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Abstrakt

Rapporten handlar om databaser och olika problem som kan uppstå under arbetet i 
den. Transaktionshantering är en viktig del av databashantering. Vad händer när två 
transaktioner försöker att komma åt samma dataobjekt? Vad händer när det uppstår 
deadlocks och hur hanteras dessa?
Vilka metoder finns det för att få arbetet i en databas att flyta utan att det uppstår 
några kollisioner mellan transaktioner. Vilka av dessa metoder passar bäst i vilka 
databaser. Det finns många olika sätt att lösa dessa problem på. Några av dessa är 
läs- och skrivlås samt tvåfas lås. Alla dessa lås har olika fördelar och nackdelar, ett 
säkert lås som skyddar väl mot deadlocks kan orsaka längre väntetider. Vad som 
väljs beror mycket på vad databasen ska användas till. Rapporten avslöjar att 
användare ofta inte behöver lägga sig i hur databashanterare låser information, 
däremot är det viktigt att välja när och var låsen ska läggas. För många lås skapar 
prestandsaproblem medan för få lås kan orsaka att datan blir korrupt.
Nyckelord / Keywords: databaser, samtidighetskontroll, transaktionshantering.
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1 Inledning

Databaser, framför allt stora databaser har hand om väldigt mycket data varje 
dag. Viktigt i dessa databaser är hur all information hanteras, så att datakvaliteten kan 
upprätthållas. När transaktioner körs seriellt så uppstår det inga interaktioner mellan 
olika transaktioner och heller inga problem med datakvaliteten. Men när två eller fler 
användare försöker uppdatera samma dataobjekt samtidigt så kan det uppstå problem. 

1.1 Problemställning

Hur hålls dataintegriteten i en databas intakt? Arbetet kretsar huvudsakligen 
kring de metoder som används för att uppnå detta. Det finns flera olika sätt att göra 
detta och att det som fungerar bäst i en databas kanske inte fungerar lika 
tillfredsställande i en annan typ av databas.

Det bästa vore om det fanns en metod som kan anpassas till alla system, men 
måhända är det så att olika metoder passar bättre i vissa databaser än andra. Både med 
avseende på hur databasen används och vilken typ den är av, hierarkisk-, relations-
eller objektorienterad databas.

1.2 Syfte

Syftet med arbetet är att utröna på vilket sätt en databas bäst tar hand om samtida
transaktioner. Går det att hitta ett sätt som fungerar bra och ger en hög driftsäkerhet 
utan att användare utsätts för långa väntetider? 

1.3 Avgränsning

Detta arbete avgränsas till problematiken kring låsningsmetoder i databasen. 
Frågan är vilka låsningsmetoder som kan användas för att undvika problem när flera 
transaktioner körs samtidigt och vad som är positivt respektive negativt med de olika 
metoderna.

1.4 Frågeställning

 Vilken metod för att säkra dataintegriteten vid samtida databastransaktioner är att 
föredra i olika typer av databaser?
 Finns det någon generell metod som kan användas i alla typer av databaser utan att 
prestanda blir lidande?

1.5 Förväntat resultat

Vi förväntar oss att den lite mer avancerade 2 faslåsning (2PL) är effektivare när 
en databas har många transaktioner per tidsenhet. Dock förväntar vi oss att ett vanligt 
läslås och skrivlås används när det inte finns så många transaktioner åt gången. 
Dessutom behövs inte så många låsningar om de flesta användarna endast läser från 
databasen.
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2 Teoretisk bakgrund

2.1 Databaser

Databaser kan struktureras på många olika sätt, beroende på hur de lagrar datan. 
De vi kommer att gå igenom är hierarkisk-, relations- och objektorienterade databaser. 
Dessa tre är de mest förekommande databasstrukturer som används i dag.

2.1.1 Hierarkiska databaser

En hierarkisk databas är uppbyggd som en trädstruktur som kan ses nedan i figur 
1. Uppbyggnaden ser ut enligt följande, överst i själva strukturen har vi en så kallad 
rot, därefter följer föräldrar och sedan barnen. Varje nod måste ha en förälder för att
kunna existera, förutom roten.[10] Med denna uppbyggnad är det därför ganska lätt att 
förstå sig på strukturen och att använda sig av den, men den är endast lämplig till 
modeller som i sin natur liknar en trädstruktur. Ett exempel på en hierarkisk uppbyggt 
system är utforskaren i Windows. Även om den är lätt att använda så har den ett antal 
brister. Ett barn kan endast nå sin förälder vilket innebär att komma till roten från B2
kan det bli en invecklad fråga. Det är svårt att skapa många till många relationer och 
att ändra existerande relationer. Men i vissa fall så ger den en optimal tillgång men det 
är endast till enkla entiteter. [11]

Figur 1. Hierarkisk databas uppbyggnad (Efter www.ddre.dk [10])

2.1.2 Relationsdatabaser

Den databas som används mest i dag är relationsdatabaser. Den är uppbyggd av 
tabeller som delas upp i fält (kolumner) och poster (rader). Fälten i en tabell ska vara 
relaterade till varandra. Till exempel en tabell med namnet person kan innehålla namn, 
personnummer med mera. Medan posterna innehåller värden så som namn Sven 
Svensson och personnummer 800510. Namnet är baserat på att en tabell ju kallas för 
relation. Tabellerna kopplas samman med gemensamma fält. Varje tabell får en 
primärnyckel som gör att varje post i tabellen blir unik. För att koppla ihop olika 
tabeller används främmande nycklar som refererar till primärnyckeln från en annan 
tabell. [12] Figur 2 visar hur en relationsdatabas är uppbyggd.
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Exempel:
Skall ett evenemangsregister byggas upp är det enkelt att lagra all information 

om en grupp (Group) i samma post. Det kan dock uppstå problem. Slutar en medlem
(Group member) måste hela posten uppdateras. Om ett företag sponsrar flera grupper 
kommer samma information att lagras i flera poster.

Istället kan informationen delas upp. Sedan skapas relationer mellan grupper och 
dess medlemmar samt mellan grupper och sponsorer. Det här är ett enklare sätt att 
förändra information utan att resten av innehållet behöver ändras. På detta sätt sparas 
också utrymme genom att information inte dubbellagras. På detta sätt fungerar 
relationsdatabaser.

Figur 2. Relations databas uppbyggnad 

2.1.3 Objektorienterade databaser

Den är en av de nyaste databasstrukturerna även om den har funnits i ca 20 år.  
Det går ut på att lagra data i objekt som sedan relateras till varandra. Det är på samma 
sätt som i objektorientering så som inkapsling, arv, klasser osv. Syftet med en 
objektorienterad databas är att när objekten har något gemensamt så ska objekten
kunna kopplas ihop till helheter. Databasen används för det mesta till lagring av 
multimedia och cad ritningar.[14] Figur 3 visar hur en objektorienterad databas är 
uppbyggd.
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Figur 3. objektorienterad databas uppbyggnad (Efter www.idt.mdth.se [13])

2.2Databashanterare

En databashanterare eller Database Management System, DBMS, är gjord för att 
kunna hantera alla möjliga sorters data. [16] Programvaran sköter lagring, sökning och 
uppdatering av poster i en databas. [17] Det finns en mängd olika databashanterare på 
marknaden. Beroende på vad databasen är till för kan olika databashanterare väljas, 
för de är bra på olika sätt. [16] Det finns olika databashanterare för olika sorters 
databaser.

Exempel på en objektorienterad databashanterare är ObjectStore, som stödjer 
objektorienterade språk så som Java och C++. [18]

Ett exempel på en hierarkis databas är DL1.
Det finns otroligt många databashanterare för relationsdatabaser. Några exempel 

är MySQL, DB2 och Oracle.
Oracle kom ut första gången 1979, då handlade det om version 1. Idag är version 

10 den aktuella. Den ger möjlighet att lägga radlåsning och skriva databasprocedurer.
Den kan också partitionera stora datatabeller. Databashanteraren programmeras med 
sitt eget språk, PL-SQL som är ett SQL liknande språk. Databasen är mycket använd i 
olika kritiska applikationer och är idag världsledande. [19]

2.3Transaktioner

Definitionen på en transaktion i en databas är när en sekvens av operationer utför 
något. Ett exempel på detta är när en person ska överföra pengar från ett konto till ett 
annat. Först subtraheras pengar från ett konto och adderas till ett annat. Dessa 
operationer tillsammans bildar en transaktion. Om transaktionen skulle misslyckas ska 
allting backas tillbaka så att det verkar som om ingenting har hänt.[15]

Det finns två olika utfall för en transaktion, det är committed vilket betyder att 
transaktionen har lyckats. Det andra är aborted vilket är när en transaktion inte lyckas. 
Om en transaktion misslyckas måste den återställas till det tillstånd som var före den 
transaktion som inte lyckades. Detta kan göras med hjälp av rollback eller undone 
metoder. En lyckad transaktion kan inte bli aborted, ska en sådan göras om måste det 
göras en kompensationstransaktion [1].



7

Figur 4. Tillståndsdiagram av en transaktion (Efter Coonolly & Begg [1])

2.3.1  Tillstånd

Det finns olika tillstånd för en transaktion som kan ses i figur 4.

