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Sammanfattning 
Denna uppsats mäter och jämför prestanda mellan en objektorienterad databas och en 

relationsdatabas. Uppsatsen bygger på en utredande karaktär utifrån vår hypotes och vårt 

intresse att testa den. 

Hypotesen bygger på problematiken omkring mängden kod utvecklaren måste skriva för att 

kunna koppla ihop applikation med databas. En större mängd skriven kod som utvecklaren 

måste skriva borde göra att prestanda och svarstider blir långsammare. Därför ville vi 

undersöka om verktyg som medför en mindre mängd skriven kod kan förbättra prestandan 

och ge snabbare svarstider. 

 

Vi valde att testa vår hypotes mellan ADO. NET relationsdatabas och ADO. NET Entity 

Framework objektorienterade databas då ADO. NET genererar större mängd kod och Entity 

Framework innehåller verktyg som i sin tur genererar mindre mängd kod.  

 

För att kunna mäta och jämföra prestandan utvecklades en mindre kundapplikation kopplad 

med respektive ramverks databasmodell där båda använder sig av samma databas. Genom att 

mäta prestandan har vi kunnat jämföra de olika modellerna och då även kunnat se vilka 

fördelar och nackdelar respektive modell genererat. Vi har även mätt antal kodrader och 

diskuterat hur det påverkar kostnaden av systemutvecklingen samt underhållbarheten för 

applikationen. 

 

Det som framförallt framkom var att relationsdatabasen resulterade i en något snabbare 

prestanda mätt i millisekunder trots att antal kodrader blev fler jämfört med en 

objektorienterad databas. Den objektorienterade databasen resulterade i något sämre prestanda 

men med färre antal skrivna kodrader. Det medför att den kräver mindre underhåll i koden vid 

förvaltning av den nya applikationen. Det innebär även att tiden vid utveckling för den vane 

programmeraren minskar med cirka 50 % och därmed sjunker även utvecklingskostnaden, 

under förutsättning att en något långsammare prestanda kan accepteras. 
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Centrala begrepp 
ADO – ActiveX Data Object, en samling med komponent-objektmodeller för att komma åt 

datakällor. 

 

ADO. NET – En vidareutveckling av Ado för. Net-Plattformen. Innehåller en uppsättning 

klasser som ger programmerare åtkomst till datatjänster. Ado. Net stöder en mängd olika 

utvecklingsbehov, inklusive skapandet av klientdatabasen exempelvis kunder och mellan 

skikt av föremål till verksamheter som använder program, verktyg, språk, webbläsare eller 

Internet. 

 

Data-orienterad – Med data-orienterad syftar vi på allt som har med datorns mjukvara att 

göra och allt från modeller till färdiga datasystem. 

 

Databaskoppling – En databaskoppling ansluter ett program till en databas och gör det 

möjligt att utbyta information mellan servrarna. En databaskoppling krävs för att skicka 

kommandon och få svar. 

 

EDM – Entity Data Model, en av de centrala delarna i Entity Framework som visar enheter 

och deras relationer. EDM är en vy av lagrad data som applikationen använder. 

 

Entitets SQL - Är ett datalager av fristående derivat av T-SQL som stödjer enhetsarv och 

relationer 

 

Entity (Entitet) – Detta är huvudkonceptet i Entity Framework. En entitet modellerar 

individuella objekt i en databas t.ex. anställd, kund, etc. Det är något som är unikt definierat, 

tydligt identifierat och innehåller information tillhörande enheten. 

 

Entity Framework – är ett objekt relations mappning (ORM) ramverk som stödjer 

utvecklingen av data-orienterade applikationer.  

 

IT-Företag – Med IT-Företag så syftar vi på företag som utvecklar IT- System från grunden 

eller utifrån ett befintligt system. 

 

LINQ – Language Integrated Query, är en. Net komponent som möjliggör att man kan ställa 

frågor som kontrolleras vid kompilering mot ett antal källor. 

 

NET – DataProvider fungerar som en brygga mellan programmet och datakällan. En Net 

DataProvider hämtar data från källan och returnerar de ändringar som görs till databasen. 

 

Objekt Modell – Objektmodellen kan definieras som en samling av objekt, medlemmar och 

egenskaper av en klass och relationerna mellan dem som illustrerar strukturen av ett system. 

 

ODBC – en ODBC anslutning representerar en unik koppling till en datakälla som skapats 

med hjälp av en anslutningssträng eller en ODBC datakälla som kallas DSN. Med en 

klient/server databas är det detsamma som en nätverksanslutning till servern. Det är en äldre 

metod för att ansluta till en databas. 

 

OLE DB – Objekt Länkad och inbäddad Databas är Microsoft lågnivå-gränssnitt API för 

tillgång till olika datakällor. OLEDB är en uppsättning metoder för att kunna läsa och skriva 

till datakällan. Objekten i OLE DB består främst av en datakälla objekt, en session objekt, ett 



 

 

kommando objekt och rader med objekt. De användes i tidigare versioner av kopplingar till 

databaser, 

 

ORM – Objekt relations mappning, programmeringsteknik för att gå mellan 

relationsdatabaser och objektorienterade programspråk, databassystem och operativsystem. 

 

Prestanda – Hur applikationen/ databasen presterar. Mäts i millisekunder. 

 

Programutveckling – Systematisk, disciplinerad och mätbar metod för utvecklandet, 

användandet och underhåll av programvara. 

 

Programutvecklingsprocess – En programutvecklingsprocess innefattar hela skapandet av 

en applikation eller webbplats, processen kan beskrivas från start då kund lägger en 

beställning på ett program och fortgår ända fram till leverans av slutprodukten. Gemensamt 

för alla programutvecklingsprocesser är att de involverar någon form av programmering.  

Vi begränsar dock programutvecklingsprocessen till att enbart omfatta databashanteringen. 

 

Ramverk – är en uppsättning med regler, riktlinjer och rekommendationer som utgör 

praktiska styrverktyg för att säkerställa att programutvecklingsprocessen följer strategiska 

inriktningar. 

 

Relation eller Logisk modell – En relation eller logisk modell skildrar den logiska vyn av 

data som består av normaliserade enheter och deras interna relationer i en databas. 

 

T-SQL (transaktions-SQL) – Är centralt när man använder SQL-server. Alla applikationer 

som kommunicerar med en instans av SQL-server gör det genom att skicka transaktions-SQL-

satser till servern. 

 

 



1 

 

1 Inledning 
Att utveckla datasystem till företag är en tidskrävande och dyr process speciell när det 

kommer till stora och/ eller komplexa system, som är kopplade till tunga databaser. Att 

hantera databasen utgör en stor del av utvecklingstiden. Detta är extra komplicerat då system 

ofta är utvecklade enligt ett objekt orienterat tänkande, medan databaserna är utformade med 

relationer och inte med objekt. Detta är två helt olika synsätt som inte är lätta att kombinera 

utan som ställer till det vid utveckling av system som kopplas till stora databaser. Det tar tid 

att utveckla system och de blir därför dyra. 

Systemutvecklingsföretagen har stor press på sig att hålla sig inom ramarna vad gäller tid och 

kostnad vid programutvecklingsprocessen. Samtidigt som man måste leverera ett felfritt och 

användarvänligt system som möter beställarens krav och förväntningar (Castro, 2009). I en 

studie från 2004 visade en uppskattning på tidsåtgången att koppla applikation mot databas 

vara 30-40% av utvecklingstiden (Keene, 2004). 

 

Fördelen med relationsdatabaser är dock att de är optimerade för lagring av data, genom att 

data lagras på detta sätt så går det snabbt att arbeta i databasen. Däremot så blir kopplingen till 

objektorienterade system mer komplicerad. För att hantera detta så har objektorienterade 

databaser tagits fram. De har dock inte lyckats etablera sig på marknaden då de kräver att man 

måste lära sig att programmera ett nytt språk samt att de i sina tidiga versioner varit sämre 

prestandamässigt än en relationsdatabas. 

Att göra mappningar mellan objekt och relationer är komplexa. Desto komplexare databas 

desto svårare blir mappningen. Man har länge som systemutvecklare gjort manuell mappning 

och skrivit accesskoden till en relationsdatabas för hand vilket man även gjort i ADO. NET 

3.5 relationsdatabas. 

 

Microsoft har därför tagit fram ADO. NET Entity Framework 4.0 som är ett sätt att omvandla 

relationstabeller till objektorienterade databaser. 

ADO. NET Entity Framework 4.0 objektorienterade databas är i grunden skapat för att 

förenkla kommunikationen mellan applikation och databas. Det man vill åstadkomma är att 

höja abstraktionsnivån för relations- och logik modellen. Man är alltså ute efter att kopplingen 

mellan applikation och databas sker på automatik genom att på en högre abstraktionsnivå rita 

upp schema och kopplingar mellan tabellerna. På så sätt slipper man att skriva accesskoden 

för hand (Kanjilal, 2008). 

 

Microsoft har vid utvecklingen av Entity Framework strävat efter att minska mängden skriven 

kod då det minskar utvecklingskostnader samt ökar underhållbarheten (Microsoft, 2011c). 

Mängden med antal rader skriven kod är en viktig kostnadsfråga för företag när de skall välja 

databasmodell. 

En utvecklares timkostnad varierar mellan 800 – 1000 kr per timme. Om vi antar att en 

applikation tar 6 månader att utveckla har vi en kostnad på i snitt 800 kr * 168 timmar per 

månad * 6 är en kostnad på cirka 800 000 kr. Om utvecklingstiden kan halveras till en 

kostnad av närmare en halv miljon kronor är detta en faktor som bör beaktas i val av modell. 
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1.1 Hypotes 
Vi ställer här upp en hypotes som vi kommer att pröva i vårt uppsatsarbete. Problematiken 

omkring mängden kod som utvecklaren behöver skriva för att utveckla en applikation väckte 

tidigt vårt intresse för prestanda. Teoretiskt så borde en större mängd skriven kod sänka 

prestandan. Vi ville även testa om vår idé om att ett verktyg som medför mindre mängd 

skriven kod höjer prestandan och ger snabbare svarstider stämmer. 

Vår hypotes är: Kan en objektorienterad databas med verktyg som medför att mängden 

skriven kod minskar även höja prestandan och ge snabbare svarstider jämfört med en 

relationsdatabas med större mängd kod som då borde slöa ner prestandan och ge långsammare 

svarstider? 

 

Vi funderade på olika modeller att jämföra och vi visste att i ADO. NET 3.5 hårdkodades 

kopplingen mellan applikation och databas. Det hade vi erfarenhet av från tidigare studier på 

universitet med programmeringskurs i C# och webbsystem med .NET. 

Vi hade även kunskap om ADO. NET Entity Framework 4.0 och visste att det ramverket 

arbetade objektorienterat.  

