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Sammanfattning
I dagens samhälle vill så väl företag som privatpersoner finnas på webben – det är 
en platform som de flesta förväntar sig hitta information på. För att minska på 
kostnaderna men samtidigt garantera såväl funktionalitet som säkerhet, så finns 
det webb-ramverk, ett slags bibliotek av funktioner för utvecklare att använda sig 
av. Företaget NTT Communications använder sig ofta av programmeringsspråket 
Python för utveckling av interna webb-applikationer. De är intresserade av att 
veta vilket webb-ramverk, för detta språk, som bäst möter de krav de ställer; 
snabb utveckling och modularitet. Till studien valdes två av de största webb-
ramverken för Python; Django och Pyramid. Django är ett ”allt-inkluderat” 
ramverk medan man i Pyramid får göra val i form av databashanterare, 
templatespråk m.fl. Studien syftar till att ta fram vilket av dessa ramverk som bäst
möter NTT:s krav där några utvalda delar från dessa ramverk har valts för att se 
på så väl funktionalitet, modularitet och komplexitet. De delar som undersöks är: 
dokumentation, community, url-dirigering, templatespråk och databashanterare. 
Studien har främst utförts genom undersökning av ramverkens dokumentation 
men även genom granskning av utomstående artiklar och tredjeparts-paket. 
Resultatet visar på att Django bäst lämpar sig för snabb utveckling där alla val 
redan är gjorda åt en men att det även är möjligt att modulera med ibland viss 
tappad funktionalitet. Pyramid visar istället på högre modularitet där ramverket är
konstruerat för att moduleras men att detta medför en högre komplexitet. Båda 
ramverken visar på liknande funktionalitet.

Nyckelord: Python, ramverk, webb-ramverk, Django, Pyramid.
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Abstract
In todays society, both companies and private individuals want to be seen on the 
web – it is a platform that everyone expects to find information on. To reduce the 
costs of development but at the same time guarantee both funtionality and 
security, there are web-frameworks, a sort of library of functions for developers 
to use. The company NTT Communications often use the programminglanguage 
Python for development of internal web-applications. They are interested in 
knowing which web-framework, for this language, that best meets their 
requirements; fast development and modularity. For this studie two of the biggest 
web-frameworks for Python were chosen; Django and Pyramid. Django is an ”all-
included”-framework whilst in Pyramid you have to make choices in the form of 
databasehandler, templatelanguage and more. The study aims to see which of 
these frameworks that best meet NTT:s requirements where a specific set of parts
from these frameworks have been chosen were focus lies on: funtionality, 
modularity and complexity. The parts that are examined are: documentation, 
community, url-dispatch, templatelanguage and databasehandler. The study has 
mainly been conducted through examination of the frameworks documentation, 
articles and thirdparty-packages. The result shows that Django is best suited for 
fast development where all choices already have been made for you, but also that 
there is possibility for modularity with sometimes some loss in functionality. 
Pyramid on the other hand shows a higher level of modularity were the 
framework is constructed to be moduled but that this entails a higher complexity. 
Both frameworks show similar functionality.  

Keywords: Python, framework, web-framework, Django, Pyramid.

4



En jämförelse av webb-ramverk i Python -
Django och Pyramid
Jonathan Kullberg 2016-06-06

Förord
Jag vill slänga ut ett stort tack till min handledare Johan för den hjälp och de tips
han har bidragit med. Jag vill även tacka min kontaktperson Kristoffer, från NTT,
som har  bidragit  med  diskussioner  och  förslag  och  gjort  denna  undersökning
möjlig.

5



En jämförelse av webb-ramverk i Python -
Django och Pyramid
Jonathan Kullberg 2016-06-06

Innehållsförteckning
Sammanfattning.................................................................................................3

Abstract...............................................................................................................4

Förord..................................................................................................................5

1 Introduktion...............................................................................................9
1.1 Bakgrund och problemmotivering...........................................................9
1.1.1 Om NTT Communications.................................................................9
1.1.2 Bakgrund............................................................................................9
1.2 Övergripande syfte..................................................................................9
1.3 Avgränsningar.......................................................................................10
1.4 Konkreta och verifierbara mål...............................................................10
1.5 Översikt................................................................................................10

2 Teori..........................................................................................................11
2.1 Definition av termer och förkortningar..................................................11
2.1.1 Termer..............................................................................................11
2.1.2 Förkortningar...................................................................................12
2.2 Webb-ramverk......................................................................................13
2.2.1 Generella strukturen för dessa ramverk............................................13
2.2.2 Django..............................................................................................14
2.2.3 Pyramid............................................................................................14
2.3 Dokumentation och community............................................................15
2.3.1 Varför bra dokumentation är viktig..................................................15
2.3.2 Varför en stor community kan hjälpa...............................................15
2.4 URL-dirigering.....................................................................................16
2.4.1 URL-dispatch...................................................................................16
2.4.2 Traversal...........................................................................................16
2.5 Templatespråk.......................................................................................17
2.5.1 Mako................................................................................................18
2.5.2 DTL.................................................................................................19
2.5.3 Jinja2................................................................................................20
2.6 Databaser..............................................................................................21
2.6.1 Django ORM....................................................................................21
2.6.2 SQLAlchemy....................................................................................22
2.6.3 Komposit primärnyckel....................................................................23

3 Metod........................................................................................................25
3.1 Studie....................................................................................................25
3.2 Kriterier................................................................................................25
3.2.1 Funktionalitet...................................................................................25
3.2.2 Modularitet.......................................................................................25
3.2.3 Komplexitet......................................................................................26

6



En jämförelse av webb-ramverk i Python -
Django och Pyramid
Jonathan Kullberg 2016-06-06

3.3 Matris....................................................................................................26
3.4 Delar av ramverken...............................................................................27
3.4.1 Dokumentation och community.......................................................27
3.4.2 URL-dirigering.................................................................................27
3.4.3 Templates.........................................................................................27
3.4.4 Databaser.........................................................................................27

4 Genomförande.........................................................................................29
4.1 Dokumentation och community............................................................29
4.1.1 Django..............................................................................................29
4.1.2 Pyramid............................................................................................30
4.2 URL-dirigering.....................................................................................31
4.2.1 Django..............................................................................................31
4.2.2 Pyramid............................................................................................33
4.2.3 Skillnader mellan Traversal och URL-dispatch................................35
4.3 Templatespråk.......................................................................................36
4.3.1 DTL, Mako och Jinja2.....................................................................36
4.3.2 Django..............................................................................................37
4.3.3 Pyramid............................................................................................38
4.4 Databaser..............................................................................................39
4.4.1 Django ORM....................................................................................39
4.4.2 SQLAlchemy....................................................................................40
4.4.3 Django..............................................................................................41
4.4.4 Pyramid............................................................................................43

5 Resultat.....................................................................................................44
5.1 Matris....................................................................................................44
5.2 Ramverkens delar..................................................................................45
5.2.1 Dokumentation.................................................................................45
5.2.2 Community......................................................................................45
5.2.3 URL-dirigering.................................................................................45
5.2.4 Templatespråk..................................................................................46
5.2.5 Databaser.........................................................................................46
5.3 Sammanställning av resultat..................................................................47

6 Diskussion................................................................................................48
6.1 Utvärdering av resultat..........................................................................48
6.1.1 Dokumentation och community.......................................................48
6.1.2 Templatespråk..................................................................................48
6.1.3 Databaser.........................................................................................48
6.1.4 Sammanfattning av utvärderingen....................................................49
6.2 Rekommendation till NTT....................................................................49
6.3 Slutord..................................................................................................50

Källförteckning.................................................................................................51

Bilaga A: Traversal...........................................................................................59
Exempel kod.........................................................................................59

7



En jämförelse av webb-ramverk i Python -
Django och Pyramid
Jonathan Kullberg 2016-06-06

Bilaga B: Resultat av prestandatest för Templatespråk................................61
Diagram................................................................................................61

8



En jämförelse av webb-ramverk i Python -
Django och Pyramid
Jonathan Kullberg 2016-06-06

1 Introduktion
Detta arbete syftar till att jämföra två webb-ramverk i Python där vissa delar av
dessa  undersöks  och  där  delarna  bedöms  med  avseende  på  utvalda  kriterier.
Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för val av ramverk hos
NTT  Communications  där  Python  används  för  utveckling  av  interna  webb-
applikationer. Ramverken som undersöks är Django och Pyramid.

1.1 Bakgrund och problemmotivering
Tidigt 90-tal började webbsidor allt mer nå ut till omvärlden. Under årens gång
har kunskaperna och den tekniska utvecklingen kring detta område ökat och detta
ledde tidigt till utvecklandet av webb-ramverk. Sedan över 10 år tillbaka ser vi en
allt  större  efterfrågan  för  webbsidor  från  såväl  privatpersoner  som  företag.
Utvecklingen  av  dessa  skall  inte  bara  vara  snabb  –  såväl  funktionalitet  som
säkerhet måste också garanteras. Webb-ramverk är ofta en bra grund till dessa
krav då de – i olika utsträckning – förser utvecklare med de verktyg de behöver
för att kunna möta dessa.

1.1.1 Om NTT Communications
NTT Communications är ett globalt företag inom kommunikation, it-säkerhet och
moln-tjänster.  Deras  huvudkontor  befinner  sig  i  Japan  och  har,  utöver  detta,
kontor i 124 andra städer runt om i världen – varav ett ligger i Göteborg. NTT
Communications serverhallar tar upp hela 350 000m² över hela världen – vilket
motsvarar ungefär 49 fotbollsplaner.  

1.1.2 Bakgrund
Inom NTT finns det intresse för vilket ramverk som kan vara aktuellt att använda
för utvecklandet av framtida, interna webb-applikationer. Modularitet och snabb
utveckling  är  viktiga  aspekter  för  företaget  i  valet  av ramverk.  Python är  det
programmeringsspråk som de generellt sätt använder sig av och jag har därmed
fått i uppdrag att undersöka två valfria ramverk skrivna i och för detta språk.  

1.2 Övergripande syfte
Projektets  övergripande  syfte  är  att  redogöra  för  två  ramverks  uppbyggnad,
skillnader och likheter med avseende på:

• Funktionalitet: Vad inkluderas från start?

• Modularitet: Går olika komponenter att byta ut?
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• Komplexitet: Vilket ramverk ger en de bästa förutsättningarna för att 
snabbt komma igång samt få en färdig produkt?
  

1.3 Avgränsningar
Ett ramverk kan innehålla många fler komponenter  än denna rapports tidsram
tillåter undersöka. Undersökningen fokuserar därmed på några av de viktigaste:
dokumentation,  community,  url-dirigering,  templates  och  databaser.  
Trots  att  säkerhet  är  bland  de  viktigaste  aspekter  lämnas  det  utanför  denna
undersökning  då  NTT huvudsakligen  är  intresserade  av  utveckling  av  interna
webb-applikationer  där  utomstående  system  inte  har  tillgång  till  dessa.

1.4 Konkreta och verifierbara mål 
Målet med denna rapport är att:

• undersöka  och  presentera  skillnader  och  likheter  i  två  webb-ramverk,
Django  och  Pyramid,  med  avseende  på;  hantering  av  databaser,
templatespråk, url-dirigering, dokumentation och community.

• konkret redogöra för delar av ramverkens inkluderade funktionalitet med
avseende på de presenterade delarna.

• ge exempel på tredje-parts komponenter för inkludering i ramverken med
avseende  på  de  delar  enligt  ovan  –  och  om sådana  inkluderingar  kan
medföra bi-effekter i form av tappad funktionalitet. 

• rekommendera ett av ramverken utefter de delar som arbetet undersöker. 

1.5 Översikt
Kapitel 2 visar grunden till de delar som i studien valts att undersökas – fakta
ihop med exempel används för att visa på såväl funktionalitet som grundläggande
principer.  Kapitel  3  beskriver  de  metoder  som  använts  vid  jämförelsen  av
ramverken. Vart ifrån fakta och data kommer ifrån samt vilka kriterier som ligger
till  grund  för  jämförelsen.  I  kapitel  4  presenteras  likheter,  skillnader  och
funktionalitet  för  respektive  ramverks  olika  delar,  med  andra  ord,  själva
jämförelsen. Kapitel 5 presenterar de resultat som jämförelsen har visat på. Detta
genom  poängsättning  i  en  matris  med  tillhörande  förklaringar.  I  kapitel  6
diskuteras  resultaten  och  eventuella  brister  i  undersökningen  med
förbättringsförslag. 
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2 Teori
Undersökningen  avser  att  jämföra  två  webb-ramverk  i  Python,  Django  och
Pyramid. För att göra detta på ett rättvist sätt så behöver teoretiskt material om de
båda  ramverken  presenteras.  I  detta  kapitel  följer  fakta  och  information  om
ramverkens olika delar enligt de punkter som presenterades i avsnitt 1.3. Begrepp
och termer presenteras även för ytterligare förståelse.

