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Abstract
The applications developed today require more complex solutions than the ones
developed in the 70’s when the relational model was introduced. This paper presents
situations that can cause problems when designing and implementing a relational
database. The possible problem situations are discussed and examples are given. A
solution of every problem is also presented.

The entity-relationship model is used when designing a corporation’s data need. The
importance of an datamodel that can model the complex situations is great because the
situations that can not be modelled seldom are implemented. The paper therefore
identifies situations that are hard to model with the entity-relationship model. Problems
of modelling inheritance and complex datatypes are for example discussed in the paper.

The paper also identifies situations that are hard to implement in a relational database.
The different problem situations are derived to the functional or non-functional
requirement from where the situation has its origin. Problems of implementing complex
datatypes and business rules, lacks in SQL are possible problem situations that are
discussed in the paper.
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Sammanfattning
Snabb tillgång till korrekt information är idag ett viktigt konkurrensmedel för företag.
Databaser gör detta möjligt genom att flera användare kan dela på verksamhetens
information och därmed kan informationen hållas aktuell och konsistent. Den här
studien behandlar relationsdatabasen som kännetecknas av att datan lagras i tabeller.
Databasens fördelar medför att den utgör kärnan i flera informationssystem och det är
därför viktigt att databasen uppfyller kundens och användarnas krav.

Studien identifierar typsituationer som kan skapa problem vid design och
implementering av relationsdatabaser. Syftet är att databasutvecklare kan utnyttja
studien för att veta vilka typsituationer som kan skapa problem i ett databasprojekt och
på så sätt vara förberedda. De identifierade problemen exemplifieras och förslag på
lösning presenteras.

ER-modellen är en datamodell som ofta används i designfasen av informations-
systemets relationsdatabas. Idag existerar det situationer som måste modelleras och
som är mer komplexa än när ER-modellen utvecklades i början av sjuttiotalet. Det
leder till att de begrepp som traditionella ER-modeller har inte är tillräckliga för
modellering i flera situationer. Förekomst av arv, komplexa datatyper och användande
av CASE-verktyg är enligt studien situationer som kan skapa problem vid
databasdesignen om en traditionell ER-modell används.

De problemsituationer som rör implementeringen av en relationsdatabas är uppdelade i
två delar, de som kan härledas till funktionella krav och de som kan härledas till icke-
funktionella krav. Implementering av komplexa datatyper och affärsregler, överföring
av objektmodell till relationsdatabas jämföra data och söka i trädstrukturer i SQL, är
exempel på situationer som kan skapa problem vid implementering och som härleds till
funktionella krav i studien. Prestanda och skalbarhet, maskinberoende och kostnad är
de icke-funktionella krav som studien behandlar.
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1 Introduktion
Informationssystem är på väg att bli en integrerad del av våra liv så pass mycket att de
enligt Dahlbom (1997) avgör organisationers välstånd och framgång. Därför är det
viktigt att systemen fungerar korrekt, effektivt och uppfyller kundens, användarnas och
verksamhetens krav.

Databaser ingår i de flesta informationssystemen. Enligt Evans (1995) är den viktigaste
funktionen hos ett informationssystem att det låter verksamhetens intressenter få
tillgång till centralt lagrad data. Den mest använda typen av databas idag bygger på
relationskonceptet, data lagras i tabeller, enligt Linthicum (1996). Därför kommer
relationsdatabasen att undersökas.

Det finns idag ett antal studier som påtalar vilka brister som existerar i
relationsmodellen, bland annat Davis (1997), Rennhackkamp (1997) och Witt (1997).
Denna studie syftar i att sammanfatta bristerna samt att identifiera de typsituationer
eller generella krav som ger upphov till dem. Genom att känna till typsituationer och
krav som kan ge upphov till problem är utvecklaren förberedd och kan undvika
problemen. Uttrycket relationsmodellen används i rapporten när både ER-modellen
och relationsdatabasen åsyftas.

Utveckling av informationssystem består inte bara av design och implementation av
databasstrukturer och algoritmer. Det krävs också att utvecklarna förstår behoven hos
systemets alla intressenter och får systemet att uppfylla deras krav enligt Evans (1995).
Typsituationerna som studien identifierar är uppdelade i situationer som är svåra att
modellera med ER-modellen och i situationer som kan skapa problem vid
implementering. Implementeringssituationerna härleds till de krav, funktionella eller
icke-funktionella, varifrån de uppstår. Introduktion till kravprocessen finns i kapitel 2.

Efter kravprocessen beskrivs relationsmodellens egenskaper. Grunderna i ER-modellen
introduceras eftersom studien ska undersökas om den stödjer specificeringen av
problemområdets utseende. Enligt Witt (1997) implementeras sällan typsituationer som
inte kan specificeras vilket leder till att den optimala lösningen inte uppnås. Sist i
kapitel 3 beskrivs processen vid utveckling av informationssystemets databas eftersom
den kopplar samman kravprocessen och relationsmodellen.

Studiens frågeställning och avgränsning formuleras i det tredje kapitlet där också det
förväntade resultatet och syftet med studien presenteras. Det förväntade resultatet med
studien är att presentera en lista över typsituationer som kan orsaka problem vid
modellering och implementering av relationsdatabaser.

I avsnittet metodbeskrivning presenteras tänkta metoder som kan användas för att
genomföra undersökningen och motivering för den valda metoden. I kapitel 5
introduceras de källor som studien refererar till.

Kapitel 6 innehåller genomförandet av undersökningen. Avsnittet innehåller de
typsituationer som är svåra att modellera med ER-modellen och de typsituationer som
kan skapa problem vid implementeringen av databasen. Analys av materialet i kapitel 7
diskuterar det material som studiens genomförande grundar sig på, exempelvis om
materialet är trovärdigt

Slutsatserna i kapitel 8 beskriver studiens resultat och hur väl problembeskrivningen
har besvarats. I kapitel 9 förs en diskussion om studien och uppslag till fortsatt arbete
presenteras i kapitel 10.
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2 Bakgrundsbeskrivning
Bakgrundsbeskrivningen är indelad i tre avsnitt: kravprocessen, databassystem och
databasdesignens kravprocess. Under rubriken kravprocessen beskrivs de aktiviteter
som ingår i kravprocessen och olika typer av krav.

I avsnittet databassystem beskrivs databasens funktion i ett informationssystem samt
viktiga komponenter som ingår i databassystemet. Avsnittet är fokuserat på
relationsmodellen som inkluderar både ER-modellen och relationsdatabasen. I sista
delen beskrivs kravprocessens utseende vid utveckling av databaser.

2.1 Kravprocessen

Kravprocessen är viktig vid utveckling av informationssystem som ska möta kundens
och användarnas krav och förväntningar. Loucopoulos (1995) använder uttrycket
”requirements engineering” när han syftar på processen som resulterar i en
kravspecifikation. Studien använder uttrycket “kravprocessen”. Denna kan enligt
Loucopoulos (1995) definieras som de aktiviteter som försöker förstå användarnas
exakta behov på ett mjukvaruintensivt system och översätta dem till precisa och
otvetydiga uttryck i en kravspecifikation.

De aktiviteter som ingår i kravprocessen är kravinsamling, kravspecificering och
kravvalidering och de olika typerna av krav är funktionella, icke-funktionella och
verksamhetskrav.

2.1.1 Kravprocessens aktiviteter

Kravprocessen är en iterativ process som framgår av figur 2.1.

                                              

Kravinsamling

Kravspecificering

Kravvalidering

Figur 2.1: Kravprocessens aktiviteter
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Varje insamlat krav måste specificeras och valideras. Enligt Loucopoulos (1995) ingår
tre huvudaktiviteter i kravprocessen:

• Insamling av krav.

• Representation av krav.

• Validering av krav.

Kravinsamling

Kravinsamling är den första aktiviteten inom systemutveckling. Aktiviteten är
nödvändig eftersom en systemutvecklare som ska lösa ett företags problem eller behov
måste vara insatt i det.

I ett systemutvecklingsprojekt krävs kunskap från olika personer beroende på vilken
roll de har i verksamheten och vilka uppgifter de vill att systemet ska lösa. Exempelvis
vill företagsledningen få ut statistik över verksamheten, systemadministratören har
synpunkter på implementeringen ihop med andra system och slutanvändarna vill ha
logiska skärmbilder att jobba med. Kunskap kan även erhållas genom litteraturstudie
över problemdomänen eller genom återanvändning av information från liknande
projekt.

Skälet till kravinsamlingen är att samla in kunskap kring problemdomänen och de krav
som ställs på systemet. Kunskapen och kraven överförs till en kravspecifikation.

Kravspecificering

Fasen kravspecificering leder fram till en formell modell, kravspecifikationen, där
kraven på mjukvaran beskrivs. Kravspecifikation kan liknas vid ett kontrakt mellan
användare och mjukvaruutvecklare som definierar de funktioner som systemet ska
innehålla. Den ska också beskriva egenskaper på systemet, till exempel prestanda och
pålitlighet. Specifikationen används i senare steg under systemutvecklingen som en
checklista för att kontrollera att systemet uppfyller alla specificerade krav.

Kravspecifikationen ska beskriva vad systemet ska göra och inte hur det ska fungera
eftersom det enligt Loucopoulos (1995) hindrar systemdesigners att tänka kreativt om
lösningar finns föreslagna. Om en databas ingår i systemet gäller samma förutsättning
med datamodellen, som är en del av kravspecifikationen. Den ska visa vad som ska
lagras, inte hur. Om datamodellen inte är en analysmodell utan en designmodell, med
förslag till lösning, menar Witt (1997) att den optimala lösningen inte nås beroende på
att designern då ofta följer datamodellens lösningsförslag utan att se till bättre
alternativ.

För att skapa en kravspecifikation krävs det kunskap om problemdomänen, den fås
från kravinsamlingsfasen.

Kravvalidering

Kravvalidering är en hela tiden pågående process vars mål är att garantera att
kravmodellen är konsistent med kundernas och användarnas intentioner. Definitionen
Loucopoulos (1995) sid 25 ger på kravvalidering är:

“… the process which certifies that the requirements model is consistent
with customers’ and users’ intensions”
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Behovet av validering uppstår när ny information tillförs den nuvarande kravmodellen
vilket innebär att kravvalidering pågår kontinuerligt och inte bara i slutet av
kravprocessen.

2.1.2 Krav

Ett krav definieras enligt IEEE-Std.’690’ (1990):

1.  Ett tillstånd eller kapacitet som användaren behöver för att lösa ett problem eller
utföra en uppgift.

2.  Ett tillstånd eller möjlighet som ett system eller systemkomponent måste inneha för
att tillgodose ett kontrakt, standard, specifikation, eller andra formellt införda
dokument.

3.  En dokumenterad representation av ett tillstånd eller möjlighet i 1 eller 2.

Enligt Loucopoulos (1995) finns tre olika slags krav: funktionella, icke-funktionella
och verksamhetskrav.

Funktionella krav

Funktionella krav beskriver funktionerna på mjukvarukomponenterna som utgör
systemet. De beskriver de transformationer som systemkomponenterna ska utföra på
indatan för att kunna producera användbar utdata. Funktioner specificeras därför i
termer som indata, bearbetning och utdata. Enligt Andersen (1992) specificeras för
varje funktion:

• Vad funktionen ska göra (behandlingsregler).

• Vilka rapporter eller skärmbilder funktionen ska producera.

• Vilken information funktionen behöver för att utföra uppgiften.

Exempel på funktionella krav som kunden eller användarna ställer på en databas är
vilka typer av frågor som ska ställas till systemet och hur svaren ska presenteras på
skärmen.

Även vilka typer av data, texter och bilder, databasen ska lagra är funktionella krav
som ställs på databasen. Dessa krav representeras dock inte enligt modellen som
Andersen (1992) förespråkar.

Icke-funktionella krav

Icke-funktionella krav spelar en betydande roll i designen och utvecklingen av ett
informationssystem eftersom icke-funktionella krav som inte uppfylls ofta leder till
olönsamma produkter, missnöjda användare eller i värsta fall att hela projektet läggs
ner. Icke-funktionella krav kan enligt Sommerville (1992) definieras som restriktioner
eller begränsningar på systemets service och kallas även kvalitetskrav.

De beskriver krav som rör systemets prestanda, externa gränssnitt, design-
begränsningar och kvalitetsattribut. Prestandakrav behandlar interaktionen mellan
systemet och dess användare när det gäller svarstider. Krav på systemets externa
gränssnitt är till exempel att användargränssnittet ska vara tydligt. Designkrav
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behandlar olika begränsningar som kan påverka designen på systemet beroende på
olika externa eller interna standarder. Kvalitetsattribut är de krav som beskriver
systemets egenskaper som till exempel systemets säkerhet, underhåll och tillgänglighet.
Om systemet är tänkt att existera under lång tid är det också viktigt att det går att
uppgradera vid förändrade förutsättningar i problemdomänen.

Exempel på icke-funktionella krav som kunden eller användarna ställer på en databas
är hur många användare som samtidigt ska ha möjlighet att komma åt databasen. Även
skydd mot obehörigt intrång och kostnadskrav på databasen är krav som ställs.

Verksamhetskrav

På senare tid har en ny typ av krav, verksamhetskrav, fått mer uppmärksamhet.
Verksamhetskraven beskriver förutom funktionerna på systemet även vilken roll
systemet ska ha i verksamheten där det ska implementeras.

För att det färdiga systemet ska accepteras och fylla sina funktioner till fullo måste det
enligt Loucopoulos (1995) finnas en förståelse över verksamheten samt de olika
systemintressenternas roll i denna. Om systemet ska integreras i hela verksamheten från
ledningen ner till slutanvändaren krävs att alla intressenters önskemål tas till vara. En
förutsättning för att lyckas med detta är att systemutvecklarna tar reda på de olika
intressenternas uppfattning angående vilka problem de anser systemet ska lösa åt dem
och vilka förväntningar de har på systemet.

2.2 Databassystem

Databaser ingår i de flesta informationssystemen. Enligt Evans (1995) är den viktigaste
funktionen hos ett informationssystem att det låter verksamhetens intressenter få
tillgång till centralt lagrad data. Därför är det viktigt att databasen fungerar korrekt, är
effektiva och uppfyller kundens och användarnas krav.

Den stora ökningen av datoranvändandet beror enligt Date (1994) till stor del på
databaser och databasteknologin. Elmasri (1994) hävdar att databaser kommer att
spela en avgörande roll inom nästan alla områden där datorer används, inklusive
affärsverksamheter, utbildning och  rättsväsendet.

En databas är en samling av relaterad data. Med data menas fakta som kan sparas och
som har en implicit innebörd. En databas har följande egenskaper enligt Elmasri
(1994):

• En databas representerar en syn av den verkliga världen, även kallad minivärlden.
Ändringar i minivärlden reflekteras i databasen. En databas över anställda
förändras när folk börjar eller slutar en anställning.

• En databas är en logisk sammanhängande samling data med en naturlig
betydelse. En slumpmässig mängd data kan därför inte anses vara en databas.

• En databas är designad, byggd och innehar data för en speciell orsak. Exempelvis
att hålla reda på anställda på ett företag. Den har också en grupp användare som
utnyttjar datan, till exempel löneavdelningen på företaget.