Active
En transaktion är aktiv då den arbetar mot databasen, läser eller skriver.[1]

Partially committed
Detta tillstånd uppstår då den sista operationen i transaktionen har utförts, det kan 

dock framkomma att transaktionen brutit mot någon regel i databasen och inte kan 
slutföras.[1]

Committed
När transaktionen kommer till detta tillstånd så har transaktionen lyckats. T.ex. 

de ändringar som har gjorts är genomförda[1]

Failed
Om det skulle bli något fel eller att användaren avbryter transaktionen när den 

befinner sig i active mode så kommer transaktionen till tillståndet failed.[1]

Aborted
Till detta tillstånd kommer transaktionen om den inte genomförs korrekt. Till 

exempel om den blir avbruten eller något händer med databasen. När det händer görs 
en så kallad rollback för att komma tillback till det tillstånd som var innan 
transaktionen började.[1]

2.3.2 ACID-transaktioner

ACID står för Atomicitet, Consistency preserving, Isolation och Durability. För 
att en transaktion ska kallas ACID-transaktions så ska den uppfylla dessa egenskaper. 
Det är något som en databashanterare bör kunna garantera att det uppfylls.[2]

Atomicitet
En Transaktion skall vara odelbar, vilket betyder att hela transaktionen måste 

genomföras för att transaktionen ska gå igenom. Om det uppstår något fel och inte 
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hela transaktionen går igenom så ska alla ändringar som gjorts återställas till det som 
var innan transaktionen startade.[2]

Consistency preserving (konsistensbevarande)
Det betyder att om databasen är konsistent före en transaktion så ska den även 

vara konsistent efter transaktionen.[2]

Isolation (isolering)
Alla transaktioner ska vara isolerade från varandra även om det körs många 

transaktioner samtidigt.[2]

Durability (hållbarhet)
Efter att en transaktion är klar så måste alla ändringar finnas kvar i databasen 

även om datorn kraschar, strömmen går eller något annat fel uppstår som påverkar 
databasen.[2]

2.4 Multipla transaktioner

2.4.1  Samtidighetskontroll (concurrency control)

När transaktioner skickas seriellt, alltså en åt gången så uppstår det inga
kollisioner mellan olika transaktioner. Problem kan uppstå när många transaktioner 
arbetar samtidigt mot en databas och vill komma åt samma dataobjekt. Det är då 
samtidighetskontroll ska användas för att kontrollera transaktionerna i databasen. När 
det gäller att följa ACID modellen så ska målet fortfarande vara att försöka uppfylla
kraven. Men när flera transaktioner körs samtidig så kan I:et i ACID uteslutas 
eftersom det enbart gäller när transaktioner körs seriellt. För att försöka att isolera 
transaktionerna måste någon form av samtidighetskontroll användas.[2]

Samtidighetskontroller skapar längre svarstider. Flera olika faktorer bidrar till att
väntetider i systemet, de vanligaste är:

 Vänta på låsta dataobjekt
 Upptäckande samt eliminering av deadlocks
 Väntetider på grund av tvåfas förbindelse process [3]

2.4.2  Problem vid samtida transaktioner

Det kan uppstå problem när flera transaktioner körs samtidigt:

Förlorade uppdateringar (The lost update problem)
Ett av de allvarligaste felen som kan uppstå när många transaktioner körs 

samtidigt i en databas är att det som uppdaterats kan gå förlorat. Detta problem kallas 
för Förlorade uppdateringar. Det är när flera transaktioner tillåts att samtidigt ändra 
information i ett och samma dataobjekt som detta fel uppstår.[2]

Transaktion 1 börjar med att läsa dataobjekt L och förbereder att öka balansen 
med 50. Detta synliggörs i tabell 1. Därefter läser transaktion 2 informationen i samma 
dataobjekt och förbereder att öka balansen med 10000. Transaktion 2 ökar balansen 
och skriver in det i dataobjekt L. Nu har dataobjekt L ökat sin balans till 10100 men 
transaktion 1 håller fortfarande på med dataobjekt L. Den tror fortfarande att L är lika 
med 100. Så efter att transaktion 2 utfört sin transaktion så skriver transaktion 1 över 
dataobjekt L och sätter balansen till 150. Eftersom transaktion 1 tror att L=100 och att 
den sedan ska öka på med 50. Så balansen är nu 150 istället för det verkliga värdet 
som ska vara 10150. I detta fall går det lätt att inse att det vore en fördel om det gick 
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att låsa det dataobjekt som användaren arbetar mot på något sätt. Mer om det kommer 
senare i arbetet. [1],[2]

Tabell 1. Beskrivning av en förlorad uppdatering [1],[2]

L=100
Transaktion 1 Transaktion 2 L
Läs(L) 100
L=L + 50 100

Läs(L) 100
L=L +10000 100
Skriver(L) 10100

Skriver(L) 150

Läsning av smutsig data (The dirty read problem)
Om en transaktion hinner läsa en annans transaktions ändringar av ett dataobjekt 

innan transaktionen har slutfört den, det är då som The Dirty Read Problem 
uppstår.[2]

Av tabell 2 framgår det att transaktion 2 börjar med att läsa innehållet i 
dataobjekt X och förbereder på att öka den med 100. Sedan skriver transaktion 2 in det 
nya värdet i dataobjekt X. Detta medför att X ökar med 100 till 200. Transaktion 1 
läser innehållet i dataobjekt X och förbereder på att minska X med 10. Samtidigt har 
det blivit något fel och transaktion 2 utför en rollback(abort) vilket menar att den 
återställer dataobjekt till det stadiet som den befann sig i innan transaktion 2 
uppdaterade dataobjekt X. Men Transaktion 1 hann läsa dataobjekt X innan rollbacken 
utfördes och tror att X=200. Så transaktion 1 utför sin transaktion med vetskap om att 
X=200 och tar bort dem 10 som den skulle göra. Sedan skriver den in det nya värdet 
som blir 190. Men det verkliga värdet ska vara 90. [1],[2]

Tabell 2. Beskrivning av hur smutsig data uppstår [1],[2]

X=100 
Transaktion 1 Transaktion 2 X

Läs(X) 100
X=X +100 100
Skriver(X) 200

Läs(X) …. 200
X=X-10 Rollback 100
Skriver(X) 190

Felaktiga summor (The inconsistent analysis problem)
Om en transaktion läser från flera olika dataobjekt i en databas och en annan 

transaktion håller på att ändra något av dataobjekten så uppstår the inconsistent 
analysis problem.[2]

I tabell 3 synliggörs ett exempel på felaktiga summor. Transaktion 2 börjar läsa 
innehållet i dataobjektet X och får veta att den innehåller 100. Sedan lägger den till X 
till dataobjektet summan och summan är nu 100. Transaktion 1 börjar läsa dataobjekt 
X och förbereda för att lägga till 10. Sedan uppdaterar den dataobjekt X så att den får 
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värdet 110. Sedan gör den likadant med dataobjekt Y men istället för att lägga till 10 
så lägger den till 50. När den är klar så läser transaktion 2 av värdet på dataobjekt Y 
och lägger det till summan. Nu har summan värdet 250. Men det har blivit något fel 
eftersom summan ska vara 260. Det fel som uppstod är att transaktion 2 redan har läst 
av dataobjekt X innan transaktion 1 uppdatera den. [1],[2]

Tabell 3. Beskrivning av hur felaktiga summor uppstår [1],[2]

x=100 Y=100
Transaktion 1 Transaktion 2 X Y Summan

Summan = 0 100 100 0
Läs(X) 100 100 0
Summan=Summan + X 100 100 100

Läs(X) 100 100 100
X=X+10 100 100 100
Skriver(X) 110 100 100
Läs(Y) 110 100 100
Y=Y+50 110 100 100
Skriver(Y) 110 150 100

Läs(Y) 110 150 100
Summan=Summan + Y 110 150 250

Oupprepbara läsningar (Non-repeatable read)
Oupprepbara läsningar är om en transaktion läser ett dataobjekt flera gånger och 

en annan transaktion ändrar dataobjektet mellan läsningarna.[2]

Tabell 4 visar ett exempel på oupprepbara läsningar. Transaktion 1 börjar läsa 
dataobjekt X efter ett tag så läser även transaktion 2 samma dataobjekt. Transaktion 2 
förbereder sig för att öka dataobjekt X med 10 och uppdaterar sedan dataobjektet. Nu 
läser transaktion 1 dataobjekt X igen men nu får det ett annat värde som inte stämmer 
in på föregående värde. [1],[2]

Tabell 4. Beskrivning av hur oupprepbara läsningar uppstår [1],[2]

X=100
Transaktion 1 Transaktion 2 X
Läs(X) 100

Läs(X) 100
X=X+10 100
Skriver(X) 110

Läs(X) 110

Spökposter (Phantoms)
Det är när poster dyker upp och försvinner från databasen. Men det finns en rätt 

logisk förklaring till detta. Det är att en annan transaktion ändrar innehållet i 
databasen.[2]

Tabell 5 visar vad som sker när spökposter uppstår. Transaktion 1 väljer att visa 
allt från databasen T när A=17 och får fram ett visst antal poster. Transaktion 2 lägger 
till ett värde i databasen T. Nästa gång transaktion 1 söker efter samma som innan så 
får den upp en post för mycket. [1],[2]
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Tabell 5. Beskrivning av hur spökposter uppstår [1],[2]

Transaktion 1 Transaktion 2
select *from T where A=17;

insert into T (A) values (17);
select *from T where A=17;

2.4.3 Scheman och Serialiserbarhet

Seriella och icke-seriella scheman
När en transaktion kör olika läs- och skrivoperationerna så kallas det för ett 

tidsschema. Nu finns det två huvudgrupper inom tidsschema det är seriella scheman 
och icke-seriella scheman. Ett seriellt schema är när operationerna körs en åt gången 
efter varandra. Icke–seriellt schema är det tvärtom där finns det alltid en annan 
operation som körs innan alla andra operationer är avslutade.[2]