2.1 Definition av termer och förkortningar

2.1.1 Termer  

• Webb-ramverk:  Ett webb-ramverk är ett ramverk med funktioner som
underlättar  vid  utveckling  av  webb-applikationer.  Ramverken  är
framtagna  för  att  dölja  den  underliggande  och  ofta  komplicerade
infrastrukturen kring webb-applikationers hantering av  http-requests  och
http-responses[1]. Webb-ramverk  använder  sig  ofta  av  Model  View
Controller(MVC)-mönstret  där  modellerna  separeras  från  business-
logiken och presentationen[2]. Detta mönster ger ofta fördelar i form av
modularitet  och mindre kod duplikation. Ramverken kan ha funktioner
för att; underlätta arbete mot databaser, förse utvecklaren med templating
system, hantera sessions, formulär, cookies med flera[3]. 

• HTTP-404:  HTTP  404,  även  känt  som  Not  Found,  är  en  standard
HyperText  Transfer  Protocol(HTTP)  fel-kod  som  skickas  tillbaka  till
klienten då klienten har fått kontakt med servern, men servern inte lyckats
finna resursen som klienten har efterfrågat[4].

• Stack  trace:  Programmerare  använder  ofta  Stack  Tracing  för  att,
antingen  interaktivt  eller  efter  krasch,   felsöka  ett  program.  Ett  Stack
Trace är i sin tur ett fel-meddelande som slutanvändaren kan se vid en
programkrasch. Ett Stack Trace innehåller information om  funktionsledet
som lett till kraschen/felet[5]. 

• Stackoverflow:  Stackoverflow är en community för programmerare där
frågor,  berörande i  stort  sett  vilket  språk  och  problem som helst,  kan
ställas. Andra programmerare kan då besvara dessa. Communityn har för
närvarande 4.7 miljoner användare[6].

• GitHub:  Webb-baserad Git repository(förvaringsplats) för förvaring och
distribuering av kod/projekt. Erbjuder såväl distribuerad revisions kontroll
samt källkods hantering. Github nyttjas av såväl privatpersoner som stora
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företag. Github har fler än 14 miljoner användare och över 35 miljoner
respositories – vilket gör det till världens största host(värd) av källkod[7].

• URL-dispatcher:   En Uniform Resource Locator(URL)-dispatcher har
kod  för  mappning  av  URL  till  request-hanterande  kod(view).  Denna
mappning byggs ofta upp av regex-strängar som matchas mot URL:en[8].

• Traversal:  Traversal  är  ett  annat  sätt  att  mappa  URL till  views.  Det
påminner om det traditionella mappstruktur system där varje segment i en
url är en faktisk undermapp till tidigare segment. I traversal nästlas istället
key-value-objekt, där ett segment i URL:en motsvarar nyckeln(key) och
resursen som efterfrågas värdet(value)[9].

• Relationsdatabas:  En databas med relationer mellan tabeller.  Anta att
det finns en tabell för Person och en för Adress. En Person kan bo på en
Adress och en Adress kan ha flera Personer. Detta är definitionen av en
en-till-många relation mellan dessa två tabeller. För att hämta data ur en
relationsdatabas  används  ofta  Structured  Query  Language(SQL)  för  att
skriva frågor[10]. 

• ORM: En  Object  Relational  Mapper(ORM)  är  ett  system  för
konvertering, antingen från objekt till tabell, eller från tabell till objekt.
Det skapar en virtuell objekt-databas, som lämpar sig bra att använda i
objekt-orienterade  programmeringsspråk.  ORM  har  också  fördelen  att
man  inte  behöver  använda  SQL,  utan  kan  istället  anropa  inbyggda
funktioner i den ORM man arbetar i för att fråga databasen[11]. 

• Data Migrering: Är en process för att förflytta data mellan olika format,
lagringsenheter  eller  datorsystem.  I  databas-sammanhang  innebär
migrering att  man kan flytta  ut  databasens struktur  av  tabeller  i  annat
format  så  som  JavaScript  Object  Notation(JSON) –  alternativt  direkt
migrera till en annan databas. Migrering innebär även att man kan förflytta
den lagrade datan. Syftet med migrering kan vara såväl uppgradering som
backup[12].

• Transaktioner: En transaktion inom databas sammanhang representerar
ändringar  i  databasen.  En  transaktion  måste  vara  ACID(Atomic,
Consistent,  Isolated,  Durable).  Detta  innebär  bland  annat  att  alla
ändringar inom en transaktion skall garanteras lagras(commit) – eller att
inga ändringar inom en transaktion skall lagras(rollback). En transaktion
skall även garanteras vara atomisk och isolerad, där inga ändringar från
olika  transaktioner  skall  krocka.  De  flesta  relationsdatabaser  stödjer
transaktioner[13].
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2.1.2 Förkortningar
• HTTP – HyperText Transfer Protocol.

• URL – Uniform Resource Locator.

• SQL – Structured Query Language.

• DBMS – DataBase Management System.

• ORM – Object Relational Mapper.

• JSON – JavaScript Object Notation.

• CSS – Cascading Style Sheets.

2.2 Webb-ramverk
Denna rapport är skriven för att jämföra två av de största [14] webb-ramverkan
inom Python: Django och Pyramid.

Den generella strukturen för dessa två ramverk är desamma. De båda arbetar med
views,  url-dirigering,  templates och  förser  utvecklaren  med  modulval  i  olika
utsträckning. 

2.2.1 Generella strukturen för dessa ramverk
En användare av webb-applikationen gör något; fyller i ett formulär och skickar in
det, trycker på en knapp eller någon annan handling där användaren förväntar sig
någon typ av respons eller händelse. Vid knapptryckningen skickas en httprequest
till ramverkets URL-dirigerings system vars uppgift är att matcha URL:en mot
förutbestämda och förkonfigurerade mönster där varje mönster är kopplat till en
view.  
En view är i sin tur en funktion eller klass som innehåller kod för någon specifik
handling,  till  exempel  validera  och  spara  formulärdata  eller  hämta  data  för
visning. En view har tillgång till request-objektet vari information lagras om bland
annat: URL:en, autentiseringsdata, parameterdata m.fl. 

När viewn har processat och utfört uppgiften1 skall en httpresponse returneras.
Det  finns  då  olika  val  i  form  av  att  returnera  ren  HyperText  Markup
Language(HTML)-kod, rendera HTML-kod med hjälp av en template, returnera
data i form av JSON med flera.  

1 Oftast vill man skriva sina views så tunna som möjligt – med andra ord, en view bör hantera 
en specifik uppgift(det finns dock sammanhang då detta kan förbises).

13



En jämförelse av webb-ramverk i Python -
Django och Pyramid
Jonathan Kullberg 2016-06-06

Utöver  dessa  grundläggande  funktioner  finns  det  en  stor  mängd  tredjeparts
moduler  för  utökning  av  ramverkens  funktionalitet  i  form  av  till  exempel
generering av Portable Document Format(PDF).

2.2.2 Django
Django är ett fritt, open-source webb-ramverk skrivet i Python. Django släpptes
initialt 2005 och är nu i version 1.9.5[15].

Djangos huvudargument är[16]:

• Allt  inkluderat  -  Alla  nödvändiga(och  inte  nödvändiga)  moduler  är
inbakade  i  Django  och  förser  således  utvecklaren  med  ett  komplett
ramverk från början.

• Snabb utveckling -  I och med att allt  är inkluderat så innebär det att
utvecklaren kan sätta igång med arbetet på en gång.

• Säkerhet - Hjälper utvecklaren att undvika vanliga säkerhetsrisker i form
av SQL-injections, cross-site scripting m.fl.

Django  gör  alltså  alla  val  åt  utvecklaren  i  form  av  ORM,  templatingsystem,
säkerhetssystem,  formulärhantering  m.fl.  Django  förser  även  utvecklaren/
användaren med en adminsida vari  man kan -  lägga till  /  uppdatera  /  ta bort
entiteter ur databasen.

En  närmare  titt  på  inkluderade  moduler  visar  130+  moduler  som  alla  är
inkluderade i Django[17]. Utöver detta finns det ytterligare över 2500 tredjeparts
paket att installera för användning i Django[15]. 

Exempel på hemsidor som använder sig av Django; Pinterest, Instagram, Mozilla,
Disqus[16].

2.2.3 Pyramid
Pyramid är även det ett open-source webb-ramverk skrivet i Python. Det är ett
minimalistiskt  ramverk  med  betydelsen  att  utvecklaren  själv  får  göra  val  av
moduler  i  form  av  databashanterare,  formulärhantering,  templatesystem  med
flera.  Pyramid  är  inspirerat  av  Pylons,  Zope och  Django,  och fick  sin  riktiga
början i 2010 då Pylons började flytta över till att använda repoze.bfg som bas. Då
denna integrering gjordes, döptes repoze.bfg om till Pyramid[18]. Pyramid är nu
i version 1.6.1.

Pyramids huvudargument är[19]:

• Simplicitet  och  minimalism  -  Pyramid  forcerar  inte  utvecklaren  till
särskilda val – valen är helt fria. Pyramid fokuserar istället på de mest
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fundamentala bitarna för en webb-applikation, så som: URL-dirigering,
säkerhet och att förse applikationen med statisk data. 

• Hastighet - Pyramid är designat för att snabbt utföra vanliga uppgifter så
som templating och simpla responses. 

• Pålitlighet - Varje del av Pyramid är utförligt testat. ”If it ain't tested, it's
broke.”[19]

Pyramid är på sätt och vis Djangos motpol – där Pyramid istället låter val så som
databashanterare och templatingsystem vara helt upp till utvecklaren. Man är här
inte  bunden  till  ORM(SQLAlchemy)  utan  kan  om  så  önskas  välja
databashanterare  som  är  objekt  baserade(Zope  Object  Database)  men  även
NoSQL databaser(CouchDB). Templatingsystem kan väljas fritt, där 2 vanliga är:
Mako och Jinja2[20].

Tittar man närmre på de moduler som faktiskt inkluderas i Pyramid så ser listan
tunn ut i jämförelse med Django – lite över 30 stycken[21].

Det finns även här mer än 2500 tillgängliga paket för inkludering i Pyramid[22].  

Exempel  på  hemsidor  som  använder  sig  av  Pyramid:  Opera,  Bittorrent,
Dropbox[23].

2.3 Dokumentation och community
Dokumentation  och  community  är  två  viktiga  aspekter  vid  val  av  ramverk.
Odokumenterad kod kan vara problematisk att  komma igång med där en stor
mängd  tid  kan  behöva  spenderas  för  att  hitta  och  förstå  funktionalitet.  I
kombination med en liten community så växer problematiken.

2.3.1 Varför bra dokumentation är viktig
Bra dokumentation bidrar till en lägre inlärningskurva där utvecklaren snabbare
kan sätta sig in i kodens funktionalitet och hur denna kan användas. Det kan även
bidra till en bättre skriven kod – är koden svår att dokumentera så är det högst
troligt att den behöver skrivas om[24]. Dålig dokumentation2 kan vara värre än
ingen  dokumentation  alls  enligt  flera  Stackoverflow  användare:  ”Incorrect
documentation that looks authoritative is worse than no documentation.”[26] 

2.3.2 Varför en stor community kan hjälpa
En stor community kan vara till hjälp där dokumentationen är otillräcklig men
även för att få tips på olika lösningar till problem. Varför uppfinna hjulet på nytt?

2 Dålig dokumentation i form av dåligt skrivna förklaringar och uteblivna exempel.
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Med en bra community kan man snabbt få svar på sina frågor vilket ytterligare
ökar på utvecklingsprocessen samt kan bidra till kod med högre kvalité3.

2.4 URL-dirigering
En URL kan som bekant följa mönstret: 
http://www.ex  am  p  le  .com/  user/someUserName  /  pictures  /01.

