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ORM-tason välimuisteja kannattaa vakavasti harkita osaksi Java EE-sovellusten 
arkkitehtuuria. Niiden avulla voidaan saada aikaan suuria parannuksia järjes-
telmän suorituskykyyn ja vähentää alkuperäiseen tietolähteeseen kohdistuvaa 
kuormaa. Tutkielmassa kerrotaan lyhyesti, mitä Java EE:n olio-
relaatiosovelluskehysten yhteydessä käytettävät välimuistit ovat ja listataan 
tarjolla olevia avoimen lähdekoodin välimuistitoteutuksia. Ennen välimuistien 
esittelyä käydään läpi taustalla olevat keskeisimmät käsitteet (Java EE, JPA, 
ORM ja transaktiot), joiden avulla saadaan pohjustettua asiayhteys itse käsitel-
tävään asiaan. 

 
Tutkielmassa tutustutaan aluksi Java Enterprise Editioniin ja sen Java Persisten-
ce API ohjelmistomääritykseen, joka määrittelee yleisen standardin olio-
relaationalisten tietojen käsittelyyn ja tallentamiseen Java-sovelluksissa. Toisek-
si tutustutaan Object-Relational Mapping -käsitteeseen ja esitellään lyhyesti 
oliomallin ja relaationaalisen mallin eroja. Kolmanneksi perehdytään transakti-
oihin ja niiden ACID-ominaisuuksiin. Seuraavaksi selvitetään miten ORM-tason 
välimuistit toimivat ja jaetaan ne kolmeen kategoriaan strategian ja ulottuvuu-
den perusteella. Lopuksi listataan viisi avoimen lähdekoodin välimuistitoteu-
tusta ja käydään lyhyesti läpi niiden tärkeimmät ominaisuudet.  
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ABSTRACT 

Järvinen, Marko Terho Tapani 
Caching in Java EE ORM frameworks  
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2012, 27 s. 
Information Systems, Bachelor’s Thesis 
Supervisor: Hirvonen, Pertti 
 
Data caching is a very important consideration for Java EE applications and 
should be considered as part of application architecture. ORM Caches can pro-
vide major improvements in system performance and reduce the load on the 
primary data sources. This thesis describes briefly how the caches in Java EE 
ORM frameworks work and lists available open-source cache implementations. 
Before diving in the topic of caches, the thesis goes through the underlying con-
cepts such as Java EE, JPA, ORM and transactions. 
 
First, this thesis introduces the Java Enterprise Edition and the Java Persistence 
API specification, which defines the general standard for object-oriented data 
processing and storing for Java applications. Secondly, Object-Relational Map-
ping and the differences between object model and relational model are intro-
duced. Thirdly, there is introduction about transactions and their ACID proper-
ties. Next, the ORM-level caches are divided into three categories by strategy 
and dimension. Finally, five open-source cache implementation are listed, and 
their main features are briefly reviewed. 
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1 Johdanto 

Olio-ohjelmointikielet alkoivat yleistyä 1990-luvun alussa ja huomattiin, että 
olio-ohjelmointiparadigma tarjosi uusia ja parempia tapoja kehittää sovelluksia. 
Relaatiotietokannat säilyttivät kuitenkin vankan asemansa ja ovat vieläkin suo-
situin vaihtoehto yritysten tietojen tallentamiseen. Oliomaailman ja relaatiotie-
tokantojen yhteensovittamisesta seurasi ongelma, joka tunnetaan nimellä Ob-
ject-Relational Impedance Mismatch. Se tarkoittaa sitä, että olioiden tilaa ei voi-
da suoraan tallentaa tai mallintaa relaatiomallin avulla. Ongelmaa voidaan yk-
sinkertaisimmillaan havainnollistaa ajattelemalla kuution asettamista ympy-
ränmuotoiseen reikään. Kuution kulmat pitää hioa ennen kuin se saadaan reiäs-
tä läpi. Hiomapaperina tässä ongelmassa toimii monimutkainen, mutta toimiva 
ratkaisu, joka tunnetaan nimellä Object-Relational Mapping (ORM). Sen taustal-
la on lukuisia monimutkaisia asioita ja yksi niistä on välimuistien toimintaperi-
aatteet, jotka on hyvä ymmärtää riittävän yksityiskohtaisella tasolla, jotta on 
mahdollista suunnitella järkevästi toimivia sovelluksia. Jos sovelluskehittäjä ei 
ole sisäistänyt välimuistien toimintaperiaatteita, niin on todennäköistä, että so-
velluksen toiminnassa tulee jossain vaiheessa yllättäviä tilanteita tai virheitä. 
Välimuistien toimintaperiaatteiden huomiotta jättäminen ohjelmiston suunnit-
telussa voi johtaa koko järjestelmän horjumiseen, huonoon suorituskykyyn ja 
väärään toimintalogiikkaan. (Keith [2], 2008, sivut 38-40) 

Tässä tutkielmassa käydään läpi ORM-tason välimuistien taustalla olevat 
perusperiaatteet ja käsitteet, jonka jälkeen tehdään katsaus tarjolla oleviin väli-
muistitoteutuksiin ja ratkaisuihin. Tutkimus rajataan Java EE:n olio-relaatio 
persistenssin yhteydessä käytettäviin vapaasti saatavilla oleviin välimuistito-
teutuksiin. Pelkästään ORM:stä ja välimuisteista voisi kirjoittaa kokonaisia kir-
joja, joten tutkielmassa ei tarkastella näitä aiheita kovin yksityiskohtaisella ta-
solla vaan pikemminkin pyritään rakentamaan yleiskuva niiden toiminnasta ja 
taustalla olevista periaatteista sekä esittämään mahdollisia välimuistiratkaisuja.  

Välimuistien käyttö voi olla erittäin hyödyllistä Java EE -sovelluksille. Se 
vähentää kutsujen määrää alkuperäiseen tietovarastoon, esim. relaatiotietokan-
taan. Hajautetuissa ympäristöissä välimuistien käytön avulla voidaan lisäksi 
rajoittaa etäkutsujen määrää. Välimuistit ovat erittäin keskeinen työkalu suori-
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tuskyvyn parantamiseen, mutta ne saattavat lisätä sovelluksen monimutkai-
suutta ja tuoda mukanaan uusia haasteita. Jos välimuisti kuuluu osana sovel-
lusarkkitehtuuriin, niin pitää valita sopiva välimuistiratkaisu, mikä ei ole vält-
tämättä täysin triviaali tehtävä. Yksi vaihtoehto on toteuttaa räätälöity ratkaisu 
puhtaalta pöydältä, mutta se aiheuttaa väkisinkin ylimääräisiä kustannuksia. 
Toinen vaihtoehto on valita tarjolla olevista valmiista avoimen lähdekoodin 
välimuistituotteista sellainen ratkaisu, joka sopii sovelluksen vaatimuksiin 
mahdollisimman hyvin. (Shevchenko, 2007) 

Tutkielmaan valittujen välimuistitoteutusten valintakriteereinä ovat pro-
jektien aktiivisuus ja jatkokehitys sekä riittävän dokumentaation löytyminen. 
Tutkielmassa ei oteta kantaa välimuistien toimintaan klusteroiduissa tai ha-
jautetuissa ympäristöissä aihealueen laajuuden takia. Annettavat arviot perus-
tuvat hyvin pitkälti saatavilla olevaan dokumentaatioon. Tutkielman kirjoitta-
jalla on joistain esitetyistä välimuistitoteutuksista käytännön työkokemusta, 
mutta tutkielman välimuistiratkaisujen arviointiin ei vaikuta kirjoittajan empii-
riset kokemukset. Tutkielman suoritustapana on kirjallisuuskatsaus. 
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2 Historiaa ja taustalla olevien käsitteiden määrittely 

