrupp 
För att få ut så mycket som möjligt av rapporten bör läsaren ha kunskap om 
objektorienterad programmering och design samt viss kunskap om databaser 
och koncept som relaterar till databaser så som till exempel transaktioner och 
cacheminne. 

Rapporten riktar sig dels till den som önskar information om 
objektorienterade datalager i allmänhet och dels till den som är intresserad av 
hur ett sådant lager kan designas för att möta krav i ett verkligt system. 

1.7 Disposition 
I Kapitel 2 presenterar jag koncept som är viktiga för datalager i allmänhet 
och objektorienterade datalager i synnerhet. Dessutom gör jag, i avsnitt 2.6, 
jämförelser med färdiga lösningar som finns på marknaden och som i viss 
mån kan liknas med den prototyp som jag har utvecklat. 

I Kapitel 3 beskriver jag några designfrågor som man måste ta ställning till då 
man designar ett objektorienterat datalager. Jag presenterar alternativa 
lösningar till dessa designfrågor och jämför dem sinsemellan. 

Kapitel 4 utgör en kort beskrivning av det traditionella datalager som jag 
analyserat som grund för examensarbetet. 

I Kapitel 5 presenteras en kortfattad översikt av den prototyp som jag har 
utvecklat. 

Slutligen, i Kapitel 6, finns en diskussion där jag reflekterar över det jag har 
presterat. 

1.8 Begrepp och förkortningar 
ACID Egenskaper för transaktioner: Atomicity, Consistency, 

Isolation, Durability. 

API Application Programming Interface. Definition av 
kommunikationsgränssnitt för programvara 

Automatisk 
minneshantering 

Programspråksmiljön allokerar och frigör minne 
automatiskt (med hjälp av en skräpsamlare). 

Cacheminne Lagrar information som applikationen förväntas ha nytta av. 
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Cacheningsstrategi Strategi för att avgöra vilken information som ska lagras i 
cacheminnet. 

DAO Data Access Object. Ett designmönster som beskriver 
beteende och koppling till en underliggande databas. 

Datalager Abstraktion mellan applikation och databas 

Domänmodell Beskriver ett systems struktur och logik. 

DTO Data Transfer Object. Innehåller data för ett DAO. 

Eager load Hämta mer än den efterfrågade informationen. 

HTTP Hyper Text Transport Protocol. Kommunikationsprotokoll 
för webben. 

J2EE Java 2 Enterprise Edition. En utvecklingsplattform för Java. 

JDO Java Data Objects. En specifikation för ORM-produkter. 

Lazy load Hämta information först då den verkligen efterfrågas. 

Navigera Att följa en referens eller pekare i programspråket från ett 
objekt till ett annat. 

ORM Object Relational Mapping. En sammankoppling av 
relationsorienterade databaser och objektorienterade 
programspråk. 

Pekare Adressen i primärminnet där ett objekt finns. 

Persistent objekt Kan nås via navigering från ett eller flera objekt i databasen. 

Proxyobjekt Ett objekt som delegerar anrop till ett annat objekt. 

Referens Logisk form av pekare som används i programspråk med 
automatisk minneshantering. 

Semi-transient objekt Transient objekt som räknas som persistent inom ramen för 
en transaktion. 

Skräpsamlare Frigör minne som inte längre refereras av applikationen. 

Svag referens En referens som tillåter att skräpsamlaren frigör det 
refererade objektet. 

Traditionellt datalager Hanterar värden istället för objekt 

Transaktion Sammankopplar flera operationer till en helhet som besitter 
ACID-egenskaper. 

Transient objekt Kan inte nås via navigering från något objekt i databasen. 

Utbytesalgoritm Avgör vilken information i cacheminnet som ska tas bort 
för att ge rum för ny information. 

VO Value Object. Annat namn för DTO. 

XML Extensible Markup Language. Dokumentformat som 
strukturerar information i element, attribut och text. 
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Kapitel 2.  
Objektorienterat datalager 

2.1 Översikt 
Ett datalager (eng. data access layer) är en modul i mjukvara som används för att 
kommunicera med en databas. Ett datalager kan också vara en abstraktion 
för ett eller flera underliggande datalager och på så sätt fås en hierarki av 
datalager. Den lägsta nivån i denna hierarki utgörs av de grundläggande API2 
(Application Programming Interface) som är specifika för respektive 
databasprodukt. 

 
Fig. 1. Datalager 

Som Fig. 1 illustrerar kan datalagret vara en abstraktion mellan klient 
(applikation) och server (databas). Det väsentliga är dock att datalagret är en 
abstraktion mellan de logiska datastrukturer som används av applikationen 
och dess fysiska lagring i databasen. Ett datalager kan därför användas i 
andra typer av arkitekturer så som distribuerade eller inbäddade system. 

Anledningen som motiverar utvecklingen av ett nytt datalager kan vara att 
skapa ett gemensamt gränssnitt för flera underliggande datalager och/eller att 
utöka ett existerande datalager genom att skapa en högre abstraktionsnivå. 

En sådan högre abstraktionsnivå kan till exempel bestå av ett systems 
domänmodell. En domänmodell kan sägas vara nyckeln till ett systems 
vokabulär och funktionalitet. Det är en konceptuell modell av ett system som 

                                                           
2 Ett API definierar ett gränssnitt som används för att kommunicera med programvara. Som 
namnet (Application Programming Interface) antyder handlar det oftast om ett gränssnitt till 
en modul som används av en applikation. 
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beskriver vilka entiteter som finns i systemet och dess relation till varandra. 
Systemets affärslogik är en del av domänmodellen. 

Vid design av små system är det inte ovanligt att man glömmer, eller 
medvetet förbiser, att abstrahera ut systemets domänmodell från övriga 
moduler i systemet. Detta medför på sikt att en stor del av 
systemutvecklarnas tid går åt att gång på gång skriva snarlik programkod för 
att sköta kopplingen mellan applikation och det underliggande datalagret – 
något som egentligen är datalagrets uppgift. 

För större system läggs troligen viss fokus på design av systemets 
domänmodell för att underlätta utveckling och underhåll av det övriga 
systemet. Men även om domänmodellen är väldesignad krävs det ofta en stor 
arbetsinsats för att realisera den, det vill säga att skriva den kod som kopplar 
samman applikationen och det underliggande datalagret. 

A
B

C
E

D

F

p

q

r

t
s

u
Mappning

 
Fig. 2. Traditionella datalager 

Fig. 2 illustrerar ett traditionellt datalager. Det finns ingen direkt koppling 
mellan objekt i applikationens objektgraf och entiteter i databasen, vilket 
kräver att applikationen manuellt utför en ”mappning” (det vill säga en 
sammankoppling) av de olika representationsformaten. 

I den här rapporten presenterar jag ett objektorienterat datalager som 
automatiskt kopplar samman domänmodell och datalager och därmed 
besparar en väsentlig del av design- och utvecklingsarbetet för nya system. 
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Ett objektorienterat datalager är utvecklat för att integreras med ett eller flera 
objektorienterade programspråk och huvudprincipen är att applikationen kan 
arbeta med objekt istället för värden.3

2.2 Navigeringsprincipen 
Huvudprincipen med objektorienterade datalager innebär att en applikation 
kan navigera från ett objekt till ett annat genom att följa programspråkets 
pekare eller referenser som utgår från objektet.  

Fig. 3 nedan illustrerar hur applikationen navigerar från objekt A till B 
genom att följa programspråkets pekare/referens. 

 
Fig. 3. Navigering 

Exempel 1 

Låt säga att vi i en datamodell vill representera personer och deras 
husdjur. Vi använder oss då av två entiteter, person och djur, samt en 
relation, husdjur, som utgår från en person och som pekar ut ett djur. 

I en applikation som använder denna datamodell vill vi givet en 
person få tillgång till det djur som är personens husdjur. 

Om applikationen använder ett traditionellt datalager har entiteten 
person ett värde som anger identiteten för det djur som är personens 
husdjur. Applikationen måste därför läsa ut denna identitet för att 
sedan hämta det djur som representeras av identiteten. 

Om applikationen istället använder ett objektorienterat datalager har 
entiteten person en referens till ett djur som är personens husdjur. 
Applikationen kan därför direkt navigera från personen till husdjuret. 

Med navigeringsprincipen kan vi betrakta databasen som en graf, där 
entiteter representeras av noder i grafen och där relationer mellan entiteter 
representeras som kanter i grafen. 

Eftersom ett objektorienterat programspråk realiserar relationer mellan 
entiteter som pekare/referenser mellan objekt får databasens graf en direkt 
representation i applikationens objektgraf. 

