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Sammanfattning 
Denna rapport presenterar en undersökning av sex olika objekt-relationsmappningsramverk, nämligen 

Entity Framework, LINQ to SQL, NHibernate, Castle ActiveRecord, MyGeneration Doodads och Subsonic. 

Undersökningen redogör för styrkor och svagheter hos de olika ramverken samt diskuterar när 

respektive ramverk är lämpligt att använda. 

De ramverk som bedömdes vara mest intressanta var NHibernate och Entity Framework, då de erbjuder 

flexibel mappning mellan domänmodellen och det underliggande databasschemat samt god tillgång till 

dokumentation och litteratur. 

Undersökningen användes som grund för att besluta vilket av de aktuella ramverken som skulle 

användas vid en omskrivning av en existerande applikation för IT-konsultföretaget Sogeti. Det ramverk 

som ansågs mest lämpligt för applikationen var NHibernate. 

Summary 
This report presents a study of six different object-relational mapping frameworks, namely Entity 

Framework, LINQ to SQL, NHibernate, Castle ActiveRecord, MyGeneration Doodads and Subsonic. The 

study describes the strengths and weaknesses of the various frameworks and discusses when each 

framework is appropriate to use.  

The frameworks that were judged to be the most interesting were NHibernate and Entity Framework, 

since they provide flexible mapping between the domain model and the underlying database schema as 

well as good availability of documentation and literature.  

The study was used as a basis for deciding which of the frameworks that should be used in a rewrite of 

an existing application for the IT consulting company Sogeti. The framework that was considered the 

most appropriate for the application was NHibernate. 
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Läsanvisningar 
I detta avsnitt ges en kort översikt av rapportens struktur, och en förklaring ges av vad som avhandlas i 

de respektive kapitlen. 

Ordlista 
I ordlistan ges förklaringar till många av de begrepp som används i rapporten. I de fall svenska 

översättningar av facktermer använts ges den motsvarande termen på engelska. Förkortningar 

redovisas, skrivs ut och förklaras. 

Inledning 
I inledningen ges bakgrunden till projektet. Utöver detta beskrivs mål och syfte med projektet, och de 

krav som finns uppställda på projektets genomförande presenteras.  

Metoder och verktyg 
Detta kapitel beskriver de verktyg, principer och metoder som används vid genomförandet av projektet.  

Exempel på det som tas upp är de viktigaste designmönster som användes vid implementationen av 

applikationen Atlas Language Manager, hur testning användes under utvecklingsarbetet samt vilka 

utvecklingsverktyg som använts. 

Undersökning av objekt-relationsmappningsramverk 
Här redovisas resultaten av den undersökning som gjorts av objekt-relationsmappningsramverken. De 

olika ramverken beskrivs ur ett antal olika perspektiv, så som konfiguration, mappning och installation. 

För varje ramverk presenteras även fördelar, nackdelar och en diskussion om ramverkets lämplighet. 

Jämförelse av källkod för interaktion med ramverken 
Exempel på källkod för interaktion med ramverken visas i detta kapitel. Källkod visas för användning av 

ramverken i ett antal olika scenarier, som till exempel att hämta data från databasen. 

Prestandajämförelse 
I detta kapitel presenteras en jämförelse av ramverkens prestanda. Prestanda jämförs för ett flertal olika 

operationer, så som att hämta och ändra data persistent data. En sammanfattning görs även av ett antal 

andra undersökningar som kan vara av intresse för läsaren. 

Diskussion om ramverkens lämplighet 
Här förs en sammanfattande diskussion om de olika ramverken. Jämförelser görs med olika infallsvinklar 

och rekommendationer ges för när respektive ramverk är mest lämpligt att använda. Diskussionen 

baseras på resultaten från undersökningarna i de föregående kapitlen. 
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Val av ramverk 
Detta kapitel presenterar det slutgiltiga valet av vilket ramverk som ska användas vid implementationen 

av applikationen Atlas Language Manager. Som bas för detta beslut förs en diskussion om vilka faktorer 

för val av ramverk som är av störst vikt vad gäller Atlas Language Manager. 

Implementation av Atlas Language Manager 
I detta kapitel ges en översikt av applikationen Atlas Language Manager. Utöver detta ges även en 

kortfattad beskrivning av den nya implementation av applikationen som skrivits som en del av projektet. 

Utvärdering och analys 
Projektets resultat sammanfattas och diskuteras i detta kapitel. Diskussionen tar upp bland annat hur väl 

projektets resultat motsvarar de mål och krav som funnits, samt på vilket sätt som dessa mål och krav 

uppfyllts. 

Diskussion 
Detta kapitel ger en kort sammanfattning av projektets resultat, samt diskuterar hur projektet skulle 

kunna vidareutvecklas. Förslag på förbättringar ges för både undersökningen av objekt-

relationsmappningsramverken och implementationen av applikationen Atlas Language Manager. 

Referenser 
I referenslistan presenteras de källor som använts under arbetet med rapporten. En listning ges av såväl 

elektroniska som tryckta källor. 
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Målgrupp och förkunskapskrav 
Den tänkta målgruppen för denna rapport är utvecklare med erfarenhet av objektorienterad 

programmering och relationsdatabaser i någon utsträckning. Läsaren bör vara bekant med 

grundläggande begrepp inom objektorienterad programmering så som klass, klassgränssnitt, objekt, arv 

och så vidare. Vidare bör läsaren ha kunskap om hur relationsdatabaser används för att lagra data samt 

hur data skrivs till och läses från en relationsdatabas. En stor fördel är om läsaren har erfarenhet av 

något av språken C#, Java, C++ eller Visual Basic.NET. Om läsaren även har viss kännedom om Microsofts 

.NET-plattform underlättar detta ytterligare. 

Många av de begrepp som används i rapporten finns förklarade i den medföljande ordlistan. I ordlistan 

presenteras även, om möjligt, den engelska motsvarigheten av termen för att underlätta vidare 

informationssökning. 
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Ordlista 
I rapporten används ett antal förkortningar, tekniska termer och facktermer vars betydelse inte alltid 

kan sägas vara allmänt känd. Dessa termer förklaras därför i detta avsnitt. Förklaringarna är uppdelade i 

två tabeller. Den första tabellen listar svenska termer som används i rapporten, deras engelska 

motsvarighet samt en mycket kortfattad förklaring om deras betydelse. Den andra tabellen tar upp 

förkortningar och vad de står för samt även namn på olika teknologier som nämns. 

För att undvika blandning av engelska och svenska termer har svenska motsvarigheter till engelska 

facktermer använts i största möjliga utsträckning. Till grund för valet av svensk motsvarighet till de 

aktuella termerna har terminologin från uppdragsgivarens arbetsplats använts. 

Svenska Engelska Betydelse  

Acceptanstest Acceptance Test Ett test som främst används i 

slutskedet av ett projekt för att 

avgöra om existerande krav är 

uppfyllda 

 

Användargränssnitt User Interface Det gränssnitt genom vilket 

användaren interagerar med 

applikationen 

 

Användarkontroll User Control En komponent som möjliggör 

återanvändning av delar av ett 

grafiskt gränssnitt 

 

Attribut Attribute Ett sätt att ange metadata för 

klasser, metoder, et cetera,  

genom att låta de föregås av data 

enligt ett specifikt format 

 

Domändriven design Domain-Driven Design En utvecklingsmetodik för att 

hantera komplexitet i 

utvecklingsprojekt genom att utgå 

från domänen 

 

Enhetstest Unit Test Ett test som testar 

funktionaliteten hos en kodenhet, 

till exempel en metod 

 

Flytande gränssnitt Fluent Interface Ett sätt att konstruera ett API så 

att metodanrop kan göras efter 
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Svenska Engelska Betydelse  

varandra i en kedja, och på så vis 

förbättra kodens läsbarhet 

Generisk Generic Starkt typad metod eller klass 

som kan användas för flera olika 

typer genom användning av 

typparametrar 

 

Integrationstest Integration Test Ett test av två eller flera 

kodenheter 

 

Klassgränssnitt Interface Ett kontrakt för vilka metoder en 

klass ska implementera 

 

Kollektion Collection En samling objekt, till exempel en 

lista 

 

Lagrad procedur Stored Procedure En procedur i ett 

relationsdatabashanteringssystem 

som kan anropas av till exempel 

en applikation som använder 

databasen 

 

Lat laddning Lazy Loading Att hämta data först när 

applikationen ska använda det, 

snarare än att hämta det i förväg  

 

Mockobjekt Mock Object Ett objekt som används vid 

automatiserade tester för att 

kunna kontrollera en kodenhets 

interaktion med andra enheter 

 

Objekt-relationsmappning Object-Relational Mapping En teknik för att hantera 

skillnaderna mellan en 

objektbaserad domänmodell och 

en modell i form av ett 

relationsdatabasschema 

 

Partiell klass Partial Class En klass vars definition kan delas 

över flera filer 
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Svenska Engelska Betydelse  

Refaktorering Refactoring Att förbättra befintlig kod till 

exempel genom namnbyten eller  

omstrukturering 

 

Stubobjekt Stub Object Ett objekt som imiterar en 

fullvärdig implementation av ett 

klassgränssnitt eller en klass 

genom att använda fördefinierad 

data 

 

Samtidighet Concurrency Att ett system potentiellt har flera 

samtidigt pågående operationer 

som kan påverka varandra 

 

SQL-injektion SQL Injection En attack som genomförs genom 

att ange indata till en applikation 

med syfte att manipulera 

underliggande databasfrågor, till 

exempel för att kringgå 

inloggningssystem 

 

Testdriven utveckling Test-Driven Development Utvecklingsmetodik där 

utvecklingen sker i korta cykler 

som inleds med att skriva ett test, 

efter vilket kod skrivs som får 

testet att lyckas, och 

avslutningsvis omstruktureras 

koden om behov finns 

 

Testtäckning Code Coverage Andel av koden som används av 

automatiserade test 
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I följande tabell redovisas de förkortningar och namn på tekniker och liknande som behöver vidare 

förklaring. 

Term Eventuell utskrift Betydelse 

ALM Atlas Language Manager En applikation utvecklad av IT-

konsultföretaget Sogeti för att 

hantera språkdata till andra 

applikationers grafiska 

gränssnitt, samt den applikation 

som detta examensarbete syftar 

till att implementera om 

API Application Programming 

Interface 

Ett gränssnitt, bestående av ett 

antal metoder, genom vilka 

annan programvara kan 

interagera med den 

bakomliggande programvaran 

CHM Microsoft Compiled HTML Help Microsofts format för hjälpfiler i 

HTML-format 

ClickOnce - En Microsoft-teknologi för att 

publicera Windows-applikationer 

så att de lätt kan distribueras till 

användarna 

Criteria API Criteria Application 

Programming Interface 

Ett API som används av 

NHibernate för att låta 

användaren skriva frågor på ett 

objektorienterat sätt 

DBML Database Markup Language Det filformat som LINQ to SQL 

använder för att spara metadata, 

så som information om 

databasschemat 

EDM Entity Data Model Den modelltyp som används av 

Entity Framework för att ge 

användaren möjlighet att skapa 

en konceptuell vy av ett 

underliggande databasschema 
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Term Eventuell utskrift Betydelse 

GUID Globally Unique Identifier Ett 128-bitars tal som kan 

användas som globalt, unikt 

identifikationsnummer 

HQL Hibernate Query Language Ett objektorienterat frågespråk 

som liknar SQL och används av 

ramverket NHibernate 

HTML Hypertext Markup Language Standardiserat språk för att 

skapa webbsidor 

Intellisense - En Microsoftteknik för att 

erbjuda autokomplettering och 

viss dokumentation vid 

utvecklingsarbete 

LINQ  Language Integrated Query Ett frågespråk i .NET-ramverket 

som har likheter med SQL och  

erbjuder möjligheten att skriva 

starkt typade, deklarativa frågor 

mot olika typer av data 

MSDN Microsoft Developer Network Microsofts webbplats för 

information och dokumentation 

avsedd för utvecklare 

ORM Objekt-relationsmappning En teknik för att hantera 

skillnaderna mellan en 

objektbaserad domänmodell och 

en modell i form av ett 

relationsdatabasschema 

PDF Portable Document Format Ett öppet format för digitala 

dokument, utvecklat av Adobe 

Systems 

Sogeti Société pour la Gestion de 

l'Entreprise et le Traitement de 

l'Information 

Ett IT-konsultföretag med cirka 

20 000 medarbetare i 14 länder, 

och uppdragsgivare för detta 

examensarbete 
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Term Eventuell utskrift Betydelse 

SQL Structured Query Language Ett deklarativt frågespråk för att 

interagera med en 

relationsdatabas 

XML Extensible Markup Language Ett textbaserat, standardiserat 

format för datarepresentation i 

form av en trädhierarki 
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1 Inledning 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till projektet, vad målet med projektet är samt även vilka krav 

som ställs på projektets genomförande. 

1.1 Bakgrund 
Sogeti är ett konsultföretag inom Cap Gemini-koncernen, och har 21 kontor i Sverige. Örebrokontoret 

fokuserar på industriella behov och har länge haft företaget Atlas Copco som kund. För Atlas Copco har 

ett flertal applikationer utvecklats. Dessa applikationer används i ett flertal länder, och har därför 

gränssnitt på flera olika språk.  

För att underlätta det interna arbetet med Atlas Copco-applikationerna har Sogeti utvecklat 

hjälpapplikationen Atlas Language Manager (ALM). Syftet med ALM är att vara en central punkt för 

lagring av de strängar som används i gränssnitten till de olika applikationerna, samt även 

översättningarna av dessa strängar. ALM hanterar export och import till och från ett flertal olika format 

så som Exceldokument, resursfiler och XML. 

För att göra ALM lättare att underhålla i framtiden behöver applikationen förenklas och skrivas om med 

moderna metoder. I dagsläget är ALM en klient/server-applikation där en så kallad smart klient 

interagerar med en webbservice. Webbservicen har tre underliggande lager: åtkomstkontroll, affärslogik 

samt dataåtkomst. På grund av hur ALM används är denna arkitektur onödigt komplex. ALM ska därför 

förenklas genom att skapa en arkitektur som är mer lämpad för hur applikationen faktiskt används. 

Under de senaste åren har utbudet av objekt-relationsmappningsramverk (ORM) ökat signifikant inom 

.NET-området, och sedan Microsoft släppte version 3.5 av .NET och Service Pack 1 av verktyget Visual 

Studio är ORM-ramverken Entity Framework och LINQ to SQL inkluderade direkt i .NET. Utöver dessa 

finns även ett stort antal andra ORM-ramverk som till exempel NHibernate. 

ALMs nuvarande dataåtkomstlager är skapat med ett internt ramverk som använder sig av 

kodgenerering och SQL-kod i form av lagrade procedurer. För att göra lagret lättare att underhålla ska 

det nu skrivas om med användning av ett ORM-ramverk. 

1.2 Uppgiftsbeskrivning 
Målet med projektet är att skapa en arkitektur för ALM som bättre passar dess nuvarande användning 

och gör applikationen enklare att underhålla. Den största delen av arbetet är att skapa ett nytt 

dataåtkomstlager som använder sig av ett objekt-relationsmappningsramverk. 

För att avgöra vilket ramverk som är mest lämpligt att använda i det nya datalagret ska en utvärdering 

göras av sex olika ramverk. De ramverk som ska utvärderas är Entity Framework, LINQ to SQL, 

NHibernate, Subsonic, MyGeneration Doodads och Castle ActiveRecord. Utvärderingen ska resultera i en 

redogörelse av för- och nackdelar med de olika ramverken samt ett val av det ramverk som sedan ska 

användas för implementationen av det nya dataåtkomstlagret. 
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Den nya implementationen av Atlas Language Manager ska ha samma funktionalitet som den nuvarande 

samt fungera tillsammans med det nuvarande grafiska gränssnittet efter eventuella modifikationer på 

grund av förändrad arkitektur. 

För att underlätta framtida underhåll och modifikation av applikationen ska enhets- och integrationstest 

skapas för de olika användningsfall som applikationen hanterar. Utöver detta ska även dokumentation 

skapas som ger en introduktion till applikationen, för att underlätta för personer som i framtiden ska 

sätta sig in i implementationen. 

1.3 Förutsättningar och krav 
Nedan presenteras de krav som projektet måste uppfylla. 

 Den omskrivna applikationen ska ha samma funktionalitet som den nuvarande 

implementationen 

 Utredningen ska resultera i en redogörelse av för- och nackdelar med de olika ramverken 

 Utredningen ska även resultera i ett val av ett ramverk som sedan ska användas för 

implementationen av applikationen 

 De ramverk som ska utredas är Entity Framework, LINQ to SQL, NHibernate, Subsonic, 

MyGeneration Doodads och Castle ActiveRecord 

 Acceptanstester ska skapas utifrån den nuvarande implementationen för att senare kunna 

verifiera den nya implementationens funktionalitet 

 Enhets- och integrationstester ska skapas för applikationens olika användningsfall 

 Implementationen ska följa företagets kodstandard 

 Övergripande, skriftlig dokumentation ska skapas som ger en introduktion till applikationen utan 

att gå in på detaljnivå 

 Applikationen NUnit ska användas tillsammans med TestDriven.Net för enhets- och 

integrationstester 

 Systemet Subversion ska användas för versionshantering av källkoden 
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2 Objekt-relationsmappning 
Relationsdatabaser kan sägas vara en defactostandard för lagring av data.1 Inom Microsoftsfären har en 

vanlig lösning varit att använda den underliggande relationsmodellen som bas för hela applikationen och 

inte bara som ett sätt att lagra data, till exempel genom användning av lagrade procedurer tillsammans 

med tabellcentrerade klasser som DataSet.2 3 Detta kan jämföras med Javasfären där objekt-

relationsmappning länge har varit en viktig del, till exempel i form av ramverket Hibernate och 

specifikationen Java Persistence. 4 

Under de senaste åren har dock utbudet av objekt-relationsmappningsramverk ökat signifikant inom 

.NET-området, och sedan Microsoft släppte version 3.5 av .NET och Service Pack 1 till verktyget Visual 

Studio är ORM-ramverken Entity Framework och LINQ to SQL inkluderade direkt i .NET.5 6 Utöver dessa 

finns även ett stort antal andra ORM-ramverk, som till exempel NHibernate, iBATIS.NET och LLBLGEN 

Pro. 

2.1 Varför behövs ORM? 
För att hantera komplexitet i applikationer som utvecklas i en objektorienterad miljö kan 

designmönstret Domain Model användas. Detta designmönster innebär att en objektbaserad 

domänmodell används för att representera domänen.  Modellen innefattar såväl data som beteende. 7 

Användandet av en objektorienterad domänmodell, och därmed möjligheten att använda tekniker så 

som polymorfism, ger även möjlighet att använda andra välkända designmönster för hantering av 

komplexitet som till exempel Gang of Four-mönstren Strategy och Composite.8 9 

Då en objektorienterad domänmodell används tillsammans med en relationsdatabas uppstår dock vissa 

svårigheter. Relationsmodellen och en objektorienterad modell har vissa fundamentala skillnader, till 

exempel finns inte konceptet arv i relationsmodellen10, även om det kan simuleras på olika sätt.11 Ett 

                                                           
1 Jimmy Nilsson, Applying Domain-Driven Design and Patterns with Examples in C# and .NET, Addison Wesley 

Professional, 2006, s. 287 

2 Microsoft Developer Network, DataSet Class, <http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/system.data.dataset.aspx>, maj 2009 

3 Vijay P Metha, Pro LINQ Object-Relational Mapping in C# 2008, Apress, 2008, s. 4-5 

4  Christian Bauer, Gavin King, Java Persistence with Hibernate, Manning Publications, 2007, s. 31 

5  Julia Lerman, Programming Entity Framework, O'Reilly Media, 2009, s. 1 

6  Microsoft, Microsoft .NET Framework 3.5, 

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=333325FD-AE52-4E35-B531-

508D977D32A6&displaylang=en>, mars 2009 

7   Martin Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison Wesley Professional, 2002, s. 116 

8   Pierre Henri Kuaté, Tobin Harris, Christian Bauer, Gavin King, NHibernate in Action, Manning Publications, 

2009, s. 7 

9   Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides, Design Patterns: Elements of Reusable Object-

Oriented Software, Addison-Wesley Professional, 1995 

10 Christian Bauer, Gavin King, Java Persistence with Hibernate, Manning Publications, 2007, s. 31 

11 Vijay P Metha, Pro LINQ Object-Relational Mapping in C# 2008, Apress, 2008, s. 177-190 
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annat exempel på dessa skillnader är finkornigheten i modellen. I en objektorienterad modell används 

ofta många små typer, medan motsvarigheten i relationsmodellen ofta ej har samma finkornighet.12 

För att överkomma dessa skillnader samt för att kunna överföra data från tabellformat till 

entitetsinstanser och tvärt om måste då kod skrivas av utvecklaren. Att själv skriva denna kod ger 

mycket stor flexibilitet, men kräver ofta mycket arbete och är tidskrävande.13 För att underlätta detta 

arbete har därför ramverk utvecklats som automatiserar översättningen mellan just objektmodell och 

relationsmodell, nämligen objekt-relationsmappningsramverk. 