2.1 Java EE 

Java on Sun Microsystemsin vuonna 1995 julkaisema avoimen lähdekoodin 
olio-ohjelmointikieli. Java-termillä voidaan myös viitata Java ajoympäristöön tai 
ohjelmistokehitysalustoihin kuten Java SE (Java Standard Edition) tai Java EE 
(Java Enterprise Edition). Javan ajoympäristössä on mukana virtuaalikone (Java 
Virtual Machine, JVM), joka toimii käyttöjärjestelmän ja Java-ohjelmien väli-
maastossa. Java-ohjelmia ei käännetä suoraan kohdekäyttöjärjestelmän binääri-
koodiksi vaan välikielelle, jota kutsutaan Javan tavukoodiksi (Java bytecode). 
Virtuaalikone kääntää ajonaikaisesti Javan tavukoodin käyttöjärjestelmän bi-
näärikoodiksi. (McGovern ym., 2003, sivut 3–5) 

Vuonna 1998 Java 1.2 version julkaisun yhteydessä Javasta tuli ohjelmoin-
tikielen lisäksi myös virallinen ohjelmistokehitysalusta – Java 2 Standard Editi-
on. Saman paketin alle on liitetty kaikki yleisimmät kirjastot yhdenmukaisuu-
den saavuttamiseksi. Java SE:ssä on kirjastoja, jotka käsittelevät muun muassa 
graafisia käyttöliittymiä, tietoliikenneverkkoja ja tietokantayhteyksiä. (McGo-
vern ym., 2003, sivut 3–5) 

Java EE on Java SE:n laajennus, joka on suunnattu erityisesti web-
sovellusten ja monitasoisten (multi-tier) sovellusten kehittämiseen. Java EE:ssä 
on mukana yleisimmät määritykset sovelluspalvelinalustojen tarjoajilta.  
(Sutherland ym., 2009, luku 2.1) 
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2.2 Java Persistence API 

Jaetaan Java Persistence API (JPA) -käsite aluksi kahteen erilliseen osaan. Al-
kuosa Java Persistence tarkoittaa käytännössä tiedon tallentamista Java-kielellä 
johonkin pysyvään tietovarastoon, usein relaatiotietokantaan. Loppuosa API 
(Application Programming Interface) tarkoittaa ohjelmistomääritystä eli mikä 
on standardi ja yleisesti hyväksytty tapa käyttää määrityksen takana olevia pal-
veluja ja toteutuksia. Java Persistence API on määritys tietojen liikutteluun, hal-
linnointiin ja tallentamiseen Javan oliomaailman ja relaatiotietokantojen välillä. 
JPA on pelkkä määritys eli se ei itsessään sisällä toiminnallisuutta vaan ainoas-
taan rajapintoja. JPA määritys tarvitsee toimiakseen siis vielä erillisen JPA to-
teutuksen. (Sutherland ym., 2009, luku 2.1) 

Javassa on ollut tuki tiedon tallentamiseen jo ennen Java Persistence API:n 
ilmestymistä. Ensimmäinen varsinainen tuki tiedon tallentamiseen tuli vuonna 
1997 Java alustan toisen version (JDK 1.1) yhteydessä Java Database Connectivi-
ty (JDBC) määrityksessä. JDBC:ssä SQL-kielen käyttö on hyvin keskeisessä roo-
lissa. Se on parhaimmillaan hyvin tehokasta ja kätevää, mutta ongelmaksi 
muodostuu se, että raaka SQL ei ole suoraan siirrettävissä. On mahdotonta kir-
joittaa SQL-lauseita käytännön tarpeisiin, jotka toimisivat moitteettomasti use-
amman eri tietokanta-alustan kanssa. Vaikka kieli on sama, niin eri alustat voi-
vat tulkita kyselyt eri tavalla riippuen niiden rakenteesta. Lisäksi JDBC:tä käy-
tettäessä taulu- ja rivimuodossa oleva data joudutaan muuntamaan aina käsin 
olioksi, mikä ei ole olio-ohjelmoinnin kannalta kovin mielekästä. (Keith [1], 2006, 
sivut 2–3) 

JDBC:n jälkeen seuraava tiedon tallentamisen edistysaskel on ollut Enter-
prise Java Beans (EJB) komponenttiperheen Entity Bean -komponentti, joka il-
mestyi Java 2 Enterprise Editionin (J2EE) julkaisun yhteydessä. Uuden lähesty-
mistavan tarkoituksena oli eristää tietojen tallentamiseen liittyvät ongelmat lii-
ketoimintalogiikasta, jotta sovelluskehittäjät voisivat keskittyä olennaisimpiin 
asioihin. Tämä toteutettiin erillisellä kääntäjällä, joka luo Bean-rajapinnasta eri-
tyisen toteutuksen, joka huolehtii muun muassa tiedon tallentamisesta, turvalli-
suudesta ja transaktionhallinnasta. Ainoastaan liiketoimintalogiikka jää alkupe-
räisen Entity Beanin hoidettavaksi. Voidaan sanoa, että Entity Bean -ratkaisu on 
hieman liian monimutkainen suhteessa ratkaistavaan ongelmaan, mutta silti 
siitä puuttui monia toimintoja, joita realistisen liiketoimintaa käsittelevän sovel-
luksen kehittämiseen olisi tarvittu. Myöhemmin EJB 2.0 määritys ratkaisi useita 
edeltäjänsä ongelmia, mutta monimutkaisuus oli edelleen suurin ongelma, jo-
hon ei pystytty vieläkään vastaamaan. (Keith [1], 2006, sivut 2–3) 

EJB:n epäonnistumisten ja järkevän määrityksen puutteen takia tehtiin vie-
lä uusi yritys toimivan määrityksen aikaan saamiseksi. Java Data Objects (JDO) 
sai tukea lähinnä oliosuuntautuneiden tietokantojen yhteisöltä, joten se ei lopul-
ta ollut kovin suosittu. JDO:n vaatimuksiin kuului, että Javan tavukoodia 
muunnetaan ja kaikkien toteuttajien tulee osata käsitellä ja tuottaa muunneltua 
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tavukoodia. Lisäksi JDO:n mukana tuli kyselykieli, joka oli täysin olio-
pohjainen, mutta valtaosa käyttäjistä olivat tottuneet relaatiotietokantojen ajat-
telutapaan. JDO pääsi kuitenkin lopulta Java-alustan lisäosaksi, mutta se ei iki-
nä päässyt osaksi Java EE alustaa. Myöhemmin Java EE alustalle alettiin kehit-
tää EJB 3.0 määritystä ja kaikki suurimmat toimittajat halusivat olla osana uu-
den pysyvyysstandardin luomistyössä. Vastarintaa aiheutti se, että oli olemassa 
kaksi erillistä standardia, jotka koskivat samaa aihealuetta, JDO Java SE:lle ja 
EJB 3.0 sekä Java SE:lle että Java EE:lle. Tämän seurauksena Sun päivitti JDO:n 
statuksen ylläpitotilaan eli ainoana pysyvyyttä käsittelevänä määrityksenä jat-
koi yksinomaan EJB 3.0 standardin alimääritys Java Persistence API. (Keith [1], 
2006, sivut 3–4) 