Innan databaser användes för informationslagring lagrades samma data i flera olika filer
och det medförde problem vid uppdateringar. Ofta fanns det motsägelsefull
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information lagrad beroende på att vissa datafiler glömdes bort att uppdateras och
därför innehöll inaktuell information.

Vid användning av databaser krävs ofta bara ändring och tillägg på ett ställe när
databasen uppdateras. Målet är att ha så lite redundant, dubbellagrad, information som
möjligt. Andra fördelar med databaser är enligt Oracle (1988):

• Data kan delas av flera användare.

• Standarder kan införas, exempelvis hur informationen lagras.

• Inkonsistent information kan undvikas.

• Hög säkerhet kan upprätthållas om data bara lagras på ett ställe.

Enligt Date (1994) har forskning och utveckling av databasprodukter sedan sjuttiotalet
fokuserats på relationsansatsen. Andra typer av databaser inkluderar:

• Objektorienterade databaser

• Nätverksdatabaser

• Hierarkiska databaser

Objektorienterade databaser har sina rötter i objektorienterade programmeringsspråk
och har enligt Elmasri (1994) visat sig bättre vid utveckling av mer komplexa
applikationer än traditionella relationsdatabaser. Exempel på system där
objektorienterade databaser är framgångsrika är CAD/CAM1 och system som kräver
lagring av multimedia. Den objektorienterade ansatsen definierar en databas i termerna:
objekt, objektens egenskaper och de operationer, metoder, som kan utföras på
objekten. Objekt med samma struktur och beteende tillhör en klass.

Enligt Elmasri (1994) finns väldigt få nätverksdatabaser och hierarkiska databaser
implementerade idag och därför presenteras de inte närmare. Dessa två typer var
dominerande innan relationsdatabasen introducerades.

I det här avsnittet presenteras begreppet klient/server, grundläggande begrepp, viktiga
komponenter i en relationsdatabas och datamodeller. Fortsättningsvis i rapporten syftar
”databas” på relationsdatabas om inget annat anges. Figur 2.2 beskriver
databassystemets miljö och visar var de olika delarna som beskrivs i rapporten existerar
i databassystemet.

                                               
1 CAD/CAM betyder computer-aided design och computer-aided manufacturing, datorstödd design
och tillverkning.
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Användare

Databassystem

Applikationsprogram/Frågor

DBHS
Mjukvara Mjukvara för att processera 

Frågor/Program

Mjukvara för åtkomst av 
lagrad data

Definition av
databasen,
Meta-data

Lagrad data i 
tabellform

SQL,
Affärsregler

Figur 2.2: Databassystemets miljö, efter Elmasri (1994) sid 3.

2.2.1 Klient/server system

Verksamheters informationssystem utvecklas ofta i form av klient/server system.
Tidigare har informationssystem innehållande databaser ofta implementerats med en
stordator och en mängd klienter. Ett bevis för att klient/server system innehållande
databaser ökar är att Windows NT-databaser ökade med hela 91% under 1997.
Samtidigt minskade Unix-baserade databaser med två procent enligt CS (1998).

Klient/server innebär enligt Evans (1995) ett datorsystem som är uppbyggt av en
mängd servrar och en mängd klienter. Varje server erbjuder en tjänst och varje klient
kan få tillgång till en eller flera tjänster. Klienten, ofta en persondator, begär tjänster,
behandlar resultaten och presenterar dem på skärmen. En server kan också bete sig
som en klient och anropa ytterligare servrar för utförande av tjänster servern inte klarar
av. Klienter och servrar kommunicerar genom väldefinierade gränssnitt, ofta över
lokala nätverk (LAN). Exempel på tjänster en server enligt Evans (1995) kan
tillhandahålla är:

• Tillgång till databaser

• Tillgång till skrivare

• Tillgång till e-post

Det finns en mängd fördelar med att designa ett system av typen klient/server. Evans
(1995) beskriver dessa fördelar:
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• Plattformskostnad: Priset är idag ett viktigt icke-funktionellt krav vid
utveckling av informationssystem enligt Rennhackkamp (1996b). Det stora
utbudet av relationsdatabaser på marknaden som erbjuder liknande basfunktioner
innebär att kunden har chans att välja den bästa och mest prisvärda av dessa
produkter.

• Klarare beskrivning: Klient/server system beskrivs som ett antal komponenter
där varje komponent har en uppgift att utföra. Klarhet och enkelhet i designen
och utvecklingen strävar utvecklare efter.

• Grafiska användargränssnitt: De möjligheter en persondator erbjuder i form
av grafiska gränssnitt underlättar för användaren vid kommunikation mot datorn.
Ett bra exempel på det är kalkylprogram som enligt Evans (1995) har medfört att
miljoner människor har dragit nytta av datorns möjligheter.

• Kvalitet: Om systemet byggs av specialkomponenter, databasserver, lokalt
nätverk och arbetsstationer, som används av många organisationer ger ett robust
system.

• Utbyggbarhet: Att lägga till nya möjligheter till ett klient/server system är
teoretiskt lika lätt som att lägga till en ny server till nätverket och tillåta åtkomst
från redan existerande arbetsstationer.

Det finns också nackdelar med klient/server system. Det har visat sig svårt att
implementera många funktioner, servrar och de lyckade system som existerar är ofta
små och implementerade i ett enda lokalt nätverk enligt Evans (1995).

2.2.2 Grundläggande begrepp

I en relationsdatabas lagras all data i form av tabeller. Ett matematiskt uttryck för
tabell är relation vilket medför att tabell och relation kan användas synonymt. Hela
tabellen inklusive tabellens namn utgör relationen. Tabell 2.1 visar ett exempel på en
tabell/relation.

VINKÄLLARE

VIN ÅRGÅNG ANTAL FLASKOR

Chardonnay 1991 4

Fumé Blanc 1991 2

Pinet Noir 1988 3

Zinfandel 1989 9

Tabell 2.1: Exempel på tabell/relation, efter Date (1995) sid 23.

Tabellens namn och översta kolumn utgör tillsammans relationens definition - dess
intension. Intensionen beskriver vilka typer av uppgifter som finns i relationen.
Tabellens innehåll, raderna, utgör relationens extension. En relations extension
varierar över tiden i och med att inaktuella rader tas bort och/eller nya rader
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tillkommer. En rad i tabellen benämnes en tuppel. En kolumn i en tabell kallas för fält.
Fälten i en databas innehåller ett värde.

2.2.3 Databashanteringssystem

Den centrala delen i ett databassystem är databashanteringssystemet (DBHS). Studien
behandlar en typ av DBHS, nämligen relationsdatabashanteringssystem (RDBHS).
DBHS är en samling program som möjliggör skapande av databaser och utförande av
operationer på den lagrade datan. Lagring, hämtning och uppdatering av data är
vanliga funktioner användaren begär att DBHS ska utföra. DBHS ansvarar också för
att datan i databasen är konsistent och löser samtidighetsproblem om två eller flera
användare uppdaterar databasen samtidigt. De största tillverkarna av DBHS 1997 var
enligt CS (1998):

• Oracle

• IBM

• Microsoft

• Sybase

• Informix

Två viktiga delar i ett databashanteringssystem är SQL och affärsregler.

SQL - ett språk för relationsdatabaser

Structured Query Language (SQL) finns idag implementerat i de flesta DBHS-
tillverkarnas databaser enligt Elmasri (1994). Förkortningen är dock missvisande
eftersom språket är mer än ett frågespråk. SQL kan till exempel även användas för att
skapa databasschema och tabeller, uppdatera databasen, definiera datatyper, utföra
kontroller och ta hand om samtidighetsproblem. SQL använder termerna tabell, rad
och kolumn för relation, tuppel respektive attribut.

Affärsregler och triggers

Databasen lagrar information över en verksamhet och integritetsbegränsningar, även
kallade affärsregler, är de regler som databasen måste följa för att informationen i
databasen ska vara korrekt. För att erhålla en bra databas krävs det enligt Elmasri
(1994) att verksamhetens affärsregler identifieras och det är DBHS som är ansvarig för
att reglerna i databasen följs.

Palmquist (1997) menar att endast en delmängd av alla regler som kontrollerar
verksamheten är relevant för informationssystemet. Figur 2.3 visar var de olika
affärsreglerna i förhållande till informationssystemet och databasen existerar i en
verksamhet.
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Informationssystem

1

2

3

4

5

Databas

1. AR som ej är intressanta
2. AR som ej kan formaliseras
3. AR som ej borde formaliseras på
    grund av deras oregelbundenhet
4. AR som finns i informationssystemet,
    (applikationskod)
5. AR som finns i den underliggande 
     databasen

AR = Affärsregler

Figur 2.3: Regler i informationssystem, efter Palmquist (1997) sid 21.

Regelmängden markerad med 1 representerar regler som inte är intressanta för
informationssystemet. Exempel på sådana regler är mänskligt beteende och normer.
Regelmängden markerade med 2 representerar regler som inte är möjliga att
formalisera. Exempel på sådana regler är generella policys och riktlinjer.
Regelmängden markerad med 3 borde inte implementeras på grund av deras
oregelbundenhet.

Regelmängden markerad med 4 representerar regler som existerar i applikationskoden.
Exempel på sådana regler är att ”en kund får endast beställa varor om han/hon har
tillräcklig kredit”. Regelmängden markerad med 5 representerar regler som existerar i
databasen. Det är dessa regler som databassystemet styr. Exempel på sådana regler är
att ”ingen anställd får ha högre lön än sin närmaste chef”. Enligt Palmquist (1997) kan
exemplen från 4 och 5 bytas ut mot varandra, istället för att existera i applikations-
programmet kan de existera i databasen och vice versa.

Elmasri (1994) beskriver följande affärsregler som kan implementeras i en DBHS.

Domänbegränsningar beskriver vilka typer av värden som ett attribut kan inneha. En
domän är en uppsättning värden som innehar en naturlig betydelse. Värden som utgör
en domän specificeras ofta via en datatyp, till exempel heltal eller teckensträng.

Nyckel- och relationsbegränsningar: I ER-modellen är en entitets attribut en nyckel
om den har ett unikt värde vid en särskild tidpunkt. Det unika värdet hos en entitets
nyckelattribut används för att identifiera den särskilda entiteten.

Relationsbegränsningen påvisar villkor hur en viss entitetstyp kan tillhöra en relation. I
ER-modellen finns två huvudbegränsningar, kardinalitet och delaktighet. De olika
kardinalitetstyperna är ett till ett - 1:1, ett till många - 1:N, många till ett - N:1 och
många till många - M:N.

Delaktighetsbegränsningen specificerar om en entitet måste delta i en relationsinstans
eller om den kan existera oberoende av andra entiteter. Det kallas total delaktighet
respektive delvis delaktighet.

Semantiska integritetsbegränsningar: De flesta begränsningar kan specificeras som
nyckel- eller relationsbegränsningar. Mer komplexa begränsningar kan dock inte



2 Bakgrundsbeskrivning

13

specificeras med hjälp av dessa utan istället används semantiska integritets-
begränsningar. Exempel, hämtade från Elmasri (1994), på semantiska integritets-
begränsningar är ”en anställd kan ej ha högre lön än sin chef” och ”maximala antalet
timmar en anställd kan jobba på projekt är 56 timmar per vecka”.

Triggers: En trigger är enligt Rennhackkamp (1996) en fördefinierad databasprocedur
som automatiskt upprätthåller affärsreglerna i databasen. Exempel på affärsregel i ett
banksystem är ”Positive Opening Balance” dvs bankkonto som öppnas får ej ha
minussaldo. Förutom affärsregeln är även en händelse och en åtgärd kopplad till
triggern.

Händelsen är en specifik situation i databasen som aktiverar triggern. Händelsen i
exemplet är när ett bankkonto öppnas.

Åtgärden som är kopplad till triggern är en procedur eller en sekvens av procedurella
operationer, som utförs om någonting bryter mot affärsregeln. I det här fallet kan bland
annat dessa två alternativa åtgärder vidtagas.

1.  Öppning av bankkonto med negativt saldo nekas av systemet.

2.  Saldot på konto sätts automatiskt till noll när kontot öppnas.

2.2.4 Datamodeller

En egenskap med databasansatsen är att den erbjuder dataabstraktion genom att dölja
detaljer rörande datalagring som de flesta databasanvändarna inte behöver känna till.
Datamodeller är enligt Elmasri (1994) det främsta hjälpmedlet för att erbjuda
dataabstraktion. Datamodellen använder en mängd begrepp för att beskriva databasens
struktur, datatyper, relationer och begränsningar. De flesta datamodeller innehåller
också vissa basfunktioner som specificerar operationer som exempelvis hämtning och
uppdatering av data.

Flera olika datamodeller har föreslagits genom åren. Elmasri (1994) kategoriserar de
olika datamodellerna utifrån vilka typer av begrepp de erbjuder för beskrivning av
databasstrukturen. Konceptuella datamodeller erbjuder begrepp som liknar
användarens sätt att uppfatta datan. Fysiska datamodeller däremot beskriver detaljerat
hur datan ska lagras i databasen och är mer lämpade för databasutvecklare.

Konceptuell datamodell

Konceptuella datamodellerna använder begreppen entitet, attribut och relationer.
Entitet/relationsmodellen är en populär konceptuell datamodell.

Entitet/relationsmodellen (ER-modellen) introducerades av Chen (1976) och har
under åren utvecklats av flera personer och finns idag i många olika dialekter. Studien
använder den version av ER-modell som finns presenterad i Elmasri (1994).

ER-modellen används ofta vid den konceptuella designen av databasapplikationer
eftersom användare har lätt att förstå den och kan bidraga med synpunkter. ER-
modeller beskriver data som entiteter, relationer och attribut. En entitet representerar
en verklig ”sak” i problemdomänen med en oberoende existens. En entitet kan vara ett
objekt med en fysisk existens, till exempel en särskild person, bil, hus eller anställd,
eller ett objekt med en konceptuell existens, till exempel ett företag, ett jobb eller en
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högskolekurs. Varje entitet har vissa egenskaper, attribut. Exempel på attribut som
beskriver en högskolekurs är kursnummer, kursnamn, föreläsare och examinator.

En relation existerar mellan n entitetstyp(er) och har en beroende2 existens. Det finns
fyra typer av relationer:

• Ett till ett förhållande

• Ett till många förhållande

• Många till ett förhållande

• Många till många förhållande

ER-modeller uttrycks i form av ER-diagram. När ER-diagrammet beskriver
förhållandena korrekt över de data som ska lagras i databasen översätts det till tabeller
i vilka datan lagras i databasen. I Figur 2.4 finns en förteckning över de symbolerna
Elmasri (1994) använder.

Symbol Betydelse

Entitetstyp

Exempel

Anställd

Svag entitetstyp

Relationstyp (Antställd) Arbetar På (Projekt)

Identifierande 
relationstyp

Attribut

Nyckelattribut

Namn

Personnummer

Flervärt attribut En bil som har flera färger

Sammansatt attribut Adress: Gatudadress, Postnr, Postadress

Härlett attribut Medelålder på anställda

Figur 2.4: Symboler i ER-diagram, efter Elmasri (1994) sid 59.