2.2 Vad är ORM? 
Begreppet objekt-relationsmappning uppkom på 1980-talet.14 Nedan presenteras ett par olika, fritt 

översatta, definitioner av vad ORM innebär. 

Kuaté med flera definierar, i boken NHibernate in Action15, ORM som: 

”[...] objekt-relationsmappning är den automatiserade (och möjligtvis transparenta) lagringen av en 

applikations objekt till tabeller i en relationsdatabas, med användning av metadata som beskriver 

mappningen mellan objekten och databasen” 

Vijay använder följande definition i boken Pro LINQ Object-Relational Mapping in C# 2008:16  

”ORM är ett automatiserat sätt att koppla en objektmodell [...] till en relationsdatabas genom 

användning av metadata som beskrivning av objekt och data” 

Vijay hänvisar även till Wikipedias definition17, vilken lyder: 

”Objekt-relationsmappning [...] är en programmeringsteknik för att konvertera data mellan inkompatibla 

typsystem i relationsdatabaser och objektorienterade programmeringsspråk” 

De två första definitionerna inkluderar användning av metadata vid översättningen i begreppet medan 

den sistnämnda definitionen är mer generell. I dagsläget verkar den sistnämnda definitionen vara den 

som oftast används eftersom det finns ett flertal ramverk som vanligen sägs vara ORM-ramverk, trots 

att de inte använder någon metadata som beskriver objekten och datat. De utgår istället från ett 

databasschema och genererar objekt baserat på detta. Två sådana ramverk är Subsonic och 

MyGeneration Doodads, vilka båda undersöks i senare kapitel. Således kan Wikipedias definition sägas 

                                                           
12  Jimmy Nilsson, Applying Domain-Driven Design and Patterns with Examples in C# and .NET, Addison Wesley 

Professional, 2006, s. 23 

13  Pierre Henri Kuaté, Tobin Harris, Christian Bauer, Gavin King, NHibernate in Action, Manning Publications, 

2009, s. 10 

14  Christian Bauer, Gavin King, Java Persistence with Hibernate, Manning Publications, 2007, s. 24 

15  Pierre Henri Kuaté, Tobin Harris, Christian Bauer, Gavin King, NHibernate in Action, Manning Publications, 

2009, s. 21 

16  Vijay P Metha, Pro LINQ Object-Relational Mapping in C# 2008, Apress, 2008, s. 4 

17  Wikipedia, Object-relational mapping – Wikipedia, the free encyclopedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Object-

relational_mapping>, maj 2009 
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vara den som gäller även i denna rapport. De övriga ramverken i undersökningen använder dock denna 

sorts metadata och kan således kallas ORM oavsett vilken av de ovanstående definitionerna som 

används. 

2.3 Fördelar 
Stora skillnader finns mellan de olika ORM-ramverken vad gäller vilken funktionalitet de erbjuder. Nedan 

diskuteras dock de vanligaste egenskaperna hos ramverken samt även vissa egenskaper som de mer 

avancerade ramverken erbjuder. 

Den primära fördelen med att använda ORM-ramverk är att utvecklingsarbetet förenklas. Genom att 

låta ett ramverk sköta översättningen mellan relationsmodellen och den objektbaserade 

domänmodellen kan den komplexitet som översättningen medför undvikas. Eftersom översättningen är 

automatiserad behöver ingen egen översättningskod skrivas, utöver mappningen som ramverket 

behöver. Således minskar antalet rader kod i applikationen, vilket ger en mindre komplex applikation.18 

Förenklingen av applikationen ger kortare och enklare utvecklingsarbete samt underlättar underhåll av 

koden.19 Detta leder sedan i sin tur till lägre utvecklingskostnad. 

Även applikationens prestanda kan förbättras genom användning av ett ORM-ramverk. Vissa ramverk 

erbjuder till exempel inbygd cachnings- och batchningsfunktionalitet samt optimerar de genererade 

SQL-frågorna så att de exekverar så snabbt som möjligt på just den databashanterare som applikationen 

använder.20 21 ORM-ramverkens prestanda är dock omdebatterad, och tas upp vidare i avsnittet om 

nackdelar med ORM. 

De allra flesta ORM-ramverken har stöd för ett flertal underliggande databashanteringssystem.22 23 24 

Genom att ramverken inför ett extra abstraktionslager och ansvarar för att generera alla SQL-frågor 

underlättas ett eventuellt byte av underliggande databashanterare kraftigt. Det är ofta enbart en fråga 

om konfiguration att byta från ett databashanteringssystem till ett annat. 

Ett vanligt problem vad gäller säkerhet är så kallad SQL-injektion, vilket innebär att en användare av 

applikationen anger indata med syftet att manipulera de SQL-frågor som genereras av applikationen, 

och på så sätt till exempel kringgå ett inloggningssystem. Denna sort av säkerhetsproblem hanteras dock 

av de flesta ORM-ramverk genom användning av parameteriserade SQL-frågor, vilket leder till en 

säkrare applikation.25 26 

                                                           
18  Pierre Henri Kuaté, Tobin Harris, Christian Bauer, Gavin King, NHibernate in Action, Manning Publications, 

2009, s. 22 

19 Vijay P Metha, Pro LINQ Object-Relational Mapping in C# 2008, Apress, 2008, s. 5 

20  Pierre Henri Kuaté, Tobin Harris, Christian Bauer, Gavin King, NHibernate in Action, Manning Publications, 

2009, s. 22 

21  Vijay P Metha, Pro LINQ Object-Relational Mapping in C# 2008, Apress, 2008, s. 5 

22  Julia Lerman, Programming Entity Framework, O'Reilly Media, 2009, s. 8 

23  Subsonic, Subsonic, <http://subsonicproject.com>, mars 2009 

24  Vijay P Metha, Pro LINQ Object-Relational Mapping in C# 2008, Apress, 2008, s. 6 

25  Pierre Henri Kuaté, Tobin Harris, Christian Bauer, Gavin King, NHibernate in Action, Manning Publications, 
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För att undvika problem i fleranvändarsystem innehåller ett flertal ORM-ramverk funktionalitet för att 

hantera samtidighet, till exempel genom att tillhandahålla mekanismer för optimistisk eller pessimistisk 

låsning samt transaktioner.27 28 

2.4 Nackdelar 
Något som ofta nämns som en nackdel för ORM-ramverk är försämrad prestanda jämfört med 

handskriven SQL. Som tidigare nämndes är detta dock något som det råder delade meningar om. ORM-

ramverk inför ett ytterligare lager av abstraktion, för att förenkla utvecklingsarbetet . Som med alla 

abstraktionslager innebär det en viss prestandaförlust. Många ramverk erbjuder dock andra fördelar ur 

prestandasynvinkel så som cachning och optimering av SQL-frågor efter databashanteringssystem. 29 30 

Dessa kan potentiellt kan leda till en bättre prestanda än handskriven SQL, trots den prestandakostnad 

som abstraktionslagret medför. I de fall ett mer komplext ramverk används kan det även finnas många 

möjligheter till optimering som behöver behärskas innan ramverkets prestanda kan utnyttjas fullt ut. 

Otillräcklig kunskap om ramverket kan således leda till att ramverket upplevs ha sämre prestanda än vad 

det potentiellt kan ha. 

En annan nackdel med att använda ett ORM-ramverk är att applikationen då får ett beroende på ett 

ytterligare ramverk, vilket kan ses som negativt. Införandet av ett nytt ramverk innebär även att 

utvecklarna i projektet har fler kodbibliotek att lära sig, vilket höjer inlärningströskeln för arbete i 

projektet. 

2.5 Mappning 
Som namnet antyder spelar mappningen en central roll i de flesta objekt-relationsmappningsramverk. 

Det finns dock, som tidigare nämndes, vissa ramverk som inte använder mappning mellan objekt och 

databas, utan istället genererar objekt direkt från en existerande databas. För de övriga ramverken är 

dock mappningen mycket viktig, och hur denna mappning skrivs är således av stor vikt för användningen 

av ramverket. 

Mappningen innehåller information om databasschemats och den objektbaserade domänmodellens 

utseende, samt hur översättningen ska göras mellan dessa modeller. Det finns tre huvudsakliga sätt att 

definiera mappningen mellan domänmodellen och databasschemat: XML, attribut och som kod.  

I den undersökning som presenteras senare i rapporten beskrivs vilken typ av mappning de olika 

ramverken använder sig av, och därför ges i detta avsnitt exempel på hur de olika varianterna av 

mappning kan se ut. 

                                                                                                                                                                                           
2009, s. 211 

26 Julia Lerman, Programming Entity Framework, O'Reilly Media, 2009, s. 498 

27  Julia Lerman, Programming Entity Framework, O'Reilly Media, 2009, s. 595 

28  Pierre Henri Kuaté, Tobin Harris, Christian Bauer, Gavin King, NHibernate in Action, Manning Publications, 

2009, s. 158 

29  Pierre Henri Kuaté, Tobin Harris, Christian Bauer, Gavin King, NHibernate in Action, Manning Publications, 

2009, s. 22 

30  Vijay P Metha, Pro LINQ Object-Relational Mapping in C# 2008, Apress, 2008, s. 5 
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Följande exempel visar XML-mappning från ramverket NHibernate. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<hibernate-mapping xmlns="urn:nhibernate-mapping-2.2" 

                   assembly="OrmComparison.NHibernate" 

                   namespace="OrmComparison.Persistence.NHibernate"> 

   

  <class name="Product" table="products"> 

 

    <id name ="Id" unsaved-value="0"> 

      <generator class="native" /> 

    </id> 

 

    <property name="Name" column="name" not-null="true"/> 

    <property name="Description" column="description" /> 

    <property name="Price" column="price" /> 

    <property name="NumberInStock" column="number_in_stock" /> 

    <property name="Manufacturer" column="manufacturer" /> 

 

    <many-to-one name="Category" column="category_id" not-null="true" /> 

 

  </class> 

</hibernate-mapping> 

 

Motsvarande mappning skriven med attribut ser ut som följer i Castle ActiveRecord: 

[ActiveRecord("products")] 

public class Product : ActiveRecordBase<Product> 

{ 

    [PrimaryKey(PrimaryKeyType.Native, "id", UnsavedValue = "0")] 

    public virtual int Id { get; set; } 

 

    [Property("name", NotNull=true)] 

    public virtual string Name { get; set; } 

 

    [Property("number_in_stock")] 

    public virtual int NumberInStock { get; set; } 

     

    [Property("price")] 

    public virtual double Price { get; set; } 

     

    [Property("Manufacturer")] 

    public virtual string Manufacturer { get; set; } 

 

    [Property("description")] 

    public virtual string Description { get; set; } 

 

    [BelongsTo("category_id", NotNull=true)] 

    public virtual Category Category { get; set; } 

} 

Via ramverket Fluent-NHibernate, vilket är ett tillägg till NHibernate, kan mappningskoden även skrivas 

med C#-kod enligt nedan: 
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public class ProductMap : ClassMap<Product> 

{ 

    public ProductMap() 

    { 

        Id(x => x.Id, "id") 

            .GeneratedBy.Native() 

            .WithUnsavedValue(0); 

 

        Map(x => x.Name) 

            .TheColumnNameIs("name") 

            .CanNotBeNull(); 

         

        Map(x => x.Description) 

            .TheColumnNameIs("description") 

 

        Map(x => x.NumberInStock).TheColumnNameIs("number_in_stock"); 

        Map(x => x.Manufacturer).TheColumnNameIs("manufacturer"); 

        Map(x => x.Price).TheColumnNameIs("price"); 

 

        References<Category>(x => x.Category) 

            .TheColumnNameIs("category_id") 

            .CanNotBeNull(); 

    } 

} 

2.6 Genererad kod 
De ramverk som inte använder mappning använder istället kodgenerering med ett databasschema som 

utgångspunkt. En anslutning skapas då till den aktuella databasen, varpå ramverket läser in vilka tabeller 

och kolumner som finns i databasen samt hur dessa är kopplade till varandra. Utifrån denna information 

och en eller flera mallar skapas sedan kodfiler för objekt som motsvarar databasschemat. 

För att ge en förståelse för hur denna procedur går till visas nedan ett del av en mallfil som används av 

ramverket Subsonic, följt av exempel på kod som genererats utifrån den mallen. Observera att dessa 

mallfiler följer med ramverket och som regel inte behöver modifieras av användaren. 

Här visas ett utdrag från en mallfil: 

/// <summary> 

/// This is an ActiveRecord class which wraps the <%=tableName%> table. 

/// </summary> 

[Serializable] 

public partial class <%=className%> : <%=baseClass%> 

{ 

    #region .ctors and Default Settings 

  

    public <%=className%>() 

    { 

      SetSQLProps(); 

      InitSetDefaults(); 

      MarkNew(); 

    } 
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    private void InitSetDefaults() { SetDefaults(); } 

  

    public <%=className%>(bool useDatabaseDefaults) 

    { 

     SetSQLProps(); 

     if(useDatabaseDefaults) 

      ForceDefaults(); 

     MarkNew(); 

    } 

Nedan ges ett exempel på kod som genererats från ovanstående mall. Observera att de fält som ovan 

markerats med <%=namn %> nu ersatts av motsvarande information, som till exempel tabellnamnet 

och det klassnamn som valts utifrån tabellnamnet. 

/// <summary> 

/// This is an ActiveRecord class which wraps the categories table. 

/// </summary> 

[Serializable] 

public partial class Category : RepositoryRecord<Category>, IRecordBase 

{ 

 #region .ctors and Default Settings 

  

 public Category() 

 { 

   SetSQLProps(); 

   InitSetDefaults(); 

   MarkNew(); 

 } 

  

 private void InitSetDefaults() { SetDefaults(); } 

  

 public Category(bool useDatabaseDefaults) 

 { 

  SetSQLProps(); 

  if(useDatabaseDefaults) 

   ForceDefaults(); 

  MarkNew(); 

 } 
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3 Metoder och verktyg 
I detta kapitel beskrivs vilka metoder och principer som använts under arbetet med projektet. Utöver 

detta beskrivs även vilka verktyg som användes för att underlätta arbetet och användandet av dessa 

metoder och principer. 

3.1 Utvecklingsmiljö 
Den applikation som projektet syftar till att förenkla, Atlas Language Manager, är en .NET-applikation 

skriven med språket C#. Således har utvecklingsarbetet genomförts i utvecklingsmiljön Microsoft Visual 

Studio 200831 med Service Pack 1. Det operativsystem som användes var Windows XP32 Professional 

Service Pack 3. All utveckling gjordes i en virtuell PC med hjälp av Microsoft Virtual PC33. 

3.2 Testning 
För att verifiera kodens funktionalitet och beteende användes ett flertal olika testmetoder. Dessa 

metoder beskrivs nedan. 

3.2.1 Enhetstestning 

Enhetstester är tester som verifierar att en specifik kodenhet beter sig som förväntat. En kodenhet är 

som regel en klass eller en metod. Ett enhetstest testar en kodenhet isolerad från resten av systemet.34 

Enhetstester användes löpande under utvecklingen för att verifiera att den kod som skrevs var korrekt 

samt för att bygga upp en testsvit som underlättar framtida förändringar av implementationen genom 

att ge indikation om huruvida någon enhet i koden har ett felaktigt beteende. Enhetstester användes för 

de klasser som inte interagerar direkt med filsystemet eller databasen, vilket i detta fall främst är de 

klasser som finns i domänlagret. 

För att förenkla enhetstester och minska de beroenden som finns mellan olika moduler i koden 

användes principerna Inversion of Control och Dependency Injection vilka beskrivs i ett senare avsnitt. 

3.2.2 Integrationstestning 

Integrationstester är tester som verifierar att två eller fler kodenheter eller delsystem interagerar med 

varandra på ett korrekt sätt.35 Integrationstester syftar inte till att testa de enskilda enheterna utan 

samspelet enheterna emellan. 

Under utvecklingsarbetet användes integrationstester för att verifiera samspelet mellan olika moduler, 

för att testa dataåtkomstlagret interagerade på önskat sätt med databasen samt även för att testa 

                                                           
31 Microsoft, Microsoft Visual Studio Professional Edition, < http://www.microsoft.com/visualstudio/en-

us/products/professional/default.mspx>, maj 2009 

32 Microsoft, Windows XP home page, <http://www.microsoft.com/windows/windows-xp/default.aspx>, maj 2009 

33 Microsoft, Windows Virtual PC: Home Page 

<http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/virtualpc/default.mspx>, maj 2009 

34 Steven C McConnell, Code Complete - A Practical Handbook of Software Construction (andra utgåvan), 

Microsoft Press, 2004, s. 499 

35 Ibid, s. 499 
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interaktion med filsystemet vid import och export av filer. Detta var den testtyp som främst användes 

eftersom stora delar av den testade koden antingen interagerar med databasen eller med filsystemet. 

3.2.3 Acceptanstestning 

Acceptanstester är tester som används i slutet av utvecklingsarbetet för att avgöra om programmet 

uppfyller de krav som specificerats för det slutgiltiga resultatet.36 På så sätt avgörs om arbetet med 

implementationen av applikationen är klart eller om vidare arbete behöver göras. 

Acceptanstester togs fram i det inledande skedet av utvecklingsarbetet för att dokumentera den 

existerande funktionaliteten av applikationen, för att på så sätt ge möjlighet att verifiera den nya 

implementationen i slutskedet av arbetet. Vissa acceptanstester automatiserades och vissa tester 

genomfördes manuellt genom att interagera med det grafiska gränssnittet. 

3.2.4 Testdriven utveckling 

I den mån som varit möjligt har testdriven utveckling använts som metodik för utveckling av ny kod. 

Detta innebär att utvecklingsarbetet sker i små iterationer som inleds med att ett enhetstest skrivs för 

den funktionalitet som ska implementeras. Enklaste möjliga lösning som uppfyller de krav som testet 

ställer implementeras sedan, varpå den nyskrivna koden omstruktureras efter behov37. 

3.2.5 Verktyg 

Det ramverk som använts för att skriva och köra tester är NUnit38. Utöver detta har även programmet 

TestDriven.Net39 används vilket är en insticksmodul till Visual Studio som ger möjlighet att köra tester 

direkt i Visual Studio samt även beräkna hur stor andel av koden som täcks av de tester som skrivits. 

Beräkningen av testtäckningen görs av TestDriven.Net med hjälp av programmet NCover40. För mock- 

och stubobjekt användes ramverket RhinoMocks41. 

3.3 Designmönster 
I detta avsnitt presenteras de mest centrala designmönstren i den implementation av Atlas Language 

Manager som blivit resultatet av projektet. 

3.3.1 Inversion of Control och Dependency Injection 

Inversion of Control är en princip som säger att objekt inte själva ska ansvara för att aktivt uppfylla sina 

beroenden, utan ska istället låta omgivningen uppfylla dessa.42 En metod för att uppnå detta är att låta 

                                                           
36 Glenford J Meyers, The Art of Software Testing, John wiley and Sons, 2004, s. 144 

37 Kent Beck, Test-Driven Development by Example, Addison Wesley Professional, 2002, s. x 

38 NUnit, NUnit - Home, <http://www.nunit.org>, maj 2009 

39 TestDriven.Net, TestDriven.Net > Home, <http://www.testdriven.net>, maj 2009 

40 NCover, NCover – Code Coverage for .NET Developers, <http://www.ncover.com>, maj 2009 

41 Oren Eini, Ayende @ Rahien – Rhino Mocks, <http://ayende.com/projects/rhino-mocks.aspx>, maj 2009 

42 Jimmy Nilsson, Applying Domain-Driven Design and Patterns with Examples in C# and .NET, Addison Wesley 

Professional, 2006, s. 377 
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klasserna ta instanser av de klasser de är beroende på som argument till sin konstruktor. Detta kallas 

konstruktorinjektion och är en variant av mönstret Dependency Injection.43 

Under arbetet med detta projekt har konstruktorinjektion använts. Genom att låta argumenten till 

konstruktorn vara klassgränssnitt snarare än specifika klasser har beroendena mellan de olika klasserna 

minskats, eftersom en klass då inte är knuten till en specifik annan klass, utan istället till ett gränssnitt 

för vilket nya implementationer lätt kan skapas och användas. 

Huvudsyftet med att använda denna metod under arbetet har varit att underlätta enhetstester. Genom 

att en klass beroenden kan uppfyllas via konstruktorn kan den anropande koden avgöra vilka faktiska 

implementationer som ska användas. På detta sätt har så kallade mockobjekt använts för att  uppfylla 

beroendena och på så sätt isolera den aktuella klassen. Därmed har enstaka klasser kunnat testas utan 

att de interagerar med de andra klasserna i systemet. 

3.3.2 Repository 

Repository är ett designmönster för ”medling mellan domän- och datamappningslagret, med ett 

kollektionsliknande gränssnitt för åtkomst av domänobjekt”.44 I Repositorymönstret skapas separata 

klasser i vilka all frågelogik placeras. Objekt kan läggas till och tas bort från ett Repository på liknande 

sätt som för en kollektion.45 Det kan ses som att Repositoryklasserna inkapslar de lagrade entiteterna 

samt den interaktion som görs med dessa för att ge en klar separation mellan domänlagret och 

dataåtkomstlagret.46  

Genom att kombinera Dependency Injection och Repository kan mock- eller stubobjekt lätt användas 

istället för de egentliga Repository-klasserna vid test av klasser som interagerar med dataåtkomstlagret. 