 

Både dessa ramverk är utvecklade av Microsoft och vi ansåg att Entity Framework lät som ett 

bättre alternativ. Men varför använder de flesta företag fortfarande en relationsdatabasmodell 

och inte en objektorienterad? Vad finns det för fördelar och nackdelar? Hur påverkas 

prestandan av antal kodrader? 

Det medförde att vi ville undersöka och jämföra skillnaderna mellan dessa två modeller. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att mäta och jämföra prestanda mellan en objektorienterad 

databas och en relationsdatabas samt att testa om vår hypotes är hållbar. 

1.3 Perspektiv 
Vi har valt att enbart undersöka databaskopplingen då Entity Framework innehåller verktyg 

som minskar mängden skriven kod som utvecklaren behöver programmera för att koppla 

databas mot applikation. Den äldre versionen av ADO. NET innehåller inte dessa verktyg 

vilket medför att utvecklaren behöver skriva mer kod och det var det som vi ville undersöka. 

1.4 Avgränsning  
Fokus kommer att vara att mäta prestanda, därför avgränsar vi oss från frågor som rör 

exempelvis pris, tillgänglighet, användbarhet, kundfokus, kompetens och kunskap vilket 

också är eftertraktade kvalitéer hos ett ramverk.  

1.5 Intressenter 
IT- Företag och personer som utvecklar programvara: som ska innehålla och stödjas av en 

databas. De kan ha nytta av att veta skillnaderna i prestanda och svarstider mellan en 

relationsdatabasmodell och en objektorienterad databasmodell. Det är också av intresse att 

veta skillnaderna om man överväger att införa ny teknik och vad det innebär i praktiken. 
 

Uppsatsen ska kunna läsas och förstås av till exempel en VD och en systemutvecklare på ett 

IT- företag. Genom kunskap om skillnaden i prestanda mellan de två olika modellerna och 

antal rader skriven kod kan man besluta om vilken modell man vill använda vid utveckling av 

programvara. 
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2 Teoretiskt Ramverk 
Vi kommer att inleda detta kapitel med att beskriva prestandatest och även sammanfatta 

artiklar från tidigare testningar. 

Efter det kommer vi kort att beskriva vad en relationsdatabas är och hur den fungerar och 

sedan kort beskriva ADO. NET 3.5 och även här beskriva hur det fungerar. Samma sak 

kommer sedan att beskrivas för den objektorienterade databasen samt ADO. NET Entity 

Framework 4.0. Vi kommer även att skriva om lagrade procedurer och direkt användning av 

SQL-satser samt ta fram siffror om stigande användning av objektorienterade databaser som 

visar att det finns ett behov av att hantera data på en högre nivå. Det kan även användas som 

beslutsstöd och som hjälp för att automatisera affärsprocesser. 

Detta avsnitt kan ses som ett underlag för att få djupare kunskap och förståelse för det som 

uppsatsen bygger på. 

2.1 Prestandatest 
Vi har identifierat och prioriterat att mäta prestandan för den objektorienterade 

databasmodellen för att jämföra den med relationsdatabasmodellen. Det är prestandan som 

skiljer sig mest mellan dessa två modeller. Entity Framework är en relativt ny modell som 

innehåller nya tekniker och prestanda är högt prioriterat vid utvärdering om den nya tekniken 

är användbar eller inte (Nischalke, 2011). 

 

Prestanda mäts i termer av transaktionsfrekvens, det vill säga antalet genomförda 

transaktioner per tidsenhet och hur lång tid dessa transaktioner får ta under förhållanden som 

anges. Prestandakraven innebär även att en viss minnesförbrukning inte får överstigas. En 

annan faktor som kan ingå är hur lång tid det får ta innan systemet har startat om när en 

krasch eller ett strömavbrott inträffar (McCaffrey, 2006).  

 

För att säkerställa kvaliteten i utveckling av programvara så bör prestandatester ingå. Testerna 

körs under minskat minne och resursutrymme. De resurser som testas är internt minne, CPU 

tillgänglighet, diskutrymme och bandbredd i nätverket. Prestandatest utförs vanligast vid 

mätning på en dator eller en server (McCaffrey, 2006). 

 

Prestandatest görs när man är intresserad av att mäta svarstider från databas till programvara. 

Vid testning av programvara är man intresserad att avgöra stabiliteten i ett system eller enhet. 

Tester kan då utformas så att det är en testning över normal nivå för att testaren ska hitta om 

det vid en viss tidpunkt med många samtida användare kan krascha systemet när det råder 

otillräckligt med resurser till exempel minne eller hårddiskutrymme. Prestandatest utförs på 

en server eller fler genom att skriven kod belastar servern och om det är fler servrar belastas 

den första och sedan den andra (McCaffrey, 2006). 

 

När mjukvara stresstestas så är det programmets tillgänglighet, dess fel hantering och dess 

styrka man vill testa. Stresstester kan liknas vid prestandatester. Stressverktygets uppgift vid 

testning är att simulera en ökad resursförbrukning så att det liknar den när många användare 

samtidigt är inloggade och använder funktioner som spara, ändra, söka kund, lägga en order, 

ändra en order (McCaffrey, 2006).  
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2.2 Tidigare testningar 
Vi har hittat två artiklar där liknande tester har utförts den ena är Utvärdering av Entity 

Framework skriven av Tommas Pettersson. Den andra är Entity Framework Performance 

skriven av Mark Nischalke. 

 

Den första artikeln Utvärdering av Entity Framework har dock testat Entity Framework mot 

NHibernate men slutsatsen blev att Entity Framework är lätt att använda och det är enklare att 

knyta databas till en applikation jämfört med NHibernate. Hastighetsmässigt ligger de två 

olika systemen nästan lika prestandamässigt och svarstiden är nästan densamma. När man 

jämför antal rader kod när en lagrad procedur anropas så krävs 25 rader i NHibernate och 17 i 

Entity Framework. Denna artikel utför tester på en tidigare version av Entity Framework och i 

slutsatsen står det att det vore intressant att genomföra en ny utvärdering av Entity Framework 

när en nyare version släpps (Pettersson, 2009).  

 

Den andra artikeln Entity Framework Performance utför tester på ADO. NET Entity 

Framework 4.0 och vi kommer att jämföra vårt resultat med detta resultat. Resultatet från 

denna artikel visar att svarstiderna är medelmåttiga men ADO. NET är snabbare än Entity 

Framework. Resultatet visar att det går att snabba upp Entity Framework men det går inte att 

göra svarstiderna lika snabba som i ADO. NET. Artikeln avslutas med att förklara att 

resultaten kan variera beroende på hårdvara, miljö och andra faktorer (Nischalke, 2011). 

Om man studerar koden i denna artikel framgår det tydligt att antal kodrader för Entity 

Framework är betydligt färre än jämfört med ADO. NET. Om vi tar insättning till kund som 

exempel så krävs 26 rader kod för ADO. NET och enbart 11 rader för Entity Framework för 

att sätta in kund. Jämför vi också lista kund så krävs 34 rader kod för ADO. NET och enbart 

14 rader för Entity Framework för att lista kunder.  

 

Vi kommer att använda resultatet från dessa två artiklar när vi jämför och diskuterar utfallet 

av vårt resultat. 

2.3 Relationsdatabas 
En relationsdatabas är en databas där information ("data") är organiserad i relationer (även 

kallade tabeller). Tabeller i relationsmodellen används för att representera en avbildning av 

verkligheten. Varje tabell representerar bara en unik sak. Tabellerna består av rader och 

kolumner. En tabell kan till exempel vara en kund, en order, eller en leverantörstabell eller 

vad vi väljer att den ska innehålla. Relationsmodellen innebär att varje rad i en tabell är unik. 

Det får inte förekomma några dubbla rader (Padron, 2009). 

 

Genom att sätta en primärnyckel på varje tabell så har varje tabell ett unikt identitetsnummer 

för varje rad i tabellen. När tabellen i en annan tabellkolumn innehåller den primära nyckeln i 

sin tabell så kallas den för främmande nyckel. En främmande nyckel är en kolumn i en tabell 

används för att referera en primärnyckel i en annan. Den används som en identifierare så att 

relationsdatabasen ska kunna hantera data från de olika tabellerna om användaren vill koppla 

ihop dessa och ställa frågor mot databasen (Padron, 2009). 

 

Ett exempel från vår SQL Server 2008 databas visar hur en relationsdatabas kan se ut för ett 

företag som säljer produkter som skor och t-shirts. Historiken från beställningarna lagras i en 

separat ordertabell. En ordertabell behöver ha en undertabell för att lagra alla detaljer om en 

order. För att data ska normaliseras så väljer vi att dela upp den i undertabeller. Det medför en 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Databas
http://sv.wikipedia.org/wiki/Information
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lättare hantering av databasen och att det är lättare att utöka tabellens data om användaren 

önskar (Padron, 2009). 

 

Figur 1 - Relationsdatabas som visar ett företag som säljer skor och t-shirt med dess struktur 

för att hantera en order. 

 
 

 

Databasen visar ett företag som säljer produkter i form av skor och t-shirt.  Under produkt 

lagras all information om produkten skor som kan finnas i flera olika märken. Ordern lagras 

under orderinformationen. För att lagra information om detaljer så har en orderdetalj-tabell 

skapats. Fulltext-tabellen används vid sökningar i databasen. Geometrisk data lagrar 

information om dator, nätverk etc. Vi använder bilden som ett exempel på hur en 

relationsdatabas kan se ut. 

2.3.1 Fördelar med relationsdatabas 
Ur boken Database System kan vi utläsa följande fördelar med relationsdatabas (Connolly, 

2002): 

 

 Det finns en standard. 

 Redundant information lagras inte. 

 Informationen är lätt att uppdatera. 

 Databasen innehåller inte motstridiga uppgifter.  

 Det är lätt att lägga till och ta bort information. 
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2.3.2 Nackdelar med relationsdatabas 
Ur boken Database System kan vi utläsa följande nackdelar med relationsdatabas (Connolly, 

2002): 

 

Dålig representation av verklighetens entiteter. 

För att undvika redundant data i en relationsdatabas så görs en normalisering av data. Det är 

en teknik för att producera en mängd relationer med begärda egenskaper, med 

behörighetskrav på data som är specifika för just det projektet. Normaliseringen leder ofta till 

att det skapas relationer som inte finns i verkligheten. För att representera många-till-många 

förhållandet skapas tre relationer, en för varje entitet och en för att representera relationen 

mellan dem.  

 

Språklig överbelastning. 

I en relationsdatabas finns det ingen mekanism för att skilja på betydelsen mellan entiteter och 

relationer. Databasen vet väldigt lite om den data som databasen innehåller. 