                                                           
3 Ett värde kan vara ett tal, en textsträng, ett Word-dokument eller liknande. Det som skiljer 
ett värde från ett objekt är att objektet kan innehålla värden samt referenser till andra objekt. 
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Effekten av detta resonemang är att om ett objekt är tillgängligt i 
applikationen måste hela den graf som objektet tillhör också vara tillgänglig i 
applikationen.  

2.3 Lazy/eager load 
Det vore opraktiskt om hela grafen behövde hämtas från databasen då en 
applikation efterfrågar ett enskilt objekt. Därför ger ett objektorienterat 
datalager bara en illusion av att så är fallet – applikationen kan således arbeta 
som om alla objekt finns i minnet trots att det i själva verket inte förhåller sig 
så. 

Motsatsen till att läsa in hela grafen så fort ett objekt i den efterfrågas är att 
enbart hämta det efterfrågade objektet och att sedan vid varje enskild 
navigering hämta respektive objekt som refereras. Detta vore också 
opraktiskt eftersom det skulle kräva att information frekvent hämtades från 
databasen. Det blir dessutom extra opraktiskt om databasen befinner sig på 
en annan dator i ett nätverk, eftersom nätverkets latenstid då får en stor 
inverkan på applikationen. 

Att hämta information först då den verkligen behövs, dvs. då referensen till 
informationen navigeras, kallas för lazy load. Att istället hämta mer 
information än den som verkligen behövs i syfte att minska 
hämtningsfrekvensen kallas på motsvarande sätt för eager load. 
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Fig. 4. Lazy och eager load 

Vid varje navigering måste ett objektorienterat datalager avgöra om det 
refererade objektet redan hämtats från databasen. Detta genomförs med 
hjälp av ett cacheminne där alla hämtade objekt finns lagrade.  

Om det refererade objektet inte finns i cacheminnet måste det hämtas från 
databasen och datalagret måste då avgöra vilken (om någon) 
extrainformation som bör hämtas på samma gång som det refererade 
objektet hämtas.  

Den hämtade informationen måste sedan installeras i datalagrets cacheminne 
så att efterföljande navigeringar kan uppfyllas utan att något hämtas från 
databasen. 

För att erbjuda ett effektivt objektorienterat datalager är det viktigt att hitta 
en bra kombination av lazy- och eager load. Denna kombination är en 
väsentlig del av det objektorienterade datalagrets cacheningsstrategi som vi tittar 
närmare på i avsnitt 3.2. 
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Exempel 2 

Låt säga att applikationen har en referens till en person P. När 
applikationen navigerar denna referens måste P hämtas från 
databasen. Detta görs automatiskt av det objektorienterade datalagret 
(lazy load). 

Samtidigt som person P hämtas passar datalagret på att dessutom 
hämta det djur D som är husdjur för P (eager load). 

Datalagret antar på så sätt att applikationen inte bara är intresserad av 
P utan även av D. Om så är fallet kommer applikationen vid ett 
senare tillfälle navigera referensen från P till D utan att någon 
information behöver hämtas från databasen. 

2.4 Utökad navigeringsprincip 
Tidigare såg vi att navigeringsprincipen innebär att applikationen kan arbeta 
som om databasens objektgraf finns tillgänglig i applikationens minne. Detta 
i sig är visserligen en kraftfull egenskap i ett objektorienterat datalager, men 
genom att låta applikationen kunna betrakta sin egen objektgraf som 
likvärdig med databasens objektgraf når navigeringsprincipen sin fulla kraft. 

På så sätt blir det nämligen transparent för applikationen huruvida ett objekt 
är persistent eller transient.  

Ett persistent objekt har sitt ursprung i databasens objektgraf och kan 
därmed förutsättas att vara lagrat i ett tillförlitligt medium. Ett transient 
objekt, å andra sidan, har sitt ursprung i applikationens objektgraf och kan 
därför inte förutsättas att vara lagrat i ett tillförlitligt medium utan snarare 
enbart i applikationens primärminne. 

Utan den utökade navigeringsprincipen måste applikationen se till att nya 
och därmed transienta objekt som den skapar blir persistenta innan de kan 
användas som mål för referenser från redan persistenta objekt. 

Med den utökade navigeringsprincipen behöver applikationen emellertid inte 
bry sig om diskrepansen mellan transienta och persistenta objekt, utan kan 
istället betrakta ett objekt som persistent om och endast om det är nåbart via 
navigering från ett eller flera objekt som tillhör databasens objektgraf. Det 
objektorienterade datalagret garanterar att så är fallet. 

Exempel 3 

Låt säga att vi vill modellera fallet då husdjuret D till person P måste 
avlivas och att P skaffar ett nytt husdjur D′.  

Givet en referens till person P skapar applikationen ett nytt objekt av 
typen djur som vi kallar D′. 
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Eftersom D′ har sitt ursprung i applikationens objektgraf räknas det 
som transient och eftersom P har sitt ursprung i databasens 
objektgraf räknas det som persistent. 

I samma stund som applikationen anger att ”husdjursreferensen” 
från P inte längre pekar på D utan på D′, kommer D′ vara nåbart via 
navigering från P och därmed kan applikationen betrakta även D′ 
som persistent. 

Att det objektorienterade datalagret garanterar att transienta objekt, som är 
nåbara från ett persistent objekt, kan betraktas som persistenta innebär att 
datalagret måste se till det transienta objektet migrerar från applikationens 
objektgraf till databasens objektgraf i samma stund som det refereras från ett 
persistent objekt. 

För att kunna lämna en sådan garanti och för att återigen minska frekvensen 
med vilken det objektorienterade datalagret måste kommunicera med 
databasen används transaktioner. 

2.5 Transaktioner 
En transaktion är ett koncept som sammanknyter flera operationer till en 
helhet. Applikationen markerar när transaktionen påbörjas och avslutas – alla 
operationer som utförs där emellan är en del av transaktionen. 

I stort sett alla datalager har stöd för transaktioner och dess egenskaper 
beskrivs vanligen med den engelska akronymen ACID: 

• Atomicity – Transaktioner är atomära, de utförs antingen i sin helhet 
eller inte alls. 

• Consistency – Transaktioner är konsistenta, de kan inte utföra 
operationer som motsäger databasens regelverk. Ett försök att göra 
så innebär att hela transaktionen avbryts.  

• Isolation – Transaktioner är isolerade, dess operationer utförs på ett 
sätt så att de är oberoende av andra, samtidiga, transaktioner. 

• Durability – Effekten av transaktioner lagras i ett stabilt medium, efter att 
en transaktion genomförts kan den inte göras ogjord och alla 
ändringar som gjordes inom ramen för transaktionen finns kvar för 
alltid, eller tills en annan transaktion ändrar på samma information. 

Att transaktioner är atomära är något som det objektorienterade datalagret 
utnyttjar för att kunna klumpa ihop flera uppdateringar som gjorts i 
applikationens objektgraf så att dessa kan utföras vid nästa tillfälle databasen 
kontaktas eller som senast precis då transaktionen avslutas. 

På så sätt kan det objektorienterade datalagret installera nåbara transienta 
objekt så sent som möjligt i databasens objektgraf och ändå lämna garantin 
att dessa objekt är persistenta. Ty garantin lämnas inom ramen för en 
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transaktion – de transienta objekt som blir nåbara från persistenta objekt 
inom transaktionen och för vilka garantin gäller är inte längre nåbara om 
transaktionen skulle misslyckas. 

Det objektorienterade datalagret har emellertid ansvar för att se till att 
ändringar som gjorts i applikationens objektgraf är atomära på samma sätt 
som databasen ser till att ändringar som gjorts i databasens objektgraf är 
atomära.  

För persistenta objekt kan detta enkelt lösas genom att ändrade persistenta 
objekt töms ur datalagrets cacheminne då en transaktion misslyckas, så att de 
på nytt måste hämtas från databasen i sin ursprungliga form. Transienta 
objekt kräver dock speciell hantering eftersom de inte har någon 
motsvarighet i databasen. Vi tittar närmare på detta i avsnitt 3.4. 

Huruvida transaktioner är konsistenta eller inte är en bedömningsfråga. En 
relationsdatabas definierar typiskt en transaktion som konsistent om den inte 
bryter mot databasens relationsintegritet – t.ex. att det inte går att ta bort en 
rad i en tabell som har en viss primärnyckel eftersom en annan rad, 
möjligtvis i en annan tabell, refererar till denna nyckel. 

En transaktion kan dock bryta mot ett systems affärslogik utan att den för 
den sakens skull bryter mot databasens relationsintegritet. Därför kan inte en 
transaktion sägas vara konsistent bara för att databasen anser att så är fallet. 