Detta underlättar testningen av koden eftersom databasen inte behöver användas av testet. Det innebär 

även att enhetstest kan användas istället för integrationstest, eftersom klassen interagerar med mock- 

eller stubobjektet istället för att utföra faktisk databasåtkomst. 

I detta projekt användes en generisk basklass för de olika Repositoryklasserna. Denna basklass 

innehåller metoder för bland annat att lägga till, ta bort och hämta entiteter. Entitetsspecifika 

Repositoryklasser skapades sedan genom att ärva från den generiska basklassen med den aktuella 

entitetstypen som typparameter till basklassen. På så sätt sparades tid vid utvecklingen och duplicering 

av kod undveks. 

3.3.3 Lagerarkitektur 

Att ett system har en lagerarkitektur innebär att det delats upp i två eller fler separata delar. Dessa delar 

kan vara logiskt och/eller fysiskt separata.47 En lagerarkitektur används ofta för att minska 

                                                           
43 Ibid, s. 373 

44 Martin Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison Wesley Professional, 2002, s. 322 

45 Ibid, s. 322 

46 Ibid, s. 323 

47 Martin Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison Wesley Professional, 2002, s. 19 
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komplexiteten i ett system samt att minska beroendena mellan de olika ingående delarna i systemet.48 

Det underlättar även förändringar i implementationen då ett visst lager kan ersättas med en alternativ 

implementation som erbjuder samma tjänster enligt samma gränssnitt.49 Detta kräver dock att god 

separation finns mellan de aktuella lagren. 

De lager som använts i detta projekt är presentationslager, domänlager och dataåtkomstlager. Utöver 

dessa kan även objekt-relationsmappningsramverket och databasen anses utgöra två ytterligare lager.  

De övre lagren kompileras till separata binärfiler, antingen en exekverbar fil eller ett dynamiskt länkat 

bibliotek (DLL). Alla lager förutom databasen körs på samma dator, medan databasen ligger på en 

separat databasserver. 

Kopplingarna mellan de olika lagren presenteras i figuren nedan. De streckade pilarna i diagrammet 

innebär att lagret som pilen utgår från använder funktionalitet i det lager som pilen pekar på. 

Domänlogiklagret används således av såväl presentationslagret som dataåtkomstlagret, fast använder 

inte själv något av de övriga lagren. Presentationslagret använder, utöver domänlogiklagret, även 

dataåtkomstlagret för att på så sätt kunna läsa och skriva persistent data. Figuren visar även att enbart 

dataåtkomstlagret har ett beroende på det ORM-ramverk som används, vilket till exempel underlättar 

ett byte av ramverk. Applikationens arkitektur beskrivs vidare senare i rapporten. 

 

                                                           
48 Ibid, s. 17 

49 Ibid, s. 17 



23 

 

 

 

3.4 Versionshantering 
Ett versionshanteringssystem är ett system som används för att hålla reda på förändringar av filer, som 

till exempel källkodsfiler och dokumentation.50 Under arbetet med detta projekt har 

versionshanteringssystemet Subversion använts. Som klientprogram för Subversion har Tortoise SVN51 

använts. Tortoise SVN har använts för att integrera versionshantering i Windows. 

  

                                                           
50 Andrew Hunt, David Thomas, The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master, Addison Wesley 

Professional, 1999, s. 86 

51 Tigris.org, tortoisesvn.tigris.org, <http://tortoisesvn.tigris.org/>, maj 2009 
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4 Undersökning av objekt-relationsmappningsramverk 
I detta kapitel presenteras den undersökning som gjorts av de olika objekt-

relationsmappningsramverken. Varje ramverk beskrivs ur ett flertal olika perspektiv, så som 

konfiguration, mappning och installation. För varje ramverk presenteras även fördelar och nackdelar, 

samt en diskussion om ramverkets lämplighet i olika sammanhang. 

4.1 Ramverk som undersökts 
De ramverk som undersökts är LINQ to SQL, Entity Framework, NHibernate, Castle ActiveRecord, 

Subsonic och MyGeneration Doodads. Alla dessa ramverk är gratis, vilket var en förutsättning för 

undersökningen. LINQ to SQL, Entity Framework, NHibernate och Castle ActiveRecord var av särskilt 

intresse för uppdragsgivaren till examensarbetet och valdes därför till undersökningen. MyGeneration 

Doodads har tidigare använts inom Sogeti vilket gjorde att en jämförelse mellan detta och de tidigare 

nämnda ramverken var av intresse. Subsonic valdes eftersom det har många likheter med MyGeneration 

Doodads och fortfarande utvecklas aktivt till skillnad från MyGeneration Doodads. 

4.2 Metod för undersökning av ramverk 
För att få en grundläggande förståelse för de undersökta ramverken har tillgänglig dokumentation 

studerats. Officiell dokumentation samt snabbstartsguider har använts, och om möjligt även litteratur. 

Som grund för undersökningen har två testapplikationer utvecklats för att tydliggöra styrkor och 

svagheter hos de olika ramverken.  De två testapplikationerna var en desktopklient för ett enkelt e-

handelssystem samt en webblogg. I e-handelssystemet användes ett gemensamt grafiskt gränssnitt, 

men all annan kod var separat för de olika ramverken. Detta innebar att varje ramverk kunde användas 

på det sätt som ansågs mest lämpligt för just det ramverket. Webbloggen konstruerades dock så att alla 

domänklasser för de olika ramverken implementerade gemensamma klassgränssnitt, vilket möjliggjorde 

att mer kod kunde delas mellan ramverken. Det innebar dock även att vissa ramverk inte kunde 

utnyttjas fullt ut eftersom en gemensam användningsmodell infördes för alla ramverk. 

4.3 Beskrivning av de olika ramverken 
I följande avsnitt beskrivs de olika ramverken ur ett antal olika perspektiv. De aspekter som belyses är 

installation, konfiguration, typiska steg vid användning, mappning, kodgenerering, databashanterare 

som stöds, dokumentation, litteratur, koppling mellandomänklasser och ramverket , inspektion av 

genererad SQL, testbarhet, fördelar, nackdelar samt en diskussion om det aktuella ramverket. 
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4.3.1 NHibernate 

NHibernate är ett ORM-ramverk med öppen källkod och har sin bas i Java-ramverket Hibernate.52  
NHibernate underlättar utveckling med domänen som centrum genom att ha inbyggda möjligheter att 
generera en databas från domänklasser och mappningsfiler53, samtidigt som ingen möjlighet finns 
inbygd att generera domänklasser från en existerande databas. Den senaste versionen av NHibernate är 
2.0.1 GA, vilken kom ut i september 2008.54 

4.3.1.1 Installation 

Det enda som krävs för att installera Nhibernate är att ladda ner en zip-fil från projektsidan55 och 

extrahera denna. Inkluderat i filen finns bland annat binärfiler för NHibernate och dess beroenden, XML-

scheman samt källkoden för ramverket. 

4.3.1.2 Konfiguration 

För att konfigurera NHibernate används vanligen en XML-fil. Denna konfigurationsfil innehåller framför 

allt de uppgifter som NHibernate behöver för att ansluta till databasen, så som en anslutningssträng och 

information om vilken databashanterare som används. Med NHibernate följer ett XML-schema för 

konfigurationsfilen, vilket gör att Visual Studio kan erbjuda Intellisense och felkontroll av den XML som 

skrivs.  

4.3.1.3 Typiska steg vid användning 

1.1. Skriv domänklasser 

1.2. Skapa en konfigurationsfil 

1.3. Om en databas finns 

1.3.1. Skriv mappningsfiler för att koppla ihop domänklasserna med den existerande databasen 

1.4. Om ingen databas finns 

1.4.1. Skriv mappning som beskriver domänmodellen 

1.4.2. Generera en databas utifrån domänklasser och mappning 

4.3.1.4 Mappning 

NHibernate erbjuder två metoder för att specificera mappningen mellan domänklasserna och 

databasen, nämligen XML-filer och attribut.56 För XML-mappningen finns ett XML-schema inkluderat i 

                                                           
52 Jimmy Nilsson, Applying Domain Driven Design and Patterns with Examples in C# and .NET, Addison Wesley 

Professional, 2006, s. 311-312 

53 Pierre Henri Kuaté, Tobin Harris, Christian Bauer, Gavin King, NHibernate in Action, Manning Publications, 

2009, s. 290-291 

54 NHibernate, hibernate.org – NHibernate for .NET, mars 2009, <http://www.hibernate.org/343.html> 

55 SourceForge.net, SourceForge.net: NHibernate: Files, mars 2009, 

<http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=73818> 

56 Pierre Henri Kuaté, Tobin Harris, Christian Bauer, Gavin King, NHibernate in Action, Manning Publications, 

2009, s. 63 
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NHibernate vilket ger Intellisense och felkontroll om det används i Visual Studio. Utöver dessa metoder 

finns även ett fristående projekt som heter Fluent-NHibernate vilket erbjuder ett så kallat flytande 

gränssnitt för att skriva mappningen. Med Fluent-NHibernate kan starkt typad mappning skrivas som C#-

kod och därmed får användaren hjälp av Intellisense under mappningsarbetet och mappningen kan 

uppdateras automatiskt vid förändringar i koden, som till exempel namnbyte av en klass eller metod, 

förutsatt att dessa förändringar görs med ett refaktoreringsverktyg. 

4.3.1.5 Kodegenerering 

NHibernate har ingen inbyggd kodgenerering, men det finns tredjepartsverktyg som kan generera såväl 

mappning som domänklasser.57 58 NHibernate har dock inbyggd funktionalitet för att generera en 

databas utifrån domänklasser och mappningsfiler.59  

4.3.1.6 Databashanterare som stöds 

NHibernate har stöd för följande databashanterare: Microsoft SQL Server 2000/2005, Oracle, Microsoft 

Access, Firebird, PostgreSQL, DB2 UDB, MySQL och SQLite.60  

4.3.1.7 Dokumentation 

Den officiella dokumentationen för NHibernate finns tillgänglig formaten HTML, CHM och PDF.61 Denna 

dokumentation är 171 sidor lång i PDF-format och beskriver såväl mappning som konfiguration, 

databasfrågor, samtidighet och goda vanor vid användning av ramverket. 

4.3.1.8 Litteratur 

Utbudet av böcker som behandlar NHibernate är begränsat, men under 2009 utgavs “NHibernate in 

Action” av Kuaté med flera.62 Denna bok behandlar utförligt NHibernate 1.2. Utöver denna finns även 

“Applying Domain-Driven Design and Patterns” av Nilsson63, i vilken ett kapitel beskriver användning av 

NHibernate. 

Eftersom NHibernate bygger på Java-ramverket Hibernate finns stora likheter mellan dessa två ramverk. 

Det finns därför möjlighet att studera litteratur som behandlar Hibernate för att få en större förståelse 

för NHibernate. För Hibernate finns ett flertal böcker tillgängliga. 

                                                           
57 MyGeneration Software, MyGeneration - Code Generation, O/R Mapping and Architectures, 

<http://www.mygenerationsoftware.com>, mars 2009 

58 MyGeneration Code Generator, MyGeneration Code Generator, <http://mygeneration.sourceforge.net/>, mars 

2009 

59 Pierre Henri Kuaté, Tobin Harris, Christian Bauer, Gavin King, NHibernate in Action, Manning Publications, 

2009, s. 290-291 

60 NHibernate, Databases Supported by NHibernate, <http://www.hibernate.org/361.html>, mars 2009 

61  Hibernate, hibernate.org – Documentation Overview, <https://www.hibernate.org/5.html#A27>, maj 2009 

62 Pierre Henri Kuaté, Tobin Harris, Christian Bauer, Gavin King, NHibernate in Action, Manning Publications, 

2009 

63 Jimmy Nilsson, Applying Domain Driven Design and Patterns with Examples in C# and .NET, Addison Wesley 

Professional, 2006 
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4.3.1.9 Koppling mellan domänklasser och dataåtkomstlager 

NHibernate är ett av de få ramverk som tillåter domänklasser som inte har något beroende på 

ramverket i fråga.64 Således finns inga krav på att domänklasserna ska implementera något gränssnitt 

eller ärva från någon speciell basklass. 

4.3.1.10 Inspektion av genererad SQL 

Det är mycket lätt att inspektera den SQL-kod som genereras av NHibernate. Genom en inställning i 

konfigurationsfilen kan NHibernate fås att skriva ut all SQL som genereras till konsollen. 

4.3.1.11 Testbarhet 

NHibernate använder sig av gränssnitt för de klasser som används för att interagera med ramverket. 

Detta gör att mockobjekt lätt kan skapas som uppfyller dessa gränssnitt, och således testa sin kod 

isolerad från NHibernate. Utöver detta är, som tidigare nämnts, domänklasserna oberoende av 

ramverket och således finns inga hinder mot testning där heller. 

4.3.1.12 Fördelar 

Den absolut största fördelen med NHibernate är att domänklasserna kan skrivas utan att behöva ha 

några beroenden på datalagret och ORM-ramverket. En annan viktig fördel är NHibernates goda stöd för 

olika sorters mappning, så som till exempel många-till-många-samband65, komponentmappning66 och 

polymorfiska associationer.67  

En annan fördel med NHibernate är dess flexibilitet och myckwet bra stöd för konfiguration av 

ramverket. NHibernate har även ett antal avancerade egenskaper, som till exempel stöd för cachning68, 

identitetsmappning69 och batchning70. 

4.3.1.13 Nackdelar 

Den största nackdelen med NHibernate är att användaren själv måste skriva mappningen mellan 

domänklasser och databas. Som tidigare nämnts finns dock ett antal tredjepartsverktyg som kan 

generera mappning och domänklasser. 

Den andra stora nackdelen är hur frågor skrivs. Hibernate Query Language (HQL) är helt strängbaserat 

och inga eventuella fel kan därför upptäckas vid kompilering. Criteria API är väldigt komplex och 

frågorna blir svårlästa. Detta kommer dock ej längre vara relevant då LINQ to NHibernate är färdigställt 

och inkluderat i NHibernate. 

Utöver detta gör NHibernates komplexitet och konfigurerbarhet att ramverket får en relativt hög 

inlärningströskel. 
                                                           
64 Vijay P Metha, Pro LINQ Object-Relational Mapping in C# 2008, Apress, 2008, s. 353 

65 Pierre Henri Kuaté, Tobin Harris, Christian Bauer, Gavin King, NHibernate in Action, Manning Publications, 

2009, s. 130 

66 Ibid, s. 82 

67 Ibid, s. 200 

68  Ibid, s. 152 

69  Ibid, s. 105 

70  Ibid, s. 127 
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4.3.1.14 Diskussion 

NHibernate är överlägset de andra ramverken i jämförelsen vad gäller flexibilitet i mappningen, och har 

en klar fördel i separationen mellan domänklasserna och dataåtkomstlager/ORM. Detta gör NHibernate 

mycket lämplig för projekt där domänklasserna ses som den viktigaste delen av applikationen, till 

exempel vid projekt som använder sig av domändriven design. Det är även lämpligt i de fall stora 

skillnader finns mellan hur databasen är strukturerad och hur den objektbaserade domänmodellen 

önskas se ut. 

Att mappningen måste skrivas av användaren gör NHibernate mindre lämpligt för applikationer där kort 

utvecklingstid är en högre prioritet än domänklasser som är oberoende av dataåtkomstlagret. Vad gäller 

frågemetoder ökar HQL risken för att fel upptäcks först då applikationen körs eftersom HQL är 

strängbaserat och inga felaktigheter i HQL-strängarna kan fångas av kompilatorn. Criteria API å andra 

sidan är komplicerat och svårläst vilket gör det till ett dåligt val av frågemetod för projekt där personer 

som är ovana vid NHibernate kan tänkas arbeta med projektet i framtiden. 

NHibernate har i dagsläget en relativt hög inlärningströskel, vilket beror på de frågemetoder som 

erbjuds samt att ramverket är mycket flexibelt och därmed även komplext. Inlärningströskeln kommer 

dock sjunka allt eftersom projekten Fluent-NHibernate och LINQ to NHibernate utvecklas, eftersom 

dessa projekt förenklar mappning respektive frågesyntax. 



29 

 

4.3.2 LINQ to SQL 

LINQ to SQL är ett lättviktsramverk för applikationer som använder Microsoft SQL Server och använder 

klasser som direkt motsvarar tabeller i databasen.71 LINQ to SQL utvecklades som en del i Microsofts 

LINQ-projekt72 och kom ut som en del i .NET 3.5 i slutet av 2007.73 LINQ to SQL stöder såväl generering 

av domänklasser från en existerande databas som generering av en databas från mappning och 

existerande domänklasser. 74 75 

4.3.2.1 Installation 

Ingen installation krävs förutsatt att Visual Studio 2008 används, eftersom LINQ to SQL är inkluderat i 

Visual Studio 2008. 

4.3.2.2 Konfiguration 

Den enda konfiguration som behövs för LINQ to SQL är att ange en databasanslutning. Detta kan göras 

via verktyget Server Explorer i Visual Studio eller via en guide som erbjuds av LINQ to SQL. 

4.3.2.3 Typiska steg vid användning 

1. Om klasser ska genereras från en databas 

1.1. Skapa en anslutning till databasen i Visual Studios Server Explorer 

1.2. Lägg till ett LINQ to SQL Classes-objekt till projektet 

1.3. Välj databasanslutningen som skapades i steg två som anslutning för LINQ to SQL-klasserna 

1.4. Dra de tabeller och vyer som önskas från Server Explorer-fönstret till arbetsytan 

1.5. Gör eventuella justeringar av modellen 

1.6. Spara filen, vilket automatiskt genererar den kod som behövs 

2. Om en databas ska genereras från domänklasser och mappning 

2.1. Skriv domänklasser 

2.2. Skriv mappning 

2.3. Generera databasen med hjälp av LINQ to SQL 

                                                           
71 Julia Lerman, Programming Entity Framework, O'Reilly Media, 2009, s. 754 

72 Ibid, s. 14 

73 Microsoft, Microsoft .NET Framework 3.5, 

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=333325FD-AE52-4E35-B531-

508D977D32A6&displaylang=en>, mars 2009 

74 Vijay P Metha, Pro LINQ Object-Relational Mapping in C# 2008, Apress, 2008, s. 50 

75 Ibid, s. 251 
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4.3.2.4 Mappning 

LINQ to SQL ger användaren möjlighet att generera mappning och domänklasser från databasen men 

mappningen kan även skrivas manuellt. Mappningen kan antingen göras med XML eller med attribut.76 

4.3.2.5 Kodegenerering 

Kodgenereringen sker automatiskt då användaren sparar sin dbml-fil, och är alltså inte något som 

användaren behöver göra manuellt. Det finns dock även möjlighet att använda ett program som heter 

sqlmetal för genereringen. Sqlmetal är ett program som kan anropas från en kommandoprompt och är 

därmed väl lämpat för automatisering.77 LINQ to SQL har utöver detta även möjlighet att generera en 

databas från metadata som skapats av användaren. 78 Därmed ger LINQ to SQL användaren möjligheten 

att skapa sin applikation antingen med en databas eller en objektbaserad domänmodell som grund.  

De klasser som genereras av LINQ to SQL är partiella, vilket innebär att klassernas definition kan delas 

upp i flera filer. På så sätt kan den genererade koden separeras från användarens kod, och därigenom 

undvika att eventuell ändringar gjorda av användaren går förlorade om de genererade klasserna 

genereras om. 

4.3.2.6 Databashanterare som stöds 

LINQ to SQL stöder Microsoft SQL Server 2000 och senare.79 

4.3.2.7 Dokumentation 

LINQ to SQL är en del av Visual Studio 2008, och således är även dokumentationen väl integrerad. Det 

finns hjälpavsnitt för LINQ to SQL i Visual Studios hjälp, samt dokumentation på Microsoft Developer 

Network (MSDN).80 

4.3.2.8 Litteratur 

Ett flertal böcker finns tillgängliga som behandlar LINQ to SQL. Många av dessa böcker behandlar dock 

LINQ i stort, och därmed ägnas endast en del av boken till just LINQ to SQL. 

4.3.2.9 Koppling mellan domänklasser och dataåtkomstlager 

Domänklasserna som används tillsammans med LINQ to SQL behöver ej vara kopplade till ramverket . 

Detta är möjlig eftersom LINQ to SQL varken kräver att domänklasserna ärver från någon specifik 

basklass eller implementerar något särskilt gränssnitt, samtidigt som mappningen kan skrivas i separata 

filer med hjälp av XML. Däremot krävs att klasserna använder LINQ to SQL-specifika typer för att få 

tillgång till så kallad lat laddning, vilket gör domänklasserna kopplade till ramverket. 81  

                                                           
76 Vijay P Metha, Pro LINQ Object-Relational Mapping in C# 2008, Apress, 2008, s. 56 

77 Ibid, s. 65 

78 Ibid, s. 251 

79 Ibid, s. 6 

80 Microsoft Developer Network, LINQ to SQL, <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb386976.aspx>, mars 

2009 

81 Vijay P Metha, Pro LINQ Object-Relational Mapping in C# 2008, Apress, 2008, s. 40 
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Som tidigare nämndes kräver ramverket ej att något särskilt klassgränssnitt implementeras. Att avstå 

från att implementera vissa klassgränssnitt innebär dock en prestandaförlust.82 En avvägning måste 

därför göras av användaren om prestanda eller frikopplade domänklasser ska prioriteras. 