 

Dåligt stöd för integritet och användardefinierade regler. 

Integritet försäkrar att data som är lagrad i en relationsdatabas är korrekt och sann med 

reflektion på den ”verkliga” världen. Data uppdateras med hjälp av restriktioner som 

databasen inte får bryta mot. Det finns två sorters regler, generella och domänspecifika. 

Relationsdatabaser tillåter användandet av generella regler men det gör inte många 

kommersiella system. Där finns inget stöd för domänspecifika användardefinierade regler i 

relationsmodellen. Detta kan leda till motsägelsefull data. 

 

Homogen datastruktur 

Relationsmodellen antar både horisontell och vertikal homogenitet (enhetlig). Horisontell 

homogenitet är att varje rad i en relation måste skapas av samma attribut. Vertikal 

homogenitet är att alla värden i en speciell kolumn i en relation måste komma från samma 

domän. Där raden och kolumnen möts måste det finnas ett atomärt värde. Denna struktur är 

för restriktiv för många ”verkliga” objekt som har en komplex struktur. Detta leder till 

onaturliga ”joins” eller kopplingar mellan olika tabeller.  

 

Begränsade operationer. 

I relationsdatabasen finns det endast ett fixerat antal operationer, t.ex. radorienterade 

operationer. Det är för restriktivt för en relationsdatabas att hantera beteende hos entiteter i 

”verkligheten”.  

 

Svårt att hantera rekursiva frågor. 

En rekursiv fråga är en fråga som upprepar användandet av data för att bestämma vidare 

resultat, som att korsa ett sökträd eller en graf.  

 

Blandning av olika programmerings-paradigmer 

Blandning av olika programmerings-paradigmer kallas i datasammanhang för ”impedance 

mismatch”. Detta är ett problem vid lagring i relationsdatabas, vilket betyder att applikationen 

och databasen använder olika datamodeller. Översättning måste ske mellan de olika 

datamodellerna.  
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2.4 ADO. NET 3.5 
ADO. NET är dataåtkomst för  .NET baserade applikationer. Den kan användas för att få 

åtkomst till relationsdatabassystem som Oracle m.m. men ADO. NET favoriserar dock SQL 

server med en egen drivare för MS SQL servern (Microsoft, 2003b). 

 

ADO. NET består bland annat av objekten datatable, dataadapter, datareader och ett dataset. 

En datatable består av rader från en enda tabell. Ett dataset är en samling som består av rader 

från en tabell så kallad datatables med de relationer och begränsningar som finns där. Ett 

dataset lagras i minnet med relationsstrukturer och har ett inbyggt XML-stöd. Ett Dataset är 

en enhet som är fristående och frikopplad från datakällan och den har ingen kunskap om den 

underliggande datakällan som den kan fyllas med. Den kan användas som en komponent som 

överför data mellan de olika lagren i en flerlagersapplikation. Dataset kan serialiseras och 

användas som en XML eller binär ström vilket gör den idealisk att använda mellan likformiga 

plattformar. ADO. NET använder komponenten Dataadapter som ett objekt som överför data 

från datakällan till datasetet. Det möjliggör friheten att kunna hämta data i ett frånkopplat läge 

från databasen, samt att den stödjer uppdateringar på ett bra sätt (Boehm, 2008). 

2.4.1 .Net Dataprovider 
Används för att ansluta en applikation till en databas, köra kommandon och hämta resultat. 

Dessa resultat kan antingen bearbetas direkt genom att placeras in i en DataSet för att visas 

för användaren när den behövs, kombinerat med data från flera källor, eller fjärrstyras mellan 

nivåerna. .Net Dataprovider är ”lätta”, vilket skapar ett minimalt lager mellan datakällan och 

kod, vilket ökar prestanda utan att offra funktionalitet (Boehm, 2008).   

 

Figur 2 – Illustrerar dataåtkomst och hur ADO.NET förhåller sig till andra 

dataåtkomsttekniker. Den visar också de viktigaste objekten i ADO.NET-modellen. 

 

(Microsoft, 2003b) 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee817654.aspx
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2.5 Objektorienterad databas 
Objektorienterade databaser lagrar data i objekt. Objektorienterade databaser handlar om 

klasser, objekt, attribut och metoder. För att kunna använda en objektorienterad databas så 

måste de tabeller som du vill använda först skapas i SQL-Server. I figur 3 nedan visas de 

tabeller vi använt i vår kundapplikation. Tabellerna omvandlas med hjälp av Entity 

Framework designerverktyg i Visual Studio till klasser. Man använder således den 

objektorienterade metoden att bygga typer med arv för att spegla tabellstrukturen i SQL-

servern. Verktyget kontrollerar tabellen och skapar en klass.  

I föregående figur 1 under 2.3 med Produkt så skapas en egenskap för varje rad. För 

produktnummer skapas en datatyp av typen heltal, för namn skapas en data typ med ett 

strängvärde, för beskrivning så skapas en datatyp av strängvärde eller annan formattyp. 

Verktyget skapar också metoder för att kunna hämta, ta bort och spara data från instansierade 

klasser till tabellerna. Produkttabellen får då en ”Spara Produkt” metod som tar en parameter 

av typen produkt för att sedan iterera genom klassens egenskaper för att omvandla 

egenskapernas data till parametrar i SQL. Dessa SQL-satser körs sedan för att spara data via 

ADO. NET. Således så skapar man ett lager ovanpå ADO. NET, men det blir transparent för 

affärslagret och utvecklare då data sparas samt det blir enklare att anropa funktioner som t.ex. 

Spara Produkt.  

 

 Figur 3 – Objektorienterad databas som visar ett företag som säljer skor och t-shirt med dess 

struktur för att hantera en order. 

 

 



9 

 

2.5.1 Fördelar med objektorienterad databas 
Ur boken Database System kan vi utläsa följande fördelar med objektorienterad databas 

(Connolly, 2002): 

 

 Komplexa databaser kan skapas inom områden som CAD/CAM, bilder och grafik, 

vetenskapliga, geografiska och multimediasystem. 

 Möjlighet till arv mellan objekt genom att ta ut gemensamma delar av flera klasser och 

skapar en superklass. 

 Verkligheten är representerad naturligt och realistiskt av objekt som både innehåller 

tillstånd och beteende. 

 Utökningsbar. Tillåter nya datatyper att skapas från existerande datatyper. 

 Avlägsning av olika programmerings-paradigmer pga. att objekten som skapats sparas 

direkt i databasen. 

 Mer uttrycksfullt frågespråk. 

2.5.2 Nackdelar med objektorienterade databas 
Ur boken Database System kan vi utläsa följande nackdelar med objektorienterad databas 

(Connolly, 2002): 

 

Brist på standarder 

För objekt orienterade databaser så finns det en generell brist på standarder. Det är den största 

anledningen till att objektorienterade databaser har svårt att accepteras.  

 

Låsning på objektnivå kan påverka prestanda 

Många objektorienterade databaser använder låsning av objekt för att hantera samtidighet. 

Om låsning utförs på objektnivå påverkas prestandan. Dessutom kan det bli problem med att 

den ärvda hierarkin blir låst 

 

Komplexitet 

Den ökade funktionaliteten, som en objektorienterad databas erbjuder, är naturligt mer 

komplex än den som finns i traditionella databaser. I allmänhet leder komplexitet till 

produkter som är dyrare och svårare att hantera. 

 

Dåligt stöd för säkerhet. 

Objektorienterad databas tillhandahåller inte adekvata säkerhetsmekanismer. De flesta 

mekanismer baseras på att användaren inte kan få access till enstaka objekt eller klasser. Om 

objektorienterade databaser ska expandera fullt ut på marknaden måste denna brist åtgärdas. 

 

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

få. 

Vid jämförelse med relationsdatabaser är användandet av objektorienterad databas fortfarande 

relativt begränsad och användarna är få. Därför har inte erfarenhetsnivån ännu blivit lika hög. 

Inlärningskurvan är dessutom hög för design och hantering. Detta leder till att tekniken möter 

motstånd och har svårt att bli accepterad. Så länge den objektorienterade databasen är 

begränsad till en liten, nischad marknad kommer detta problemet att bestå. 
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Optimering av fråga äventyrar inkapsling. 

Frågeoptimering kräver förståelse av den underliggande implementationen för att effektivt få 

åtkomst till databasen. Den är inte lika utvecklad som för relationsdatabaser vilket medför att 

det i vissa fall går långsammare att exekvera frågor. 

2.6 ADO. NET Entity Framework 4.0 
ADO. NET Entity Framework bygger på objektrelationsmappning (ORM) som är en 

programmeringsteknik för att konvertera data mellan inkompatibla system i relationsdatabaser 

och objekt-orienterade programmeringsspråk. En applikation har två perspektiv som är 

datamodell och objektmodell. Datamodellen definierar sättet som data är definierad och 

lagrad medans objektmodellen definierar hur samma data visas för användaren i 

presentationslagret, genom de andra lagren i applikationen.  

Relationsschemat används för datas uppgifter, persistens, konsekvens, samtidighet och 

säkerhet. Det innehåller applikationens data och består vanligtvis av en uppsättning tabeller, 

vyer, funktioner, procedurer och relationer. I Entity Framework används språket SQL för att 

ställa frågor mot relationsschemat som returnerar delar som innehåller kolumner och rader av 

data (Kanjilal, 2008). 

 

ORM-verktyget som utvecklats i Entity Framework ger att högre lager av abstraktion till 

relations- eller logikmodellen. På så sätt isoleras objektmodellen av applikationen från det sätt 

som data faktiskt lagras i relationsschemat. Programmeraren kan därmed ändra mappningar 

mellan objektmodellen och lagring mellan det specifika schemat utan att ändra i 

programkoden. 

Nivån av abstraktion uppnås genom entitetsdatamodellen (EDM) som minskar beroendet av 

huvudobjektmodellen av databasens schema där data lagras. 

Utvecklare kan arbeta med Entity Framework och informationen som lagras i databasen utan 

att ens behöva tänka på hur data faktiskt lagras och representeras i den underliggande 

databasen. Ramverket tar hand om nödvändiga översättningar till att antingen hämta data från 

din databas eller utföra insättningar, uppdateringar och raderingar (Collins, 2008). 

 

Figur 4 – Arkitektur över Entity Framework 4.0 

 
(Microsoft, 2011c) 
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2.6.1 Objektrelationsmappning (ORM) 
Objektrelationsmappning är en programmeringsteknik för att konvertera data mellan 

inkompatibla system i relationsdatabaser och objekt-orienterade programmeringsspråk. ORM-

verktyget förmedlar mellan objektorienterade arkitektursystem och relationsmiljöer: det är en 

lösning för felmatchningar. Detta skapar en virtuell objektdatabas som kan användas inom 

programmeringsspråket. ORM-verktyget tar inte bara hand om konverteringen utan det kan 

också minska utvecklingstiden avsevärt då man inte längre behöver hantera data manuellt i 

SQL. Målet med ORM-verktyget är att avlasta utvecklaren från 95 % av vanliga databasfel. 