Genom att integrera domänmodellen, och därmed även systemets 
affärslogik, i datalagret är det dock möjligt att uppnå en högre grad av 
konsistensgaranti för transaktioner. Om en operation bryter mot någon regel 
i domänmodellen kan datalagret automatiskt avbryta transaktionen eller 
markera den som ogiltig så att varje försök att avsluta den misslyckas. 

Regler för affärslogik definieras typiskt i den objektorienterade 
domänmodellen genom inkapsling. Detta innebär att en domänklass gömmer 
(eller kapslar in) ett eller flera attribut så att de inte är direkt åtkomliga från 
applikationen. För att komma åt inkapslade attribut måste applikationen 
anropa metoder i klassen. Dessa metoder ges då möjlighet att upprätthålla 
regler för systemets affärslogik. 

2.6 Standardkoncept 
Det finns i huvudsak två standardkoncept för objektorienterade datalager: 
DAO (Data access objects); och ORM (Object Relational Mapping).  

DAO är ett designmönster som är en del av den katalog av designmönster 
som utvecklats för Java plattformen J2EE. Här gör jag en kort beskrivning 
av detta designmönster, i [1] ges en utförlig definition. 

Ett DAO sköter kopplingen till den underliggande databasen och beskriver 
samtidigt beteendet för ett objekt, det är en del av systemets domänmodell. 
Man kan antingen bryta ut affärslogiken i ett separat s.k. business object som 
använder sig av DAO, eller integrera affärslogiken i DAO. 
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Med detta designmönster separeras beteende från data genom användandet 
av DTO (data transfer objects). Ett DTO (även kallat VO eller value object) 
innehåller attribut med värden av en typ som kan tolkas både av DAO och 
av den underliggande databasen. 

Som Andy Grove noterar i [2] har DAO fördelen att kunna användas i ett 
distribuerat system eftersom DTO till exempel kan transporteras över ett 
nätverk. 

En viktig aspekt av DAO är att objekten i applikationens objektgraf ses som 
en kopia av objekten i databasens objektgraf. Det finns visserligen en 
underförstådd koppling dem emellan, men applikationen kan inte arbeta som 
om objekten vore en och samma instans. 

Just detta är dock något som jag vill uppnå i prototypen som därmed skiljer 
sig väsentligt från DAO. I prototypen har jag däremot anammat DTO-
konceptet för kommunikation med den underliggande databasen. 

ORM är en programmeringsteknik som länkar samman ett objektorienterat 
programspråk med en underliggande relationsdatabas och därmed fås en 
slags virtuell objektorienterad databas. ORM erbjuder en fullständig 
integration av applikationens domänmodell och datalager tack vare ett 
gemensamt dataschema. 

Med denna teknik kan datalagret erbjuda värdefulla funktioner så som t.ex. 
ett cacheminne för applikationens objektgraf. 

Det finns idag ett flertal välutvecklade generella ORM-produkter på 
marknaden, t.ex. JDO (Java Data Objects) [3] och Hibernate [4]. 

I stort sett kan man säga att ORM översätter alla operationer i applikationens 
objektgraf till SQL-uttryck som motsvarar precis samma operationer i 
databasens objektgraf. 

Prototypen kan i mångt och mycket liknas med ORM, men med den stora 
skillnaden att den inte bygger på en relationsdatabas – det är inte 
nödvändigtvis SQL-uttryck som utgör den grundläggande 
kommunikationsformen. 

En annan viktig aspekt med prototypen som saknas i ORM är en utökad 
möjlighet till eager load. Ett ORM-datalager bestämmer själv precis vilken 
extrainformation som ska hämtas från databasen. Prototypen säger däremot 
vilken information som krävs och eventuellt vilken information som troligen 
kommer att behövas senare, men låter den underliggande databasen själv 
avgöra vilken extrainformation som verkligen ska hämtas. 

Den underliggande databasen ges alltså möjlighet att på eget bevåg installera 
extrainformation i prototypens cacheminne. Denna möjlighet är speciellt 
önskvärd i en distribuerad databas där närbesläktad information automatiskt 
hämtas tillsammans med den efterfrågade informationen. Mer om detta i 
avsnitt 3.3. 
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Kapitel 3.  
Design 

3.1 Objektidentitet 
I en relationsdatabas identifieras entiteter av en primärnyckel som är unik för 
den tabell som entiteten lagras i. Det kan alltså finnas flera olika entiteter 
med samma primärnyckel. 

Då ett objektorienterat datalager ger användaren möjlighet att navigera 
mellan objekt utan att behöva bry sig om objektets egentliga ursprung är det 
lämpligt att varje objekt har en unik identitet. 

Idén bakom objektidentitet beskrivs utförligt i [5] och går ut på att separera 
existens från värde. Man får på så sätt två olika former av ekvivalens: två 
objektreferenser är identiska om de refererar till samma objektidentitet; två 
objektreferenser är lika om de refererar till två objekt som har samma värde 
men möjligen skiljda objektidentiteter. 

Tack vare objektidentitet är det möjligt att referera till ett och samma objekt 
från flera andra objekt, på så sätt kan informationen i det refererade objektet 
återanvändas utan att det replikeras. Om det refererade objektet uppdateras 
via den ena referensen kommer övriga referenser till samma objekt 
automatiskt att uppdateras eftersom de i själva verket refererar till identiska 
objekt. 

Om den underliggande databasen inte tillhandahåller objektidentitet, som till 
exempel är fallet då den underliggande databasen är en relationsdatabas, kan 
det objektorienterade datalagret skapa en virtuell objektidentitet genom att 
kombinera en unik del av objektets värde med en identitet för den plats där 
objektet lagras. I typfallet utgör tabellens primärnyckel den del av objektets 
värde som är unikt, och tabellnamnet identiteten för den plats där objektet 
lagras. På så sätt blir objektidentiteten i detta fall: tabellnamn+primärnyckel. 

3.2 Cacheminne 
I avsnitt 2.3 såg vi att ett objektorienterat datalager behöver ett cacheminne 
för att implementera navigeringsprincipen på ett effektivt sätt. Cacheminnet 
används för att lagra information som hämtats från databasen så den direkt 
finns tillgänglig nästa gång den efterfrågas. 

Om cacheminnet tilldelas ett begränsat minnesutrymme kan det bli fullt. Då 
måste någon information som installerats i cacheminnet tas bort innan 
ytterligare information kan installeras och en utbytesalgoritm (eng. buffer 
replacement algorithm) måste användas. 
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Det finns ett flertal utbytesalgoritmer som har olika för- och nackdelar men 
eftersom prototypen i sin första version utgår från att cacheminnet har 
obegränsad storlek4 utelämnar jag detta område från rapporten.  

Värt att nämna är dock att den vanligaste utbytesalgoritmen kallas för LRU 
(eng. least recently used) och går ut på att den information som användes minst 
nyligen är den som är mest lämpad för att tas bort från cacheminnet. I teorin 
är LRU en väldigt enkel algoritm men i praktiken kräver den ganska 
komplicerade beräkningar för att vara effektiv. 

Det finns två olika grundläggande approacher för cacheminne i ett 
objektorienterat datalager. Antingen lagras informationen i cacheminnet i sin 
ursprungliga form (jämför med DTO ur avsnitt 2.6) eller så lagras 
informationen i transformerad form inuti respektive objekt. 

Fördelen med att lagra informationen i sin ursprungliga form är att det går 
snabbt att installera ny information i cacheminnet och det blir enkelt att 
avgöra vilken information som skall bytas ut då cacheminnet blir fullt. 

Om informationen istället lagras i transformerad form5 inuti respektive 
objekt tar det längre tid att installera ny information i cacheminnet och det 
kan vara besvärligt att avgöra hur stor plats informationen egentligen tar. Det 
blir alltså krångligt att avgöra när och vilken information som skall bytas ut. 

Exakt hur transformationen går till är beroende av den underliggande 
databasen och programspråket, men generellt kan man säga att det finns tre 
olika typer av transformationer som måste göras: 

Referenstransformation 

I databasen lagras referenser som identiteter för de refererade objekten (se 
föregående avsnitt). Sådana identiteter transformeras om till verkliga 
referenser eller pekare som kan användas i programspråket. 

En pekare är en adress i applikationens primärminne där målet finns lagrat, 
när en pekare navigeras hämtas helt enkelt informationen från denna adress. 