Pääasiallisena syynä uuden standardin luomiseen oli se, että olemassa 
olevat standardit eivät vastanneet sovelluskehittäjien tarpeita, joten kehittäjät 
turvautuivat kaupallisiin sekä avoimiin sovelluskehyksiin, joissa käytettiin uut-
ta ja parempaa pysyvyysmallia. Malli ei vaadi mitään erityisiä muutoksia liike-
toimintaolioihin, jotta ne voidaan tallentaa tietokantaan. Luokkien ei tarvitse 
toteuttaa mitään rajapintaa tai periytyä mistään yläluokasta. Kehittäjät voivat 
keskittyä työskentelemään normaalien Java olioiden kanssa, jotka voidaan tal-
lentaa tietokantaan sellaisenaan. Kyseinen pysyvyysmalli on saanut nimen 
Plain Old Java Object (POJO) Persistence juuri sen takia, koska sen avulla voi-
daan tallentaa ja käsitellä suoraan perinteisiä Javan olioita. (Keith [1], 2006, sivu 
4) 

Seuraavissa aliluvuissa esitellään JPA:n käsitteet entiteetti (entity), entitee-
tin hallinnoija (entity manager) ja pysyvyyskonteksti (persistence context). Näi-
den käsitteiden avulla kuvataan JPA:n ja sitä noudattavien ORM-toteutusten 
tiedon tallentamiseen liittyvä arkkitehtuuri. Myöhemmin selvitetään, kuinka 
eritasoiset välimuistit sijoittuvat tähän arkkitehtuuriin. Tutkielma käsittelee 
välimuistien toimintaa ORM-tasolla eli on hyvä ymmärtää, miten JPA määritte-
lee tiedon tallentamiseen liittyvät rajapinnat, jotta voidaan siirtyä tarkastele-
maan itse välimuistitoteutuksia. 

2.2.1 Entiteetti 

Peter Chen esitteli ensimmäistä kertaa entiteetti-käsitteen seminaa-
riesitelmässään vuonna 1976, joka käsitteli entiteetti-relaatiomallintamista. 
(Chen, 1976) Hän määritteli entiteetin kokonaisuudeksi, joka sisältää attribuut-
teja ja suhteita muihin entiteetteihin. Entiteetti ja olio ei ole sama asiaa, mutta 
niillä on yhteisiä piirteitä. Olio-ohjelmoinnin näkökulmasta entiteeteistä saa 
olioita lisäämällä niille käyttäytymisen. Seuraavaksi määritellään, mitkä omi-
naisuudet tekevät oliosta entiteetin. (Keith [1], 2006, sivut 17–19) 

Entiteetit voidaan tehdä pysyviksi eli niiden tila voidaan tallentaa tietova-
rastoon. Voidaan ajatella, että myös oliot voidaan tallentaa ja tehdä pysyviksi, 
mutta pysyvä olio on heti alustuksen jälkeen määritelmänsä mukaan pysyvä, 
kun taas entiteetistä ei ole välttämätöntä tehdä pysyvää. Se jää sovelluksen lii-
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ketoimintalogiikan varaan, halutaanko entiteetti tallentaa vai ei. Entiteetin kä-
sittely ei suoraan heijastu tietovarastoon vaan siitä päätetään eksplisiittisesti. 
(Keith [1], 2006, sivut 17–19) 

Entiteetillä on olioidentiteetti, kuten kaikilla muillakin Javan olioilla. Tä-
män lisäksi entiteetillä on pysyvä identiteetti (persistent identity), jos se on tal-
lennettu tietovarastoon. Käytännössä entiteetillä on siis pysyvä identiteetti, jos 
sille löytyy tietokantataulusta vastaava rivi, joissa tämä identiteetti on esitetty 
primääriavaimena. (Keith [1], 2006, sivut 17–19) 

Entiteetti on atoominen eli yhtenäinen kokonaisuus, jonka tallentaminen 
joko onnistuu tai ei onnistu. Ei voi siis olla tilannetta, että osa entiteetistä on 
tallennettu tietokantaan, mutta osa ei. Muistissa entiteetti voi jäädä transaktion 
takaisinvedon (rollback) jälkeen epäyhtenäiseen tai määrittelemättömään tilaan, 
koska tietokannan ulkopuolella se noudattaa Javan virtuaalikoneen sääntöjä, 
kuten kaikki muutkin Javan oliot. (Keith [1], 2006, sivut 17–19) 

Entiteetit eivät ole primitiivityyppejä, primitiivityyppien kapselointiolioita 
(primitive wrapper) eikä sisäänrakennettuja olioita. Esim. merkkijono-olio ei ole 
entiteetti, koska sillä ei ole toimialueperusteista semanttista merkitystä. Merkki-
jono-olio toimisi paremmin entiteetin attribuuttityyppinä, jolle entiteetti määrit-
telee tarkoituksen ja kontekstin. Entiteetit ovat hienojakoisia olioita, joiden tila 
määrittyy niiden attribuuttien arvojen kautta, ja joilla on myös assosiaatioita 
muihin entiteetteihin. Entiteetin tila ja suhteet on yleensä tallennettuna saman-
aikaisesti vain yhteen paikkaan, kuten esimerkiksi jonkun tietyn tietokantatau-
lun riville, jossa tietokantataulu esittää entiteettiä yleensä ja yksittäinen rivi yhtä 
ilmentymää kyseisestä entiteetistä. Useimmissa tapauksissa entiteetit ovat jon-
kun tietyn toimialueen liiketoimintaolioita, joilla on erityinen merkitys niitä 
käsittelevälle sovellukselle. (Keith [1], 2006, sivut 17–19) 

2.2.2 Entiteettien hallinnoija ja pysyvyyskonteksti  

Entiteettien hallinnoinnista huolehtii JPA:n entiteettien hallinnoija (Entity Ma-
nager API), joka on kapseloitu EntityManager -rajapinnan taakse. Tämä rajapin-
ta määrittelee lähes kaikki entiteettien hallinnointiin ja tallennukseen liittyvät 
palvelut. Ilman entiteettien hallinnoijan palvelukutsuja ei voi olla olemassa enti-
teettejä vaan ainoastaan tavallisia Javan olioita, jotka ovat tallessa vain JVM:n 
kekomuistissa (JVM heap). Entiteettien tallentaminen pysyvään tietovarastoon 
on siis täysin siirretty entiteettien hallinnoijan vastuulle. (Keith [1], 2006, sivut 
23–24) 

Heti kun entiteettien hallinnoija saa viitteen entiteettiin, niin voidaan sa-
noa, että entiteetti on entiteettien hallinnoijan hallinnassa (managed entity). Vii-
te voidaan saada eksplisiittisesti siirtämällä tai lukemalla entiteetti tietokannas-
ta. Käsitteellä pysyvyyskonteksti (persistence context) tarkoitetaan hallinnoijan 
hallitsemaa entiteettien joukkoa jollain tietyllä ajanhetkellä. Pysyvyyskonteks-
tissa voi olla samanaikaisesti vain yksi ilmentymä entiteetistä, jolla on sama py-
syvä identiteetti. (Keith [1], 2006, sivut 23–24) 
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Entiteettien hallinnoijat voidaan asettaa käsittelemään tietyntyyppisiä oli-
oita, jotka tallennetaan haluttuun tietokantaan. Entiteettien hallinnoijille on aina 
lisäksi määritelty pysyvyyden tarjoaja (persistence provider), joka vastaa JPA-
rajapintojen takana olevasta käytännön toteutuksesta. Pysyvyyden tarjoajasta 
käytetään joissain yhteyksissä nimitystä ORM-toteutus tai olio-
relaatiosovelluskehys, kuten esim. Hibernate. (Keith [1], 2006, sivut 23–24) 

