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Implementering

Oversigt og teknikker

Kapitel 17
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Implementationsstrategier

● Fra design til implementation
● Objektorienteret miljø
● 4. generationsværktøj
● OOD ➟ Relationel database

– Implementeringsstrategi
– Klasser
– Strukturer
– Tjenester
– Funktioner
– Brugergrænseflade
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Fra design til implementation

● Hvordan kommer vi fra designet til 
det færdige edb-system?

– Brugen af analyse- og designresultater.
– Udestående problemer.
– Væsentlige beslutninger.

● Implementeringsstrategien 
afhænger af den tekniske platform:

– Objektorienteret programmeringssprog 
med tilhørende omgivelser (editor, 
oversætter, programbibliotek).

– 4. generationsværktøj med relationelt 
databasesystem samt faciliteter til 
generering af skærmbilleder og 
udskrifter.

Principper

• Designet skal danne 
grundlag for 
implementeringen

• Implementationen skal 
overholde disciplinen fra 
designet
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Objektorienteret miljø

● Der er en enkel og direkte vej fra design til 
implementation, idet de grundlæggende begreber som 
klasse, objekt, attribut og tjeneste kan udtrykkes i 
implementationsværktøjet.

● Der tilbydes typisk indkapsling og nedarvning i det 
omfang, som forudsættes af det objektorienterede 
design.

● Fælles funktioner, objektstrukturer, komponenter og 
processer skal typisk omformes og formuleres i termer 
af platformnære begreber.

● Klassebiblioteker spiller en afgørende rolle for 
implementation af grænsefladekomponenterne.

● Persistente objekter vil ofte kræve en speciel og 
særskilt håndtering i form a eksplicit lagring af 
objekter i en database.
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4. Generationsværktøj

● Modellen bidrager konstruktivt til definition, 
afgrænsning og implementation af databasens indhold 
og anvendelse

● Der er en enkel, men ikke triviel vej fra klasser, 
strukturer og attributter til implementationen

● Værktøjet har sin styrke ved realisering af 
brugergrænsefladen og i den direkte kobling af 
funktioner på brugergrænsefladen ved hjælp af et 
simpelt proceduresprog, som integrerer SQL.

● Der er ingen indkapsling i det implementerede edb-
system. Alle data i databasen kan principielt 
manipuleres fra alle dele af systemet ved hjælp af SQL.

● Et relationelt databaseværktøj kan anvendes til hurtig 
udvikling af prototyper under analyse og design også 
selv om det endelige edb-system ikke implementeres i 
et fjerdegenerationssprog.
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OOD ➟ Relationel database: 
implementeringsstrategi

internt
skema 1

internt
skema m

•  •  •  •

begrebsmæssigt
skema

eksternt
skema 1

eksternt
skema n

•  •  •  •

applikation napplikation 1

objektorienteret
design

• Det objektorienterede design 
beskriver en fælles model for 
hele systemet eller alle 
systemets dele (applikationer).

• Den enkelte del kan beskrives 
som en afgrænsning fra den 
fælles model.

• For hele modellen såvel som 
eventuelle dele kræves en 
afbildning fra det objekt- 
orienterede design til den 
relationelle database.

• Afbildningen følger et generelt 
mønster.

Afbildning

Afgrænsning

Afbildning
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Klasser

● Hver klasse afbildes over i en 
tabel.

● Klassens navn bruges som navn 
på tabellen.

● Hver af klassens attributter 
afbildes over i en søjle i tabellen.

● Tabellen udbygges med en søjle, 
som indeholder en entydig 
reference til ethvert objekt.

● For hver attribut overvejes 
endvidere

– domæne (type)
– muligheden for tomme værdier
– relevante nøgler

– hyppighed i anvendelsen

● Overvej mulige opdelinger af 
tabellen.

       Kunde

CPR-nr
Navn
Adresse

kunde-ID CPR-nr navn adresse
                1 010155-2321 Jens Andersen Søndergade 6

                2 101289-7566 Oda Nielsen Algade 99

• 

•

•

          1251 060967-2390 Pia Schrøder Bispensgade 27
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Opdeling af tabeller

Vertikal:
– Klassen har mange attributter, som anvendes 

med forskellig hyppighed og til forskellige 
formål.

Horisontal:
– Klassen har mange objekter, som anvendes 

med forskellig hyppighed.

Begge former for opdeling forudsætter, at 
appli- kationerne kan afgøre, hvilken tabel, 
der skal anvendes.

kunde-ID CPR-nr navn adresse
                1 010155-2321 Jens Andersen Søndergade 6

                2 101289-7566 Oda Nielsen Algade 99

• 

•

•

          1251 060967-2390 Pia Schrøder Bispensgade 27

kunde-ID CPR-nr navn adresse
                1 010155-2321 Jens Andersen Søndergade 6

                2 101289-7566 Oda Nielsen Algade 99

kunde-ID CPR-nr navn adresse
                •

          1251 060967-2390 Pia Schrøder Bispensgade 27

Horisontal

Vertikal kunde-ID navn
                1 Jens Andersen

                2 Oda Nielsen

• 

•

•

          1251 Pia Schrøder

kunde-ID CPR-nr
                1 010155-2321

                2 101289-7566

• 

•

•

          1251 060967-2390



17.9                                                                                      Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 1997 ©

Implementation:
Strukturer

● Afbildning af strukturer giver nye attributter, 
og i nogle tilfælde også nye tabeller.

● Afbildningen vælges, så den fastholder så 
meget af objektmodellens semantik, som 
muligt.

