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Мета роботи та актуальність теми

Метою даної роботи є розробка програмного 

забезпечення, що надаватиме доступ до СУБД 

Intersystems Caché з використанням об’єктно-

документного відображення між об’єктами мови 

JavaScript та БД.

Сучасне програмне забезпечення все частіше 

будується на основі Web-технологій. Доступ до 

баз даних є важливою складовою даного класу 

програмного забезпечення.

Високорівневий та в той же час швидкий 

інтерфейс для доступу до СУБД є запорукою 

успіху для кожного Web-проекту.
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Об’єкт і предмет дослідження

• Об’єктом дослідження є об’єктно-

документне відображення для об’єктів, що 

зберігаються в СУБД Intersytems Caché.

• Предметом дослідження є програмне 

забезпечення для реалізації об’єктно-

документного відображення об’єктів, які 

зберігаються в СУБД Intersystems Caché, 

для мови JavaScript.
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Використані засоби
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GitHub



Огляд існуючих методів доступу 

СУБД Intersystems Caché
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Огляд існуючих методів доступу 

СУБД Intersystems Caché

• ObjectScript
Переваги: повна підтримка,
вбудоване ODM та SQL
Недоліки: маловідомий, застарілий

• C/C++ API

Переваги: швидкодія, об’єткний доступ

Недоліки: залежність від версії Caché

• Java API, JDBC
Переваги: об’єткний та реляційний доступ, 
можливість генерації коду класів
Недоліки: немає швидкої інтеграції з JavaScript

• ODBC

Переваги: SQL доступ

Недоліки: лише SQL доступ 

• JavaScript API

Переваги: об’єктний та прямий доступ

Недоліки: закритість, не підримуються

останні версії node.js
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Реалізація ODM

• Active Record  - доступ до 
бази даних, при якому до 
кожного рядка таблиці 
прив’язаний один об’єкт. 

– Переваги:

• простота реалізації.

– Недоліки:

• складність тестування;

• прив’язка об’єкта до бази 
даних;

• складність моделювання 
складних відношень.

• Data Mapper. При 
використанні даного 
шаблону створюється 
об’єкт-посередник, що 
встановлює відповідність 
між об’єктом та даними в 
базі даних.

– Переваги:

• відокремлення об’єкта від 
представлення в БД;

• полегшене тестування;

• абстрагує БД.

– Недоліки:

• більша кількість запитів до 
БД;

• складність конфігурації.
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Прикладний програмний інтерфейс
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Метод об’єкта Cache-ODM Метод ObjectScript

let p = new Person() (конструктор) SET p = Person.%New()

p.save() DO p.%Save()

p.update() DO p.%Save()

let p = Person.openId(1) SET p = ##class(Sample.Person).%OpenId(1)

let f = Person.existsId(1) SET p = ##class(Sample.Person).%ExistsId(1)

let persons = Person.findBy(‘Fred’) SET p = ##class(Sample.Person).IDKEYOpen( 
“Fred”)

let persons = Person.findAll() -

Метод Опис

transact Виконати послідовність операцій в 
транзакції

exec Виконати послідовність операції без 
транзакційного доступу

dispose Закрити сесію та звільнити ресурси



Приклад використання

Для реалізації програмного

продукту був вибраний

шаблон Active Record як 

найзручніший для 
програмістів ObjectScript.

Set person=##class(Sample.Person).%OpenId(10) 
Set person.Name="Andrew Park" 
Set person.Home_City="Birmingham" 
Do person.%Save() 

Код мовою ObjectScript

Session.transact(() => 
Person.openId(10)

.flatMap(person => {
person.Name = “Andrew Park”;
person.Home_City = “Birminham”;
return person.save();

})
); Код мовою JavaScript
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Діаграма 
компонентів



Діаграма взаємодій для прецеденту «Виконання транзакції»
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Приклад використання API для доступу 
до БД “Співробітники”

Головна сторінка каталогу компаній
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Приклад використання API для доступу 
до БД “Співробітники”

Список співробітників компанії “Biology partners”
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Приклад використання API для доступу 
до БД “Співробітники”

Форма для створення співробітника

14



Висновки
В ході даної роботи було: 

• Досліджено та проаналізовано сучасні 
методології доступу до баз даних при побудові 
Web-додатків.

• Розроблено програмний продукт для реалізації 
ODM мовою javascript.

Розроблений програмний продукт може бути 
використаний для розробки Web-додатків з 
використанням СУБД InterSystems Caché.

Програмний продукт створено в рамках 
грантової заявки від компанії InterSystems.
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Дякую за увагу
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