Entiteettien hallinnoijat muodostetaan EntityManagerFactory -tyyppisen 
tehdasrajapinnan kautta. Entiteettien hallinnoijien kokoonpanosta puhutaan 
nimellä pysyvyysyksikkö (persistence unit) ja sen avulla määritellään, minkä-
laisia entiteettien hallinnoijia pysyvyysyksikön omaava tehdas pystyy luomaan. 
Jokaisella tehtaalla on siis vain ja ainoastaan yksi pysyvyysyksikkö, jossa määri-
tellään minkälaisia hallinnoijia kyseinen tehdas voi tuottaa. Pysyvyysyksikössä 
määritellään tallennettavat entiteettiluokat ja muut entiteettien hallinnoijien 
asetukset, jotka liittyvät muun muassa käytettävään pysyvyyden tarjoajaan ja 
tietokantaan. (KUVIO 1) (Keith [1], 2006, sivut 23–24) 

 

 
KUVIO 1 JPA käsitekartta (Keith [1], 2006, sivu 24) 
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2.3 ORM 

ORM (Object-Relational Mapping) on tekniikka, jonka avulla pyritään siirtä-
mään tietoa oliomallin ja relaatiomallin välillä. ORM:n tarkoitus on ratkaista 
Object-Relational Impedance Missmatch -ongelma, joka johtaa juurensa olio- ja 
relaatioparadigmojen yhteensopimattomuudesta. ORM on sen verran laaja ai-
healue, että siitä voisi kirjoittaa vaikka kokonaisen kirjan, mutta tässä luvussa 
käydään läpi vain tarvittavat perusasiat, koska tutkielmassa käsitellään nimen-
omaan olio-relaatiosovelluskehysten yhteydessä käytettäviä välimuisteja. 
(Minnaar, 2008) (Ireland, 2009, sivu 36) 

ORM:n ymmärtämiseen vaaditaan tietämystä sekä olioiden mallintamises-
ta että relationaalisesta mallintamisesta. Nämä kaksi maailmaa käsittelevät eri 
asioita; relaatioteoria kuvaa tietoa ja oliomalli kuvaa pääasiassa käyttäytymistä. 
Seuraavissa aliluvuissa käydään läpi perusasiat molemmista malleista. (Fussell, 
1997, sivu 5)  

 
 

2.3.1 Relaatiotietokannat ja relaationaalinen malli 

Tietokannan hallintajärjestelmä (Database Management System, DBMS) koos-
tuu tiedoista ja niiden välisistä suhteista sekä ohjelmistoista, joiden avulla tieto-
ja käsitellään. Tietokannan hallintajärjestelmän tiedoista eli datasta käytetään 
nimitystä tietokanta. Tietokantaan tallennettu data esitetään eri abstrak-
tiotasojen avulla, jotta voidaan piilottaa epäolennaiset tiedot ja rakenteet. Alhai-
sin abstraktiotaso eli fyysinen taso kuvaa, miten data on käytännössä tallennet-
tu ja pitää sisällään hyvin yksityiskohtaista ja alhaisen tason tietoa. Seuraavana 
abstraktiotasona toimii looginen taso, joka kuvaa tallennettuja tietoja ja niiden 
välisiä suhteita. Loogista abstraktiotasoa käyttävät muun muassa tietokantajär-
jestelmien hallinnoijat ja ohjelmoijat. Loogisen tason yläpuolelle voidaan lisäksi 
määritellä erilaisia näkymiä (views), joiden avulla voidaan rajata esitettäväksi 
vain haluttu osa loogisesta tasosta. (Silberschatz ym., 2005, sivut 1, 5–6) 

Tietomallit (data models) kuvaavat tietokannan sisältämää tietoa fyysisellä, 
loogisella sekä näkymien tasolla. Relaatiotietokannat perustuvat relaatiomalliin, 
jossa tietokantataulut koostuvat yksiselitteisesti nimetyistä sarakkeista, jotka 
kuvaavat entiteettien ominaisuuksia ja riveistä, jotka kuvaavat ominaisuuksien 
välisiä suhteita eli käytännössä yksittäisiä entiteettejä. Relaationaalinen malli 
käsittää tiedon predikaattilogiikkana ja totuusväittäminä. Tietokannan loogi-
seen tasoon voidaan kohdistaa erilaisia totuuden aksioomia eli perusväittämiä 
mallinnettavasta tietoalueesta, joiden perusteella relaatiomalli voi palauttaa jo 
olemassa olevaa tietoa tai johtaa uutta tietoa. Ihmisen ja relaatiomallin välisen 
yhteisen ymmärryksen ja vuorovaikutuksen mahdollistavat erilaiset käsitteet 
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kuten relaatio (relation), monikko (tuple), alue (domain) ja tietokanta. (Fussell, 
1997, sivu 8) 

2.3.2 Oliomalli 

Oliomallissa kokonaisuudet ja järjestelmät koostuvat olioista eli ohjelmoinnissa 
käytetyistä abstraktioista, joilla mallinnetaan jotakin tiettyä osakokonaisuutta 
ohjelmiston kohdealueesta tai sisäisestä rakenteesta. Olion keskeisimmät omi-
naisuudet ovat identiteetti, käyttäytyminen ja tila. Oliomallinnuksessa käyte-
tään myös käsitteitä kuten abstrahointi, samankaltaisuus, kapselointi, periyty-
minen, modulaarisuus, polymorfismi ja niin edelleen, mutta ne eivät ole erityi-
sen olennaisia tutkielman aihealueen osalta, joten niitä ei käsitellä tässä sen tar-
kemmin. (Fussell, 1997, sivut 6–7) 

Olion luonnin yhteydessä oliolle annetaan identiteetti, joka erottaa sen 
muista olioista, vaikka sen arvo olisi tismalleen sama kuin jollain muulla oliolla. 
Koska olio voidaan yksiselitteisesti tunnistaa muista olioista, niin voidaan tode-
ta, että oliolla on tila, joka perustuu olion identiteettiin ja arvoon. Olioon pääs-
tään käsiksi sen rajapinnan kautta, johon on määritelty ne operaatiot, joita voi-
daan kutsua olion ulkopuolelta. Olioilla on myös käyttäytyminen eli kun olion 
operaatiota on kutsuttu, niin se voi antaa vastauksen ja tehdä sisäisiä muutos-
toimenpiteitä tai lähettää operaatiokutsuja muille olioille. Kapseloinnilla tarkoi-
tetaan sitä, että olioon on koottu tietoa ja käyttäytymistä yhdeksi itsenäiseksi 
kokonaisuudeksi. Kapseloinnilla viitataan usein siihen, että olion sisäinen to-
teutus on piilotettu, mutta sen tila on näkyvillä ulkoisen rajapinnan kautta. 
(Fussell, 1997, sivut 6–7) 

 

2.3.3 Mallien yhdistäminen 

Oliomalli ja relaatiomalli kuvaavat eri asioita, mutta oliot pitäisi jollain tapaa 
kuvata ja tallentaa tietokannan relaatiotauluihin. ORM:n ja olio-
relaatiosovelluskehyksien avulla voidaan eristää ohjelmoijat relaatiomallista 
siten, että heidän ei tarvitse välttämättä ymmärtää 
SQL (Structured Query Language) -kieltä, tietokannan kaavioita tai niihin liit-
tyvää semantiikkaa. Ohjelmoijien ei tarvitse ymmärtää, miten olio tallennetaan 
vaan huolehtia ainoastaan siitä, mitä tallennetaan ja milloin tallennetaan. Voi-
daan ajatella, että ORM kapseloi sisäänsä relaatiotietokannan ja esittää sen vir-
tuaalisena oliotietokantana (virtual object database). (Ireland ym., 2009, sivu 37) 
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2.4 Transaktiot  

Tässä luvussa perehdytään lyhyesti transaktioihin ja niiden toimintaan tieto-
kantatasolla ja sovelluksissa, jotka noudattavat JPA-määritystä. Transaktioiden 
avulla voidaan asettaa tietyt rajat työyksiköille (unit of work). Työyksiköillä 
tarkoitetaan joukkoa tietokantaan kohdistuvia operaatioita, joilla on yhteinen 
tavoite ja päämäärä. Lisäksi transaktiot eristävät työyksiköt toisistaan sovelluk-
sissa, joissa on monta samanaikaista käyttäjää. (Bauer, 2006, sivut 434) 