Att göra referenstransformation i ett programspråk som använder pekare 
kallas för pointer swizzling. För att kunna transformera en objektidentitet till en 
pekare för ett objekt som ännu inte hämtats från databasen till applikationens 
primärminne måste datalagret kunna reservera en adressrymd dit objektet 
kommer att lagras när det hämtas vid ett senare tillfälle. Datalagret måste 
dessutom antingen hämta alla refererade objekt vid transformationstillfället 

                                                           
4 Att utgå från att cacheminnet har obegränsad storlek innebär att ingen information 
automatiskt töms från cacheminnet och en utbytesalgoritm behövs därför inte. Detta innebär 
dock att applikationen ansvarar för att se till att cacheminnet inte tar upp alltför mycket 
utrymme genom att explicit ta bort information som inte längre behövs. 
5 Med transformerad form menar jag här att informationen har transformerats från sitt 
ursprungliga format, som den lagras i databasen, till det format som används i det 
objektorienterade programspråket. 
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eller ha möjlighet att fånga upp det tillfälle då informationen vid en 
reserverad adress efterfrågas så att motsvarande objekt då kan hämtas. 

Wilson och Kakkad presenterar i [6] en metod för pointer swizzling där en 
logisk adressrymd reserveras i primärminnet så att datalagret kan fånga upp 
tillfället (genom page faults) då informationen efterfrågas. 

En referens är en slags logisk pekare som ger datalagret fullkomlig kontroll 
över navigering. Exakt hur en sådan logisk pekare är konstruerad beror på 
datalagret, men troligtvis används någon av form av följande metoder: 

Referensobjekt  

En referens är i själva verket ett objekt i programspråket som har en metod 
”Navigate” vars uppgift är att returnera det refererade objektet och som 
anropas av datalagret varje gång referensen navigeras. Metoden ”Navigate” 
kontrollerar om det refererade objektet finns i primärminnet och om så inte 
är fallet hämtas det automatiskt från databasen. 

Proxyobjekt  

Vid referenstransformation skapas ett proxyobjekt för varje refererat objekt. 
Ett proxyobjekt ser ut som ett vanligt objekt från applikationens synvinkel 
men innehåller ingen information. Varje gång proxyobjektet anropas 
kontrollerar det om det refererade objektet finns i primärminnet och om så 
inte är fallet hämtas det automatiskt från databasen. Därefter delegeras 
anropet till det refererade objektet. 

Datatransformation 

I de fall då en viss typ av information representeras på ett visst sätt i 
databasen och på ett annat sätt i programspråket måste en 
datatransformation ske för att konvertera informationen mellan dessa olika 
representationsformat. 

Exempel: Om databasen lagrar datum enligt ISO8601-standarden, dvs. som 
en textsträng med speciell formatering, och programspråket lagrar enligt 
POSIX-standarden, dvs. som ett heltal som anger antalet ticks (t.ex. 
sekunder) från en förbestämd tidpunkt (till exempel den 1 januari 1970) 
måste en datatransformation ske mellan dessa format. 

Minnestransformation 

En del programspråk, så som t.ex. Java och C#, använder sig av automatisk 
minneshantering med hjälp av en skräpsamlare (eng. garbage collector). I sådana 
språk måste en minnestransformering ske för varje objekt så att 
informationen kan kopieras in i programspråkets minneshanteringsmiljö. 
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3.3 Klient/Server-arkitektur 
Datalagret utgör en tydlig abstraktion mellan klient och server: klienten är 
applikationen och servern är den underliggande databasen. Vid design av ett 
generellt datalager som kan användas av många olika applikationer är det 
önskvärt att även göra det generellt på så sätt att det kan användas 
tillsammans med flera olika underliggande databaser. 

I detta syfte är det viktigt att i designen av datalagret tänka på hur 
abstraktionen mot den underliggande databasen ser ut. I avsnitt 2.6 beskrivs 
två standardkoncept för design av serverabstraktioner och detta avsnitt 
beskriver lite närmare vilka krav man kan ställa samt vad de medför. 

Ballard beskriver i [7] varför en webbtjänst (eng. webservice) inte är lämplig som 
underliggande datalager. Anledningen är att själva syftet med en webbtjänst 
missbrukas om dess användningsområde bara är att hämta information. En 
webbtjänst bör tvärtom användas som ett lager ovanpå ett datalager. 

Därmed inte sagt att webbtjänsters underliggande kommunikationsprotokoll, 
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), inte är lämpligt att använda som bas 
för ett datalagers serverabstraktion. 

HTTP har nämligen följande önskvärda egenskaper: 1) Det är ett mycket 
välkänt protokoll och det finns allehanda program och utvecklingsbibliotek 
som har stöd för det; 2) Det använder sig av enkel 
envägskommunikationsform (request → response) – en förfrågan skickas av 
klienten som därefter väntar på ett svar från servern; och 3) Dess 
konstruktion påbjuder ett väldefinierat gränssnitt där antalet förfrågningar 
(roundtrips) minimeras. 

Ett datalager behöver nödvändigtvis inte använda sig av HTTP för att ha 
dessa egenskaper, men det kan vara en bra idé att kika på HTTP vid design 
av serverabstraktionen. 

För att minska effekten av fördröjningar i nätverket och maximera 
utnyttjandet av datalagrets interna objektmodell vad gäller 
transaktionshantering och cacheminne är det väsentligt att minimera antalet 
förfrågningar som måste göras till servern (egenskap nr 3 ovan). Detta 
uppfylls dels genom en lämplig kombination av lazy- och eager load men även 
genom stöd för semi-transienta objekt. 

Ett semi-transient objekt är ett transient objekt (det har sitt ursprung i 
applikationens objektgraf) som är nåbart via navigering från ett persistent 
objekt och kan därmed räknas som persistent inom ramen för den aktuella 
transaktionen (se avsnitt 2.4).  

Persistenta objekt refereras av databasen via dess identitet och för att tilldela 
identitet till nyligen persistent objekt krävs en förfrågan till servern6.  

                                                           
6 Jag utgår här från att klienten inte själv har någon möjlighet att tilldela nyligen persistenta 
objekt en identitet. I en distribuerad databasmiljö kan detta visserligen vara möjligt, men i 
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Eftersom persistenta identiteter egentligen enbart är intressanta vid 
serverkommunikation kan vi införa följande subtila begräsning i datalagret 
gentemot applikationen: ”Identiteten för ett semi-transient objekt är inte 
nödvändigtvis känd under en pågående transaktion.” 

Tack vare denna begränsning får vi en teoretisk möjlighet att fördröja 
samtliga operationer till dess att transaktionen avslutas, vilket är optimalt. 
För att kunna genomföra detta i praktiken krävs att datalagret hanterar ett 
alias för varje semi-transient objekt som ännu inte tilldelats identitet. Alias 
måste nödvändigtvis vara unika på samma sätt som den identitet de 
representerar, men som senast då en transaktion avslutas kommer identiteten 
för samtliga alias som använts av transaktionen att bli känd och därmed kan 
dessa alias förkastas eller återanvändas i efterföljande transaktioner. 

Exempel 4 

I databasens objektgraf finns det persistenta objektet p och i 
applikationens objektgraf finns samma objekt p samt de transienta 
objekten t0, t1 och t2. 

Applikationen markerar början av en transaktion T och skapar 
därefter följande referenser t0→t1, t1→t2, samt p→to vilket medför att 
t0, t1 och t2 omedelbart blir semi-transienta och kan ses som 
persistenta ur applikationens synvinkel. 

Vid ett senare tillfälle markerar applikationen att T slutförs. Tack vare 
aliasmetoden är det möjligt för datalagret att skjuta upp samtliga 
serveroperationer till dess att T slutförs. Nedan ges en skiss över hur 
dessa operationer utförs mot servern i en enda förfrågan. 

                                                                                                                                   
prototypens första faser finns det inte utrymme för en sådan miljö och jag har därför valt att 
ignorera denna möjlighet i rapporten. 

26 



 

Pseudooperationer som skickas till servern (objekt p antas ha identiteten #1): 
Begin transaction 

Define alias a0 for new object 

Define alias a1 for new object 

Make reference from a0 to a1 

Define alias a2 for new object 

Make reference from a1 to a2 

Make reference from #1 to a0 

Commit transaction 

Pseudosvar från servern (de nya objekten antas få ideniteterna #2, #3 respektive 
#4): 

Transaction successfully committed 

Resolve alias a0 = #2 

Resolve alias a1 = #3 

Resolve alias a2 = #4 

Även om det på detta sätt inte är nödvändigt att kontakta servern förrän 
transaktionen avslutas för att utföra transaktionens operationer innebär det 
inte att servern aldrig behöver kontaktas under en pågående transaktion. Ty 
om någon information som inte finns i cacheminnet krävs för att 
applikationen ska fortsätta sin exekvering måste servern omedelbart 
kontaktas (se avsnitt 2.3). 

