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Ny version av Eneas databassystem 

Polyhedra ger ytterligare säkerhet och 
robusthet i realtidsapplikationer 

 
Enea lanserar idag databassystemet Polyhedra v8.7. Med den senaste versionen av Polyhedra 

kommer två stora tillägg i funktionalitet – locking och cascaded deletes, vilka ytterligare ökar 

säkerheten och robustheten i framför allt realtidsapplikationer. 

 

Locking innebär att en applikation kan reservera en del av databasen under tiden den bestämmer 

sig för vilka ändringar den vill utföra där, så att andra applikationer inte kan förändra innehållet 

under tiden. Vidare stöds optimistic locking - att en databastabell är läs- och skrivbar för alla 

användare och alla sessioner, samt pessimistic locking - att tabellen bara är läs- och skrivbar för 

den nuvarande sessionen. 

 

Cascaded deletes innebär att databasadministratören kan styra över beroenden mellan tabeller 

så att när ett tabellinnehåll med beroenden till andra tabeller tas bort, tas referenserna och kors-

referenserna också bort. 

 

Detta är en förenklad summering av det engelska pressmeddelandet som innehåller utförligare 

beskrivningar samt fler detaljer. För att läsa det engelska pressmeddelandet, besök 

www.enea.com/news. 

 

 

För mer information besök www.enea.com  eller kontakta 

 

Catharina Paulcén, SVP Marketing & Communications 

Telefon: 08-507 141 33 

E-mail: catharina.paulcen@enea.com  

 

 
Om Enea  
Enea är en global leverantör av mjukvarulösningar som innefattar Linux- och realtidsoperativsystem, 
middleware, verktyg och protokoll, samt konsulttjänster. Vi är världsledande på att ta fram 
mjukvaruplattformar för kommunikationsdrivna produkter med extrema krav på hög tillgänglighet och 
prestanda. Vår expertis inom operativsystem och middleware hjälper företag att förkorta 
utvecklingscyklerna och minska kostnaderna, samtidigt som tillförlitligheten ökar. Våra lösningar 



 

passar flera vertikaler, från mobiltelefoner och mobil infrastruktur till medicinteknik, bilindustrin och 
militära ändamål. 
 
Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på 
NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Besök www.enea.com eller kontakta 
info@enea.com för ytterligare information. 
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