                                               
2 Beroende existens betyder att relationen är beroende av de entiteters existens vilkas förhållande
relationen representerar.
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Fysisk datamodell

En annan typ av datamodell är fysisk datamodell. Den erbjuder begrepp som detaljerat
beskriver hur datan lagras i datorn. Den här typen av datamodell riktar sig främst till
dataspecialister.

Mellan dessa ytterligheter finns representations eller implementations-datamodeller
som erbjuder begrepp som kan förstås av slutanvändare samtidigt som den visar hur
datan är organiserad i datorn. De två sistnämnda typerna av datamodeller beskrivs inte
närmare i den här studien.

2.3 Processen databasdesign

Figur 2.5 visar de olika stegen i processen databasdesign. De första stegen i databas-
designen innefattar analys av problemdomänen och insamling av krav på databasen.
Senare i processen ingår design och val av en specifik DBHS.

Problemdomän

Kravinsamling och
analys

Konceptuell designFunktionsanalys

Logisk design

Design av 
applikationsprogram

Fysisk design

Transaktions-
implementation

Funktionella krav

Hög-nivå Transaktions-
specification

Applikationsprogram

Databaskrav

Konceptuellt schema

Logiskt (konceptuellt) schema

Internt shcema

DBHS-oberoende

DBHS-specifik

Figur 2.5: Databasdesignens roll i kravprocessen, efter Elmasri (1994) sid 41.
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2.3.1 Kravinsamling och analys

Det första steget i processen databasdesign är kravinsamling och analys. I det här
steget intervjuar databasutvecklarna tänkta databasanvändare för att förstå och
dokumentera deras krav på datan. Resultatet av steget är en väldokumenterad rapport
över användarnas krav. Samtidigt som kraven på datan specificeras bör enligt Elmasri
(1994) också de funktionella kraven på applikationen specificeras. Senare krävs
nämligen en kontroll att all data finns tillgänglig för att funktionerna ska kunna utföras.

Med funktionella krav inom databasdesign menas de användardefinierade operationer
eller transaktioner som ska utföras på databasen, till exempel hämtning eller
uppdatering av data. För att representera funktionerna används dataflödesdiagram.

2.3.2 Konceptuellt schema över databasen

När kraven på databasen samlats in och analyserats skapas ett konceptuellt schema
över databasen. Här används en konceptuell datamodell, till exempel ER-modellen.
Steget kallas konceptuell databasdesign. Det konceptuella schemat är en beskrivning
av användarnas krav på data och inkluderar detaljerad beskrivning över datatyper,
relationer och begränsningar.

Det konceptuella schemat innehåller inte detaljer kring implementeringen och kan
därför användas som hjälpmedel vid kommunikation med tänkta användare som saknar
teknisk kunskap. Kommunikationen ska enligt Elmasri (1994) visa att användare och
utvecklare förstår varandra och att arbetet är på rätt väg. Det konceptuella schemat
kan också användas för kontroll att användarnas krav är uppfyllda och att inga
konflikter existerar bland de framtagna kraven.

2.3.3 Specificering av högnivå transaktioner

När det konceptuella schemat är designat kan de grundläggande databasoperationerna,
uppdatering och hämtning av data, användas för att specificera högnivå transaktioner
motsvarande de användardefinierade operationerna som identifierades i den
funktionella analysen. Det kan vara nödvändigt att modifiera det konceptuella schemat
om några funktionella krav inte kan specificeras med hjälp av datan i det konceptuella
schemat.

2.3.4 DBHS-specifik design

Alla steg som hittills diskuterats i databasdesignen har inte varit beroende av någon
specifik DBHS. Fördelen med denna ansats är att databasdesigners inte måste bry sig
om tekniska begränsningar utan kan skapa ett så bra konceptuellt schema som möjligt.
Stegen som följer är dock beroende av en specifik DBHS.

Nästa steg i designprocessen rör implementeringen av databasen i form av en
kommersiell DBHS. De flesta DBHS på marknaden använder en implementations-
datamodell. Det konceptuella schemat transformeras från en konceptuell datamodell till
implementationsmodellen, som är specifik för den kommersiella DBHS som väljs.
Steget kallas logisk databasdesign.
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Det sista steget är den fysiska databasdesignen. Under denna fas specificeras
databasens interna lagringsstrukturer och filorganisation. Samtidigt designas och
implementeras applikationsprogram motsvarande de högnivå transaktions-
specifikationer som erhölls i tidigare steg.
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3 Problembeskrivning
Hittills har kravprocessens faser och olika typer av krav samt databasens funktion och
betydelse i informationssystemet diskuterats. Databasens betydelse understryks av
Evans (1995) som hävdar att den viktigaste egenskapen hos ett informationssystem är
att det tillåter de anställda att dela på centralt lagrad data.

Informationssystem innehållande databaser är idag viktiga medel för företags
konkurrensförmåga och effektivitet. För att ett informationssystem framgångsrikt ska
kunna implementeras i verksamheten är det enligt Loucopoulos (1995) viktigt att
systemet uppfyller de krav som kunden och användarna ställer på det.

Teorin bakom rapporten är att kunderna ställer högre krav idag på de informations-
system som utvecklas för en verksamhet. Teorin stöds av Bubenko (1992) som menar
att utvecklingen av informationssystem har gått från väldefinierade system uppbyggda
på matematiska rutiner mot komplexa system med kundens och användarnas krav i
fokus.

Samtidigt som högre krav ställs på databasen bygger relationsmodellen fortfarande på
samma grundkoncept enligt Rennhackkamp (1996b), data lagras i tabeller. Enligt Witt
(1997) har inte ER-modellens utvecklats mycket sedan introduktion 1976. Det medför
att mer komplexa situationer är svåra att modellera med ER-modellen.

Enligt Ault (1996) och Ström (1997) misslyckas cirka 1/3 av alla datorprojekt och 80%
av projekten måste återkallas minst en gång för ytterligare utvärdering innan
utvecklarna kan fortsätta jobba mot det slutliga systemet. Enligt Ström (1997) beror
flera misslyckanden på grund av att inte förstudien har varit tillräcklig noggrann.
Studien koncentrerar sig på problem som kan uppkomma vid utvecklingen av
informationssystemets databas.

Enligt Linthicum (1996b) kan en mängd problem uppkomma när informations-
systemets databas utvecklas. Bland de Linthicum (1996b) nämner finns antalet
användare databasen ska klara av, kostnadsbegränsningar som kunden har, kundens
prestandakrav och implementering av affärsregler.

Begreppet typsituation är viktigt i den här studien. Med typsituation menas situationer
som är vanliga i utvecklingsprojekt rörande informationssystemets databas.
Typsituationerna härleds till antingen en modelleringssituation, ett funktionellt krav
eller ett icke-funktionellt krav från kund eller användare. Om en situation kan
identifieras som typsituation avgörs av det som finns skrivet i databaslitteratur.

3.1 Problemprecisering

Studien ska identifiera vilka typsituationer som är svåra att modellera med ER-
modellen och vilka typsituationer som kan orsaka problem vid implementering av
informationssystemets databas. Typsituationer som är svåra att implementera härleds
till typen av krav, funktionellt eller icke-funktionellt, varifrån den uppstår. Det leder till
följande frågeställningar:

1.  Vilka typsituationer är svåra att modellera med ER-modellen?

2.  Vilka generella funktionella krav kan skapa problem vid implementering av en
relationsdatabas?
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3.  Vilka generella icke-funktionella krav kan skapa problem vid implementering av en
relationsdatabas?

Studien ska dessutom påvisa exempel där brister uppstår och ge förslag till lösningar.

3.2 Avgränsning

Figur 3.1 visar var i databasdesignen studien är koncentrerad.

Problemdomän

Kravinsamling 
och analys

Konceptuell designFunktionsanalys

Funktionella krav        1

Hög-nivå Transaktions-
specification

Databaskrav            1

Konceptuellt schema

1

2

1.  Generella krav som är svåra att lösa med relationsdatabas

2.  Typsituationer som är svåra att modellera med ER-modellen

Figur 3.1: Avgränsning för studien, efter Elmasri (1994) sid 41.

Idag finns flera typer av databaser, bland annat relationsbaserade och objektorienterade
och dessa har enligt Stonebraker (1990) olika brister. Studien är koncentrerad till en
typ av databas, relationsdatabasen. Motivering av valet är att relationsdatabaser enligt
Linthicum (1996) idag är den mest använda typen av databas. Dock kommer
objektorienterade lösningar föreslås om det existerar för något identifierat problem.

Det finns idag många olika dialekter på ER-modeller. Den dialekt som studien
använder för att  påvisa brister är den som finns presenterad i Elmasri (1994). Skälet
till det är att den ER-modellen är väl dokumenterad och utformad av en expert på
datamodeller.
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Studien ska också presentera förslag till lösningar på de svårlösta situationer och krav
som identifieras men det är inte studiens huvudsakliga syfte. Det kan därför finnas
andra lösningar än de som ges som förslag.

3.3 Förväntat resultat

Tidigare forskning inom området har koncentrerats på vilka begränsningar som finns i
relationsmodellen. Den här studien ska istället koncentrera sig på att identifiera vilka
typsituationer som dessa brister härstammar ifrån.

Resultatet av studien ska bli en presentation av typsituationer som är svåra att
modellera med ER-modellen. Typsituationerna som kan skapa problem vid
implementering ska härledas till de krav, funktionella eller icke-funktionella, varifrån de
uppstår.

3.4 Syfte

Syftet med att identifiera typsituationer som är svåra att modellera med ER-modellen
är att situationer som inte kan modelleras enligt Witt (1997) sällan uppfylls i den
slutliga databasen. Det leder enligt Witt (1997) till att den optimala lösningen ofta
uteblir.

Syftet att presentera en lista över generella krav som kan skapa problem vid
implementering av en relationsdatabas är att denna lista kan användas vid utveckling av
databaser. Genom att kontrollera mot kravspecifikationen kan utvecklarna vara
förberedda på vilka problem som kan uppstå. Genom att tidigt identifiera svårigheter
som kan att uppstå kan extra arbete läggas ned för att lösa dem.
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4 Metodbeskrivning
I det här kapitlet kommer möjliga tillvägagångssätt, som kan användas vid lösning av
studiens frågeställningar, att behandlas. Metoderna kommer att beskrivas samt
diskuteras utifrån deras för- och nackdelar i förhållande till frågeställningarna. En av
dessa metoder väljs för att utföra genomförandet.

4.1 Bakgrund

Studien ska identifiera typsituationer som är svåra att modellera och implementera med
relationsmodellen. Följande frågor ska besvaras:

• Vilka typsituationer är svåra att modellera med ER-modellen?

• Vilka generella funktionella krav kan skapa problem vid implementering av en
relationsdatabas?

• Vilka generella icke-funktionella krav kan skapa problem vid implementering av
en relationsdatabas?

Studien ska dessutom påvisa exempel där brister uppstår och ge förslag till lösningar.

4.2 Metoder

De metoder som beskrivs är uppdelade i tre delar:

1.  Val av typsituationer för vidare undersökning.

2.  Metod för vidare undersökning.

3.  Verifikation av resultatet.

Del ett är en inledande undersökning som ska klargöra vilka typer av situationer och
krav som ska undersökas. Tänkta tekniker som kan användas för att utföra del ett är
enkätstudie, genomgång av kravspecifikationer, eller en avgränsning utifrån litteratur.

I del två sker undersökningen av de valda kraven där de kontrolleras om de är
svårlösta i relationsmodellen. Litteraturstudie och intervjuer är tekniker som beskrivs
för att utföra undersökningen. I tredje delen verifieras resultatet med hjälp av en
implementation eller ett exempel.

Studien ska även ge förslag på problemlösningar. Studiens huvudsakliga syfte är dock
inte att finna alla möjliga lösningar. Därför kan det finnas andra tillvägagångssätt för att
lösa problemen än de lösningar som presenteras i studien efter respektive problem.

4.2.1 Metod 1

1.  Enkätstudie

2.  Dokumentgenomgång, litteraturstudie

3.  Implementation
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Steg 1 enkätstudie

Enkäter förknippas med formulär som skickas per post, men det finns enligt Patel
(1994) även ”enkät under ledning” där undersökaren tar med sig formuläret och
besöker personerna som ska besvara enkäten. Genom att undersökaren är närvarande
kan han/hon förtydliga frågorna om det krävs. En enkätstudie kan ta lång tid om de
tillfrågade inte svarar och extra påminnelser måste skickas ut. Vid stora enkät-
undersökningar är det också tidskrävande att sammanställa svaren.

En inledande enkätundersökning utförs i studien för att fråga efter vanliga situationer
som modelleras och för att få en uppfattning över vilka krav som ställs på databaser.
Enkätundersökningen riktar sig till databasutvecklare. Efter genomförd enkät-
undersökning finns det underlag som visar vilka situationer och krav som är generella
och ska kontrolleras.

Steg 2 dokumentgenomgång, litteraturstudie

Vid litteraturstudien undersöks de situationer och krav som anses vara generella utifrån
enkätundersökningens resultat. Enligt Patel (1994) används beteckningen dokument
för sådan information som nedtecknats eller tryckts men även sådan information som
lagras på andra sätt till exempel filmer, bandupptagningar och fotografier. Problem
med litteraturstudier är att det är svårt att hitta relevant information. Skäl till det kan
vara att material saknas, materialet är inte offentligt eller materialet kan vara för
gammalt och inaktuellt. Tidsåtgången vid dokumentgenomgången ligger till största
delen i att hitta material som är aktuellt för undersökningen.

Facklitteratur och Internet är de källor metod 1 använder för att för att kontrollera
typsituationerna och kraven.

Facklitteratur: I facktidningar, DBMS och Database Programming and Design, finns
information över vilka brister som finns i relationsmodellen. Även böcker, t.ex. Elmasri
(1994), som behandlar databaser har information över svårlösta krav. För att göra en
bedömning om insamlad fakta krävs det enligt Patel (1994) att dokumenten bedöms
kritiskt.

Internet: Internet är en stor informationskälla där undersökaren kan hitta precis det
han/hon letar efter. Problem med information från Internet är att den är svår att
kontrollera eftersom källorna kan vara anonyma eller att informationen är skriven för
att vilseleda läsaren. De källor som används från Internet härstammar enbart från
databastidningarnas, DBMS och Database Programming and Design, hemsidor.
Information från Internet kräver noggrann källkritik för att garantera att informationen
är korrekt.

Steg  3 implementation

För att kontrollera att de typsituationer och krav som fastställts som svårlösta i del två
verkligen är det försöker de modelleras i ER-modellen eller implementeras i en
relationsdatabas. De som är svåra att modellera eller implementera tillförs studien. Att
modellera typsituationer i ER-modellen är smidigt eftersom inga extra verktyg behövs.
Att däremot försöka kontrollera kraven genom en implementation i en specifik DBHS
är mycket tidskrävande. De delar som ingår i en implementation är att införskaffa ett
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DBHS, lära sig den specifika DBHS som ska användas och att utföra
implementationen.

4.2.2 Metod 2

1.  Enkätstudie

2.  Intervju

3.  Implementation

Steg 1 enkätstudie

Till skillnad från enkätstudien i metod 1 riktar sig den här till personer på företag som
är med och utformar kravspecifikationer. Resultatet av enkätundersökningen ska visa
vilka typer av situationer som måste kunna modelleras och vilka krav som vanligtvis
ställs på informationssystems databas.