● For hver struktur er der flere muligheder. 
Valget mellem disse afhænger blandt andet af 
effektivitet i udførelsen af funktioner.
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Klassestrukturer:
Generalisering og klynger

Generalisering: tre alternativer
1. Hver klasse afbildes i en tabel. De 

generelle og specielle dele af et 
objekt bindes sammen med 
nøgler.

2. Hver specialiseringsklasse 
afbildes i en tabel, som også 
indeholder 
generaliseringsklassens 
attributter.

3. Generaliseringsklassen afbildes i 
en tabel, som også indeholder alle 
specialiseringsklassernes 
attributter.

Klynger
● Implementeres som aggregering.

    Konto

KontoNr
SidsteUdtog

Checkkonto

Rentesats
SidsteHæfte

       Lån

Hovedstol
Afdrag
Afdragsdato
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Generalisering (1)

konto-ID konto-nr sidste-udtog kontotype
                1 615-6789 280295 checkkonto

                2 931-1453 311294 lån

• 

•

•

            256 112-7290 120395 checkkonto

konto-ID rentesats sidste-hæfte
                1 0,1 100395

• 

•

•

            256 0,5 221294

Konto

konto-ID hovedstol afdrag afdragsdato
               2 25000 2500 30

• 

•

•

Checkkonto Lån

• Begrebsmæssig klar. Enkel og overskuelig.

• Let at ændre.

• Besværligt at tilgå objekter.

    Konto

KontoNr
SidsteUdtog

Checkkonto

Rentesats
SidsteHæfte

       Lån

Hovedstol
Afdrag
Afdragsdato
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Generalisering (2)

Checkkonto

konto-ID konto-nr sidste-udtog rentesats sidste-hæfte
                1 615-6789 280295 0,1 100395

• 

•

•

            256 112-7290 120395 0,5 221294

• Ingen tabel for generaliseringsklassen.

• Enkel tilgang, når kontotypen kendes.

• Ændringer i generaliseringsklassen kræver 
rettelse i alle specialiseringsklasser.

• Bedst når generaliseringsklassen har få 
attributter.

    Konto

KontoNr
SidsteUdtog

Checkkonto

Rentesats
SidsteHæfte

       Lån

Hovedstol
Afdrag
Afdragsdato
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Generalisering (3)

Konto

• Ingen tabeller for specialiseringsklasserne.

• Enkel tilgang.

• Bedst når generaliseringsklassen har mange attributter.

konto-ID konto-nr sidste-udtog kontotype rentesats sidste-hæfte hovedstol afdrag afdragsdato
                1 615-6789 280295 checkkonto 0,1 100395

                2 931-1453 311294 lån 25000 2500 30

• 

•

•

            256 112-7290 120395 checkkonto 0,5 221294
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Generalisering:
Multipel nedarvning

1. En klasse nedarver fra to eller flere 
generaliseringsklasser, som ikke har en fælles 
generaliseringsklasse (disjunkte).

 Tilgang 1 anvendes direkte.
2. En klasse nedarver fra to eller flere 

generaliseringsklasser, som har en fælles 
generaliseringsklasse (overlappende).

 Tilgang 1 anvendes, idet den kombineres med 
en tabel, som viser de konkrete relationer 
mellem generaliserings- og 
specialiseringsklasser.
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Objektstrukturer:
Aggregering og associering

● Aggregeringsstruktur
 De indgående klasser bliver til tabeller.
 Tabellerne udbygges med nøgle-attributter.
 Strukturen kan afbildes over i en selvstændig tabel.
 Oprettelse og nedlæggelse af objekter kræver 

specielle overvejelser:
– skal delobjekter oprettes sammen med helhedsobjektet?

– skal delobjekter nedlægges sammen med helhedsobjektet?

● Associeringsstruktur
 Implementeres som aggregeringsstruktur.
 Oprettelse og nedlæggelse af de indgående 

objekter sker normalt uafhængigt.
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Aggregeringsstruktur:
Mange-til-mange

Kunde-Konto

Konto

Kunde

kunde-ID konto-ID
                1               2

                1               4

                2               1

                2               2

                2               4

                3               3

                4               2

                4         1251

                5         1251

• 

•

•

            256             25

kunde-ID CPR-nr navn adresse
                1 010155-2321 Jens Andersen Søndergade 6

                2 101289-7566 Oda Nielsen Algade 99

• 

•

•

          1251 060967-2390 Pia Schrøder Bispensgade 27

konto-ID konto-nr sidste-udtog kontotype
                1 615-6789 280295 checkkonto

                2 931-1453 311294 lån

• 

•

•

            256 112-7290 120395 checkkonto

       Konto

Saldo
SidsteUdtog
Kontotype

       Kunde

CPR-nr
Navn
Adresse

0:m

1:m
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Aggregeringsstruktur:
En-til-mange

Konto

konto-ID konto-nr sidste-udtog kontotype kunde-ID
              1 615-6789 280295 checkkonto               2

              2 931-1453 311294 lån               1

• 

•

•

        1251 112-7290 120395 checkkonto               5

To alternativer
1. Strukturen implementeres som mange-til-mange – det 

vil sige med en selvstændig tabel.
2. Nøglerne for den ene klasses objekter bliver til 

attribut- værdier (fremmednøgler) i den anden klasses 
objekter.

       Konto

Saldo
SidsteUdtog
Kontotype

       Kunde

CPR-nr
Navn
Adresse

0:m

1:m