ORM-verktyget är mest användbart i objektorienterade sammanhang och hjälper till med att 

ta bort eller kapsla in SQL-kod och översätta vanligt förekommande översättningar från 

tabeller till grafiska objekt (Xia, 2009). 

 

ORM-verktyget är dock inte helt nytt för Microsoft men de har gjort en hel del förbättringar i 

Entity Framework och den största skillnaden ligger i Entitets datamodell och dess förmåga att 

skriva till frågespråket LINQ. Nu kan man även använda Entitets SQL och T-SQL som 

frågespråk och för att ställa dynamiska frågor. Entity Framework stödjer entitetsarv vilket 

betyder att man kan utöka entitets klasser till att skapa dina egna entitetsklasser. Det går att 

definiera många olika relationer som en-till-en, en-till-många och även många-till-många 

(Kanjilal, 2008). 

 

ADO.NET Entity Framework består sammanfattningsvis av följande komponenter som även 

kommer att förklaras på kommande sidor för bättre förståelse: 

 

 Entitetsdatamodellen 

 LINQ till entitetsfrågor 

 Entitetsklienten 

 Entitets-SQL  

 Objektservicelagret 

 

Följande modell illustrerar lagren i Ado. Net Entity Framework och hur de relaterar till 

varandra. 

Figur 5 – Relationer i Ado.Net Entity Framework 

 
(Kanjilal, 2008) 
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2.6.2 Entitetsdatamodellen (EDM) 
Entitetsdatamodellen som den heter på svenska är kärnan i ADO. NET Entity Framework. 

EDM är abstrakt den logiska eller relations schema och exponerar det konceptuella schemat i 

data med hjälp av följande tre lager (Kanjilal, 2008): 

 

 Det konceptuella datadefinition språks lagret (C-Space) 

Definierar entiteterna och deras relationer. Definierar även dina affärsobjekt och deras 

relationer i XML-filer.  

 

 Mappning av schema definition språks lagret (C-S Space) 

Ansvarar för mappningen mot det konceptuella och det logiska lagret. Mappar dina 

affärsobjekt och deras relationer som är definierade i det konceptuella 

datadefinitionsspråkslagret med tabeller och relationer som är definierade i det logiska 

lagret. Det är ett mappningssystem som är skapat i XML, som länkar eller mappar det 

konceptuella lagret och det logiska lagret.  

 

 Lagerutrymme definition språks lager (S-Space) 

Representerar schemat av den underliggande databasen. Det omfattar tabeller, lagrade 

procedurer, vyer och funktioner. Det modelleras av SQL-kommandon. 

2.6.3 LINQ till entitetsfrågor 

Vi kommer att mäta prestanda och dess svarstider genom att sammanställa LINQ till 

Entitetsfrågor.  

 

Language Integrated Query (LINQ) eller som det heter på svenska språkintegrerad fråga är ett 

frågetransaktionsspråk som har blivit introducerad som en del av C# 3.0 biblioteket. Det 

består av en uppsättning frågeoperatörer för olika datakällor (LDAP, Objects, CSV, XML, 

Entities, SQL etc.). Det är en förlängning av C# språket och ger ett förenklat ramverk för 

åtkomst till relationsdata i ett starkt skrivet objektorienterat sätt (Kanjilal, 2008). 

2.6.4 Entitsklienten 
Enhetsklienten är Entity Frameworks motsvarighet av ADO. NET’s SQL-klient eller Oracles 

klient som använder inbäddad-SQL för att ställa frågor till den konceptuella modellen. Man 

skapar en koppling genom enhets-koppling, exekverar kommandon genom enhets -

kommandon och hämtar resultatet genom enhetsdataläsaren (Kanjilal, 2008). 

2.6.5 Entitets-SQL 
Enhets-SQL är ett datalager av fristående derivat av T-SQL som stödjer enhetsarv och 

relationer. Man kan använda det till frågedata genom att använda det konceptuella schemat. 

Man kan till och med bygga sina egna dynamiska frågor. Utöver LINQ till entiteter behöver 

man enhets-SQL för att skriva frågor som är svåra att fastställa fram till dess att frågan ska bli 

exekverad. Enhets-SQL är ett text-baserat frågespråk som man kan använda i princip på 

samma sätt som man använder ADO. NET dataleverantörer (Kanjilal, 2008). 

2.6.6 Objektservicelagret 
Till skillnad från att ställa frågor mot den konceptuella modellen, kan man behöva arbeta med 

enheter som finns i objektminnet eller i en samling i objektminnet. För att kunna göra det 

behövs objektservicelagret. Du kan använda det för att hämta data från alla datalager, men 

med hjälp av mindre kod. Objekttjänstelagret erbjuder följande tilläggstjänster: 
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ändringsspårning, trög laddning, optimistisk samtidighet (hindrar att data som uppdateras 

samtidigt skriver över den andra), slå samman uppgifter, identitetsupplösning och stöd för att 

ställa frågor till databasen genom entitets-SQL och LINQ till entitetsfrågor (Kanjilal, 2008). 

2.7 Lagrade procedurer och direkt användning av SQL-

satser 
Det finns en mängd olika skäl till att använda lagrade procedurer och vyer istället för direkt 

åtkomst till databasen via SQL kommandon. Lagrade procedurer eller en vy är en sparad fråga 

som en användare kan köra utan att användaren har tillgång till den underliggande databasen. 

Den används även för insättning, uppdateringar och radering, och används med fördel vid 

koppling mellan ett flertal tabeller så kallade joins. Lagrade procedurer cachas i minnet för 

senare användning och förbättrar därför prestanda. Sett ur underhållsperspektiv så är en lagrad 

procedur lättare att ändra i än i ett hårdkodade inbäddade SQL-satser i applikationer som 

kräver omkomplimering av koden. Procedurer och vyer minskar även nätverkstrafiken då 

SQL satser kan utföras i omgångar istället för att skicka flera förfrågningar till klienten. Att 

lagra procedurer minskar även mängden kod. (Microsoft, 2003b). 

 

Ytterligare en aspekt är att lagrade procedurer exkvensieras på servern och inbäddade SQL-

satser på användarens dator (klient körd) vilket gör att frågans hastighet påverkas av 

hårdvaran hos användaren, vilket inte händer med lagrade procedurer. Lagrade procedurer 

används även i relationsdatabaser. 

2.8 Marknaden för databaser 
Marknaden för databaser ökade med totalt 11 % från år 2001, 1 046 miljoner $ US-dollar till 

2003 med 1 128 miljoner $ US-dollar i en marknadsundersökning som gjorts av IDC. 

Relationsdatabaser dominerar marknaden och är ledande. Marknaden för objektorienterade 

databaser endast 3 % i denna undersökning. I denna undersökning så minskar marknaden för 

objektorienterade databaser (Olofson, 2003). 

 

Fördelning över var hur användningen i världen ser ut visas i nedanstående tabell. Som vi ser 

är USA och Väst Europa de dominerade aktörerna på marknaden över databaser. 
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Databasmarknaden förväntas att växa med 11,6 % under 2011 och nå en total 

marknadsstorlek på 3550 miljoner $ US-dollar säger Wilvin Chee vice president på ”World 

Wide Software Tracker”. Den största tillväxten väntas i databasverktyg för utveckling och 

förvaltning (IDC, 2011).  

 

Det finns ett behov av att hantera data på en högre nivå och som kan användas för beslutsstöd 

och som hjälp för att automatisera affärsprocesser. Det har resulterat i en stark tillväxt för 

databashanteringssystem som stödjer ansträngningar när det gäller master-data, datastyrning, 

applikationsutveckling och driftsättning (Olofson, 2003), 

 

De tre största leverantörerna Oracle, IBM och Microsoft innehar 75 % av den globala 

marknaden under 2011 (IDC, 2011). 
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3 Metod 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom hur vi gått tillväga för att få fram vårt material till 

teoriavsnittet samt hur vi gått tillväga när vi utformat våra tester. 

 

Nedan är en modell av vår metodanvändning i uppsatsarbetet. Modellen har vi anpassat och 

strukturerat efter vårt arbete. Vi kommer nu att förklara respektive steg. 

 

Figur 6 - Metodöversikt 

 
 

Arbetet med denna uppsats är baserat på Oates ”Model Of The Research Process” (Oates, 

2006). Anledningen till att vi använde oss av denna modell är att vi anser att den gav en tydlig 

och överskådlig bild av arbetet. 

 

Undersökningen har vi delat in i fyra faser, en inledande fast, strategi, datainsamlingsmetod 

och dataanalys. Varje steg inom de olika faserna involverade en eller flera 

metodanvändningar som förde arbetet vidare till nästa fas. 

3.1 Inledande fas 
I detta kapitel kommer vi att förklara varför vi är intresserade av att jämföra prestanda mellan 

de två olika databaserna vi valt ut. Vi kommer att presentera hur vår litteraturstudie gick till 

och förklara för- respektive nackdelar med en kvantitativ ansats. 

3.1.1 Erfarenhet, idé och motivation 
I detta steg reflekterade vi över vad vi ville ta reda på och varför. Det som främst väckte vårt 

intresse var problematiken att när man programmerar applikationer som skall arbeta mot 

databaser riskerar man att hamna i en situation där man får skriva mängder med kod för att 

kunna kommunicera mellan applikation och databas, oftast repeterar man samma kod men 

med små skillnader (Keene, 2004).  

 

Vi har erfarenhet från två tidigare kurser där vi själva testat att programmera applikation till 

databas med en relationsdatabas och en objektorienterad databas. Vi visste av egen erfarenhet 

att det är en tidskrävande process och även i en studie från 2004 visade en uppskattning på 
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tidsåtgången att koppla applikation mot databas vara 30-40% av utvecklingstiden (Keene, 

2004). 

3.1.2 Litteraturstudie 
Vår litteraturstudie är baserad på publicerade artiklar och böcker. Vi sökte litteratur i 

databaserna LibHub och ACM-Digital Library. ACM-Digital Library innehåller artiklar 

publicerade för Association for Computing Machinery och är enligt Thomson-Reuters den 

mest citerade publikationen i hela datavärlden (ACM, 2012). Vi fann därför den databasen 

som en pålitlig källa. Vi sökte även artiklar i universitetets egen databas (tidigare ELIN) med 

anslutning till ca 18 miljoner tidsskrifter och 27,5 miljoner EBSCO fulltextdatabaser (ELIN, 

2012).  