Steg  2 intervju

Intervju innebär vanligtvis att intervjuaren träffar intervjupersonen och ställer frågor,
men intervjuer kan enligt Patel (1994) även genomföras via telefonsamtal. Tänkta
intervjupersoner i metod 2 är databasutvecklare. Intervjufrågorna grundar sig på de
situationer och krav som framkom i enkätundersökningen. Intervjuerna ska resultera i
de situationer och krav som enligt databasutvecklarna är svåra att modellera eller
implementera med relationsmodellen.

Skillnaden mellan intervju och enkät är dels att tidsåtgång per person som undersöks är
mindre vid enkätundersökning än vid intervjuer. Det innebär att fler personer kan
undersökas om enkätundersökning väljs istället för intervju. Fördelen med en intervju
är att intervjuaren kan ställa följdfrågor eller förtydliga om personen som intervjuas
inte förstår frågan korrekt. Intervjuer leder enligt Patel (1994) ofta till djupare
kunskap. De två olika teknikerna är exempel på kvantitativa respektive kvalitativa
insamlingsmetoder enligt Patel (1994). Intervju är en kvalitativ metod och kräver inte
lika stort underlag i antal undersökningar beroende på att djupare kunskap erhålls. Det
tidskrävande med intervjuer är att intervjupersonerna kan vara upptagna och
därigenom dra ut på undersökningen.

Steg 3 implementation

Steg tre är samma i metod 1 och 2. För att kontrollera att de situationer och krav som
fastställs som svårlösta faktiskt är det försöker de modelleras i ER-modellen eller
implementeras i en relationsdatabas. De som är svåra att modellera eller implementera
tillförs studien.
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4.2.3 Metod 3

1.  Dokumentgenomgång, kravspecifikationer

2.  Dokumentgenomgång, litteraturstudie

3.  Dokumentgenomgång, exemplifiera

Steg 1 dokumentgenomgång, kravspecifikationer

Insamling av verksamheters kravspecifikationer på informationssystem är ett alternativ
till informationsåtkomst. Om informationssystemen innehåller databaser undersöks de
kravspecifikationer de är grundade för att finna vilka krav som ställs på systemens
databaser.

Nackdelen med insamling av kravspecifikationer är att de situationer som ska
undersökas huruvida den kan specificeras i en ER-modell redan är modellerade i
kravspecifikationen.

Steg 2 dokumentgenomgång, litteraturstudie

Efter att kraven från kravspecifikationerna sammanställts väljs de vanligaste ut.
Litteraturstudien ska svara på om de utvalda kraven är svårlösta eller inte. Detta steget
är samma som steg två i metod 1.

Steg 3 dokumentgenomgång, exemplifiera

För att visa att kraven som fastställts som svårlöst faktiskt är det exemplifieras det. Om
exempel finns att tillgå i facklitteratur används det. Annars presenteras ett påhittat
exempel som visar när problemet kan uppkomma.

4.2.4 Metod 4

1.  Dokumentgenomgång, avgränsning

2.  Dokumentgenomgång, litteraturstudie

3.  Implementation/dokumentgenomgång, exemplifiera

Steg 1 dokumentgenomgång, avgränsning

Artiklar från databastidningarna innehåller information över vilka situationer som
behöver modelleras och vilka krav som ställs på databaser. De tidningar som studeras
är databastidskrifterna, DBMS och Database Programming and Design. Även böcker
med information över brister i relationsmodellen och information från Internet används
som informationskälla.

De tre första metoderna utgår från situationerna och kraven när undersökningsurvalet
görs. Utifrån dessa situationer och krav identifieras brister med relationsmodellen. I
metod 4 däremot identifieras situationer och krav direkt men även indirekt genom att
brister i relationsmodellen identifieras och sedan härleds till de situationer och/eller
krav som de uppkommer av.
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Steg 2 dokumentgenomgång, litteraturstudie

När situationerna eller kraven som ska undersökas är bestämda kontrolleras de om de
anses svåra att modellera eller implementera med relationsmodellen. Kontrollen bygger
på andras studier som finns att tillgå i facklitteratur eller på Internet.

Om det är generella brister som identifierats i steg ett härleds de här till de situationer
och/eller krav varifrån de uppstår.

Steg 3 implementation/dokumentgenomgång, exemplifiera

För att visa att situationen som fastställts som svårlöst är det görs en form av
implementation. Situationen försöker modelleras med hjälp av ER-modellen och visar
sig situationen svår att modellera tillförs situationen studien. Krav som fastställts som
svårlösta exemplifieras. Om exempel finns att tillgå i facklitteratur används det. Annars
presenteras ett påhittat exempel som visar när problemet kan uppkomma.

4.3 Kriterier

Tabell 4.1 visar hur metoderna förhåller sig till varandra med hjälp av de olika
kriterierna tidsåtgång, generalitet, applicerbart på verkligheten och genomförbarhet.
Poängen sträcker sig mellan 1 och 5, där ett är dåligt och fem är bra.

Kriterier Metod 1 Metod 2 Metod 3 Metod 4

Tidsåtgång 2 1 3 4

Generalitet 2 3 3 5

Applicerb p. v. 4 5 3 3

Genomförbarh. 2 1 1 5

Tabell 4.1: Utvärdering av metoder

4.3.1 Tidsåtgång

Hur lång tid tar det att utföra undersökningen med respektive metod? Eftersom studien
har klara tidsgränser måste hänsyn tas till tidsaspekten hos respektive metod. Lågt
betyg innebär att det tar lång tid att genomföra undersökningen med metoden. Metod 2
får lägst betyg eftersom den innehåller flera tidskrävande delar, enkätundersökning,
intervju och implementation. Metod 3 och 4 däremot är de minst tidskrävande
metoderna.

4.3.2 Generalitet

Hur generellt blir resultatet när respektive metod används? För att resultatet av
undersökningen ska anses vara generellt bör den belysa vanligt förekommande
situationer hos verksamheter. Metod 1, 2 och 3 är beroende av de krav som samlas in i
steg ett och kan medföra att specifika situationer som inte är generella kommer med i
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undersökningen. Metod 4 däremot resulterar i ett mer generellt resultat eftersom det
första steget är en avgränsning utifrån tidigare studier.

4.3.3 Applicerbart på verkligheten

Det här kriteriet blir ett motsatsförhållande till kriteriet generalitet. Metod 1 och 2 är
de som är mest förankrade i verkligheten, men minst generella, eftersom kraven är
insamlade från personer som utvecklar databaser (metod 1) och personer som ställer
krav på databaser (metod 2). De två metoderna kontrollerar att kraven är svårlösta
genom implementationssteget som liknar den implementationen som sker i
verksamheten.

I metod 3 härstammar kraven från företags kravspecifikationer över informations-
systemets databas. Istället för en implementation för att verifiera resultaten ges
exempel vilket innebär att metod 3 hamnar mitt emellan metod 1 och 2 och 4 i kriteriet
generalitet.

4.3.4 Genomförbarhet

De verksamheter som kontaktats har meddelat att deras kravspecifikationer inte är
offentliga. Det leder till att metod 3 inte är genomförbar. Även metod 2 brister i steg
ett eftersom kraven samlas in från de som utformar kravspecifikationer.
Enkätundersökningen i metod 1 kan resultera i endast krav som inte är svårlösta
beroende på att databasutvecklarna inte vill påvisa några brister hos relationsmodellen.
Det lämnar metod 4 till den som är mest genomförbar.

Implementationssteget i metod 1 och 2 är  inte genomförbara eftersom det finns flera
olika DBHS som studien inte kan undersöka, på grund av tidsbrist. Det skulle leda till
en partisk rapport.

4.4 Metodval

Metod 4 väljs för att genomföra studien därför att den uppfyllde kriterierna bäst. På
grund av att tiden som studien pågår är knapp spelar tidsaspekten stor roll. Dessutom
ger metod 4 det mest generella resultatet och är den metod som är lättast att
genomföra.
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5 Källintroduktion
Studien är delvis en litteraturstudie och enligt Patel (1994) krävs det att dokumenten
bedöms kritiskt. De frågor Patel (1994) föreslår kommer att ställas angående källan:

• När har dokumenten tillkommit och innehåller de aktuell information? Inaktuella
dokument tillför inte studien någonting.

• Vilket syfte hade upphovsmannen med dokumentet? Partiskhet eller egen vinning
minskar sanningshalten hos en källa.

• Vem är upphovsmannen och är han/hon insatt i området? Sakkunniga experters
uttalanden väger tyngre än lekmäns.

De källor som presenteras är de som bakgrundsbeskrivningen bygger på, Loucopoulos
(1995) och Elmasri (1994), samt de källor som är framträdande i delen genomförande.

5.1 Atkinson (1996)

Artikeln Address Hygiene for Global Databases av Toby Atkinson är publicerad i
facktidningen Database Programming & Design 1996. Atkinson behandlar vikten för
verksamheter att ha korrekta adresser och telefonnummer i databasen. Delarna ur
artikeln som tillförs studien behandlar bristen att inte kunna representera specialtecken
som existerar i vissa länders alfabet. I svenskan är å, ä och ö exempel på specialtecken
och i danskan är ø ett exempel på det.

Toby Atkinson är en klient/server utvecklare från Houston, Texas och har jobbat
sammanlagt 14 år med energisystem för industrin, Atkinson (1996).

5.2 Booch (1994)

Boken Object-Oriented Analysis and Design är skriven Grady Booch 1994. Boken
erbjuder en inblick i utvecklingen av objektorienterade system. Den delen av boken
som studien använder beskriver en notation för bland annat analys och design av
objektorienterade databaser. Notationen kan också användas för att modellera mer
komplexa situationer än ER-modellen klarar för att sedan implementeras i en relations-
databas. Figur 5.1 visar att det nya objektorienterade modelleringsspråket Unified
Modeling Language (UML) bland annat bygger på Booch notation.
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Figur 5.1: Utvecklingen av UML, Rational (1998).

Booch jobbar vid företaget Rational Rose Software Corporation som utvecklare. Han
är känd i mjukvarukretsar för sitt arbete med objektorienterade metoder och
applikationer. Fakta om författaren är hämtad från Booch (1994).

5.3 Celko (1996)

Joe Celko har skrivit artikeln A Look at SQL Trees som publicerades i DBMS 1996.
Artikeln behandlar svårigheten att med hjälp av SQL söka i trädstrukturer med mer än
två nivåer.

Celko arbetar på Northern Lights Software och har skrivit två böcker om SQL, SQL
For Smarties och Instant SQL enligt Celko (1996).

5.4 Davis (1997)

Artikeln Relational DBMSs: The Technology, Part 1 är skriven av Judy Davis och
publicerades 1997 i databastidningen DBMS. Artikeln beskriver brister hos dagens
relationsdatabaser och eventuella framtida lösningar. Studien hänvisar till artikelns
avsnitt om problem vid lagring och manipulering av komplexa datatyper i
relationsdatabasen.

Davis har över 15 års erfarenhet som konsult och industrianalytiker och har
specialiserat sig på DBHS och angränsade teknologier enligt Davis (1997).
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5.5 Elmasri (1994)

Boken Fundamentals of Database Systems är skriven av Ramez A. Elmasri och
Shamkant B. Navathe. Boken utkom 1994 och är tänkt som kursbok i databaskurser.
Boken behandlar databasområdet objektivt med koncentration kring relationsdatabaser
och ER-modellen. Den ger bra introduktion till relationsmodellen och är skriven av två
personer som forskar inom databasområdet. Boken behandlar också svagheter hos ER-
modellen som studien bland annat ska påvisa.

Elmasri är docent i datavetenskap vid Texas Universitet i Arlington. Hans
forskningsintressen inkluderar datamodellering och han är känd för sin forskning om
den utökade ER-modellen (EER). Navathe är professor i databehandling vid Georgia
Institute of Technology. Hans bidrag till forskningen inkluderar databasmodellering
och logisk databasdesign. Fakta om författarna hämtad från Elmasri (1994).

5.6 Kimball (1996)

Artikeln The Problem with Comparisons av Ralph Kimball är publicerad i
facktidningen DBMS, 1996. Kimball beskriver en brist i relationsspråket SQL, problem
att jämföra data. Artikeln tillför studien information om tänkbara funktionella krav som
är svåra att uppfylla.

Ralph Kimball var med och uppfann Xerox Stars arbetsstation, den första
kommersialiserade produkten som använde mus, ikoner och fönsterhantering. Nu
jobbar han som oberoende konsult och designar stora datavaruhus. Kimball är
dessutom kunnig inom frågespråket SQL och har på sin hemsida
(http://www.rkimball.com) lagt upp en utökad version av SQL som klarar av att utföra
jämförelser. Fakta om författaren hämtad från Kimball (1996).

5.7 Linthicum (1996b)

Artikeln Client/Server Collapse är skriven av David Linthicum och publicerades i
DBMS 1996. Artikeln är en undersökning som påvisar vanliga misstag som kan
förstöra databasprojekt. Den situationen som tillförs studien från artikeln är valet av
arkitektur på nätverket och vilka problem som är förknippade med det.

David Linthicum är verkställande direktör vid AT&T Solutions. Han är också
författare till över 250 artiklar i ledande tidskrifter som till exempel PC Magazine och
Database Programming & Design. Hans artiklar behandlar främst ämnet klient/server
enligt Smartbooks (1998).

5.8 Loucopoulos (1995)

Boken System Requirements Engineering är skriven av Pericles Loucopoulos och
Vassilios Karakostas. Boken utkom 1995 och är tänkt som en introduktion till den
tidiga processen i systemutveckling, kravprocessen.
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Loucopoulos är professor vid UMIST i Manchester där han arbetar sedan 1984. Under
perioden april 1992 till mars 1994 var han chef vid institutionen för datorbehandling
vid universitetet. Loucopoulos forskningsintressen är koncentrerade kring områdena:

• Kravprocessen

• Konceptuell modellering

• Systemutvecklingsmetoder

Fakta om professor Loucopoulos är hämtad från Loucopoulos (1995).

5.9 Rennhackkamp (1996b)

Artikeln Comparison Summary är skriven av Martin Rennhackkamp och publicerades i
facktidningen DBMS 1996. Artikeln är en genomgång av vilka styrkor och svagheter
sex stycken olika databaser har. Rennhackkamp (1996b) beskriver bland annat två
icke-funktionella krav, kostnad och maskinberoende, som är viktiga vid utveckling av
databaser. Studien behandlar problem som kan uppstå på grund av dessa krav.

Författaren, Martin Rennhackkamp, äger The Database Approach i Sydafrika och är
också dess huvudsakliga konsult. Bolaget specialiserar sig på relationsdatabaser och
distribuerade databaser enligt DBA (1998).

5.10 Rennhackkamp (1997)

Artikeln Extending Relational DBMSs är skriven av Martin Rennhackkamp och
publicerades i DBMS 1997. Artikeln behandlar det ökade behov som finns att lagra och
manipulera komplex data i relationsdatabaser. Komplex data innebär bland annat
bilder. Första delen av artikeln är en generell beskrivning av problemet medan den
andra delen behandlar hur de största DBHS-tillverkarna har försökt lösa detta behov.
Källan är relevant i studien eftersom den behandlar ett ökat behov som än så länge är
svårt att implementera i en relationsdatabas.