 Om LINQ to SQLs kodgenerator används för att skapa domänklasserna från en databas genereras 

mappningen i form av attribut, LINQ to SQL-specifika typer används för sambanden mellan klasserna och 

klassgränssnitt implementeras vilket skapar en koppling mellan klasserna och ramverket. 

4.3.2.10 Inspektion av genererad SQL 

LINQ to SQL ger användaren goda möjligheter att inspektera den genererade SQL-koden. Detta görs 

genom att användaren själv kan ange var den genererade SQL-koden ska loggas, till exempel 

konsollen.83 

4.3.2.11 Testbarhet 

Som tidigare nämndes kräver LINQ to SQL varken att domänklasserna ärver från någon specifik basklass 

eller implementerar något särskilt gränssnitt. Således finns inga begränsningar av testbarheten vad 

gäller domänklasserna. Detta kräver dock att domänklasser och mappning skrivs av användaren, snarare 

än genereras. LINQ to SQL använder ej gränssnitt för den centrala kontextklassen. Istället används en 

konkret klass, vilket försvårar testning. 

4.3.2.12 Fördelar 

Den största fördelen med LINQ to SQL är att det är mycket väl integrerat i Visual Studio. Det är således 

mycket enkelt att skapa en LINQ to SQL-modell och generera klasser från denna. LINQ to SQL har även 

bra stöd för så kallad lat laddning, förutsatt att LINQ to SQLs referenstyper används för domänklassernas 

kopplingar.84 Utöver detta har även LINQ to SQL en god LINQ-implementation eftersom det, som 

tidigare nämnts, utvecklades som en del i LINQ-projektet. 

4.3.2.13 Nackdelar 

LINQ to SQL är designat för enkla projekt där en domänklass motsvarar en tabell i databasen.85 Således 

är flexibiliteten i mappningen begränsad. Ett exempel på detta är att LINQ to SQL endast stöder en form 

av arv i databasen, nämligen metoden tabell-per-hierarki, vilket innebär att basklassen och subklasserna 

lagras i samma tabell.86 

En annan nackdel med LINQ to SQL är att Microsoft nu valt att satsa på Entity Framework som sin 

primära ORM-produkt. Således kommer LINQ to SQL ej utvecklas i någon större utsträckning i framtiden, 

utan bara underhållas i sin nuvarande form.87 

                                                           
82 Vijay P Metha, Pro LINQ Object-Relational Mapping in C# 2008, Apress, 2008, s. 6 

83 Microsoft Developer Network, DataContext.Log Property, <http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/system.data.linq.datacontext.log.aspx>, mars 2009 

84 Vijay P Metha, Pro LINQ Object-Relational Mapping in C# 2008, Apress, 2008, s. 40 

85 Julia Lerman, Programming Entity Framework, O'Reilly Media, 2009, s. 754 

86 Vijay P Metha, Pro LINQ Object-Relational Mapping in C# 2008, Apress, 2008, s. 245 

87 Julia Lerman, Programming Entity Framework, O'Reilly Media, 2009, s. 755 
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4.3.2.14 Diskussion 

Tack vare sin goda integration i Visual Studio är LINQ to SQL mycket väl lämpat för enkla projekt där kort 

utvecklingstid är hög prioritet och databasen väl motsvarar den önskade domänmodellen. Ramverkets 

designerverktyg  gör att det är mycket lätt att generera domänklasser från en existerande databas. För 

att få fördelarna med domänklasser som ej är beroende av ramverket krävs dock att klasser och 

mappning skrivs av användaren, vilket leder till att fördelen med kort utvecklingstid går förlorad. Att 

LINQ används som frågespråk gör att ramverket får låg inlärningströskel eftersom många redan känner 

till LINQ från andra sammanhang. Den goda implementationen av LINQ gör även att användaren kan 

använda LINQ på det sätt som förväntas utan att stöta på problem. 
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4.3.3 Entity Framework 

Entity Framework är ett ORM-ramverk som utvecklats av Microsoft. Målet med Entity Framework är att 

höja abstraktionsnivån från relationsmodellen till Microsofts egna datamodelltyp, Entity Data Model 

(EDM).88 Syftet med detta är att låta användaren arbeta med en konceptuell modell snarare än det 

faktiska databasschemat.89 EDM-modellen kan sedan används för att generera domänklasser, mappning 

och i framtiden även databascheman.90 91 Entity Framework kom ut för för första gången i juli 2008 

tillsammans med Visual Studio 2008 Service Pack 1.92 

4.3.3.1 Installation 

Entity Framework är inkluderat i Visual Studio 2008 Service Pack 1, och ingen installation krävs därför 

förutsatt att denna version av Visual Studio används. 

4.3.3.2 Konfiguration 

Den enda konfiguration som behövs för Entity Framework är att ange en databasanslutning. Detta kan 

göras via en guide som Entity Framework erbjuder. 

4.3.3.3 Typiska steg vid användning 

1. Lägg till ett ADO.NET Entity Model-objekt till projektet 

2. Välj en existerande anslutning eller skapa en ny i den guide som visas 

3. Välj de tabeller och vyer som ska läggas till i modellen 

4. Gör eventuella justeringar av modellen 

5. Spara filen, vilket automatiskt genererar den kod som behövs 

4.3.3.4 Mappning 

Entity Framework kräver att mappningen görs med hjälp av attribut.93 Mappningen kan antingen 

genereras automatiskt eller skrivas av användaren. 

4.3.3.5 Kodegenerering 

Kodgenereringen sker automatiskt då användaren sparar sin modellfil, och är alltså inte något som 

användaren behöver göra manuellt. Det finns dock även möjlighet att använda ett program som heter 

edmgen för genereringen. Edmgen kan köras från en kommandoprompt och är därmed väl lämpat för 

automatisering.94 
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De klasser som genereras av Entity Framework är partiella, och således kan klassernas funktionalitet 

utökas genom att användaren skapar en motsvarande partiell klass. På så sätt kan den genererade 

koden separeras från användarens kod, och därigenom undvika att eventuell användarkod går förlorad 

om de genererade klasserna genereras om. 

Den nuvarande versionen av Entity Framework har ej möjlighet att generera ett databasschema från en 

EDM-modell. Detta är dock något som kommer att läggas till i ramverkets funktionalitet i den 

kommande versionen.95 

4.3.3.6 Databashanterare som stöds 

Entity Framework bygger på den så kallade Provider-modellen i ADO.NET, vilket innebär att nya 

providerimplementationer kan skapas för att lägga till stöd för nya databashanterare.96 För tillfället finns 

Entity Framework-providers för följande databaser: Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, Sybase, 

IBM DB2, IBM U2, IBM Informix, SQL Server, Ingres, Progress och Firebird.97 

4.3.3.7 Dokumentation 

Entity Framework är en del av Visual Studio 2008 Service Pack 1, och således är även dokumentationen 

väl integrerad. Det finns hjälpavsnitt för Entity Framework i Visual Studios hjälp samt dokumentation på 

Microsoft Developer Network (MSDN).98 

4.3.3.8 Litteratur 

Ett flertal böcker finns tillgängliga som behandlar Entity Framework. 

4.3.3.9 Koppling mellan domänklasser och dataåtkomstlager 

Entity Framework kräver att domänklasserna implementerar ett flertal gränssnitt samt även att 

mappningen görs med hjälp av attribut.99 Detta gör att domänklasserna får en stark koppling till 

ramverket. 

4.3.3.10 Inspektion av genererad SQL 

Entity Framework låter användaren inspektera genererad SQL för en viss fråga100, men har ingen 

möjlighet att logga all genererad SQL. 

4.3.3.11 Testbarhet 

Entity Framework har fått hård kritik för att det försvårar testning genom att domänklasserna är tätt 

kopplade till ramverket.101 Kritikerna menar att Entity Framework försvårar testning genom att 

                                                           
95 Julia Lerman, Programming Entity Framework, O'Reilly Media, 2009, s. 757 

96 Ibid, s. 8 
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domänklasserna ej kan isoleras från ramverket. Detta leder till att testerna får en längre exekveringstid 

och kräver mer blir mer omständliga att skriva. 

4.3.3.12 Fördelar 

Den största fördelen med Entity Framework är att det utvecklats av Microsoft, och att det är det 

ramverk som Microsoft satsar på på sikt.102 Det finns således god tillgång till litteratur och andra 

resurser. En annan fördel är att LINQ används som frågespråk. 

På samma sätt som LINQ to SQL är Entity Framework väl integrerat i Visual Studio och gör det mycket 

enkelt att skapa en modell utifrån en databas. Tack vare mer flexibilitet vad gäller mappning mellan 

domänklasser och tabeller är Entity Framework passande även för projekt där tabellstrukturen ej 

nödvändigtvis motsvarar den önskade domänmodellen. 

4.3.3.13 Nackdelar 

Den absolut största bristen med Entity Framework är de krav som ställs på domänklasserna. Klasserna 

måste implementera ett flertal gränssnitt och mappningen måste göras via attribut.103 Problematiskt är 

även att Entity Frameworks LINQ-implementation är bristfällig, vilket leder till att frågor ej alltid kan 

skrivas som förväntat av personer som är bekanta med LINQ från andra sammanhang. Bristerna i 

implementationen är främst att vissa metoder ej implementerats alls104 samt att metodanrop ej kan 

göras i LINQ-frågorna på samma sätt som kan göras i fullständiga LINQ-implementationer. 

Utöver detta är även modelldesignern mindre användbar för stora projekt med många tabeller, 

eftersom grafen då innehåller många entiteter och relationer. Till sist har Entity Framework även dåligt 

stöd för lat laddning eftersom användaren explicit måste anropa en metod för att ladda en referens.105 

4.3.3.14 Diskussion 

Entity Frameworks designer och integration i Visual Studio gör den lämplig för projekt som kräver kort 

utvecklingstid. Entity Framework har även goda förutsättningar för avancerad mappning mellan 

domänklasser och databas. Ramverket är därför även lämpligt för projekt där databasen ej 

nödvändigtvis stämmer överens med strukturen för den önskade domänmodellen. 

Entity Framework har ett antal brister i dagsläget, bland annat bristande LINQ-implementation och stark 

koppling mellan domänklasser och ramverket.  Många av dessa brister kommer dock minskas eller 

försvinna i nästa version av ramverket.106 Således kan det vara ett bra val för projekt som förväntas 

utvecklas under en längre tid. 

                                                                                                                                                                                           
<http://efvote.wufoo.com/forms/ado-net-entity-framework-vote-of-no-confidence/>, mars 2009 

102 Julia Lerman, Programming Entity Framework, O'Reilly Media, 2009, s. 755 
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Entity Framework är det ORM-ramverk som Microsoft ger sitt fulla stöd. Detta innebär att det finns god 

tillgång till resurser så som dokumentation och litteratur. Detta underlättar kraftigt vid inlärning och 

arbete med ramverket. 
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4.3.4 Subsonic 

Subsonic är ett ORM-ramverk med öppen källkod som utvecklats främst av Rob Conery.107 Subsonic 

utvecklades ursprungligen för användning med mönstret ActiveRecord, men har sedan version 2.1 även 

stöd för Repository-mönstret.108 

Subsonic är ett databasnära ramverk som bygger på kodgenerering från en existerande databas. Den 

nuvarande versionen av Subsonic är 2.1, vilken kom ut i juli 2008.109 

4.3.4.1 Installation 

Installation av Subsonic görs med hjälp av den installationsfil som kan laddas hem från projektets 

webbsida110. Denna installationsfil installerar verktyg för kodgenerering, källkod samt binärfiler. 

4.3.4.2 Konfiguration 

I installationen av Subsonic medföljer en applikation vid namn Substage, vilken erbjuder ett grafiskt 

gränssnitt för konfiguration och kodgenerering. Applikationen har en förvald konfiguration som sedan 

kan modifieras av användaren via ett formulär om så önskas. Denna konfiguration används för att styra 

kodgenereringsprocessen. Subsonic behöver även konfigureras via XML i 

applikationskonfigurationsfilen, för att ge Subsonic information om till exempel vilken databashanterare 

som används och anslutningssträng för databasen. 

4.3.4.3 Typiska steg vid användning 

1. Om ingen databas finns 

1.1. Skapa en databas som motsvarar den tänkta domänmodellen 

2. Konfigurera Subsonic inför kodgenereringen 

3. Generera domänklasser och dataåtkomstklasser utifrån databasens tabeller och vyer 

4. Inkludera de genererade klasserna i projektet 

5. Utöka de genererade klasserna 

4.3.4.4 Mappning 

Ingen mappning krävs, eftersom kod genereras enbart med databasen som utgångspunkt. 

4.3.4.5 Kodgenerering 

För varje tabell eller vy i databasen genereras två klasser. En klass för entiteten och en kollektionsklass 

för given entitet. Alla genererade klasser är partiella, och kan således utökas genom att användaren 

skapar en till definitionsfil för samma klass. I denna fil placeras sedan all kod som skrivs av användaren, 
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för att på så sätt separera den genererade koden från den kod som skrivits av användaren. De 

genererade klasserna ärver dock som regel från antingen klassen ActiveRecord eller RepositoryRecord, 

beroende på konfiguration. Detta gör att klasserna ej kan utökas med arv, eftersom C# ej stöder 

multipelt arv. 

4.3.4.6 Databashanterare som stöds 

Subsonic stöder i dagsläget databashanterarna SQL Server 2000/2005, MySQL och Oracle.111 

4.3.4.7 Dokumentation 

Subsonic har inte någon sammanställd, officiell dokumentation av hur ramverket används. Denna 

dokumentation är istället utformad som ett antal artiklar publicerade på projektet webbsida.112 

Dokumentation av Subsonics API finns publicerad113, men är bristfälligt då den i många fall till exempel 

enbart visar metodsignaturer och metodnamn utan tillhörande dokumentation och förklaringar. 

4.3.4.8 Litteratur 

Det finns ingen publicerad litteratur om Subsonic. 

4.3.4.9 Koppling mellan domänklasser och dataåtkomstlager 

Domänklasserna som genereras av Subsonic är tätt kopplade till ramverket, dels genom att ramverket 

används direkt av klasserna och dels genom att de som regel ärver av en klass som är del i ramverket. 

4.3.4.10 Inspektion av genererad SQL 

Subsonic ger användaren möjlighet att få inspektera den SQL-kod som genereras för vissa metoder för 

databasåtkomst men inte för andra. Då den genererade SQL-koden kan inspekteras görs detta genom 

ett metodanrop på det aktuella frågeobjektet. 

4.3.4.11 Testbarhet 

Den klass som är utgångspunkt för Subsonics repository-baserade frågefunktionalitet är baserad på ett 

klassgränssnitt och kan därför lätt ersättas med ett mockobjekt eller dylikt. Vad gäller ActiveRecord-

metoderna är testbarheten dock sämre eftersom metoderna för databasåtkomst finns i den basklass 

som domänklasserna ärver från. 

4.3.4.12 Fördelar 

Frågesyntaxen i Subsonic är väldigt lik SQL, vilket ger en låg inlärningströskel för de användare som är 

bekanta med SQL sedan tidigare. Att Subsonic ligger nära den underliggande SQL-utvecklingsmodellen 

leder även till att ramverket får god prestanda.  

En annan fördel med Subsonic är att kodgeneratorn är flexibel och kan generera klasser som följer 

antingen ActiveRecord-mönstret eller Repository-mönstret. Kodgeneratorn har goda 

konfigurationsmöjligheter för sådant som att ange mönster för hur klassnamnen ska skapas utifrån 
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tabellnamnen.114 Subsonic erbjuder även ett grafiskt gränssnitt som underlättar konfiguration och 

kodgenerering.  

4.3.4.13 Nackdelar 

En nackdel med Subsonic är att viss inkonsekvens finns mellan användning av ActiveRecord-mallarna 

och Repository-mallarna. ActiveRecord-mallarna förutsätter att de ska användas i en webbmiljö, till 

exempel genom att webbspecifika .NET-klasser används i mallarna. Detta gör att mallarna behöver 

redigeras om de ska kunna användas i en annan miljö. En exempel på en stor skillnad mellan de två 

malltyperna är att med ActiveRecord-mallarna genereras metoder för navigering mellan de olika 

klasserna via deras främmandenyckelrelationer. Detta görs dock ej i Repository-mallarna, utan där 

måste användaren själv navigera relationerna med hjälp av främmandenycklar. Utöver detta ger 

frågorna i ActiveRecord-mallarna främst resultat i form av DataReader115 och liknande, snarare än 

instanser av domänklasserna. Om instanser av domänklasserna önskas som resultat måste då istället 

frågefunktionalitet som ej följer ActiveRecord-mönstret användas. 

En annan stor nackdel med Subsonic är att dokumentationen är begränsad och att ingen litteratur finns 

tillgänglig som behandlar ramverket. Dokumentation finns för Subsonics API, men som tidigare nämndes 

är denna bristfällig. 

4.3.4.14 Diskussion 

Subsonic är ett databasnära ramverk och är därför lätt att sätta sig in i för användare som har tidigare 

erfarenhet av SQL.Att ramverket är databasnära ger även god prestanda. Brister i API:n och bristfällig 

dokumentation gör dock att användning av ramverket försvåras. 

Subsonic är lämpligt för projekt där användaren vill arbeta på samma sätt som om SQL hade använts, 

men med ett objektgränssnitt. Ramverket är dock ej lika lämpligt för projekt där en fullt 

objektorienterad modell önskas och där användaren önskar arbeta mot ett ramverk som döljer den 

underliggande relationsmodellen. 
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4.3.5 MyGeneration Doodads 

MyGeneration Doodads är ett ramverk för kodgenerering av dataåtkomstlager som är inkluderat i 

kodgeneratorn MyGeneration. MyGeneration Doodads består av ett antal kodgenereringsmallar för att 

generera dataåtkomstlagret och de lagrade procedurer som ramverket kräver. 

4.3.5.1 Installation 

MyGeneration Doodads installeras genom att ladda ner en installationsfil för MyGeneration från 

projektets utvecklingssida.116 Denna installationsfil installerar MyGeneration med tillhörande mallar, och 

bland dessa mallar finns Doodadsmallarna. Utöver detta installeras även källkoden för ramverket, 

dokumentation och binärfiler. 

4.3.5.2 Konfiguration 

Då det grafiska gränssnittet för MyGeneration öppnas ombeds användaren skapa en konfiguration för 

en anslutning till den aktuella databasen. Denna konfiguration består främst av att välja 

programmeringsspråk med vilket den genererade koden ska vara skriven samt välja vilken databas som 

används och ange en anslutningssträng till denna. 

4.3.5.3 Typiska steg vid användning 

1. Om ingen databas finns 

1.1. Skapa en databas som motsvarar den tänkta domänmodellen 

2. Skapa de vyer som behövs för eventuella joins 

3. Skapa en anslutning till databasen med hjälp av MyGenerations grafiska gränssnittet 

4. Om ett DBMS används för vilket MyGeneration Doodads kräver lagrade procedurer 

4.1. Generera SQL-kod för att skapa de lagrade procedurer som krävs 

4.2. Exekvera SQL-koden i aktuellt DBMS för att skapa procedurerna 

5. Generera abstrakta Doodadsklasser för tabellerna i databasen 

6. Generera abstrakta Doodadsklasser för vyerna i databasen 

7. Generera eller skapa egna konkreta subklasser av de genererade, abstrakta klasserna 

4.3.5.4 Mappning 

Ingen mappning krävs, eftersom kod genereras enbart med databasen som utgångspunkt. 

4.3.5.5 Kodegenerering 

För varje tabell och vy i databasen genereras en så kallas doodad. En doodad är en klass som är en 

dataåtkomstklass, domänklass och collection-klass i ett. Doodadsklasserna genereras som abstrakta 
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klasser och måste därför subklassas. Syftet med detta är att all funktionalitet som läggs till av 

användaren ska placeras i de konkreta subklasserna för att på så sätt separera den genererade koden 

från den kod som skrivits av användaren.117 Att MyGeneration Doodads använder denna metod leder till 

att de konkreta klasserna ej kan utökas med hjälp av arv, då de måste ärva från de abstrakta, 

genererade klasserna och C# ej stöder multipelt arv. 

4.3.5.6 Databashanterare som stöds 

MyGeneration Doodads stöder databashanterarna Microsoft SQL Server, Oracle, Firebird, Access, 

PostgreSQL, VistaDB, SQLite och MySQL.118 

4.3.5.7 Dokumentation 

Då MyGeneration installeras medföljer dokumentation i form av ett antal Windowshjälpfiler, varav en fil 

innehåller dokumentation för Doodads-API:n. Utöver detta finns även en snabbstartsguide på Doodads 

webbsida.119 

4.3.5.8 Litteratur 

Ingen litteratur finns som behandlar MyGeneration Doodads. 

