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Till dig som läser vår uppsats 

Denna uppsats utgör vårt kandidatarbete på 10 poäng inom programmet 
Informationsteknologi, vid Blekinge Tekniska Högskola. Arbetet har utförts inom 
området datavetenskap på kandidatnivå. 

Vi kommer att gå igenom två olika databassorter, analysera och med hjälp av 
slutsatsen konstatera om vår hypotes är sann. Under rubriken diskussion redogör 
vi för våra egna reflektioner och åsikter i ämnet, samt ger förslag på fortsatta 
studier. I uppsatsen skriver vi om ”verkliga objekt”. Detta är ett subjektivt ord, som 
har olika innebörd hos olika individer. Vi vill klargöra att vår uppfattning av 
”verkliga objekt” är objekt som man vill spara i databasen och som motsvarar 
något i den värld vi lever i. Vi skriver även om ”applikation”. Med applikation 
menar vi ett program som man använder för kommunikation mellan databasen 
och användaren. För övrig begreppsförklaring och hjälp i din läsning finns en 
ordlista som bilaga. De ord i texten som är markerade med en stjärna*, finns 
förklarade i denna ordlista. Ett ord är markerat första gången det nämns i 
uppsatsen. 

Trevlig läsning! 

 

Ronneby 2003-06-05 

Anna Lilja, Pia Hallerboij 
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Abstract 

The relational database was proposed in 1970 and is now generally accepted as 
a landmark in database system. The database stores the data in tables and this 
is a well-known way to store data. The first generation of object-oriented 
databases was developed in 1986. Distinguish for object-oriented database is 
that the data is stored as objects. In object-oriented databases is it possible to 
store complex data types, for example pictures. 

In this thesis we want to test if the disadvantages of the relational database is 
decreasing by using Versant and thus it is a better choice when choosing a 
database. 

It is clear from our test that by using Versant, the disadvantages of relational 
databases decreases. Four of seven tests shows that Versant could be a better 
alternative due to that the disadvantages of relational database decrease. The 
disadvantage of relational database that Versant didn’t solve, were limited 
operations, difficulty handling recursive queries and poor support for integrity and 
enterprise constraints.  

In our conclusion, we analyze our hypothesis, “By using the object-oriented 
database Versant, the disadvantages of the relational database is decreasing” 
and verify it. 

We can’t on the basis of the tests and conclusion assume that the hypothesis is 
valid for all object-oriented databases or data models in real life. The tests were 
made on the basis of a hypothetical case on a university with students, courses, 
institutions and personal.  

The result of our tests where that four of seven disadvantages of a relational 
database where removed by using Versant. This applying to our data-model that 
was made up on the basis of a simulated case on a university and with 
reservation for not using Versant in an optimal way. 
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Sammanfattning 

Relationsmodellen kom 1970 och är i våra dagar generellt accepterad som ett 
landmärke. Databasen lagrar sin data i form av tabeller och har ett välbeprövat 
sätt att lagra information på. Första generationens objektorienterade databaser 
kom 1986. Det som är kännetecknande för en objektorienterad databas är att 
data sparas i form av objekt i databasen. 

Vi vill med vår uppsats testa om användandet av Versant minskar 
relationsdatabasens nackdelar och därmed är ett bättre val till typ av databas. I 
objektorienterade databaser är det möjligt att spara komplexa datatyper, som 
t.ex. bilder. 

I våra tester framgår det att vid användandet av Versant minskar 
relationsdatabasens nackdelar. Fyra av sju tester visar att Versant skulle kunna 
vara bättre alternativ pga. att relationsdatabasens nackdelar minskar. De 
nackdelar som Versant inte löste var begränsade operationer, integritet och 
användardefinierade regler och rekursiva frågor. 

I slutsatsen analyserar vi vår hypotes, ”Om man använder den objektorienterade 
databasen Versant minskas antalet nackdelar som en relationsdatabas har” och 
ser om den stämmer. 

Vi kan inte utifrån testerna och slutsatsen utgå ifrån att hypotesen gäller alla 
objektorienterade databaser eller datamodeller* i ”verkliga” livet. Testerna 
gjordes utifrån ett tänkt fall på en högskola med studenter, kurser, institutioner 
och personal. 

Vi kom i våra tester fram till att fyra av sju av relationsdatabasens nackdelar 
avlägsnades vid användandet av Versant. Detta gäller vår datamodell över ett 
uppdiktat fall på en högskola och med reservation för att vi inte har utnyttjat 
Versant på ett optimalt sätt.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Anledningen till att vi valde att skriva om en objektorienterad databas är vårt 
intresse för databashantering. Efter kursen i databasteknik i vår utbildning fick vi 
kunskaper om hur man använder relationsdatabaser för att lagra data. Vi fick 
även en uppfattning om hur objektorienterade databaser fungerar. 
Relationsdatabaser har enligt författaren till boken Database system, Connolly1 
ett antal nackdelar. Connolly påstår att en del av relationsdatabasens nackdelar 
försvinner vid användandet av objektorienterad databas2. Vi vill undersöka om 
relationsdatabasernas nackdelar minskar vid användandet av en objektorienterad 
databas. 

1.2 Syfte och mål 

Genom vår jämförelse vill vi ta reda på om användandet av den 
objektorienterade databasen Versant reducerar nackdelarna som kan finnas vid 
användandet av en relationsdatabas.  

Huvudmålet är att jämföra Versant med relationsdatabasens nackdelar och att 
undersöka om vår hypotes stämmer.  

Vårt personliga mål är att öka vår förståelse och kunskap om objektorienterade 
databaser.  

1.3 Avgränsningar 

Vår avsikt var att vi allmänt skulle jämföra objektorienterade databaser med 
relationsdatabasens nackdelar. När vi läste in oss på ämnet så insåg vi att alla 
objektorienterade databaser inte fungerar på samma sätt.  Därför beslutade vi 
oss för att inrikta oss på att jämföra Versant med relationsdatabasens nackdelar.  
Nackdelarna är inte testade, utan vi har utgått från att de nackdelar som Connolly 
anser att en relationsdatabas har, stämmer. Vi valde att använda oss av de 
nackdelar som Connolly har presenterat i sin bok därför att vi genom en kurs på 
Blekinge Tekniska Högskola fick göra oss bekanta med Connolly. Våra tester 
utfördes på en datamodell över ett uppdiktat fall på en högskola. Vi reserverar 
oss för att vi inte har utnyttjat Versant på ett optimalt sätt.  

                                                 
1 Database system, Connolly, Begg, third edition, 2002, kapitel 24.2, sida 788 
2 Database system, Connolly, Begg, third edition, 2002, kapitel 25, sida 849 
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Relationsdatabasens nackdelar definieras enligt nedanstående. En närmare 
förklaring på vad nackdelarna innebär finns i kapitel 4.7.3.  

 Dålig representation av verklighetens entiteter. 
 Språklig överbelastning. 
 Dåligt stöd för integritet och användardefinierade regler. 
 Homogen datastruktur. 
 Begränsade operationer. 
 Svårt att hantera rekursiva frågor. 
 Blandning av programmerings-paradigmer*. 

1.4 Målgrupp 

Den tänkta målgruppen för denna uppsats är de som är intresserade av Versant. 
Uppsatsen riktar sig även till de som är på väg att sätta upp en objektorienterad 
databas och överväger att använda sig av Versant. 

Vi förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper i databasteknik.  

1.5 Hypotes  

Om man använder den objektorienterade databasen Versant minskas antalet 
nackdelar som en relationsdatabas har. 

2 Metod och genomförande 

2.1 Datainsamling 

Vi har genom litteraturstudier skaffat oss kunskaper om objektorienterade 
databaser och relationsdatabaser. Vi har fördjupat oss i den objektorienterade 
databasen Versant genom att studera litteratur och dokumentationen om Versant 
från Versant Corporation. Dessutom har vi haft kontakt via e-post med 
kundsupporten på Versant Corporation för att få svar på frågor som uppkommit 
under arbetets gång.  

2.2 Undersökningsmetod  

För att få svar på vår hypotes har vi valt att använda oss av datamodellering. 
Datamodellering består av metoder och beskrivningstekniker som täcker en del 
av systemet och beskrivs i kapitel 3.3.4   

                                                 
3 Database system, Connolly, Begg, third edition, 2002, kapitel 24.2, sida 788 
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I datamodelleringen utgick vi från ett fingerat exempel för att skildra en verklig 
situation. Vårt exempel som implementerades i Versant är en högskola som 
består av institutioner som ger ett antal kurser för studenter. Varje student har en 
e-postadress. På institutionerna arbetar personal som lärare eller administratörer. 
Modellen finns i kapitel 6.2. 

3 Introduktion till databas 

I detta avsnitt ger vi en introduktion till relationsdatabas och objektorienterad 
databas. Vi går även kortfattat igenom grunderna i datamodellering. 