Se avsnitt 5.9 Rennhackkamp (1996b) för fakta om författaren.

5.11 Stonebraker (1990)

Third-Generation Database System Manifesto behandlar tre grundsatser tredje
generationens databaser enligt Stonebraker (1990) ska inneha. Enligt Stonebraker
(1990) är relationsdatabaser andra generationens databaser och artikeln påpekar vilka
brister dessa har. Bristerna kan överföras till krav som är svåra att tillgodose.

De tre grundsatserna är rikare objektstrukturer och regler, vara bakåtkompatibla och
vara öppna mot andra subsystem. För att kunna uppfylla dessa grundsatser ges 13
detaljerade förslag. De avsnitt från Third-Generation Database System Manifesto som
tillförs studien behandlar komplexa datatyper och regler och brister vid avsaknad av
multipelt arv.

Dr. Michael Stonebraker är bland annat professor i datavetenskap vid Universitetet i
Kalifornien i Berkeley. Han är känd för att vara expert på databasteknologi och 1980
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grundade han Ingres Corp. Företagets primära produkt var ett relationsdatabas-
hanteringssystem (RDBHS) grundad på Stonebrakers forskning. Dr. Stonebrakers
senare forskning är inriktad på databashybrider av typen objekt-relation. Fakta om
Stonebraker är hämtad från Berkeley (1995).

5.12 Witt (1997)

Artikeln Is Data Modeling Standing Still? av Graham Witt publicerades 1997 i
databastidningen Database Programming & Design. Witt antyder i artikeln att ER-
modellen inte har utvecklats speciellt mycket sedan introduktionen i mitten av
sjuttiotalet. Han ger också exempel på typsituationer som är svåra att modellera med
den semantik som ER-modellen erbjuder.

Graham Witt jobbar som konsult vid firman Simsion Bowles & Associates i
Melbourne, Australien. Firman specialiserar sig på analys och specificering av
affärskrav samt databasdesign enligt Witt (1997).
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6 Genomförande
Tabell 6.1 presenterar de problematiska typsituationer som studien behandlar.
Avsnittet modellering visar situationer som är svåra att modellera med ER-modellen.
Andra delen behandlar typsituationer som härleds till funktionella krav medan sista
delen behandlar typsituationer som härleds till icke-funktionella krav.

Avsnitt Modellering Funktionella krav Icke-funktionella krav

6.1.1 Arvshierarki

6.1.2 Multipelt arv

6.1.3 Komplexa datatyper

6.1.4 Verktygsstöd vid
modellering

6.2.1 Komplexa datatyper

6.2.2 Affärsregler och triggers

6.2.3 Objektmodell till
relationsdatabas

6.2.4 Brister i SQL

6.2.5 Specialtecken

6.3.1 Prestanda och skalbarhet

6.3.2 Maskinberoende

6.3.3 Kostnad

Tabell 6.1: Lista över kapitlets innehåll.

6.1 Typsituationer som är svåra att modellera

ER-modellens begrepp som beskrivits tidigare i rapporten är enligt Elmasri (1994)
tillräckliga för att representera de flesta databasscheman för traditionella
databasapplikationer. Idag kräver dock flera applikationer nya modelleringssätt
beroende på mer komplexa situationer och krav än tidigare. Exempel på dessa nya
applikationer är CAD/CAM databaser och bild- och grafikdatabaser. Enligt Elmasri
(1994) är det ytterligare semantiska modelleringsbegrepp utöver de begrepp som ER-
modellen erbjuder som krävs för att modellera dessa mer komplexa situationer och
krav.

Witt (1997) anser dessutom att dagens ER-modeller är alltför inriktade på hur datan
ska implementeras. Det medför att ER-modellerare enligt Witt (1997) modellerar som
de anser att datan ska representeras i en relationsdatabas, så kallade designmodellerare.
Witt (1997) föreslår istället att de som modellerar är av typen analysmodellerare. Dessa
koncentrerar sig endast på att modellera situationens utseende utan att föreslå någon
specifik lösning för implementeringen av situationen i en relationsdatabas. Sedan är det
upp till de som designar databasen att välja den bästa lösningen vid implementeringen.
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Problemet som designmodellerare skapar enligt Witt (1997) är att utvecklingen av mer
avancerade relationsdatabaser går långsamt. Orsaken är att situationerna modelleras på
samma sätt som de kan implementeras i dagens relationsdatabaser och därför inte
ställer högre krav på RDBHS.

Nu följer en genomgång av typsituationer som är svåra att modellera med ER-
modellen. Varje situation är uppdelad i ett avsnitt som diskuterar problemet, ett
exempel och ett avsnitt som presenterar lösning på problemet.

6.1.1 Superklasser/subklasser

Det medför problem vid modellering om datamodellen inte stödjer superklasser och
subklasser. Exemplet visar en typsituation där bristande semantik uppenbarar sig. Två
alternativa datamodeller presenteras som lösning, en utökad ER-modell och en
objektmodell, Booch notation.

Problem vid avsaknad av superklasser/subklasser

ER-modellen saknar begrepp för modellering av subklasser tillhörande en entitetstyp.
En entitetstyp används för att representera en mängd entiteter av samma typ. Enligt
Elmasri (1994)  har en entitetstyp ofta ett antal subgrupperingar som är betydelsefulla
och behöver representeras explicit, det är inte möjligt i dagens ER-modeller. Används
ER-modellen hamnar alla entiteter på samma nivå och det leder till att ER-diagrammet
blir svårt att överblicka samt att arv av attribut inte kan utnyttjas.

Arv av attribut: Ett viktigt begrepp som enligt Elmasri (1994) är associerat med
superklasser/subklasser är arv av attribut. En entitet som är en subklass ärver alla
attribut och relationer som dess superklass har. ER-modellen klarar inte av att
modellera superklasser/subklasser vilket innebär att den inte heller kan utnyttja arv av
attribut.

Exempel utan användning av superklasser/subklasser

Exemplet, hämtat från Elmasri (1994), beskriver ett företags anställda och deras
relationer till projekt och fackförbund. Förutsättningarna är att det finns fyra typer av
anställda: sekreterare, tekniker, ingenjörer och chefer. Vissa attribut är specifika
beroende på vilken typ av anställd det är, sekreterare har till exempel ett värde för
attributet skrivhastighet men saknar värde för teknikergrad.

De anställda är också indelade i timanställda respektive månadsanställda beroende på
att endast timanställda kan tillhöra ett fackförbund och att attributet lön/löneskala är
olika. En annan förutsättning är att projekt bara styrs av en anställd av typen chef.
Figur 6.1 visar exemplet modellerat med hjälp av ER-diagram.
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ANSTÄLLD

STYRPROJEKT TILL
HÖR FACKFÖRB.

Namn Pnr Adress
Skrivhastig.

T-Grad

I-Typ

Lön

Löneskala

Anställdstyp
1

N

N

1

Figur 6.1: Exemplet modellerat med ER-diagram.

Attributet anställdstyp används för att definiera vilken typ av anställd det är, dvs vilka
attribut som ska ha ett värde och vilka relationer som den anställde kan delta i. S-T
innebär att den anställde är en timanställd sekreterare och då saknar värde för
attributen teknikergrad, ingenjörstyp och lön. S-M är en månadsanställd sekreterare
som till skillnad från S-T saknar värde för attributet löneskala, osv.

Nackdelen med att modellera enligt figur 6.1 är att om databasdesignern överför
entiteten anställd till en enda tabell, som den är modellerad, i en relationsdatabas
kommer flera attribut sakna värde. Dessutom krävs det tillägg till datamodellen som
definierar vilka relationer som är tillåtna, till exempel att en sekreterare inte kan styra
ett projekt utan att bara en anställd av typen chef kan göra det. Dessa begränsningar
implementeras i form av affärsregler i databasen.

Lösning på typsituation med användning av superklasser/subklasser

Två alternativa lösningar beskrivs, en modellerad med utökat ER-diagram (EER) och
en modellerad med Booch notation.

EER-diagram: Entiteten anställd på företaget delas först in i följande subgrupper:
sekreterare, tekniker, ingenjör och chef. Varje subgrupp kallas entitetstypen anställds
subklass och entitetstypen anställd blir superklass till de fyra subklasserna. Dessutom är
en anställd antingen månadsanställd eller timanställd och dessa blir också subklasser till
anställd. Figur 6.2 beskriver exemplet modellerat med ett EER-diagram.
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ANSTÄLLD

d d

CHEF

 SEKRETERARE TEKNIKER INGENJÖR
MÅNADSANST TIMANSTÄLLD

STYR

PROJEKT

TILL
HÖR

FACKFÖRB.

Namn Pnr Adress

Skrivhastig. T-Grad I-Typ Lön

Löneskala

1

N 1

N

Anställdstyp

Figur 6.2: Exemplet modellerat med EER-diagram, efter Elmasri (1994) sid 614.

Det finns enligt Elmasri (1994) två huvudsakliga anledningar till att inkludera
superklasser och subklasser i en datamodell. Den första är att vissa attribut finns hos
alla subklasser medan en del är specifika. Exempelvis finns attributet namn hos alla
subklasser medan skrivhastighet bara finns hos sekreterare. Skulle alla typer av
anställda, se figur 6.1, finnas direkt under entitetstypen anställd skulle flera attribut
sakna värde.

Andra skälet att inkludera subklasser är att bara vissa subklasser deltar i en
relationstyp. Figur 6.2 visar att bara de timanställda kan tillhöra ett fackförbund. I ER-
diagrammet, se figur 6.1, krävs det tillägg som definierar de restriktioner som finns på
entiteterna.

Booch notation: Figur 6.3 är en alternativ lösning modellerad med hjälp av en
objektorienterad datamodell, Booch notation. Booch notation finns beskriven i Booch
(1994).
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  Anstalld
    namn
 personnr
   adress
anstalldstyp
  

Projekt

 Sekreterare
skrivhastighet

  Tekniker
teknikergrad

   Ingenjor
ingenjorstyp

Chef ManadsAnstalld
           lon

TimAnstalld
   loneskala

1

N

[pnr]

[projektID]

Styr

[pnr]

FackForbund

[ffID]

N

1

Tillhor

 AnstallningsForm
           

N 1

Figur 6.3: Exemplet modellerat med Booch notation.

Exemplet i Booch notation utnyttjar arv och påminner om EER-modellen, se figur 6.2.
Skillnaden mellan datamodellerna är aggregatet anställningsform som ger en bättre
överblick än lösningen i EER-modellen. EER-modellen kräver förklaring till att en
sekreterare också är antingen månadsanställd eller timanställd. Objektmodellen visar
tydligt att varje anställd också har en anställningsform.

Överföringen från objektmodellen till relationsdatabasen beskrivs senare i studien
under avsnittet 6.2.3 Överföring av objektmodell till relationsdatabas.

6.1.2 Multipelt arv

Avsaknad att kunna modellera multipelt arv skapar problem när vissa situationer ska
modelleras. Exemplet visar en typsituation modellerad på två sätt med hjälp av ER-
modellen där den bristande semantiken visar sig. Den föreslagna lösningen är
modellerad med Booch notation.

Problem vid avsaknad av multipelt arv

Stonebraker (1990) anser inte att det räcker med införande av superklass/subklass med
endast enkelt arv. Med enkelt arv menas att subklassen bara kan ärva från en
superklass på nivån ovanför. Multipelt arv gör det möjligt att ärva från flera super-
klasser på nivån ovanför.

Exempel på typsituation utan användning av multipelt arv

Exemplet, hämtat från Stonebraker (1990), består av entitetstypen person som är
superklass åt de två subklasserna student och anställd. Entitetstypen student-anställd
har samma egenskaper som både student och anställd och ärver från båda entiteterna.
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Attributet som är specifikt för student är högskolepoäng och för anställd är lön
specifikt.

Det är inte möjligt enligt Stonebraker (1990) att modellera multipelt arv i ER-modellen
och implementera det i relationsdatabaser. Figur 6.4 och 6.5 visar två alternativ hur
exemplet kan modelleras med ER-diagram.

PERSON

Namn Pnr Adress Lön
Högskole-
poäng

Figur 6.4: Exemplet student-anställd modellerat med ER-diagram.

I Figur 6.4 är entitetstypen person modellerad för att passa både student och anställd.
Det innebär att om personen endast är student får attributet lön inget värde.

ER-diagrammet i figur 6.5 är uppdelad i tre olika entitetstyper, person, utbildning och
anställning.

PERSON

Namn Pnr Adress

Lön
Högskole-
poäng

HAR HARUTBILDNING ANSTÄLLNING

Utbildnings-
form

Anställnings-
form

N N N 1

Figur 6.5: Alternativ lösning på exemplet student-anställd modellerat med ER-
diagram.

Fördelen med den här modelleringen är att inga attribut saknar värde om situationen
skulle implementeras i form av fyra3 tabeller som ER-diagrammet visar. Däremot krävs
det flera extra tabeller som tar upp plats för att lagra information om eventuella
högskolepoäng och lön. En fråga om en persons lön den  skulle ta längre tid att utföra
eftersom DBHS måste leta i två tabeller och inte bara i en om figur 6.4 skulle följas.

Lösning på typsituation med användning av multipelt arv

Stonebraker (1990) föreslår att multipelt arv införs för att bättre kunna modellera
liknande situationer som i det beskrivna exemplet och fördelen enligt Stonebraker
(1990) med multipelt arv är att varje entitetstyp får exakt de attribut den ska inneha.
Modellen blir dessutom lättare att tolka för en databasdesigner som inte är insatt i
situationen.

                                               
3 Många till många förhållandet person-utbildning kräver en extra tabell.
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Enligt Stonebraker (1990) förekommer det prototyper av DBHS med funktioner för
multipelt arv och troligtvis finns möjligheter att implementera situationer innehållande
multipelt arv i framtida versioner av DBHS. I Booch notation skulle exemplet
modelleras enligt figur 6.6.

 

 Person
  namn
personnr
  adress
  

         Student
  hogskolePoang

Anstalld
   lon

 StudentAnstalld

Figur 6.6: Exemplet student-anställd modellerat med Booch notation
innehållande multipelt arv.

6.1.3 Komplexa datatyper

ER-modellens begrepp är enligt Elmasri (1994) tillräckliga för representering av de
flesta databasscheman för traditionella databasapplikationer som främst inkluderar
databehandling i verksamheter. Nyare applikationer som innehåller komplexa datatyper
är svårare att modellera med en traditionell ER-modell. Komplexa datatyper innefattar
bland annat bilder och ljud. Exemplet som beskriver problemet behandlar en typ av
komplex datatyp, tumnagelsbild, men principen är samma för andra komplexa
datatyper.

Problem med modellering av färgattribut

I relationsdatabaser utvecklade 1970/1980 implementerades, enligt Witt (1997),
attributet färg som antingen en färgkod eller ett färgnamn. En uppsättning färgkoder
skulle förenkla hämtning av data men färgkoderna erbjuder inte tillräckliga möjligheter
att utesluta vissa färgnyanser enligt Witt (1997). Användning av färgnamn är lättare för
användaren och ger större precision men synonymer försvårar användandet av färg-
namn.