Transaktion tai työyksikön operaatiot on liitetty toisiinsa semanttisesti si-
ten, että ne muodostavat yhtenäisen atoomisen kokonaisuuden. Atoomisuus on 
yksi transaktion määrittelevistä ACID-ominaisuuksista (atomicity, consistency, 
isolation, durability). Atoomisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että jos edes yksi 
tietokantaan kohdistuva saman työyksikön operaatio epäonnistuu, niin koko 
transaktio perutaan, koska operaatiot halutaan suorittaa kokonaisuutena ja ne 
ovat riippuvaisia toisistaan.   (Bauer, 2006, sivut 434–435) 

Toinen ACID-ominaisuuksista on konsistenssi, jolla tarkoitetaan sitä, että 
transaktion tekemien muutosten pitää säilyttää tietokannan sisäinen yhteenso-
pivuus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tietokantaan voidaan kirjoittaa 
ainoastaan sellaista tietoa, joka noudattaa tietokantaan määriteltyjä rajoitteita ja 
sääntöjä. Tietokannan uusi tila tulee ensin osoittaa oikeaksi määriteltyjä sääntö-
jä vasten, jotta transaktion tekemät muutokset voidaan hyväksyä. Tällä varmis-
tetaan se, että tietokannan tila ja tieto säilyy oikeana ja sisäisesti yhteensopivana. 
(Bauer, 2006, sivut 434–435) 

Transaktioiden avulla useat käyttäjät voivat käsitellä samaa tietoa saman-
aikaisesti siten, että tiedon eheys säilyy. Lisäksi transaktioiden pitäisi olla nä-
kymättömiä toisilleen. Näiden ehtojen täyttyessä puhutaan transaktion eristyk-
sestä, joka on kolmas ACID-kriteeri. (Bauer, 2006, sivut 434–435) 

Viimeisin ACID-kriteeri on pysyvyys, joka tarkoittaa sitä, että kaikkien 
onnistuneiden transaktioiden tekemät muutokset tulee olla pysyviä ja säilyä 
tietokannassa, vaikka järjestelmä kaatuisi. Tämä voi kuulostaa triviaalilta vaa-
timukselta, mutta on silti keskeinen asia transaktion tarkan määritelmän kan-
nalta. (Bauer, 2006, sivut 434–435) 
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3 Välimuistit olio-relaatiosovelluskehysten yhteydessä 

Välimuistien tarkoitus on optimoida suorituskykyä. Ne toimivat väliaikaisena 
tietovarastona, josta tieto saadaan haettua nopeammin kuin alkuperäisestä tie-
tolähteestä. Esimerkiksi monimutkaisen ja paljon suoritusaikaa vievän lasken-
nan tulos on mielekkäämpää muistaa tallentamalla se välimuistiin, jotta samaa 
laskentaoperaatiota ei tarvitse tehdä aina uudestaan vaan tulos voidaan hakea 
suoraan välimuistista. Lisäksi jo pelkkä tiedon hakeminen voi olla huomatta-
vasti hitaampaa, jos se joudutaan hakemaan alkuperäisestä tietolähteestä, kuten 
tietokannasta, etälähteestä tai tiedostojärjestelmästä. (Terracotta, 2008, sivu 103) 

Lähtökohtaisesti sovellukset tulisi suunnitella siten, että niiden suoritus-
kyky on hyväksyttävällä tasolla jo ennen välimuistin käyttöä, mutta käytännös-
sä se ei ole aina mahdollista. Jos sovellus lukee tietokannasta suuria määriä tie-
toa (read-only), mutta kirjoittaa vain harvoin, tai jos sovelluksella on tuhansia 
samanaikaisia transaktioita, niin välimuistien käytöllä voidaan saada merkittä-
vää parannusta sovelluksen suorituskykyyn ja vähentää tietokantoihin kohdis-
tuvaa rasitusta. (Bauer, 2006, sivut 592–593) 

Välimuistit ovat korvaamaton keino suorituskyvyn optimointiin ja tieto-
lähteiden kuormituksen lievittämiseen, mutta niiden käyttöönottoon liittyy 
muutamia seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon. Ensimmäiseksi, välimuistit tar-
vitsevat väliaikaista tallennustilaa paikallisesta muistista tai levyjärjestelmästä 
riippuen välimuistin koosta ja kokoonpanosta. Toiseksi, välimuistissa säilytetyn 
tiedon hyötyarvo riippuu pitkälti siitä, kuinka tuoretta tieto on, kuinka tärkeää 
tuoreus on tietoa käsittelevälle järjestelmälle ja kuinka hankalaa tuoreuden säi-
lyttäminen on. Tasapainottelu säilytystilan ja tiedon tuoreuden kanssa johtaa 
monimutkaisuuden lisääntymiseen, mikä voi tehdä välimuistien hallinnasta 
haastavaa. (Terracotta, 2008, sivu 103) 



17 
 

3.1 Välimuistien käyttöön liittyviä haasteita 

Välimuistiin mahtuu kerrallaan vain rajattu määrä tietoa. Jos sovellus tar-
vitsee suuren määrän useasti käytettävää ja tärkeää tietoa, niin jossain vaiheessa 
välimuistille varattu muisti loppuu. Tähän tilanteeseen on kolme ratkaisua: lisä-
tään muistin määrää, pudotetaan vähemmän tärkeää tietoa pois tai jatketaan 
välimuistia kiintolevylle. Muistin lisääminen saattaa auttaa johonkin pisteeseen 
asti, mutta käyttöjärjestelmillä ja sovelluspalvelinalustoilla tulee jossain vai-
heessa muistin maksimiraja vastaan. Toinen vaihtoehto on pudottaa vähemmän 
tärkeää tietoa pois sen tuoreudesta huolimatta. Jos välimuistiin kohdistuvat 
kyselyt jatkuvasti epäonnistuvat (cache miss), niin suorituskyky saattaa jopa 
huonontua, koska aikaa menee niin paljon tietojen poistamiseen ja uudelleenla-
taamisen tietokannasta. Välimuistin kapasiteetti tulee määritellä suhteessa käy-
tettävän tiedon määrään, jotta sen avulla voidaan parantaa suorituskykyä. (Ter-
racotta, 2008, sivut 103–104) 

Välimuistin tietojen vanhentuminen on yleinen ongelma, varsinkin jos tie-
toja päivitetään usein. Ongelma ei esiinny, jos tietoja ainoastaan luetaan. Se mi-
ten voidaan määritellä, ovatko tiedot tarpeeksi tuoreita, riippuu pitkälti tiedosta 
ja sovelluksesta itsestään. Joissain sovelluksissa riittää, että tiedot päivittyvät 
aikanaan, mutta toisissa sovelluksissa vaaditaan, että välimuistissa tallennetut 
tiedot vastaavat täysin alkuperäisen tietolähteen tietoja. Esimerkiksi rahatalou-
dellisen ja transaktionaalisen tiedon tapauksessa on yleistä, että tietojen täytyy 
olla täysin ajan tasalla. Rajoitukset tiedon tuoreudelle näkyvät rajoituksina 
myös sovelluksen toteutuksessa. (Terracotta, 2008, sivut 103–104) 

Välimuisteihin liittyvät haasteet lisääntyvät, jos tietoja säilytetään useassa 
eri paikassa, esim. usean sovellusilmentymän tapauksessa, jossa jokaisella il-
mentymällä on oma paikallinen kopio samoista tiedoista. Tiedot pitää päivittää 
jokaisen sovellusilmentymän välimuistille erikseen. (Terracotta, 2008, sivut 103–
104) 