3.1 Relationsdatabas 

3.1.1 Historia 

Relationsmodellen föreslogs först av E. F. Codd i hans nyskapande förslag ”En 
relationsmodell av data för stora delade databanker”. Detta förslag är nu generellt 
accepterat som ett landmärke i databassystemssammanhang, trots att en 
mängdorienterad modell hade tagits fram strax innan. Relationsmodellens 
entiteter var specificerade enligt följande: 

 För att tillåta en hög grad av oberoende data. Applikationen får inte 
påverkas av ändringar i den inre datarepresentationen, särskilt inte av 
ändringar i filorganisationen. 

 För att bereda betydande grunder för hantering av t.ex. konsekvens och 
redundans*. Framförallt introducerade Codds förslag konceptet 
normaliseringsrelationer. Det innebär att relationer inte har några 
upprepningar (normaliseringsprocessen*). 

 För att möjliggöra utbyggnad av mängdorienterade språk för att 
manipulera data. 

Intresset för relationsmodeller kom från olika håll, de mest betydande 
undersökningarna är kanske tre olika projekt med olika perspektiv. Det första 
kom från IBM: s San José research Laboratory i Kalifornien, vilket var prototypen 
”relations DBMS System R”, vilket utformades under sent 70-tal. Detta projekt var 
designat för att bevisa relationsmodellens praktiska användning genom att visa 
implementation av dess datastrukturer och operationer. Det visade sig också att 
vara utmärkt för semantisk data, återuppbyggnadstekniker, frågeoptimering, 
datasäkerhet och integritet, mänskliga faktorer och användargränssnitt. Det ledde 
till många publicerade undersökningsförslag och utvecklande av flera andra 
prototyper. Systemet R ledde speciellt till att: 

                                                                                                                                      
4 Systemutveckling –principer, metoder och tekniker, Erling S Andersen, Andra upplagan, 
1991,1994, Lund, kapitel 11 sida 268 
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 Frågespråket SQL* utvecklades som sedan har blivit den internationella 
standardorganisationsformen. 

 Produktionen av olika kommersiella relationsdatabas-produkter under 
sena 70-talet och 80-talet, t.ex.  DB2 från IBM och Oracle från Oracle 
Corporation. 

Det andra projektet, som var utmärkande var INGRES (Interactive Graphics 
Retrieval System) ett projekt på University of California, Barkley, som var aktivt 
under samma tid som projektet Systemet R. INGRES-projektet var inblandat i 
utvecklandet av en prototyp av RDBMS. Man tänkte i samma banor som System 
R-projektet. Denna undersökning ledde till en akademisk version av INGRES. 
Den bidrog till den generella uppfattningen av relationskonceptet och framfödde 
den kommersiella produkten av INGRES från Relational Technology Inc. och ”the 
Intelligent Database Machine” från Britton Lee Inc. 

Det tredje projektet var Peterlee Relational Test Vehicle på IBM UK Scientific 
Center i Peterlee. Detta projekt hade en mer teoretisk inriktning än System-R och 
INGRES projekten. Det var grundläggande för undersökningar i sådana frågor 
som berörde frågeställningar, optimering och funktionell utbyggnad. 

Kommersiella system baserade på relationsmodeller började dyka upp på senare 
delen av 70-talet och tidiga 80-talet. Nu finns det ett hundratal av RDBMS för 
både stordator och PC-miljöer, även om många inte strängt håller fast vid 
definitionen av relationsmodellen.5  

                                                 
5 Database system, Connolly, Begg, third edition, 2002, kapitel 3.1 sida 70 
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3.1.2 Basbegrepp 

En relationsmodell är baserad på det matematiska konceptet av en relation, som 
fysiskt representeras som en tabell. I figur 3.1.2.a visas hur objekt omvandlas för 
att kunna sparas som tabeller i en relationsdatabas. Relationsdatabasen 
använder sig av relationer som innebär att en relation är en tabell med kolumner 
och rader. Tabellen innehåller information om entiteter. En relation är 
representerad som en tvådimensionell tabell i vilken raderna motsvarar en 

individuell entitet och kolumnerna till dess attribut.6 I tabellen 4.2.1 finns det ett 
exempel som visar hur entiteter sparas i en relation som heter Student. 

Tabellen Student 

Id Namn Adress Kurs Akronym 
1 Anna Annasväg 1 DVC001 it00ali 
2 Pia Piasväg 2 DVC001 it00pha 

Tabell 4.2.1 

3.1.3 Relationsdatabasens struktur 

En relationsdatabas är en samling relationer med kännetecknande namn. En 
relation är en tabell med kolumner och rader. Varje kolumn har ett attribut. 
Relationen innehåller information om entitet som finns lagrade i databasen. 
Attribut är de olika egenskaper som en entitet har, t.ex.  Namn, Adress och Kurs 
är attribut hos objektet Student. 

                                                 
6 Database system, Connolly, Begg, third edition, 2002, kapitel 3.2.1 sida 72 

Figur 3.1.2.a 
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Varje attribut i en relation är definierad på en domän*. En domän är det antal 
tillåtna värden för ett eller flera attribut. Domänkonceptet är viktigt därför att det 
tillåter användaren att bestämma i ett tidigt utvecklingsskede attributens mening 
och det värde som den ska innehålla. En kolumn kan t.ex. bara innehålla 
telefonnummer och en annan adresser. Dessa värden får inte blandas i samma 
kolumn men kan tillhöra samma objekt.  

Relationselementen är rader* i en tabell, dvs. en rad är en del av en relation. I en 
relation är varje kolumn attribut för just det objektet. Rader kan framställas i vilken 
ordning som helst och ändå är relationen densamma.7 

Graden* av en relation är antalet attribut den innehåller. Om en relation t.ex.  har 
fyra attribut kallas den för grad fyra och om den har två är den av binär grad. 

Kardinaliteten* av en relation är antalet rader den innehåller.  När rader tas bort 
eller läggs till så minskar respektive ökar kardinaliteten.8 

3.1.4 Alternativa ord 

Relationsmodellens terminologi kan upplevas främmande. För att förtydliga 
innebörden av dessa så har Connolly i sin bok, Database system, förklarat de 
olika begreppen i relationsmodellens termer. Förklaringen kan avläsas i tabellen 
3.1.4.a9. 

Formella termer Alternativ 1 
Relation Tabell 
Post Rad 
Attribut Kolumn 

 Tabell 3.1.4.a 

                                                 
7 Database system, Connolly, Begg, third edition, 2002, kapitel 3.1 sida 73 
8 Database system, Connolly, Begg, third edition, 2002, kapitel 3.1 sida 74 
9 Database system, Connolly, Begg, third edition, 2002, kapitel 3.1  sida 74 



  Versant     Lilja, Hallerboij  

  
 

7  

3.1.5 Relationsdatabasens egenskaper 

 Relationen har ett namn som utmärker sig från alla andra relationsnamn i 
relationsschemat.  

 Varje cell i en relation innehåller exakt ett atomärt* värde. 
 Varje attribut har ett utmärkande namn. 
 Attributens värde är alla från samma domän. 
 Varje rad är unik, det finns inga dubbletter. 
 Attributens ordning är oviktig. 
 Teoretiskt så har radernas ordning ingen betydelse, men vid en fråga till 

databasen hanteras den relation som är lagrad först.10 

För att hålla isär raderna behöver tabellen innehålla relationsnycklar*.  

En supernyckel* är ett attribut eller en mängd attribut som är unikt och identifierar 
varje rad i en relation. Supernyckeln bör innehålla det minsta antalet attribut som 
är nödvändiga för en unik identifikation.  

En kandidatnyckel är en supernyckel där ingen lämplig delmängd är en 
supernyckel inom tabellen. Kandidatnyckeln måste vara unik för att kunna 
identifiera dess rad.  

En primärnyckel* är kandidatnyckeln som väljs för att identifiera rader unikt inom 
relationen. 

En främmandenyckel* är ett attribut, eller flera attribut, inom en relation som 
sammanbinder kandidatnyckeln från olika relationer.11 

3.1.6 Fördelar med relationsdatabas 

 Det finns en standard. 
 De har blivit av med en hel del barnsjukdomar. 
 Redundant information lagras inte. 
 Informationen är lätt att uppdatera. 
 Databasen innehåller inte motstridiga uppgifter.  
 Det är lätt att lägga till och ta bort information. 

                                                 
10 Database system, Connolly, Begg, third edition, 2002, kapitel 3.1  sida 77 
11 Database system, Connolly, Begg, third edition, 2002, kapitel 3.2.5 sida 79 
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3.1.7 Nackdelar med relationsdatabas 

Här tas varje nackdel upp var för sig och inleds med en kort beskrivning. 