Ett bättre alternativ är enligt Witt (1997) att lagra en tumnagelsbild på färgen och
sedan implementera en funktion som känner igen likheter mellan färgnyanser. Det
skulle innebära att en användare av databasen skulle välja en bild på en färg och sedan
skulle DBHS söka upp bilder på färger med liknande nyanser. Problemet med detta
alternativet är att det inte går att modellera i ER-modellen. Följande exempel är hämtat
från Witt (1997) och påvisar en typsituation där problemet uppstår.
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Exempel på typsituation vid modellering av komplex datatyp

En nationell bilförsäljningsfirma med återförsäljare runt om i landet vill lägga upp en
databas över alla begagnade bilar som för tillfället finns att tillgå för säljarna. Ett
funktionellt krav på databasen är att användare ska kunna söka efter en viss bilfärg.
Frågan ska resultera i en lista över alla bilar med den färgen. Kravspecifikationen
innehåller följande funktionella krav uppbyggt enligt de principer som beskrivs av
Andersen (1994).

Behandlingsregler: Söka bland bilar på attributet färg.

Utdata: Lista över tillgängliga bilar, med vald färg, på skärmen.

Indata: Vald färg.

Databasen behöver ett attribut färg på bilen för att ha underlag att utföra frågan. En
person som ska köpa en bil och söker efter röda bilar i en databas som implementerat
attributet färg med hjälp av namn får färre träffar än han/hon borde eftersom bilar
inskrivna som högröda eller klarröda inte presenteras. Figur 6.7 visar hur attributet
färgnamn och färgkod modelleras i ett ER-diagram.

Färgnamn

BIL

Färgkod

BIL

Figur 6.7: Två sätt att modellera attributet färg.

Lösning på typsituation med modellering av komplex datatyp

Witt (1997) påpekar att databasdesignern ofta väljer den lösning som finns modellerad.
Om datamodellen beskriver entiteten bil med attributet färgnamn eller färgkod kommer
troligen också den lösningen att väljas. Witt (1997) föreslår istället en modell som bara
beskriver att det finns ett attribut färg på bilen och sedan får den som designar
databasen själv hitta den bästa lösningen. Anges ingen specifik lösning måste nämligen
databasdesignern själv fundera ut den bästa lösningen. Figuren 6.8 visar ett alternativ
att modellera attributet färg på entiteten bil.

Färg

BIL

Figur 6.8: Olika sätt att modellera attributet färg.

Om modellen skulle beskriva attributet färg som figur 6.8 skulle det enligt Witt (1997)
finnas motiv att investera i ett relationsdatabashanteringssystem (RDBHS) som klarar
att lagra tumnagelsbilder om det alternativet väljs som lösning vid implementeringen.
Skulle istället attributet färg modelleras som något förslag i figur 6.7 skulle det inte
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finnas skäl att investera i ett RDBHS som klarar att lagra bilder och då skulle inte den
bästa lösningen åstadkommas enligt Witt (1997).

6.1.4 Verktygsstöd vid modellering

Vid utveckling av relationsdatabaser finns flera CASE4-verktyg att tillgå. Exempel på
CASE-verktyg som stödjer ER-modellering är ERWIN från Logic Works och
Powerdesigner från Sybase.

Grunden i modelleringsverktyget ERWIN är att utifrån en ER-modell skapar
modelleringsverktyget en fysisk datamodell och sedan genereras databasens kod utifrån
den fysiska datamodellen.

Problem vid modellering med CASE-verktyg

Om utvecklarna av databasen väljer att använda ett CASE-verktyg är det viktigt att
kontrollera att alla situationer i verksamheten kan uttryckas med det valda CASE-
verktyget.

Om ER-modellen i verktyget inte stödjer alla situationer i verksamheten måste
utvecklarna själva ändra i den fysiska datamodellen. Att ändra den fysiska data-
modellen skapar problem eftersom den fysiska datamodellen är svår att förstå.

Exempel på problem vid modellering med CASE-verktyg

Den fysiska datamodellen är svår att förstå för personer i verksamheten som ska
validera att modellen stämmer överens med verksamheten. Förstår inte användarna hur
datamodellen ska tolkas kan de godkänna en modell som är felaktig i förhållande till
deras intentioner.

Problem kan också uppstå om någon som inte var med och utvecklade databasen
måste ändra något i den. Han/hon måste då förstå den fysiska datamodellen utan någon
hjälp av en ER-modell. Akuta ändringar kan dra ut på tiden och driftstopp i
verksamheten kan vara dyrbara.

Lösning på problem vid modellering av CASE-verktyg

För att undvika problemet gäller det att kontrollera att CASE-verktygets ER-modell
stödjer alla situationer som kommer att existera i ER-modellen.

I förväg kan det dock vara svårt att veta vilka situationer som måste kunna modelleras.
Därför kan eventuella situationer som CASE-verktyget inte klarar av modelleras med
POP-verktyg, papper och penna. Fördelen att modellera med papper och penna är att
nästan allting går att modellera.

                                               
4 CASE betyder computer-aided system engineering, datorstödd systemutveckling.
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6.2 Funktionella krav som är svåra att implementera

Samtidigt som kunderna ställer högre krav bygger fortfarande relationsmodellen på
samma grundkoncept, data lagras i tabeller och har inte utvecklats mycket enligt
Rennhackkamp (1996b). I detta avsnittet beskrivs typsituationer som är svåra att
implementera i en relationsdatabas och som härleds till funktionella krav. Varje
situation är uppdelad i ett avsnitt som diskuterar problemet, exempel innehållande
funktionellt krav och ett avsnitt som presenterar lösning på problemet.

6.2.1 Komplexa datatyper

Enligt Stonebraker (1990) och Rennhackkamp (1997) finns det ett ökat behov att lagra
och manipulera komplex data i relationsdatabaser. Komplex data innebär stora binära
objekt (BLOB). Exempel på BLOB är bilder, ljud och websidor.

Problem vid dåligt stöd komplexa datatyper och affärsregler

De funktioner som RDBHS har utökats med för att klara av att lagra och manipulera
komplexa datatyper räcker inte enligt Rennhackkamp (1997) eftersom datan lagras
inuti BLOB där den inte kan tolkas av DBHS. Enligt Stonebraker (1990) saknas
dessutom möjligheter att definiera komplexa affärsregler på dataelementen och
posterna.

Figur 6.9 visar en karta över Göteborgs Lokaltrafiks hållplatser i centrum och är ett
exempel på en BLOB.

Figur 6.9: Göteborgs Lokaltrafiks hållplatser i centrala Göteborg,  GL (1998).

Om kartan i figur 6.9 finns lagrad i en relationsdatabas måste användaren själv eller ett
applikationsprogram söka igenom kartan för att hitta det användaren letar efter. På
grund av att datan lagras inuti BLOB har DBHS ingen kännedom rörande innehållet i
BLOB eller dess interna struktur.

Det leder till att inga frågor eller operationer kan utföras på ingående rika och
strukturerade datatyper som till exempel bilder, websidor, hypertext och
ordbehandlingsdokument. På grund av att all data är centralt lagrad i ett klient/server
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system och operationerna på datan endast kan utföras av användarens
applikationsprogram eller av användaren själv krävs det enligt Rennhackkamp (1997)
att hela BLOB skickas över nätverket från servern till klienten och det tar upp mycket
av nätverkets kapacitet.

Enligt Rennhackkamp (1997) ska det vara möjligt att söka, få tillgång till och
manipulera komplexa datatyper i databasen med frågespråk som exempelvis SQL.

Exempel på behov av komplexa datatyper och affärsregler

Stonebraker (1990) ger två exempel där komplexa datatyper är svåra att hantera i en
relationsdatabas.

I en publiceringsapplikation där en klient arrangerar tidningens layout och sedan
skriver ut tidningen krävs det möjligheter att kunna lagra textsegment, grafik och
ikoner. Exempel på komplex regel som Stonebraker (1990) anser nödvändig för
publiceringsapplikationen behandlar tidningens annonser. En annons från företaget
Macy’s ska inte enligt Stonebraker (1990) kunna pupliceras på samma sida som en
annons från företaget Nordstrom. Översatt till svenska förhållanden innebär det att
annons för Kappahl inte ska kunna publiceras på samma sida som en för Hennes &
Mauritz. Följande funktionella krav härleds från typsituationen till kravspecifikationen:

Krav: Databasen ska lagra textsegment och bilder som används av en publicerings-
applikation.

Ska vara möjligt att definiera regler över vilka annonser som får finnas på
samma sida.

Stonebraker (1995) påvisar att andra generationens databaser är dåliga på att fullt ut
stödja de system som förespråkarna av relationsdatabaser hävdar att de gör bäst,
affärssystemen. Exempelvis en försäkringsapplikation som sköter fordringar kräver
stöd för traditionell data som namn och en lista över de som är försäkrade. Dessutom
är det av värde att lagra bilder som påvisar att en fordran är befogad, till exempel
bucklan på bilen. Lagring av dessa typer av komplexa dataelement stödjer inte
relationsdatabasen. Följande funktionella krav härleds från typsituationen till
kravspecifikationen:

Krav: Databasen ska lagra information över försäkringstagaren samt kunna lagra

bilder vid fordringar.

Rennhackkamp (1997) ger exempel från sjukvården, lantmäteriverket och rymd-
forskningen som kräver funktioner för lagring och sökning bland komplexa datatyper.

Sjukvården vill lagra röntgenbilder och EKG-kurvor tillsammans med traditionell data
över patienter eftersom det underlättar om all information finns samlat på ett ställe.
Kartor inlagda på en central databas skulle förenkla för lantmäteriverket vid
uppdateringar eftersom bara en karta måste ritas om. Vissa situationer kräver också att
kartor söks igenom och dagens SQL klarar inte det. Sökningen görs istället ofta
manuellt av användaren enligt Rennhackkamp (1997). Rymdforskningen ställer
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liknande krav som lantmäteriverket, möjligheter att lagra och söka igenom satellit-
bilder.

Lösning på problem med komplexa datatyper

Flera DBHS-tillverkare har valt att göra deras DBHS utbyggbara för att klara kraven
på lagring och manipulering av komplexa datatyper. De nya uppgraderade RDBHS
kallas objekt-relationsdatabaser eller universella databaser. Varje DBHS-tillverkare har
dock ingen möjlighet att implementera alla tänkta datatyper som ska användas i
framtiden.

DBHS-tillverkarna låter istället utvecklarna själva lägga till de datatyper som är
nödvändiga i verksamheten. Dessutom kan nya datatyper utvecklas separat och inte
bara när en ny version av DBHS utvecklas. Det blir också lättare för utomstående
leverantörer att utveckla och marknadsföra nya datatyper enligt Rennhackkamp
(1997).

Utbyggbarheten hos ett DBHS innebär mer än att bara kunna lägga till nya datatyper.
Ska också vara möjliga att manipulera och effektivt söka igenom de nya datatyperna
med ett frågespråk liknande dagens SQL.

Förespråkare av objektorienterade lösningar hävdar att denna utbyggbarhet leder till att
relationsmodellen blir mer objektorienterad. Rennhackkamp (1997) håller med om
detta påstående. Utbyggbarheten innebär att nya användardefinierade datatyper (ADT),
användardefinierade funktioner (ADF) och användardefinierade åtkomstmetoder läggs
till. ADT inkluderar datatyper som kan kapsla in komplexa interna strukturer och
attribut. ADF definierar de metoder som en applikation kan använda för att skapa,
manipulera och få åtkomst till datan som finns lagrad i dessa nya datatyper. Användare
och applikationer ropar bara på ADF och behöver därför inte förstå datatypernas
interna struktur. ADT ihop med ADF påminner mycket om ett objekt, innehållande
både data och metoder, i den objektorienterade ansatsen enligt Davis (1997).

6.2.2 Affärsregler och triggers

Tidigare i studien har affärsreglernas betydelse samt olika typer av affärsregler
diskuterats. Enligt Elmasri (1994) stödjer de flesta DBHS domänbegränsningar och
nyckel- och relationsbegränsningar medan det finns dåligt stöd för de semantiska
integritetsbegränsningarna.

Elmasri (1994) hänvisar till två tekniker, procedurella och deklarativa ansatsen, för att
specificera sådana begränsningar i databaser.

Problem att specificera semantiska integritetsbegränsningar

Det procedurella angreppssättet föreslår att applikationsprogrammen kontrollerar om
operationen som ska göras är giltig. Nackdelen enligt Elmasri (1994) med att placera
affärsreglerna i applikationsprogrammen är att det är svårt att ändra när regler ska
ersättas eftersom de finns inskrivna i olika program. På grund av spridningen av regler
är det också svårt att kontrollera att inga regler motsäger varandra.
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Det deklarativa angreppssättet innebär att alla affärsregler samlas på ett ställe där
applikationsprogrammen kontrollerar om operationen är giltig. Fördelen med den här
ansatsen är att det är lätt att ändra begränsningar och att alla finns samlade på ett ställe.
Det har dock visat sig vara svårt att implementera affärsregler med denna metod enligt
Elmasri (1994). Kontrollsystemet har blivit alltför komplext.

Palmquist (1997) visar på ett tredje alternativ där ett separat applikationsprogram
innehållande affärsreglerna kontrollerar så att affärsreglerna efterföljs. Programmet ska
med förbestämda tidsintervall utföra en kontroll på databasen att affärsreglerna följs
och det skapar problem enligt Palmquist (1997). Kontrolleras databasen för sällan följs
inte reglerna och kontrolleras databasen för ofta försämras prestandan på den.

Den lösning som Palmquist (1997) tycker är bäst är det deklarativa angreppssättet.
Problemet är att det saknas en standard för att specificera triggers, affärsregeln är en
del av triggern som beskrevs tidigare i avsnittet 2.2.3 Databashanteringssystem.

Exempel på svårspecificerad  semantisk integrietsbegränsning

Exemplet ”Positive Opening Balance” från Rennhackkamp (1996) är samma som
beskrevs tidigare under rubriken 2.2.3 Databashanteringssystem. Exemplet härleds till
ett funktionellt krav på följande trigger:

Trigger: Positive Opening Balance

Begränsning: Nytt bankkonto har ej minussaldo.

Händelse: Öppnande av bankkonto.

Åtgärd: Saldot på konto sätts automatiskt till noll när kontot öppnas.

Lösning vid specificering av semantiska integritetsbegränsningar

Enligt Palmquist (1997) kommer en standard för specificering av triggers i den
kommande versionen av SQL, SQL3, att införas. Standarden i SQL3 kommer att
underlätta specificeringen av semantiska integritetsbegränsningar med hjälp av den
deklarativa ansatsen.

6.2.3 Överföring av objektmodell till relationsdatabas

Rumbaugh (1992) anser att det är lätt att överföra en objektmodell till en
relationsdatabas, dock kan förekomsten av generalisering försvåra överföringen. Vid
överföring av klasser och associationer till relationsdatabasen tillhandahåller Rumbaugh
(1992) följande tumregler:

• Varje klass överförs till en eller flera tabeller.

• Varje många till många association överförs till en specifik tabell.

• Varje en till många association överförs till en specifik tabell eller också utnyttjas
främmande nyckel för att koppla ihop två tabeller.
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Klass kan liknas vid ER-modellens entitet och association kan liknas vid ER-modellens
relation.

