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Dagens forelesningDagens forelesningDagens forelesningDagens forelesning

1. Ulike typer systemeryp y
◦ Satsvise, interaktive, sanntids/innbakte systemer          

2 Arkitektur2. Arkitektur
◦ Oppdeling av både program og data på flere maskiner

3. Lagring av data, databaser
◦ SQL (= språk for å lage, skrive og lese mm.  i Q ( p g , g

relasjonsdatabaser)

4. Cloud Computing4. Cloud Computing
◦ Data, programmer og datalagring i ’skyen’ (Web-en).

Typer av systemerTyper av systemerTyper av systemerTyper av systemer
1 Satsvise systemer (kjøringer uten bruker- interaksjon )1. Satsvise systemer (kjøringer uten bruker- interaksjon.)
◦ Eks. Beregning av lønn, skatt . Oppgjør mellom banker i BBS.

2 Interaktive systemer 2. Interaktive systemer. 
◦ Ofte Web-baserte som f.eks. kjøp av flybilletter, nettbank. Mange 

brukere  samtidig og én sentral  maskin for behandling

3. Innbakte systemer. Elektronikk med programvare styrer 
andre systemer.
◦ I biler, ABS, antiskli-systemer, automatisk temperatur regulering.,… 

og mange andre formål

◦ Våpensystemer romfart Våpensystemer, romfart 

◦ Roboter i industrien, panelovner, digitale TV-.er, 

Mer enn 90 % av alle ’datamaskiner’ (CPUer) nyttes til slik anvendelser ( ) y
(ofte enkle, billige  maskiner)
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1. 1. SatsviseSatsvise systemersystemer..
Data inn Data inn –– regnregn utut noenoe -- data data utut



2  2  StrukturStruktur ii interaktiveinteraktive systemersystemer2. 2. StrukturStruktur ii interaktiveinteraktive systemersystemer

Bruker grensesnitt

Bruker kommunikasjonj

Informasjon fremhenting, ending og lagring 

Database
Transaksjonsbehandling

2. 2. InteraktiveInteraktive systemersystemer –– ekseks. med . med 
tretre lag lag –– bådebåde ii programmer programmer ogog maskinermaskiner

-
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3  Innbakt elektronikk  styringssystemer3  Innbakt elektronikk  styringssystemer3. Innbakt elektronikk, styringssystemer3. Innbakt elektronikk, styringssystemer

 Tar data inn fra en serie med  Tar data inn fra en serie med 
måleinstrumenter
◦ Temperatur, trykk, voltmeter, 
◦ Bevegelsessensorer,g ,
◦ Klokke
◦  kamera◦ …, kamera

 Gjør en eller annen aksjon
◦ hele tiden, eller
◦ hvis visse verdier har endret seg nok/’vesentlig’g g
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3  Eks  styring av en panelovn3  Eks  styring av en panelovn3. Eks. styring av en panelovn3. Eks. styring av en panelovn

Ja Nei
Nei, skru på varme

Løkke: 
Les  temp;
temp > 20 ° ?

Løkke: 
Les  temp;
temp > 23 ° ?

Av På

Ja , skru av varme,

Dette er et  UML tilstandsdiagram for programmet som 
styrer panelovnen – to tilstander: Av eller På
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Ulike systemer krever ulik Ulike systemer krever ulik 
systemarkitektursystemarkitektur
 Satsvise Satsvise
◦ Ofte ett (stort) program som kjører på en (stor) maskin

I k i Interaktive
◦ Ofte: Delt i to eller tre lag, har mange brukere, og bruker 

 d b  D l  i fl  l  ett databasesystem. Delt i flere programvarer-lag og 
maskiner. Brukerkommunikasjon viktig.

I b kt  t  / t i l kt ikk Innbakte systemer / styrings-elektronikk
◦ Avhengig av kobling til ulike inn-data kilder (målere, 

i l i )  S  f  d i  t å il d  signalgivere). Svarer ofte med signater ut på tilsvarende 
tekniske  koblinger (motorer, brytere,..). Kan være meget 
komplekse og da store   komplekse,og da store.  
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II) Persistens (= varig lagring av data)II) Persistens (= varig lagring av data)II) Persistens (  varig lagring av data)II) Persistens (  varig lagring av data)

 Viktige data i vårt program er i objekter Viktige data i vårt program er i objekter