3.1.7.1 Dålig representation av verklighetens entiteter. 

För att undvika redundant data i en relationsdatabas görs normalisering. Det är 
en teknik för att producera en mängd relationer med begärda egenskaper, med 
behörighetskrav på datan som är specifika för just det projektet. Normaliseringen 
leder ofta till att det skapas relationer som inte finns i verkligheten. För att 
representera många-till-många förhållandet skapas tre relationer, en för varje 
entitet och en för att representera relationen mellan dem. Ett exempel på detta är 
att en student går på många kurser och en kurs har många studenter. I detta fall 
behöver vi skapa en entitet som kan heta student_kurs. Denna entitet finns inte i 
verkligheten utan behövs för att hantera en många-till-många-förhållande. Detta 
leder till många joins* i SQL-frågan. 

3.1.7.2 Språklig överbelastning. 

I en relationsdatabas finns det ingen mekanism för att skilja på betydelsen mellan 
entiteter och relationer, exempel på detta är ”har”, ”är förälder till”, ”har adressen”, 
”är placerad” och ”tjänar”. För att representera många-till-många förhållandet 
skapas tre relationer, en för varje entitet och en för att representera förhållandet 
mellan dem. Databasen vet väldigt lite om datan som databasen innehåller.  

3.1.7.3 Dåligt stöd för integritet och användardefinierade regler. 

Integritet försäkrar att datan som är lagrad i en relationsdatabas är korrekt och 
sann med reflektion på den ”verkliga” världen. Datan uppdateras med hjälp av 
restriktioner som databasen inte får bryta mot. Det finns två sorters regler, 
generella och domänspecifika. Relationsdatabaser tillåter användandet av 
generella regler men det gör inte många kommersiella system. Där finns inget 
stöd för domänspecifika användardefinierade regler i relationsmodellen. Detta 
kan leda till motsägelsefull data.   

3.1.7.4 Homogen datastruktur 

Relationsmodellen antar både horisontell och vertikal homogenitet (enhetlig). 
Horisontell homogenitet är att varje rad i en relation måste skapas av samma 
attribut. Vertikal homogenitet är att alla värden i en speciell kolumn i en relation 
måste komma från samma domän. Där raden och kolumnen möts måste det 
finnas ett atomärt värde. Denna struktur är för restriktiv för många ”verkliga” 
objekt som har en komplex struktur. Detta leder till onaturliga ”joins”. Ett exempel 
som visar denna nackdel är ett flygplan som består av delar och är sammansatt 
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av delar, dessa delar är i sin tur sammansatt av andra delar osv. Datatyper som 
är av den sorten kan inte vara lagrade i en relationsdatabas. 

3.1.7.5 Begränsade operationer. 

I relationsdatabasen finns det endast ett fixerat antal operationer, t.ex. rad-
orienterade operationer. Det är för restriktivt för en relationsdatabas att hantera 
beteende hos entiteter i ”verkligheten”. Ett exempel på detta är en GIS-
applikation som använder sig av punkter, linjer, grupper av linjer och 
månghörningar. En GIS-applikation använder sig av operationer som t.ex.  
avstånd och korsning av linjer.  

3.1.7.6 Svårt att hantera rekursiva frågor. 

En rekursiv fråga är en fråga som upprepar användandet av data för att 
bestämma vidare resultat, som att korsa ett sökträd eller en graf. Praktiska 
exempel på detta är sökning av kortaste vägen mellan två punkter, A och B. 
Sökningen pågår tills lämplig väg har hittats. 

3.1.7.7 Blandning av olika programmerings-paradigmer  

Blandning av olika programmerings-paradigmer kallas i datasammanhang för 
”impedance mismatch”. Detta är ett problem vid lagring i relationsdatabas, vilket 
betyder att applikationen och databasen använder olika datamodeller. 
Översättning måste ske mellan de olika datamodellerna. Ett exempel är ett 
program i C++, som arbetar med objekt som innehåller pekare till varandra. 
Programmets data går att översätta till tabeller men detta tar resurser från 
systemet.  

3.2 Introduktion till Objektorienterad databas  

3.2.1 Historia 

Första generationen av Objektorienterat databashanteringssystem kom 1986. 
Utmärkande för systemen var att de var fristående och att de var baserade på 
passande språk och att de inte använde sig av standardplattformer. 1989 kom 
andra generationen av objektorienterade databaser. Skillnaden mellan första och 
andra generationen är att andra generationen använder sig av en klient/server-
arkitektur* och en förenad plattform; Unix Workstations, C++ och X Windows 
System.  När den tredje generationen av objektorienterade databaser kom, hade 
den andra generationen funnits i ett par månader. Den tredje generationen är ett 
mycket avancerat system både ur mjukvaruutvecklings- och ur databasteknisk 
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synvinkel. De är väsentliga verktyg i utveckling och underhåll av både data och 
applikationer.12  

En objektorienterad modell kan lätt integreras med olika system. Genom 
experiment som författarna till boken Object-Oriented Database System har gjort 
på olika system t.ex.  CAD-system, allmänna databanker och multimediasystem 
så kan dessa integreras genom att använda ett objektorienterat sätt. 

3.2.2 Basbegrepp 

I en objektorienterad databas är varje enhet i verkligheten modellerad som ett 
objekt. Figur 3.2.2.a visar hur objekt sparas i en objektorienterad databas.  

Figur 3.2.2.a 

Varje objekt i databasen är associerat med ett unikt nummer. I en 
objektorienterad databas är en serie av attribut eller instansvariabler associerade 
med varje objekt. Attributets värde kan t.ex. vara ett objekt eller en serie av 
objekt. Detta möjliggör att komplexa objekt som t.ex.  bilder kan definieras i 
termer av andra objekt. 

I en objektorienterad databas innehåller och definierar varje objekt metoder och 
gränssnitt* med vilket objektet kan få tillträde och manipuleras av andra objekt. 
Objektets gränssnitt beror på de operationer som kan anropas på objektet. Dess 

                                                 
12 Object-Oriented Database System Bertino & Martino 1993 sida 8 
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tillstånd manipuleras genom metoder som anropas av motsvarande operationer. 
Detta kallas för inkapsling. 

Alla objekt som delar samma mängd attribut och metoder är grupperade 
tillsammans i klasser. Varje objekt tillhör, är en instans* av, någon klass. 

En klass kan bli definierad genom arv som en annan instans av en eller flera 
existerande klasser och ärver attributen och metoderna från den eller de 
klasserna. 

Med funktionerna överlagring*, överskuggning* och dynamisk bindning* kan olika 
metoder associeras med ett enkelt operationsnamn och låta systemet bestämma 
vilken metod som ska användas för att utföra en given operation.13 

3.2.3 Fördelar med objektorienterad databas 

 Komplexa databaser kan skapas inom områden som CAD/CAM, bilder 
och grafik, vetenskapliga, geografiska och multimediasystem. 

 Möjlighet till arv mellan objekt genom att ta ut gemensamma delar av flera 
klasser och skapar en superklass*. 

 Verkligheten är representerad naturligt och realistiskt av objekt som både 
innehåller tillstånd och beteende.  

 Utökningsbar. Tillåter nya datatyper att skapas från existerande datatyper.  
 Avlägsning av olika programmerings-paradigmer* pga. att objekten som 

skapats sparas direkt i databasen.  
 Mer uttrycksfullt frågespråk.  
 Förbättrad prestanda.14 

3.2.4 Nackdelar med objektorienterad databas 

I detta kapitel tar vi upp nackdelarna med en objektorienterad databas. Vi 
berättar även vad nackdelen innebär. 

3.2.4.1 Ingen generell datamodell. 

Det finns ingen generell datamodell för objektorienterad databas och de flesta 
modeller har ingen teoretisk grund. Däremot finns det en objektmodell som har 
blivit en de facto-standard* för objektorienterade databaser.  

                                                 
13 Object-Oriented Database System Bertino & Martino 1993 sida 13 
14 Database system, Connolly, Begg, third edition, 2002, kapitel 25.6.1 sida 839 
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3.2.4.2 Brist på standards. 

Det finns en generell brist på standards för objektorienterade databaser. Detta 
anses vara den största anledningen till svårigheten för objektorienterade 
databaser att accepteras. Förutom avsaknaden av en allmän datamodell som är 
nämnd tidigare, finns det inget standardiserat objektorienterat frågespråk. Det 
finns en de facto-standard även för frågespråk, Object Query Language (OQL). 

3.2.4.3 Låsning på objektnivå kan påverka prestandan.   

Många objektorienterade databaser använder låsning av objekt för att hantera 
samtidighet. Om låsning utförs på objektnivå påverkas prestandan. Dessutom 
kan det bli problem med att den ärvda hierarkin blir låst.  

3.2.4.4 Komplexitet. 

Den ökade funktionaliteten, som en objektorienterad databas erbjuder, är 
naturligt mer komplex än den som finns i traditionella databaser. I allmänhet leder 
komplexitet till produkter som är dyrare och svårare att hantera. 