Ett  sätt  att  hantera  olika  filer  och  sidor  på,  är  att  låta  delen
user/someUserName/pictures associeras med en viss mappstruktur vid servern. En
HTTP-request skickas till  www.ex  ample  .com där servern får hämta sagt objekt
från specificerad mappstruktur och returnera filen i  dess nuvarande form. Om
resursen inte existerar så returneras istället  HTTP 404. Att returnera filen i dess
ursprungliga  form  är  definitionen  av  statisk-HTML,  i  kontrast  till  dynamiskt
genererad HTML av webb-applikationer[25] där  delar  av koden först  behöver
formateras  innan  visning.  När  hemsidor  växer  så  växer  även  komplexiteten  i
mappstrukturerna och det blir snabbt svårt att underhålla serverns data. 

Ett annat sätt att hantera URLs på är genom att använda URL-dispatch som är
något som både Django och Pyramid använder sig av. Utöver detta kan man i
Pyramid även använda sig av ett system som heter traversal, något som följt med
från Pylons och som påminner om tidigare nämnt mappstruktur system. 

2.4.1 URL-dispatch
Med url-dispatch så definierar man regex för matchning mot url:en. Till en url-
regex mappar man en view – när en url matchas mot en specifik url-regex så
anropas  kopplad  view[8][27].  En  url  kan  vara  helt  förbestämd  till  exempel
www.example.com/user/,  men  kan  även  innehålla  varierande  element  enligt:
www.example.com/user/someUsername/.  Dessa  varierande  element  definieras
oftast som variabler, där i detta fallet,  someUsername skulle lagras i en specifik
variabel angiven i regexen4. Varje url-regex kan även förses med ett namn, som
sedan kan användas i templaten då url:en anges i till exempel en länk, knapp eller
formulär.

Denna typ av upplägg tillåter väl strukturerade och framförallt läsbara url:er där
de,  om så önskas,  bara  behöver  ändras  på  ett  och samma ställe  utan risk  att
påverka applikationen i övrigt.

2.4.2 Traversal
Traversal är ett annat sätt att mappa en url mot en view och är ett alternativ till
url-dispatch i Pyramid. 

3 Som utvecklare kan man ha missat funktionalitet som man istället försöker lösa själv. Med en
bra community kan din fråga redan vara ställd och funktionen eventuellt presenterad.

4 Detta är dock inte alltid sant, vilket visas i undersökningen senare.
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Det är som nämnt ett system som påminner om det traditionella sätt att hantera
URL  mappning  mot  specifika  filer  –  där  till  exempel.  /user/  är  en  faktisk
undermapp till rotmappen. Skillnaden är att traversal istället går igenom nästlade
dictionary5-liknande objekt i ett resursträd där varje sådant objekt är en resurs och
där den yttersta noden(resursen) blir context6 för viewn[28][29]. 

Dessa dictionary-liknande objekt  måste implementera en  __getitem__  funktion
som anropas då en nyckel uppsökning sker – objekten kan alltså till exempel. vara
vanliga  klasser  där  nämnda  funktion  implementerats,  rena  statiska  dictionary-
objekt  där  URLen är  fördefinierad  alternativt  så  kan  dessa  objekt  lagras  i  en
databas.
Traversal kan kombineras med URL-dispatch[30]. Vidare förklaring av traversal,
samt dess skillnader och likheter med URL-dispatch, ses i avsnitt 4.2.2 respektive
4.2.3.

2.5 Templatespråk
Vid  webb-utveckling  kan  templates  användas  för  att  skapa  gränssnittet  för
användaren. Detta görs allt  som oftast med HTML eller Extensible HyperText
Markup Language(XHTML). Men för att  kunna lägga till  data dynamiskt,  till
exempel en användares uppladdade bilder, så behöver man ett templatespråk. Ett
templatespråk innehåller oftast funktionalitet för for-loopar, if-satser, formatering
av strängar/datum m.fl. Annan funktionalitet som är vanlig är möjligheten att ärva
filer. På detta sätt skapar man oftast en bas template med basen för HTML-koden
som skall vara lika på alla sidor. I bas templaten kan man specificera block som
kan omdefinieras i de ärvande filerna. Vilka funktioner som ges definieras helt av
det individuella templatespråket.  

Valet av templatespråk kan vara avgörande för både utvecklaren som skall arbeta
med det  –  med avseende på syntax och  funktionalitet  –  men även för  webb-
applikationen i form av prestandamässiga skäl. 

Django  har  ett  inbyggt  templatespråk,  Django  Template  Language(DTL)[31],
medan man i Pyramid måste göra ett aktivt val. 

Mako och Jinja2 är två exempel på templatespråk för webb-utveckling i Python.
Se  Figur 1 för att få en inblick i hur dessa språk, tillsammans med DTL och
string.Template7, förhåller sig till varandra funktionalitetsmässigt. 

5 Dictionary är en datatyp i Python med key/value-par.
6 Context kan i sammanhanget innehålla säkerhetsinformation och variabler.
7 Pythons string templates. Ett väldigt minimalistiskt template-”system”: 

http://python.about.com/od/pythonstandardlibrary/a/string-mod-3.htm 
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Figur 1: Logik-spektrum för olika templatespråk[32].

Här följer en presentation av Mako, DTL och Jinja2, varav den sistnämnda bara
presenteras kortfattat då dess syntax och funktionalitet i många avseenden liknar
DTL.

2.5.1 Mako
Mako är skrivet i Python och är ett textbaserat template-språk som tillåter en att
köra Python-kod direkt i templaten. Mako bygger på templatespråk så som: DTL,
Jinja2,  Cheetah  med  flera[33].  Mako  är  prestandamässigt  ett  av  de  bästa
templatespråk som finns i Python[34]. Detta delvis tack vare att template-koden
blir kompilerad till Python bytecode. En template som efter rendering, kommer
att visa en titel och flera bilder demonstreras i Kod-exempel 1.

<% inherit file=”base.mako” />
## Omdefiniera blocket: ”title”

<% block name=”title” >Your Pictures</% block >
<div class=”pictures”>
% for picture in pictures:

## Variabel: ${picture.src}placerar bildens 
## källa
<img src=”${picture.src}”/>
## Bildens förklaring
<p>${picture.description}</p>

% endfor 
</div>

Kod-exempel 1: Mako template exempel.

I Mako kan man som nämnt definiera funktioner – dessa kan antingen placeras
direkt i filen som funktionen skall användas i, eller så kan man ha en fil avsedd för
funktioner, till exempel components.mako. Dessa kan då anropas genom att man
deklarerar ett namespace för den filen, i filen vari funktionerna skall anropas[35].
Mako har även funktionalitet för sträng filtrering där filter för bl.a. URL-escaping,
HTML-escaping,  white-space  trim  m.fl.  redan  finns  definierade.
Man kan även skapa egna filter. I Kod-exempel 2 demonstreras implementationen
av en funktion i Mako. Det antas att ett filter ”allLower” existerar, som gör alla
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tecken till gemener. I  Kod-exempel 3 demonstreras hur man i Mako inkluderar
components.mako för användning av funktioner därifrån.

<%def name=”makePictureDiv(picture)”>
 <div class=”picture”>

<img src=”${picture.src}”/>
## Description i lower-case
<p>${picture.description | allLower}</p>

</div>
</%def>

Kod-exempel 2: Funktion i components.mako för att placera ut bilder.

## Inkludera components.mako
<%namespace name=”comp” file=”components.mako”/>
% for picture in pictures:

${comp.makePictureDiv(picture=picture)}

Kod-exempel 3: Demonstration av inkludering och användning av 
extern funktion i Mako.

Mako  har  även  inbyggt  stöd  för  att  kunna  felsöka  templates.  Det  har  egna
exceptions  definierade  och  för  att  få  fram  stack  trace  för  det  exception som
kastades  så  får  man  sätta  renderingen  av  templaten  inom  try-except8 block  i
viewn.  Där  får  man  bland  annat  information  om  felets  ursprung.

2.5.2 DTL
DTL,  är  likt  Mako,  ett  textbaserat  templatespråk.  Det  är  designat  för  att
understryka att templatens huvudsyfte är presentation – inte program logik[31].
Och  därmed  sagt  så  innebär  detta  att  DTL  inte  riktigt  når  upp  till  Makos
flexibilitet  avseende  Makos  möjligheter  till  Python-kod  och  funktioner.  Som
demonstreras i Kod-exempel 4, så är syntaxen snarlik för DTL och Mako.

{% extends base.html %}
{% block title %} Your Pictures {% endblock %}
<div class=”pictures”>
{% for picture in pictures %}

/* Variabel: {{picture.src}} placerar 
bildens källa */

<img src=”{{picture.src}}”/>  
<p>{{picture.description}}</p> /* Bildens 

förklaring */
{% endfor %}  

</div>

8 Try-except block är motsvarigheten till C++;s/Java:s try-catch block.
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Kod-exempel 4: DTL template exempel.

I DTL kan man inte använda sig av Python-kod, detta innebär att det inte är 
möjligt att definiera egna funktioner i templaten. Däremot kan man anropa en 
variabels funktion i templaten. Funktionen måste då vara en funktion definierad i 
klassen som variabeln är en instans av. 

Strängar  från  variabler  ”escape:as”  automatiskt  för  att  eliminera  risken  att  till
exempel ”<” skall visas som ”&lt”[31]. Denna funktion går att avaktivera. 

DTL har även det filtrering av strängar, här finns det över 40 inbyggda filter[36].
Skulle dessa ändå inte fylla alla ens behov så kan man skapa egna filter genom att
lägga till en modul i applikationen vari filter-funktioner definieras och registreras,
enligt  Kod-exempel 5.  Kod-exempel 6 visar hur modulen(application_filters.py)
inkluderas i template-filen.

register = template.Library()# Registrera filen som 
   # template-bibliotek

@register.filter # Registrera som filter
def lower(value): # Definiera filter

return value.lower()

Kod-exempel 5: Definition och registrering av filter för DTL i Django.

{% load application_filters %}
/* Anropar lower filtret */
<p>{{picture.description | lower}}</p>

Kod-exempel 6: Exempel på hur egendefinierade filter inkluderas
och anropas i DTL.

Utöver filter så kan man även definiera sina egna taggar[37]. Detta är dock inget
som rapporten kommer behandla.

Django templates har även det stöd för felsökning där man(om exception kastas)
får upp detaljerad information om fel(en)[38].

2.5.3 Jinja2
Jinja2 är modellerat efter Django – vilket bl.a. innebär att taggar och variabler
används på samma sätt. Det är ett av de snabbast templatespråken i Python[34]
och förser en med funktionalitet så som:

• automatisk HTML-escaping.
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• enkelt att felsöka(exception pekar på rätt rad i templaten).

• funktioner/macros(dock inte med Python-kod)[39].

• filtrering av strängar med möjlighet till egendefinierade sådana. 

2.6 Databaser
Webb-applikationer arbetar ofta med en underliggande databas för att lagra och
hämta data.  Det  kan handla om en webshop som lagrar  information om dess
produkter och ordrar eller en sida med användare där de laddar upp och delar
bilder eller annan information.

Som visas  i  listan  på  [40],  så  är  relationsdatabaser  de  mest  använda  där  de
vanligaste  DataBase  Manager  Systems(DBMS) är  Oracle  och  MySQL.  Andra
vanliga är Postgresql och SQLite[40]. Utöver relationsdatabaser så finns det även
dokument-baserade, key-value baserade m.fl. 

I relationsdatabaser använder man allt som oftast SQL för att hämta data. Men
genom att använda en ORM så undkommer man problematiken med att behöva
skifta  språk  –  man  kan  utföra  sin  databashantering  helt  i  det  språk  man
programmerar i.  Detta  kan vara en fördel  då man vill  få fram en applikation
snabbt där man istället för vanliga queries anropar ORM:ens funktioner för att
hämta rader(objekt). 

Django har som nämnt en tillhörande ORM men där man i Pyramid får göra ett
aktivt val av databashanterare. En av de mest populära är SQLAlchemy, inte bara
till Pyramid, utan generellt sätt i Python[41].

2.6.1 Django ORM
Django ORMs modeller ser ut som vanliga klasser där data så som: typ av fält,
om en kolumn får vara nullable9, strängars max-längd, unika fält, primär nyckel
m.fl.  kan  anges  som  attribut  till  fälten.  I  Django  ORM  skapas  ett  unikt  id
automatiskt om inget annat anges som primärnyckel. Likt alla relationsdatabaser
så kan man även här skapa relationer mellan modeller.  Kod-exempel 7 visar en
implementation av en exempel modell för en User.

class User(models.Model):    
first_name = models.CharField(max_length=30)
last_name = models.CharField(max_length=30)
pic_src = models.CharField(max_length=500)

Kod-exempel 7: Implementation av modell i Django ORM.