Om ingen operation som utförts inom loppet av transaktionen har påverkat 
den efterfrågade informationen kan denna hämtas direkt från databasen 
utanför transaktionen. Detta är fördelaktigt eftersom det då är möjligt att 
fortsätta fördröja transaktionens exekvering till den avslutas. Men om någon 
redan utförd operation skulle ha påverkat den efterfrågade informationen om 
den funnits i cacheminnet måste datalagret välja en av följande approacher: 
Datalagret kan 1) hämta den efterfrågade informationen från databasen 
utanför transaktionen och därefter på nytt exekvera alla operationer som 
utförts och endast applicera dess effekter på den hämtade informationen; 
eller så kan datalagret 2) hämta den efterfrågade information inom 
transaktionen, genom att i databasen först påbörja transaktionen och sedan 
exekvera alla operationer som utförts. Därefter kan den efterfrågade 
informationen hämtas. Allt detta kan visserligen göras i en enda förfrågan till 
databasen men det kräver att transaktionen i databasen lämnas oavslutad. 

För att kunna lämna en transaktion oavslutad krävs det minst två logiska 
serveroperationer: en operation linger som används för att indikera till servern 
att transaktionen inte ska avslutas i förfrågan och att servern ska svara med 
en nyckel som senare kan användas för att fortsätta transaktionen; och en 
operation resume som används av klienten för att fortsätta en oavslutad 
transaktion. 
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Det är viktigt att notera att en transaktion som lämnas oavslutad kan hålla en 
eller flera exklusiva reservationer på information i databasen, vilket kan 
hindra andra parallella transaktioner från att fortsätta sin exekvering. Därför 
bör en transaktion som lämnar en oavslutad transaktion i databasen aldrig 
vara interaktiv. En interaktiv transaktion karaktäriseras av att användaren är 
inblandad i transaktionen, antingen för att avgöra vilka operationer som ska 
utföras eller för att avgöra när transaktionen ska avslutas. Om användaren till 
exempel går och hämtar kaffe eller på annat sätt fördröjer transaktionen kan 
det innebära extrema väntetider för andra transaktioner som väntar på att 
användarens reservationer släpps. 

Om man inte känner till exakt vilka sidoeffekter en operation har i databasen 
är det inte möjligt att använda approachen då information hämtas utanför 
transaktionen eftersom man då inte kan vara säker på hur denna information 
påverkats.  

I en relationsdatabas är det till exempel vanligt med sidoeffekter som beror 
på referensintegritet. Att ta bort en rad ur en tabell kan medföra att en eller 
flera andra rader tas bort eller förändras. Om datalagret inte kan förutse 
precis hur databasen beter sig för varje enskild operation måste alltså 
approachen med oavslutade transaktioner användas. 

3.4 Logg 
Vi fortsätter här på diskussionen om transaktioner från avsnitt 2.5. Alla 
operationer på objekt utförs direkt i applikationens objektgraf och om 
objektet är persistent eller semi-transient genereras en logisk serveroperation 
som när den utförs på databasens objektgraf motsvarar exakt samma 
förändring som gjorts i applikationens objektgraf. 

Detta medför att transaktionsegenskaperna ACID måste uppfyllas för 
applikationens objektgraf vilket kan bli en komplex uppgift om flera 
processer parallellt har tillgång till samma objektgraf. Genom att ha en 
objektgraf per process och spara en logg över alla förändringar som görs är 
det dock möjligt att enkelt tillhandahålla transaktionsegenskaper för 
applikationens objektgraf. 

Loggen består av meddelanden som beskriver hur en given förändring kan 
göras ogjord. Låt säga att en operation o1 förändrar objektgrafens tillstånd 
från S0 till S1. Då skapas ett loggmeddelande m1 som beskriver hur 
objektgrafens tillstånd förändras från S1 till S0. 

Om en transaktion har utfört operationerna o1…oN kommer dess logg bestå 
av meddelanden mN…m1 så att det tillstånd objektgrafen hade vid 
transaktionens start kan återfås genom att i ordning utföra meddelandena i 
loggen. Då en transaktion avslutats kan loggmeddelandena förkastas 
eftersom ACID-egenskapen durability tillhandahålls av den underliggande 
databasen. 
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Fig. 5. Förändringar loggas 

Fig. 5 illustrerar att förändringar loggas i en ”undo”-logg per objekt och i en 
”redo”-logg per transaktion (se avsnitt 3.3).7 Då transkationen avslutas 
förkastas alla ”undo”-loggar och ”redo”-loggen skickas till databasen. Om 
transaktionen istället avbryts förkastas ”redo”-loggen och ”undo”-loggarna 
används för att återställa objekten till de tillstånd de hade då transkationen 
påbörjades. 

Hur loggmeddelandena ser ut är en designfråga och generellt används en 
eller flera av följande typer: 

• Skuggkopia – Loggmeddelandet är en kopia av den information 
som påverkas av förändringen. Kopian tas precis innan 
förändringen utförs och därmed kan förändringen göras ogjord 
genom att informationen i loggmeddelandet kopieras tillbaka till sin 
ursprungliga plats. 

• Deltaobjekt – Denna typ av loggmeddelande är speciellt lämplig 
att använda på information som lagras i sin råa binära form. Idén är 
att informationen betraktas dels i sin ursprungliga form och dels i 
den form den har efter det att operationen utförts. På så sätt kan ett 
deltaobjekt skapas som beskriver precis hur den nya informationen 
kan transformeras för att nå den ursprungliga. Om informationen 

                                                           
7 Uppdelningen i flera loggar kan göras på en logisk nivå. Det är möjligt att i en 
implementation kombinera dessa logiska loggar till en enda logg per transaktion. 
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är binär kan man t.ex. använda sig av den binära operatorn XOR 
för att hitta alla förändringar så att endast de förändrade bitarna 
behöver lagras i deltaobjektet. 

• Logisk beskrivning – En form av loggmeddelande som beskriver 
förändringen på en hög nivå. Om t.ex. en operation lägger till ett 
nytt element i en lista L på position i kan ett loggmeddelande helt 
enkelt innehålla den logiska beskrivningen: ”ta bort elementet på 
position i ur listan L.”. 

Perst [8] använder en variant av skuggkopior: Ett index används för att 
koppla objektens identitet till den plats i databasen där objekten lagras. När 
ett objekt förändras skapas först en kopia av objektet och därefter utförs 
förändringen i kopian. Det nya objektet ersätter det gamla i indexet. Själva 
indexet förändras på samma sätt men indexkopian lagras istället per 
transaktion. På så sätt får varje transaktion en egen vy av databasen och då 
transaktionen avslutas ersätter transaktionens indexkopia det globala indexet, 
som kommer att användas av efterföljande transaktioner. Indexet är 
konstruerat så att endast en liten mängd information måste kopieras då 
indexet kopieras. 

3.5 Domänmodell 
Ett systems domänmodell är en del av applikationen. Jag utgår här från att 
domänmodellen består av klasser skrivna i ett objektorienterat programspråk, 
men så behöver inte nödvändigtvis fallet vara. 

Varje toppnivåklass i domänmodellen motsvarar en typ av entitet i 
databasen. Om entiteterna i databasen har en hierarki kan även icke-
toppnivåklasser i domänmodellen ha en motsvarighet i databasen. Även om 
entiteterna i databasen inte har en hierarki, vilket är det normala fallet, kan 
domänmodellen ha en hierarki och på så sätt ge applikationen illusionen att 
samma hierarki existerar även i databasen. 

En domänklass består av metoder och attribut, dessa kan antingen ha en 
direkt motsvarighet i motsvarande entitet i databasen eller enbart existera i 
domänmodellen. Metoder och attribut som bara finns i domänmodellen 
används bland annat för att implementera applikationens affärslogik, men 
kan även användas för att kapsla in anrop till andra metoder, till exempel för 
att implementera rättighetskontroll. 

Det objektorienterade datalagret måste se till att varje objekt i applikationens 
objektgraf har en klass som motsvarar den typ av entitet som finns i 
databasens objektgraf. Kopplingen mellan domänklass och typ av entitet kan 
antingen vara underförstådd (till exempel om databasen är objektorienterad 
eller om dess tabellstruktur kan översättas till en klasshierarki) eller tilldelad 
datalagret som metainformation (till exempel en XML-fil som kopplar 
samman klassattribut med kolumner i tabeller). 
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3.6 Typuppslagning 
Då en domänmodell används måste datalagret känna till vilken typ av entitet 
ett givet objekt har innan detta kan installeras i applikationens objektgraf.  

Om de identifierare som används i databasen inte specificerar vilken typ av 
entitet som identiteten tillhör, innebär detta att en typuppslagning måste ske 
innan ett objekt installeras i objektgrafen. 