3.2.4.5 Dåligt stöd för säkerhet. 

Objektorienterad databas tillhandahåller inte adekvata säkerhets-mekanismer. 
De flesta mekanismer baseras på att användaren inte kan få access till enstaka 
objekt eller klasser. Om objektorienterade databaser ska expandera fullt ut på 
marknaden måste denna brist åtgärdas. 

3.2.4.6 Brist på erfarenhet inom området pga. att marknaden är 
begränsad och användarna är få.  

Vid jämförelse med relationsdatabaser är användandet av objektorienterad 
databas fortfarande relativt begränsad och användarna är få. Därför har inte 
erfarenhetsnivån ännu blivit lika hög. Inlärningskurvan är dessutom hög för 
design och hantering. Detta leder till att tekniken möter motstånd och har svårt att 
bli accepterad. Så länge den objektorienterade databasen är begränsad till en 
liten, nischad marknad kommer detta problemet att bestå.  

3.2.4.7 Optimering av fråga äventyrar inkapsling.  

Frågeoptimering kräver förståelse av den underliggande implementationen för att 
effektivt få åtkomst till databasen. Den är inte lika utvecklad som för 
relationsdatabaser vilket medför att det i vissa fall går långsammare att exekvera 
frågor.15 

                                                 
15 Database system, Connolly, Begg, third edition, 2002, kapitel 25.6.2 sida 842 
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3.3 Datamodellering 

En entitet är något vi vill ha information om inom vårt intresseområde. Det kan 
t.ex. vara en person, en viss sak (ett tillstånd), ett visst ställe, en viss tilldragelse 
eller en viss begreppsmässig konstruktion. En entitet kan vara något som faktiskt 
existerar, har existerat eller något som kommer att existera. En entitetstyp* är en 
samling entiteter där alla entiteterna uppfyller definitionskriterierna för 
entitetstypen.16 

En relation är ett förhållande – ett samband – mellan entiteter i olika entitetstyper 
eller mellan entiteter i samma entitetstyp. Man karaktäriserar en relationstyp 
utifrån hur många entiteter i varje entitetstyp en relation knyter ihop. Det finns tre 
typer av relationer: 

 1:1 Detta är en en-till-en relationstyp: En entitet i den ena entitetstypen är 
relaterad till en entitet i den andra entitetstypen, och tvärtom. 

 1:* Detta är en en-till-många relationstyp: En entitet i den ena 
entitetstypen är relaterad till många (en eller flera) entiteter i den andra 
entitetstypen, men detta gäller inte tvärtom; en entitet i den andra 
entitetstypen är relaterad till en entitet i den förstnämnda entitetstypen. 

 *-* Detta är en många-till-många relationstyp: En entitet i den ena 
entitetstypen är relaterad till många (en eller flera) entiteter i den andra 
entitetstypen, och tvärtom.17 

  
I figur 3.3.a ser vi dessa tre relationstyper. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
16 Systemutveckling – principer, metoder och tekniker, Erling S Andersen, Andra upplagan, 1991, 
1994, Lund, kapitel 11.2.1 sida 227 
17 Systemutveckling – principer, metoder och tekniker, Erling S Andersen, Andra upplagan, 
1991,1994, Lund, kapitel 11.2.2 sida 280 
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Till en entitetstyp knyter man ett antal attribut*. Attributen visar vilka egenskaper 
hos entiteterna i entitetstypen man vill ha information om. Alla entiteterna i en 
entitetstyp karaktäriseras alltså med hjälp av samma attribut.18 

Skillnaden mellan datamodelleringens begrepp entitet och objektorienteringens 
objekt är att i objektorienteringen har ett objekt ett beteende. Objektet är alltså 
aktivt till sin natur, medan en entitet är passivt. Beteendet talar om vad entiteten 
kan göra och detta visar sig som metoder hos objekten.19 

4 Produktimplementation 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för Versant. En del av det vi tar upp är dess 
arkitektur och uppbyggnad. Vidare behandlas objektmodellen hos Versant och 
hur objekten hanteras i databasen.   

4.1 Versant 

Versant är ett objektorienterat databassystem som tillhör andra generationens 
objektorienterade databaser. Den är speciellt användbar när flera team arbetar 
parallellt med olika delar av ett projekt, när kraven på ett projekt ändras, när flera 
aktiviteter ska knytas ihop, när en distribuerad miljö är nödvändig eller när 
komplexa datatyper som t.ex.  bilder används.20 

4.1.1 Versant arkitektur 

Versant är designad för att stödja distribuerat klient/server-system. Alla 
applikationer, serverprocesser, arbetsstationer och servermaskiner kan 
samarbeta i en av Versant fullt distribuerad databas. Databasen kan sättas upp 
som en m-klient/n-serversystem, det kan finnas flera stycken klienter och servrar. 

En server i Versant-miljön är en maskin som kör en serverprocess som stödjer 
konkurrerande åtkomst genom multipla användare till en eller flera databaser. 

En klient är en applikationsprocess som har tillgång till ett bestämt och privat 
databasutrymme på en arbetsstation och som konkurrerar med andra klienter om 
tillgång till flera databaser på servrar. 

                                                 
18 Systemutveckling – principer, metoder och tekniker, Erling S Andersen, Andra upplagan, 1991, 
1994, Lund, kapitel 11.2.3 sida 285 
19 Systemutveckling – principer, metoder och tekniker, Erling S Andersen, Andra upplagan, 
1991,1994, Lund, kapitel 13.1 sida 331 
20 Object-Oriented Databases Technology, Applications and Products, Bindu R.Rao, 1994, Kapitel 
11, sida 155 
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Användare kan ha sina egna privata databaser på en arbetsstation. Detta kallas 
ibland för privat arbetsutrymme. Applikationerna har tillgång till både den privata 
databasen och den delade databasen på servern. Användarna använder olika 
delar av objekt utan påverkan av andra användare som använder samma objekt.  

4.1.2 Versant Objektmodell 

Versant stödjer klassbaserad objektorientering. Alla objekt måste tillhöra en klass 
och alla objekt har identiteter. Varje klass och instansobjekt i den 
objektorienterade databasen har en unik identifierare som är skapad av 
databassystemet när objektet skapas. Denna identifierare kallas för Logical 
Object Identifier (LOID). Den lagras med objektet och består av en 
databasidentifierare och en objektidentifierare. När ett objekt tas bort, 
återanvänds eller återvinns LOID inte. Därför är LOID garanterat unik. LOID 
tillhandahåller inte information om objektens aktuella lagringsplats. Objektets 
fysiska lagringsplats lagras i en annan identifierare som kallas för Storage Object 
Identifier (SOID).21 Se figur 4.1.2.a på nästa sida. 

 

 

 

 

 

 

LOID måste kopplas samman med SOID innan den läggs in i minnet. Objekt kan 
ha relationer med andra objekt. Dessa typer av relationer stöds i Versant: 

 Enkla länkar. 
 Sammankopplade länkar*. 
 Multipla länkar. 
 Inbäddade länkar. 
 Enkelt arv. 
 Multipla arv. 

En länk är en referens eller en pekare till ett objekt. En länk bildar en ihållande 
relation mellan två objekt. Objektlänkar är bra för prestanda. Till skillnad från 

                                                 
21 Object-Oriented Databases Technology, Applications and Products, Bindu R.Rao, 1994, Kapitel 
11, sida 155 
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relationstabeller är alla länkade objekt tillgängliga när ett objekt är hämtat, utan 
att behöva utföra dyrbara joins. Länkar kan man betrakta som ett ”har en/ett”- 
förhållande.22 

4.1.3 Versant Manager 

Versant Manager är databaskärnan som hanterar objektdefinition och tillgång. 
Den ansvarar för hanteringen av klasser, frågor, uppdateringar över 
databasgränserna, cashning av objekt och för att skaffa support för långa 
transaktioner. När applikationer är tvungna att börja en lång transaktion eller göra 
ändringar i databasen, kommunicerar de med Versant Manager genom att 
använda de språkspecifika gränssnitten. Versant Manager kommunicerar i sin tur 
med Versant Servers som hanterar lagringen av objektinstanserna till sekundära 
lagringsenheter.23 

4.1.4 Versant Server 

Varje Versant Server har tillgång till en databas. Versant Server skapar ett 
mjukvarulager mellan de olika Versant Managers och operativsystemets lager 
som hanterar mottagande och lagring av data i databasvolymerna. Versant 
Manager kommunicerar med den Versant Server som hanterar data och lagring. 
Versant Server tillgodoser support för korta transaktioner, låsta objekt, loggning 
och återställning. Systemet hanterar inte objekt på denna nivå.  