9 Alltså om kolumnen får innehålla NULL-värden.
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För att Django skall  bli ”medveten” om ändringar i modellerna(eller tillägg av
modeller) så kör man  ”python manage.py makemigrations” i  terminalen(Linux).
För detta kommando skapas en fil i projektet: xxxx_initial.py, vari data lagras om
migreringen av modeller(na). För att faktiskt ändra databasens schema kör man i
terminalen: ”python manage.py migrate appname”. För User-klassen innebär detta
bland annat att för/efter-namn fälten inte är nullable och att ett automatiskt id-fält
genereras som primärnyckel[42].

För att sedan hämta och visa eller manipulera denna data, så har man många olika
funktioner, varav en del är:

• User.objects10.all() - hämtar alla User-objekt

• User.objects.filter(first_name = 'Karl') – hämtar alla Users med förnamn
Karl.

• user  =  User.objects.get(pk11=2),  user.first_name='Jonas',  user.save()  -  
Hämta User med id = 2, ändra förnamnet och uppdatera raden i tabellen.

Django ORM har som nämnt inbyggt stöd för migrering – vilket tillåter en att
bland annat byta den underliggande databasen. De val som finns för Django är:
PostgreSQL, MySQL, SQLite, Oracle[43].

I Djangos ORM kan man skapa egna funktioner för anrop mot databasen[44].
Man kan till exempel implementera en funktion ”getAllKarls” och anropa enligt:
”User.objects.getAllKarls()”, som i sin tur hämtar alla användare med förnamnet
”Karl”12. 

Djangos  ORM  använder  sig  av  transaktioner.  Som  standard  används
”autocommit” vilket innebär att varje query ”commitas” direkt till databasen. Det
går  att  göra  en  hel  request  till  en  transaktion  alternativt  att  delvis  styra
transaktionen själv.

2.6.2 SQLAlchemy
SQLAlchemy är inte enbart en ORM, utan innehåller framförallt en Core(kärna)
som är ett  fullfjädrat  SQL abstraktions  verktyg för mer exakt kommunikation
med databasen[45]. 

SQLAlchemys ORM är byggt över kärnan. Modellernas fält kan ha attribut likt
Django: datatyp, max-längd, nullable eller inte, unikt fält, primärnyckel m.fl. Det
går naturligtvis även här att skapa relationer mellan modeller. En exempel modell
i SQLAlchemy visas i Kod-exempel 8.

10 Objects  är  en  modells  Manager-objekt  och  förser  modeller  med  query-operationer  mot
databasen. https://docs.djangoproject.com/en/1.9/topics/db/managers/ (2016-05-07)

11 Pk = Primary Key, primär nyckel.
12 Varför man vill hämta alla vid namn Karl är för mig okänt.
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class User(Base):
id = Column(Integer, primary_key=True)
first_name = Column(String(30))
last_name = Column(String(30))
pic_src = Column(String(500))

Kod-exempel 8: Implementation av modell i SQLAlchemy.

För att skicka ändringar i modeller till databasen kan man med SQLAlchemy - i
Pyramid  -   köra  ett  script.  I  scriptet  anges  bl.a.  uppgifter  om  de  aktuella
modellerna och vilken databashanterare(SQLAlchemy) som skall användas[46].
Man kan även använda sig av tredje-parts paket som sköter migreringen åt en med
olika behov av involvering av utvecklaren. Ett alternativ är då ”alembic” som är
skrivet av samma person som står bakom SQLAlchemy[47]. 

SQLAlchemys  ORM  förser  utvecklaren  med  många  funktioner,  men  för  att
kunna använda dem och anropa databasen behöver man först skapa ett Session-
objekt: ”Session = sessionmaker(bind=engine), session=Session()”, där ”engine” är
ett Engine-objekt konfigurerat till  den databas man använder[48]. Nu kan man
använda detta objekt och kommunicera med databasen med olika funktioner, bl.a:

• session.query(User).all() - hämta alla User objekt

• session.query(User).filter_by(first_name='Karl') – hämtar alla med 
förnamn 'Karl'

• user = session.query(User).filter_by(id=5), user.first_name = 'John', 
session.commit() - hämta User med id = 5, uppdatera namn och commita 
transaktionen.

Som demonstreras i ovan exempel av funktioner, så måste en session commitas
för att spara ändringar. Ett session-objekt körs därmed sagt inom en transaktion.
Vid  en  commit  ”flushas”  alla  ändringar  som  är  gjorda,  till  databasen[48].
SQLAlchemy har dock även stöd för ”autocommit” likt Django ORM där varje
query körs i en egen transaktion[49].

SQLAlchemy  har  stöd  för  flera  olika  underliggande  databaser:  Postgresql,
MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, SQLite, Firebird och Sybase[50].

2.6.3 Komposit primärnyckel
En primärnyckel är en kolumn i en tabell som kan identifiera unika rader. Det kan
vara ett id fält som autogenereras då en ny rad läggs in – eller en kolumn som är
icke nullable och som garanteras unik[51]. 

En  komposit  primärnyckel(composit  primarykey)  är  istället  två  eller  flera
kolumner som tillsammans unikt identifierar en rad[51]. 
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Vad är då fördelen med detta? Låt oss anta att  vi  har en Kund-tabell  och en
Produkt-tabell.  Dessa har ett  många-till-många förhållande där en tredje tabell
skapas: KundProdukter. Låt säga att KundProdukter även innehåller en kolumn
för order-begränsning. Ett sätt att lösa detta på är att ha 4 kolumner: en som är
unikt id och som används som primärnyckel, en som kopplar till kund, en som
kopplar  till  produkt  och en som talar om order-begränsningen.  Denna lösning
skulle dock tillåta inlägg enligt Tabell 1.

KundProduktId(pk13)  KundId(fk14) ProduktId(fk) OrderBegränsning

1 1 1 20

2 1 1 30
Tabell 1: En lösning utan komposit primärnyckel.

Det skulle här vara omöjligt att veta om Kund:1 och Produkt:1 har 20 eller 30
som order-begränsning.

En annan(bättre) lösning är då att använda komposit primär nyckel enligt Tabell
2. Där både KundId och ProduktId unikt identifierar en rad.

KundId(pk, fk) ProduktId(pk, fk) OrderBegränsning

1 1 20

2 1 15
   Tabell 2: En lösning med komposit primärnyckel.

13 Pk = primary key = primär nyckel.
14 Fk = foreign key = främmande nyckel.
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3 Metod
I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för att utföra undersökningen och
jämförelsen  av  ramverken.  Först  presenteras  studien  som  utförts  följt  av  de
kriterier som använts vid själva jämförelsen. Därefter presenteras den matris vari
jämförelsen  av  delarna  poängsätts.  Följt  av  en  förklaring  av  delarna  där  det
presenteras vad i delarna som kommer vara aktuellt vid jämförelsen.

3.1 Studie
För att kunna jämföra ramverken har olika källor från internet använts. 

De källor som huvudsakligen har använts är:

• Dokumentation
Båda dessa ramverk har omfattande dokumentation och är således den
viktigaste källan till data för jämförelsen.

• Artiklar
Ramverken är bland de populäraste inom Python och det finns således
många artiklar för: mer generella jämförelser, specifik funktionalitet samt
för integrering av tredje-parts paket.

• Community
Ramverkens respektive community, i form av bl.a. forum och GitHub,
undersöks för att få fram ytterligare data för jämförelsen.

3.2 Kriterier
Vid jämförelsen av ramverken har några specifika kriterier valts ut, som företaget
i fråga lägger störst vikt på vid val av ramverk.

3.2.1 Funktionalitet
Undersökningen belyser inkluderad såväl som utökbar funktionalitet. Ramverken
förhåller sig olika till detta kriteriet, där det ena ramverket vill ge utvecklaren allt
som kan tänkas behövas vid utveckling av webbsidor och det andra fokuserar på
de mest fundamentala bitarna. 

3.2.2 Modularitet
Att kunna förändra ett ramverks funktionalitet kan medföra såväl fördelar som
nackdelar. Fördelarna visar sig oftast i form av utökad funktionalitet,  men kan
även visa sig i tappad funktionalitet om man byter ut en modul med beroende till

25



En jämförelse av webb-ramverk i Python -
Django och Pyramid
Jonathan Kullberg 2016-06-06

andra moduler. Hur ser modulariteten ut hos dessa ramverk? Kan ett byte av en
modul medföra konsekvenser? Vad är i så fall dessa? 

3.2.3 Komplexitet
Komplexiteten kan vara avgörande vid val av ramverk, särskilt om det handlar om
ett, för utvecklaren, nytt ramverk. Komplexiteten bedöms här med avseende på
den dokumentation som tillhandahålls  där såväl  exempel  som förklarande text
synas. Undersökningen avser att belysa vilket ramverk som är enklast att arbeta
med samt modulera.

3.3 Matris
I  Figur  2 presenteras  den  matris  som  kommer  att  användas  som  mall  för
poängsättning.  Poängen som ges  kommer enbart  att  visa  på skillnader  mellan
dessa ramverk och har därför ingen anknytning till  andra undersökningar eller
studier.  Community kommer inte att poängsättas i matrisen då det inte faller sig
logiskt att jämföra den enligt kriterierna i avsnitt 3.2. Community är heller inte en
del av ramverken och kommer således inte att påverka slutbetyget, men kan ändå
vara av vikt för utvecklaren/användaren som står i valet och kvalet mellan dessa
ramverk. 

För varje kriterie och del kan ramverken erhålla max 5p. Varje del kan således
maximalt erhålla 15p. Det maximala ett ramverk kan erhålla är 60p.

 

Figur 2: Den matris vari resultatet av jämförelsen skall presenteras.
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3.4 Delar av ramverken
Att  ingående  jämföra  alla  delar  av  ett  ramverk  är  för  omfattande  för  denna
undersökning. Därmed har några av de viktigaste valts ut. 

3.4.1 Dokumentation och community
Dokumentationen jämförs med avseende på:

• Struktur – Är det lätt att hitta i dokumentationen?

• Innehåll – Hur förklarar dokumentationen de olika delarna/funktionerna?
Är  det  enbart  med  text  –  eller  används  även  exempel  för  att  belysa
användningssätt? Är innehållet tillräckligt omfattande och förklarande för
vem som helst – ny som avancerad utvecklare?

• Version – Följer dokumentationen ramverkets nuvarande version? Finns
det möjlighet att läsa tidigare versioners dokumentation?

Vid jämförelse av community undersöks hur aktiv och omfattande den är, bl.a. i
form av  antal  foruminlägg  på  sidan  Stackoverflow,  antal  repos  i  GitHub  och
communityns aktivitet i form av bidrag till ramverken i GitHub.

3.4.2 URL-dirigering
Url-dispatch undersöks för  att  se om det skiljer  sig något mellan ramverken.  
Som tidigare presenterats så har Pyramid, utöver URL-dispatch, även ett system
som heter traversal. Hur förhåller sig traversal till URL-dispatch? Vad finns det
för för-  och nackdelar med respektive system? Finns det  för ramverken några
andra alternativ gällande url-dirigering?

3.4.3 Templates
Django har ett egetskrivet templatespråk – hur förhåller sig detta till Mako och
Jinja2? Undersökningen belyser skillnader/likheter i form av funktionalitet och
syntax – men även prestandamått. I Pyramid måste man välja ett templatespråk.
Det undersöks om man i Django kan ändra templatespråk. Hur ändrar man i så
fall templatespråk? Är det komplext? Finns det några konsekvenser av detta? 

3.4.4 Databaser
Djangos ORM jämförs delvis med SQLAlchemys ORM där jämförelsen avser att
titta närmre på dess hantering av transaktioner vid anrop mot databasen samt även
om det finns några begränsningar i respektive databashanterare. Jämförelsen avser
även att jämföra Djangos och Pyramids hantering av databaser med avseende på:

• Till Pyramid får man göra aktivt val av databashanterare, men kan man 
byta Djangos ORM? För det med sig några konsekvenser i form av tappad
funktionalitet?
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• Finns det möjlighet till multipla databaser för eventuell backup?
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4 Genomförande
I  detta  kapitel  utförs  själva  jämförelsen  där  de  båda  ramverken  jämförs  med
avseende  på  de  huvudpunkter  presenterade  i  avsnitt  1.3 där  kriterierna
presenterade i avsnitt 3.2 används som grund.