Serialiserbarhet
Serialiserbarhet är när ett icke seriellt schema är ekvivalent med ett seriellt 

schema. Det finns olika typer av ekvivalent. Resultat ekvivalent betyder att resultatet 
av ett icke-seriellt schema får samma resultat som ett seriellt. Men resultat ekvivalens
används sällan eftersom resultatet kan av en slump bli samma[2]. Därför används 
konflikt ekvivalens vilket fungerar på så sätt att om ett par operationer från olika 
transaktioner hamnar i konflikt så ändras deras ordning så att de utförs seriellt.[8]

2.4.4  Låsningsmetoder

Binärt lås
Den absolut lättaste formen av låsning kallas binär låsning. Det innebär att när en 

transaktion begär att få göra något så låses hela det objektet tills transaktioner är 
slutförd. Där finns bara två olika lägen det är låst eller olåst.[2]

Läslås (Shared lock)
När en transaktion vill komma åt ett dataobjekt för att läsa objektets information 

så begär transaktionen ett läslås. Vilket innebär att det bara går att läsa objektet men 
inte att uppdatera dess innehåll. Men under tiden som en transaktion har ett dataobjekt 
under läslås så kan flera andra transaktioner begära läslås på samma dataobjekt vilket 
är helt OK. Eftersom flera transaktioner kan läsa samma information utan att det 
kommer att uppstå några kollisioner.[2]

Transaktionen kan uppdatera ett läslås till ett skrivlås, men först måste den kolla
upp så att det inte finns något läs- eller skrivlås på dataobjektet. Om det finns så får 
transaktionen vänta tills det låses upp.[1]

Skrivlås (Exclusive lock)
Medan skrivlås ger en exklusiv tillgång till dataobjektet, alltså om transaktionen

låser med skrivlås så kan ingen annan transaktion komma åt det objektet från 
skrivlåset avslutas. Det går både att läsa och uppdatera objektet när det är låst med 
skrivlås[2]

Tabell 6 beskriver hur läs- och skrivlås fungerar. Först så begär transaktion 1 att 
få läsa dataobjekt X vilket den får göra, därefter begär transaktion 2 att få läsa 
dataobjekt X vilket även den får eftersom det går att ha flera läslås på samma 
dataobjekt. När sedan transaktion 1 vill uppdatera X så begär den att få skriva till 
dataobjekt X vilket den nekas eftersom transaktion 2 har ett läslås på detta objekt. Nu 
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får då transaktion 1 vänta tills transaktion 2 är klar. När transaktion 2 låser upp sit 
läslås så får transaktion 1 tillstånd att låsa objektet X med ett skrivlås. Sedan utför 
transaktion 1 vad den ska göra och låser sedan upp låset.[1],[2]

Tabell 6. Beskrivning av läs- och skrivlås [1],[2]

Transaktion 1 Transaktion 2

Läs-lås(X)

läs(X)

Läs-lås(X)

Försöker skriv-låsa(X)

Väntar…. Läs(X)

Väntar…. Låser upp(X)

Får skriv-lås på(X)

Skriver(X)

Låser upp(X)

Tvåfaslåsning (Two-phase locking)
Enligt Agrawal, D. El Abbadi, A. Jeffers, R. är den låsmetod som är mest 

accepterad av de olika samtidighetskontollerna tvåfaslåsningen.[4] Precis som det låter 
så är 2PL indelad i två olika faser. Det är växande fasen (growing phase) och 
krympande fasen (shrinking phase). I växande fasen skapas alla låsningar men den 
låser inte upp några lås. Den andra fasen låser upp lås men skapar inte några nya lås. 
Med hjälp av 2PL går det att lösa problemen som uppstår när flera transaktioner körs 
samtidigt. De fem olika problem som vi berättade om tidigare i uppsatsen, The lost 
update problem, The dirty read problem och The inconsistent analysis problem kan 
lösas med hjälp av 2PL.[9]

Där finns några varianter av 2PL. Rigorous 2PL låser inte upp några lås förrän 
hela transaktionen är klar, medan strict 2PL bara använder sig av skrivlås.[6]

Ett av problemen med 2PL är att det kan orsaka deadlock. Men då finns det 
Conservative 2PL som kan lösa ett deadlock.

2.4.5  Lösningar till olika transaktionsproblem

De flesta transaktionsproblem löses med hjälp av olika låsmetoder. Det finns 
många olika varianter av låsmetoder, olika metoder används för olika problem.

Förlorade uppdateringar
Tabell 7 visar hur transaktion 2 sätter ett skrivlås på dataobjekt X och börjar läsa 

innehållet. När transaktion 2 börjar läsa så försöker transaktion 2 att sätta ett skrivlås 
på samma dataobjekt, men det tillåts inte eftersom transaktion 1 redan har den låst. Nu 
sätts transaktion 1 i vänteläge och transaktion 2 skriver in sin information i dataobjekt 
X. När transaktion 2 låser upp dataobjektet så får transaktion 2 tillgång att sätta sitt 
skrivlås och börjar läsa dataobjekt X. Sedan skriver transaktion 1 in sin information i 
dataobjektet. [1],[2]
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Tabell 7. Lösning till problem med förlorade uppdateringar med hjälp av 2PL [1],[2]

X=100
Transaktion 1 Transaktion 2 X

Skriv-lås(X) 100
Skriv-lås(X) Läs(X) 100
vänta... X=X +10000 100
vänta... Skriver(X) 10100
vänta... Låser upp(X) 10100
Läs(X) 10100
X=X+50 10100
Skriver(X) 10150
Låser upp(X) 10150

Läsning av smutsig data
Tabell 8 visar lösning på smutsig data. Transaktion 2 sätter ett skrivlås på 

dataobjekt 2 och läser innehållet. Sedan uppdaterar de dataobjektet med den 
information den har. Samtidigt försöker transaktion 1 att sätta ett skriv lås på samma 
dataobjekt men sätts i vänteläge eftersom transaktion 2 redan har den låst. Därefter 
upptäcker transaktion 2 något fel och gör en rollback och låser upp dataobjektet. Nu 
får transaktion 1 tillgång till dataobjekt X och utför all sina saker. [1],[2]

Tabell 8. Lösning till läsning av smutsig data med hjälp av 2PL [1],[2]

X=100
Transaktion 1 Transaktion 2 X

Skriv-lås(X) 100
Läs(X) 100
X=X +100 100

Skriv-lås(X) Skriver(X) 200
vänta… Rollback/Låser upp(X) 100
Läs(X) 100
X=X-10 100
Skriver(X) 90
Låser upp(X) 90

Felaktiga summor
Tabell 9 visar hur man löser problem med felaktiga summor. Transaktion 1 sätter 

ett skrivlås på dataobjekt X och börjar läsa detta objekt. Undertiden försöker 
transaktion 2 att sätta ett läslås på samma objekt, men eftersom den redan har ett 
skrivlås på sig så får transaktion 2 vänta till den blir upplåst av transaktion 1. 
Transaktion 1 fortsätter att uppdatera dataobjekt X och sätter även ett skrivlås på 
dataobjekt Y. Sedan uppdatera transaktion 1 dataobjekt Y och låser upp både 
dataobjekt X- och Y. Nu går transaktion 2 ur vänteläge och nu sätts den läslås. Sedan 
summerar den dataobjekt X och sätter läslås på Y. Därefter summerar den in även Y 
och låser upp X och Y. [1],[2]
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Tabell 9. Lösning till problemet felaktiga summor med hjälp av 2PL [1],[2]

x=100 Y=100
Transaktion 1 Transaktion 2 X Y Summan

Summan = 0 100 100 0
Skriv-lås(X) 100 100 0
Läs(X) Läs-lås(X) 100 100 0
X=X+10 Vänta... 100 100 0
Skriver(X) Vänta... 110 100 0
Skriv-lås(Y) Vänta... 110 100 0
Läs(Y) Vänta... 110 100 0
Y=Y+50 Vänta... 110 100 0
Skriver(Y) Vänta... 110 150 0
låser upp(X,Y) Vänta... 110 150 0

Läs(X) 110 150 0
Summan=Summan + X 110 150 110
Läs-lås(Y) 110 150 110
Läs(Y) 110 150 110
Summan=Summan + Y 110 150 260
låser upp(X,Y) 110 150 260

2.4.6 Deadlock

Deadlock är när flera transaktioner står och väntar på att lås ska öppnas av andra 
transaktioner. Alltså transaktioner står och väntar på varandra.

För att det ska uppstå ett deadlock så måste fyra kriterier vara uppfyllda. Dessa 
är:

 Exklusiva lås, när en operation använder ett dataobjekt, har endast den 
operationen tillgång till det objektet.

 En operation håller på ett objekt medan den väntar på ett annat.
 En process kan inte hämta eller ta ett dataobjekt som låsts av en annan 

process.
 Cirkulär väntekö, varje process håller ett dataobjekt samtidigt som det väntar 

på ett objekt som hålls av någon annan. Vilket resulterar i att ingen av dessa 
processer kommer att släppa det objekt de har.[5]

Tabell 10 beskriver deadlock. Transaktion 1 låser dataobjekt X och gör några 
saker. Transaktion 2 håller också på att låsa ett dataobjekt, i detta fall så låser den Y. 
Innan transaktion 2 har låst upp Y så försöker transaktion 1 att låsa dataobjekt Y, men 
eftersom den redan är upptagen av transaktion 2 så sätts transaktion 1 i vänteläge. Men 
nu vill transaktion 2 låsa X som är upptagen av transaktion 2, så transaktion 2 sätts 
även den i vänteläge. Problemet som uppstår är att ingen av transaktionerna kan göra 
något efter som dem väntar på varandra att låsa upp sina dataobjekt. Nu har ett så 
kallat deadlock uppstått vilket inte bra eftersom den låser transaktionerna. [1],[2]
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Tabell 10. Deadlock [1],[2]

Transaktion 1 Transaktion 2
Lås(X)
…
… Lås(Y)
… …
Försöker låsa(Y) …. …
Väntar... ...
Väntar... Försöker låsa(X) ….
Väntar... Väntar...