När en användare börjar en session med en klientapplikation, använder 
användaren automatiskt både Versant Manager och Versant Server.  De kan 
båda finnas på samma maskin eller på olika.24 

                                                 
22 Object-Oriented Databases Technology, Applications and Products, Bindu R.Rao, 1994, Kapitel 
11, sida 156 
23 Object-Oriented Databases Technology, Applications and Products, Bindu R.Rao, 1994, Kapitel 
11, sida 158 
24 Object-Oriented Databases Technology, Applications and Products, Bindu R.Rao, 1994, Kapitel 
11, sida 159 
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I figur 4.1.4.a visas hur Versant Manager finns mellan Versant Server och 
applikationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Lagringsarkitekturen 

Lagringsställena på disken kallas för volymer. Varje databas kan ha flera volymer 
på disken. Versant skapar automatiskt en systemvolym för varje databas när 
databasen installeras. I systemvolymen lagras alla klasser och instanser av 
objekt.  

För att hålla reda på transaktioner behövs en logisk loggvolym och en fysisk 
loggvolym. Båda volymerna skapas när databasen skapas. Versant Manager 
upprätthåller ett cacheminne för objekt. När ett objekt anropas av en applikation, 
kontrolleras cacheminnet först för att se om objektet redan ligger där. Om det inte 
finns där sänder Versant Manager en förfrågan till Versant Server för att hämta 
objektet.25 

                                                 
25 Object-Oriented Databases Technology, Applications and Products, Bindu R.Rao, 1994, Kapitel 
11, sida 157 
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4.1.6 Varaktighet i Versant 

I Versant kan, förutom data, låsningar och relationer göras varaktiga. All typ av 
data kan lagras i databasen och hanteras av databasens egenskaper. Versant 
har följande bestående kategorier: 

 Varaktiga objekt. 
 Varaktiga klasser. 
 Varaktig låsning. 
 Varaktig strukturering. 
 Varaktighet av komplex data. 

Varaktighet är i Versant en egenskap som är inkluderad i en klass som heter 
Persistent. När en ny klass som ärver klassen Persistent i biblioteket 
Versant skapas, sparas dess instanser i databasen. Klassdefinitioner sparas som 
en instans av klassen Class i både filen i biblioteket och i databasen. När 
instanser av klassen sedan skapas är det nödvändigt att specificera om 
instanserna ska vara permanent eller kortvarig.26 

4.1.7 Objekthantering 

Versant Manager upprätthåller en hashtabell, Object Cache Table, som håller 
reda på objekt i minnet. Object Cache Table är kopplad till LOID och innehåller 
minnespekare och information om objektens låsningsstatus. Varje aktiv databas 
har sin egna Object Cache Table.27  

4.1.8 Kapaciteten hos Versant 

En Versant-databas kan lagra upp till 248 objekt och klasser. Versant är designad 
för att stödja ett stort antal servrar och nätverk för att skapa en distribuerad 
databasmiljö. Antalet databaser, servrar och arbetsstationer som kombineras bör 
inte överstiga 216. Det finns även en begränsning av storleken på objekt som inte 
bör överstiga 232 bytes.28 

4.1.9 Grafiskt gränssnitt för Versant 

C, C++ och Java kan användas för att komma åt data som är lagrad i Versant. 
Versant har en mängd utvecklingsverktyg som kan användas för att visa data. 

                                                 
26 Object-Oriented Databases Technology, Applications and Products, Bindu R.Rao, 1994, Kapitel 
11, sida 159 
27 Object-Oriented Databases Technology, Applications and Products, Bindu R.Rao, 1994, Kapitel 
11, sida 165 
28 Object-Oriented Databases Technology, Applications and Products, Bindu R.Rao, 1994, Kapitel 
11, sida 165 
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Biblioteken för C, C++ och Java som finns i databasen innehåller funktioner och 
metoder som hanterar databasen, t.ex.  hitta och ändra objekt och metoder som 
börjar en session.29 Objekt som är sparade från en applikation i C++ kan hämtas i 
en Java-applikation med hjälp av Versant’s Java Foreign View (se bilaga 3.3). 

4.1.10 Fördelar med att använda Versant  

Följande fördelar fås vid användandet av Versant enligt boken Object-oriented 
databases: 

 Objektbeständighet, objektdelning och objektkonsekvens med 
återhämtning från systemkrascher.  

 Möjlighet att använda komplexa datatyper. Detta gör det möjligt att 
använda Versant med ett stort antal applikationer. 

 Stödjer C, C++ och Java. 
 Möjlighet att hantera objekt bestående i ett personligt arbetsområde. 
 Möjlighet att flytta objekt från personliga arbetsområden till servers. 
 Stöd för arbetsgrupper med databasintegritet beroende av konkurrens 

och transaktionskontroll. 
 Distribuerad databasarkitektur stöds med oberoende placering. 
 Graderad prestanda. 
 Möjlighet att omfatta många servrar och arbetsstationer i ett distribuerat 

databassystem.30 

5 Analys och tolkning 

I detta kapitel kommer vi att beskriva testerna som vi har utfört i Versant. Vi börjar 
med att beskriva vår datamodell och redogör för vårt resultat. Avslutningsvis 
sammanfattar vi testresultaten. 

5.1 Vår datamodell 

För att undersöka om användandet av Versant minskar nackdelarna som finns 
med relationsdatabaser, bestämde vi oss för att utgå från ett fingerat exempel för 
att skildra en verklig situation. Vårt exempel är en högskola som består av 
institutioner som ger ett antal kurser för studenter. Studenterna har var sin e-
postadress. På institutionerna arbetar personal som lärare eller administratörer.  

                                                 
29 Bindu R. Rao, Object-oriented databases: technology, applications, and products, 1994, United 
States of America, kapitel 11.9, sida 165. 
30 Object-Oriented Databases Technology, Applications and Products, Bindu R.Rao, 1994, Kapitel 
11, sida 155 
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Vi gjorde först en modell som visar vad vi skulle lagra information om. Denna 
beskrivning kallas för konceptuell* datamodell (se bilaga 1). Modellen innehöll de 
olika relationstyper som vi ville undersöka: en-till-en, en-till-många,  
många-till-många, arv, hierarkisk struktur och komplexa datatyper som t.ex.  
bilder. Detta för att kunna jämföra med relationsdatabasens nackdelar som har 
dessa relationstyper. 

I vårt exempel finns följande relationstyper: 

 En-till-en, en student har en e-postadress. 
 En-till-många, en institution har flera personal, en institution ger flera 

kurser. 
 Många-till-många, en eller flera kurser har en eller flera studenter. 
 Arv, lärare och administratör är personal. 
 Hierarkisk struktur, en student går på en kurs. Kursen tillhör en institution.  
 Komplexa datatyper, klassen Lärare innehåller en bild. 

Mot bakgrund av den konceptuella datamodellen, gjorde vi en logisk datamodell 
(se bilaga 2) utifrån ett objektorienterat tankesätt. Med detta menas att det ska 
finnas med metoder som modifierar klassernas attribut och att det vid de olika 
relationstyperna endast skapas entiteter som finns i verkligheten. Vi använder 
oss av fält* för att lösa multipla relationer. För att spara bilder använde vi oss av 
ett fält som lagrar byte*. 

5.2 Resultat av tester 

Efter att ha gjort tester i Versant har vi sedan utgått från relationsdatabasens 
nackdelar och kommit fram till följande: 

5.2.1 Dålig representation av verklighetens entiteter. 

Beskrivning: För att undvika redundant data i en relationsdatabas görs 
normalisering. Det är en teknik för att producera en mängd relationer med 
begärda egenskaper, med behörighetskrav på informationen som är specifika för 
just det projektet. Normaliseringen leder ofta till att det skapas relationer som inte 
finns i verkligheten. För att representera många-till-många förhållandet skapas 
tre relationer, en för varje entitet och en för att representera relationen mellan 
dem. Detta leder till många joins i SQL-frågan. I tabell 5.1.2.a visas hur 
förhållandet mellan kurs och student modelleras i en ER-modell. 

 



  Versant     Lilja, Hallerboij  

  
 

21  

 

 

 

Tabell 5.1.2.a 

Test: I vår datamodell har vi skapat objekten Student, E-post, Kurs, Institution, 
Personal, Lärare och Administrationspersonal. Vi behövde inte skapa några 
andra objekt för att hantera förhållandet många-till-många. Däremot har vi t.ex.  i 
klassen student skapat en vektor som ska innehålla de kurser som en student 
går eller har gått.  

I tabell 5.1.2.b visas hur klassen Student och klassen Kurs modelleras för att visa 
förhållandet mellan objektet Student och objektet Kurs. Den streckade pilen visar 
hur klassen Kurs innehåller ett objekt av klassen Student. 

 

 

 

Tabell 5.1.2.b 

Slutsats: Genom att använda oss av vektorer så blev antalet klasser samma 
som de objekt vi hade definierat i vår konceptuella modell. Vi har genom att 
använda Versant fått en bättre representation av verkligheten. En nackdel är att i 
Versant sparas det redundant information. Versant löser relationsdatabasens 
nackdel. 

5.2.2 Språklig överbelastning. 

Beskrivning: I en relationsdatabas finns det ingen mekanism för att skilja på 
betydelsen mellan entiteter och relationer. För att representera många-till-många 
förhållandet skapas tre relationer, en för varje entitet och en för att representera 
relationen mellan dem. Databasen vet väldigt lite om den data som databasen 
innehåller.  