3.2 Välimuistien luokittelu ulottuvuuden perusteella 

Olio-relaatiotason välimuisteihin voidaan tallentaa useita erityyppisiä asi-
oita, kuten olioita, tietokantayhteyksiä, tietokantalauseita, kyselyiden tuloksia, 
metadataa tai entiteettien välisiä suhteita. Välimuisti on hyvin perustavanlaa-
tuinen käsite olio-relaatiosovelluskehysten yhteydessä, joten avataan sitä jaka-
malla välimuistit kolmeen eri luokkaan strategian ja ulottuvuuden perusteella. 
(Bauer, 2006, sivut 593–594) 

Pysyvyystaso voi tarjota useita eri ulottuvuuksien välimuisteja, joita käsi-
tellään tarkemmin seuraavissa aliluvuissa. Eri ulottuvuuksien välimuisteilla on 
tarkka hierarkia: tietoja yritetään hakea aluksi ylimmän ulottuvuuden välimuis-
tista ja mikäli niitä ei löydetä, niin seuraavaksi niitä haetaan alemman ulottu-
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vuuden välimuistista. Alimpana hierarkiassa on itse tietokanta eli jos tietoja ei 
löydetä minkään ulottuvuuden välimuistista, niin viimeisenä keinona tiedot 
haetaan suoraan tietokannasta. (Sutherland, 2009, luku 5.4) (Bauer, 2006, sivu 
594) 

3.2.1 Transaktioulottuvuuden välimuisti 

Transaktioulottuvuuden (transaction scope) välimuisti on liitetty johonkin työ-
yksikköön, kuten tietokannan transaktioon tai keskusteluun (database conver-
sation). Tämäntyyppinen välimuisti on toiminnassa vain niin kauan kuin työ-
yksikkö on voimassa. Jokaisella työyksiköllä on oma transaktioulottuvuuden 
välimuisti ja siihen ei kohdistu samanaikaisia kutsuja vaan sitä käyttää ainoas-
taan yksi säie kerrallaan. (Bauer, 2006, sivut 593–594) 

Transaktioulottuvuuden välimuistista käytetään myös nimitystä ensim-
mäisen tason välimuisti tai L1 cache (1st level cache). Lisäksi JPA:n yhteydessä 
voidaan puhua entiteettien hallinnoijan välimuistista (EntityManager cache), 
jonka elinkaari sijoittuu pysyvyyskontekstin transaktion sisälle eli se ei ole jaet-
tu transaktioiden välillä kuten prosessiulottuvuuden välimuisti (ks. luku 3.2.2). 
Transaktioulottuvuuden välimuistin käytännön toteutus riippuu pysyvyyden 
tarjoajasta eli käytännössä JPA:n toteuttavasta olio-relaatiosovelluskehyksestä. 
(Sutherland, 2009, luku 5.4) 

3.2.2 Prosessiulottuvuuden välimuisti 

Prosessiulottuvuuden (process scope) välimuisti on jaettu useiden ja mahdolli-
sesti samanaikaisten transaktioiden välille ja se ylittää JPA:n entiteettien hallin-
noijien väliset rajat. Välimuistia voidaan käyttää useasta samanaikaisesti ajetus-
ta säikeestä. Prosessiulottuvuuden välimuistista käytetään myös nimitystä toi-
sen tason välimuisti tai L2 cache (2nd level cache). Prosessiulottuvuuden väli-
muistin käytön yhteydessä täytyy määritellä ja ottaa huomioon transaktion eris-
täytymiskäyttäytyminen (transaction isolation behaviour). Eristyminen on yksi 
transaktion ACID-ominaisuuksista, jotka määrittelevät luotettavan transaktion 
kriteerit. (Bauer, 2006, sivut 434, 593–594)  

JPA 1.0 määritys ei vaadi toisen tason välimuistin toteuttamista, mutta 
useat JPA:n toteuttavat olio-relaatiosovelluskehykset tarjoavat silti mahdolli-
suuden sen käyttöön. JPA 2.0 määrittelee kokoonpanorajapinnan pysyvyyden 
tarjoajien toisen tason välimuistien toteutuksia varten. ORM-toteutukset voivat 
tarjota mahdollisuuden lisäkokoonpanoille, mutta mikäli ne haluavat toteuttaa 
JPA 2.0 määrityksen, niin niiden pitää vähintään toteuttaa siinä määritellyt ko-
koonpanot ja noudattaa niihin liittyvää semantiikkaa. Toisen tason välimuistien 
toteutukset ja toimintaperiaatteet vaihtelevat ORM-toteutuksesta riippuen ja 
joillakin toteutuksilla on toisen tason välimuisti oletuksena käytössä. Kuvios-
sa 2 havainnollistetaan, kuinka pysyvyyskonteksti toimii ensimmäisen tason 
välimuistina ja toisen tason välimuisti on yhteisessä käytössä eri pysyvyyskon-
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tekstien välillä. (Sun Microsystems [1], 2006) (Sun Microsystems [2], 2009) (Bau-
er, 2006, 593–594) (Sutherland, 2009, luku 5.4) 

 
KUVIO 2 JPA:n ensimmäisen ja toisen tason välimuistit (McDonald, 2009) 

 
 

3.2.3 Klusteriulottuvuuden välimuisti 

Klusteriulottuvuuden (cluster scope) välimuisti on jaettu eri prosessien kesken, 
joita voidaan ajaa eri palvelimilla saman palvelinklusterin sisällä. Tällaisen vä-
limuistin tapauksessa on erityisen tärkeää, että klusterin eri palvelimet pystyvät 
keskustelemaan keskenään eli tietoliikenneyhteyksien nopeus ja luotettavuus 
ovat tärkeässä roolissa. Klusteriulottuvuuden välimuisti tarvitsee toimiakseen 
jonkinlaisen etäyhteyden, jotta prosessit voivat kommunikoida keskenään ja 
näin säilytetään tiedon konsistenssi eli käytännössä varmistetaan, että tiedot 
ovat sisäisesti yhteensopivassa tilassa eri prosessien välillä. Klusteriulottuvuu-
den välimuisteja ei tarkastella tässä tutkielmassa tarkemmalla tasolla, koska ne 
eivät mahdu tutkielman rajauksen sisälle aihealueen laajuuden takia. (Bauer, 
2006, sivu 594) 
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4 Avoimen lähdekoodin välimuistiratkaisut Java EE 
alustalle 

Viimeisessä luvussa luetellaan avoimen lähdekoodin välimuistiratkaisu-
ja Java EE alustalle. Käydään läpi tunnetuimpia välimuistiratkaisuja sekä niiden 
ominaisuuksia yleisellä tasolla. Lista ei ole täysin kattava. Tarkoituksena onkin 
saada yleiskuva potentiaalisista vaihtoehdoista. Välimuistitoteutuksien otoksen 
keskeisenä valintaperusteena on ollut löytyvän dokumentaation ja informaation 
määrä. Lisäksi sellaiset toteutukset, joita ei ole aktiivisesti ylläpidetty ja jatko-
kehitetty, on rajattu pois otoksesta. 