Förebyggande av deadlock
Det finns olika metoder som används för att försöka att undvika att databasen 

hamnar i ett deadlock. Dessa är:

Wait-die
Det går till så att bara äldre transaktioner tillåts vänts på yngre annars så avslutas 

transaktionen. Men transaktionen börjar om med samma tidsstämpel. Så efter ett tag 
lär den bli den äldsta.[7]

Wound-wait
Den här är tvärtom och låter den yngre transaktionen vänta på den äldre. OM det 

skulle vara så att en äldre transaktion behöver låsa ett dataobjekt och en yngre redan 
har den låst så avslutas den yngre och den äldre låser dataobjektet.[7]

Timeout
När en transaktion begär att få sätta ett lås på ett dataobjekt som är upptaget. Så 

får transaktionen vänta en viss tid (bestäms av systemet/databasen) efter den tiden tror 
databasen att transaktionen är i deadlock och avslutar den. Efter det så börjar 
transaktionen om och frågar om den kan sätta ett lås på dataobjektet.[1]

Conservative 2PL
Denna variant för att undvika deadlocks låser upp allt som den behöver redan 

från start och riskerar därmed inte att någon annan transaktion låser den. Om den inte 
kan låsa alla dessa från start så väntar den tills alla är tillgängliga.[1]

Undvikande av deadlock
Men enligt Holliday. J [5] är wait-die och wound-wait deadlock Avoidance. 

Alltså undvikande av deadlock snarare än förebyggande.

Upptäckande av deadlock
Det går ut på att algoritmen ska hitta och försöka lösa deadlocks. Ofta används en 

Wait-for graph (WFG). Det går ut på att varje transaktion av bildas som en nod i 
WFG:en och pilarna visar hur transaktionerna väntar på varandra. Bildas där en cykel i 
WFG så har det uppstått ett deadlock. Detta kan ses i figur 5.
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Figur 5. WFG av två transaktioner som står och väntar på varandra, deadlock har 
uppstått(Efter Coonolly & Begg [1])

Detta kan utföras med hjälp av en algoritm som skapar en WFG av 
transaktionerna och söker sedan igenom WFG:en efter cykler. När den har hittat en 
deadlock så måste den försöka att lösa det. Då finns det tre steg den måste utföra.[1]

1. Vilken transaktion ska algoritmen välja
 Det är bättre att avbryta en ny transaktion istället för en äldre
 Det är bättre att avbryta en transaktion som inte har ändra så mycket
 Det är bättre att avbryta en transaktion som har mycket kvar att ändra

2. Hur långt ska transaktionen gå tillbaka
 Det går att ändra tillbaka allt som transaktionen har ändrat men det 

går även att bara gå tillbaka en del av transaktion om så skulle 
behövas

3. Hur undvikes svält (svält är när databasen väljer att avbryta samma 
transaktion hela tiden)

 Det går att lösa genom att databasen håller koll på hur många gånger 
den har valt en speciell transaktion.[1]

2.4.7 Tidsstämpel (Timestamp)

När lås används i en databas så kan det hända att transaktioner får vänta på 
varandra. För att försöka undvika det kan något som heter tidsstämpel (TS) användas. 
Det är också en metod för att undvika konflikter mellan olika transaktioner. Det finns 
olika typer av tidsstämplar. När själva transaktionen startas så skapas en tidsstämpel
som är unik för denna transaktion. Så när transaktion T startas så bildas TS(T).
Förutom att en tidsstämpel skapas för transaktionen så skapas det även tidsstämplar
för läsning och skrivning av ett dataobjekt. Så läsning respektive skrivning av 
dataobjekt X skrivs ut så här LäsTS(X) och SkrivTS(X). Det går att enbart numrera 
transaktionerna eller ange vilken tid som transaktionen startade, läste ett dataobjekt 
eller uppdaterade ett dataobjekt. Tidsstämpling är själva samtidighetskontroll
protokollet som håller koll på transaktionerna. Det gör den genom att se vilka 
transaktioner som är gamla och har små tidsstämplar. Dem ger protokollet prioritet när 
det uppstår någon konflikt mellan transaktioner. [1],[2]

Genom dessa tidsstämplar så går det att kontrollera vilken transaktion som senast 
läste respektive skrev till ett specifikt dataobjekt. Så när en transaktion vill läsa eller 
skriva till ett dataobjekt, så måste databashanteraren kontrollera att tidsstämplarna på 
dataobjektet så att det inte uppstår någon kollision.[1]
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Det finns en del regler som databashanteraren måste följa när den kontrollerar 
tidsstämplarna hos en transaktion eller ett dataobjekt.

När ett objekt ska uppdateras måste den gå igenom regel 1 till 3.

1. LäsTS(X) > TS(T)

Dataobjekt X ska uppdateras av transaktion T. Detta objekt har redan blivit läst av en 
senare transaktion som vi kan kalla K. Så K använder redan det värde som finns i 
dataobjekt X. Detta med för att om T skulle uppdatera X så skulle det uppstå ett fel. 
För att lösa detta så måste en rollback på T göras, alltså avsluta den och låta den börja 
vid ett senare tidstämpel. [1],[2]

2. SkrivTS(X) > TS(T)

Dataobjekt X ska uppdateras av transaktion T. Detta objekt har redan blivit uppdaterat 
av en senare transaktion. Vilket betyder att försöker att uppdatera till ett omodernt 
värde. Transaktion t måste göra en rollback och startas vid en senare timestamp.
[1],[2]

3. Annars så får transaktionen gå igenom och slutföras. När detta görs så sätts
skrivTS(X)=TS(T). [1],[2]

När objekt ska läsas måste den gå igenom regel 4 till 5.

4. SkrivTS(X)>TS(T)

Så har den redan blivit uppdaterad av en senare transaktion. Vilket betyder att den 
läser fel värde. Transaktionen måste göra rollback och startas senare med en ny 
tidsstämpel. [1],[2]

5. Annars om SkrivTS(X) mindre eller lika med TS(T) så får transaktionen gå igenom 
och så sätts LäsTS(X)=TS(T). [1],[2]

Tidsstämpel exempel
I exemplet i tabell 11 finns tre olika transaktioner som får namnen T1, T2 och T3. De 
olika transaktionerna får olika timestamp som kan ses här nedan.

TS(T1)=1 
TS(T2)=2
TS(T3)=3

T1 börjar med att läsa dataobjekt X så är SkrivTS(X) <TS(T1) => LäsTS(X)=1 , det 
syns genom att gå igenom regel 4 och 5. Sedan förbereder transaktionen att öka X 
med 10. För att T1 ska få uppdatera X så måste den gå igenom regel 1-3. SkrivTS(X) 
och LäsTS(X) ≤ TS(T1) vilket med för att SkrivTS(X) får värdet 1.

När T2 läser Y så skapas en tidsstämpel SkrivTS(X) <TS(T2) =>LäsTS(Y)=2. 
Därefter förbereder T2 att öka Y med 20. Men innan T2 hinner att uppdaterar Y så 
börjar T3 att läsa Y och sätter ett LäsTS(Y)=3. Det är nu som kollisionen uppstår, det 
syns genom att LäsTS(Y)>TS(T2). Vilket innebär att T2 inte kan fullfölja sin 
transaktion eftersom en senare transaktion håller på med den.  T2 måste nu avslutas 
och göra en rollback. Sedan fortsätter T3 sin transaktion och förbereder att öka Y med 
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30. Därefter utför T3 sin uppdatering. Nu får T2 en ny tidsstämpel, så TS(T2)=4 och 
gör ett nytt försök att läsa Y. Denna gång finns det inge senare transaktion som hindra 
T2 och den utför sina uppgifter utan problem.[1],[2]

Tabell 11. Tidsstämpel (Timestamp) [1],[2]

T1 T2 T3 X Y LäsST(X) LäsST(Y) SkrivST(X) SkrivST(Y)
0 0 0 0 0 0

Läs(X) 0 0 1 0 0 0
X=X+10 0 0 1 0 0 0
Skriv(X) 10 0 1 0 1 0

Läs(Y) 10 0 1 2 1 0
Y=Y+20 10 0 1 2 1 0

Läs(Y) 10 0 1 3 1 0
Skriv(Y) 10 0 1 3 1 0

Y=Y+30 10 0 1 3 1 0
Skriv(Y) 10 30 1 3 1 3

Läs(Y) 10 30 1 4 1 3
Y=Y+20 10 30 1 4 1 3
Skriv(Y) 10 50 1 4 1 4
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3 Metod

3.1 Litteraturstudier

För att få en djupare bakgrundsinformation om ämnet ska litteraturstudier av den 
information som finns att tillgå utföras.

3.2 Intervjuer

Kvalitativa intervjuer med personer som arbetar inom detta område ska utföras.
De frågor som intervjuerna kommer att utgå från finns i bilaga 10.1.

4 Genomförande

I arbetets första fas läste vi in oss på databaser och databasteknik. Arbetet gick 
sedan vidare med att skriva en teoretisk bakgrund. När detta arbete kommit en bit 
startade planeringen av de intervjuer som skulle utföras. Efter att intervjuerna utförts 
har arbetet gått vidare med att ta fram resultat och slutsatser.

5 Resultat

Syftet med intervjuerna som finns i bilaga 10.2 var att ta reda på vilka 
samtidighetskontroller som används i databaser på olika företag och utifrån detta 
beskriva hur transaktioner sköts på bästa sätt. Två intervjuer är dock lite för att kunna 
dra några klara slutsatser men ändå finns klara likheter mellan de båda intervjuerna.