Test: I vår databasmodell behöver vi inte skapa objekt för att hålla ordning på de 
olika relationerna mellan objekten. Ett exempel på detta är att en student går på 
en eller flera kurser. Studenten har ett attribut som heter kurs. Attributet är en 
vektor som innehåller de kurser som studenten har gått på eller går på. En 
student har en vektor som innehåller de kurser som just den studenten har gått. 

Student 
Id 
Namn 

Student_Kurs
Id 
Student_Id 
Kurs_Id 

Kurs 
Id 
Namn 

Student 
Id 
Namn 
Kurs [ ] 

Kurs 
Id 
Namn 
Poäng 
Student [ ] 
Institution [ ] 
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Slutsats: I Versant hämtas de objekt som efterfrågas. Databasen levererar hela 
objekt. Eftersom hela objekt hämtas görs inga joins. T.ex. om användaren vill 
veta vilka kurser en student har gått på hämtas objektet Student från databasen 
och resultatet presenteras för användaren. För att visa samma sak i en 
relationsdatabas, behöver man skapa joins för att koppla samman de olika 
tabellerna Student, Kurs och Student_kurs. En nackdel med detta är att det 
innebär svårigheter då databasen ska uppdateras pga. att Versant innehåller 
redundant information. Versant löser relationsdatabasens nackdel, men 
uppdatering av objekt försvåras vid användandet av databasen. 

5.2.3 Dåligt stöd för integritet och användardefinierade regler. 

Beskrivning: Integritet försäkrar att informationen, som är lagrad i en 
relationsdatabas är korrekt och sann med reflektion på den ”verkliga” världen. 
Informationen uppdateras med hjälp av restriktioner som databasen inte får bryta 
mot. Det finns två sorters restriktioner, generella och domänspecifika. 
Relationsdatabaser tillåter användandet av generella regler men det gör inte 
många kommersiella system. Där finns inget stöd för domänspecifika 
användardefinierade regler i relationsmodellen. Detta kan leda till motsägelsefull 
data. 

Test: Testet som gjordes på vår databasmodell var att en student inte fick börja 
en kurs om inte förkunskapskraven var uppfyllda. Kurserna var upplagda i olika 
nivåer. Kurserna som fanns på grundnivån kunde studenten läsa utan några 
förkunskapskrav. Nästa nivås kurser krävde att studenten hade läst fem poäng i 
någon kurs och på sista nivån låg förkunskapskraven på tio poäng. När en 
student sökte till en kurs kollades dennes poäng i applikationen. Om 
förkunskapskraven inte var uppfyllda, fick studenten meddelande om detta. 

Slutsats: Versant löser inte denna nackdel eftersom att restriktionerna hanteras i 
applikationen. I en relationsdatabas kan restriktionerna byggas in i databasen 
eller i applikationen. När en restriktion inte går att bygga in i databasen ökas 
kravet på applikationen.  

5.2.4 Homogen datastruktur. 

Beskrivning: Relationsmodellen antar både horisontell och vertikal homogenitet 
(enhetlig). Horisontell homogenitet är att varje rad i en relation måste skapas av 
samma attribut. Vertikal homogenitet är att alla värden i en speciell kolumn i en 
relation måste komma från samma domän. Där raden och kolumnen möts måste 
det finnas ett atomärt värde. Denna struktur är för restriktiv för många ”verkliga” 
entiteter som har en komplex struktur. Detta leder till onaturliga ”joins”.  
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Test: I vår datamodell har klassen Lärare attributen akronym och bild. Om bilden 
var stor gick det att dela upp bilden i mindre delar. Bilden sparades i ett fält som 
lagrar byte. I klassen Student sparade vi objekt av klassen Kurs, dvs. de kurser 
som en student har gått. Genom att i applikationen anropa klassen Student 
visades hela objektet Student. I applikationen styrs det som användaren frågar 
efter. Om användaren bara vill se studentens namn och dennes kurser, bör detta 
styras i applikationen.  

Slutsats: I Versant programmeras kopplingar mellan objekt genom att ett objekt 
sparas i ett annat objekt, t.ex. om objektet Student har en koppling till objektet 
Kurs sparas Kursobjektet i Studentobjektet. All detaljerad visning av objekten 
styrs via applikationen. Versant löser denna nackdel. 

5.2.5 Begränsade operationer. 

Beskrivning: I relationsdatabasen finns det endast ett fixerat antal operationer, 
t.ex. rad-orienterade operationer. Det är för restriktivt för en relationsdatabas att 
hantera beteende hos entiteter i ”verkligheten”.  

Test: Genom att i Administrationsverktyget och applikationen prova att skriva 
frågor som t.ex. ”SELECT name FROM Student” och ”SELECT * FROM Student” 
testade vi om det fanns begränsade operationer i Versant. Det går endast att 
fråga databasen frågor av typen, ”SELECT * FROM Klassnamnet”. Det som 
användaren söker efter visas efter hantering av resultatet i applikationen.  

Slutsats: Vi kom fram till att frågeformuleringen är begränsad och endast hela 
objekt kan fås ut ur databasen. Versant löser inte denna nackdel, eftersom hela 
objekt returneras, dvs. alla attribut som berör just det objektet. Det är 
applikationen som hanterar resultatet från databasen. 

Administrationsverktyget i Versant stödjer frågor av typen ”SELECT * FROM 
Klassnamnet”. Det innebär att om objektet ser ut som i tabell 5.2.5.a visas alla 
attribut som rör just det objektet.  

Student 
Id 
Namn 
Kurs 

Tabell 5.2.5.a 

Mer detaljerad visning av t.ex.  namn måste hanteras i applikationen där 
kopplingen mellan databasen och applikationen finns.  
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Däremot finns det möjlighet i administrationsverktyget att visa alla objekt som har 
ett värde på attributet. Ett exempel på detta är ”SELECT * FROM Student 
WHERE Namn = ”Kalle” ”. Resultatet av denna fråga är att 
administrationsverktyget visar alla objekt av klassen Student och dess attribut 
som har namnet ”Kalle”. Det går även att jämföra olika värden med varandra, 
t.ex.  hitta alla kurser vars poäng är högre än fem, men resultatet blir att 
databasen svarar med att visa hela objekt. 

5.2.6 Svårt att hantera rekursiva frågor. 

Beskrivning: I en relationsdatabas är det svårt att hantera rekursiva frågor. En 
rekursiv fråga är en fråga som upprepar användandet av data för att bestämma 
vidare resultat, som att korsa ett sökträd eller en graf.  

Test: I vår datamodell finns det objekt av typen Personal. Personal har attributen 
id, namn och chef. I attributet chef sparas det id-nummer som motsvarar chefen 
för just den personalen. Ett exempel på detta är att vi i vår databas har följande 
personalobjekt, Kalle, Lisa, Gösta, Olle, Astrid, Petra och Karin. Karin är chef 
över högskolan och i hennes chefs attribut sparas värdet ”NULL”. Karin är chef 
över Kalle och Astrid. Kalle är i sin tur chef över Gösta och Petra. Lisa och Olle 
har Astrid som chef. För att få en klarare bild över chefspositionerna se tabell 
5.2.6.a. 

Id Namn Chef 
1 Karin NULL 
2 Kalle 1 
3 Astrid 1 
4 Gösta 2 
5 Petra 2 
6 Lisa 3 
7 Olle 3 

Tabell 5.2.6.a 

Testen var att ta fram de chefer som var direkt eller indirekt chef över Olle. Vi 
plockade fram alla objekt av klassen Personal. I vår applikation hade vi en 
rekursiv fråga som plockade fram Olles direkta och indirekta chefer. 

Slutsats: Versant löser inte denna nackdel eftersom rekursiva frågor hanteras i 
applikationen.  
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5.2.7 Blandning av olika programmerings-paradigmer  

Beskrivning: Blandning av olika programmerings-paradigmer kallas i 
datasammanhang för ”impedance mismatch”. Detta är ett problem vid lagring i 
relationsdatabas, vilket betyder att applikationen och databasen använder olika 
datamodeller. Dessa modeller måste man översätta fram och tillbaka mellan.  

Test: I vårt test sparade vi ner objekten från applikationen till databasen. Detta 
fungerade därför att applikationen och databasen använder samma datamodell. 

Slutsats: Det går att spara ner objekten direkt i Versant utan att omvandla 
objekten från ett programmeringsspråk till ett annat, eftersom databasen och 
applikationen använder samma datamodell. Versant löser denna nackdel. 

5.3 Sammanställning av testerna 

Då det gäller testen av representation av verklighetens entiteter, objekt, tycker vi 
att Versant representerar ”verkliga” objekt bättre än en relationsdatabas. I 
databasen skapades endast de objekt som finns i den konceptuella modellen. Vi 
behövde inte skapa objekt som inte fanns i ”verkligheten”. Därför tycker vi att 
Versant är ett bättre alternativ i detta fall. 