4.1 Dokumentation och community
I detta avsnitt jämförs ramverkens respektive dokumentation och community med
avseende på tidigare presenterade punkter. 

4.1.1 Django
Djangos  dokumentation  kan  sammanfattas  med  orden:  informativt,  learn-by-
example,  strukturerat  och  uppdelat  mellan versioner15. Enligt  Figur  3 ser  man
exempel på strukturen. Varje modul(ex. model, view) har enskilt avsnitt där varje
sådant avsnitt även är uppdelat för ytterligare översikt. Djangos dokumentations-
PDF är på 1702 sidor[52]. 

Figur 3: Djangos överblick av dokumentation för views[53].

Djangos team vill,  utöver funktionalitet,  även hjälpa utvecklare genom diverse
olika tips  enligt  avsnitten:  First  steps,  Development  Process,  Performance and
Optimization[53]. De pekar även på användbara tredjeparts paket för integrering i
Django för vissa specifika funktioner så som PDF-generering.

Djangos community kan sammanfattas som stor. På sidan Stackoverflow finns det
i  skrivande  stund  över  117.000  frågor  taggade  med  Django[54].
På  GitHub  hittar  man  mer  än  68.000  repos  kopplade  till  Django[55].

15 För varje ny Django version som släpps – så släpps det även ny version för dokumentationen.

29



En jämförelse av webb-ramverk i Python -
Django och Pyramid
Jonathan Kullberg 2016-06-06

Communityns aktivitet i form av bidrag till GitHub visas i Figur 4. Kurvan visar
på en relativt jämn och konstant fördelning av bidrag.

Figur 4: Antal bidrag till Django i GitHub under Djangos livstid[56].

4.1.2 Pyramid
Pyramids dokumentation har en någorlunda struktur – detta visas av Figur 5, där
varje avsnitt presenteras med olika underrubriker. Underrubrikerna är dock bara
bokmärkta rubriker i avsnitten. 

Figur 5: Pyramids överblick av dokumentationen för views[57].

Dokumentationen är  versions  baserad,  där  äldre versioner finns tillgängliga på
hemsidan. För att förklara och belysa funktionalitet så används såväl exempel som
förklarande text. Alla inkluderade moduler är dokumenterade – även till viss del
tredjeparts paket där man får instruktioner om hur man installerar, inkluderar och
använder det i Pyramid[57]. Pyramids dokumentations PDF är på 791 sidor[58].

Pyramids community  kan enligt  Stackoverflow och GitHub sammanfattas  som
liten – där det på den förstnämnda i skrivande stund enbart finns lite över 1.700
frågor  taggade  med  Pyramid[59].  På  GitHub  finns  det  lite  över  2.400  repos
kopplade till Pyramid[60].  Communityns aktivitet i form av bidrag till GitHub
visas i  Figur 6. Kurvan visar på en ganska ojämn fördelning av bidrag där de
kommer i vågor.
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Figur 6: Antal bidrag till Pyramid i GitHub under Pyramids livstid[61].

4.2 URL-dirigering
Url-dirigering jämförs med avseende på funktionalitet,  syntax och modularitet.
Skiljer  sig  Djangos  url-dispatcher  något  från  Pyramids?  Hur  förhåller  sig
Pyramids  andra  system,  traversal,  till  url-dispatcher.  Finns  det  några
för-/nackdelar med detta?

I avsnittet används exemplet: 
http://www.ex  am  p  le  .com/  user/someUserName  /  pictures  /01 som url för 
demonstrering av syntax.

4.2.1 Django
Django använder sig enbart av url-dispatcher för dirigering av requests – det finns
således inga andra alternativ här.

URL-dispatcher

Django låter  utvecklare  specificera  och  designa  URL:s  precis  som de  önskar.
Detta är möjligt genom att förse applikationen med en URL-config fil vari man
med  hjälp  av  Python-kod  mappar  URLs till  views-funktioner/klasser.  Hur  en
URL får se ut specificeras av en eller flera regex-mönster där det kan anges antal
och typ av tecken som är tillåtna. Tack vare att Python-kod används så kan man
skapa denna mappning dynamiskt om så önskas[8].

När en HTTP-request  inkommer så kontrolleras URL:en mot de specificerade
URL-regexen i ordningen som de deklarerats, tills en matchning hittas. Det är
därför  av  vikt  att  deklarationen  av  URL:s  sker  i  en  sådan  ordning  att  alla
matchningar är  möjliga.  Om ingen regex matchar URL:en anropar Django en
lämplig fel-hanterings view[8]. Matchas URL:en så anropas istället den view som
är kopplad dit.  Kod-exempel 9 visar på ett exempel på en urls.py i Django med
två exempel-regex.
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from django.conf.urls import url
from . import views
urlpatterns = [

url(r'^user/(?P<username>[a-zA-Z0-9]+)/pictures/
(?P<picturename>.+)/$', 
views.getUserPicture,name='getUserPicture'), 

url(r'^user/(?P<username>[a-zA-Z0-9]+)/pictures 
/all/$',views.getAllPictures, 
name='getAllPictures'),

]

Kod-exempel 9: Exempel på en urls.py i Django med två 
implementerade regex.

En närmare titt på komponenterna som bygger upp detta:

• (?P<>) - Talar om att det är en parameter som skall skickas till 
specificerad view.

• <username>[a-zA-Z0-9]+) - Här accepteras alla strängar som matchar 
mot regex:en(alla tecken a-z och även siffror). Parametern username 
kommer således innehålla användarnamnet(eller annan inmatad sträng). 

•  views.getUserPicture – Mappar denna URL till view-funktionen: 
getUserPicture. Använder man sig istället av klassbaserade views skulle 
detta se ut enligt: GetUserPicture.as_view().

• name='getUserPicture' – Namn anges för att kunna använda denna 
URL i sin template utan att behöva specificera hela URL:en igen. Detta 
medför att man enbart behöver förändra en URL på ett ställe om denna i 
framtiden skulle önskas ändras. Ovanstående URL kan då i templaten 
definieras enligt: 
<a href=”{% url getUserPicture username=myusername89 
picturename=pic73_awesome %}”>Show my picture</a>

Den första URL-regexen skulle till exempel tillåta URL:en:
/user/myusername89/pictures/pic73_awesome, men inte:
/user/my_username/pictures/pic73_awesome16 eller
/user/myusername89/pictures/pic73_awesome/edit.

Den andra URL-regexen skulle aldrig matchas då den första specificerar att alla 
tecken är tillåtna för {picturename} och skulle således även acceptera ”all” som 
bildnamn.

16 Notera ”_” i username. Detta är inte ett accepterat tecken enligt regex-mönstret.
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4.2.2 Pyramid
I Pyramid kan man använda såväl url-dispatcher som traversal för att mappa urls
till views. 

URL-dispatcher

Pyramids URL-dispatcher liknar Djangos  – men skiljer sig lite i deklarationen av
URL:s.

I  Pyramid  deklarerar  man  URL:s  genom  att  använda  Pyramids  Configurator
objekt i initialiseringsmodulen17. I objektet lägger man till en  route  och en view
för att mappa en URL till en view enligt Kod-exempel 10.

config = Configurator()
config.add_route('get_user_picture', '/user/
{username[a-zA-Z0-9]+}/pictures/{picturename[^/]+}/')

config.add_view(getUserPicture, 
route_name='get_user_picture')

Kod-exempel 10: Exempel på definition av url-regex i Pyramid med
koppling till view i samma fil.

Förklaring:
Skapa  Configurator  objektet  för  konfigurationen  av  URLs.  Lägg  till  en  route.
Första strängen på routen specificeras för sammankoppling till korrekt view. När
en request som matchar URL:en inkommer så kommer Pyramid att gör en view-
lookup  genom att matcha  route_name  mot alla views för att hitta en view som
matchar namnet. Viewn: getUserPicture mappas mot angivet route namn. 

Man behöver dock inte koppla en view här – utan kan istället dekorera en view
med ett route_name. Då ser det ut enligt  Kod-exempel 11. Och där sagda view
dekoreras enligt Kod-exempel 12.

config = Configurator()
config.add_route('get_user_picture', '/user/
{username[a-zA-Z0-9]+}/pictures/{picturename[^/]+}/')
config.scan('thepackagename')

Kod-exempel 11: Exempel på definition av url-regex i Pyramid där 
view-koppling sker vid viewn.

17 Initialiseringsmodulen  är  en  fil  vari  inställningar  så  som  url-rexeg  deklaration  och
databaskoppling implementeras. Modulen(filen) körs vid uppstart av applikationen.
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@view_config(route_name='get_user_picture')

Kod-exempel 12: Dekoration av view för sammankoppling 
till url-regex.

Det som sker här är då att Pyramid scannar angivet paketnamns views.py18 efter
@view_config  dekorationer  och  matchar  mot  angivet  route_name. De  båda
tillvägagångssätten är helt ekvivalenta[27].

Parametrarna  {username}  och  {picturename}  kommer  inte vara  namngivna
parametrar  angivna  i  view-implementationen.  Utan  dessa  nås  istället  genom
request objektets matchdict i viewn enligt Kod-exempel 13.

username = request.matchdict.get('username',None)

Kod-exempel 13: Hämta parameterdata i en view i Pyramid.

I Pyramid kan man, likt Django, placera korrekt URL i templaten genom dess
route_name.  Hur detta  ser  ut  skiljer  sig  beroende av  valet  av templatespråk.  
Det är även här av vikt att deklarationen av URL:s sker i en sådan ordning att alla
matchningar blir möjliga.

Traversal

Traversal är Pyramids andra system för url till view mappning. Här följer en kort
förklaring av sagda system och där Figur 7 tydligare visar på dess arbetssätt.

Sökvägen  /user/someUserName/pictures/01/  har  5  segment:  ”/”,  user,
someUserName,  pictures  och  01.  Det  första  segmentet  ”/”  är  ett  dictionary-
liknande rot objekt. I detta objekt hämtas nästa dictionary-liknande objekt med
hjälp av nyckeln  user. Även här hämtas nästa objekt med nästkommande nyckel
framtills  att  ytter-noden  har  nåtts  där  01  används  som  nyckel  och  där  den
eftersökta resursen förhoppningsvis finns. När den sista noden har expanderats så
förväntas det att nästa segment är en view. Enligt detta exempel så innebär det att
det måste finnas en icke-namngiven view för visning av bilden – finns det ingen så
returneras HTTP 404(detta  sker även då bilden inte  finns).  Viewn måste vara
dekorerad enligt exemplet i URL-dispatcher med @view_config.

Är det något segment på vägen som antingen inte returnerar en resurs(säg att
användaren someUserName inte existerar), eller inte har en __getitem__ funktion
implementerad – så blir det sista segment som kunde öppnas,  context  objektet,
och därmed sagt det följande segmentet, viewn som skall anropas[28]. 

18 Views.py är en fil vari implementationen av views placeras.
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I  detta  fallet  hade  pictures  viewn(om  den  existerar)  anropats  med
someUserName(som inte existerar) som context.  Pictures  viewn kan komma att
försöka söka upp alla bilder som är kopplade till användaren – men användaren
finns inte. Det som händer i denna situation är att Pyramid antingen returnerar
HTTP 404, eller så anropas en fel-hanterings view definierad av utvecklaren[62].

Figur 7: Graf över traversals tillvägagångssätt[62].

Traversal  stannar  som nämnt  vid  den  sista  resurs  som går  att  öppna  –  detta
innebär att  Traversal  kan matcha en url  korrekt  trots  att  url:en  innehåller  fler
segment än tänkt. Alla delar av URL:en som kommer efter view-namnet lagras i
request.subpath. Detta  innebär  i  praktiken  att
/  user/someUserName  /  pictures  /01/  show/some/random/text/ skulle  matchas  mot
samma  view  som  /  user/someUserName  /  pictures  /01/  show/.  Detta  för  att  01
kommer  vara  den  sista  resurs  som  går  att  öppna  och  show  bli  viewn  som
anropas[63].

För exempel-implementation av traversal, se Bilaga A: Traversal.