 

Vi har använt oss av sökorden ”ADO. NET”, ”ADO. NET 3.5”,”ADO. NET Entity 

Framework”, “ORM Tool”, “Object Relational Mapping”, ”NHibernate”, “Stress testing” 

“Objektorienterad databas”, “Relationsdatabas”, “Prestandatest” och “Performance test”. 

ADO. NET har varit ett relevant sökord då det innefattar båda ramverken.  

 

Då sökorden gav oss många träffar har den initiala gallringen baserats på en genomläsning av 

artiklarnas sammanfattningar. De artiklar som uppenbarligen föll utanför vårt ämnesområde 

eller avgränsning togs inte vidare till nästa steg. I den andra gallringen plockade vi ut artiklar 

som behandlade relationsdatabaser, objektorienterade databaser och artiklar som tidigare hade 

utfört tester. Vi hittade dessutom en artikel på internet och ett kompendium som handlade om 

prestanda, svarstider och där tester hade utförts med resultat som vi sedan kunde använda vid 

jämförelse av vårt resultat. Det tredje urvalskriteriet var om artikeln eller rapporten var 

utgiven i ett vetenskapligt sammanhang dvs. är artikeln eller rapporten vetenskapligt granskad 

och publicerad. 

 

Vi baserade urvalet på de artiklar vi upplevde ha relevans för studien och viktiga delar 

diskuterade och reflekterade vi över. Artiklarna vi valde ut återfinns i källförteckningen under 

vetenskapliga artiklar.  

 

Vi har även valt att komplettera vissa källor med teknisk information från Microsoft (MSDN), 

detta för att tydliggöra vissa exempel eller ytterligare förstärka påståenden. Dock har vi inte 

fört fram nya resonemang enbart baserade på ADO. NET 3.5 eller ADO. NET Entity 

Framework, då dessa skulle kunna ses som alltför präglade av Microsofts egna intressen.  

 

Sökord som vi använt oss av när vi utfört sökningar på internet är: 

”ADO. NET”,”ADO. NET Entity Framework”, “Data Services”, “Stress testing”, 

“Prestandatest”, “Objektorienterad databas”, “relationsdatabas” och “Performance test”. 

 

Även här baserades den initiala gallringen på genomläsning av webbsidornas 

sammanfattningar. Här har vi också varit mer källkritiska och avstått från webbsidor som 

Wikipedia och istället valt webbsidor som Microsoft MSDN eller andra webbsidor som 

ansetts tillförlitliga. 

 

Vi har strävat efter ett tillfredsställande mått på reliabilitet i vår undersökning, dvs. 

tillförlitlighet i att resultaten skall anses vara riktiga. Om någon avser göra om denna studie så 

skall underlaget för analys ge samma utgångspunkt för tolkningar. Det är inte orimligt att 

resultatet kan variera beroende på tolkning och erfarenhet, men tillförlitligheten i urvalet 

kvarstår dock (Oates, 2006). 
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3.1.3 Kvantitativ ansats med mätning av prestanda  
Då vi kommer att skapa en datacentrerad applikation för respektive databasmodell för att 

sedan utföra prestandatest kommer vi därmed att få resultat i form av siffror vilket resulterar i 

kvantitativ dataanalys. 

 

Det finns många krav att testa som användbarhet, reliabilitet, effektivitet, 

underhållbarmässighet, testbarhet, bärbarhet och återanvändbarhet. Men vi anser att det test 

som är mest relevant för denna uppsats är prestandatester som mäter prestanda vid olika typer 

av belastningar med data. Det är prestandan som skiljer sig mest när man jämför en 

relationsdatabas och en objektorienterad databas. När man utvecklar programvara så är 

prestandan av central betydelse för applikationens funktionalitet (Mostarda, 2011). 

Entity Framework är dessutom en relativt ny modell som innehåller nya tekniker och 

prestanda är högt prioriterat vid utvärdering om den nya tekniken är användbar eller inte 

(Nischalke, 2011). 

 

Fördelarna enligt Oates med att använda en kvantitativ ansats är: 

 

 Det ger ett vetenskapligt anseende.  

 Analysen är baserad på väletablerade tekniker och betydande tester. 

 Analysen är baserad på mätbara siffror och inte subjektiva intryck. Dessutom kan våra 

tester göras om av andra personer. 

 Stora volymer av data kan analyseras direkt med hjälp av programmjukvara. 

 

Nackdelarna enlig Oates med att använda en kvantitativ ansats är: 

 

 Många personer ogillar att arbeta med siffror. 

 Det finns en viss risk med att arbeta med tester och använda ramverk utan att vara 

djupt insatt. 

 Analysen kan enbart bli så bra som den genererade data. Fokus på siffrorna kan 

medföra att man glömmer bort viktiga aspekter. 

 Man måste ha klart för sig vilka typer av tester som skall genomföras och vilken typ 

av kvantitativ data de genererar. 

 Enkla fel kan ge missvisande resultat. 

3.2 Strategi 
I detta kapitel kommer vi att förklara vår strategi och hur vi tänkt utforma vårt prestandatest. 

3.2.1 Mätning 
Vår strategi är att skapa en kundapplikation som använder sig av en databas och vi kommer 

att testa denna kundapplikation på två databaser där den ena är skapad enligt ADO. NET 

relationsdatabasmodell och den andra är skapad enligt ADO.NET Entity Frameworks 

databasmodell. Vi kommer sedan att utföra prestandatester på respektive databas som 

kommer att ge oss svarstider i millisekunder som vi kommer att använda när vi jämför 

prestandan. Koden som skapas till kundapplikationerna kommer vi även att använda när vi 

ska jämföra antal kodrader för respektive databas. 

Vi har valt att återupprepa mätningar som liknar dem från boken Entity Framework in Action 

för att på så sätt kunna jämföra om vårt resultat är rimligt.  
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3.2.2 Utformning av test 
Det är komplext att genomföra prestandatester eftersom ett applikationssystemets prestanda 

beror på många olika parametrar. Parametrarna som styr ett applikationssystems prestanda är 

åtskilliga. Vanliga parametrar är: datamängder, indexeringar, miljökonfigureringar, hårdvara, 

applikations-modularisering och SQL-frågor.  

 

Vår kundapplikation kommer att innehålla kunder, beställningar och antal produkter av olika 

antal i databasen. Vid testning av insättning i databasen så kommer en kund att skapas som 

sedan med iteration (det vill säga med en loop-funktion) sätter in först 100 sedan 1000, 5000 

och sist 10000 kunder. Det gör vi för att vid insättning av data till databasen så påverkas 

prestandan mest.  

Som en jämförelse så exekveras också en uppdatering av 1000 kunder.  Vi kommer sedan att 

testa svarstider genom att ställa en fråga till databasen som hämtar alla kunder med ett namn 

som börjar på C i databasen.  

I relationsdatabasen finns det default ett nonclustred index på primärnyckeln. Ett nonclustred 

index kan liknas med ett index i en lärobok. Data lagras på ett ställe och indexet i en annan 

med pekare till lagringsplatsen för data. Objekten i indexet lagras även i den ordningen där 

indexet är viktigast (Microsoft, 2000a). För att testerna ska bli rättvisande så kommer vi att 

testa att optimera den objektorienterade modellen. Kundapplikationen körs i Visual Studio 

2010 Ultimate och SQL Server Management R2. 

När testning utförs på en server så kallas de för stresstester. Vi använder 2 serverar till vår 

kundapplikation och den belastar först den ena servern i den första iterationen sedan belastar 

den andra servern i vår testning genom kod som är skriven i C#.  

 

Vid testningen så görs optimeringar genom att varmköra frågor, se till att frågor sparas lokalt 

på disken, slå av spårningsfunktioner vid fyllning av data till datasetet i applikationen. 

För testningen av Entity Framework har LINQ använts. Det är ett frågspråk där SQL frågor 

ställs i Visual Studio till den underliggande SQL strukturen och som sparas i minnet och i 

XML-filen (Adya, 2009). Frågorna är desamma till den objektorienterade modellen och 

relationsdatabasmodellen. Testen kommer att köras tre gånger för att fastställa att de ger 

samma resultat.  

 

Frågorna som ställs mot databasen är likadana. Efter varje test så omskapas databastabellen 

för att utgångsläget ska vara detsamma. 

 

I boken Microsoft Entity Framework 4 in Action så har testningen endast gjorts på en server. 

Vår testning bygger på test gjorda mot två stycken Hewlett-Packard ProLiant ML370 G5 

Server och en virtuell server. Nätverket är trådlöst och går via ADSL med en hastighet på 

mellan 12-24 Mbit. Vid mätning med bredbandskollen.se kommer bredbandet upp i 13,71 

Mbit. Våra tester använder det trådlösa nätverket vilket kan påverka resultatet något.  

Våra tester ska jämföras med Entity Framework in Action och våra värden kommer att vara 

fet-markerade för att markera skillnaden i testningen.  

Tiden för att bygga kundapplikationen och testningen är cirka 50 arbetstimmar. 
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3.3 Datainsamlingsmetod 
Här kommer vi att förklara hur kundapplikationen utvecklats, vad för servrar vi använt och 

slutligen förklara hur prestandatestet gått tillväga. 

3.3.1 Utveckling av kundapplikationen 
Under denna fas programmerades applikationerna och när de var klara utförde vi 

prestandatest baserade på vår utformning av test. 

 

Grunden för kundapplikationen är relationsdatabasen som utvecklades först. Den 

objektorienterade databasmodellen använder sedan databasen som den genom ett ORM-

verktyg där tabellerna i databasen omvandlas till klasser i ADO. NET Entity Framework. 

Klasserna omvandlas sedan till en objektkontext som kommunicerar via ett affärslager till 

kundapplikationen. Relationsdatabasen använder klassbibliotek i ADO. NET och SQL-

kopplingen för att kommunicera med databasen. 

3.3.2 Server specifikation 
 

Server spec. av servrarna vi använt oss av till våra tester 

 

CPU:  INTEL Quad Cora Xenon E533325 2,8 GHz. 

  

Minne:   8GB ( 2 * 4 GB)  

 

Nätverk:  2 x Gigabit enhet 10/100/1000. 

 

HDD:  2 X 500 GB RAID 1 Konfigurerade.  

 

OS/Program Windows Server 2008 R2 64-Bit, SQL server 2008 R2. 

 

Dator spec. från Microsoft Entity Framework 4 in Action (Mostarda, 2011). 

 

8 GB Ram, TS9600 dual Core processor, 2,86 Ghz, Windows 7 64 bitar, SQL Server 2008 

 

En server är byggd för att hantera stora mängder data. För att den ska klara detta på ett bra sätt 

så är det bandbredden, diskarnas kapacitet och hur snabbt som data returneras och visas på 

klienten som är det primära. Servrarna vi använt är företagsservrar som hanterar stora 

mängder data åt olika företag både i Sverige och utomlands. Den ger därför en bild av hur vår 

applikation fungerar i en mer företagslik miljö än bokens värden som endast är körda på en 

server och som vi använder som jämförelsesiffror. 