Nästa test var att se om användandet av Versant minskade språklig 
överbelastning. Genom att använda Versant är det inte nödvändigt att skapa 
objekt för att representera relationen mellan objekten. I Versant sparas redundant 
information det innebär problem vid uppdatering av informationen. Detta pga. att 
vid uppdatering av objekt bör objekten spåras till alla objekt som använder just 
det objektet som ska uppdateras.  

Testet som gick ut på att se om användandet av Versant avlägsnade nackdelen 
dåligt stöd för integritet och affärsmässiga restriktioner i relationsdatabasen, 
resulterade i att Versant inte är ett bättre alternativ. Anledningen till detta är att 
restriktionerna i Versant är tvungna att hanteras i applikationen som 
kommunicerar med databasen. 

I testen av nackdelen homogen datastruktur framkom det att vid användning av 
Versant upphörde nackdelen.  

Testet av nackdelen begränsade operationer kvarstod denna nackdel även vid 
användandet av Versant. Administrationsverktyget i Versant stödjer bara frågor 
av typen ”SELECT * FROM Klassens namn”.  

Då det gäller testen med svårigheten att hantera rekursiva frågor kvarstår 
nackdelen vid användandet av Versant. All information som ett objekt har 
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koppling till finns samlat i objektet och hanteras i applikationen. Versant kan inte 
hantera rekursiva frågor.  

Blandning av olika programmerings-paradigmer förekommer ej i Versant 
eftersom applikationen och databasen använder samma datamodell. Versant är 
därför ett bättre alternativ i detta fallet.  

6 Slutsats 

För att undersöka om vår hypotes, Om man använder den objektorienterade 
databasen Versant minskas antalet nackdelar som en relationsdatabas har, har 
vi testat de nackdelar hos en relationsdatabas som Connolly i sin bok har 
namngett.  

För att testa nackdelarna utgick vi från en datamodell som innehöll olika 
relationstyper för att kunna jämföra med relationsdatabasens nackdelar. 
Relationstyperna som vi ville undersöka var: en-till-en, en-till-många, många-till-
många, arv, hierarkisk struktur och komplexa datatyper som t.ex.  bilder. 

I fyra av sju tester blev resultatet att relationsdatabasens nackdelar avlägsnades 
vid användandet av Versant.  

Ett test var att se om Versant stödde integritet och användardefinierade regler. 
Detta är en nackdel som ej löses genom att använda Versant eftersom 
databasen har begränsade operationer. 

Vid testen av nackdelen begränsade operationer är detta inte endast en nackdel 
för en relationsdatabas, utan även för Versant. I testet kunde vi endast skriva 
frågor av typen ”SELECT * FROM Klassnamnet” i administrationsverktyget. Med 
denna fråga får man ut hela objekt. Om endast namnet ska visas måste detta 
hanteras i applikationen. 

Nackdelen med rekursiva frågor kvarstår vid användandet av Versant. I testet 
hanterades rekursiva frågor av vår applikation. Detta ställer krav på utformandet 
av applikationen.  
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I tabell 6.a har vi sammanställt relationsdatabasens nackdelar och resultatet av 
respektive test.      

Nackdelar Avlägsnas vid 
användandet av Versant 

Dålig representation av verklighetens entiteter Ja 
Språklig överbelastning Ja 
Dåligt stöd för integritet och användardefinierade 
regler 

Nej 

Homogen datastruktur Ja 
Begränsade operationer Nej 
Svårt att hantera rekursiva frågor Nej 
Blandning av programmerings-paradigmer Ja 

Tabell 6.a 

Efter sammanställningen av testerna kan vi dra slutsatsen att vår hypotes är 
sann.  

7 Diskussion  

7.1 Egna reflektioner  

Vid användandet av Versant läggs det stort ansvar på applikationen då denna 
måste hantera svar från databasen och plocka ut den önskade informationen. 
Denna begränsning tycker vi är en stor nackdel hos Versant.  

Vid valet av relationsdatabas eller objektorienterad databas har informationen 
som ska lagras i databasen stor betydelse. Nackdelarna värderas olika hos olika 
individer i olika situationer. T.ex. om komplexa datastrukturer inte ska lagras i 
databasen kan relationsdatabasens fördelar väga tyngre än fördelarna med att 
välja en objektorienterad databas.  I vissa fall faller valet på en relationsdatabas 
trots dess nackdelar pga. att fördelarna värderas högre.  Därför är det inte möjligt 
att generellt ge ett förslag på vilken databas som är att föredra.  

Den erfarenhet vi har fått av Versant är inte den vi trodde vi skulle få. Vi trodde 
att Versant var den optimala databasen för att hantera data. Vi har insett att 
Versant inte hanterar objekten på samma sätt som vi önskade. Enligt vårt tycke 
ställs det alltför höga krav på applikationen för att hantera objekten. Vi anser att 
vinsten av att använda en databas är att så mycket hantering av datan som 
möjligt ska ske i databasen och inte i applikationen.  
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En fördel med Versant är att det finns möjlighet att lagra komplexa datatyper. 
Denna möjlighet gör att Versant ligger ett steg före jämfört med 
relationsdatabasen. 

7.2 Källkritik 

Då det gäller nackdelen dåligt stöd för integritet och användardefinierade regler 
samtycker vi ej med Connolly. I en relationsdatabas går det att hantera 
affärsmässiga restriktioner genom att skapa begränsningar, constraints med 
hjälp av SQL.  

Under vårt arbete har vi fått fram tvetydig information på Internet om vilken 
generation som Versant tillhör. Eftersom informationen på Internet inte är 
garanterat vetenskaplig har vi uteslutit denna från vår uppsats och endast 
hänvisat till litteraturen.  

7.3 Förslag på fortsatta studier  

För att på ett korrekt sätt jämföra Versant med en relationsdatabas borde de 
båda databasernas nackdelar och fördelar vägas mot varandra. Då kan ett 
generellt kriterium fastställas för när Versant är lämplig att använda. 

Ett annat förslag är att implementera Versant i en miljö med komplicerade 
datatyper och många objekt, eftersom vi i vår studie endast studerar ett fall med 
liten datamängd. 

Ytterligare förslag på studier är att studera hur prestandan påverkas av att 
objekten hanteras i applikationen i jämförelse med när datan hanteras i 
databasen som hos en relationsdatabas. 
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2  Logisk datamodell 
E-post 
Id 
e-post 
setName() 
getName() 
 

   

 

   

 

 

 

 

Institution 
Id 
Namn 
setName() 
getName() 

Kurs 
Id 
Namn 
Poäng 
Institution [ ] 
Student [ ] 
setName() 
getName() 
setPoints() 
getPoints() 

Student 
Id 
Namn 
Kurs [ ] 
Handledare[ ] 
setName() 
getName() 
addToKurs() 
addToHandledare() 

Admin 
Id 
Befattning 
setPosition() 
getPosition() 

Lärare 
Id 
Akronym 
Bild 
setAkronym() 
getAkronym() 
setImage() 
getImage() 

Personal 
Id 
Namn 
Chef 
Institution [ ] 
setName() 
getName() 
setChef() 
getChef() 
addToInstitution()
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3 E-post från supporten på Versant 

3.1 E-post nr 1 
From:  Anna Lilja [SMTP:it00ali@student.bth.se] 
Sent:  09 April 2003 10:44 
To:  Robert Ramsay 
Subject:  Questions about Versant 
 
Hello again Robert 
 
Thank you for your help a couple of weeks ago. We managed to start up the database 
with the licence file and your instructions. 
 
Now we have some questions about Versant: 
We can ask the database a VQL-question like "SELECT * FROM Person". Person 
contains the name and age of the person. We want to get the name of the person without 
LOID and age. Can we do that with a VQL-question or shall we do that in our java-file? 
 
Can we create classes in our database without using java-code? For example, in 
Microsoft SQL Server-application you can write a question in a console:  
"CREATE TABLE Person (name VARCHAR(10), age INT)". How do we do that in 
Versant?  
Can we use the Administration Console? 
We have tried to import a class-file into Administration Console. We got a confirmation 
that it succeeded, but we can't find the classes in the Administration Console. 
 
We hope that you can help with this.... 
 
Regards, 
Anna and Pia 
Students from BTH, Sweden 
 
Hi Anna, 
 
You could get the name of the person separately, if the name was a separate object 
which the Person object pointed to. But for this example, it's probably not worth it. Better 
to get the whole object and then just look at the name. 
 
You can use com.versant.DefineClass on the command line to define classes from class 
files: 
 
java com.versant.DefineClass 
 
DefineClass utility, JVI 6.0.2.  Copyright (c) 2000 Versant Corporation 
Usage: java com.versant.DefineClass [-evolve | -redefine] [-noprompt] -db database 
name class1 class2 ... 
 