Vår undersökning visar att företagen börjat arbeta mer med transaktionshantering 
idag, detta på grund av att systemen har växt sig större och då uppstår det fler problem 
i databaserna. Intervjuerna visade också på en kunskap om samtidighetskontroll på 
företagen. Dock går de som arbetar med databaserna inte in och ändrar 
låsningsmetoder. De använder i stället de förinställda inställningarna som finns i 
databashanteraren. Däremot görs mycket annat för att inte problem ska uppstå. 
Mycket beror på vad databasen är till för, ofta plockas låsen bort om det är en statisk 
databas för att minska svarstiderna.

Det framkom också att det viktigaste i en databas både vad det gäller 
driftsäkerhet och prestanda är att den är utformad korrekt från början. En annan viktig 
sak som framkom när vi var på Sandvik var att indexering av en databas är väldigt 
viktigt på stora databaser. Detta var inte med i vår frågeställning men är ändå viktigt 
att ta med. Båda företagen försöker även att göra sig av med sina hierarkiska 
databaser. Detta har dock visat sig vara lite problematiskt. Att försöka föra över en 
hierarkisk databas till en relationsdatabas är svårt.

Skillnaderna mellan de båda företagen är inte särskilt påtagande, båda företagen
gör på ungefär samma sätt. En skillnad är när batcher körs, detta görs ofta nattetid på 
Lantmäteriet då trycket på databaserna är litet. Sandvik har gått ifrån detta på senare år 
eftersom företaget finns över hela världen. Uppdateringar går istället löpande i 
bakgrunden. För båda företagen gäller dock att många låsningar uppstår under 
uppdateringar.

Det visade sig också att inget av företagen bryr sig så mycket om dirty-read 
problemet. Ett större ansvar läggs på användarna att kontrollera att datan är ok. Detta 
görs för att poster inte ska låsas upp under en längre tid.
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Något som vi också kom fram till var att det ofta blir låsningar i alla system, men 
att detta är något som inte märks av särskilt mycket. Ofta syns inte det förrän 
statistiken tas fram. Trots att dessa låsningar sällan skapar några större problem är det 
ändå något som det arbetas kontinuerligt med att få bort.

Intervjuerna gav oss mycket insyn i hur företagen tänker. De visade en bild som 
vi kanske inte var beredda på då vi trodde att de arbetade mer med olika 
låsningsmetoder än vad de verkligen gör.

6 Diskussion

6.1 Diskussion av resultat

Det jobbas mycket med transaktionshantering på företag. Man kanske inte går in 
och väljer låsningsmetoder särskilt ofta men man kollar mycket på när man låser och 
man använder sig också av tidsstämpel i vissa fall.

Vad det gäller låsningsmetod används främst förinställda metoder i 
databashanteraren vilket oftast är 2PL. Det spelar inte heller så stor roll hur stor 
databasen är eller hur många skrivoperationer som sker per sekund, det man gör är att 
man i vissa fall stänger av lås för att öka prestandan.

Man tummar inte på säkerheten i systemen även om man givetvis vill ha en hög 
prestanda, men säkerheten går alltid först.

Den övergripande slutsatsen man kan dra är att i en databashanterare behöver 
man inte bry sig särskilt mycket om vilken samtidighetskontroll som används. 
Viktigare är att man bygger databasen korrekt, att man är medveten om i vilken 
ordning man vill hämta ut informationen. Att man har en bra indexering, samt att man
inte låser upp för mycket data.

6.2 Diskussion av erhållet versus förväntat resultat

Vi förväntade oss att 2-faslåsning användes mer i databaser man skriver mycket 
till och att man använde enklare lås i mindre skrivfrekventa databaser. Det verkar dock 
som att man inte gör så stor skillnad på olika databaser utan man använder den 
låsningsmetod som är default. Vilket i de flesta fall är 2PL. Antagandet att det inte 
behövs så många lås om de flesta användarna endast läser från databasen verkar dock 
korrekt, man använder nästan inga lås alls i dessa fall.

7 Slutsatser

Den metod som anses vara bäst för att säkra dataintegriteten vid samtida 
databastransaktioner är 2PL, denna slutsats kan dras utifrån den teoretiska bakgrund 
som existerar. Svaret på den första frågeställningen är därför att metodvalet inte är så 
avgörande. Det är komplicerat att ändra dessa inställningar vilket medför att 
förinställda inställningar i databashanteraren ofta används.

När det gäller att hitta en generell metod som kan användas i alla typer av 
databaser är det dock något svårare att få ett klart svar. Det som kan sägas är dock att 
2PL verkar fungera bra i alla. Detta är också den vanligaste metoden eftersom 
databashanterarens standardinställningar i regel används.
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8 Tack till

 Tack till vår handledare Per Aspenberg för all hjälp och feedback.
 Tack till Lantmäteriet och Owe Brinnen som tog emot oss och lät oss göra en 

intervju.
 Tack till Sandvik och Lennart Westin, Tine Björk och Lars-Erik Anagrius som 

tog emot oss och lät oss göra en intervju, vi vill även tacka för att man hållit 
ett möte innan vi kom där man skrivit ned vissa viktiga punkter.
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10 Bilaga

10.1 Intervjufrågor

Vilka sorts databaser använder ni?

Om ni använder olika sorters databaser, är de integrerade?

Är transaktionshantering en fråga som ni medvetet arbetar med på ert företag?

Vilka databashanterare använder ni?
Ger denna möjlighet att välja metod för samtidighetskontroll?
Om inte, vet ni vilken som används?
Om det går, görs detta?
Vilka olika använder ni?
Varför gör man som man gör hos er?

I era db-tillämpningar, hur skyddar ni er mot deadlocks och andra problem som 
samtida transaktioner kan vålla?

Tycker ni att det är lämpligt med olika metoder att skydda sig med för olika 
databaser?

Vad tänker ni särskilt på när ni bestämmer metod?
För en väldigt stor databas?
För små databaser?
Databaser som huvudsakligen används för endast läsning?
Databaser där det är många skrivoperationer?
Antalet operationer per tidsenhet för dessa olika varianter.

Vad upplever du som den bästa metoden vad det gäller driftsäkerhet?

Vad upplever du som den bästa metoden vad det gäller väntetider?

Allmänna problem:

Långa svarstider – orsak – lösning
Deadlocks – uppstår de?
Andra problem med databasen?
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10.2 Utskrift av intervjuer

10.2.1 Intervju med Owe Brinnen på Lantmäteriet

Om databaser och databashanterare

Owe Brinnen berättar att man på Lantmäteriet använder två olika databaser, en 
relationsdatabas och en hierarkisk databas. De databashanterare som används är 
Oracle respektive Rosen. Även fast vi jobbar objektorienterat har vi valt att inte ha en 
objektorienterad databas.

Brinnen berättar också att de båda databaserna är integrerade, mestadels har man 
skrivit egen kod men man har även köpt in standardverktyg. Han säger också att 
eftersom Rosen inte är en så stor databas finns det inga generella ingångar från eller 
till Rosen utan man får koda sig därifrån med hjälp av exit-programmering. Det är 
något de har arbetat mycket med.

Anledningen till att man har kvar den hierarkiska databasen är att man har gamla 
Cobol-program som fortfarande slår mot den databasen. Helst skulle de endast 
använda Oracle men det är inte så enkelt att flytta data från en hierarkisk till en 
relationsdatabas.

Om transaktionsbegreppet

Många vet inte vad transaktionsbegreppet innebär, men vi måste ha koll på det, 
säger Brinnen. När det blir något fel i någon transaktion och vi måste backa tillbaka så 
blir det svårt, eftersom Rosen och Oracle inte är synkroniserade. Därför måste vi bryta 
ner transaktionshanteringen på minsta nivå för att det ska fungera på ett korrekt sätt.

Har man ett system och en databas ligger ju ofta transaktionshantering i, så då 
jobbar man ju med det utan att veta om det. Så var det förut, när vi satt i vår Rosen-
värld, man kände inte till det, databasen i sig är ju så säker. Det blir aldrig fel där med 
transaktionshantering, när man gör ett program eller en online transaktion. Om det är 
något som händer, om den dumpar eller det händer något oförutsett då sköter 
databashanteraren om att transaktionen backas ut rätt. Så då kände man inte till det. 
Nu när vi börjar få olika miljöer och de är beroende av varann, så måste man tänka 
mycket på transaktionshantering.

Om samtidighetskontroll i databashanterare

Brinnen pratar sedan om databashanterarnas möjligheter att välja 
samtidighetskontroller samt andra kontroller. Ser man till Oracle finns det ju alla 
möjligheter att slå av och på såna här kontroller, säger han. Men man använder inte 
dem fullt ut. Det har lite med performance att göra. Man vill inte ha alla de här 
kontrollerna. Har man byggt ett system som går mot databas då vet man att det där kan 
inte inträffa ändå. Om man mer vilt, låter användare gå in ad-hoc och göra saker 
kanske man måste ha alla kontroller på, men möjligheterna finns, framför allt i Oracle 
men även i Rosen, så går det inte att bryta mot vilka regler som helst. Man kan sätta 
upp mycket kontroller där också. Man avstår från vissa kontroller. Inte för att tumma 
på säkerheten utan man har ett kontrollerat system och det ger bättre performance att 
slå av dem. Vi gör aldrig högre performance för att få mindre säkerhet. Säkerhet är i 
första hand, men man kan slå av vissa delar ändå bara man vet vad man gör.