4.2.3 Skillnader mellan Traversal och URL-dispatch.
Traversal skiljer sig från url-dispatch genom:
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• att objekt kan hämtas på ”vägen” genom en url till rätt view. Följer man
exemplet så innebär detta att rätt Picture-objekt redan är hämtat när viewn
anropas. På detta sätt kan man skriva tunnare views där de då blir lättare
att återanvända. Denna view kan då användas för visning av bilder för så
väl  users,  dogs,  cats  osv.  Det  enda viewn behöver  göra,  är  att  rendera
templaten med hjälp av bilden och returnera HTML-filen.

• att tillåta djupare nästlade url:er utan behov av duplicerad kod. Låt oss för
sakens skull säga att det på www.example.com finns såväl users, cats och
dogs.  Låt  oss  sedan  anta  att  varje  ”art”  har  en  sida  för  blog,  bilder,
information m.fl. Vid användning av url-dispatch innebär detta att varje
sådan kombination av url behöver anges. Med traversal räcker det med att
implementera ett dictionary-liknande-blog-objekt, ett dictionary-liknande-
bild-objekt osv. Dessa objekt är sedan återanvändningsbara för samtliga
”arter”.

• att  vara  svårläst  i  form av  hur  url:erna  och  kopplingarna  till  views  är
implementerade – till skillnad mot URL-dispatch där varje möjlig url är
angiven.

4.3 Templatespråk
Här  jämförs  de  tre  presenterade  templatespråken(Mako,  DTL,  Jinja2)  med
avseende  på  funktionalitet,  modularitet  och  prestanda.  Därefter  undersöks
komplexiteten i att ändra/lägga till templatespråk i respektive ramverk samt om
det för Django finns några nackdelar med att byta ut DTL.

4.3.1 DTL, Mako och Jinja2
Templatespråken jämförs med avseende på funktionalitet och syntax. De alla tre
använder sig av ett textbaserat språk som, syntaxmässigt, är snarlika varandra i de
flesta avseenden. De jämförs även, till viss del, med avseende på prestanda där
data från redan utförda tester har hämtats och sammanställts.

DTL utmärker sig genom att inte tillåta några typer av egenskrivna funktioner i
själva  templaten  –  där  är  snarare  fokus  på  separation  av  ansvar,  där  logiken
separeras  från  presentationen[31].  DTL  har  stöd  för  anrop  av  objekts
medlemsfunktioner  och  inkluderas  med  över  40  inbyggda  filter[36] med
möjlighet till egenskrivna filter och taggar. 

Mako har fullt stöd för Python kod i templaten för utökad funktionalitet. Likt
DTL kan man även i Mako definiera sina egna filter och filter kan appliceras på
hela template-filer, block eller separata variabler – varav de två sistnämnda är
något som saknas i DTL. Anrop av funktioner i Python-filer är även möjligt –
funktionen i fråga måste dock ha ett  context  objekt som parameter och kan inte
vara en medlemsfunktion[35].
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Jinja2 har stöd för funktioner(refereras som macro) i templaten – dock inte med
Python kod. Macros är istället tänkta att till exempel generalisera tillägg av en
tabell, div eller andra element[64]. Dessa macros kan ta argument och kan således
förenkla och förtydliga kodstycken i templaten. Jinja2 har, likt Mako, stöd för
filtrering av variabler inom hela block samt enskilda variabler och även möjlighet
till egenskrivna filter.  

En  jämförelse  av  templatespråkens  prestanda  har  även  utförts  där  data  har
inhämtats  från  ett  redan  utfört  test[34].  Testet  bygger  på  att  låta  templaten
rendera  en  10x1000  HTML tabell  i  Unicode  och  svarar  således  inte  helt  på
prestanda-frågan, men ger ändå en riktlinje till vilket templatespråk man bör välja
om prestanda är av stor vikt. Resultatet av detta test presenteras i avsnitt 5.2.4.

4.3.2 Django
Django har som nämnt ett inbyggt templatespråk, men det finns alla möjligheter
till förändring. Detta för dock med sig konsekvenser i form av att dess admin-sida
inte  längre  kan  renderas  och  användas.  Detta  löser  Django  genom  att  tillåta
multipla templatespråk[65] .

För att lägga till / ändra templatespråk i Django, så behöver man göra ändringar i
olika moduler beroende av valt templatespråk.

Jinja2 har från start ett inbyggt stöd i Django – vilket innebär att integrationen är
relativt enkel[66]:

• Installera Jinja2 

• Gör nödvändiga ändringar i settings.py19 enligt guiden.

• Skapa en jinja2.py i samma mapp som settings.py och lägg till nödvändig
kod för att statiska filer och URL skall vara tillgängliga i Jinja2 templates.

Och det är allt som behöver göras för att få Jinja2 fungerande med Django där all
DTL-funktionalitet fortfarande existerar.

Att istället använda Mako är inte mycket svårare – men det kräver ett tredjeparts
verktyg för enkel integrering, django-mako-plus(DMP)[67]. 

Tillvägagångssätt:

• Installera Mako och DMP.

• Gör ändringar i settings.py – lite fler ändringar än med Jinja2, men tydligt
förklarade på verktygets GitHub-sida.

19 Settings.py innehåller globala inställningar för ett Django-projekt med information så som:
templatespråk, databas, debug(av/på) m.fl.
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• Lägg till en rad i urls.py för att koppla ihop Mako med Django.

DMP för  även  med  sig  annan  funktionalitet,  till  exempel:  automatisk
inkludering  av  javascript/Cascading  Style  Sheet(CSS)-filer  i
templatefilerna(d.v.s. om de har samma namn) och tillåter även python
kod  i  dessa  filer  för  ytterliggare  flexibilitet(till  exempel  olika  klass-
definitioner i css-filen beroende av användare eller annan data). 

4.3.3 Pyramid
För  att  rendera  templates  i  Pyramid  behöver  man  antingen  inkludera  ett
templatespråk  som det  redan  existerar  bindningar  för,  alternativt  skriva  egna
bindningar  för  språket  man  önskar  använda.  Pyramid  har  officiella  template
bindningar för: Mako, Jinja2 och Chameleon[20]. Pyramid stödjer, likt Django,
multipla templatespråk[68].

Att binda templatespråk till Pyramid är simpelt och följer ungefär samma mönster
för såväl Mako som Jinja2.

Tillvägagångssätt:

• Installera bindningen genom pip eller easy_install20

• Lägg till i applikationen: config.include('pyramid_jinja2')21 eller 
config.include('pyramid_mako').

Sen  är  det  klart  att  användas.  Notera  dock  att  pyramid_mako  förväntar  sig
filändelserna:  .mak  eller  .mako och  pyramid_jinja2  förväntar  sig:  .jinja2 på
templatefilerna. 

Skulle nu inget av dessa templatespråk passa ens behov så kan man skriva sina
egna bindningar för det språk man väl väljer. Att ingående förklara hur man gör
detta är utanför ramarna för denna rapport, men skall enligt dokumentationen inte
vara allt för komplicerat. 

”..it's reasonably easy to write custom templating system binding packages for use
under  Pyramid  so  that  templates  written  in  the  language  can  be  used  as
renderers.”[20]. 

20 Pip och easy_install är verktyg för installation av Python paket. De har lite olika funktioner,
enligt: http://python-packaging-user-guide.readthedocs.org/en/latest/pip_easy_install/ 

21 För  Jinja2  finns  det  även  andra  alternativ  för  inkludering  i  Pyramid  enligt:
http://docs.pylonsproject.org/projects/pyramid-jinja2/en/latest/ 
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4.4 Databaser
En databashanterare kan vara avgörande i valet av ramverk där såväl funktioner
som  säkerhet  är  viktiga  aspekter.  Jämförelsen  syftar  till  att  ge  en  inblick  i
begränsningar i Django ORM och SQLAlchemy, samt även dess hantering av
transaktioner. Jämförelsen avser även att undersöka om man i Django kan byta ut
dess ORM mot till exempel SQLAlchemy och om det i så fall för med sig några
konsekvenser. Till sist undersöks även möjligheten att eventuellt kunna använda
multipla underliggande databaser i ramverken.

4.4.1 Django ORM
Django  ORM har  många  olika  funktioner  för  att  skapa  frågor.  Funktionerna
täcker i stort sett alla möjliga scenarion tänkas möjliga av SQL. Att radda upp alla
funktioner skulle dock kräva flera sidor av denna rapport. Därmed presenteras
istället en funktion som inte finns tillgänglig och om möjligheten finns att arbeta
sig runt detta. Därefter undersöks Django ORM:s hantering av transaktioner och
vad man har för möjligheter.

Komposit primärnyckel  finns inte implementerad i Djangos ORM[69]. Detta
kan  vara  avgörande  dels  om  man  behöver  arbeta  med  en  redan  existerande
databasstruktur som använder sig av detta, men även för en ny databastruktur då
det,  enligt  teori-avsnittet,  kan innebära risker  med att  inte  använda komposita
primärnycklar.  Det  är  dock  ett  önskemål  från  Djangos  community  att
implementera detta – en ticket har legat hos dem i 11(!) år[70], men designen av
det  övriga  systemet  har  inte  gjort  implementationen  applicerbar  på ett  önskat
sätt(till exempel så förväntar sig vissa funktioner så som model.objects.get(pk=2)
en primärnyckel. Det har visat sig svårt att bygga om detta och samtidigt hålla
ihop resterande delar av systemet).

Vad finns det då för sätt att arbeta sig runt detta?

1. Man kan använda sig av en primärnyckel och sätta en  unique_together
restriktion  med  denna  och  de  fält  man  önskar  utgöra  komposit-
nyckeln[69]. Detta innebär dock att man fortfarande bara har en kolumn
som primärnyckel, men att  det nu inte medför någon risk vid inlägg i
tabellen(farliga  duplikationer  av  rader  undviks,  likt  Tabell  1 i  avsnitt
2.6.3).  Det  är  heller  inte  applicerbart  då  en  redan  konstruerad
databasstruktur med komposit-nycklar används.

2. Installera  och använda sig  av ett  tredje-parts  paket:  django-composite-
field[71]. Detta paket låter en definiera vilka kolumner som skall utgöra
komposit-primärnyckeln  och  kan  sedan  användas  som  en  vanlig
primärnyckel i  Django. Det finns dock ingen information om att  detta
skulle vara applicerbart ihop med en redan existerande databasstruktur –
då får man i så fall manuellt ändra i migrerings-filen som skapas då man
migrerar databasen till django-modeller.
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Med andra ord – vill man ha möjlighet att använda komposit-primärnycklar så
stödjer Django ORM inte detta på ett tillfredställande sätt.

Djangos  transaktioner  körs  automatiskt  i  ”autocommit-mode”[72].  Detta
innebär i praktiken att varje fråga mot databasen genom en modells ”objects”-
objekt, öppnar en transaktion och commitar den direkt. Studera Kod-exempel 14.

u = User.objects.get(pk=1) 
u.first_name = 'John' 
u.save()

Kod-exempel 14: Exempel på funktionalitet i Djangos ORM.

Detta  exempel  innebär  att  två  separata  transaktioner  körs[72],  medan  man  i
verkligheten hade velat ha allt  detta inom en transaktion. Vad finns det då för
alternativ när man arbetar med transaktioner i Django ORM?

1. Man kan ändra i inställningarna och göra en hel request till en transaktion
[72].  Detta  innebär  dock  att  varje  request  kommer  att  öppna  en
transaktion – oavsett om det behövs eller inte. Detta kan i sin tur skapa
onödig ”overhead”. 

2. Man kan annotera en funktion med ”@transaction.atomic” så att den vid
anrop startar en enskild transaktion – om det finns en yttre transaktionen
”pausas”  den,  och  blir  något  fel  i  den  anropade  funktionen(inre
transaktionen)  så  är  det  enbart  den  transaktionen  som  rullas
tillbaka(rollback)[72].

3. Man kan  öppna  en  ny  transaktion  inom ett  block  av  kod  med  ”with
transaction.atomic()”. Man kan även nästla dessa - alla sådana anrop efter
den första skapar då istället en save-point, vilket i sin tur fungerar ungefär
som  flera  transaktioner  –  men  utan  den  extra  ”over-headen”  som
öppnandet av flera transaktioner hade inneburit[72].

Django  ORM  förser  inte  utvecklaren  med  någon  explicit  rollback-funktion.
Istället  rekommenderas  det  att  man  använder
”transaction.on_commit(someFunction)” för anrop av en funktion efter en lyckad
commit. Filosofin bakom detta är att  det är lättare att ångra något man aldrig
hunnit göra[72].