 Dette må lagres på en eller annen måte

 Til dette bruker vi en database eller en fil

 Data i objektene i vårt program lagres i databasen  og  Data i objektene i vårt program lagres i databasen, og 
hentes derfra når programmet ( applikasjonen) 
trenger demtrenger dem
◦ I eksempel : Data om Emne, Kurs, Universitet, Student i 

påmeldingssystem på Blindernpåmeldingssystem på Blindern

Komplett klassediagram for Komplett klassediagram for et system på påmelding et system på påmelding 
til undervisning på Blinderntil undervisning på Blinderntil undervisning på Blinderntil undervisning på Blindern

Emne Universitet

Kant MeldPaaKurs

- emneKode: String
- antallEmnerForutsettes: int
+ finnKurs: Kurs
+ forutsetterEmner: boolean

Universitet

+ finnStudent: Student
+ finnEmne: Emne

0..* 1

1

bruker
Kant

+ meldPaaKurs:boolean

MeldPaaKurs

+ meldPaaKurs:boolean

1

0..*

1

Kurs
- antallPlasser: int
- antallPaameldt: int
- semester: String

Student
- studentID: String
+ erMeldtPaa: void

0..*
0..* 0..*

kursdeltaker

0..

 semester: String
+ ledigPlass: boolean
+ meldPaa: boolean

+ erMeldtPaa: void

Mer om Mer om lagring av datalagring av data

 Data i vårt program må lagres på en eller annen måte
◦ Utenfor programmets minne, på et permanent lagringsmedium (disk)

(eks. kundenes reservasjoner i et flyselskap )

Til d  f ål  b k  i  d b ll   fil Til dette formålet bruker vi en database eller en fil
◦ typisk er databasen implementert i et eget databasehåndteringssystem (Data 

Base Management System - DBMS)Base Management System DBMS)

◦ Men for svært enkle systemer holder det noen ganger med “hjemmesnekrede 
løsninger”, som for eksempel at hvert objekt lagres og hentes direkte som filer av 
å   (     f å )vår applikasjon (dvs, vi bruker operativsystemets filhåndteringssystem)

◦ Helt  gigantiske systemer som Google bruker svært mange filer (fordi intet 
databasesystem er raskt nok til så mange spørringer).  Google bruker to typer y g p g ) g yp
filer: 

a) Filer der kopier av de nettsidene vi søker etter, ligger 

b) F di  fil  f  d  fl  li  k   k   h  ( å d  d  b) Ferdige filer for de fleste mulige søk som som peker ut hvor (på de andre 
filene) svaret er .



Hva er et Hva er et 
åådatabasehåndteringssystem?databasehåndteringssystem?

 Tilbyr grensesnitt for applikasjoner Tilbyr grensesnitt for applikasjoner 
◦ API for programmerere (for eksempel JDBC mot relasjonsdatabaser)

(har ofte også egne brukergrensesnitt for å gjøre direkte spørringer mot databasen)

 Utfører (og optimaliserer) spørringer og oppdateringer
◦ brukerdata

◦ metadata (data om brukerdata)( )

 Håndhever skranker/integritetsregler 
◦ Eks 1: “Kurs må være assosiert med nøyaktig ett emne”. 

å◦ Eks 2:  “Et emne kan ikke slettes hvis det holdes kurs i emnet” (dvs, kursene må slettes 
først)

 Håndterer flere brukere samtidig 
(gjelder ikke enbruker-DBMS)

 Gjennomfører oppdateringer av data som transaksjoner
Ut  til k t ll Utøver tilgangskontroll

 Sikrer data

Eksempel Eksempel trelagstrelags--arkitekturarkitektur
(oppdeling av program og maskiner) (oppdeling av program og maskiner) (oppdeling av program og maskiner) (oppdeling av program og maskiner) 
og og systemsystem--programvareprogramvare som ofte nyttessom ofte nyttes

Database-
håndteringssystem 

(DBMS)
Database

(forretningsobjekter)

Applikasjon
(kant-, kontroll- og 

problemets objekter)

Nettleser eller 
annen 

klientapplikasjon (DBMS) (forretningsobjekter)problemets objekter)klientapplikasjon

bruker

Databasetjenere
(Oracle, MySQL, Informix, PostgreSQL,

SQL Server, ObjectStore, Poet, ...) 

Web/Applikasjonstjenere
(JBoss, WebSphere, WebLogic, 

GlassFish, Fusion, Tomcat...)