Jag kan ta upp ett exempel från den hierarkiska världen. Jag som person ligger en 
gång, sen längre ned där så ligger de fastigheter jag äger. Då kan man sätta upp en sån 
kontroll att tar man bort min sista fastighet så ska jag också försvinna som person, 
såna kontroller har vi tagit bort. Det är kanske inte transaktionshantering men det är 
ordning och reda på datat i alla fall. Där får vi med tiden lite differens men då gör vi 
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städningar istället, man springer igenom en massa program och kontrollerar där det 
blivit O-synk, så synkar man det, rättar upp det manuellt istället.

Om deadlocks

Vi gör helt klart mycket för att undvika deadlocks, berättar Brinnen. Vi sitter 
med cirka 20 000 användare som jobbar med online-transaktioner, sitter och tar emot 
kunder och frågar systemet hela tiden . Det får inte bli så att en sådan fråga går in och 
får vänta för att vi har en tung batch som ligger och uppdaterar.

Om man kör en batch som går igenom hela databasen då sätter den lås och börjar 
uppdatera data. Nu pratar jag om Rosen, det fungerar på annat sätt i Oracle. När den 
börjar uppdatera en person då släpper den inte denna person förrän den har kommit 
igenom hela databasen, det skulle innebära att om det fanns en online transaktion där 
så blir det en låsning så den får ligga och vänta. Det har vi löst genom att batchar inte 
körs dagtid och att batchen får ligga och vänta om andra transaktioner körs. Man kan 
sätta upp parametrar. Här får jag faktiskt inte köra uppdatera nu utan jag får läsa 
igenom och kolla att allt är fritt. Sen så får man vänta på ett läge då man kan släppa på 
batchen. Man gör ofta sånt runt lunch eller nattetid. 95% av alla batcher går nattetid, 
när det inte konkurrerar. Det är ju ett sätt att slippa låsningar. Har man två användare 
som sitter och använder samma objekt blir det låsningar ibland också, men då går de 
så otroligt snabbt de här transaktionerna så man märker inte av det. Det är Rosen som 
hanterar låsningssituationen. Har jag uppdaterat min fastighet och en annan person är 
också delägare i den fastigheten och han är inne och jobbar med det här då får den 
som kommer in tvåa vänta. Men bara i uppdateringstillfället. Det fungerar ungefär på 
samma sätt i Oracle. De har inte samma problem med batchen där ser man allting, 
online-transaktioner och allting krigar på mycket kortare tidsintervall. Man har styckat 
de här enorma batcherna som var i den gamla miljön så att där har man inte samma 
problem, men ändå det kan inträffa. Äger jag väldigt många fastigheter och man ska in 
och uppdatera allihop och så kommer det in någon från någon annan sida och frågar 
på samma fastighet, det kan bli långa väntetider. Ofta beror det på att man är inne på 
samma tabell och ska uppdatera den och den som kommer in tvåa måste vänta. Det 
finns ingen lösning på det. Därför gäller det att designa systemet så bra som möjligt 
från början.

Om lås i databaser

Omedvetet tänker vi på de metoder för samtidighetskontroll som finns när vi 
bestämmer hur vi ska hantera låsningar, säger Brinnen. Det är först när man har för 
avsikt att göra en uppdatering i programmet som det blir låsning. Man kan sätta att 
man får läsa informationen fast det är någon som håller på att uppdatera den, om man 
inte själv ska uppdatera den. Då kan man tillåta den här vilda läsningen. Om man vet 
att man ska uppdatera det här till slut kan man säga så här, “håll det inte förrän jag 
verkligen går ut och vill göra min uppdatering“. Det kallas optimistisk låsning tror jag. 
Det här kommer jag att uppdatera, men lås den inte, när jag väl ska gå ut och 
uppdatera, om någon annan varit inne och uppdaterat då får de faktiskt kasta ut mig. 
Och så får jag göra om allting. Det använder vi ganska ofta eftersom det är så sällan 
det blir konflikt.

Den andra typen, man kan låsa ut även läsningar för att garantera att det är den 
sista informationen. Om du läser min person i början av programmet så får du vissa 
uppgifter. Tillåter jag då att man kommer in och uppdaterar då kan ju informationen 
förändras. Då bildar jag beslut på fel information. Men det har vi medvetet gjort att det 
kan man göra, den risken får man ta. Så har man sånt beslutsunderlag, det kanske 
ligger under flera dagar, då börjar man ta ut beslutsunderlaget i början, nu är inte det 
transaktionshantering utan mer hur man arbetar med informationen. Tar du ut 
information i början av arbetet, det sista man får göra är en kontroll, är den här 
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informationen samma sak. Annars kan man fullfölja och uppdatera. Även om det inte 
har tekniskt med transaktionshantering att göra är det ändå ett sätt att undvika 
felaktigheter i databasen, man måste tänka på det. 

Om uppdateringar i databaser

Han tar också upp ett exempel om hur det fungerar när man sitter och jobbar med 
att uppdatera alla sina fastigheter och bankkonton. Det har vi löst så att, nu uppdaterar 
jag alla mina fastigheter, jag får upp information fastighetsvis  och så går jag igenom 
de 10 fastigheterna och sen när jag trycker uppdatera då går den uppdateringen bra. 
Men har någon av dem här fastigheterna ändrats från något annat håll. Den har inte 
blivit låst och jag har inte heller blivit låst men jag blir uppmanad på slutet att du inte 
kan göra den här uppdateringen, ditt data har förändrats. Jag skulle kunna uppdatera 
ganska vilt, men då slänga vi ut och så måste den här användaren göra någon åtgärd, 
antigen måste han bryta transaktionen eller börja om eller säger jag har koll på läget 
och forcera igenom den här uppdateringen. Då kan den andra personen bli lurad som 
tror att han har fått in sitt på den här sidan. Så fungerar det på den textbaserade delen.

Sen har vi mycket geografiska system dem databaserna har jag inte nämnt. Men 
jag har pratat mest om de textbaserade systemen.

I de geografiska systemen är problemet ett helt annat, då jobbar man inte på 
sekunder med snabba svarstider. Då tar man ut en del geografisk information och så 
sitter man och manipulerar den under en ganska lång tid. Det kan vara flera, en 
kommun kan sitta på landstinget med samma information och så kommer dem från två 
håll och vill uppdatera samtidigt. Man pratar mer check in och check out, då är det inte 
så mycket transaktionshantering. Då kan det väldigt ofta bli konflikter, nä du får inte 
checka-in det här i databasen, den har förändrats sen du checkade ut det en månad 
tidigare. Där finns andra sätt att hantera det, då måste man göra en ny check out och 
ändra det igen och försöka vara lite snabbare då. Men även där är det Oracle du
använder som databas och så har vi på lantmäteriet en egen utvecklad 
databashanterare som heter APC.

Om val av metoder

Brinnen kommer sedan in på vad det är som styr besluten när de väljer metod. 
Performance, tillgänglighet och svarstiden är det som vi utgår från, hur vi tänker på 
den här låsningssituationen, säger han. Har vi en batch som ska gå på kvällen/natten 
då kan vi låta det låsa sig till vänster och höger, det får ta väldigt lång tid. Har vi krav 
på snabba svarstider då ser vi till att tänka på det, vi låser inte tidigt för då ställer vi till 
det för någon annan. Vi låser väldigt sent i programmet.

Det är skillnad på hierarkiska och relationsdatabaser. Den hierarkiska databasen 
är väldigt gammal så det finns inte så mycket såna här inbyggda finesser. I Oracle så 
finns det ju massvis med parametrar att sätta, och den har utvecklats och är ju 
världsledande också. Men det gör det ju nästan lättare att gå bort sig. Man kan sätta på 
en massa parametrar som gör att det blir väldigt segt i systemet. Och så finns det lika 
många verktyg för att få performance där man har problem, det gäller ju att kunna 
hantera de där verktygen och förstå vad man gör. Tyvärr blir den kunskapen svårare 
och svårare att få tag i, det är lätt att få problem men det är svårt att avhjälpa 
problemet. Det finns flera verktyg man kan köpa för analysen men ändå så måste man 
ju faktiskt göra någonting för att få fart på grejerna.

Om stora och små databaser

Det är mycket stor skillnad på små och stora databaser, fortsätter Brinnen. Vi har 
aldrig haft något performanceproblem i test när vi har volymer runt 100 000 poster. 
Utan det får vi jämt när vi går i produktion. Sen försöker man ju stresstesta och blåsa 
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upp volymerna i testen, det blir väldigt svårt att få det som i produktionsläget ändå, 
med 20 000 användare och miljontals poster. Där gäller det att tänka till, vad får vi för 
typ av problem när vi blåser upp det här till produktionsmiljö. Man kan testa sig ifrån 
det och vissa säger att man kan testa sig helt ifrån det. Men vi har alltid nästan åkt på 
någon sån här grej när vi väl kommit till produktion. Nästan allt går att lösa i Access, 
där får du aldrig några problem, systemet ser jättebra ut och svarar blixtsnabbt. Lyfter 
vi det sen till en Oracle databas och får miljontals poster då får du garanterat problem 
för den som utvecklar i Access miljö har inte alls samma känsla. Den kan göra en full 
scan av en Access databas och ändå få svar snabbt. Men gör du en likadan i Oracle så 
är du lurad. Det kan jag också säga att vi är inte pigga på att låta slutanvändare ställa 
spontanfrågor mot databasen. Det finns ju många kraftiga verktyg som ge mig alla 
ägare som är 42 år och äger en fastighet med taxeringsvärde med över en miljon. Såna 
frågor har vi stoppat, dem är lätta att skriva men de skapar bara strul med databasen då 
segar systemet ihop. Det finns dock de som vi inte klarar oss ifrån, som vill ha den här 
möjligheten. Därför har vi också separerat leveranslagret där det är lite friare att ställa 
de här spontanfrågorna, som inte den här massan på 20000 jobbar mot. Det är inte 
transaktionshantering men det ger bra svarstider.