4.3.5.9 Koppling mellan domänklasser och dataåtkomstlager 

En stark koppling finns mellan de konkreta klasser som används och ramverket i och med att de ärver 

från en genererad klass som i stor utsträckning använder ramverkets funktionalitet direkt. 

4.3.5.10 Inspektion av genererad SQL 

Den SQL-kod som genereras för den aktuella frågan kan inspekteras av användaren via en metod på den 

aktuella doodadsklassen. 

4.3.5.11 Testbarhet 

MyGeneration Doodads försvårar testning genom att all databasåtkomst sker genom metoder i de 

abstrakta basklasser som de konkreta klasserna ärver från. 

4.3.5.12 Fördelar 

Fördelen med MyGeneration Doodads är att det är en del av kodgenereringsprogrammet 

MyGeneration. Således kan ramverket enkelt användas av användare som redan är bekanta med 

MyGeneration. I annat fall blir användaren bekant med MyGeneration genom användning av 

MyGeneration Doodads vilket gör att MyGeneration sedan lätt kan användas för att generera kod i 

andra sammanhang. 

Utöver detta har MyGeneration Doodads fördelen att dess frågesyntax är gjord för att vara så lik SQL 

som möjligt. Detta minskar inlärningströskeln för de personer som är bekanta med SQL sedan tidigare. 
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Att MyGeneration Doodads ligger nära SQL-utvecklingsmodellen gör även att ramverket får bra 

prestanda. 

4.3.5.13 Nackdelar 

Den största nackdelen med MyGeneration Doodads är att de genererade klasserna fyller rollen som en 

enstaka entitet samtidigt som de är en samling entiteter, och att denna samling entiteter ej 

implementerar något av .NETs gränssnitt för collections. Således måste användaren använda en speciell 

syntax för att kunna iterera över en samling entitetsinstanser. Detta leder i sin tur till att all kod som 

använder de genererade klasserna blir starkt knutna till just ramverket MyGeneration Doodads, vilket 

försvårar ett eventuellt byte till ett annat ramverk. 

En annan nackdel med MyGeneration Doodads är att projektet ej längre utvecklas eller underhålls.120 

Ramverket kommer därför ej moderniseras, vilket är ett problem då det saknar stöd för flera av de 

egenskaper som tillkommit i .NET i från och med version 2. Exempel på detta är partiella klasser, vilket 

är den metod som används för utökande av de genererade klasserna av ramverk som Entity Framework, 

LINQ to SQL och Subsonic. 

Utöver detta kräver MyGeneration, för vissa databashanterare, att databasen modifieras genom att 

skapa ett antal lagrade procedurer. Dessa lagrade procedurer används sedan av ramverket för åtkomst 

av databasen.121 

4.3.5.14 Diskussion 

MyGeneration Doodads är databasnära till den grad att domänklasserna mer liknar tabeller med en 

aktiv rad än entiteter. En doodad-klass innehåller metoder för åtkomst av fälten för den aktuella raden i 

den samling rader den motsvarar, metoder för att gå mellan de olika raderna i samlingen samt metoder 

för dataåtkomst. Att dessa klasser har ett så stort ansvarsområde gör att överskådligheten minskar och 

att förståelsen för klassernas roller försvåras. 

Det tvingade användandet av lagrade procedurer, avsaknaden av implementation av .NET-gränssnitt för 

kollektioner, tvingat arv av de genererade klasserna och det stora ansvarsområdet för doodadsklasserna 

gör användandet av ramverket begränsat och gör att ramverket upplevs som omodernt. 

Ramverket är mycket databasnära och passar för projekt där hård koppling till ett specifikt ORM-

ramverk inte är ett problem och där användarna vill ha ett ORM-ramverk som är så likt SQL som möjligt. 

I övriga fall bör andra ramverk användas. 
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4.3.6 Castle ActiveRecord 

Castle ActiveRecord är ett ramverk med öppen källkod som bygger på NHibernate, genom att tillföra ett 

extra lager av abstraktion. Ramverket är en del i det större Castle-projektet, som innehåller bland annat 

Inversion of Control-behållaren Castle Windsor. 

Som namnet antyder följer Castle ActiveRecord mönstret ActiveRecord, vilket innebär att 

domänklasserna har medlemsmetoder för dataåtkomst.122 Den nuvarande versionen av Castle 

ActiveRecord är Release Candidate 3, vilken kom ut i september 2007.123 

4.3.6.1 Installation 

Castle ActiveRecord installeras genom att installera Castle-ramverket. Detta görs med hjälp av en 

installationsfil som kan laddas ner från Castle-projektets webbsida.124 Installationsprogrammet 

installerar dokumentation, källkod och binärfiler. 

4.3.6.2 Konfiguration 

Castle ActiveRecord konfigureras med hjälp av XML eller kod.125 Konfigurationen av ramverket innehåller 

information som anslutningssträng till databasen och vilken databashanterare som används. 

4.3.6.3 Typiska steg vid användning 

1. Skriv domänklasserna 

2. Skapa en konfigurationsfil 

3. Om en databas finns 

3.1. Skriv mappning för att koppla ihop domänklasserna med den existerande databasen 

4. Om ingen databas finns 

4.1. Skriv mappning som beskriver domänmodellen 

4.2. Generera en databas som motsvarar mappningen med hjälp av ramverket 

4.3.6.4 Mappning 

Eftersom Castle ActiveRecord bygger på NHibernate finns stora likheter i mappningsmöjligheterna 

mellan de två ramverken. Dock medför den ökade abstraktionsnivån att vissa mappningsmöjligheterna 

ej är lika flexibla som de som NHibernate erbjuder.126 Mappningen i Castle ActiveRecord görs med hjälp 

av attribut. 

                                                           
122 Martin Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison Wesley Professional, 2002, s. 160 

123 Castle Project, Downloads, <http://www.castleproject.org/castle/download.html>, mars 2009 

124 Ibid 

125 Castle Project, Initializing the Framework :: Castle Project, 

<http://www.castleproject.org/activerecord/gettingstarted/initandtest.html>, maj 2009 

126 Castle Project, ActiveRecord Frequently Asked Questions, 

<http://www.castleproject.org/activerecord/faq.html>, mars 2009 
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4.3.6.5 Kodegenerering 

I likhet med NHibernate har Castle ActiveRecord möjlighet att generera en databas från domänklasser 

och mappning.127 128 Inga möjligheter erbjuds dock för att generera mappning eller domänklasser från 

databasen. Precis som för NHibernate finns dock tredjepartsverktyg för att generera kod/mappning från 

en existerande databas.129 

4.3.6.6 Databashanterare som stöds 

Eftersom Castle ActiveRecord bygger på NHibernate stöds samma databaser, nämligen Microsoft SQL 

Server 2000/2005, Oracle, Microsoft Access, Firebird, PostgreSQL, DB2 UDB, MySQL och SQLite.130  

4.3.6.7 Dokumentation 

Vid installationen av Castle-projektet installeras även dokumentation. Denna dokumentation är i form 

av en Windows-hjälpfil, och innehåller API-dokumentation för såväl Castle ActiveRecord som för de 

andra projekten som ingår i det större Castle-projektet. Utöver detta kan guider och kompletterande 

dokumentation hittas på projektets webbsida.131 

4.3.6.8 Litteratur 

Ingen litteratur finns som behandlar Castle ActiveRecord. 

4.3.6.9 Koppling mellan domänklasser och dataåtkomstlager 

Eftersom mappningen i Castle ActiveRecord görs via attribut får domänklasserna ett beroende på 

ramverket. Utöver detta får domänklasserna även ett ytterligare beroende på ramverket om ramverkets 

ActiveRecord-basklass används som basklass för domänklasserna. 

4.3.6.10 Inspektion av genererad SQL 

Castle ActiveRecord ger användaren möjlighet att använda NHibernates funktionalitet för loggning av 

genererad SQL-kod, vilket innebär att ramverket kan konfigureras att skriva ut all genererad SQL till 

konsollen. 

4.3.6.11 Testbarhet 

Castle ActiveRecords användning av ActiveRecord-mönstret medför att dataåtkomst som regel sker via 

metoder i ramverkets ActiveRecord-basklass vilket försvårar testning av domänklasserna. 

                                                           
127 Castle Project, Schema Generation, 

<http://www.castleproject.org/ActiveRecord/documentation/v1rc1/usersguide/schemagen.html>, mars 2009 

128 Castle Project, ARSchemaCreator Class, 

<http://api.castleproject.org/html/T_Castle_ActiveRecord_Framework_Internal_ARSchemaCreator.htm>, mars 

2009 

129 GeneratorStudio, Home, <http://www.codeplex.com/Wiki/View.aspx?ProjectName=generatorstudio>, mars 

2009 

130 NHibernate, Databases Supported by NHibernate, <http://www.hibernate.org/361.html>, mars 2009 

131 Castle Project, ActiveRecord RC1 Documentation, 

<http://www.castleproject.org/activerecord/documentation/v1rc1/index.html>, mars 2009 
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4.3.6.12 Fördelar 

En fördel med Castle ActiveRecord är att det extra abstraktionslagret över NHibernate tar bort viss 

komplexitet och därmed minskar inlärningströskeln. Användningen av ActiveRecord-mönstret gör att 

viss dataåtkomst kan inkluderas automatiskt i de domänklasser som skrivs genom att ärva från en viss 

basklass, och således kan tid sparas. 

Att Castle ActiveRecord bygger på NHibernate gör att ramverket har många av de fördelar som 

NHibernate har. Bland annat finns möjlighet till flexibel mappning samt goda konfigurationsmöjligheter. 

4.3.6.13 Nackdelar 

Den absolut största nackdelen med Castle ActiveRecord är att det är designat för ActiveRecord-mönstret 

och därmed minskar flexibiliteten för användningen av ramverket. Ramverket är som tidigare nämnts ett 

extra abstraktionslager över NHibernate och detta gör att viss kunskap om NHibernate är nödvändig för 

att kunna använda Castle ActiveRecord.132 Detta ökar mängden information som behöver kännas till för 

användning av ramverket, och således blir inlärningströskeln högre. Utöver att användningen blir mindre 

komplex innebär abstraktionen av NHibernate även att viss del av NHibernates funktionalitet och 

flexibilitet går förlorad.133 

4.3.6.14 Diskussion 

Eftersom Castle ActiveRecord har funktionalitet för att generera databasscheman från domänklasser och 

mappning är ramverket lämpligt för projekt där utvecklingen utgår från den objektbaserade 

domänmodellen och ej från en existerande databas. Den kraftiga kopplingen till ActiveRecord-mönstret 

gör att Castle ActiveRecord är lämpligt för mindre projekt där dataåtkomsten är okomplicerad och stor 

nytta kan dras av de generella dataåtkomstmetoder som är inkluderade i ActiveRecord-basklassen som 

ramverket erbjuder. ActiveRecord-mönstret gör dock att all dataåtkomstfunktionalitet placeras i 

domänklasserna vilket gör att dessa klasser kan bli väldigt stora om projektet kräver mer komplex 

dataåtkomst. 

Kopplingen till NHibernate gör att användare som är bekanta med NHibernate relativt lätt kan sätta sig 

in i Castle ActiveRecord. Castle ActiveRecord har många av de fördelar som NHibernate har, till exempel 

flexibel mappning och goda konfigurationsmöjligheter. Castle ActiveRecords abstraktion av NHibernate 

gör att ramverket har en lägre inlärningströskel än NHibernate. Nackdelen är dock att de användare som 

ej är bekanta med NHibernate måste sätta sig in i även det ramverket för att kunna använda Castle 

ActiveRecord fullt ut. 

                                                           
132 Castle Project, Getting Started with ActiveRecord, 

<http://www.castleproject.org/activerecord/gettingstarted/index.html>, mars 2009 

133 Castle Project, ActiveRecord Frequently Asked Questions, 

<http://www.castleproject.org/activerecord/faq.html>, mars 2009 



46 

 

4.3.7 Sammanfattning 

I detta avsnitt presenteras en översikt av utredningen för enkel jämförelse mellan de olika ramverken. 

För mer information och referenser, se de tidigare avsnitt om respektive ramverk. För- och nackdelar för 

ramverken sammanställs ej här, utan presenteras istället i rapportens avslutande diskussion. 

Följande förkortningar för ramverkens namn används i tabellen nedan: 

Med kodgenerering avses generering av klasser eller mappning utifrån ett databasschema. 

Databasgenerering innebär generering av ett databasschema från domänklasser och mappning. 

 NHibernate Castle 

ActiveRecord 

Entity 

Framework 

LINQ to 

SQL 

MyGeneration 

Doodads 

Subsonic 

Separat 

installation 

Ja Ja Nej Nej Ja Ja 

Öppen källkod Ja Ja Nej Nej Ja Ja 

Integrerat i Visual 

Studio 

Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

Grafiskt gränssnitt Nej Nej Ja Ja Ja Ja 

Använder 

mappning 

Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

Form av mappning XML, 

attribut 

Attribut Attribut XML, 

attribut 

- - 

Kodgenerering Nej Nej Ja Ja Ja Ja 

Databasgenerering Ja Ja Nej Ja Nej Nej 



47 

 

 NHibernate Castle 

ActiveRecord 

Entity 

Framework 

LINQ to 

SQL 

MyGeneration 

Doodads 

Subsonic 

Databashanterare 

som stöds 

MS SQL 

Server, 

Oracle, MS 

Access, 

Firebird, 

PostgreSQL, 

DB2 UDB, 

MySQL,  

SQLite 

MS SQL 

Server, 

Oracle, MS 

Access, 

Firebird, 

PostgreSQL, 

DB2 UDB, 

MySQL,  

SQLite 

Oracle, 

MySQL, 

PostgreSQL, 

SQLite, 

Oracle, 

Sybase,  

DB2, U2, 

Informix, 

SQL Server, 

Ingres, 

Progress, 

Firebird 

MS SQL 

Server 

MS SQL 

Server, Oracle, 

Firebird, 

Access, 

PostgreSQL, 

VistaDB, 

SQLite, MySQL 

MS SQL 

Server, 

MySQL, 

Oracle 

Publicerad 

litteratur 

Ja Nej Ja Ja Nej Nej 

Obligatorisk 

basklass 

Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

Obligatoriskt 

klassgränssnitt 

Nej Nej Ja Nej Nej Nej 
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5 Jämförelse av källkod för interaktion med ramverken 
En viktig faktor vid val av ORM-ramverk är hur den faktiska programkoden som använder ramverket ser 

ut. Detta avsnitt visar därför exempel på hur ramverken används. För jämförelsen har tre 

databastabeller använts, Customer, Order och Product. Figuren nedan visar kopplingarna dessa tabeller 

emellan. 

 

De databasoperationer som visas är: 

 Hämta en kund med ett specifikt användarnamn 

 Hämta en viss kunds alla obekräftade ordrar 

 Ta bort en order 

 Lägg till en kund 

 Ändra lagersaldo för en produkt 

Källkoden som visas i exemplen är ej fullständig utan syftar enbart till att illustrera hur användning av 

ramverket går till. 
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5.1 NHibernate 
NHibernate har två primära metoder för databasfrågor, nämligen HQL och Criteria API. Dock finns även 

en LINQ-implementation tillgänglig. Nedan visas exempel på användning av alla dessa tre frågemetoder. 

5.1.1 Hämta kund 

5.1.1.1 HQL 
using (ISession session = SessionFactory.OpenSession()) 

{ 

    var query = session.CreateQuery( 

        "from Customer c where c.Username = :username") 

        .SetParameter("username", username); 

 

    foundCustomer = query.UniqueResult<Customer>(); 

} 

 

Exemplet ovan visar en HQL-fråga, och som synes är frågesyntaxen mycket lik SQL. HQL är även 

strängbaserat vilket medför att felaktigheter i syntaxen ej kan fångas av kompilatorn utan upptäcks först 

vid körning. Exemplet visar även hur parameteriserade frågor skrivs med HQL. 

5.1.1.2 Criteria API 
using (ISession session = SessionFactory.OpenSession()) 

{ 

    var query = session.CreateCriteria(typeof(Customer)) 

        .Add(Expression.Eq("Username", username)); 

 

    foundCustomer = query.UniqueResult<Customer>(); 

} 

 

Med Criteria API byggs en fråga av en serie metodanrop. Ovan används Add för att lägga till ett 

likhetsviillkor som skapas av factory-klassen Expression. Frågan är dock fortfarande delvis strängbaserad 

eftersom det fält som används i frågan anges med namn. Om egenskapen Username i kundobjektet 

skulle döpas om skulle således frågan vara felaktig. Precis som för HQL skulle detta dock ej upptäckas 

förens vid körning.  

5.1.1.3 LINQ to NHibernate 
using (ISession session = SessionFactory.OpenSession()) 

{ 

    var query = from c in session.Linq<Customer>() 

                where c.Username == username 

                select c; 

 

    foundCustomer = query.Single(); 

} 

 

Ovan visas ett exempel på en fråga som är skriven med API:t LINQ to NHibernate. LINQ är en SQL-

liknande frågesyntax som är lik SQL. LINQ är dock starkt typad. LINQ to NHibernate är således den enda 

frågesyntaxen för NHibernate som är helt starkt typad. Detta gör att syntaxfel hittas av kompilatorn och 

därmed minskar risken för körfel. 
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5.1.2 Hämta obekräftade ordrar 

5.1.2.1 HQL 
using (ISession session = SessionFactory.OpenSession()) 

{ 

    var query = session.CreateQuery( 

        "from Order o where o.Customer.Id = :id and o.IsConfirmed = 0") 

        .SetParameter("id", id); 

 

    foundOrders = query.List<Order>(); 

} 

 

I denna fråga används punktnotation för att komma åt en egenskap på en refererad entitetsinstans, 

nämligen id-fältet för den kund som ordern tillhör. Frågan resulterar ej i någon join, trots att egenskaper 

från en annan entitetstyp används, utan NHibernate använder istället främmandenyckelfältet i 

ordertabellen för att läsas kundens id. 

5.1.2.2 Criteria API 
using (ISession session = SessionFactory.OpenSession()) 

{ 

    var query = session.CreateCriteria(typeof(Order)) 

        .Add(Expression.Eq("IsConfirmed", false)) 

        .CreateCriteria("Customer") 

            .Add(Expression.Eq("Id", id)); 

 

 

    foundOrders = query.List<Order>(); 

} 

 

Detta exempel visar en något mer komplex Criteria-fråga, och uttrycket blir snabbt relativt omfattande. 

För att införa villkor på den refererade typen skapas ett nytt kriterium, till vilket ett likhetsvillkor läggs 

till. 

5.1.2.3 LINQ to NHibernate 
using (ISession session = SessionFactory.OpenSession()) 

{ 

    var query = from o in session.Linq<Order>() 

                where !o.IsConfirmed && o.Customer.Id == id 

                select o; 

 

    foundOrders = query.ToList(); 

} 

 

För alla NHibernate-frågor används ett sessionsobjekt. Detta objekt ser bland annat till att om en 

entitetsinstans hämtas flera gånger från samma session så är det alltid samma faktiska instans som 

returneras. Detta gör att instanserna kan jämföras med referenslikhet istället för att till exempel bara 

jämföra deras id-nummer. Sessionsobjektet skapas från en SessionFactory-klass. Denna SessionFactory 

är dock kostsam att instantiera, och därför rekommenderas att mönstret Singleton används. Detta 

innebär att en instans av klassen skapas vid ett tillfälle och lagras sedan som en statisk medlem i en 

klass.  
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5.1.3 Ta bort order 
using (ISession session = SessionFactory.OpenSession()) 

{ 

    var query = session.CreateQuery("from Order o where o.Id = :id") 

        .SetParameter("id", id); 

 

    var foundOrder = query.UniqueResult<Order>(); 

 

    session.Delete(foundOrder); 

    session.Flush(); 

} 

 

En instans tas inte bort direkt då Delete-metoden anropas, utan för att utföra det faktiska borttagandet 

måste metoden Flush anropas. Flush utför alla operationer som en ännu utförts. 

5.1.4 Lägga till kund 
Customer customer = new Customer() { Username = "98765", Password = "6789" }; 

 

using (ISession session = SessionFactory.OpenSession()) 

{ 

    session.Save(customer); 

    session.Flush(); 

} 

 

Även vid insättning av en entitet används Flush för att utföra den faktiska insättningen. För att ange att 

en entitet ska läggas till i databasen används metoden Save. 

5.1.5 Ändra lagersaldo 
using (ISession session = SessionFactory.OpenSession()) 

{ 

    var query = session.CreateQuery("from Product p where p.Id = :id") 

        .SetParameter("id", id); 

 

    var product = query.UniqueResult<Product>(); 

 

    product.NumberInStock = 77; 

 

    session.Flush(); 

} 

 

Ovanstående exempel visar att NHibernate håller reda på förändringar som görs i entitetsinstanser inom 

en session. Det räcker med att ändra entitetens egenskap och sedan anropa Flush. Flush uppdaterar då 

de entitetsinstanser som ändrats. 
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5.2 LINQ to SQL 
Nedan visas användningsexempel för LINQ to SQL. 