Olio-relaatiosovelluskehykset muuntavat relaatiotietokantahallintajärjes-
telmien (RDBMS) entiteetit kohdealueen olioiksi (domain object). Tarkastelu on 
rajattu ainoastaan niihin välimuistituotteiden tarjoamiin palveluihin, joilla voi-
daan tallentaa tietokannan datasta muunnettuja kohdealueen olioita välimuis-
tiin (data access layer caching). Ei oteta kantaa esimerkiksi esitystason välimuis-
tipalveluihin (presentation layer caching), vaikka jotkut listatuista välimuisti-
tuotteista tarjoavatkin siihen mahdollisuuden. Tutkielmassa ei myöskään tar-
kastella klusterointia tai datan replikointia sen tarkemmin, mutta jos välimuisti-
toteutus tukee klusterointia, niin se mainitaan. Klusterointiin liittyvät asiat ovat 
oma kokonaisuutensa, joka on rajattu tästä tutkielmasta pois aihealueen laajuu-
den ja monimutkaisuuden takia. 

4.1 EHCache 

EHCache on vuonna 2003 esitelty avoimeen lähdekoodiin perustuva, JCache 
(JSR-107) -standardia noudattava ja puhtaasti Java-kielellä tehty välimuistito-
teutus. Terracotta otti EHCache-projektin haltuun vuonna 2009 ja on tukenut 
sekä jatkokehittänyt sitä siitä lähtien. Lisäksi mainittakoon, että EHCache on 
tällä hetkellä Hibernatella käytössä prosessiulottuvuuden välimuistitoteutuk-
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sena ja Hibernate on yksi tunnetuimpia olio-relaatiosovelluskehyksiä Java 
EE:lle. (Terracotta Ehcache [1], 2011) (Terracotta Ehcache [2]) 

Suorituskykytestit osoittavat, että EHCache on yksi nopeimmista väli-
muisteista Javalle. Se mahtuu pieneen pakettiin (JAR, Java Archive) ja riippu-
vuussuhteet muihin kirjastoihin on pidetty hyvin vähäisinä. EHCache ei vaadi 
lähes ollenkaan konfigurointia, koska oletuskonfiguraatio tarjoaa järkevät läh-
tökohdat ja niillä pärjää pitkälle. (Terracotta Ehcache [1], 2011) (Terracotta Eh-
cache [2]) 

EHCache tarjoaa mahdollisuuden tietojen tallentamiseen muistiin ja levyl-
le ja se on optimoitu hyvinkin suurikokoisille välimuisteille. Se mahdollistaa 
LRU (Least Recently Used), LFU (Least Frequently Used) ja FIFO (First In First 
Out) algoritmien käytön välimuistin ylivuodon käsittelyssä. EHCachen tilasto-
tietoja ja toimintaa voi seurata JMX:n (Java Management Extension) avulla. Li-
säksi EHCache tukee hajautettuja välimuisteja ja siihen on olemassa useita kau-
pallisia lisäosia Terracottalta. (Terracotta Ehcache [1], 2011) (Terracotta Ehcache 
[2]) 

4.2 JBoss Cache 

JBoss Cache on avoimen lähdekoodin puurakenteinen hajautettu välimuisti, 
joka tarjoaa transaktiot, datan replikoinnin ja ylivuodon käsittelyn sekä joukon 
muita hajautetulle välimuistille ominaisia perustoiminnallisuuksia.  Sen on ke-
hittänyt JBoss, joka on erikoistunut avoimen lähdekoodin väliohjelmistoihin 
(middleware). JBoss kuuluu nykyään Red Hat -yritykselle ja on yksi sen osas-
toista. JBoss Cache koostuu kahdesta komponentista: Core Cache ja POJO 
Cache. Core Cache sisältää perustoiminnallisuuden ja POJO Cache on laajennus, 
jota käsitellään tarkemmin seuraavassa aliluvussa. Termillä JBoss Cache viita-
taan jatkossa Core komponenttiin. (JBoss Community Wiki) (Wang, 2008, sivu 3) 

JBoss Cache perustuu suoraviivaiseen ja yksinkertaiseen API:iin, jonka 
avulla dataa tai Java-olioita voidaan tallentaa joko muistiin tai levylle. JBoss 
Cache osaa tallentaa JVM:n roskienkeruun poistamat ilmentymät levylle, jotta 
niiden tila säilyy. JBoss Cache on yhteensopiva JTA (Java Transaction API) 
määrityksen mukaisten transaktioiden kanssa. JBoss Cache tukee myös JMX:ää, 
jolla voi seurata välimuistin tilaa ja saada ajonaikaista tilastotietoa. JBoss 
Cachen riippuvuudet ulkoisiin kirjastoihin on pidetty vähäisinä, joten sen saa 
helposti käyttöön ihan perinteiseen Java-sovellukseen ilman mitään sovelluske-
hyksiä. (Red Hat JBoss Cache, 2008, sivut 3–5) (JBoss Community Wiki) 

JBoss POJO Cache toimii Core Cachen päällä laajennuksena. Se on hieno-
jakoinen, attribuuttikohtainen, replikoitu ja transaktionaalinen välimuistilaa-
jennus perinteisten Java-olioiden (POJO, Plain Old Java Object) tallentamiseen. 
Se hallitsee automaattisesti olioiden ja niiden välisten suhteiden kuvaamisen ja 
kartoittamisen välimuistiin. Käyttäjän ei tarvitse eksplisiittisesti hallita olioiden 
replikointiin tai tallentamiseen liittyviä asioita sen jälkeen, kun olio on kiinnitet-
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ty välimuistiin. POJO Cache osaa tehdä hienojakoisia päivityksiä olioiden tilaan 
eli käytännössä päivittää yksittäisten attribuuttien arvoja ilman, että koko olio 
pitää tallentaa uudestaan välimuistiin. (JBoss Community Wiki)   
 

4.3 SwarmCache 

SwarmCachen on toteuttanut John Watkinson vuonna 2003 mutta se on avointa 
lähdekoodia ja sitä on jatkokehitetty sen jälkeen laajemman yhteisön toimesta. 
SwarmCache on yksinkertainen mutta tehokas hajautettu välimuistitoteutus. Se 
soveltuu parhaiten klusteroituihin tietokantakeskeisiin web-sovelluksiin, koska 
SwarmCache on tehokkaimmillaan, jos sovellus käyttää suurimmaksi osaksi 
lukuoperaatioita, mutta kirjoittaa harvemmin. SwarmCache hyödyntää Java-
Groups- ja IP Multicast -tekniikoita viestien lähettämiseen ja hallintaan sisäises-
ti hajautetussa ympäristössä. SwarmCachen saa liitettyä Hibernate ja Data Nu-
cleus olio-relaatiosovelluskehyksiin. (Watkinson) 

SwarmCache perustuu IP Multicast -tekniikkaan, jonka avulla se lähettää 
viestejä klusterin eri palvelinten välillä, jotta kaikki tiedot pysyvät ajan tasalla. 
Jokainen klusterin sisällä toimiva palvelin ottaa käyttöön oman välimuistin hal-
linnoijan. Jokaiselle oliotyypille luodaan välimuisti hallinnoijan sisälle. Hallin-
noijat ovat osallisina Multicast-ryhmässä, jonka kautta ne viestittävät aina, kun 
olioita poistetaan välimuistista eli käytännössä päivitys- ja tuhoamisoperaatioi-
den tapauksessa. Kaikki muut viestin saavat hallinnoijat poistavat kyseisen oli-
on välimuistista, jotta välimuistien tiedot pysyvät replikoituina ja tuoreina. 
SwarmCache noudattaa vertaisverkkoajattelua eli ei ole määritelty erillistä pal-
velinta, joka palvelee asiakkaita vaan kaikki verkkoon osallistujat ovat saman-
vertaisia ja itsenäisiä. Verkosta voidaan poistaa yksi hallinnoija, mutta sillä ei 
ole suoraa vaikutusta verkon muihin hallinnoijiin. (Watkinson) 