Problem vid implementering av objektmodell

Enligt Rumbaugh (1992) är det svåraste vid överföringen från objektmodell till tabeller
i en relationsdatabas när datamodellen innehåller generalisering.

Exempel på implementering av objektmodell

Exemplet är hämtat från det tidigare avsnitt i studien kallat superklasser/subklasser.
Funktionellt krav på databasen formuleras enligt följande.

Krav: Databasen ska bibehålla arvshierarkin som framträder i objektmodellen.

 Figur 6.3 visar exemplet modellerat med en typ av objektmodell, Booch notation:

  Anstalld
    namn
 personnr
   adress
anstalldstyp
  

Projekt

 Sekreterare
skrivhastighet

  Tekniker
teknikergrad

   Ingenjor
ingenjorstyp

Chef ManadsAnstalld
           lon

TimAnstalld
   loneskala

1

N

[pnr]

[projektID]

Styr

[pnr]

FackForbund

[ffID]

N

1

Tillhor

 AnstallningsForm
           

N 1

Figur 6.3: Exemplet modellerat med Booch notation.

Lösning vid implementering av objektmodell innehållande generalisering

Rumbaugh (1992) och Witt (1997) förslår tre alternativ för överföringen när modellen
innehåller generalisering:

1.  Superklassen och varje subklass överförs till en enda tabell.

2.  Superklassens attribut upprepas i varje tabell (och varje subklass överförs till en
specifik tabell).

3.  En tabell skapas för superklassen och en för varje subklass.

Om alternativ 1 väljs innebär det att vissa attribut kommer att sakna värde eftersom till
exempel en ingenjör inte har något värde för skrivhastighet och teknikergrad.
Nackdelen med alternativ 2 precis som med alternativ 1 är att databasen förlorar den
arvshierarki som modellen beskriver.



6 Genomförande

46

Fördelen med alternativ 1 och 2 är att när en anställd slutar krävs det endast att data,
post, rörande den anställde tas bort i en tabell. Väljs alternativ 3 däremot bibehålls
arvshierarkin men borttagande av poster kräver ingrepp i fler tabeller än de övriga
alternativen.

Tabell 6.2 beskriver lösningen med alternativ 3 där arvshierarkin bevaras i
relationsdatabasen. De anställda delas in i tre tabeller:

• Anställd

• och

• Sekreterare, tekniker eller ingenjör

• och

• Månadsanställd eller timanställd.

Kopplingen mellan tabellerna blir entiteten anställds nyckel, personnumret. En anställd
av typen timanställd sekreterare finns utspridd i följande tre tabeller:

ANSTÄLLD

NAMN PERSONNUMMER ADRESS TYP

Karlsson, Ulla 440404-4444 Pennvägen 3, Stockholm S-M

Persson, Britt 660606-6666 Blyertsvägen 5, Göteborg S-T

SEKRETERARE

PERSONNUMMER SKRIVHASTIGHET

440404-4444 100

660606-6666 150

TIMANSTÄLLD

PERSONNUMMER LÖNESKALA FACKFÖRBUNDID

660606-6666 12 12

Tabell 6.2: Tabeller för en anställd av typen sekreterare-timanställd.

6.2.4 Brister i SQL

Exempel på funktionella krav på databasen som är svåra att uppfylla på grund av SQL
är enligt Kimball (1996) att utföra jämförelser på data och enligt Celko (1996) att söka
i trädstrukturer.
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Problem att jämföra data

Ett funktionellt krav på databasen som, enligt Kimball (1996), är svårt att uppfylla på
grund av brister i SQL är att utföra jämförelser.

Exempel på jämförelse av data

Kimball (1996) beskriver ett exempel som härleds till följande funktionella krav:

Krav:

Behandlingsregler: Söka bland företagets produkter.

Utdata: Lista över produkters försäljningssiffror.

Indata: Produktnamn och tidpunkt.

Exemplet beskriver ett svar som jämför 1995 års försäljning av produkter med
försäljningen året innan.

4Q95 4Q94

Sales Sales

Doodads 57 66

Toggles 29 24

Widgets 115 89

Rapporten genereras för affärsanalytiker på företaget för att veta vilka produkter som
säljer bra och vilka som behöver extra marknadsföring eller någon annan åtgärd.

Kimball (1996) anser att det är svårt att få fram ett svar liknande rapporten med hjälp
av SQL. Frågan skulle i SQL formuleras på följande sätt. Först ska fjärde kvartalets
försäljning 1995 (4Q95) fås fram.

SELECT Product.Product_Name, SUM(Sales.Dollars)

FROM Sales, Product, Time

WHERE Time.Quarter=’4Q95’

AND Product.Product_Name in (‘Doodads’,’Toggles’,’Widgets’)

GROUP BY Product.Product_Name

SELECT: Det svar som frågan ska resultera i, produktens namn och summan den har
sålt för.

FROM: Vilka tabeller som måste gås igenom av DBHS för att få fram svaret: Sales,
Product och Time.

WHERE: Vilket villkor som finns på frågan, fjärde kvartalets försäljning 1995 gäller
och produkternas namn är Doodads, Toggles, Widgets.

GROUP BY: Innebär att svaret ska sorteras efter produktnamnet.
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Bristen i SQL enligt Kimball (1996) är att det inte går att få fram 1994 års försäljning i
samma svar som 1995 års försäljning presenteras.

WHERE Time.Quarter IN (‘4Q95’,’4Q94’)

Den här WHERE-satsen summerar ihop försäljningssumman från båda åren och det ger
fel svar.

Lösning vid jämförelse av data

Den lösning som Kimball (1996) anser är lättast att genomföra innebär att två separata
frågor ställs.

4Q95 sales for Doodads, Toggles, and Widgets,

4Q94 sales for Doodads, Toggles, and Widgets.

Sedan får en applikation utanför databasen kombinera resultaten. Trots att den här
lösningen enligt Kimball (1996) ökar komplexiteten hos applikationsprogrammen i
klienten finns det en mängd fördelar med den här ansatsen:

• Uttrycken är lätta att formulera i SQL.

• Frågeoptimeraren, som effektiviserar databasen vid frågor, kan analysera bättre
vid enklare frågeuttryck och därmed minskas svarstiderna.

Problem att söka i träd

Ett funktionellt krav på databasen som enligt Celko (1996) är svårt att uppfylla på
grund av brister i SQL är att söka i trädstrukturer. Ett träd är en särskild slags riktad
graf enligt Celko (1996). Grafer är datastrukturer som består av noder. Figur 6.10
visar exempel på ett träd.

 Figur 6.10: Exempel på träd, Celko (1996) sid 22.

Svårigheter att söka i träd med SQL är enligt Celko (1996) när flera nivåer måste
genomsökas. Det innebär enligt Celko (1996) att det går lätt att från E söka sig till C
men svårare att komma från E genom C till A.
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Exempel på problem att söka i träd

Celko (1996) ger ett exempel som härleds till följande funktionella krav:

Krav:

Behandlingsregler: Söka bland företagets anställda.

Utdata: Lista över företagets anställda samt deras chef/chefer.

Indata: Anställdes namn.

Tabell 6.3 visar företagets anställda och vilken närmast överordnad chef de har. Den
anställdes lön är också presenterad i tabellen.

          PERSONAL

ANSTÄLLD CHEF LÖN

Jerry NULL 1000.00

Bert Jerry 900.00

Chuck Jerry 900.00

Donna Chuck 800.00

Eddie Chuck 700.00

Fred Chuck 600.00

Tabell 6.3: Personaltabell, efter Celko (1996) sid 22.

I form av ett träd skulle företagets anställda beroende på deras överordnade chef vara
uppbyggt som figur 6.11 visar.

Jerry

Bert Chuck

Donna Eddie Fred

Figur 6.11: Företagets anställda i form av en trädstruktur.

Uttrycket i SQL för att söka upp varje anställds chef formuleras följande:

SELECT C1.anställd, A1.anställd

FROM PERSONAL AS C1, PERSONAL AS A1
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WHERE C1.anställd = A1.chef;

Den här frågan visar dock bara den anställdes närmast överordnade chef och inte alla
chefer som finns över den anställde i hierarkin.

Lösning på problem att söka i träd

För att söka efter chefer som finns en nivå ytterligare uppåt i hierarkin måste frågan
enligt Celko (1996) utökas.

SELECT C1.anställd, A2.anställd

FROM PERSONAL AS C1, PERSONAL AS A1,

     PERSONAL AS A2

WHERE C1.anställd = A1.chef

     AND A1.anställd = A2.chef;

För att söka ytterligare en nivå uppåt i hierarkin måste frågan utökas en gång till och
här visar sig ett annat problem. Hur många nivåer innehåller trädstrukturen? Enligt
Celko (1996) får frågan utökas till det att svaret returnerar en tom mängd.

6.2.5 Specialtecken

Atkinson (1996) anser att det är viktigt för företag att kunna lagra de olika
specialtecken som finns i vissa alfabet, i svenskan är det å, ä och ö, i företagets
databas.

Problem att inte kunna lagra specialtecken

Om databasen inte stödjer specialtecken och används för att skriva ut adresskort kan
det lätt uppstå förvirring i det mottagande landet enligt Atkinson (1996). Det kan leda
till förseningar och dessutom kan mottagaren uppfatta avsändaren som okunnig och på
det sättet kan affärer försenas.

Enligt Atkinson (1996) har stordatorer och Unix-system haft svaga internationella
teckenuppsättningar medan Microsoft Windows hittills har använt sig av tecken-
uppsättningen ANSI som täcker alla krav som finns i de västeuropeiska länderna.
Nackdelen med Microsofts lösning är att den enligt Atkinson (1996) bara fungerar
tillfredsställande inom en Windows-miljö5, skickas information däremot utanför
Windows-miljön blir enligt Atkinson (1996) specialtecknen ofta korrupta.

                                               
5 Windows-miljö innefattar alla program som utnyttjar Windows NT, Windows 3.x och/eller
Windows 95 som operativsystem.
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Exempel vid avsaknad av specialtecken

Ett adresskort som helt saknar specialtecken blir svårt att tolka:

Par-Ake Aberg

Vanstersvangen 5

541 00 Skovde

Följande funktionella krav härleds från problemet att lagra specialtecken:

Krav: Databasen ska kunna lagra ord innehållande tecken från alla alfabet i Europa.

Lösning på problemet att inte kunna lagra specialtecken

Den långsiktiga lösningen som Atkinson (1996) tror på, för att lösa problemet med
olika tecken i olika länder, är införandet av 16-bitars teckenstandarden Unicode. I
Unicode är nästan alla länders teckenstandard definierad och redan nu använder sig
Windows NT av den enligt Atkinson (1996).

6.3 Problem att uppfylla icke-funktionella krav på databasen

Icke-funktionella krav som inte uppfylls kan, som tidigare nämnts i 2.1.2 Krav, leda till
att hela projekt läggs ned. De icke-funktionella krav som kan skapa problem och som
presenteras i studien är prestanda och skalbarhet, utrymme som databasen kräver,
kostnad och maskinberoende.

6.3.1 Prestanda och skalbarhet

Ett viktigt icke-funktionellt krav är prestanda. Booch (1994) hävdar att en databas som
returnerar data senare än nödvändigt är oanvändbar. Krav på skalbarhet är att
databasen ska vara möjlig att uppgradera för att klara ett större antal användare än som
är tänkt från början.

Problem med krav på prestanda och skalbarhet

Antal användare är förknippat med kravet på prestanda eftersom fler databasanvändare
kräver snabbare server för att inte prestandan ska bli för dålig. Krav som enligt
Linthicum (1996b) ställs på databasen är att den ska klara ett visst antal användare från
början, vara skalbar6 samt lätt att uppdatera.

Kravet att databasen ska vara lätt att uppdatera står enligt Linthicum (1996b) i konflikt
med kravet på prestanda och skalbarhet eftersom två olika klient/server ansatser
används, fet klient och fet server. Huvudsakliga skillnaden mellan dessa två ansatser är
att databehandlingen som utförs mestadels sker hos klienten respektive i servern.

                                               
6 Skalbar innebär i det här fallet att prestandan bibehålls fastän antalet användare ökar.
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Exempel

Följande icke-funktionella krav härleds från problemet:

Krav: Databasen ska klara 20 användare.

Inom fem år ska den klara 50 användare.

Samtidigt kräver verksamheten att databasen är lätt att uppdatera beroende på
att verksamhetens affärsregler förändras ofta.

Lösning på problemet

Om fet klient-arkitekturen används och varje klient kräver 2% av serverns kapacitet
betyder det att databasen klarar av 50 användare. Används däremot arkitekturen fet
server och varje klient kräver 5% av serverns kapacitet klarar databasen bara 20
användare.

Verksamheten i exemplet bör välja fet klient eftersom alternativet med fet server
medför att det framtida kravet på 50 användare inte kan uppfyllas.

Nackdelen med att använda fet klient visar sig vid uppdateringar eftersom
applikationsprogrammen finns på alla klienter och dessa måste alla uppdateras.
Eftersom verksamheten i exemplet har affärsregler som ofta måste uppdateras måste
ett avvägande göras. Linthicum (1996b) menar att verksamheten kan välja mellan att
ha bra prestanda och hög skalbarhet mot färre uppdateringar när arkitekturen på
klient/server systemet ska väljas. Figur 6.12 visar fördelarna med respektive arkitektur.

Bra Prestanda Färre Uppdateringar
Fet Klient Fet Server

Figur 6.12: Viktigaste faktorerna vid val av systemarkitektur enligt Linthicum
(1996b).

Enligt Linthicum (1996b) är det viktigt att de kraven som står i konflikt med varandra
prioriteras för att hitta det viktigaste kravet och då också den mest lämpliga lösningen
för verksamheten.

Fördelar med en fet server är att nätverket inte överbelastas eftersom bara frågan och
svaret skickas mellan klienten och servern och att uppdateringar av
applikationsprogram bara behöver göras på ett ställe, i servern. Att istället använda fet
klient medför enligt Linthicum (1996b) att fler användare kan utnyttja databasen.
Dessutom blir inte prestandan, när det gäller svarstider, lidande lika mycket som vid
användning av fet server om flera utnyttjar databasen samtidigt. Fet klient-ansatsen är
enligt Linthicum (1996b) också mer skalbar medan ett val av en fet server gör det
svårare vid eventuell utbyggnad av antalet användare.

På senare tid har det kommit mekanismer som möjliggör automatisk uppdatering,
exempelvis ActiveX, och enligt Linthicum (1996b) dröjer det inte länge förrän
databastillverkare följer efter. Det skulle göra fet klient-ansatsen än mer populär.
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6.3.2 Maskinberoende

Företag som implementerar databasserver måste enligt Rennhackkamp (1996b) tänka
på vilken miljö där databasen ska fungera. Ett företag som har ett nätverk bestående av
flera olika operativsystem måste kontrollera att vald relationsdatabas stödjer alla
operativsystem i nätverket.