4.4.2 SQLAlchemy
SQLAlchemy har visat sig bli något av en standard-databashanterare i Pyramid,
detta märks dels av då Pyramids dokumentation innehåller en tutorial för arbete
med dessa ihop[73].
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SQLAlchemy är skapat för att möta alla krav som en utvecklare kan tänkas ställa
– detta visar sig tydligt i dokumentationen. Några större brister verkar inte finnas
– bortsett från det faktum att dess storlek(avseende funktionalitet) också innebär
att inlärningskurvan är högre än för Django ORM. Med detta sagt avser detta
avsnitt enbart att redogöra för SQLAlchemys hantering av transaktioner.

Transaktioner  i  SQLAlchemy  är  som  standard  helt  styrt  av  utvecklaren  -
”autocommit-mode”  är  från  början  avaktiverat  och  rekommenderas  inte  att
användas[74].

Enligt  avsnitt  2.6.2 så  använder  SQLAlchemy  sig  av  ett  Session-objekt  för
anslutning och anrop till databasen. Då detta objekt skapas så är transaktionen i
”begin”-state, detta innebär i praktiken att ingen anslutning mot databasen än har
öppnats – och således heller ingen transaktion[74]. Det är först vid första anropet
av  ”query()”  eller  ”execute()”  som  anslutningen  skapas  och  transaktionen
öppnas[74]. Alla anrop därefter sker inom samma transaktion – tills ”commit()”
anropas.  Vid  en  commit  så  flush:as  alla  ändringar  gjorda  till  databasen,
anslutningen  stängs  och  lämnas  tillbaka  till  anslutnings-poolen[74].  Session-
objektet återgår nu till ”begin”-state.

Om man  i  SQLAlchemy  har  behov  av  inre  transaktioner,  så  är  detta  istället
möjligt genom save-points[74] – detta för att undvika flera öppnade anslutningar
mot databasen av en och samma användare, vid ett och samma tillfälle. En save-
point skapas genom anrop till ”begin_nested()” med Session-objektet. Det går att
skapa  flertalet  save-points,  men för  varje  save-point  behöver  man även  ha  ett
explicit anrop av antingen commit() eller rollback().

SQLAlchemy har, olikt Django, möjlighet till explicit anrop av rollback(). Denna
bör  alltid  anropas  vid  fel  –  därmed  sagt  så  bör  alla  anrop  mot  databaser  i
SQLAlchemy  skötas  i  ett  try-except-block,  och  rollback()  då  anropas  inom
except(alltså, om något exception kastats vid anrop mot databasen)[74].

Att använda SQLAlchemy i Pyramid innebär dock att man kan förbise allt detta
med hantering av transaktioner då detta kan skötas av Pyramid genom tillägg av
paket: pyramid_tm[75]. Transaktionerna sköts då istället på request-nivå – detta
är  dock  inget  måste,  utan  ett  alternativ  om  man  inte  själv  vill  styra
transaktionerna.

4.4.3 Django
Djangos ORM visar sig, enligt avsnitt 4.4.1, ha vissa brister – men inom Django
även fördelar då den har kopplingar till Djangos:

• Modell-formulär -  formulär som bygger på en modell och som förses
med bland annat save() funktion där anrop av denna sparar formuläret
rakt  in  i  modellens  tabell  och  även  olika  valideringsfunktioner  för
validering av inmatad data[76].
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• Adminsida - vari man kan lägga till / ta bort / uppdatera entiteter i en
modells tabell direkt i webbläsaren[77].

Att byta ut Djangos ORM är möjligt,  men har då nackdelar i form av tappad
funktionalitet  enligt  listan  ovan  men  även  de  enkla  terminal-funktioner  för
migrering av modeller och databaser, presenterat i avsnitt 2.6.1, försvinner. 

Enligt  tutorial  på  [78] så  är  ett  byte  av  Django ORM till  SQLAlchemy fullt
möjligt. Det är dock många steg som behöver göras och det hamnar utanför denna
rapports ramar att visa på hur man gör det. Skulle detta dock göras måste man
vara medveten om den tappade funktionaliteten.

Det visar sig dock finnas en lösning till detta – att använda sig av både Django
ORM och SQLAlchemy sida vid sida i ett och samma projekt. Detta görs med ett
tredjeparts-paket: aldjemy[79]. Integrationen är relativt simpel[80]:

• Installera aldjemy genom pip

• Lägg till aldjemy som installerad applikation i Djangos inställningar

• Registrera Django-modellerna till paketet

• Definiera  en  Session()-funktion  för  hämtning  av  Session-objekt  med
anslutning till databasen.

Denna integration påverkar inte övriga inkluderade moduler(modellformulär och
adminsida).

Multipla databaser

I Django kan man inte bara använda sig av multipla databashanterare i ett projekt
– men även multipla databas-backends(MySQL, Postgresql, osv.)[81]. 

Detta görs genom att lägga till de backends man önskar använda sig av, i Djangos
settings.py[81].  Vid  inställningen  anger  man ett  alias(namn)  för  den  specifika
databasen för att vid anrop kunna bestämma vilken databas man anropar mot.  

Därefter finns det olika alternativ vid anrop mot databasen/databaserna:

• Det  går  att  härleda  modeller  till  särskilda  databaser  genom  att
implementera routing-klasser. I denna klass anger man bland annat den
berörda modellen, vilken databas som skall läsas ifrån och vilken databas
som skall  skrivas  till.  Detta  innebär i  praktiken att  det  vid  anrop mot
databasen ser ut och fungerar som vanligt, men att den faktiska backenden
skiljer sig för de modeller man definierat detta för.[81]
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• Det går att manuellt ange vilken databas som skall anropas genom dess
alias, direkt vid anropet.[81]

Det går även att  ange en viss databas som backup. Denna koppling görs med
Djangos  manage.py,  migrate-funktion  i  terminalen[81].  Det  innebär  då  att  ett
anrop  för  att  spara  data  i  en  databas,  även  sömlöst  sparar  det  till  backup-
databasen som angetts. 

4.4.4 Pyramid
Att ingående förklara hur det i Pyramid ställs in en databashanterare är utanför
denna rapports ramar – men möjligheten finns givetvis då Pyramid från start inte
har  någon  sådan.  Komplexiteten  rörande  detta  är  beroende  av  vilken
databashanterare som väljs – men är oftast relativt lätt  då det  för bland annat
SQLAlchemy finns tutorial för just detta ändamål[82].

I  korthet  så  anges  i  Pyramids  inställnings-fil,  development.ini[83],  vilken
databashanterare  samt  vilken  databasbackend(med  tillhörande
inloggningsuppgifter) som skall användas. Där efter skapar man ett Engine-objekt
av denna inställning i initialiseringsmodulen och binder denna till ett DBSession-
objekt  och  ett  Base-objekt.  Modellerna  som  skall  använda  denna
databashanterare/backend  binds  genom  att  ärva  av  Base  enligt:  ”class
MyModel(Base):”. Allt enligt [84].

Multipla databaser

Att använda multipla databas-kopplingar är i Pyramid möjligt på ett par olika sätt:

• Det  går  att  skapa  flera  Engine-objekt  av  olika  inställningar  från
”development.ini”.  Dessa  går  sedan  att  binda  vid  konfigurationen  av
DBSession-objektet  till  olika  modeller  –  med andra  ord  används  olika
databaser för de olika modellerna i detta fall[85].

• Man kan även  skapa  flera  olika  Engine-objekt  och därmed sagt  binda
dessa till olika DBSession-objekt som i sin tur binds till olika Base-objekt.
På detta sätt kan modellerna ärva av olika Base-objekt beroende av vilken
databas som önskas användas för vardera modell[85].

Någon  explicit  backup-funktionalitet  verkar  inte  finnas,  mer  än  att  för  en
modell(enligt första exemplet ovan) binda olika Engine-objekt(kopplade till olika
databaser) till en och samma modell i DBSession-objektet.
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5 Resultat
I  resultatet  presenteras  de  faktiska  för  och  nackdelar  med  avseende  på
undersökningen som utförts i kapitel 4. Resultatet presenteras först i en matris där
ramverken får poäng för de olika delarna med avseende på de kriterier som legat
till  grund  vid  jämförelsen.  Därefter  förklaras  poängen  för  vardera  del  för  att
ytterligare tydliggöra resultatet av jämförelsen. Slutligen sammanfattas resultatet.

5.1 Matris
Matrisen, presenterad i avsnitt  3.3, har i  Figur 8 fyllts med poäng(0-5) för att
utöver själva jämförelsen, på ett mer strukturerat sätt, belysa vilket ramverk som
bedömts bättre än det andra. 

Där högre poäng tyder på: 

• Bättre/mer funktionalitet. 

• Mer modulärt.

• Mindre komplexitet.

Figur 8: En matris över resultatet av jämförelsen.
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5.2 Ramverkens delar
Avsnittet syftar till att knyta samman Genomförelsen(jämförelsen) för vardera del
där en delvis förklaring till poängsättningen ges och resultaten presenteras.

5.2.1 Dokumentation
Django  och  Pyramid  har  båda  två,  överlag,  bra  dokumentation  där  tydliga
uppdelningar och exempel är en del av detta. Bedömning av funktionalitet syftar
till dokumentationernas förklaring av funktioner med exempel därtill. Django är
här överlägsen och befinner sig i toppskiktet vad gäller dokumentation – oavsett
om det är till ett ramverk, paket eller språk. 

Bedömningen av modularitet avser ramverkens versionsbaserade dokumentation
där  det  för  olika  versioner  av  ramverken  följer  med  nya  versioner  av
dokumentationen. Det går även för båda ramverken att se tidigare versioner av
dokumentationen. Här visar sig ramverken vara jämlika. 

Komplexiteten bedöms med avseende på dokumentationens struktur, uppdelning
mellan avancerade samt nya utveklare  och  hur  lätt/svårt  det  är  att  dels  förstå
funktionalitet men även att hitta i dokumentationen. Django visar sig även här
vara överlägsen Pyramid där såväl struktur, uppdelning och förklaringar står över
Pyramid.

5.2.2 Community
Communityn faller inte inom ramarna för kriterierna som bedömningen bygger
på. Och är heller inte en faktisk del av ramverken. Därmed uteblir poäng helt för
detta avsnitt. En bedömning är trots detta på plats och utförs utan poänggivning
där läsaren kan ha detta i åtanke vid valet av ramverk.

Enligt statistiken i avsnitt 4.1 så framkommer tydligt vilket ramverk som här står
över  det  andra,  Django.  Det  finns  för  Django  betydligt  många  fler  frågor  på
Stackoverflow samt mångt många fler repos på GitHub. En analys av respektive
communitys bidrag till GitHub visar på en stadigare community hos Django, där
bidrag fortlöper hela tiden. Bidragen till Pyramid visar sig komma i vågor.

5.2.3 URL-dirigering
Såväl Django som Pyramid använder sig av URL-dispatch. Systemen skiljer sig
dock såpass lite åt att det inte går att bedöma den ena som bättre än den andra.

Däremot går det i Pyramid antingen att helt byta ut URL-dispatch mot traversal
alternativt kombinera dessa. Traversal är dock ett komplext system och har en
högre inlärningskurva. Trots komplexiteten för traversal, så får Pyramid en 5a för
komplexitet(alltså,  lite  komplexitet)  med argumentet  att  dess  URL-dispatch är
enkel  att  använda.  Hade  dock  traversal  ensamt  legat  till  grund  för  denna
betygsättning, så hade betyget sänkts. 
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5.2.4 Templatespråk
Undersökningen av  templatespråken  visar  på olika mängd funktionalitet.  DTL
framhäver  separationen  av  ansvar,  där  templatens  ansvar  är  presentation,  inte
programlogik. Jinja2 är inne på samma spår medan man i Mako har väldigt fria
tyglar.  Vad  som är  bäst  av  dessa,  gällande  funktionalitet,  diskuteras  vidare  i
avsnitt 6.1.2. 

Modulariteten, avseende ändring/tillägg av templatespråk, visar sig Pyramid ha
lite fördel i. Detta tack vare att Pyramids system är uppbyggt på ett sådant sätt att
förändringar är att  förväntas och således är behovet av inställningar minimala.
Både  Pyramid  och  Django  erbjuder  möjligheten  att  använda  multipla
templatespråk. Saknas bindningar alternativt tredjeparts-paket för inkludering av
särskilt templatespråk – så går det i båda ramverken att själv definiera funktioner
för inkludering och användning av dessa. 