Om proxyobjekt används för referenstransformation (se avsnitt 3.2) måste 
dessutom en typuppslagning göras för varje referens i det objekt som 
installeras. Detta medför alltså att minst en förfrågan måste skickas till 
databasen vid varje installationstillfälle i applikationens objektgraf. 

Genom att istället använda pekare eller referensobjekt för 
referenstransformation fördröjer man typuppslagning till dess att referensen 
navigeras. På så sätt kan det verkliga domänobjektet installeras i 
applikationens objektgraf först då dess information efterfrågas. 

Då applikationen slår upp ett objekt utan navigering, till exempel genom att 
fråga datalagret efter det objekt som har en viss identitet krävs också en 
typuppslagning (såvida inte identiteten specificerar typ). 

I de fall applikationen frågar efter ett objekt med en given identitet vet dock 
applikationen ofta vilken typ objektet har, eller bör ha. Ty applikationen 
frågar högst troligtvis efter objektet i syfte att använda det i en kontext som 
kräver att objektet är av en viss typ. 

Ett datalager kan tillåta optimistisk typuppslagning genom att låta 
applikationen specificera vilken typ av objekt den vill ha och sedan skapa ett 
domänobjekt med denna typ och tilldela det den efterfrågade identiteten. Vid 
ett senare tillfälle, då en förfrågan ändå skickas till databasen kan datalagret 
verifiera att objektet verkligen är av den specificerade typen. Om så inte 
skulle vara fallet avbryts den pågående transaktionen. 

3.7 Byte av objekttyp 
I vissa system är det tillåtet att byta typ på ett objekt. Detta passar inte med 
en objektorienterad domänmodell eftersom det i ett objektorienterat 
programspråk inte är möjligt att byta klass på ett objekt. En applikation som 
använder en objektorienterad domänmodell och som ämnar byta objekttyp 
kan därför inte förvänta sig att dess referenser eller pekare till objektet skall 
bestå.  

Däremot kan applikationen förvänta sig att få en referens eller pekare till ett 
nytt domänobjekt som motsvarar precis samma objekt som den bytte typ på. 
Applikationen förväntar sig att det gamla och det nya domänobjektet är 
identiska men inte nödvändigtvis lika (se avsnitt 3.1). 
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Notera att byte av objekttyp kan inträffa i datalagret, på grund av fördröjd 
eller optimistisk typuppslagning, även om systemet egentligen inte tillåter att 
applikationen explicit byter typ. 

Eftersom ett domänobjekt inte kan byta typ och istället ersätts av ett nytt 
identiskt domänobjekt måste datalagret se till att alla referenser i 
applikationens objektgraf ändras till det nya objektet. För att implementera 
detta måste datalagret antingen gå igenom hela objektgrafen på jakt efter 
referenser till objektet, eller använda sig av dubbelriktade referenser. 

Att gå igenom hela objektgrafen innebär ett mödosamt arbete för datalagret 
och kan i stort sett uteslutas om byte av objekttyp förväntas ske någorlunda 
frekvent. Att använda dubbelriktade referenser är inte heller ett 
tillfredställande alternativ eftersom det gör processen då ett objekt installeras 
i objektgrafen betydligt mer komplicerad. 

Ett tredje alternativ är att datalagret helt enkelt aldrig refererar till ett 
domänobjekt och istället refererar till en slags typneutrala objekt som i sin tur 
refererar till domänobjektet. På så sätt blir domänobjektet ett proxyobjekt för 
det typneutrala objektet och när ett objekt byter typ behöver datalagret bara 
ändra referensen från det typneutrala objektet till det nya domänobjektet. 

Denna lösning används med fördel då referensobjekt används för 
referenstransformation eftersom det typneutrala objektet direkt kan 
användas som referensobjekt. 

 
Fig. 6. Domänobjekt och typneutrala objekt 

Fig. 6 illustrerar hur domänobjekt används tillsammans med typneutrala 
objekt. Domänobjekten är typberoende och används av applikationen för att 
komma åt informationen i de typneutrala objekten. Datalagret arbetar endast 
med referenser till typneutrala objekt. 

Figuren illustrerar två domänobjekt A′ och A′′ som båda pekar på samma 
typneutrala objekt, en situation som uppstår efter byte av objekttyp. A′ och 
A′′ är identiska (enligt avsnitt 3.1) men tillhandahåller olika gränssnitt till 
informationen. Det typneutrala objektet A pekar ut det aktuella 
domänobjektet efter bytet. 
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3.8 Frågespråk 
Ett frågespråk används för att hämta information från datalagret och krävs 
för att tillåta applikationen att komma åt information på annat sätt än via 
navigering eller direkt identitetsuppslagning. 

ODMG (Object Data Management Group) har specificerat frågespråket 
OQL (Object Query Language) men på grund av dess komplexitet finns det 
ingen fullständig implementation av det. Det har dock influerat ett flertal 
andra frågespråk som till exempel JDOQL som används i JDO. 

Ett frågespråk bör kunna uttryckas i ren text och bestå av klausuler som 
specificerar: vad som efterfrågas; vilken datamängd som frågan gäller; 
filtrering av datamängden; samt transformationer som appliceras på svaret. 

Även om det i vissa fall är möjligt att låta applikationen använda den 
underliggande databasens frågespråk är det inte en bra designstrategi 
eftersom det: dels knyter datalagret och applikationen till en viss databas; dels 
kräver att applikationen är väl medveten om databasens struktur och dess 
funktion; dessutom mister man en viktig abstraktion mellan applikationen 
och databasen. 

Ett frågespråk bör vara konstruerat så att applikationen kan känna igen sin 
domänmodell i frågespråket. Helst bör man kunna använda frågespråket för 
att filtrera objekt beroende på attribut som definierats i domänklasser. 

Frågan bör ställas mot applikationens och inte mot databasens objektgraf. 
Det innebär att även transienta och semi-transienta objekt bör kunna finnas 
med i frågans svar. 
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Kapitel 4.  
Det analyserade traditionella datalagret 

4.1 Översikt 
Det datalager som jag analyserat som grund för mitt examensarbete är 
speciellt lämpat för dokumenthantering. Det är en abstraktion ovanpå en 
relationsdatabas och tillhandahåller funktioner för att hantera information i 
form av objekt. 

Datalagret är oberoende av domänmodell och ett system som använder det 
konfigurerar det med ett schema som definierar vilka objekttyper som 
systemet använder, vilka attribut de har samt vilka relationer de har 
sinsemellan. Detta schema lagras i den underliggande databasen. 

Det är möjligt att hantera översättningar av objektens attribut, så att 
informationen i databasen kan presenteras på olika sätt beroende på vilket 
språk som användaren vill se. Ett attribut som kan översättas kan alltså lagras 
i flera språkberoende varianter. 

Det finns även ett sofistikerat stöd för återanvändning. Informationen i ett 
objekt kan återanvändas så att precis samma information förkommer på mer 
än en plats. Det finns på samma gång en särskiljning mellan de platser där 
objektet är återanvänt vilket gör att ett och samma objekt kan existera i en 
eller flera kontexter. 

Länkar mellan objekt kan vara beroende på den kontext som objektet 
befinner sig i. På så sätt blir det möjligt att ett återanvänt objekt får helt olika 
representationer beroende på kontext. Detta är speciellt värdefullt då 
dokument återanvänds.  

4.2 Objektmodell 
I databasen lagras objekt i en förälder/barn hierarki. Schemat definierar vilka 
objekttyper som är tillåtna att vara barn för en given typ av förälder. 
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Fig. 7. Objektmodellen i det analyserade datalagret 

Ett objekt består av ett eller flera fält som innehåller värden. Fältet definierar 
vilken typ av värde det innehåller, det kan vara: heltal, flyttal; booelskt; 
datum; text; enum; binärt; språk; objekt; etc. Ett fält kan tillåta att mer än ett 
värde lagras i det och därmed representera en lista. 

Två eller flera fält kan grupperas så att värdena i dessa fält knyts samman, 
och på detta sätt kan associationslistor hanteras. 

Det är möjligt att skapa en referens från ett objekt till ett annat genom att 
använda sig av fält av typen ”objekt”. Förutom detta finns det även ett 
länkkoncept. En länk skiljer sig från ett fält genom att länkmålet kan vara 
beroende av källobjektets kontext. 

Objekt som kan återanvändas kallas för subobjekt, dessa är knutna till ett 
eller flera superobjekt. Superobjekten motsvarar de olika kontext i vilka 
subobjektet är återanvänt. 