5.2.1 Hämta kund 
using (OrmComparisonDataContext context = new OrmComparisonDataContext()) 

{ 

    var query = from c in context.Customers 

                where c.Username == username 

                select c; 

 

    foundCustomer = query.Single(); 

} 

 

För LINQ to SQL finns bara en frågesyntax, nämligen LINQ. Frågan ovan är snarlik den som visades i 

motsvarande exempel för LINQ to NHibernate, vilket visar fördelen med LINQs gemensamma syntax. För 

att få ut en enda entitetsinstans från frågans resultat används metoden Single. Denna kastar ett 

undantag om antalet entitetsinstanser i resultatet ej är exakt en.  

5.2.2 Hämta obekräftade ordrar 
using (OrmComparisonDataContext context = new OrmComparisonDataContext()) 

{ 

    var query = from o in context.Orders 

                where o.Customer.Id == id && !o.IsConfirmed 

                select o; 

 

    foundOrders = query.ToList(); 

} 

 

En viktig egenskap för LINQ-frågor är att frågorna körs först när de måste. För att exekvera frågan 

används ovan metoden ToList, vilken returnerar en lista med resultatet från frågan. 

5.2.3 Ta bort order 
using (OrmComparisonDataContext context = new OrmComparisonDataContext()) 

{ 

    var query = from o in context.Orders 

                where o.Id == id 

                select o; 

 

    var orderToDelete = query.Single(); 

 

    context.Orders.DeleteOnSubmit(orderToDelete); 

    context.SubmitChanges(); 

} 

 

För att ta bort en entitet markeras en enhet för borttagning med metoden DeleteOnSubmit. Som 

metodnamnet antyder tas entitetsinstansen inte bort direkt, utan först när metoden SubmitChanges 

anropas.  Namnvalen för metoderna gör det väldigt tydligt för användaren vilka konsekvenser 

metodanropen får. Detta underlättar för nya användare att förstå hur ramverket fungerar. 
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5.2.4 Lägg till kund 
var customer = new Customer() { Username = "98765", Password = "7899" }; 

 

using (OrmComparisonDataContext context = new OrmComparisonDataContext()) 

{ 

    context.Customers.InsertOnSubmit(customer); 

    context.SubmitChanges(); 

} 

 

På samma sätt som för borttagning måste en entitetsinstans markeras för insättning i databasen, varpå 

operationen utförs då SubmitChanges anropas. 

5.2.5 Ändra ordersaldo 
using (OrmComparisonDataContext context = new OrmComparisonDataContext()) 

{ 

    var query = from p in context.Products 

                where p.Id == id 

                select p; 

 

    var productToUpdate = query.Single(); 

 

    productToUpdate.NumberInStock = 77; 

 

    context.SubmitChanges(); 

} 

 

För alla LINQ to SQL-frågor används en kontextklass, vilken har många likheter med NHibernates 

sessionsklass. Exemplet ovan visar hur kontextklassen kan användas för att spara alla förändringar som 

gjorts av entitetsinstanser inom kontexten utan att användaren explicit behöver göra några 

uppdateringar. 
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5.3 Entity Framework 
I detta avsnitt visas användningsexempel för Entity Framework. Entity Framework har två sätt att läsa 

data från databasen. Antingen kan LINQ användas, eller så kan frågespråket Entity SQL användas. 

Exempel på båda dessa frågemetoder visas nedan. 

5.3.1 Hämta kund 

5.3.1.1 LINQ to Entities 
using (OrmComparisonEntities context = new OrmComparisonEntities()) 

{ 

    var query = from c in context.CustomerSet 

                where c.Username == username 

                select c; 

 

    foundCustomer = query.First(); 

} 

Ovanstående exempel visar hur LINQ kan användas tillsammans med Entity Framework. Frågan liknar 

kraftigt LINQ-frågor för övriga ramverk. I detta exempel används dock metoden First istället för Single. 

First returnerar den första entitetsinstansen i frågans resultat, men utan att kasta något undantag om 

resultatet innehåller fler entitetsinstanser än en. Single kan ej användas med Entity Frameworks LINQ-

implementation eftersom denna metod ej är implementerad. 

5.3.1.2 Entity SQL 
using (OrmComparisonEntities context = new OrmComparisonEntities()) 

{ 

    string queryString = 

        "select value Customer from OrmComparisonEntities.CustomerSet " + 

        "as Customer where Customer.Username = @username"; 

 

    var query = new ObjectQuery<Customer>(queryString, context); 

 

    query.Parameters.Add(new ObjectParameter("username", username)); 

 

    foundCustomer = query.First(); 

} 

Entity SQL är som namnet antyder väldigt likt SQL. Entity SQL är dock objektorienterat på samma sätt 

som NHibernates HQL. Eftersom Entity SQL är strängbaserat upptäcks inga syntaxfel av kompilatorn, 

utan upptäcks först vid körning. 

5.3.2 Hämta obekräftade ordrar 

5.3.2.1 LINQ to Entities 
using (OrmComparisonEntities context = new OrmComparisonEntities()) 

{ 

    var query = from o in context.OrderSet 

                where o.Customer.Id == id && !o.IsConfirmed 

                select o; 
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    foundOrders = query.ToList(); 

} 

På samma sätt som för LINQ to SQL används ovan metoden ToList för att exekvera LINQ-frågan och 

returnera en lista med de entiteter som frågan ger som resultat. 

5.3.2.2 Entity SQL 
using (OrmComparisonEntities context = new OrmComparisonEntities()) 

{ 

    string queryString = 

        "select value [Order] from OrmComparisonEntities.OrderSet " + 

        "as [Order] where ![Order].IsConfirmed && " + 

        "[Order].Customer.Id = @id"; 

 

    var query = new ObjectQuery<Order>(queryString, context); 

 

    query.Parameters.Add(new ObjectParameter("id", id)); 

 

    foundOrders = query.ToList(); 

} 

Detta exempel visar hur parameteriserade frågor kan användas med Entity SQL. Syntaxen som används 

har stora likheter med den syntax som används i ADO.NET. Exemplet visar även hur punktnotation kan 

användas för att komma åt en egenskap hos ett refererat objekt, nämligen kundens id-fält. 

Eftersom Order är ett reserverat ord används hakparenteser för att indikera att det ej är det reserverade 

ordet som avses utan i det här fallet istället namnet på en entitetstyp. 

5.3.3 Ta bort order 
using (OrmComparisonEntities context = new OrmComparisonEntities()) 

{ 

    var query = from o in context.OrderSet 

                where o.Id == id 

                select o; 

 

    var orderToDelete = query.First(); 

 

    context.DeleteObject(orderToDelete); 

    context.SaveChanges(); 

} 

För att ta bort en entitet markeras entiteten för borttagning med metoden DeleteObject. Borttagningen 

utförs dock ej förens SaveChanges anropas. Detta förfarande är praktiskt taget identiskt med det i LINQ 

to SQL. Namnvalen gör dock att det blir mindre tydligt att entiteten ej tas bort direkt. 

5.3.4 Lägg till kund 
var customer = new Customer() { Username = "98765", Password = "7899" }; 

 

using (OrmComparisonEntities context = new OrmComparisonEntities()) 

{ 

    context.AddToCustomerSet(customer); 
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    context.SaveChanges(); 

} 

Även insättning av en entitetsinstans fungerar så att entiteten först markeras för insättning, och den 

faktiska operationen görs då SaveChanges anropas. 

5.3.5 Ändra ordersaldo 
using (OrmComparisonEntities context = new OrmComparisonEntities()) 

{ 

    var query = from p in context.ProductSet 

                where p.Id == id 

                select p; 

 

    var productToUpdate = query.First(); 

 

    productToUpdate.NumberInStock = 77; 

 

    context.SaveChanges(); 

} 

Precis som för LINQ to SQL används en kontextklass vid alla Entity Framework-frågor. Denna kontext 

ansvarar bland annat för att uppdatera entiteter som förändrats inom kontexten då metoden 

SaveChanges anropas. 
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5.4 Subsonic 
Subsonic har två huvudsakliga basklasser för domänklasserna, nämligen en för ActiveRecord-mönstret 

och en för Repository-mönstret. Nedan visas användningsexempel för Subsonic och dessa två 

basklasser. I de fall implementationen är identisk för de båda basklasstyperna visas endast en 

implementation. 

5.4.1 Hämta kund 
var foundCustomer = DB.Select().From(Customer.Schema) 

    .Where(Customer.UsernameColumn).IsEqualTo(username) 

    .ExecuteSingle<Customer>(); 

 

Ovanstående exempel visar de stora likheter som Subsonics frågesyntax har med SQL. Frågesyntaxen är 

baserad på metodanrop snarare än strängar, men metodernas namn gör frågorna lätta att förstå för 

utvecklare som är bekanta med SQL. 

5.4.2 Hämta obekräftade ordrar 
var foundOrders = DB.Select().From(Order.Schema) 

    .Where(Order.IsConfirmedColumn).IsEqualTo(false) 

    .And(Order.CustomerIdColumn).IsEqualTo(id) 

    .ExecuteAsCollection<OrderCollection>(); 

 

För att undvika strängar i frågorna genereras konstanter i klasserna för tabellnamn och kolumnnamn. 

Detta gör att risken för körfel minskar, eftersom kompilatorn kan kontrollera frågesyntaxen. 

5.4.3 Ta bort order 

5.4.3.1 ActiveRecord 
Order.Destroy(id);  

 

För att ta bort en entitet används i detta exempel metoden Destroy. Det finns även den Delete-metod, 

och skillnaden mellan dessa är att Delete använder så kallad mjuk borttagning om möjlighet finns, 

medan Destroy tar bort entiteten helt från databasen. Mjuk borttagning innebär att entiteten ej tas bort 

från databasen utan bara markeras som borttagen, vilket gör att en borttagen entitet kan återställas om 

behov finns. 

5.4.3.2 Repository 
var orderToDelete = DB.Get<Order>(id); 

DB.Destroy(orderToDelete); 

 

Om repositorymönstret används finns ingen Destroy-metod på entitetsklasserna, utan istället används 

repository-klassen för sådana operationer. 

5.4.4 Lägg till kund 

5.4.4.1 ActiveRecord 
var customer = new Customer() { Username = "98765", Password = "7899" }; 

customer.Save(); 
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I enlighet med ActiveRecord-mönstret sparas en entitet genom att anropa en metod på instansen. I 

detta fall heter metoden Save. Save sparar entiteten omgående, vilket skiljer sig från hur ramverk som 

NHibernate och Entity Framework fungerar. 

5.4.4.2 Repository 
var customer = new Customer() { Username = "98765", Password = "7899" }; 

DB.Insert<Customer>(customer); 

 

För Repository-mönstret sparas en entitetsinstans genom ett anrop till repository-klassen snarare än en 

metod på instansen själv. Här används dock metodnamnet Insert snarare än Save, vilket är mer likt den 

terminologi som används inom SQL. 

5.4.5 Ändra ordersaldo 

5.4.5.1 ActiveRecord 
var productToUpdate = Product.FetchByID(id); 

productToUpdate.NumberInStock = 77; 

productToUpdate.Save(); 

 

Utöver att lägga till en entitet till databasen kan metoden Save även användas för att spara ändringar 

som gjorts av en entitetsinstans. 

5.4.5.2 Repository 
var productToUpdate = DB.Get<Product>(id); 

productToUpdate.NumberInStock = 77; 

DB.Update(productToUpdate); 

 

För Repository används metoden Update för att spara förändringar av en entitetsinstans. Även i detta 

fall används terminologi från SQL. 
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5.5 MyGeneration Doodads 
Nedan visas användningsexempel för MyGeneration Doodads. 

5.5.1 Hämta kund 
Customers customers = new Customers(); 

customers.Where.Username.Value = username; 

customers.Query.Load(); 

 

Detta exempel visar användningen av en Doodads-klass. Metoder anropas på Doodads-instansen för att 

skapa en fråga. Frågan exekveras sedan med metodanropet Query.Load. Detta anrop returnerar dock ej 

en samling instanser, som i de övriga ramverken. Istället innehåller sedan Doodads-instansen en samling 

rader som motsvarar resultatet från frågan. Detta visar likheterna mellan Doodads och till exempel 

klassen DataSet i .NET-ramverket. 

5.5.2 Hämta obekräftade ordrar 
Orders orders = new Orders(); 

orders.Where.Customer_id.Value = id; 

orders.Where.Is_confirmed.Value = false; 

orders.Query.Load(); 

 

Exemplet ovan visar hur mer komplexa frågor kan skapas genom att lägga till fler villkor. Observera även 

att främmandenyckeln motsvaras av en egen egenskap snarare än att vara en egenskap på en refererad 

typ. 

5.5.3 Ta bort order 
Orders orders = new Orders(); 

 

orders.LoadByPrimaryKey(id); 

orders.MarkAsDeleted(); 

 

orders.Save(); 

 

För att ta bort en entitetsinstans markeras instansen för borttagning genom att anropa metoden 

MarkAsDeleted. Borttagningen genomförs sedan när Save-metoden anropas. På samma sätt som för 

LINQ to SQL gör namnvalet för metoden att det blir väldigt tydligt att entitetsinstansen ej tas bort 

omgående. 

5.5.4 Lägg till kund 
Customers customers = new Customers(); 

 

customers.AddNew(); 

customers.Username = "987765"; 

customers.Password = "78990"; 

 

customers.Save(); 
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För att lägga till en ny entitetsinstans används metoden AddNew på Doodads-objektet. Detta lägger till 

en ny rad, snarare än att skapa en ny, separat instans av en entitetstyp. Den nya entitetsinstansen kan 

sedan modifieras genom Doodads-objektet, och sedan sparas med Save-metoden.  

5.5.5 Ändra ordersaldo 
Products products = new Products(); 

 

products.LoadByPrimaryKey(id); 

products.Number_in_stock = 77; 

products.Save(); 

 

Att uppdatera en existerande entitetsinstans har många likheter med att skapa en ny. Skillnaden är den 

att entitetsinstansen hämtas först, istället för att metoden AddNew anropas. Sedan görs dock 

förändringar på samma sätt, och dessa förändringar sparas med ett anrop till Save-metoden. 
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5.6 Castle ActiveRecord 
Nedan visas användningsexempel för Castle ActiveRecord. Castle ActiveRecord har stöd för båda de 

frågemetoder som NHibernate stöder, nämligen HQL och Criteria API. Frågorna visas därför för båda 

dessa metoder där så är möjligt. 

5.6.1 Hämta kund 

5.6.1.1 HQL 
var query = new SimpleQuery<Customer>( 

    "from Customer c where c.Username = ?", username); 

foundCustomer = query.Execute().First(); 

 

NHibernates frågespråk HQL används även i Castle ActiveRecord. Exemplet visar dock att 

parameteriserade  görs något annorlunda i Castle ActiveRecord än i NHibernate. 

5.6.1.2 Criteria API 
foundCustomer = Customer.FindOne(Expression.Eq("Username", username)); 

 

Även NHibernates Criteria API används av Castle ActiveRecord. Där används den dock tillsammans med 

ActiveRecord-mönstret istället för att en sessionsinstans används för att exekvera frågor. Castle 

ActiveRecord abstraherar bort hanteringen av NHibernates session så att användaren ej behöver 

hantera denna själv. Det finns dock möjligheter att manuellt hantera den underliggande sessionen om 

behov finns. 

5.6.2 Hämta obekräftade ordrar 

5.6.2.1 HQL 
var query = new SimpleQuery<Order>( 

    "from Order o where o.Customer.Id = ? and o.IsConfirmed = 0", id); 

 

foundOrders = query.Execute(); 

 

Även detta exempel visar de stora likheterna mellan Castle ActiveRecord och NHibernate. 

5.6.2.2 Criteria API 
var query = NHibernate.Criterion.DetachedCriteria.For<Order>() 

    .Add(Expression.Eq("IsConfirmed", false)) 

    .CreateCriteria("Customer") 

    .Add(Expression.Eq("Id", id)); 

 

foundOrders = Order.FindAll(query); 

 

Detta exempel visar hur NHibernate-ramverket används explicit som en del i Castle ActiveRecord-

användningen. Återigen visas exempel på hur NHibernates frågesyntax kombineras med ActiveRecord-

mönstret för att exekvera frågor. 

5.6.3 Ta bort order 
var orderToDelete = Order.Find(id); 
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orderToDelete.DeleteAndFlush(); 

 

I NHibernate består en borttagning av en entitetsinstans av två steg, att först markera instansen för 

borttagning med Delete-metoden och sedan att utföra borttagningen genom ett anrop till Flush-

metoden. I Castle ActiveRecord finns metoden DeleteAndFlush vilken gör båda dessa steg direkt. Denna 

metod är en del i ramverkets abstraktion av NHibernates sessionsmekanism. 

5.6.4 Lägg till kund 
Customer customer = new Customer() { Username = "98765", Password = "6789" }; 

customer.SaveAndFlush(); 

 

Även vid insättning av en ny entitetsinstans används en metod som kombinerar två NHibernate-

metoder. I det här fallet är det SaveAndFlush-metoden som kombinerar metoderna Save och Flush i 

NHibernate. Således sparas instansen till databasen direkt vid anropet av denna metod. 

5.6.5 Ändra ordersaldo 
var productToModify = Product.Find(id); 

productToModify.NumberInStock = 77; 

productToModify.UpdateAndFlush(); 

 

Återigen används en metod som både markerar instansen och utför operationen.  Som tidigare utförs 

operationen direkt då UpdateAndFlush anropas. 
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6 Prestandajämförelse 
För att kunna jämföra prestanda för de olika ramverken har tester för ett antal olika scenarier utförts för 

varje ramverk och exekveringstiden har mätts. De testscenarier som utförts är följande: 

 Hämta en kund med ett visst användarnamn 

 Hämta alla kunder med ett visst förnamn (ger 50 rader)  

 Ta bort en kund med ett visst användarnamn 

 Lägga till en kund 

 Uppdatera lösenord för en kund med ett visst användarnamn 

6.1 Metod 
För att minska påverkan från yttre faktorer konstruerades testen så att varje operation utfördes 200 

gånger per test, och varje test utfördes elva gånger. Den första körningen av varje test räknades ej med i 

resultatet utan gjordes för att undvika påverkan från initialisering av ramverken eller dylikt. Ett 

medelresultat beräknades sedan för de övriga tio körningarna av testet. Detta medelvärde blev det 

slutgiltiga resultatet. 

I den mån det var möjligt utfördes varje enskild operation på en annan databasrad än den föregående, 

för att undvika cachning av resultat eller liknande effekter. Ett exempel på detta är att varje iteration av 

testet för att uppdatera en kund kördes mot en ny rad i databasen. En annan åtgärds som vidtogs för att 

undvika eventuell cachning av resultat eller frågor inom ramverken instantierades ett nytt kontextobjekt 

eller motsvarande för varje operation. Denna instansering har ej tagits med i exekveringstiden.  

Tabellen som användes fylldes med en miljon rader för att ge mer realistiska testscenarier. Index 

upprättades för de två kolumner som används vid filtrering. 

För att få en indikation om ORM-ramverkens prestanda relativt handskriven SQL utfördes alla tester 

även med ADO.NET134 och klassen SqlDataReader135. Då data lästes från databasen skapades en instans 

av kundklassen för varje rad i resultatet. Testerna av ADO.NET utfördes på samma sätt som de för ORM-

ramverken. 

6.2 Testmiljö 
Testerna utfördes på en bärbar dator av modell Dell D620. Denna dator har följande specifikation: 

 Intel Core Duo T2400 1.83GHz 

                                                           
134 Microsoft Developer Network, Overview of ADO.NET, <http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/h43ks021(vs.71).aspx>, maj 2009 

135 Microsoft Developer Network, SqlDataReader Class, <http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/system.data.sqlclient.sqldatareader.aspx>, maj 2009 
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 2 GB RAM 

 80GB 5400RPM HD 

 Windows XP Pro Service Pack 3 

Testerna kördes i en virtuell maskin, även den med Windows XP Service Pack 3. Microsoft Virtual PC 

användes för att köra den virtuella maskinen. Den virtuella maskinen hade 1024 MB RAM att tillgå.  

Den databashanterare som användes var Microsoft SQL Server Express Edition 2005136. Databasservern 

kördes lokalt i den virtuella maskinen, och således gick ej databasanropen över nätverket i testerna. 

Testprogrammet var en konsollapplikation som kompilerades i Release-läge och tidtagningen gjordes 

med hjälp av klassen System.Diagnostics.Stopwatch. 

6.3 Anmärkningar kring implementationen av testerna 
För att få en så rättvisande jämförelse som möjligt har klassen SessionScope använts vid testerna av 

CastleActiveRecord. Denna klass har använts för att manuellt styra instansering av sessionsobjekt, för att 

på så sätt kunna instantiera en session utanför själva databasoperationen. Anledningen till detta är att 

instanseringen av sessions- eller kontextobjekt ej inkluderats i tidtagningen för de övriga ramverken, och 

således ej bör inkluderas för Castle ActiveRecord. 

För LINQ to SQL och Entity Framework har kompilerade frågor använts. Dessa instantierades och 

kompilerades innan testerna genomfördes. 