De tre templatespråken visar på jämlik komplexitet – en låg sådan, tack vare den
textbaserade  syntaxen.  Komplexiteten  skiljer  sig  dock  mellan  ramverken  med
avseende  på  tillägg/ändring  av  templatespråk.  Pyramid  är  byggt  för  att  vara
modulärt och är därmed skapat för att enkelt kunna byta ut delar – detta visar sig
särskilt  vid tillägg av templatespråk där det enbart  krävs två steg. För Django
visar  sig  detta  vara  lite  mer  komplext,  där  ändringar behöver  göras  i  lite  fler
moduler,  men  i  och  med  Djangos  fokus  på  detaljerad  dokumentation,  så  är
komplexiteten ändå relativt låg. Komplexiteten bedöms ytterligare lägre tack vare
att Django är enklare att komma igång med avseende på att DTL är inkluderat
och fungerande från start.

Prestandan för de olika templatespråken undersöktes även där resultatet  av ett
redan  utfört  test  har  sammanställts  och  presenteras  i  Bilaga  B:  Resultat  av
prestandatest för Templatespråk. Testet gick ut på att rendera en 10x1000 HTML
tabell  –  resultatet  visar  på  antal  millisekunder  för  renderingen,  sammanlagd
mängd funktionsanrop samt unika funktionsanrop. Resultatet av testet visar på att
både Jinja2 och Mako är avsevärt mycket snabbare än DTL. DTL visar på fler
funktionsanrop,  både  unika  samt  den  totala  mängden.  DTL  anropar,  vid
templaterendering,  en  specifik  funktion  mer  än  andra:  isinstance()[86].  Denna
funktion avser att bestämma om ett objekt är en instans av en specifik datatyp. En
annan  anledning  till  att  Jinja2  och  Mako är  snabbare  än  DTL,  är  för  att  de
kompileras till Python bytekod. Resultatet av detta diskuteras vidare i 6.1.2.

5.2.5 Databaser
Resultatet  av  jämförelsen  av  databashantering  visar  på  en  något  större
flexibilitet(modularitet) hos Pyramid men en mindre komplexitet hos Django.

Funktionalitetsmässigt  hamnar  Django  ORM  efter  SQLAlchemy  där  Django
ORM bland annat saknar stöd för komposita primärnycklar. Pyramid saknar å sin
sida explicit stöd för backup-databas. 
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När  modulariteten  jämförs  så  visar  sig  Pyramid  vara  mer  modulärt  där  inga
kopplingar  mellan  vald  databashanterare  och  inbyggda  Pyramid-moduler
existerar. I kontrast så har Django ORM kopplingar till olika Django-moduler, ett
byte  av  Django ORM medför  därmed tappad funktionalitet  med avseende på
dessa moduler(modellformulär och adminsida). Det visar sig dock att tredjeparts-
paket delvis löser detta problem.

Django visar sig vara mindre komplext vad gäller databashantering. Django ORM
kräver inte mycket inledande forskningsarbete av utvecklaren – funktionerna är
logiska och den automatiska hanteringen av transaktioner minskar komplexiteten
ytterligare. Pyramid visar sig vara mer komplext där man, innan man kommer
igång,  behöver  göra  ett  aktivt  val  av  databashanterare.  Landar  valet  på
SQLAlchemy har man ytterligare information att söka – komplexiteten har dock
fördelar i form av friare tyglar vad gäller såväl transaktioner som frågor(queries).

En vidare diskussion kring valet mellan Django ORM och SQLAlchemy finnes i
avsnitt 6.1.3.

5.3 Sammanställning av resultat
Resultatet av de individuella kriterierna pekar på en jämlik funktionalitet – detta
innefattar inkluderad funktionalitet ihop med utökbar. Pyramid visar sig ha fördel
vad  gäller  modularitet,  där  det  i  Pyramid är  lättare  att  modulera  utan tappad
funktionalitet då Pyramids delar är löst kopplade – till skillnad mot Djangos där
till  exempel  ORM:en  har  starka  kopplingar  till  såväl  modellformulär  som
adminsidan. Komplexiteten pekar å sin sida till Djangos fördel, där det visar sig
vara  fördelaktigt  att  ha  alla  val  redan  gjorda  åt  en.  Djangos  omfattande
dokumentation och community bidrar ytterligare till den lägre komplexiteten.

Den totala sammanställningen av resultatet visar att ramverken fokuserar på två 
olika kriterier och där poängställningen visar på att det blir oavgjort mellan dem. 

Detta resultat diskuteras vidare i kapitel 6.
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6 Diskussion
I detta kapitel diskuteras de presenterade resultaten. Att utse en vinnare i denna
undersökning har visat sig omöjligt – det blir dött lopp mellan de två. Istället har
undersökningen visat på att de två ramverken lämpar sig för utvecklare med olika
krav – fokuserar man på modularitet eller en lägre komplexitet?

6.1 Utvärdering av resultat
Resultatet för vissa av de olika delarna i ramverken är inte nog för att ge en rättvis
bild. Därmed diskuteras dessa resultat närmare här.

6.1.1 Dokumentation och community
Dokumentationen  för  Django  är  mångt  mycket  mer  omfattande  än  den  för
Pyramid. Men detta är inte enbart för att Djangos-team lägger sådant fokus på
det, utan även för att Django innehåller fler moduler att dokumentera. Med det
sagt så är fortfarande Djangos dokumentation bättre i alla avseenden än Pyramids.
Liknande paralleller kan dras mellan Djangos och Pyramids communitys där det
visar  på samma samband.  Skulle  rapporten även undersöka de  mest  populära
modulers(för  inkludering  i  Pyramid)  dokumentation  och  community  skulle
siffrorna mest troligt jämnas ut. 

6.1.2 Templatespråk
Undersökningen  visar  på  att  inget  av  ramverken  är  bundet  till  ett  eller  några
specifika  templatespråk.  Varför  skall  man  då  som Django-utvecklare  använda
DTL – när andra templatespråk har mer funktionalitet? Två argument till detta:
anrop  av  objekts  medlemsfunktioner  och  separation  av  ansvar.  Separation  av
ansvar har fördelar i form av att logiken separeras från presentationen – detta
bidrar till en mer lättförståelig kod och följer ramverkens MVC-principer. Detta
är viktigt vid eventuellt framtida underhåll av koden – andra utvecklare hittar då
lättare.

Sammanställningen  av  prestandatestet  visade  på  att  både  Mako  och  Jinja2  är
betydligt snabbare än DTL – men man måste här ha i åtanke att testet enbart
renderade  en  10x1000  HTML  tabell,  vilket  verkligen  inte  svarar  för  alla
renderingar en template kan komma att göra. Testet är dessutom 4 år gammalt
och  ändringar  i  templatespråken  kan  påverka  detta.  Testet  bör,  för  resultatets
trovärdighet,  därmed  ha  utförts  igen  –  något  som  jag  i  undersökningen  inte
gjorde.

6.1.3 Databaser
Att i Django byta ut dess ORM visar sig vara fullt möjligt – även att använda det
parallellt  med  till  exempel  SQLAlchemy.  Men  man  bör  då  ha  i  åtanke  att
applikationen man bygger inte blir  återanvändningsbar på samma sätt  som om
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enbart Django moduler används. Att kombinera de två och i koden använda de två
kan även skapa förvirring vid framtida underhåll av andra utvecklare – en Django
utvecklare förväntar sig Django-kod. Att använda och lära sig SQLAlchemy kan
dock vara fördelaktigt, särskilt om man i framtiden kommer att arbeta i Python –
oavsett  om det  handlar  om ett  ramverk  eller  inte.  För  det  är  en  av  de  mest
funktionspackade databashanterare för Python. Vill man använda SQLAlchemy
bör man dock rikta sina ögon mot Pyramid eller annat ramverk som inte har en
egen ORM. Django är trotsallt byggt för att arbeta med dess egna ORM då den
bland annat har starka kopplingar till adminsidan och modellformulären.

6.1.4 Sammanfattning av utvärderingen
I undersökningen valdes delar ut som av mig ansågs vara av stor relevans i valet av
ramverk. Undersökningen behandlar dock inte allt och resultatet får därmed sagt
ses  mer  som  en  riktlinje  än  ett  definitivt  svar.  Delar  så  som  säkerhet,
session/cookie/formulär-hantering med flera är utelämnade och hade möjligtvis
kunnat ändra resultatet. Förslagsvis kan fortsatt arbete med denna undersökning
göras där bland annat ovanstående delar undersöks. 

Med de  delar  som undersökningen väl  behandlade så  visar  resultatet  oavgjort
mellan de två ramverken. Djangos fördel visar sig vara dess lägre komplexitet som
visar sig inom alla undersökta delar. Tillsammans med funktionaliteten visar sig
detta vara Djangos starkaste kort. Att Django även visar sig vara relativt modulärt
är  i  sig  ingen  nackdel,  men varför  skall  man välja  ett  ramverk  där  alla  delar
inkluderas – för att sedan byta ut dem? Jag kan med denna undersökning inte
finna någon  anledning  till  detta.  Därmed  sagt  så  rekommenderar  jag  att  man
väljer Pyramid om modularitet är ett av de viktigaste argument i valet av ramverk.
Har man dessutom förkunskaper av templatespråk och databashanterare i Python
så ser jag verkligen ingen anledning att välja Django. Är man däremot nybörjare i
Python-världen så är definitivt Django vägen att gå om man vill komma igång
snabbt.

6.2 Rekommendation till NTT
NTT lägger stor fokus på såväl  modularitet  som snabb utveckling – dessa två
kriterier krockar lite i valet mellan Django och Pyramid. Företaget har då, enligt
mig, två vägar att gå:

1. Välj Django för snabb utveckling – om någon av modulerna anses sakna
funktionalitet, som av företaget önskas, så bytes denna modul ut.

2. Anses dock flera moduler sakna önskad funktionalitet kan det vara en bra
investering att istället välja Pyramid, där val av moduler görs och där alla
utvecklare följer dessa val. Är kunskapen för modulerna väl på plats så är
även snabb utveckling det.
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6.3 Slutord
Det här arbetet har visat att både Pyramid och Django är starka kandidater i valet
av  webb-ramverk  för  Python.  Där  de  visar  på  liknande  funktionalitet  med
skillnader på komplexitet och modularitet. De lämpar sig därmed för utvecklare
med olika krav: antingen snabb utveckling eller mer modularitet. Undersökningen
av ramverken kan med fördel fortsätta där föreslagna delar undersöks. 
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Bilaga A: Traversal
Exempel kod
Ett exempel på hur traversal kan implementeras. Implementationen använder 
URLen:  http://www.ex  am  p  le  .com/  user/someUserName  /  01/. Exemplet belyser 
den generella strukturen av traversal och funktionen är därmed inte garanterad. 
Varje objekt har här en implementation av __getitem__ och är därmed sagt 
dictionary-liknande objekt. 

class Root(object):
def __getitem__(self, key):

if key == 'user':
return UserList()

raise KeyError

class UserList(object):
def __getitem__(self, key):

# Find user
user = get_user(key)
if user:

return PictureList(user)
else:

raise KeyError

class PictureList():
def __init__(self, user):

self.user = user
def __getitem__(self, key):

# Find picture
picture = get_picture(key, user)
if picture:

return picture 
else:

raise KeyError

site_root = Root()

””” En view för att visa en användares bild, returnerar bilden i en dictionary.
Notera att context=Picture, viewn förväntar sig alltså ett Picture-objekt som 
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context.
Notera även att namnet är tomt. Hade namnet till exempel varit ”show” så hade 
url:en 
istället kunnat vara: http://www.example.com/user/someUserName/01/show/  ”””
@view_config(context=Picture, name='', renderer='picture_view.mako')
def picture_view(context, request):

return dict(picture=context)

Notering: Pyramid antas här använda sig av template-engine mako.

1. Starta vid site_root.
2. Leta efter nyckel user, returnera en UserList.
3. Leta efter nyckel someUserName, returnera en PictureList.
4. Leta efter nyckel 01, returnera ett Picture-objekt.
5. Inga fler resurser att undersöka, härefter antas viewn specificeras. I 

exemplet är strängen tom, därmed har viewn: picture_view, namnet: ''.
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Bilaga B: Resultat av prestandatest 
för Templatespråk
Diagram

Antal ms för rendering av en 10x1000 HTML tabel

Antal unika funktionsanrop 
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Total mängd funktionsanrop
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