Fördelen med databas är att flera användare kan dela på datan för att hela tiden ha
tillgång till aktuell data. Om två eller flera databaser måste implementeras beroende på
att den valda databasservern inte stödjer nätverkets alla operativsystem uppstår
problem med att hålla datan aktuell och konsistent. Enligt Rennhackkamp (1996b)
måste hänsyn också tas till eventuella framtida investeringar som rör nya
operativsystem för att verksamhetens databas ska kunna fortsätta att användas av alla.
Tabell 6.4 visar vilka operativsystem de enligt Rennhackkamp (1996b) största
RDBHS-tillverkarnas relationsdatabaser stödjer.

RDBHS/OPSYS Unix-system Windows NT Windows 95 OS/2 Macintosh

Oracle7
version 7.3

De flesta JA JA JA JA

Sybase SQL
server 11

De flesta JA JA JA JA

Informix Online
7.2

De flesta JA JA

Microsoft SQL
server 6.5

JA

IBM DB2 2.1.1 De flesta JA JA JA JA

Computer
Associates
Openingres 1.2

De flesta JA JA

Tabell 6.4: Jämförelse över vilka operativsystem de olika RDBHS stödjer.

6.3.3 Kostnad

Enligt Rennhackkamp (1996b) är kostnad ett viktigt icke-funktionellt krav för flera
företag vid val av databasserver. I kravet kostnad ingår förutom inköpspriset av
databasservern även utvecklingskostnad, licensiering för varje användare och
supportkostnad vid problem.

Rennhackkamp (1996b) pekar på att många företag köper den dyraste och mest
avancerade databasen och sparar in på supportkostnaden i tron om att databasen inte
kraschar en lördag eftermiddag. Rennhackkamp (1996b) anser istället, om databasen är
viktig för verksamheten, att en billigare variant utan vissa specialfunktioner införskaffas
fast med fullständig support.
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6.4 Sammanfattning av genomförandet

6.4.1 Typsituationer som är svåra att modellera

I första delen presenteras situationer som är svåra att modellera med ER-modellen. Vid
modellering av mer komplexa situationer i verksamheter än de som krävdes på
sjuttiotalet uppenbarar sig brister i ER-modellens begrepp. Modellering av
superklasser/subklasser och multipelt arv är två situationer som inte ER-modellen
klarar av. Denna brist medför bland annat att ER-diagrammet blir svårt att överblicka
och att arv av attribut inte kan utnyttjas. De problemsituationer som uppstår vid
modellering av arv föreslås lösas genom att istället använda en objektmodell eller en
utökad ER-modell.

Komplexa datatyper, till exempel bilder och ljud, är svåra att modellera med ER-
modellen på grund av att ER-modellen är framställd för att modellera traditionell data i
form av text som ska lagras i tabeller. Användande av CASE-verktyg kan skapa
problem om CASE-verktygets ER-modell inte klarar av att modellera verksamheten
korrekt.

6.4.2 Funktionella krav som är svåra att implementera

Andra delen behandlar funktionella krav som är svåra att implementera.
Relationsdatabasen bygger på att datan lagras i tabeller. Problem uppstår när det krävs
lagring av komplexa datatyper, exempelvis bilder och ljud. Förutom problem vid
lagring saknas det ett frågespråk liknande SQL för sökning i komplexa datatyper. Brist
på frågespråk som klarar detta leder till att utomstående applikationsprogram eller
användaren själv måste söka igenom komplexa datatyper.

Problem att specificera semantiska integritetsbegränsningar, affärsregler, beror till stor
del på att det saknas en standard. En standard för specificering av triggers införs i
SQL3 som förhoppningsvis kommer underlätta hanteringen av semantiska integritets-
begränsningar.

Att endast i datamodellen kunna modellera arvshierarkier gör ingen nytta om de inte
kan överföras till relationsdatabasen. Det är svårt att överföra datamodeller
innehållande generalisering till en relationsdatabas och studien presenterar möjliga
tillvägagångssätt för att undvika problem. Relationsdatabaser som hanterar multipelt
arv saknas än så länge men prototyper med denna funktion finns ute för test.

Vissa funktionella krav på sökningar med SQL är också svåra att utföra. Studien
påvisar problem vid jämförelser av data och när sökning i flera nivåer i ett träd ska
utföras.

En databas som inte kan lagra specialtecken kan skapa problem för verksamheten.
Problemet kan dock undvikas om den nya 16-bitars teckenstandarden Unicode införs i
databasen.

6.4.3 Problem att uppfylla icke-funktionella krav på databasen

Tredje delen behandlar vikten att uppfylla de icke-funktionella kraven på databasen för
utvecklingen av databasen ska bli lyckad. Kravet att databasen ska vara lätt att
uppdatera står i konflikt med två andra krav, bra prestanda och skalbarhet. Om det
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finns motsägande krav måste en prioritering göras för att välja det krav som är
viktigast. Nya funktioner för smidigare uppdatering gör det snart möjligt att slippa
välja mellan lättare uppdatering å ena sidan och bra prestanda och skalbarhet å andra
sidan.

Kostnad och maskinberoende är två andra icke-funktionella krav som utvecklarna
måste ta hänsyn till.
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7 Analys av materialet
Några av de identifierade problematiska typsituationerna, bland annat bristerna i SQL
och dåligt stöd för lagring av specialtecken, är grundade på enskilda artiklar i någon av
databastidningarna DBMS och Database Programming & Design. Ett skäl till detta
kan vara att de typsituationer som identifieras som problematiska snabbt försöker
åtgärdas av tillverkare av relationsdatabaser så att framtida versioner stödjer de
identifierade problemsituationerna. På grund av att databaserna hela tiden utvecklas
elimineras brister och därför hinner inte författare av databasrapporter validera tidigare
publikationer rörande problemsituationer. Ett annat tänkbart skäl till att vissa
situationer bara rapporteras av någon enstaka författare kan vara att flera författare
inte tycker att situationerna är viktiga att kunna modellera med ER-modellen eller
implementera i en relationsdatabas och därför skriver de inga artiklar om det.

Flera av situationerna, bland annat implementering av komplexa datatyper och
avsaknad av arv vid modellering, som beskrivs som problematiska i studien anser
författarna bör lösas med hjälp av objektorienterade lösningar. Anledningen till detta
kan vara att förespråkare av objektorienterade lösningar vill påpeka brister hos
relationsmodellen för att deras val av databas, objektorienterad databas, ska få större
publicitet. På grund av att vissa problemsituationer har litet stöd och att
objektorienterade lösningar föreslås i vissa fall kan trovärdigheten på materialet
minska.

Det icke-funktionella kravet kostnad är ett mycket viktigt krav vid utveckling av
informationssystem men tyvärr finns det knappt något material som rör kostnadskravet
på databasen. Därför får kostnad ingen framträdande roll i studien och kan uppfattas
som mindre viktigt. Ett tänkbart skäl till detta kan vara att när informationssystemet
utvecklas anger kunden ingen speciell kostnad på databasen utan kostnaden gäller hela
informationssystemet. Systemutvecklarna väljer sedan vilka komponenter som det ska
investeras i.

Ingen av typsituationerna, förutom maskinberoende, är förknippade till någon specifik
RDBHS utan situationerna hålls neutrala. Fördelen med detta är att studien undviker
sådana artiklar som försöker framhäva ett märke på bekostnad av andra.
Maskinberoende är dock en situation som är odiskutabel, antingen stödjer en RDBHS
ett operativsystem eller också gör den det inte.
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8 Slutsatser

8.1 Resultat

En förutsättning för studien var att det enligt Linthicum (1996b) existerar typ-
situationer som kan ge upphov till problem vid design och implementation av
databaser. Studiens resultat är identifiering av ett antal typsituationer som kan ge
upphov till problem vid design och implementering av relationsdatabaser. Som figur
8.1 visar är resultatet indelat i tre områden.

Identifiering av typsituationer som kan skapa problem 
vid design och implementering av relationsdatabaser

Modellerings-
situationer

Funktionella
krav

Icke-funktionella
krav

Figur 8.1: Studiens resultat.

Modelleringssituationerna är de situationer som identifierats som svåra att modellera
med ER-modellen. Delen funktionella krav är de situationer som är svåra att
implementera i en relationsdatabas och kan härledas till funktionella krav på databasen.
Delen icke-funktionella krav är de situationer som är svåra att implementera med en
relationsdatabas och kan härledas till icke-funktionella krav.

Tabell 6.1 visar vilka typsituationer som studien har identifierat.
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Avsnitt Modellering Funktionella krav Icke-funktionella krav

6.1.1 Arvshierarki

6.1.2 Multipelt arv

6.1.3 Komplexa datatyper

6.1.4 Verktygsstöd vid
modellering

6.2.1 Komplexa datatyper

6.2.2 Affärsregler och triggers

6.2.3 Objektmodell till
relationsdatabas

6.2.4 Brister i SQL

6.2.5 Specialtecken

6.3.1 Prestanda och skalbarhet

6.3.2 Maskinberoende

6.3.3 Kostnad

Tabell 6.1: Lista över studiens resultat.

Sett i ett vidare sammanhang kan listan som arbetet resulterat i användas som underlag
i databasprojekt. Genom att jämföra situationerna som uppstår i projektet med studiens
identifierade typsituationer kan möjliga problemsituationer avvärjas med en snabb
specialinsats.

8.2 Genomförande kontra problemställningen

Studiens frågeställningar är:

1.  Vilka typsituationer är svåra att modellera med ER-modellen?

2.  Vilka generella funktionella krav kan skapa problem vid implementering av en
relationsdatabas?

3.  Vilka generella icke-funktionella krav kan skapa problem vid implementering av en
relationsdatabas?

Studien ska dessutom påvisa exempel där brister uppstår och ge förslag till lösningar.

De fyra typsituationer som identifierats som svårmodellerade har en tydlig koppling till
problempreciseringen. För varje situation har problemet diskuterats, exempel där
problemet uppstår har redovisats och förslag på lösning har givits.

Frågeställning nummer två har resulterat i fem situationer som kan skapa problem vid
implementeringen av en relationsdatabas. Alla dessa härleds till funktionella krav på
databasen. Förutom redovisning av funktionellt krav presenteras också exempel på
situation och lösning.
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Tre problemsituationer har identifierats som möjliga problemsituationer med koppling
till icke-funktionella krav. Problem med krav på bra prestanda och skalbarhet
diskuteras och presenteras med hjälp av exempel, icke-funktionellt krav och lösning.
Problem med krav på maskinberoende och kostnad diskuteras men saknar exempel.

På grund av att de flesta identifierade problemsituationer, utom modellering av arv och
implementering av komplexa datatyper, stöds av endast en författare kan de ej
fastställas som generella som är en förutsättning i problembeskrivningen.

Avgränsningen anger inte hur många situationer som ska identifieras eller när
undersökningen är genomförd och därför saknas belägg för att undersökningen är klar.
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9 Diskussion

9.1 Metoden

Studien som mestadels är en litteraturstudie genomfördes under hela den utsatta tiden
från slutet av januari till mitten av maj 1998. Metoden som användes för att utföra
studien innehåller tre steg:

1.  Dokumentgenomgång, avgränsning

2.  Dokumentgenomgång, litteraturstudie

3.  Implementation/dokumentgenomgång, exemplifiera

Steg 1 dokumentgenomgång, avgränsning

Första steget i metoden fastställer vilka situationer som behöver kunna modelleras med
ER-modellen och vilka krav som ställs på databaser. Detta steget utförs för att studien
ska koncentreras på aktuella situationer och krav. Avgränsningen i steg ett kunde dock
ha slagits ihop med litteraturstudien i steg två på grund av att ingen information som
endast behandlade vanligt förekommande situationer och krav hittades. Avgränsningen
hade däremot kunnat utföras om kravspecifikationer över databaser hade varit
offentliga.

Däremot var steg ett bra eftersom det tillät att brister i relationsmodellen identifierades
vilket gjorde att undersökningen inte blev beroende av krav och situationer. Bland
annat kunde brister kring specificering av affärsregler och problem med prestanda och
skalbarhet härledas till krav.

Steg 2 dokumentgenomgång, litteraturstudie

Litteraturstudien i steg två bygger på tidigare studier och resulterar i de situationer
eller krav som anses svåra att modellera eller implementera med relationsmodellen. Det
som sänker värdet på studiens resultat är att de flesta problemsituationerna bara bygger
på en rapports påståenden.

Steg 3 implementation/dokumentgenomgång, exemplifiera

Implementationssteget utförs för att visa att modelleringssituationen är svår att
modellera med ER-modellen. Fördelen med att visa att problemet existerar med hjälp
av ett ER-diagram är att det är förankrat i verkligheten eftersom ER-diagram används
vid modellering av verksamhetens data som ska lagras i databasen.

Krav som fastställts som svårlösta exemplifieras. Om exempel finns att tillgå i
facklitteratur används det. Annars presenteras ett påhittat exempel som visar när
problemet kan uppkomma. Nackdelen med ett påhittat exempel är att det inte stöds av
någon tidigare studie. Implementationen är inte heller kopplad till någon specifik
RDBHS. Skälet till detta är att rapporten skulle kunna bli partisk om endast en specifik
RDBHS skulle användas som underlag.
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9.2 Resultatet

Studiens förväntade resultat var att presentera en lista över situationer som kan skapa
problem vid design och implementering av relationsdatabaser. Resultatet blev 12
stycken situationer som kan skapa problem, fyra situationer vid modellering, fem
situationer som kan härledas till funktionella krav och tre stycken som kan härledas till
icke-funktionella krav.

Eftersom studien inte riktar sig till enbart databasexperter skulle den skrivas på ett
allmänt språk utan tekniska detaljer. Studien lyckades hållas på en allmän nivå förutom
när problemen med SQL diskuteras. Nackdelen med att studien är skriven på ett
allmänt språk och inte tekniskt inriktat är att den blir tolkningsbar. Medan fördelen är
att den kan läsas av personer utan teknisk utbildning.

Tyngden på situationerna lades på kvantitet, det vill säga att flera situationer skulle
studeras. Nackdelen med detta upplägg är att de beskrivna situationerna presenteras
ytligt.

Icke-funktionella krav har en viktigare roll i utvecklingsprojekt än de framställs i
studien. Anledningen till att endast tre icke-funktionella krav identifierades kan bero på
att de har en koppling till specifika RDBHS och studien skulle inte behandla på
specifika märken.

Nackdelen med dålig koppling till specifika RDBHS är att vissa av de identifierade
typsituationerna kanske är lätta att implementera i en viss RDBHS medan andra kan
vara omöjliga att implementera i alla RDBHS.

9.3 Uppslag till fortsatt arbete

Studien presenterar typsituationer som är svåra att modellera med ER-modellen
och/eller implementera i en relationsdatabas. Eftersom studien har identifierat 12
stycken situtationer är dessa beskrivna ytligt. Presenteras situationerna för
databasutvecklare kan dessa bekräfta vilka situationer som ofta förekommer i data-
basprojekt. Den problemsituation som ofta uppstår vid modellering respektive
implementering studeras sedan mer i detalj.

Om till exempel den situationen som finns behandlad mest i litteraturen,
implementering av komplexa datatyper, väljs för ytterligare undersökning kan de
största RDBHS-tillverkarnas databaser undersökas hur väl deras databaser stödjer
komplexa datatyper. Enligt CS (1998) är följande tillverkare de största på RDBHS:

• Oracle

• IBM

• Microsoft

• Sybase

• Informix
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