3.3.3 Prestandatest av applikationen 
Prestandans svarstider har mätts i millisekunder. ADO. NET Entity Framework uppför sig 

precis som väntat och man ser att hastigheten på standardfrågor är sämre. Datareaders överför 

data från readern till objekt som motsvarar tabellens funktion, detta gör att det tar längre tid 

för standardfrågor att köras. 

 

Vi har valt att simulera att det är många användare inne samtidigt och som gör en insättning 

av data och en uppdatering. Skillnaden är mer påtaglig vid många inloggade användare om 
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över 5000 användare är inloggade samtidigt och använder sig av frågor. Under 5000 frågor så 

är inte skillnaden så stor i millisekunder (1 millisekund är en hundradels sekund). 

 

Det finns en del interna funktioner i Entity Framework som vi kan använda för att få ut en 

större prestandaökning. När en entitets SQL-fråga körs första gången så sparas den i cachen 

dvs. antingen i arbetsminnet eller på en disk. Andra gången frågan exekveras så kontrollerar 

entitetsklienten om det finns en kopia på den ställda frågan i minnet eller på disken.  

Genom att optimera entitets SQL-frågor och köra dem en första gång innan testet genomförs 

så kan vi genomföra en planerad cachning. 

Det går att få ut bättre prestanda genom att ändra spårningen. Det vill säga genom att läsa 

entiteter, och slå av spårningsfunktionen (Blakeley, 2009). 

 

För att säkerställa resultaten och få exakt samma resultat har vi gått efter följande riktlinjer: 

Frågorna till databasen är utförda 50 gånger för att säkerställa att inte objekten bara lagras i 

minnet. Utan att frågan ställs och förstörs varje gång. Med andra ord att databaskopplingen 

öppnas och stängs varje gång. Detta för att försäkra att ADO. NET och Entity Framework ska 

utföra frågorna på samma sätt. 

Alla fält i ADO. NET måste gås igenom. För att kunna jämföra ADO. NET och Entity 

Framework så måste vi se till att de uppför sig likadant. Entity Framework läser data från en 

fråga som den sedan översätter till ett internt format. När vi läser data från ADO. NET så 

måste vi säkerställa att de uppför och läser alla kolumner för att simulera samma 

funktionalitet. 

Vi lägger till 500 kunder i databasen. Dessa testas både i ADO. NET och Entity Framework. 

Det innebär att 500 kunder sparas samtidigt. God teststandard kräver detta (Mostarda, 2011). 

 

I Entity Framework så måste en fråga bli ”varmkörd” innan man kan ge den kommandon, för 

att testen skall bli rättvis. Detta för att vi ska försäkra oss om att metadata och andra data som 

Entity Framework behöver finns på plats innan vi kör testet. Annars finns en risk att 

testningen blir missvisande av uppstartsprocessen då metadata behöver laddas från disk. 

För testningen så bygger vi i testkoden C# ett klockobjekt med funktionaliteten - stoppa och 

stanna klockan (Mostarda, 2011). 

3.3.4 Att skriva till databasen 
Det finns några olika sätt att skriva till en databas. Genom att sätta in värden, uppdatera 

värden eller ta bort värden från databasen. I vår test så har vi avgränsat oss till att göra ett test 

med att sätta in 500, 5000 och 10000 nya kunder och spara dessa till databasen och se hur 

prestandan påverkas.  

3.4 Dataanalys 
Den sista fasen dataanalys har vi sammanställt våra mätningar i tabellformat och jämfört våra 

svarstider med svarstiderna från boken Entity Framework in Action. Nedan följer förklaringar 

till vad vi har mätt som sedan återkommer i resultat med tillhörande svarstider i tabellformat. 

 

De tabeller som skapades var följande:  

Company, Fulltexttable, GeometrySample, Order, OrderDetail, Product, ProductSupplier, 

Shirt and Shoe. 

 

De lagrade procedurer som skapades på dessa tabeller är:  

DeleteCustomer, DeleteOrder, DeleteOrderDetail, DeleteSupplier, GetCompanies, 

GetCustomerforTest, GetOrderDetail, GetOrderWithComplexProperty, 
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GetPagedOrderDetails, GetProduct, GetTopOrder, GetTotalOrderAmount, InsertAudit, 

InsertCustomer, InsertOrder, InsertOrderDetails, InsertSupplier, UpdateCustomer, 

UpdateOrder, UpdateOrderDetail, UpdateSupplier. 

 

Mätning av prestanda och svarstider genom att sammanställa LINQ till Entitets frågor 

ADO. NET Entity Framework arbetar med olika datalager. Det medför att när vi ställer 

komplexa frågor till databasen så ska de passera och översättas i datalagret första gången som 

den ställs. Genom att sammanställa en fråga så kan den sparas i arbetsminnet och nästa gång 

som en fråga ställs så behöver inte datalagret översätta den utan använder sparning i 

arbetsminnet (Blakeley, 2009).  
 

Mätning av prestanda och svarstider med planerad sparning i arbetsminnet för entitets 

SQL 

Test att köra samma fråga men med den skillnaden att vi gör en planerad sparning i 

arbetsminnet. Den planerade sparningen i arbetsminnet är påslagen som standardinställning. 

Andra gången frågan körs så kontrollerar entitetsklienten om det finns en kopia i 

arbetsminnet. Resultaten visar att prestandan kan förbättras med en planerad sparning i 

arbetsminnet med cirka en sekund (Blakeley, 2009). 

 

Mätning av prestanda och svartider med spårningsfunktionen avslagen 

Här väljer vi att visa resultatet i ett dataformulär så att användaren inte ska kunna förändra 

resultatet. Det finns en spårningsfunktion i SQL-servern som loggar de förändringar som sker 

i databasen. Denna funktion är påslagen som en standardinställning. För att optimera 

databasen så kan vi välja att slå av denna spårningsfunktion (Blakeley, 2009). 

 

Mätning av prestanda och svarstider genom att använda lagrade procedurer 

Genom att använda oss av lagrade procedurer som hämtar orderdetaljer, kunduppgifter m.m. 

så kan vi testa prestandan ytterligare, lagrade procedurer kan även användas för att minska 

mängden kod (Blakeley, 2009). 

 

Förbättra prestanda hos SQL server genom indexering och partionering 

Det går att skapa index på tabeller i SQL databasen. Genom att skapa en clustred-index som 

endast går att skapa på en kolumn i en tabell. Indexet skapas på primärnyckeln i en tabell och 

gör att sökningen i databasen blir snabbare (Hotek, 2009). 

 

Index 

Ett andra index benämns som non-clustred index och kan skapas på de andra kolumnerna i 

tabellen. Det kan max finnas 16 index per kolumn och inte mer än 1000 nonclustred-index. 

Dessa index hjälper till att snabba upp databasen vid sökningar i den. Innehåller tabellen 

mycket data är det att rekommendera att använda dessa. Index behöver ses över ibland och 

databasansvarig behöver då defragmentera indexen så att de tar mindre plats på hårddikens 

utrymme (Hotek, 2009). 

 

Partionering 

Partionering innebär att du lägger ett schema på en tabell och där anger kriterier för max och 

minvärden för en tabell. I stora tabeller som till exempel hanterar flera år kan databastabellen 

delas upp i mindre delar. Detta medför att SQL server snabbare kan nå data i databasen 

(Hotek, 2009). I kundapplikation så skapades ett index på primärnyckeln för varje tabell för 

att göra sökningarna snabbare. 
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3.5 Alternativa datainsamlingsmetoder 
Här kommer vi att diskutera alternativa datainsamlingsmetoder och varför vi valt att inte 

använda dem. 

3.5.1 Kvalitativ ansats med intervjuer eller enkäter 
Istället för ett test hade vi kunnat intervjua eller gjort en enkätundersökning med personer på 

IT- företag som jobbar med relationsdatabaser och/eller objektorienterade databaser. Men då 

personer kan ha väldigt olika syn på de olika databaskopplingarna ansåg vi att intervjuer 

kunde ge alldeles för individuella resultat beroende på erfarenhet och kunskap. Vi tror att 

många som arbetar med relationsdatabasmodeller skulle föredra den modellen och tala till 

dess fördel och vise versa. Det kan också vara ett problem om utvecklare håller på att ta sig 

över inlärningströskeln då kan den personen exempelvis ha en negativ inställning till 

exempelvis den objektorienterade databasmodellen (Kanjilal, 2008). Vi ansåg därför att ett 

kvantitativt test där vi får fram resultat i form av siffror var optimalt för vår undersökning. 

3.6 Metodkritik 
Det finns tyvärr nackdelar med att använda testverktygen som vi använt. Det bör man vara 

medveten om. Om nackdelarna inte hanteras finns det risk för att kvaliteten blir lägre istället 

för högre. Nackdelarna i vårt fall är att det krävs specialkompetens för att skriva dessa tester 

och eftersom att vi har tagit in extern hjälp för detta gäller det att programmeraren som skrivit 

de automatiserade testfallen, som är baserade på våra testfall och krav blir korrekt förstådda. 

Det finns även en risk för att lita för mycket på automatiseringsverktyg. Om vi kör 20st 

automatiserade testfall och inte hittar några fel kan det vara positiv men det kan även innebära 

att testfallen är dåligt skrivna eller att testfallen blivit utnötta precis som vid manuella tester 

(Eriksson, 2008). 

Vi har haft en neutral ställning till modellerna och lägger ingen värdering i resultaten i den 

aspekt att vi haft för avsikt att uppmåla någon modell som bättre eller sämre än den andra. 

 

Vårt huvudintresse har hela tiden varit att mäta prestanda mellan databasmodellerna. Det hade 

varit naivt att tro att någon av databaskopplingarna är fulländad, detta är dock en bra 

utgångspunkt för att se hur man kan fortsätta mäta prestanda och svarstider för att i framtiden 

skapa ännu snabbare, effektivare och säkrare databaskopplingar.  

Vi är medvetna om att källor på internet kan ifrågasättas. I de fall då webbsidor använts har 

dessa i huvudsak varit modellernas formella sida eller av människor som arbetar eller som 

varit med vid utvecklandet av modellerna. 
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4 Resultat 
Vi kommer i detta kapitel att presentera resultaten av våra mätningar mellan den 

objektorienterade databasmodellen och relationsdatabasmodellen.  

4.1 Testresultat 
Observera att de fetmarkerade sifforna är från vår mätning av prestanda och svarstider per 

millisekund mellan de två olika modellerna. De andra testvärdena är hämtade från Entity 

Framework in action (Mostarda, 2011). 