Om lås i skriv- och läsfrekventa databaser

Man använder inga lås alls egentligen när det är enbart läsning, säger Brinnen. 
Man kan få läsa samtidigt som det går en uppdaterande batch, den som läser får vara 
medveten om att datan kan ha förändrats sedan jag påbörjade det här jobbet. Det finns 
ju några databaser med mycket skrivoperationer, de försöker vi hålla väldigt små. Att 
de inte är med i den stora massan där det jobbas mycket mot. Har man en skrivintensiv 
databas så låt den bara vara för sitt lilla delsystem. Blir det struligt på den så störs bara 
delsystemet.

Om väntetider

Det finns otroligt mycket statistik, enligt Brinnen. Det finns väldigt många 
nyckeltal, men en online transaktion får absolut inte ta mer än 3 sekunder. Det finns 
någon sån där utvärdering som säger blir det över 0,5 sekunder så blir det ett 
stressmoment  om man sitter och arbetar. 95%-98% av våra textbaserade transaktioner 
ligger under 1 sekund och det får vi svårt att bygga upp i de här nya miljöerna där vi 
har flera olika skikt, både Rosen och Oracle invändigt och det ska integreras. Det är 
svårare att få snabba svarstider framöver trots mer och mer hjälpmedel. Detta påverkar 
vilken transaktionskontroll vi använder. Att databasen ska vara väldigt ren och enkel. 
Det och att man har kontroll på vad man gör. Vi använder prototyping, vi gör såna här 
tester, man kan få verktyg att generera fram databaser, oftast kan det bli bra. Är det 
sånt som är användartungt då vill vi ha kontroll på vad som händer i botten, att man 
verkligen har enkla och raka vägar. Att det inte blir full scan i oönskade lägen. Då får 
du ju längre svarstider. Så rent och enkelt och att veta vad som händer, det är väl en 
bra väg att gå. Det är oftast när vi sätter i produktion som den här som var så enkel att 
göra, det svarar inte vad är det som händer? Det kan bero i slutändan på att man går 
över en disk eller något sånt och får jättemycket access mot disk bara för att hämta 
upp min enda fastighet. Det finns så många exempel där man har gjort bort sig. Det 
har funkat bra i test men har blivit kola i produktion och användarna fattar inte vad vi 
håller på med för det kan vara en väldigt enkel funktion som ge mig min adress, och 
det står stilla för att applikationen går igenom alla personers adresser, bara för att 
kunna ta fram min enda. Men det blir väldigt lätt att bygga systemet.

För att få korta väntetider tycker jag man kan använda optimistisk låsning och 
lura användaren. Det är olika lägen, ibland kan man tåla väntetider och ibland inte, det 
beror lite på hur applikationen och programmet är gjort. Men det ser man i de här nya 
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systemen att väldigt mycket bearbetning sker hela tiden. Användaren kan arbeta på 
ändå med någonting, det uppfattas inte som en väntetid. Man sitter kanske och läser 
information eller något sånt. I de lägena kan man väl tåla att få väntetider. Eller att 
man meddelar att nu kommer jag att uppdatera, det här kommer att ta tid. Det är också 
en gång när man kan tåla väntetider. Men ofta om man sitter och jobbar mot databasen 
med frågor och svar då vill man ju inte ha väntetider. Så det gäller att vara tydlig mot 
användaren när man får väntetid. Och framför allt se till att det är ganska lika 
svarstider.

Långa svarstider har man alltid problem med, enligt Brinnen, trots att man lagt 
ned väldigt mycket på att försöka testa sig bort ifrån det. Det är väldigt svårt att inse 
vad som händer, det finns en sån här traditionell grej som händer under sommaren. 
Banken sitter och får sina löpande ärenden eller användaren sitter med löpande 
ärenden men under sommaren, då får jag tid. Då kommer de här knepiga 
transaktionerna, då får man långa svarstider. Då har man inte personal på plats heller 
som är vana att hantera det. Det kommer ovana användare också och ställer frågor 
som man inte trodde fanns som gör att det blir problem. Så det är en sån här 
högrisktid. Orsaken till långa svarstider är framför allt feldesignade databaser. Då man 
tillåter feldesignade program, att ska du ha min adress som enda ägare får du ju inte 
slå frågan så att den tar fram alla adresser och lägger upp i en tabell, det funkar i test 
och det blir väldigt lätt att bygga det programmet, men det blir inte bra när det går i 
produktion.

För att behålla korta svarstider ska det vara rent och enkelt, men ändå så får man 
inte vara för dum heller, det är användaren som bestämmer och så får man försöka ge 
och ta, tycker Brinnen. Absolut kontroll på hur databasen ser ut, hur organiserad den 
är så att man inte lägger det till något verktyg som genererar fram den. För det tror jag 
är största problemet vi är på väg mot. Men även i produktion så finns effektfulla 
verktyg och ägaren säger att verktyget löser allt. Så har man ingen kontroll på vad som 
händer. Det fungerar bra till det blir problem då är man utlämnad till någon annan.

Om driftsäkerhet

För att få hög driftsäkerhet driftsäkerhet tycker Brinnen att det är bäst att låsa så 
tidigt som möjligt. Då skapar ju det performanceproblem. Då är det den som kommer 
först in som kommit till dukat bord, men den låser ju ute alla andra, tills man är klar 
med sin transaktion. Men då bygger man väldigt säkra system, den som kommer in 
tvåa den får ju vackert vänta, men det skulle inte funka att bygga såna system. 
Möjligen om man är ensamanvändare, annars är det nog optimistisk låsning.

Om låsningar i systemet

Det är sällan deadlocks inträffar så att man märker det, säger Brinnen. Det 
inträffar ofta utan att någon kan säga det. Men om du säger att du har en batch som 
ska uppdatera all information om alla personer är det fel i en sådan så att den loopar, 
den uppdaterar mig som första person, första databasfönstret först tabellen först 
elementet och sen det här är ju fel, vi måste cancellera ut den då är det ett osäkert läge 
du ska inte uppdatera och den här har gått i sju timmar. Det sitter en användare som 
inte får svar, det här kan inte inträffa idag så har vi inte designat det, man har styckat 
av det, men om det skulle inträffa då har du det här läget att, det här får du inte 
uppdatera du måste backa. Så har användaren kanske kommit halvvägs in i sin 
optimistiska variant och får inget svar. Då är det ett väldigt svårt läge, det inträffade 
mycket förr. Men vi försöker tänka på det, för man ser det på statistiken, hur många 
låsningar och så. Ser man på hela systemet så är det inte performance smart att ha det 
så. Det tar lika lång tid att köra bakåt som framåt, då ska den koden köras tre gånger 
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istället för en. Det är framför allt när man kör batchar det uppstår. Då blir det så 
mycket längre transaktioner, men man kan lägga in checkpoints så att man styckar upp 
batchen i 100 bitar och så kör vi de 100 bitarna. Men ju längre transaktioner, ju större 
problem är det och risken blir större att ett deadlock ska uppstå. Så vi styckar de så
små som möjligt.

10.2.2 Intervju med Lennart Westin, Tine Björk och Lars-Erik Anagrius på 
Sandvik

Om databaser och databashanterare

På mainframesidan använder vi oss av relationsdatabaser och db2 men sen har vi 
ju också gamla hierarkiska databaser där vi använder dl1. Men på Sandvik finns det 
många olika databaser och databashanterare, bland annat Oracle, enligt Lars-Erik 
Anagrius.

Databaserna är Inte integrerade så att de är ihopkopplade på något sätt men i 
programmen kan man använda båda två, enligt Lennart Westin. De är integrerade i 
programmen. Men det är väl inte så att de är kopplade på något annat sätt. Inte mellan 
dl1 och db2.

Om transaktioner

De är alla överens om att transaktionshantering är något som man borde arbeta 
mer med än vad man gör idag. På slutet har man arbetat mer och mer med detta. Vi 
har två stora system som vi har stora problem med låsningar i. Man har bakat in allting 
i för stora transaktioner, säger Anagrius. Vi håller på med utredningar på deras system, 
det är mycket problem. Så vi jobbar rätt hårt med att analysera låsningar. Det här har 
kommit upp nu, det borde ha varit tidigare i alla projekt egentligen, hur man hanterar 
databaser. Vi är lite dåliga på det.

Man skulle väl helst ha gjort en plan hur man läser tabellerna i en databas, i 
vilken ordning och sådär för att slippa låsning. Men som det är nu kanske någon 
kommer härifrån och någon kommer därifrån och så låser man upp varandra och då 
måste någon backa till slut. Men vi har ju inga problem med de system vi kör på 
stordatan. Vi förlorar inte data eller något sådant. Allting rullas tillbaka så 
transaktionen kommer i så fall tillbaka. Skulle det vara någon batch eller sånt så 
kanske det blir problem men då får man starta upp den igen, säger Westin.

Anagrius påpekar att det viktigaste är prestandan. Vi vill inte att användare nere i 
Tyskland ska behöva sitta och vänta på grund av lås och dåliga index som vi har stora 
problem med. Vilka lås man använder i databaserna beror på vilken level man sätter. 
Read commited eller read uncommited så vi tittar på level först, vilken metod vi ska 
använda då. Det flesta där jag sitter använder default direkt, alltså read commited, men 
vi har gått in och ändrat. Eftersom vi har märkt att de gör så stora transaktioner. Man 
gör många saker inom en transaktion. Vi har gått in och tagit bort låsen på vissa 
kommandon för att läsa ut data, det är den första åtgärden vi börjat göra. Vi vill helst 
få ned antalet transaktioner.