4.4 WhirlyCache 

WhirlyCache on julkaistu vuonna 2004 ja se on avoimen lähdekoodin vä-
limuistitoteutus. Nykyään WhirlyCache kuuluu Javatools-yhteisöön ja on yksi 
sen projekteista. WhirlyCache tallentaa tiedot ainoastaan muistiin eli se ei tarjoa 
mahdollisuutta levylle kirjoittamiseen. Se käyttää erillistä säiettä välimuistin 
hallintaan, jota kutsutaan nimellä viritinsäie (tuner thread). Jokaisella välimuis-
tilla on oma viritinsäie.  Sovelluksen säie ei kuormitu niin paljon välimuistin 
käytöstä, koska välimuistin hallinta on delegoitu viritinsäikeelle. Viritinsäikeen 
voi asettaa ajettavaksi n sekunnin välein ja se yrittää käyttää Javan virtuaaliko-
neen kekomuistia mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi WhirlyCachen saa suo-
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raan liitettyä Hibernate olio-relaatiosovelluskehykselle käyttöön. (Shevchenko, 
2007, sivu 2) 

WhirlyCache ei tue välimuistin jatkamista levylle mutta se ratkaisee muis-
tiongelman käyttämällä löysiä viitteitä (soft references). Javan virtuaalikoneen 
roskien kerääjän algoritmi käsittelee eri vahvuiset olioviitteet eri tavalla. Ei-
vahvoilla viitteillä on Javassa kolme eri tasoa, joista löysät viitteet ovat vahvim-
pia. Roskien kerääjä poistaa löysät viitteet vasta, jos JVM:n muisti on tarpeeksi 
lopussa ja tämän ansiosta välimuistin säilyttämät olioviitteet eivät häviä muis-
tista niin helposti. Viritinsäie käy välimuistin viitteitä itse läpi ja poistaa käyt-
tämättömät viitteet, jotta tilaa riittää muille viitteille. (Shevchenko, 2007, sivu 2) 
(Goetz, 2006) 
 

4.5 Java Caching System 

Java Caching System (JCS) on Apachen Commons -projektin avoimen lähde-
koodin välimuisti, joka ilmestyi vuonna 2001 ja jota on jatkokehitetty aktiivisesti 
siitä lähtien. Sen avulla voidaan tallentaa olioita joko suoraan muistiin tai levyl-
le.  JCS toimii myös hajautettuna välimuistina, jolloin se lähettää invalidointi- ja 
päivitysviestejä klusterin palvelimien välillä Javan RMI-kirjaston avulla. 
(Apache Commons) (Shevchenko, 2007, sivu 4) 

JCS:n rakenne voidaan kuvata käsitteistön avulla, johon kuuluu elementit, 
alueet ja lisäosat. Elementit ovat olioita, joita tallennetaan välimuistiin ja niihin 
viitataan avainten avulla, hieman kuten hajautustaulu tietorakenteessa. JCS:n 
välimuisti koostuu joukosta hajautustauluja, joita kutsutaan alueiksi. Esimer-
kiksi tietyntyyppiset oliot voidaan tallentaa eri alueisiin, joiden kokoonpano 
voidaan räätälöidä niiden käyttötarkoitukselle sopivaksi. Alueisiin voidaan li-
säksi liittää lisäosia, jotka antavat niille erikoistoiminnallisuuksia. Näitä lisäosia 
ovat muun muassa indeksoitu levyvälimuisti (Indexed Disk Cache), TCP-
protokollaa käyttävä sivuttainen välimuisti (TCP Lateral Cache) ja etävälimuis-
tipalvelin (Remote Cache Server). (Apache Commons) 
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5 Yhteenveto 

Tässä tutkielmassa tehtiin katsaus Java EE:n olio-relaatiosovelluskehysten yh-
teydessä käytettäviin ORM-tason välimuisteihin ja tarjolla oleviin avoimen läh-
dekoodin välimuistitoteutuksiin. Luvussa 2 esiteltiin lyhyesti Java olio-
ohjelmointikieli, ohjelmistokehitysalustat sekä ajoympäristö ja siinä toimiva 
Javan virtuaalikone. Seuraavaksi tutustuttiin Java Persistence API määritykseen, 
joka määrittelee tiedon tallentamiseen liittyvät palvelut ja rajapinnat. Sen jäl-
keen on perehdytty JPA:n entiteetti, entiteetin hallinnoija, pysyvyyskonteksti ja 
pysyvyysyksikkö -käsitteisiin, joihin viitattiin seuraavassa luvussa luokiteltaes-
sa välimuisteja strategian ja ulottuvuuden perusteella. Myöhemmin on esitelty 
Object-Relational Mapping -käsite ja samalla tarkasteltu oliomallin ja relaatio-
nalisen mallin eroavaisuuksia. Luvun lopuksi on tutustuttu transaktiohin ja 
käyty läpi luotettavan transaktion määrittävät ACID-ominaisuudet. Luvussa 3 
on kerrottu, mitä ORM tason välimuistit ovat, mikä niiden toimintaperiaate on, 
minkälaista hyötyä niiden käytöstä saa ja minkälaisia haasteita niihin liittyy. 
Tämän jälkeen on jaettu välimuistit strategian ja ulottuvuuden perusteella kol-
meen eri luokkaan: transaktioulottuvuuden, prosessiulottuvuuden ja kluste-
riulottuvuuden välimuisteihin. Viimeisessä pääluvussa on listattu tarjolla olevia 
avoimen lähdekoodin välimuistitoteutuksia ja käyty niiden tärkeimmät ominai-
suudet läpi. 

ORM-tason välimuisteilla voidaan saada suuria etuja sovelluksen suori-
tuskykyyn, mutta jos niiden toimintaa ei ymmärretä riittävällä tasolla, niin nii-
den käytöstä voi aiheutua suuriakin ongelmia. Jos on päätetty ottaa välimuisti 
osaksi sovellusarkkitehtuuria, niin seuraavaksi pitäisi tehdä päätös siitä, minkä-
lainen välimuistitoteutus vastaa järjestelmän tarpeita mahdollisimman hyvin. 
Välimuistitoteutuksen valinnassa on syytä kiinnittää huomiota ainakin seuraa-
viin seikkoihin (Shevchenko, 2007, sivu 5): 

 Saako välimuistitoteutuksen liitettyä helposti käytössä olevaan olio-
relaatiosovelluskehykseen? 

 Onko tarvetta jatkaa välimuistia levylle? 

 Helppokäyttöisyys 
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 Onko kyseessä hajautettu ympäristö, onko tarvetta hajautetulle vä-
limuistille? 

 Pystyykö välimuisti jakamaan oliota JVM:n sisällä eri sovellus-
säikeiden välillä? 

 Välimuistitoteutuksen pitää pystyä invalidoimaan vanhentunut tie-
to ja lisäksi koordinoimaan se hajautetun välimuistin tapauksessa 

 Skaalautuvuus 

 Ylläpidettävyys 

 Noudattaako välimuistitoteutus JSR-107 JCache -standardia? 

Tutkielmassa käsiteltiin aihealuetta hyvin yleisellä tasolla, koska se on niin laaja, 
ettei yksittäisiin käsitteisiin voitu paneutua sen tarkemmin kandidaatin tut-
kielman rajauksen puitteissa. Tutkielman avulla ei saavutettu merkittäviä tu-
loksia tai johtopäätöksiä, mutta luotiin yleiskuva aihealueesta ja tarjolla olevista 
ratkaisuista. Mielekkäänä jatkotutkimusaiheena on eri välimuistitoteutuksien 
suorituskyvyn ja soveltuvuuden vertailu tai tarkempi paneutuminen hajautet-
tuihin välimuisteihin. Tutkielman kirjoittajan on tarkoitus jatkaa 
pro gradu -tutkielmaansa näiden teemojen pohjalta. 
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