Klienter
(Internet Explorer, Firefox, 

Opera, Safari, …)

To hovedtyper av databaserTo hovedtyper av databaserypyp
 Relasjonsdatabaser (tabelldatabaser)
◦ Data lagres som tabeller (relasjoner) med forekomster

◦ Hvis vi skal bruke en relasjonsdatabase som lagringsmedie må 
f t i bj kt   i j  ll  di  tt  ( pp )forretningsobjekter og assosiasjoner mellom disse oversettes (mappes)
til/fra relasjoner (Object-Relational Mapping – O/RM)

◦ Desidert mest bruktDesidert mest brukt

 Objektorienterte databaser
◦ Lagrer og henter objekter som brukes i en applikasjon uten at du ◦ Lagrer og henter objekter som brukes i en applikasjon uten at du 

trenger å bry deg om hvordan (stort sett)

◦ “Forstår” objektorienterte konstruksjoner (assosiasjoner som for j j ( j
eksempel er implementert som en HashMap, arv, osv)

 Det finnes også hybridløsninger (object-relational)

RelasjonsdatabasenRelasjonsdatabasen
 En relasjons-database består av en eller 

flere tabeller  kalt relasjoner (eks  data om RelasjonsdatabasenRelasjonsdatabasen flere tabeller,  kalt relasjoner (eks. data om 
ansatte i en slik tabell)

 En slik tabell inneholder opplysninger om pp y g
et antall entiteter,  med én linje per entitet 
(eks. data om én ansatt i hver rad).

 Hver rad  må kunne entydig identifiseres 
med verdiene i ett eller flere av feltene  -
det kalles en nøkkel (eks. personnummer)det kalles en nøkkel (eks. personnummer)

 Hver kolonne har en overskrift = navnet til 
et attributt (eks. navn, adresse, lønn, 
personnummer, ..)

 Hver celle i tabellen inneholder da verdien 
til tt  tt ib tt  til  tit ttil ett av attributtene til en entitet.

 Tabellene kan kobles  med hverandre via 
fremmednøkler (foreign keys = nøkler til fremmednøkler (foreign keys  nøkler til 
linjer andre tabeller) 



Eksempel på en database Eksempel på en database 
med tre tabellermed tre tabeller

ansattID {key} navn pID {f. key }

Ansatt
avdID {f. key}{ y} p { y }

1 Per
2 Kari 2
3 Ola 4

{ y}
2
2
1

AvdelingpID {key} beliggenhet

Parkeringsplass

avdelingsID{key} avdnavn
1 Kjemi
2 Informatikk

gpID {key} beliggenhet
1 P4
2 P3
3 P3
4 P1

SQL og forholdet mellom objekter i SQL og forholdet mellom objekter i 
programmet og linjene i tabelleneprogrammet og linjene i tabellene
O l    b k    k    Opplysninger om ett objekt i programmet kan være 
spredt over flere tabeller i databasen

 De må da sammensettes med SQL (et databasespråk) 
som kan koble opplysninger i flere tabeller til én ny 
tabell (svartabellen) – eks:  

Finn navn og avdeling for de ansatte som  har parkeringsplass på P4

SELECT a.navn, d.avdnavn FROM Ansatt a, Avdeling d

WHERE a.avdID = d.avdelingsID AND a.pID = 4
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SQL -spørsmålet gir én tabell med én rad (og to kolonner)

ansattID {key} navn pID {f. key }
1 Per
2 K i 2

Ansatt
avdID {f. key}

2
2

A d li

2 Kari 2
3 Ola 4

2
1

Parkeringsplass

avdelingsID{key} avdnavn
1 Kjemi
2 Informatikk

AvdelingpID {key} beliggenhet
1 P4
2 P3
3 P3
4 P1

g p

4 P1

SELECT a.navn, d.avdnavn FROM Ansatt a, Avdeling d
WHERE a avdID = d avdelingsID AND a pID = 4WHERE a.avdID = d.avdelingsID AND a.pID = 4

navn avdnavn

Ola Kjemi
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Eksempel på SQL :Eksempel på SQL :INSERTINSERTEksempel på SQL.:Eksempel på SQL.:INSERTINSERT

INSERT INTO INSERT INTO 
Kurs (kursID, emneKode, semester, 
antallPlasser, antallPaameldt)

VALUES VALUES 
(4, ‘Inf1050’,’v10’, 300, 0)



Eksempel på SQL:  Eksempel på SQL:  UPDATEUPDATEEksempel på SQL:  Eksempel på SQL:  UPDATEUPDATE

Alt 1) UPDATE Kurs SET antallPaameldt = 1)
WHERE kursID = 4

Antall påmeldte til kurset settes lik 1- Antall påmeldte til kurset settes lik 1

Alt 2) UPDATE Kurs 
SET antallPaameldt = antallPaameldt + 1
WHERE emneKode = ‘inf1050’ AND semester = ‘v09’

- Antall påmeldte til kurset økes med 1Antall påmeldte til kurset økes med 1

Eksempel på Eksempel på 
DELETEDELETE

DELETE FROM Kurs WHERE kursID = 4DELETE FROM Kurs WHERE kursID = 4
eller…
DELETE FROM Kurs WHERE emneKode = 

‘inf1050’ AND semester = ‘v09’inf1050  AND semester  v09
- Fjerner kurset for Inf1050 v09.