6.4 Resultat 
Nedan presenteras resultaten av undersökningen. X-axeln i diagrammen visar de undersökta ramverken, 

samt ADO.NET. Y-axeln visar genomsnittlig exekveringstid i millisekunder för 200 operationer av aktuell 

typ. 

                                                           
136 Microsoft, Microsoft SQL Server Express Edition 2005, 

<http://www.microsoft.com/Sqlserver/2005/en/us/express.aspx>, maj 2009 
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Vid hämtning av flera entiteter i samma fråga visade sig NHibernate och Castle ActiveRecord vara klart 

långsammast. De övriga ramverken har liknande prestanda, men LINQ to SQL har överraskande bra 

resultat. Resultatet av testet visas i diagrammet nedan. 

 
 
Vid hämtning av en enstaka entitet var resultaten drastiskt annorlunda. Där visade sig Entity Framework 

ha mycket dålig prestanda. Lättviktsramverken Subsonic och MyGeneration Doodads samt även 

NHibernate presterar nästan lika bra som ADO.NET. Castle ActiveRecord och LINQ to SQL har dock något 

sämre resultat. Se diagrammet nedan för fullständiga resultat. 
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Vad gäller att spara en ny entitet till databasen var ramverkens resultat relativt likartade. Subsonic ligger 

återigen nära ADO.NET. MyGeneration Doodads har dock ett av de sämre resultaten, tillsammans med 

LINQ to SQL och Enity Framework, vilket är något förvånande med tanke på hur stor skillnad det är i 

abstraktionsnivå mellan dessa ramverk. Nedan presenteras resultaten av testet. 

 
 
För uppdatering av en entitet var det återigen ett ramverk som utmärkte sig som klart sämre än de 

övriga. I detta fall var det LINQ to SQL. Även Entity Framework hade markant sämre resultat än de övriga 

ramverken. NHibernate och Castle ActiveRecord presterar däremot bra och ligger i nivå med 

lättviktsramverken och ADO.NET. Se diagrammet nedan för resultaten från testet. 
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Till sist utfördes även ett test för hur ramverken presterar vid borttagning av en entitet. Resultaten är 

snarlika de som framkom i testet av uppdatering. LINQ to SQL har det sämsta resultatet, följt av Entity 

Framework som även det sticker ut. De övriga ramverken presterar alla bra, och ligger nära prestandan 

för ADO.NET. Följande diagram visar testets resultat. 

 
 

6.5 Validitet 
Testresultatet bör ses som en fingervisning och ej en exakt angivelse för ramverkens prestanda. Många 

av ramverken har flera olika metoder för att åstadkomma samma resultat, således kan prestandan inom 

samma ramverk antas variera beroende på vilken metod som används. Detta test bygger dock på 

antagandet att de olika metoderna inom samma ramverk har en liknande prestanda. Hänsyn bör även 

tas till att vissa ramverk kan erbjuda möjligheter till prestandaoptimering som ej använts i dessa tester. 

Detta innebär att vissa ramverk potentiellt kan prestera avsevärt bättre i samma test med rätt 

optimeringar. 

Eftersom resultaten kan variera kraftigt beroende på det testscenario som används bör tester göras med 

scenarier som är så lika det tänkta användningsområdet som möjligt. Vidare bör även ramverkens 

möjligheter till prestandaoptimering undersökas utifrån givna omständigheter. 

Ingen hänsyn har tagits till cachning på databashanterarnivå. Denna form av cachning borde dock ej ha 

någon större påverkan på resultatet, eftersom det intressanta med testerna är ramverkens prestanda 

relativt varandra, och ej den absoluta exekveringstiden. Alla tester bör ha påverkats på liknande sätt av 

eventuell cachning i databashanteraren, och därmed bör testresultaten ha påverkats på samma sätt för 

alla undersökta ramverk. 
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6.6 Diskussion 
Testerna visar att ADO.NET genomgående är snabbast, vilket är enligt förväntan. Subsonic är det ORM-

ramverk som har det bästa resultatet sammantaget, oavsett vilka klassmallar och frågemekanismer som 

används i ramverket. Det enda test där Subsonic är något sämre än det snabbaste ramverket är då 

många entiteter ska hämtas i en operation. Även MyGeneration Doodads presterar genomgående bra. 

Att dessa ramverk presterar bäst, och har prestanda som ligger nära ADO.NET är ej oväntat eftersom 

båda dessa ramverk tillför ett relativt litet abstraktionslager över ADO.NET. 

NHibernate, Castle ActiveRecord, Linq to SQL och Entity Framework tillför ett större abstraktionslager 

över ADO.NET, och presterar därmed något sämre. Detta är att förvänta med tanke på hur testfallen är 

konstruerade. Testerna är här gjorda för att ramverken ej ska kunna använda cachning av resultat eller 

frågor, samt ej heller batchning. Dessa mer avancerade möjligheter har därmed ej utnyttjats i testerna. 

Det är tänkbart att de mer komplexa ramverken skulle ha en bättre relativ prestanda i mer komplexa 

scenarier där fler av deras prestandaoptimeringsmöjligheter kan utnyttjas. 

Det som bör has i åtanke vad gäller prestandaoptimeringar i de mer komplexa ramverken är att detta 

ofta kräver betydande kunskaper om det aktuella ramverket. NHibernate, Castle ActiveRecord, LINQ to 

SQL och Entity Framework kan därför sägas ställa högre krav på användaren för att prestera maximalt. 

Castle ActiveRecord och NHibernate har liknande prestanda i alla undersökta fall. Castle ActiveRecord 

har dock något sämre prestanda, vilket är naturligt eftersom Castle ActiveRecord är ett extra 

abstraktionslager över NHibernate. Anmärkningsvärt för dessa ramverk är att de presterar betydligt 

sämre än de övriga ramverken vad gäller frågor där många rader hämtas. 

LINQ to SQL presterar bra vid läsning av många entiteter, men sämre i de övriga testerna. Entity 

Framework följer samma mönster som LINQ to SQL. Anmärkningsvärt är Entity Frameworks resultat i 

testet där en kund hämtas. Resultatet där är avsevärt sämre än alla de andra ramverken. Skillnaden är så 

pass stor att någon optimering bör kunna göras för att förbättra resultatet, om tillräcklig kunskap om 

ramverket finns. 

Testerna visar två anmärkningsvärda resultat. NHibernate och Castle ActiveRecord presterar betydligt 

sämre än de andra ramverken då många entiteter hämtas i samma fråga. När endast en entitet hämtas 

är det dock Entity Framework som presterar mycket dåligt. 

Eftersom testerna kördes mot en lokal databas och inte mot en databas på en annan del av nätverket 

blir fördröjningen vid databasanropen mycket låg. Detta är bra eftersom syftet med detta främst var att 

jämföra de olika ORM-ramverken och inte att jämföra skillnaden mellan ORM-ramverk och ADO.NET. 

För att ge en mer rättvis bild av förhållandet mellan ADO.NET och ORM-ramverken bör en jämförelse 

göras i en realistisk produktionsmiljö, vilket förmodligen innebär att databasservern ligger på en egen 

dator. Testfall borde då även konstrueras där operationer görs som kräver joins mellan flera tabeller 

samt filtrering görs mot kolumner som ej är indexerade, om detta skulle göras i en eventuell applikation. 

En sådan testmiljö skulle innebära att en procentuellt större del av exekveringstiden skulle gå åt till 

databasanropet, vilket rimligtvis skulle göra ORM-ramverkens prestanda relativt ADO.NET bättre. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att Subsonic kan sägas ha bäst genomgående prestanda, tätt följt av 

MyGeneration Doodads. NHibernate och Castle ActiveRecord presterar bra förutom då många rader 

hämtas i en operation. LINQ to SQL och Entity Framework presterar bland de sämre i de flesta tester 

men har bra prestanda då många entiteter hämtas. 

6.7 Andra undersökningar 
Som tidigare nämndes bör testresultaten ses som en fingervisning och ej en exakt angivelse för 

ramverkens prestanda. För att få en mer rättvisande bild bör läsaren ta del av andra undersökningar 

samt utföra egna för de scenarier som är aktuella. Nedan sammanfattas några andra undersökningar 

som gjorts. 

Diane Wilson har gjort en jämförande undersökning för Entity Framework, LINQ to SQL samt ren 

ADO.NET genom klasserna DataTable137 och SqlDataReader.138 139 Resultaten för denna undersökning 

visar prestanda för LINQ to SQL som är relativt nära den som uppnås med DataReader och DataSet, 

medan Entity Framework presterar oerhört dåligt. 

Under 2007 publicerade Rico Mariani en serie artiklar om prestandan för LINQ to SQL (då kallad DLINQ). 

De test som presenteras i dessa artiklar visar en oerhört bra prestanda för LINQ to SQL. I vissa fall är 

prestandan till och med bättre än ADO.NET.140 

Maximilian Beller har gjort en undersökning där en jämförelse görs mellan prestandan för LINQ to SQL, 

NHibernate och lagrade procedurer via ADO.NET.141 Undersökningen jämför dels hämtning och dels 

uppdatering. Testet visar att ADO.NET genomgående är snabbast, bortsett från ett märkligt resultat vid 

hämtning av 10 rader i en tabell med 100 000 rader. Vad gäller LINQ to SQL och NHibernate visar testet 

att LINQ to SQL är snabbast för hämtning, medan NHibernate är snabbast för uppdatering. 

En omfattande undersökning har gjorts av Jason Cook, där ett flertal ramverk undersöktes, såväl för 

.NET som för Java.142 De ramverk som undersöktes var bland andra ADO.NET, Linq to SQL, Entity 

Framework och NHibernate. Slutsatsen av undersökningen var att ORM-ramverken hade en prestanda 

som var cirka en faktor två sämre än ADO.NET och JDBC. 

                                                           
137 Microsoft Developer Network, DataTable Class, <http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/system.data.datatable.aspx>, maj 2009 

138 Microsoft Developer Network, SqlDataReader Class, <http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/system.data.sqlclient.sqldatareader.aspx>, maj 2009 

139 Too Many Layers of Abstraction: Entity Framework and LINQ to SQL Performance, 

<http://toomanylayers.blogspot.com/2009/01/entity-framework-and-linq-to-sql.html>, maj 2009 

140 Rico Mariani, Rico Mariani’s Performance Tidbits: DLinq (Linq to SQL) Performance (Part 4), 

<http://blogs.msdn.com/ricom/archive/2007/07/05/dlinq-linq-to-sql-performance-part-4.aspx>, maj 2009 

141 Maximilian Beller, Maximilian Beller’s Blog: Performance comparison between Linq, NHibernate and 

ADO.NET / Stored Procedures, <http://www.mbeller.de/2007/12/performance-comparison-between-linq.html>, 

maj 2009 

142 Jason Cook, Benchmark of Database Connections Linq to SQL, Hibernate, ADO.NET, ADO(com), SqlHelper, 

TableAdapter, LinqToEntity, JavaJDBCtoSQL, JavaHibernateToSQL, Hibernate To SQL, LinqNHibernateSQL, 

<http://www.hrockamag.com/research/BenchmarkingDatabaseConnections.html>, maj 2009 
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I boken ”Programming Entity Framework”143 diskuterar Julia Lerman prestanda för Entity Framework, 

LINQ to SQL och ADO.NET.144 Bokens fokus på Entity Framework gör att detta ramverk diskuteras mest 

ingående. Ett flertal jämförelser görs mellan olika sätt att använda Entity Framework, men jämförelse 

görs som sagt även med LINQ to SQL och ADO.NET. Lerman tar även upp orsaken till de resultat som 

visas. 

                                                           
143 Lerman, Programming Entity Framework, O'Reilly Media, 2009 

144 Ibid, s.501-516 
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7 Diskussion om ramverkens lämplighet 
De undersökta ramverken kan delas upp i två grupper baserat på abstraktionsnivå. Subsonic och 

MyGeneration Doodads genomsyras av samma tankesätt som vid traditionell utveckling med 

handskriven SQL. Det är lätt för användaren att förstå dessa ramverk om denne har tidigare erfarenhet 

av SQL-utveckling. NHibernate, Entity Framework LINQ to SQL och Castle ActiveRecord inför en större 

abstraktion av den underliggande relationsmodellen, på gott och ont. Detta gör att ramverken blir 

svårare att sätta sig in i eftersom det inte alltid är uppenbart vilka konsekvenser operationer får i termer 

av databasfrågor och liknande. Däremot ges användaren en fullt objektorienterad domän, mycket extra 

funktionalitet samt betydligt mer flexibilitet i form av mappning mellan domänklasser och 

databasschema. 

Vad gäller mappning har NHibernate den största flexibiliteten. Tack vare detta erbjuder även Castle 

ActiveRecord god flexibilitet, om än mer begränsad än om NHibernate används direkt. Entity Framework 

erbjuder ett flertal avancerade mappningstekniker, men ramverkets grafiska gränssnitt för arbete med 

modellen gör arbetet svårare än vad som är önskvärt. Trots god flexibilitet har ändå Entity Framework 

relativt långt kvar innan det är på samma nivå som NHibernate. LINQ to SQL bygger på att varje tabell 

motsvaras av exakt en klass och har därför relativt begränsade mappningsmöjligheter jämfört med de 

övriga ramverken. Dock finns stöd, om än begränsat sådant, för vissa mer avancerade tekniker så som 

arv. 

Entity Framework och LINQ to SQL är de enda ramverken som är fullt integrerade i Visual Studio, vilket 

är ett stort plus. Att arbeta med dessa ramverk via deras grafiska gränssnitt är mycket tidseffektivt, i alla 

fall i okomplicerade scenarier. Om kodgenereringsapplikationerna används direkt via sina 

kommandoradsgränssnitt istället för genom de grafiska gränssnitten finns dock ej samma stöd och 

integration. MyGeneration Doodads och Subsonic har egna grafiska gränssnitt i form av externa 

applikationer. MyGeneration har ett fungerande gränssnitt men vars användbarhet är relativt dålig. 

Subsonic däremot har ett modernt och lättanvänt gränssnitt, samtidigt som goda möjligheter finns att 

använda ett konsollgränssnitt om så önskas. För NHibernate och Castle ActiveRecord finns inga grafiska 

gränssnitt. 

Gott litteraturutbud finns för Entity Framework. Även för LINQ to SQL och NHibernate finns litteratur att 

tillgå. För de övriga ramverken saknas dock relevant, publicerad litteratur. Vad gäller officiell 

dokumentation är situationen ungefär den samma. Entity Framework och LINQ to SQL finns 

dokumenterade i Microsoft Developer Network (MSDN) och NHibernate har en omfattande 

dokumentation. För de övriga ramverken finns dokumentation att tillgå, men denna är mer begränsad 

och en stor del av dokumentationen är i form av API-dokumentation. 

NHibernate och LINQ to SQL låter användaren skriva domänklasser utan koppling till ramverket. För 

LINQ to SQL innebär dock detta en prestandaförsämring, och även att lat laddning ej kan användas. 

Castle ActiveRecord kräver att mappning görs i form av attribut, och för att utnyttja ramverkets fördelar 

fullt ut bör domänklasserna även ärva från en basklass i ramverket. Entity Framework kräver att 
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klasserna implementerar vissa klassgränssnitt och kräver även att mappningen görs via attribut. För 

såväl Subsonic som MyGeneration Doodads ärver domänklasserna från basklasser i de respektive 

ramverken. 

NHibernate lämpar sig väl i de fall stora krav finns på goda konfigurationsmöjligheter eller då 

domänklasserna önskas vara frikopplade från det underliggande ORM-ramverket. Nackdelen med 

NHibernate är att ramverket är relativt komplext, samt att en större mängd inledande arbete krävs i 

form av mappning. Många av de fördelar som NHibernate har kräver goda kunskaper om ramverket för 

att kunna utnyttjas. Ramverket är således ej särskilt nybörjarvänligt, men är samtidigt väldigt kraftfullt 

för den som lär sig använda det fullt ut. 

Castle ActiveRecord passar väl i en webbmiljö där ActiveRecord-mönstret bedöms lämpligt och där total 

frikoppling mellan domänklasserna och ramverket ej är ett krav. Castle ActiveRecord kräver, på samma 

sätt som NHibernate, en inledande arbetsinsats för att skapa mappningen. Castle ActiveRecords 

abstraktion av NHibernate gör ramverket lättare att använda för utvecklare som ej har någon tidigare 

erfarenhet av ramverket. Djupare kunskap om NHibernate krävs dock för att kunna utnyttja ramverkets 

hela kapacitet. 

Entity Framework lämpar sig väl om låg utvecklingstid är en prioritet och koppling mellan domänklasser 

och ramverk ej är ett problem.  Ramverket har möjlighet att skapa komplex mappning mellan databas 

och objektorienterad domänmodell. Två stora fördelar med ramverket är dess goda integration i Visual 

Studio, samt att LINQ kan användas som frågespråk. Båda dessa fördelar minskas dock av att det 

grafiska designerverktyget ej är problemfritt att använda samt att LINQ-implementationen har vissa 

brister. 

LINQ to SQL lämpar sig väl för mindre och enklare projekt där låg utvecklingstid är en prioritet. Ett 

problem är dock att ramverket ej kommer utvecklas vidare utan dess funktionalitet kommer istället 

läggas till i Entity Framework. Detta gör att Entity Framework bör väljas över LINQ to SQL om inte starka 

skäl finns att inte göra detta.  

Subsonic är ett rättframt ramverk som erbjuder god prestanda och passar väl för användare som vill 

fortsätta utveckla med en metodik som liknar den vid traditionell SQL-baserad utveckling. 

Dokumentationen är dock begränsad vilket försvårar inlärning och felsökning. 

MyGeneration Doodads har ett flertal allvarliga brister. Eftersom Subsonic liknar MyGeneration på flera 

sätt, men har betydligt färre brister bör Subsonic väljas över MyGeneration Doodads om ett ramverk av 

den typen önskas.  

De två ramverk som bedöms vara mest intressanta är Entity Framework och NHibernate, tack vare stöd 

för komplex mappning samt god tillgång till dokumentation och litteratur. 
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8 Val av ramverk 
Huvudsyftet med att göra en ny implementation av Atlas Language Manager var att göra applikationen 

lättare att underhålla. Detta är därför den faktor som väger tyngst vid valet av ORM-ramverk. Underhåll 

av applikationen kan underlättas genom att införa god separation mellan de olika lagren i applikationen, 

för att på så sätt möjliggöra att förändringar kan göras i ett lager utan att de andra lagren i applikationen 

behöver påverkas. En god separation underlättar även om det valda ramverket någon gång i framtiden 

behöver bytas ut mot ett annat ramverk. Även införandet av tester, så som integrationstester och 

enhetstester, underlättar underhållet genom att utvecklaren enkelt kan upptäcka om förändringar 

påverkar applikationen funktionalitet. 

En annan aspekt som påverkar underhållsmöjligheterna är hur lätt en utvecklare som ej tidigare jobbat 

med projektet kan sätta sig in i det. Således är det en stor fördel om många utvecklare redan är bekanta 

med ramverket eller om det har en låg inlärningströskel. Det är även viktigt att det finns god tillgång till 

dokumentation och/eller litteratur för att utvecklare ska kunna lära sig ramverket. 

Utifrån ovanstående kriterier bedöms NHibernate vara det mest lämpliga ramverket för detta projekt, 

och således kommer det vara det ramverk som används i den nya implementationen. Anledningen till 

detta val är att NHibernate erbjuder den bästa flexibiliteten vad gäller separation mellan domänklasser 

och datalager, underlättar testning, har bra dokumentation och tillgänglig litteratur samt att flera 

utvecklare på företaget redan är bekanta med frågesyntaxen i ramverket. 

I dagsläget används ramverket Castle ActiveRecord i ett projekt på företaget, vilket är en orsak till att 

flera utvecklare är bekanta med NHibernates frågesyntax då Castle ActiveRecord som tidigare nämnts 

bygger på NHibernate. Att Castle ActiveRecords redan används på företaget talar till ramverkets fördel, 

men kopplingen till ActiveRecordmönstret, brist på litteratur, inflexibilitet i hur mappningen skrivs och 

dess fokus på webbprojekt gör att NHibernate anses mer lämpligt. 
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9 Implementation av Atlas Language Manager 
I detta avsnitt beskrivs den nya implementation av applikationen Atlas Language Manager (ALM) som 

gjordes som en del av projektet. En mer detaljerad, teknisk beskrivning av implementationen finns i 

bilaga 1. 

9.1 Applikationens syfte 
På Sogetis Örebrokontor har flera applikationer utvecklats för företaget Atlas Copco. Dessa applikationer 

används i ett flertal länder, och har därför gränssnitt på flera olika språk. För att underlätta det interna 

arbetet med språkhanteringen i Atlas Copco-applikationerna har Sogeti utvecklat hjälpapplikationen 

Atlas Language Manager (ALM). Syftet med ALM är att vara en central punkt för lagring av de strängar 

som används i gränssnitten till de olika applikationerna, samt även översättningarna av dessa strängar. 

ALM hanterar export och import till och från ett flertal olika format så som Exceldokument, resursfiler 

och XML. 