Robert Ramsay, Support Engineer 
Versant Ltd. 
Unit 4.2, Intec Business Park, 
Wade Road, Basingstoke, 
Hampshire.  RG24 8NE 
support@versant.de 
Tel: +44 (0)1256 366520 
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3.2 E-post nr 2 
From:  Anna Lilja [SMTP:it00ali@student.bth.se] 
Sent:  09 April 2003 13:59 
To:  support@versant.de 
Subject:  RE: Questions about Versant 
 
Hi again... 
 
Thank you for answering so quickly. During the day, another question has occurred: How 
do we store an image in Versant? 
 
/Anna and Pia 
 
 
----- Original Message ----- 
From: "Robert Ramsay" <rramsay@versant.de> 
To: "'Anna Lilja'" <it00ali@student.bth.se> 
Cc: "'! Support !'" <support@versant.de> 
Sent: Wednesday, April 09, 2003 3:41 PM 
Subject: RE: Questions about Versant 
 
 
Hello, as a ByteArray. The only thing you have to watch out for, is that it may be better to 
split the image into pieces, if you don't want to read the whole thing into memory at once. 
 
Robert Ramsay, Support Engineer 
Versant Ltd. 
Unit 4.2, Intec Business Park, 
Wade Road, Basingstoke, 
Hampshire.  RG24 8NE 
support@versant.de 
Tel: +44 (0)1256 366520 
Obsolescence Info: http://www.versant.com/products/obsolescence.html 
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3.3 E-post nr 3 
From:  Anna Lilja [SMTP:it00ali@student.bth.se] 
Sent:  17 April 2003 09:02 
To:  rramsay@versant.de 
Subject:  Questions 
 
Hello again... 
 
We have almost completed our tests in Versant. A couple of questions has occured in 
discussions with our examinator: 
 
If we create an object in Java and store it in Versant, can we fetch the object from a 
application made in C++? 
 
We can create new classobjects and insert data into our objects with Java and store them 
in Versant. Can we do that from the Administration console? 
 
Happy Easter, 
Anna and Pia 
 
 
Hello Anna and Pia, 
 
1) I'm afraid not. It is possible to have an object in C++ and fetch it in Java - this is called 
'Java Foreign View' and is mostly documented in the 'sharing' tutorial under the jvi 
directory. Let me know if this tutorial raises any unanswered questions. 
2) If you right click on the selected database and select Add Schema, you should be able 
to do this from the Admin console. 
 
In future, please write to support@versant.de, in case I am ill or on holiday, so that 
someone will see your mail. Thanks! 
 
Robert Ramsay, Support Engineer 
Versant Ltd. 
Unit 4.2, Intec Business Park, 
Wade Road, Basingstoke, 
Hampshire.  RG24 8NE 
support@versant.de 
Tel: +44 (0)1256 366520 
Obsolescence Info: http://www.versant.com/products/obsolescence.html 
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4 Ordlista 
Atomär (Engelska: atomic). Odelbar. Något som är atomärt går 

inte att dela upp i mindre delar. I databassammanhang 
brukar man tala om att transaktioner kan vara atomära, 
och att en databas kan innehålla atomära värden.  
 

Atomärt värde (Engelska: atomic value). Ett värde i en databas som man 
betraktar som odelbart, och inte delar upp eller tittar på 
delar av 
 

Attribut (Engelska: attribute). Betyder "egenskap", och används 
både om kolumnerna i tabellerna i relationsmodellen, och 
om egenskaperna hos entiteterna. 
 

CAD/CAM CAD/CAM-program är ett datorprogram som används för 
datorstödd ritning och konstruktion. 

Databassystem (Engelska: database system). Kombinationen av en 
databashanterare och en databas. Ibland används ordet 
"databassystem" i stället som synonym bara för 
databashanterare. 
 

Datamodell (Engelska: data model). Ett sätt att beskriva världen, som 
man kan använda till exempel när man bygger upp en 
databas. Exempel: relationsmodellen, där man beskriver 
världen med hjälp av tabeller.  
 

De facto-standard En de facto-standard är ingen standard i den 
bemärkelsen att den genomgått en formell 
standardiseringsprocess. Den är istället en teknik eller 
metod som med tiden blivit så allmänt accepterad att den 
i princip fungerar som en standard.  
De facto är latin och betyder "i själva verket".  
 

Domän (Engelska: domain). Den mängd av värden som ett 
attribut kan ha.  
 

Dynamisk bindning (Engelska: late binding) Vilken metod som ska exekveras 
bestäms först under exekveringen.  
 

Entitetstyp (Engelska: entity type). I ER-modellen beskriver man 
världen med hjälp av två grundläggande byggblock: typer 
av saker, eller entiteter, och typer av samband mellan 
dessa saker. 
 

ER-modell (Engelska: entity-relationship model) 
 

Främmandenyckel (Engelska: foreign key) 
 

Fält (Engelska: array)  
 

Fält som lagrar byte (Engelska: byte-array) 
 

Grad (Engelska: degree) 
 

Gränssnitt (Engelska: interface). En skiljelinje mellan två delar i ett 
system, till exempel mellan ett applikationsprogram och 
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en databashanterare, eller mellan ett system och dess 
omgivning, till exempel mänskliga användare. 
Användargränssnittet till en databashanterare består av 
ett eller flera program, till exempel ett program där man 
kan skriva in SQL-frågor och få resultatet utskrivet på 
skärmen.  
 

Instans (Engelska: instance). "Förekomst" eller "exemplar". Talet 
17 är en instans av klassen eller typen heltal. 
 

Join Sammanslagning på svenska. En operation som går ut 
på att man kombinerar de rader från två tabeller som 
passar ihop enligt något visst villkor. Det finns även inre 
join och yttre join.  
 

Kandidatnyckel (Engelska: candidate key). En kolumn, eller en 
kombination av kolumner, som alltid har ett unikt värde för 
varje rad i tabellen. (Man får dock inte ta med några 
onödiga kolumner.) Man väljer sen en av 
kandidatnycklarna som primärnyckel. 
 

Kardinalitet (Engelska: cardinality). Hur många saker som kan delta i 
en och samma instans av en entitetstyp. Används främst i 
ER-modellen. 
 

Klient/server-arkitektur, 
klient/server-system 

(Engelska: client/server architecture, client/server system) 
Ett datorsystem som är uppdelat i ett program som gör 
själva arbetet och är igång hela tiden ("servern"), och ett 
eller flera program ("klienterna") som kan startas och 
avslutas oberoende av servern, och som kommunicerar 
med denna, ofta via ett datornät. Om systemet har 
mänskliga användare, så kör de klientprogrammen, och 
klientprogrammen brukar huvudsakligen bestå av 
användargränssnitt.  
 

Konceptuell datamodell Eller begreppsmässig datamodell (Engelska: conceptual 
data model). En datamodell som beskriver verkligheten i 
termer av de saker som finns i den verkligheten. Den 
säger inget om hur de ska lagras i en databas. Exempel: 
ER-modellen. 
  

Normaliseringsprocessen (Engelska: normalization) För att undvika redundant data 
i en relationsdatabas görs normalisering. Det är en teknik 
för att producera en mängd relationer med begärda 
egenskaper, med behörighetskrav på datan som är 
specifika för just det projektet. 
 

OODBMS  (Engelska: Object-Oriented Database Management 
System) Objektorienterat databashanteringssystem. 
 

Primärnyckel (Engelska: primary key).  
I en relationsdatabas: En kolumn, eller en kombination av 
kolumner, som alltid har ett unikt värde för varje rad i 
tabellen.  
 

Programmerings-paradigm (Engelska: impedance mismatch) Olika stilar att skriva 
och strukturera program.  
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Rad (Engelska: tuples) 
 

RDBMS (Engelska: Relational Database Management System) 
Relationsdatabashanteringssystem. 

Redundans (Engelska: redundancy). Upprepning av data eller 
funktionalitet. Kan vara nyttig eller skadlig, avsiktlig eller 
oavsiktlig. 
 

Relationsnycklar (Engelska: relational keys) 
 

Sammankopplade länkar (Engelska: aggregate links) 
 

SQL Av Structured Query Language. Ett deklarativt frågespråk 
som används i de flesta databashanterare.  
 

Superklass (Engelska: superclass) Arv tillåter en klass att bli 
specificerad som ett specialfall av en mer generell klass. 
Den generella klassen kallas för superklass. 
 

Supernyckel (Engelska: super key) 
 

Överlagring (Engelska: overloading) Flera metoder med samma 
namn, men med olika formella parametrar (typ eller 
antal). Den metod som används beror på de aktuella 
parametrarnas typ och antal. 
 

Överskuggning (Engelska: overriding) När en klass ärver en annan får 
den tillgång till metoder. I fall en ärvd metod inte ”passar” 
kan man överskugga den. Innebär att man skriver en ny 
metod med samma namn och med samma argumenttyp i 
den nya klassen. 
 

 