 
Teknik Antal 1:a försöket 2:a försöket 3:e försöket Medelvärde Differens 

       

ADO.NET 100 493 ms 491 ms 486 ms 490 - 

Entity 

Framework 

100 530 ms 513 ms 521 ms 521 +6,39% 

ADO.NET 1000 4,626 ms 4,892 ms 4712 ms 4,7  

Entity 

Framework 

1000 5,386 ms 5,385 ms 5,660 ms 5,5 +15,49% 

ADO.NET 5000 

 

24,906 ms 

23,609 ms 

25,325 ms 24,968 ms 26,7 

23,6 

- 

Entity 

Framework 

5000 30,536 ms 

28,896 ms 

29,914 ms 

 

29,535 ms 30,0 

28,9 

+19,66% 

ADO.NET 10000 48,308 ms 47,496 ms 48,324 ms 48,0 - 

Entity 

Framework 

10000 58,297 ms 57,659 ms 58,325 ms 58,1 +20,92% 

 

Ur tabellen ser vi att vid insättning av kunder till databasen så är skillnaden större desto fler 

insättningar som görs. Skillnaderna märks vid 5 000 insättningar av kunder. Med vår mätning 

kan vi se att ADO. NET är 5 millisekunder snabbare än Entity Framework. Uttryckt i procent 

är det 22 %. 

 

Uppdatera 1000 kunder 

 

ADO. NET 1000 35,075 ms   35,1 ms  

Entity 

Framework 
1000 39,100 ms    39,1 ms  

 

Resultatet visar att den objektorienterade modellen med Entity Framework är 4 millisekunder 

långsammare i prestanda vid mätning av massuppdateringar än ADO. NET relationsdatabaser. 

Detta är enbart från vårt test. 
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Utformning av fråga för att hämta kund 50 gånger 

Mätning av prestanda och svarstid per millisekund av Entity Framework och ADO. NET med 

fråga om kunder som börjar på c innan uppvärmning. Ur tabellen så kan vi utläsa att Entitets 

SQL via Objektservice tar 3 gånger så lång tid att exekvera som ADO. NET. Om vi använder 

entitets SQL via entitetsklienten tar det dubbelt så lång tid. Det beror på att ADO. NET Entity 

Framework måste ladda objektkontexten innan frågan kan exekveras. 

 
Teknik Total Medel Differens 

    

ADO. NET 171 ms 3,42 - 

LING to Entitets 1,078 ms 21,56 ms +530% 

Entity SQL via Objekt 

Services 
843 ms 16,86 ms +392% 

Entity SQL via Entity 

Client 
420 ms 8,4 ms +145% 

 

Mätning av prestanda och svarstider av fråga efter optimering genom uppvärmning 

Mätning av prestanda och svarstid per millisekund av Entity Framework and ADO. NET med 

fråga om kunder som börjar på c efter uppvärmning 

 
Teknik Total Medel Differens 

    

ADO. NET 171 ms 3,42 - 

LING to Entitets 975 ms 19,5 ms +470% 

Entity SQL via Objekt 

Services 

788 ms 

6258 ms 

15,76 ms 

125,16 ms 

+360% 

Entity SQL via Entity 

Client 

416 ms 

3443 ms 

8,32 ms 

68,86 ms 

+143% 

 

När vi laddat metadata så kan vi utläsa att entitets SQL via entitetsklienten är 4 millisekunder 

snabbare. Våra testningar visar ett liknade resultat att entitets SQL via entitetsklienten laddas 

dubbelt så snabbt. Våra mätningar visar samma sak, men vårt resultat körs via ett nätverk och 

två servrar och är därför något långsammare än om test körts mot endast 1 dator.  

 ADO. NET är snabbast med svarstider per millisekunder. 

 

Mätning av prestanda och svarstider genom att sammanställa LINQ till entitetsfrågor 

Mätning av prestanda och svarstid per millisekund av Entity Framework och ADO. NET med 

och utan LINQ till entitetsfrågor och mätning med frågan om att hämta kunder som börjar på 

c 50 gånger. 

  
Teknik 1 query Andra query 

medelvärde 

 

    

ADO. NET 4 ms 2,59 ms  

Linq to Entites(utan 

kompilation 
378 ms 12,38 ms  

Ling to Entites (med 

compilation) 
378 ms 10,01 ms  

 

Tabellen visar att LINQ till entitetsfrågor med kompilering kan förbättra prestanda vid en 

andra körning med cirka 2 millisekunder. ADO. NET är trots optimering 7 millisekunder 

snabbare. 
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Mätning av prestanda och svarstider genom planerad sparning i arbetsminnet för 

Entity SQL 

Entity SQL-prestanda med planerad sparning i arbetsminne påslagen och avslagen 

 
Teknik Planerad sparning i minne 

påslagen 

Planerad sparning i minne 

avslagen 

   

Entity SQL via Object Services 9,66 ms 11,66 ms 

Entity SQL via Entity Client 3,82 ms 4,84 ms 

 

Det går att förbättra prestanda i ADO. NET Entity Framework genom att ha en planerad 

sparning i minne påslagen. I tabellen kan vi se att det skiljer 1 millisekund vid denna 

optimering. Att vi erhåller bättre prestanda beror på att metadata lagras i arbetsminnet och att 

ADO. NET Entity Framework därför laddas snabbare. 

 

Mätning av prestanda och svarstider genom att spårningsfunktionen är avslagen 

Mätning av prestanda och svarstid per millisekund med förändringar vid påslagen och 

avslagen medelvärde 

 
Teknik Påslagen Avslagen Differens 

    

ADO. NET 2,59 ms 2,59 ms - 

LING till 

Entiteter(med 

kompilation) 

10,21 ms 3,44 ms +32% 

Entity SQL via Object 

Services 
9,62 ms 3,33 ms +28% 

 

Ur tabellen kan vi utläsa att om vi slår av spårningsfunktionen i ADO. NET Entity 

Framework så kan vi erhålla svarstider som är cirka ½ millisekund sämre än ADO. NET. Med 

denna optimering så är de båda modellerna nästan likvärdiga, om vi accepterar att 

spårningsfunktionen är avslagen. 

 

Mätning av prestanda och svarstider genom att använda lagrade procedurer 

Mätning av prestanda och svarstid per millisekund vid körning med en lagrad procedur. 
Teknik Total Medelvärde Differens 

    

ADO.NET 11 ms 

26,01 ms 

0,22 ms 

52,02 

- 

Object Services 23 ms 0,46 ms +109% 

Entity Client 19 ms 

71,57 ms 

0,38 ms 

143 ms 

+72% 

 

Genom att använda lagrade procedurer så kan vi förbättra prestanda i ADO. NET Entity 

Framework. Vid mätning till en dator skiljer det 12 millisekunder. Vid vårt belastningstest 

med 2 serverar så skiljer det 45 millisekunder. ADO. NET är snabbare i denna mätning. 

 

Resultatet visar att med ADO. NET så använder vi 46 rader kod vid insättning av 500 kunder 

och användare (se bilaga 1). Med ADO.NET Entity Framework använder vi oss av 22 rader 

kod vid insättning av 500 kunder och användare (se bilaga 2). Uppskattningsvis så är antalet 

rader kod cirka 50 % mindre med ADO. NET Entity Framework. Det stöds även i en artikel 
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om prestanda Entity Framework där vi kan se att antal kodrader för Entity Framework är färre 

(Nischalke, 2011). Vi har granskat koden och kan konstatera att det förhåller sig på det här 

sättet i hela projektet som heter Order IT.  Det framgår även i artiklarna om tidigare testning 

på punkt 2.2 att antal kodrader är färre för Entity Framework.  

 

Utvecklingskostnaden är en annan viktig faktor vid utveckling av programvara. Vid 

jämförelse av de olika modellerna får en diskussion föras om vilken modell som ska 

användas. Om kunden vill ha en snabb prestanda så är ADO. NET lämpligast att använda.  

Men om man slår av spårningsfunktionen så skiljer det bara en ½ millisekund vid 

prestandamätningar och då kan ADO. NET Entity Framework vara ett alternativ med tanke på 

mindre antal kodrader som behöver skrivas samt att utvecklingstiden borde bli mindre. 

 

Mängden med antal rader skriven kod är en viktig kostnadsfråga för företag när de skall välja 

databasmodell. Ett exempel på kostnadsskillnad: 

En utvecklares timkostnad varierar mellan 800 – 1000 kr per timme. Om vi antar att en 

applikation tar 6 månader att utveckla har vi en kostnad på i snitt 800 kr * 168 timmar per 

månad * 6 är en kostnad på cirka 800 000 kr. Om utvecklingstiden kan halveras till en 

kostnad av närmare en halv miljon kronor är detta en faktor som bör beaktas i val av modell. 
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5 Analys  
ADO. NET relationsdatabasmodell är något snabbare än ADO. NET Entity Frameworks 

objektorienterade databasmodell med avseende på prestanda. Det tar tid för den 

objektorienterade modellen att fylla objekten med data som ska gå igenom datalagren och 

fylla en datareader som sedan ska presenterar resultatet. 

 

Vår mätning av prestanda kan jämföras med tidigare forskning inom området i en uppsats 

Utvärdering av ADO. NET Entity Framework (Pettersson, 2009). Mätningar i uppsatsen visar 

att prestanda och svarstider mätt per millisekund för den objektorienterade databasmodellen är 

2 millisekunder långsammare vid select * from och join-satser än relationsdatabasmodellen. 

Om vi jämför med boken Entity Framework 4 in action så kan vi jämföra och verifiera de 

värden som boken får fram med de mätresultat som vi får fram (Mostarda, 2011). 

Ur artikeln Entity Framework Performance kan vi se likande mätresultat som våra mätningar 

visar. Genom förkompilering, och genom att slå av spårningsfunktioner kan vi förbättra 

prestandan och svarstider per millisekund (Nischalke, 2011). Men vi kan också se samma 

mätresultat här och den objektorienterade databasmodellen är några millisekunder 

långsammare än relationsdatabasmodellen. All hantering av databasen och insättning, 

uppdatering och radering sköts i Visual Studio. Grunden är dock samma för båda modellerna. 

Det är två olika sätt att hantera databaser där den objektorienterade modellen gör om 

tabellerna till objekt och klasser som hanteras i Visual Studio. I Entity Framework skapas 

datalager för att hantera objektkontexten. Det tar längre tid då dessa objekt ska laddas med 

metadata. För att testa prestandan och kontrollera svarstiderna så vidtar vi vissa åtgärder för 

att optimera databashanteringen i ADO. NET Entity Framework 4.0 för att kunna jämföra den 

med ADO. NET 3.5. 