Det finns ingen uttalad hierarki av objekttyper i datalagrets objektmodell. 
Det är dock möjligt att låta ett och samma fält finnas i flera olika objekttyper 
och på så sätt kan man ändå betrakta objektmodellen som hierarkisk. 
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Kapitel 5.  
Den objektorienterade prototypen 

5.1 Arkitektur 
Prototypen är designat så att objektmodellen i det analyserade datalagret 
finns direkt representerad. På så sätt är det enkelt för en programmerare att 
gå från att använda det datalagret till att använda prototypen. 

Applikation

Analyserade 
datalagret

Databas

Applikation

Analyserade 
datalagret

Prototypen

Databas

Applikation

Prototypen

Analyserade 
datalagret

Databas

Före prototypen Version 1 av 
prototypen

Framtida version av 
prototypen

Fig. 8. Arkitektur i flera steg. 

De första versionerna av prototypen använder sig av det analyserade 
datalagret som underliggande datalager, vilket medför att prototypen direkt 
kan användas i en applikation som är skriven för det analyserade datalagret. 

I framtida versioner när prototypen har mognat och när en helt ny 
underliggande databas tagit form kommer det istället vara möjligt för det 
analyserade datalagret att använda prototypen som underliggande datalager. 
På så sätt kommer även framtida system att vara kompatibla med 
komponenter som är skrivna för det analyserade datalagret. 

Schemat som specificerar objekttyper, dess fält, etcetera hanteras som ett 
XML-dokument i prototypen. Det finns inte stöd för interaktiva 
schemaförändringar, det vill säga förändringar under pågående transaktioner. 
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5.2 Programspråk 
Det analyserade datalagret är utvecklat i programspråket C# och därför 
använder jag detta språk även för prototypen. Dessutom använder jag 
programkonstruktioner som är nya i C# version 2.0 [9].  

Bland annat har jag använt mig av generics, vilket motsvarar templates i C++, 
för att hantera fältvärden av olika typer. Tack vare denna 
programkonstruktion är det möjligt att definiera klasser vars implementation 
är beroende av ett eller flera typargument som anges då en instans av klassen 
deklareras. 

Jag har vidare använt partiella klassdefinitioner för domänklasser. Med denna 
programkonstruktion är det möjligt att dela upp implementationen av klasser 
i mer än en fil. Detta lämpar sig mycket bra för domänklasser eftersom dessa 
naturligt kan delas upp i två olika delar: den ena delen representerar den 
underliggande databasentiteten och kan vanligen genereras från databasens 
schema; den andra delen innehåller definitioner som är specifika för 
systemets affärslogik. 

En annan funktion i C#, som visserligen inte är en nyhet i version 2.0 av 
programspråket, men som jag använt mig flitigt av i prototypen är emit. 
Denna funktion tillåter att man i runtime, det vill säga då programmet körs, 
kan generera programkod som motsvarar maskinkod och sedan länka den till 
klasser eller metoder. 

Detta kan jämföras med att injicera assemblerkod i den exekverbara 
minnesrymden för ett program och på så sätt ändra dess beteende utan att 
programmet kompileras om. Skillnaden är att emit genererar MSIL-kod 
(Microsoft Intermediate Language) som exekveras av en .NET-motor 
allteftersom programmet körs. .NET-motorn i sin tur JIT-kompilerar (Just-
In-Time) MSIL-koden till maskinkod som är specifik för den maskinvara 
som programmet körs på. Detta gör att emit kan anses betydligt säkrare än 
injicerad assemblerkod eftersom .NET-motorn tillhandahåller 
säkerhetsfunktioner som automatisk minneshantering och 
rättighetskontroller. Trots det är den genererade programkoden nästan lika 
effektiv som vanlig maskinkod tack vare .NET-motorns intrikata JIT-
kompilator. 

5.3 Objekthantering 
Ett av de viktigaste gränssnitten i prototypen är objekthanteraren. 
Applikationen använder detta gränssnitt bland annat för att slå upp objekt i 
databasen och för att markera början och slutet av transaktioner. 

Alla objekt som tillhandahålls av objekthanteraren är specifika för just den 
instansen. Det innebär att ett visst objekt i databasens objektgraf kan ha flera 
representationer i applikationens objektgraf, nämligen en representation per 
objekthanterare. Eftersom en objekthanterare som mest är knuten till en (1) 
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transaktion åt gången är det därför uppenbart vilken transaktion som 
ändringar av ett objekt tillhör. 

Objekthanterare Objekt

Värde

SchemaKlasshanterare

Länk
Tillhandahåller

 
Fig. 9. Förenklad översikt av objekthantering i prototypen 

Objekthanteraren håller svaga referenser (eng. weak references) till de objekt den 
tillhandahåller. En svag referens skiljer sig från en stark referens på så sätt att 
skräpsamlaren inte bryr sig om den svaga referensen då den avgör vilka 
objekt som inte längre är nåbara och därmed kan samlas upp och frigöras.  

Det är väsentligt att objekthanteraren använder sig av svaga referenser 
speciellt eftersom prototypen inte använder någon utbytesalgoritm för 
cacheminnet. 

Eftersom objekthanteraren måste garantera att samma objektinstans 
tillhandahålls varje gång applikationen slår upp ett objekt ur databasen måste 
objekthanteraren hålla en referens till varje objekt som tillhandahålls. Om 
starka referenser skulle användas i detta syfte skulle aldrig något 
tillhandahållet objekt kunna samlas upp och därmed aldrig frigöras. 

På motsvarande sätt är det väsentligt att objekthanteraren håller starka 
referenser till alla objekt som har förändringar som ännu inte reflekterats i 
den underliggande databasen, det vill säga till objekt som är del av 
objekthanterarens transaktion. 

Om objekthanteraren inte skulle hålla en stark referens till ett sådant objekt 
skulle det kunna samlas upp och frigöras innan transaktionen avslutas och 
därmed skulle förändringen i objektet gå förlorad. 

5.4 Domänmodell 
Objekthanteraren är knuten till en klasshanterare som är associerad till ett 
schema och som kontrollerar motsvarande domänklasser. Flera 
objekthanterare kan knytas till en och samma klasshanterare under 
förutsättning att de arbetar med samma domänmodell. 

Prototypen använder sig av .NET-attribut för att associera klasser med 
objekttyper i schemat.  
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Exempel på hur en domänklass kan deklareras 

// associera klassen Person med objektyp #123 

[DomainClass(123)] 

public abstract partial class Person : DomainObject { 

  // associera fältet Name med fältvärde #456 

  [DomainProperty(456)] 

  public abstract string Name { get; set; } 

  

  // associera fältet Age med fältvärde #457 

  [DomainProperty(457)] 

  public abstract int Age { get; set; } 

} 

Alla domänklasser är abstrakta och implementationen för de attribut och 
metoder som har motsvarighet i databasen genereras automatiskt av 
prototypen.  

Första gången en instans av en domänklass efterfrågas använder prototypen 
emit för att skapa en konkret klass som ärver från den abstrakta 
domänklassen. I den konkreta klassen deklareras en implementation för varje 
abstrakt medlem. 

 

Fig. 10. Domänmodellen genereras i flera steg. 
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Konkret implementation av attributet ”Name” i föregående exempel 

public sealed class ConcretePerson : Person { 

  public override string Name { 

   get { 

    if (IsHollow)  

LoadData(); 

    return _name; 

   } 

   set { 

    if (!IsEnlistedInTransaction) 

EnlistInTransaction(); 

_name = value; 

    if (IsPersistent) MarkAsDirty(); 

   } 

} 

} 

Observera att ovanstånde kod skall ses som pseudokod. Den kod 
som verkligen genereras är dels i MSIL-format och dessutom har den 
en annorlunda struktur. Poängen är att visa en översikt av vad som 
sker vid åtkomst av ett fältvärde. 

Om en objekttyp inte specificeras av domänmodellen genererar prototypen 
dessutom automatiskt en abstrakt domänklass för denna objekttyp. 

Varje objekt i objektgrafen består i prototypen i själva verket av ett 
objektpar, där det ena objektet är ett typneutralt referensobjekt (se avsnitt 
3.2, 3.6, 3.7) och det andra är domänobjektet. Endast domänobjektet är dock 
synligt från applikationen. 

Det typneutrala objektet används för cachening. Information som lagras i 
objektet antas vara giltig till dess applikationen explicit meddelar att den bör 
förkastas. På så sätt sätter inte prototypen någon övre gräns på cacheminnets 
storlek. 

En skuggkopia skapas för varje förändrat attribut i objektgrafen och på så 
sätt hanterar prototypen transaktioner i applikationens objektgraf, oavsett 
om objektet är transient eller persistent. 