DELETE FROM Kurs WHERE emneKode = DELETE FROM Kurs WHERE emneKode  
‘Inf1050’
Fj  ll  k  f  I f1050!- Fjerner alle kurs for Inf1050!

ObjectObject--relationalrelational mappingmapping: : 
fra objekter til relasjonerfra objekter til relasjoner

P bl   ) På di k  li  b ll  i l j d b Problem:  a) På disken ligger tabeller i relasjonsdatabasen

b) I programmet er objekter

 Enkel løsning:  

◦ Én tabell i databasen for hver klasse i programmet

◦ Hvert objekt av denne klassen er da én linje i denne 
tabellen

◦ Enkle pekere er fremmednøkler i tabellen

 I større systemer nytter vi et verktøy (= program) som I større systemer nytter vi et verktøy (  program) som 
hjelper oss i å oversette:  tabeller <-> objekter
◦ Eks. HibernateEks. Hibernate

TransaksjonerTransaksjonerTransaksjonerTransaksjoner
 En transaksjon grupperer SQL-kommandoer inn i et 

udelelig stykke arbeid slik at enten alle eller ingen av 
endringene blir permanente. g p

 ROLLBACK: Reverserer alle SQL-kommandoer som 
er utført så langt  slik at databasen ser ut som ved er utført så langt, slik at databasen ser ut som ved 
forrige COMMIT
◦ Kalles typisk når feilsituasjoner oppstår i løpet av en 

transaksjon

 COMMIT: Endringene som et resultat av SQL-
kommandoene siden forrige COMMIT blir gjort g gj
permanente. 



Transaksjoner er nødvendig   eks  flyreservasjonTransaksjoner er nødvendig   eks  flyreservasjonTransaksjoner er nødvendig,  eks. flyreservasjonTransaksjoner er nødvendig,  eks. flyreservasjon

 To brukere forsøker samtidig å reservere to billetter  To brukere forsøker samtidig å reservere to billetter 
hver på et fly med bare to ledige plasser: 

Bestilling a:
1. Les antall ledige seter;

Bestilling b:
1. Les antall ledige seter;

2. Reduser det med 2;
3. Skriv billetter og skriv

det reduserte  antallet
tilbake på databasen

2. Reduser det med 2;
3. Skriv billetter og skriv

det reduserte  antallet
tilbake på databasen

Hvis disse operasjonene kan blandes, f.eks ; 
a.1 , b1, så a.2 , b.2 og så a.3 , b.3, , , g ,

ser vi at vi selger de to siste plassen på flyet dobbelt opp.

Konklusjon: 
Bare hvis først a får utført alle sine operasjoner, og først når a er ferdig,
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p j , g g,
så b alle sine, vil dette alltid gå godt .

Hvorfor brukes Hvorfor brukes 
objektorienterte databaser så lite?objektorienterte databaser så lite?

 Data blir applikasjonsspesifikke
◦ Data varer evig, mens applikasjoner kommer og går

Y l ? Ytelse?

 Portabilitet
◦ Lettere å bytte relasjonsdatabase enn å bytte ut en objektorientert database (?)Lettere å bytte relasjonsdatabase enn å bytte ut en objektorientert database (?)

 Lite marked => større risiko

 Support
◦ Relasjonsdatabaser har masse gratis programvare…

 Hibernate gjør omtrent det samme!
◦ Og du har i tillegg muligheten til å bruke mer avanserte funksjoner som tilbys av ◦ Og du har i tillegg muligheten til å bruke mer avanserte funksjoner som tilbys av 

relasjonsdatabaser

HovedpoengHovedpoengHovedpoengHovedpoeng
 Ulike typer av systemer de viktigste Ulike typer av systemer, de viktigste
◦ Satsvise

I t kti◦ Interaktive
◦ innbakte, styre-elektronikk

A k k  d l   Arkitektur oppdeling av:
◦ Program (logisk oppdeling)  - ofte tre lag 
◦ Maskiner (fysisk oppdeling) – et system er ofte samarbeid 

mellom flere maskiner

 Persistens = varig lagring av data
◦ Relasjonsdatabaser – lagrer data som tabeller på disk
◦ SQL er et databasespråk som gjør ’alt’
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