 

Våra funderingar kring varför de flesta företag fortfarande använder en 

relationsdatabasmodell och inte en objektorienterad databasmodell kan bero på den generella 

bristen på standarder. Även brist på erfarenhet inom området pga. att marknaden är begränsad 

och användarna är få påverkar. Erfarenhetsnivån är ännu inte lika hög för de objektorienterade 

databasmodellerna jämfört med relationsdatabasmodellerna. Inlärningskurvan är dessutom 

hög för design och hantering. Detta leder till att tekniken möter motstånd och har svårt att bli 

accepterad. Så länge den objektorienterade databasen är begränsad till en liten, nischad 

marknad kommer detta problemet att bestå (Connolly, 2002). 

 

Antal rader skriven kod är mindre för ADO. NET Entity Framework.  ADO. NET Entity 

Framework är ett relativt nytt sätt att hantera databastabeller (tekniken är ca 3 år gammal). 

Microsoft skriver att ”målsättningen vid utvecklingen av ADO. NET Entity Framework är att 

minska mängden skriven kod och att minska på mängden underhåll än vad som krävs för 

relationsdatabaser” (Microsoft, 2011c).  
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6 Slutsats 
Så hur gick det nu för vår hypotes, påverkade mängden kod prestandan så att den blev 

långsammare och gjorde verktygen som minskar mängden skriven kod så att prestandan blev 

snabbare? Vi kommer nu att ta fram de slutsatser som vi kommit fram till i uppsatsen 

baserade på vår hypotes.  

 

Vår hypotes var att kan en objektorienterad databas med verktyg som medför att mängden 

skriven kod minskar även höja prestandan och ge snabbare svarstider jämfört med en 

relationsdatabas med större mängd kod som då borde slöa ner prestandan och ge långsammare 

svarstider? 

 

Vår hypotes har blivit falsifierad även fast mängden skriven kod av utvecklaren är ca 50 % 

mer för ADO. NET är det ramverket fortfarande snabbare prestandamässigt jämfört med 

Entity Framework. Vår idé om att Entity Frameworks verktyg som medför mindre mängd 

skriven kod borde höja prestandan och svarstider har också blivit falsifierad då det är precis 

tvärtom. Verktygen man använder i Entity Framework medför mindre mängd skriven kod för 

utvecklaren men minskar samtidigt prestandan då objekten måste läsas igenom och ladda 

metadata. Det tar tid för den konceptuella modellen att fylla objekten med data som sedan ska 

laddas igenom datalagren och slutligen presenterar resultatet. 

 

Vårt resultat kan jämföras med resultat från artikeln Entity Framework Performance. Även 

fast vi försökt att optimera prestanda i Entity Framework genom att använda frågespråket 

LINQ till entiteter, varmköra frågorna så att de lagras i arbetsminne, genom av slå av 

spårningsfunktionen för data som inte ska ändras och presenteras i en listbox eller dylikt så 

blir den inte lika snabb som ADO. NET. Även låsning på objektnivå för att hantera 

samtidighet minskar prestandan. 

 

Vår slutsats är att vår hypotes inte är giltig. Men en mindre mängd kod som behöver skrivas 

av programmaren kan ha andra fördelar som till exempel att det är mer underhållbart, ju 

mindre mängd kod ju lättare blir det att söka och åtgärda buggar och fel. Det blir även lättare 

för en annan programmerare att ta över och läsa in sig på koden för underhåll eller vidare 

utveckla.  

 

Slutsatsen jämfört med det klassiska problemet att koppla applikation mot databas är ca 30-

40% av utvecklingstiden är att Entity Framework kan minska den tidsåtgången, genom att en 

mindre mängd kod behöver skrivas av programmeraren. Det innebär att tiden vid 

utvecklingen kan sjunka med cirka 50 % samt även kostnaden för utveckling av 

applikationen. Det förutsätter dock att utvecklaren kan programmera i ADO. NET Entity 

Framework för att denna besparing ska kunna erhållas samt att man är medveten om de 

skillnader som finns i prestanda och att man kan acceptera dessa. 

 

Microsoft jobbar ständigt på att utveckla Entity Framework och någon dag i framtiden 

kommer de förhoppningsvis att lösa prestandaskillnaderna mellan den objektorienterade 

databasmodellen och relationsdatabasmodellen. 

Vi gör inga uttalanden om vilken modell som är bäst att använda. Det överlämnar vi till 

läsaren och den som ska utveckla att själva besluta om vilken modell man vill använda. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Kod för att sätta in 500 kunder i databasen med ADO.NET 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { 

   _watch.Start("Insert 500 customers and 500 suppliers with ADO.NET"); 

 using (SqlConnection conn = new 

SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["OrderITEntitiesDB"].ConnectionSt

ring)) {conn.Open(); 

 using (SqlTransaction tr = conn.BeginTransaction()) { 

   try { 

   for (int i = 0; i < 1000; i++) { 

                                                                                       

using (SqlCommand comm = new SqlCommand("", conn, tr)) { 

                                                                                      

             if (i % 2 == 0) { 

                                                                                      

 comm.CommandText = "insert [dbo].[Company]([Name], [BillingAddress], [BillingCity], 

[BillingZipCode], [BillingCountry], [ShippingAddress], [ShippingCity], 

[ShippingZipCode], " +                                               

                                     "[ShippingCountry], [WSUserName], [WSPassword], 

[WSEnabled], [Type], [IBAN], [PaymentDays]) " + 

                                                   

                                     "values (@0, @1, @2, @3, @4, @5, @6, @7, @8, 

null, null, @9, @10, null, null); " + 

                                                                                      

"select [CompanyId], [Version] from [dbo].[Company] where @@ROWCOUNT > 0 and 

[CompanyId] = scope_identity()"; 

                                                                             

            comm.Parameters.AddWithValue("0", "Customer998"); 

                                                                             

            comm.Parameters.AddWithValue("1", "Address998"); 

                                                                             

            comm.Parameters.AddWithValue("2", "City998"); 

                                                                             

            comm.Parameters.AddWithValue("3", "ZipCode998"); 

                                                                             

            comm.Parameters.AddWithValue("4", "Country998"); 

                                                                             

            comm.Parameters.AddWithValue("5", "Address998"); 

                                                                             

            comm.Parameters.AddWithValue("6", "City998"); 

                                                                             

            comm.Parameters.AddWithValue("7", "ZipCode998"); 

                                                                             

            comm.Parameters.AddWithValue("8", "Country998"); 
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            comm.Parameters.AddWithValue("9", "0"); 

                                                                             

            comm.Parameters.AddWithValue("10", "C"); 

                                                                                      

   } 

                                                                                      

    else { 

                                                                             

            comm.CommandText = "insert [dbo].[Company]([Name], [BillingAddress], 

[BillingCity], [BillingZipCode], [BillingCountry], [ShippingAddress], [ShippingCity], 

[ShippingZipCode], " + 

                                                                                      

"[ShippingCountry], [WSUserName], [WSPassword], [WSEnabled], [Type], [IBAN], 

[PaymentDays]) " + 

                                                                                      

"values (@0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, @1, @2, 

@3); " + 

                                                                                      

"select [CompanyId], [Version] from [dbo].[Company] where @@ROWCOUNT > 0 and 

[CompanyId] = scope_identity()"; 

                                                                                       

comm.Parameters.AddWithValue("0", "Supplier998"); 

                                                                                       

comm.Parameters.AddWithValue("1", "S"); 

                                                                                       

comm.Parameters.AddWithValue("2", "123456789012345678901234567"); 

                                                                                       

comm.Parameters.AddWithValue("3", "20"); 

                                                                                      

             } 

                                                                                       

            comm.ExecuteNonQuery(); 

                                                                                       

} 

   } 

  tr.Commit(); 

          } 

    catch (Exception er){ 

    tr.Rollback(); 
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                                                              } 

                                                  } 

                                     } 

                                     _watch.Stop(); 

                         } 

Bilaga 2 – Likadan kod som i bilaga 1 men nu med ADO.NET Entity 

Framework sätta in 500 kunder 

using (OrderITEntities ctx = new OrderITEntities()) { 

    var c = ctx.Companies.ToTraceString(); 

                                     } 

  using (OrderITEntities ctx = new OrderITEntities()) { 

     for (int i = 0; i < 500; i++) { 

          Customer c = new Customer {Name = "Customer" + i, 

     BillingAddress = new AddressInfo { Address = "Address" + i, 

   City = "City" + i, 

                                                                                       

Country = "Country" + i, 

                                                                                       

ZipCode = "ZC" + i    }, 

            ShippingAddress = new AddressInfo {    Address = "Address" + i, 

                                                                                       

City = "City" + i, 

                                                                                       

Country = "Country" + i, 

                                                                                       

ZipCode = "ZC" + i 

    }, 

    false 

                                                              }; 

     ctx.Companies.AddObject(c); 

  Supplier s = new Supplier {  Name = "Supplier" + i, 

 IBAN = "123456789012345678901234567", 

PaymentDays = 20, 
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 }; 

 ctx.Companies.AddObject(s); 

} 

_watch.Start("Insert 500 customers and 500 suppliers with EF"); 

 ctx.SaveChanges(); 

_watch.Stop(); 

   } 

} 

Bilaga 3 – Sätta in kunder med ADO.NET  

-Klocka.Start(”Insert 500 kunder med ADO.NET”); 

 

Using (var conn = new Sqlconnetion(connString)) 

{ 

   Try 

    { 

      For (int i = 0; i < 500; i++) 

     { 

       Using (SqlCommand conn = new SqlCommand(“”, conn, tr)) 

        { 

           Conn.CommandText = HamtaKundSQL(); 

           Conn.Parameters = HamtaKundParam(); 

           Conn.ExcutenonQuery(); 

} 

} 

Tr.Commit(); 

} 

Catch (Exception er) 

{ 

      Tr.Rollback(); 

} 

} 

} 

_Klocka.Stop(); 
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Bilaga 4 – Sätta in kunder genom att använda Entity Framework 

Using (OrderIEntitetes  ctx = new OrderIEntitets()) 

{ 

     for ( int = 0; i < 500; i++)  

{ 

    Kund k = SkapaKund(); 

    Ctx.Foretag.Addobject(k); 

} 

 _Klocka.Start(”Insert 500 kunder with EF”); 

  Ctx.SparaForandring(); 

  _Klocka.Stop(); 
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Bilaga 5 - Test värden från Applikationen 

 

 

Här är värden från våra belastningstester som lagt in med feta värden i tabellen med 

referensvärden. En millisekund är en 1 /100 dels sekund. 
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Bilaga 6 - ADO.NET Entity Framework Databasmodell i Visual 

Studio 
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Bilaga 7 - Här är huvudformulär där man väljer vad man vill göra i 

kundapplikationen. 

 

 