Till varje objekt som kan vara del i en transaktion finns en state manager som 
per klass genereras av prototypen med emit. Alla fält i dessa klasser som har 
markerats med ett speciellt attribut skyddas av transaktioner på så sätt att en 
skuggkopia görs då transaktionen påbörjas. Om transaktionen avbryts 
återställs alla skuggkopior som lagrats i state manager, om transaktionen 
avslutas normalt förkastas skuggkopiorna istället. 
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5.5 Anslutningsmetod 
I syfte att skapa en generell anslutningsmetod oberoende av underliggande 
databas definierar prototypen ett koncept som kallas Service Broker. Idén är att 
en vanlig URI ska kunna användas för att specificera kopplingen till en 
databas, URI:n kan förutom att peka ut vilken databas som avses även peka 
ut en delmängd av informationen i databasen. 

För att kunna användas av t.ex. en webbserver sköter anslutningsmetoden i 
prototypen automatiskt om en pool av anslutningar så att en anslutning kan 
återanvändas av en ny process så snart den föregående processen inte längre 
använder anslutningen. 

5.6 Abstrakt datatjänst 
Prototypen definierar en abstrakt datatjänst för kommunikation med den 
underliggande databasen. Datatjänsten är utformad för att passa all typer av 
underliggande databaser, både relationsorienterade och objektorienterade. 

Det bygger på principen förfrågan→svar som känns igen från t.ex. HTTP. En 
förfrågan består av fyra delar: 1) De logiska operationer som skall utföras i 
databasen; 2) Identiteten för den information som krävs för att applikationen 
ska kunna fortsätta exekvering; 3) Identiteten på information som datalagret 
anser vara lämplig för eager-load men som inte krävs; och 4) 
Transaktionsinformation som definierar om förfrågan gäller en ny 
transaktion eller fortsättningen på en oavslutad transaktion, samt huruvida 
denna transaktion ska avbrytas, slutföras eller lämnas oavslutad. 

Ett svar på en förfrågan består i sin tur av tre delar: 1) Information som bör 
installeras i cacheminnet tillsammans med dess identitet; 2) Identiteten för 
information som inte är giltig. Detta används främst för att indikera att krävd 
information inte finns tillgänglig och är en indikation på att applikationen 
bör avbryta transaktionen; och 3) Transaktionsinformation som definierar 
om transaktionen slutförts, avbrutits eller lämnats oavslutad. Om 
transaktionen lämnats oavslutad kan servern dessutom ange huruvida någon 
information i databasen hålls reserverad, vilket indikerar att den så snart som 
möjligt bör avslutas i en efterföljande förfrågan. 
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Fig. 11 nedan illustrerar hur datalagret kan ”resonera” om vilka objekt som 
ska installeras i applikationens cacheminne. 

 
Fig. 11. Objekt installeras i applikationens cacheminne. 

5.7 Enhetstestning 
Tack vare en mycket enkel implementation, av den abstrakta datatjänsten, 
som lagrar information i ett XML-dokument är det möjligt att använda 
prototypen för enhetstestning. 

För att enhetstesta en komponent krävs att dess initialtillstånd är känt, så att 
dess tillstånd efter enhetstestet kan verifieras. Om komponentens tillstånd är 
kopplat till en databas går det generellt inte att förutse initialtillståndet och 
det är därför omöjligt att genomföra enhetstestning på komponenten. 

Med prototypen kan man i enhetstestet definiera en delmängd av en databas 
med hjälp av ett XML-dokument. Dokumentet används sedan som 
underliggande datalager för prototypen och på så sätt kan resultatet av 
enhetstestet verifieras. 
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5.8 Interoperabilitet 
XPath kan användas för att navigera prototypens objektgraf, och därmed är 
det möjligt att applicera ett XSLT stylesheet på databasen eller en delmängd 
av databasen. På så sätt är det enkelt att till exempel använda en webbläsare 
för att navigera i databasen. 

Prototypen har dessutom integrerat stöd för skripspråket Python. Python 
kan interpreteras och därmed är det möjligt att låta användaren navigera i 
databasen med en interaktiv skriptprompt. 
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Kapitel 6.  
Avslutning 

6.1 Resultat 
Mitt uppdrag var att ta fram en prototyp för ett objektorienterat datalager 
som på sikt kan ersätta det analyserade traditionella datalagret – det har jag 
lyckats med. 

Prototypen är paketerad och klar och dess implementation består av ca 
45 000 rader C#-kod. Den har testkörts med verkliga system och verklig data 
och visat sig fungera bra. 

Jag gör här en direkt återkoppling till de problemområden som presenterades 
i avsnitt 1.3. 

1. Problem: För att kunna arbeta effektivt med datalagret krävs 
detaljkunskap om det kringliggande systemet och den 
underliggande databasens struktur. 

Lösning: Tack vare det objektorienterade datalagret i prototypen 
blir det enklare att skriva program utan att ha detaljkunskap om den 
underliggande databasen. Den grundläggande objektmodell som 
finns i det analyserade datalagret finns dock även i prototypen. 
Detta är ett medvetet designbeslut för att underlätta övergången 
mellan dem, men det innebär samtidigt att det fortfarande krävs en 
hel del detaljkunskap om det kringliggande systemet för att skriva 
bra program. 

2. Problem: Designen av datalagret gör det möjligt att lösa ett givet 
applikationsproblem på många olika sätt. 

Lösning: Prototypen minskar i viss mån de mindre effektiva 
alternativen på lösningar för ett givet applikationsproblem genom 
att cachehantering och domänmodell är integrerade i datalagret. 

Notera dock att så länge det objektorienterade datalagret används 
sida vid sida med det traditionella datalagret kan inte antalet möjliga 
lösningar minskas för ett givet problem. Det blir snarare tvärtom 
eftersom programmeraren dessutom får möjlighet att bestämma 
vilket datalager som ska användas för lösningen. 

3. Problem: I datalagret används något som kallas för filter som 
frågespråk. 

Lösning: Det finns i dagsläget (version 1 av prototypen) inget 
alternativ till de filter, som används i det analyserade datalagret, för 
att ställa frågor till den underliggande databasen. Detta är dock 
något som kommer att lösas i framtida versioner av prototypen. 
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4. Problem: Det analyserade datalagret är ett abstrakt datalager och 
för varje underliggande databas krävs en konkret implementation. 

Lösning: Prototypen specificerar, tillskillnad från det analyserade 
datalagret, ett strikt gränssnitt både mot applikationen och mot den 
underliggande databasen. 

5. Problem: Datalagret tillhandahåller ingen bra representation av 
informationen i den underliggande databasen.  

Lösning: Med prototypen finns en direkt och effektiv 
representation av informationen i den underliggande databasen. 
Detta beror främst på att systemets domänmodell kan integreras i 
prototypen. 

Prototypen erbjuder en hög grad av interoperabilitet. Initialt finns stöd för 
skriptspråket Python och för XML, men tack vare dess objektmodell är det 
betydligt enklare att introducera interoperabilitet med andra teknologier. 

Det är möjligt att enhetstesta komponenter som utvecklats ovanpå det 
objektorienterade datalagret, något som inte är möjligt med det analyserade 
traditionella datalagret. 

Prototypens design tillåter att den underliggande databasen är 
objektorienterad och tack vare den abstrakta datatjänsten är det möjligt att 
låta en sådan databas påverka applikationens cacheningsstrategi. 

6.2 Kritik och framtida utveckling 
Att prototypen saknar ett frågespråk är en allvarlig punkt som gör den 
mindre användbar. Detta är dock något som kommer förändras inom kort. 
Filosofin för den framtagna prototypen är att lägga grunden för 
vidareutveckling så att det är uppenbart hur ny funktionalitet ska falla på 
plats och så att det blir överskådligt vilka delar som man bör fokusera på. 

Vidare har prototypen en bristfällig hantering av cacheminnet eftersom 
applikationen själv måste avgöra när och vilken information som ska tas 
bort. Det som saknas är alltså en utbytesalgoritm. 

Att introducera en utbytesalgoritm är visserligen inga större konstigheter. 
Problemet är att man i ett programspråk som använder sig av automatisk 
minneshantering (till exempel C#) inte enkelt kan avgöra hur stort 
minnesutrymme ett objekt tar8. Storleken på det minnesutrymme som ett 
objekt tar är en väsentlig uppgift för en utbytesalgoritm och därför måste 
man i framtiden ta ett designbeslut om hur detta ska hanteras. 

Min förhoppning är att prototypen ska anses vara framgångsrik, och den ska 
växa på flera fronter: dels genom att den används i kundapplikationer; och 
dels genom att fler personer engagerar sig i och vidareutvecklar den. 

                                                           
8 Ett sätt att ta reda på objektets storlek är att konvertera det till ett binärt format, fast det kan 
vara en tidskrävande uppgift. 
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