Om lås

När det gäller mainframe har vi väl kanske två filosofier, säger Westin. För det 
första har vi många korta online transaktioner, antingen har vi då med bild så att man 
jobbar mot skärmen men även transaktioner som körs i bakgrunden. Men sen har vi ju 
de här batchprogrammen som går. Där har vi ju en commit-frekvens lagt som vi kollar 
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hur ofta  den ska ta commit, släppa uppdateringar, släppa läslås och andra saker. 
Dessutom har vi den filosofin att vi tittar på vilket data vi använder, vet vi att det här 
datat nästan aldrig ändras, då gör vi uncommitted read. Däremot om man jobbar emot 
lagersaldon, där man vet att det rör sig mycket så bör man kanske tänka till. Så man 
inte läser uncommitted. Det är lite olika filosofier beroende på vad det är för data och 
vad det är för program.

Vi är ju i princip öppna dygnet runt. Tooling-sidan har tre lager runt om i 
världen. Förr hade vi rena batch-program, då tog vi ned en tid på natten och hade ett 
fönster där som vi körde batchen i, då kunde vi inte köra den online. Men nu har vi 
skrivit om de batchprogrammen till någonting som heter BMP, Batch Monitor 
Program, så då går de under online-monitorn i bakgrunden. Och de ligger ju och tar 
commit-punkter, säger Westin. Vi kan väl åka på lite låsningar. Det är väl ofta då det 
händer. Det jobbar vi på att jobba bort. Vi får ju statistik vad som hänt under en natt. 
Vilka låsningar eller vilka program och transaktioner som låsningarna har skett i.

Det kan ta ganska lång tid om en batch låser sig på natten, sen är det olika på 
olika lås också. Vissa låsningar kan ta längre tid, säger Tine Björk.

Transaktionshanteraren som vi har på mainframe, den låser aldrig upp 
information, när den har visat upp bilden då är programmet borta, berättar Westin. Det 
håller aldrig någon data. Sen jobbar man ju på bilden, sen när man trycker enter så 
kommer ju programmet tillbaka. Det är aldrig nåt program som ligger och väntar. Man 
måste kolla själv om data har ändrats, det kan bli så att man förstör andras data men vi 
har så lite program som uppdaterar data utan det mesta sånt går via batchar eller 
ickekommunicerande program som rullar i bakgrunden. Det är en risk vi kan ta. 
Hittills har jag inte hört talas om det men det kan hända.

Det vanligaste vi använder är uncommitted read om det är statiskt. Då tar vi ju 
inga lås över huvud taget. Ibland gör vi ju det även om vi ska skicka ut lagerdata till 
dotterbolagen eller någonting, då kan vi ju köra uncommitted read i varje fall. För 
även om det skulle vara 1000 nu så kan det vara 1500 om två sekunder. Det har liksom 
ingen betydelse. Då kan det vara bekvämt ändå att läsa uncommitted.

Vi har som sagt problem med låsningar nu. Jag brukar säga till utvecklarna att 
kommentarsmarkera alla transaktionshanteringssystem, nu överdrev jag lite. Men att 
man sen sätter sig ned och bestämmer vilka låsningsmetoder man ska ha på det här 
systemet. Ibland bygger vi tunga lås som vi inte har behov av och då får vi 
prestandaproblem. Vi har sidlås och tabellås. Vi kan baka in stora transaktioner, 
mycket som händer inom en transaktion. På utvecklingssidan har vi så lätt att göra 
dataset nu för tiden. Så man kan lyfta hela tabeller in i ett dataset. Förut hämtade man 
en fråga i databasen. Nu hämtar man hela dataset och jobbar med det lokalt på pc. 
Man kan ligga och hålla hela dataset, säger Anagrius.

Vi kör profilering på databasen, sen analyserar vi, tar fram låshantering och ser 
vilka som låst, berättar Anagrius. Sen tittar vi på vilka lås de har på olika saker. Vi vet 
ju vilka saker som är felgjort redan nu, en viktig del är ju indexhantering, sätta nya 
index. Vi kollar på alla lås var den låser först. I en transaktion kan den ju läsa i 30 
tabeller, det är så man fyller dataset, det går jättefort och sen i transaktionen i 
procedurer ligger det anrop till olika tabeller. En person kan i princip låsa upp alla de 
tabellerna.

Syftet med en perfekt databas är att ha så lite lås som möjligt, säger Westin. Ska 
man göra en databas med så lite lås som möjligt… Dit kommer vi aldrig. Det är så 
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olika om användaren vill ha data snabbt hela tiden och man bryr sig inte om ifall det 
uppdateras nu eller senare. Det är stor skillnad på vilken typ av låsning man ska ha.

Om program som jobbar mot databasen

De flesta system som går på stordatorn, i alla fall OTD-processen (Order To 
Delivery), det är liksom ingen handpåläggning på det. Det är bara program som rullar 
och går i bakgrunden. Så det är nästan ingenting som sitter och görs manuellt. Inget 
folk som sitter vid skärm. Det är bara om det skulle ha blivit något fel. Så det är 
hemskt lite bilder som folk sitter och jobbar med, möjligen om man ska ändra på 
någon artikel eller någon tillverkningsorder.

På pc-sidan har vi 200-300 program och alla har olika roller, så det gör stor 
skillnad hur det är byggt, säger Anagrius. Vissa är jätteviktiga, andra har mindre 
betydelse. Några system går in och pratar med andra system och får vänta där.

Vi har ju massvis med databaser. Vi gick igenom alla program inför 2000, då 
hade vi på tooling-sidan 6000 program, inklusive subrutiner, säger Westin. Och 
huvuddelen av det är ju online-program, de flesta går inte så ofta det är ett fåtal 
program säg 10% som går hela tiden, tar emot kundorder, skickar ut order och 
reserverar material. Det snurrar hela tiden i bakgrunden. De går aldrig parallellt, de går 
seriellt. Då har man satt upp en region för den här transaktionen och så får de köa.

Man gör på det här sättet för att undvika krockar, skulle de gå samtidigt skulle 
sådant ske. Jag tror det är en ganska vanlig åtgärd även i de andra systemen, säger 
Björk.

Man kan göra det så för att slippa lås, att det går seriellt, säger Westin. Ingen 
sitter och väntar, utan det rullar på i bakgrunden.

Om stora och små databaser

På frågan om man gör stor skillnad på stora och små databaser säger Björk att en 
liten databas som bara innehåller en rad men som alla vill ha, den blir väldigt belastad 
och man kan ha stora problem fast det bara är få rader.

Anagrius fyller i med att om man gör en stor databas rätt ska det inte vara några 
problem.

Om man ska hämta mycket data från en stor databas är det viktigt att man lagrar i 
den ordningen man hämtar ut datat, berättar Björk. I små databaser kan man vara 
ganska frikostig med sparning av index, det spelar ingen roll. Med större databaser 
måste man tänka till med index eftersom varje index tar ju plats och till sist har man 
fullt. Det är lite grann hur applikationer kan jobba emot det här, det är prestanda för de 
här applikationerna. Ska de bara hämta en rad då spelar det ingen roll om det är en stor 
eller liten databas, det går nästan lika snabbt om man har index där man ska. Vi har 
partitionerat upp vissa databaser, så om man ska “reorga” så behöver man bara göra 
det på en liten del.

Om direkta frågor till systemet

Användare får ställa frågor mot databaserna, berättar Westin. Men helst inte mot 
produktionsdata. Vi har tre system ett utvecklingssytem, ett testsystem och 
produktionssystemet. På testsystemet tar ju vi kopior av de flesta databaserna vid vissa 
tillfällen om vi ska testa ett nytt system eller så. I utvecklingsmiljön tar vi kopior 
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varenda helg. Vi ser ju helst att man kör egna frågor mot de systemen. Men även det 
här datavaruhuset ligger i produktionsmiljö i mainframe men det sitter man ju och kör 
frågor från andra håll.

Anagrius berättar att de har flera frågeverktyg men de försöker komma bort från 
det.

Björk säger att även en enkel fråga kan skapa problem om man inte har 
kunskaper. Därför går vi vidare till att anpassa frågor som kunderna kan ställa.

Om information

Anagrius berättar att det beror på vilket system det gäller vilken 
samtidighetskontroll man använder. På pc sidan har vi databaser ute på bärbar som 
bara användaren själv kommer åt, alla Coromantprodukter ligger där. Sen har vi också 
system som går med många samtidiga användningar. Sitter jag själv och uppdaterar så 
behöver jag inget timestamp, men sitter det flera stycken behövs det. För det mesta 
jobbar man mycket med sina egna ordrar. I alla fall de system som jag är inblandad i. 
Då är det enkla lås som gäller.

Information som skickas mellan våra databaser håller vår transaktionsmonitor 
koll på, ett IBM standard program, säger Westin.

Om index

Är det en readonly databas som inte är så mycket update då kan vi klämma på 
med mycket index, säger Anagrius. Är det mycket update och insert lär vi tänka att det 
tar längre tid att uppdatera om man har många index. När man ska bygga upp 
databasen, ska vi bryta ned den i mindre delar eller ska vi lägga dubbellager. Det beror 
mycket på vilket syfte en databas har.

Vi försöker att analysera systemet innan vi sätter det i produktion, berättar 
Anagrius. Stresstesta systemet. Vi försöker testa systemet med så stor mängd data som 
möjligt. Man underskattar den tid det tar att testa ett system. Har vi 100 poster i tabell 
och kör så kan vi ha fel index och det går snabbt, men ökar vi posterna till 10000 så ar 
det lång tid på grund av fel index.