9.2 Användning av applikationen inom Sogeti 
Applikationen används av utvecklarna på Sogeti då de arbetar med de applikationer som utvecklats för 

Atlas Copco. Då förändringar görs i det grafiska gränssnittet för någon av applikationerna och ny text 

därmed läggs till använder utvecklaren ALM för att lägga in denna nya sträng i den gemensamma 

språkdatabasen med en engelsk och en svensk översättning. I applikationen skrivs sedan ej den faktiska 

sträng som lades till utan istället en identifieringsnyckel. Med hjälp av ALM kan sedan en XML-fil 

genereras som innehåller språkdata för en viss applikation och ett visst språk. Då applikationen körs 

används då denna XML-fil för att läsa in översättningarna av de strängar som ska visas i det grafiska 

gränssnittet. 

Utöver det användningsfall som beskrevs ovan har applikationen även stöd för några äldre typer av 

applikationer som har en något annorlunda mekanism för att uppnå samma mål. Det användningsfall 

som beskrivits är dock det som huvudsakligen används i dagsläget. 

9.3 Översikt av applikationens implementation 
Applikationen har implementerats i det objektorienterade språket C# för version 3.5 av Microsofts .NET-

ramverk. Applikationen använder databashanteraren Microsoft SQL Server 2005 för lagring av data. Tre 

separata databaser används för applikationen: en för produktionsdata, en för realistisk testdata som 

används vid vidareutveckling av applikationen, samt en databas som används av de automatiserade 

testerna.  

För att underlätta dataåtkomsten i applikationen används objekt-relationsmappningsramverket 

NHibernate. Tillsammans med NHibernate används även ramverket Fluent-NHibernate, vilket gör det 

möjligt att skriva mappningen mellan den objektbaserade domänmodellen och databasschemat med C#-

kod istället för XML-filer eller attribut. 
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Applikationen distribueras med Microsoft-teknologin ClickOnce, vilket innebär att applikationen kan 

installeras och köras via en webbsida. Applikationen körs sedan på den lokala datorn, men har en 

anslutning till en databasserver på det lokala nätverket där applikationens data finns lagrad. 

9.4 Lagerstruktur 
Applikationen kan delas upp i fem lager: presentationslager, domänlogiklager, dataåtkomstlager, ORM-

ramverk och databas. Figuren nedan visar hur dessa lager relaterar till varandra. 

Kopplingarna mellan de olika lagren presenteras i figuren nedan. De streckade pilarna i diagrammet 

innebär att lagret som pilen utgår från använder funktionalitet i det lager som pilen pekar på. 

Domänlogiklagret används således av såväl presentationslagret som dataåtkomstlagret, fast använder ej 

själv något av de övriga lagren. Presentationslagret använder utöver domänlogiklagret även 

dataåtkomstlagret för att på så sätt kunna läsa och skriva persistent data. Figuren visar även att enbart 

dataåtkomstlagret har ett beroende på NHibernate, vilket bland annat underlättar ett byte av ramverk. 
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9.4.1 Presentationslager 

Detta lager innehåller de klasser som rör användargränssnittet, så som till exempel formulär, dialoger, 

komponenter och användarkontroller. Kod som ej berör det grafiska gränssnittet bör om möjligt 

placeras i domänlogiklagret snarare än i presentationslagret för att behålla en god separation och 

underlätta eventuella framtida förändringar i gränssnittet. 

Användarkontroller och subklassade komponenter används för att dela upp koden i presentationslagret 

i mindre och mer sammanhängande enheter.  

9.4.2 Domänlogiklager 

Domänlogiklagret innehåller domänklasser och tjänster som ej är knutna till det grafiska gränssnittet, så 

som import/export till olika filformat. Tjänster finns även som interagerar med datalagret, men dock via 

klassgränssnitt definierade i domänlogiklagret och således har lagret ej något direkt beroende på 

datalagret. Dependency Injection används i dessa fall för att injicera de konkreta instanser som används. 

9.4.3 Dataåtkomstlager 

I dataåtkomstlagret finns de konkreta implementationerna av dataåtkomstgränssnitten i 

domänklogiklagret. Det är i detta lager all NHibernate-beroende kod finns. De huvudsakliga ingående 

delarna är mappningsfiler och repositoryklasser. 

Mappningsfilerna beskriver kopplingen mellan domänklasserna och databastabellerna. En mappningsfil 

finns för varje domänklass som lagras i databasen. För mappningen används Fluent-NHibernate vilket är 

ett ramverk för att skriva NHibernatemappning med C#-kod istället för XML. 

Ett repository finns för varje domänklass som lagras i databasen. Alla repositoryklasser ärver från en 

generisk basklass som innehåller metoder för att till exempel skapa, ta bort, uppdatera och hämta 

entiteter. Denna generiska basklass tar två typparametrar, en för entitetsklassens typ och en för 

entitetens primärnyckeltyp. I ALM används GUID som primärnyckeltyp för alla entiteter men denna 

typparameter behålls ändå för att underlätta återanvändning av basklassen i andra projekt. 

Till mappningen tillhör även ett fåtal konventionsmappningsklasser. Dessa mappningsklasser styr vissa 

generella mappningsregler som gäller för alla mappade klasser, som att tabellnamnet är klassnamnet 

med prefixet ”T_” och att alla entiteter har en identitetskolumn vid namn ”Id” av typen Guid. 
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10 Utvärdering och analys 
Detta examensarbete har resulterat i en väl fungerande implementation av applikationen Atlas 

Language Manager samt även en relativt omfattande jämförelse av de olika ORM-ramverken. 

Utredningen diskuterade de olika ramverken från ett flertal olika synvinklar och kom fram till att inget 

ramverk kan sägas vara mest lämpligt för alla sammanhang utan ett beslut bör tas utifrån 

förutsättningarna för det aktuella projektet. Två ramverk ansågs dock vara de mest intressanta, 

nämligen NHibernate och Entity Framework. 

Av de undersökta ramverken visade sig MyGeneration Doodads ej vara lämpligt att använda på grund av 

olämplig arkitektur. LINQ to SQL bedömdes ha ett flertal positiva egenskaper. Entity Framework 

bedömdes dock vara ett lämpligare val eftersom Microsoft annonserat att utvecklingen av LINQ to SQL 

ej kommer fortsätta. Funktionaliteten kommer istället inkluderas i Entity Framework från och med .NET 

4.0. 

NHibernate har en flexibilitet som överstiger de andra ramverkens. Detta kombinerat med att det är det 

enda ramverk som tillåter domänklasser som är frikopplade från ramverket, utan att tappa 

funktionalitet, gör att NHibernates ansågs vara lämpligt för projekt med domänen som utgångspunkt. 

De negativa sidorna med NHibernate är en större inledande arbetsinsats, relativt hög inlärningströskel 

och vissa prestandaproblem. 

Entity Framework visade sig vara lämpligt för projekt där låg utvecklingstid är viktigare än en frikopplad 

domän, samt där konfiguration via grafiskt gränssnitt föredras framför textbaserad. En stor fördel med 

Entity Framework ansågs vara den goda tillgången på litteratur och dokumentation. Ramverket har dock 

problem med en bristfällig LINQ-implementation och stark koppling mellan domänklasser och 

ramverket. 

Castle ActiveRecord inför ett abstraktionslager över NHibernate och minskar därför inlärningströskeln 

men på bekostnad av flexibiliteten. Den minskade flexibiliteten kombinerat med kopplingen till 

ActiveRecord-mönstret gjorde att NHibernate ansågs som ett mer lämpligt val. 

Subsonic visade sig ha bra prestanda, och eftersom användningsmodellen ligger nära traditionell SQL-

utveckling underlättas inlärning. Brist på dokumentation försvårar dock arbetet på sikt. 

Ett av huvudskälen till att NHibernate valdes till implementationen av Atlas Language Manager var 

möjligheten att skapa en objektbaserad domänmodell som ej har något direkt beroende på 

dataåtkomstlagret. Detta visade sig fungera väl i den faktiska implementationen, vilket lade grunden till 

en bättre separation mellan applikationens ingående lager. Detta i sin tur bidrar till att göra 

applikationen lättare att underhålla i framtiden eftersom möjligheten att hålla förändringar inom ett och 

samma lager ökar. 

Automatiserade enhet- och integrationstest användes för att införa ett kontrollsystem för det befintliga 

systemet. På så sätt underlättas modifikation av applikationen eftersom kontroll lätt kan göras att inga 
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andra delar av applikationen förändrats på ett oönskat sätt. Applikationens design ledde dock till att 

stora delar av koden i presentationslagret ej kunde testas på lämpligt sätt. Vissa omstruktureringar 

gjordes för att flytta kod från presentationslagret för att på så sätt underlätta testning av den. För att 

uppnå en tillfredställande grad av testtäckning skulle dock en mer omfattande omstrukturering behöva 

göras. 

ALMs arkitektur förändrades från att vara uppdelad i en smart klient och en webbservice till en 

desktopapplikation där alla lager förutom databashanteraren körs på samma maskin. Detta minskade 

applikationens komplexitet och underlättar således underhåll. 

Den ursprungliga kravspecifikationen stipulerade att en ny implementation av ALM skulle göras som var 

funktionellt likvärdig med den ursprungliga versionen. Att skapa en likvärdig implementation gick dock 

snabbare än beräknat och således kunde applikationen utökas med ny funktionalitet. 

Resultatet av projektet uppfyller alla de ursprungliga kraven. Utöver det har projektet kunnat utökas 

ytterligare genom att lägga till ny funktionalitet i applikationen. Således kan projektet anses vara lyckat. 

Det finns dock möjligheter till förbättring, och detta diskuteras vidare i följande avsnitt. 

Undersökningen kommer användas internt på Sogeti för att hjälpa utvecklare fatta beslut om vilket 

ORM-ramverk som lämpar sig bäst för olika projekt. Eventuellt kommer utredningen även användas 

externt för att informera potentiella kunder om vad ORM är och vilka ramverk som är lämpliga att 

använda. Den nya implementationen av Atlas Language Manager har publicerats och används redan på 

företaget. 
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11 Diskussion 
Denna rapport presenterar en undersökning av objekt-relationsmappningsramverken Entity Framework, 

LINQ to SQL, NHibernate, Castle ActiveRecord, MyGeneration Doodads och Subsonic. De ramverk som 

bedömdes vara mest intressanta var NHibernate och Entity Framework, då de erbjuder flexibel 

mappning mellan domänmodellen och det underliggande databasschemat samt god tillgång till 

dokumentation och litteratur. Utöver detta skapades även en ny implementation av applikationen Atlas 

Language Manager. Den nya implementationen använder ORM-ramverket NHibernate, och är lättare att 

underhålla än den tidigare implementationen. 

Detta projekt skulle kunna förbättras på flera sätt, både vad gäller undersökningen av ORM-ramverken 

och vad gäller implementationen av applikationen ALM. Vad gäller undersökningen skulle fler aspekter 

av de olika ramverken kunna jämföras, för att på så sätt få en ännu mer omfattande inblick i de olika 

ramverken och skillnaden mellan dem. Undersökningen skulle även kunna utökas till att omfatta fler 

ramverk, såväl fria ramverk och kommersiella. Exempel på ramverk som skulle vara intressanta att 

undersöka är LLBLGEN Pro, iBATIS.NET, OpenAccess ORM och ObjectSpaces. 

Implementationen av ALM kan förbättras främst genom omstrukturering av den befintliga koden. 

Genom att omstrukturera presentationslagret enligt designmönstret Model-View-Presenter skulle 

underhåll av applikationen underlättas genom bättre uppdelning av ansvar och betydligt större del av 

koden skulle kunna testas med enhetstest. Det skulle även drastiskt underlätta ett framtida byte av 

presentationslager från det nuvarande Windows Forms-presentationslagret, till exempel till Windows 

Presentation Foundation. 

En annan del av ALM som skulle behöva omstruktureras är de klasser som hanterar parsning, generering 

och uppdatering av Visual Basic 6-filer. Denna kod är i dagsläget skriven på ett sådant sätt att det är 

svårt att sätta sig in i koden och därmed även att modifiera den eller felsöka den. Genom att strukturera 

denna kod i mindre och mer lättförståeliga delar med mindre duplicering av kod skulle dessa klasser 

kunna förenklas dramatiskt. 

Även vad gäller prestandan i den nya implementationen finns möjligheter till förbättringar. Under detta 

projekt har prestanda inte varit en prioritet, så optimeringar skulle kunna göras på flera ställen i 

applikationen. 
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Bilaga 1: Systemdokumentation för Atlas Language Manager 
I detta dokument ges en introduktion till implementationen av applikationen Atlas Language Manager. 

Dokumentet beskriver applikationens lagerstruktur, projektstruktur, hantering av NHibernate-sessionen, 

hur tillägg till koden görs samt en kortfattad översikt av de filhanteringsscenarier som applikationen 

stödjer. 

1 Lageruppdelning 
Applikationen kan delas upp i fem lager: presentationslager (presentation), domänlogiklager (core), 

dataåtkomstlager (persistence), ORM-ramverk och databas. Figuren nedan visar hur dessa lager 

relaterar till varandra. 

 

Domänlogiklagret används således av såväl presentationslagret som dataåtkomstlagret, fast använder ej 

själv något av de övriga lagren, vilket gör domänlogiklagret oberoende av den övriga implementationen 
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av applikationen. Presentationslagret använder utöver domänlogiklagret även dataåtkomstlagret för att 

på så sätt kunna läsa och skriva persistent lagrad data. Figuren visar även att enbart dataåtkomstlagret 

har ett beroende på det NHibernate, vilket underlättar om ett byte av ORM-ramverk blir nödvändigt.  

1.1 Presentationslager 
Detta lager innehåller de klasser som rör användargränssnittet, så som till exempel formulär, dialoger, 

komponenter och användarkontroller. Kod som ej berör det grafiska gränssnittet bör om möjligt 

placeras i domänlogiklagret snarare än i presentationslagret för att behålla en god separation och 

underlätta eventuella framtida förändringar i gränssnittet. 

Användarkontroller och subklassade komponenter används för att dela upp koden i presentationslagret 

i mindre och mer sammanhängande enheter. Applikationen består av två huvudvyer, Filter Strings och 

Configuration. Filter Strings är uppdelad i två komponenter, varav den ena är en trädvy för källor och 

språk och den andra är en lista i vilken strängar och deras översättningar kan visas. Configuration består 

av en trädvykomponent för att visa källor och applikationer samt tre användarkontroller. De tre 

användarkontrollerna är för att skapa och redigera applikationer, releaser och mål. 

1.2 Domänlogiklager 
Domänlogiklagret innehåller domänklasser och tjänster som ej är knutna till det grafiska gränssnittet, så 

som import/export till olika filformat. Tjänster finns även som interagerar med datalagret, men dock via 

klassgränssnitt definierade i domänlogiklagret och således har lagret ej något direkt beroende på 

datalagret. Dependency Injection används i dessa fall för att injicera de konkreta instanser som används. 

Domänlogiklagret innehåller klassgränssnitt för de olika repositories som finns i applikationen samt även 

för IPersistenceContext, vilket beskrivs i ett efterföljande avsnitt. Anledningen till att dessa placerats i 

domänlogiklagret är att tjänster som interagerar med datalagret ska kunna utformas utan ett direkt 

beroende på en specifik implementation av datalagret. Således kan datalagrets implementation 

förändras utan konsekvenser för dessa tjänster så länge gränssnittet uppfylls på korrekt sätt. 
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1.3 Dataåtkomstlager 
I dataåtkomstlagret finns de konkreta implementationerna av dataåtkomstgränssnitten i 

domänklogiklagret. Det är i detta lager all NHibernate-beroende kod finns. De huvudsakliga ingående 

delarna är mappningsfiler och repositoryklasser. 

Mappningsfilerna beskriver kopplingen mellan domänklasserna och databastabellerna. En mappningsfil 

finns för varje domänklass som lagras i databasen. För mappningen används Fluent-NHibernate vilket är 

ett ramverk för att skriva NHibernatemappning med C#-kod istället för XML. 

Ett repository finns för varje domänklass som lagras i databasen. Alla repositoryklasser ärver från en 

generisk basklass som innehåller metoder som insert, delete, get, getall och liknande. Denna generiska 

basklass tar två typparametrar, en för entitetsklassens typ och en för entitetens primärnyckeltyp. I ALM 

används Guid som primärnyckeltyp för alla entiteter men denna typparameter behålls ändå för att 

underlätta återanvändning av basklassen i andra projekt. 

Till mappningen tillhör även ett fåtal konventionsmappningsklasser. Dessa mappningsklasser styr vissa 

generella mappningsregler som gäller för alla mappade klasser, som att tabellnamnet är klassnamnet 

med prefixet ”T_” och att alla entiteter har en identitetskolumn vid namn ”Id” av typen Guid. 
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2 Projektuppdelning 
Applikationen består av fyra projekt: Presentation, Core, Persistence och Test. Presentation, Core och 

Persistence motsvarar presentationslagret, domänlogiklagret och dataåtkomstlagret. Test är det projekt 

som innehåller alla enhets- och integrationstest. Projekten relaterar till varandra enligt följande figur: 

 

 
Testprojektet har alltså beroenden på alla de övriga projekten i och med att enhets- och integrationstest 

finns för kod från alla tre projekt. 
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3 IPersistenceContext 
För att inkapsla hanteringen av NHibernates ISession används en factoryklass för alla repositories. För 

att undvika problem med entitetsidentitet och för att bättre utnyttja NHibernates cachning av entiteter 

bör samma session användas av alla repositories som används i en viss databaskonversation. Den 

konkreta implementationen av IPersistenceContext, PersistenceContext, hanterar detta genom att ha en 

intern session som sedan används då instanser av repositoryklasserna skapas. Livslängden för 

PersistenceContext styr därför livslängden för sessionen. 
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4 Att lägga till en entitetstyp 
För att lägga till en ny entitetstyp ska följande steg följas: 

 Skapa en ny domänklass 

 Skapa motsvarande tabell i databasen 

 Skapa en mappningsfil 

 Skapa ett repositoryklassgränssnitt för den nya typen 

 Modifiera gränssnittet IPersistenceContext till att innehålla en factorymetod för det nya 
repositorygränssnittet 

 Skapa en konkret repositoryklass 

 Modifiera den konkreta PersistenceContext-klassen så att det åter igen implementerar 
IPersistenceContext genom att lägga till en factorymetod som skapar en instans av den konkreta 
repositoryklassen och returnerar denna 
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5 Att lägga till en ny metod till en repositoryklass 
För att lägga till en ny metod till en repositoryklass ska följande steg följas: 

 Skapa en ny metodsignatur i repositoryklassens klassgränssnitt 

 Skapa motsvarande metod i den konkreta klassen 

 Skapa en testklass för repositoryklassen om sådan ej redan finns. Om så önskas kan 
PersistenceTestBase användas som basklass för testklassen för att få funktionalitet för hantering 
av testdata 

 Skriv ett integrationstest för den nya metoden 

 Implementera metoden fullt ut 



9 

 

6 Filhanteringsscenarier 
Applikationen har funktionalitet för att hantera tre användningsscenarier vad gäller filhantering. Dessa 

tre scenarier följer något olika flöden, och beskrivs mer i detalj nedan. 

6.1 Mallfiler 
Mallfiler är det enklaste scenariot. En mallfil innehåller markörer som följer ett visst format, där en del 

av markören är ett id som motsvarar en sträng i databasen. Från denna mallfil kan en fil skapas för ett 

visst språk där alla markörer byts ut mot den motsvarande strängens översättning på det aktuella 

språket. Strängar måste läggas manuellt via ALM, eftersom ingen import sker. 

6.2 Visual Basic 6-projekt 
Flödet för Visual Basic-projekt är det mest komplexa av de tre. De källfiler som används vid hantering av 

Visual Basic-projekt är dialoger, klasser, moduler och liknande. Dessa kan parsas för att importera 

strängar som ska översättas och lagra dessa i databasen. Om dessa strängar importeras modifieras 

källfilerna på så sätt att varje importerad sträng ersätts av en markör som motsvarar den importerade 

strängen. För kontroller, så som till exempel dialoger, placeras markören i kontrollens Tag-egenskap 

enligt ett visst format. 

Från de importerade strängarna kan sedan XML-filer genereras med de olika strängarnas idn och 

respektive översättningar för ett visst språk. Dessa XML-filer används sedan av Visual Basic-

applikationen för att dynamiskt läsa in översättningarna för givna strängar. Det är dock något som ej 

ligger inom ansvarsområdet för ALM utan sköts alltså av respektive Visual Basic-applikation. 

6.3 C#-projekt 
För C#-projekt görs ingen import av strängar från källfiler, och inga källfiler används heller vid 

genereringen av målfiler. Den enda användningen som källfiler har i C#-projekten är vid mätning av 

maximal tillåten längd för strängar i källfilerna. Formatet för markörerna i C#-källfilerna innehåller 

möjlighet att ange hur långa översättningar maximalt får vara. ALM har därför stöd för att gå genom ett 

antal källfiler, läsa in maxlängder och lagra dessa. 

Från de strängar som lagrats för respektive C#-projekt kan sedan en XML-fil genereras för ett visst språk. 

Denna fil används sedan av respektive C#-applikation för att dynamiskt läsa in översättningar för givna 

strängar. Detta förfarande liknar således det för Visual Basic-projekt, men är mindre komplext. 

 


