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Sammanfattning 

Den här rapporten behandlar ett system som använder en databas som lagringsplats för loggar. 

En bra metod för att hämta ut dessa loggar saknades och databasdesignen behövde förbättras 

för sökningar i loggarna. En applikation för att hämta och söka i loggposter från databasen 

skapades. En undersökning om hur databasdesignen kunde förbättras genomfördes också. 

Båda delarna gjordes i ett projekt för att de hörde ihop. Applikationen skulle använda 

databasen. Då jag inte kunde göra vilka ändringar jag ville i databasen gjordes relativt 

begränsade ändringar i den. Större ändringar utreddes teoretiskt. Applikationen gjordes mot 

den existerande databasdesignen, med ett undantag: en vy lades till.  

 

Rapporten undersöker index och andra metoder att göra sökningar i en databas snabbare. En 

metod för att hämta data inom ett intervall i en databas utvecklades och den beskrivs i 

rapporten. Metoden söker efter all data som har värden på en kolumn som faller inom ett 

intervall och där databasen är ordnad, eller nästan ordnad, på den kolumnen. Metoden ger 

oexakta svar om databasen är nästan ordnad på den kolumnen. Den är snabbare än en 

motsvarande exakt sökning. 

 

Abstract 

This report considers a system where a database is used as the back-end storage for logging. A 

suitable method for extracting information from the logs was missing and the database design 

needed an improvement for log searching. An application for extracting and filtering the logs 

was created. An evaluation of how the database could be improved was also performed. Both 

parts were done in one project since they were heavily connected. The application would use 

the database. Since I couldn’t make arbitrary changes to the database only relatively limited 

changes were made in practice. Larger changes were evaluated theoretically. The application 

was made against the existing database, with one exception: a view was added.  

 

The report handles indexes and other methods for speeding up database searches. A method 

for fetching data inside an interval in a database was developed and is described in the report. 

The method searches for all data where the value of a column is inside an interval and the 

database is ordered, or almost ordered, on that column. The method gives inexact answers if 

the database is almost ordered on that column. It is faster than a corresponding exact search. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Consulting AB Lennermark och Andersson (CAB) tillhandahåller tjänster för att 

försäkringsbolag och bilverkstäder lättare ska kunna bedöma hur mycket det kostar att 

reparera en bil med vissa skador samt tjänster för att planera arbetet på en bilverkstad. 

Åtkomst till dessa tjänster sker genom att användaren använder en applikation, CAB Service 

Platform (CSP), som körs på en Windows-dator och kommunicerar med CAB:s servrar.  

 

Dessa front end-servrar kommunicerar sedan med andra interna applikationsservrar som sedan 

kommunicerar med ett databaslager. Lastbalanserare används mellan front end-servrarna samt 

mellan applikationsservrarna för att se till att ingen server blir överbelastad. För att kunna 

veta var fördröjningar och fel uppstår finns även en databas där fel- och prestandainformation 

loggas. Denna databas används sedan internt vid bl.a. supportärenden. 

 

För att lättare kunna använda databasen med fel- och prestandaloggar utan att själva 

användningen orsakar prestandaförsämringar i systemet så ville CAB använda en annan 

databas som speglar information från loggen, men som inte behöver vara identisk med 

loggen.  

 

Anledningen till att prestandaförsämringar kan uppstå är att sökningar direkt i loggen kan 

orsaka databaslåsningar som gör att ingen annan process samtidigt kan läsa eller skriva till 

den. Det finns också en viss risk att sökningar och hämtningar av stora datamängder gör att 

loggens databasserver begränsas av dess nätverksuppkoppling. Båda dessa faktorer riskerar 

att försämra tiden det tar för den vanliga användningen av systemet. Uppslag mot en speglad 

databas används för att minska risken. 

 

Den lösning som fanns innan detta arbete utfördes var att utvecklare ställde frågor direkt till 

de olika loggarna genom att skriva en SQL-fråga (query). Denna lösning hade nackdelarna att 

en viss kunskap krävdes för att använda den och det var lätt för någon att skriva en SQL-fråga 

som orsakade prestandaförsämringar. En annan lösning som fanns innan var att ett script 

periodiskt samlade ihop statistik från prestandaloggen och mejlade denna till ett antal av de 

anställda, den lösningen ska inte förändras. 

 

Det som gjordes i projektet var att utvärdera alternativa sätt att designa dessa loggar, samt att 

skapa en applikation som hämtade data från den existerande databasen. 

 

1.2 Projekt 

Projektet gick delvis ut på att utvärdera hur databasen borde vara designad för att hämta ut 

data från loggarna. Eftersom den databas där data skulle hämtas var en annan databas än den 

där data lades in så behövdes en metod för att flytta data mellan dem. Den metoden skulle inte 

undersökas i det här projektet, men den skulle användas. 

 

En andra del av projektet var att skapa en applikation som kunde användas för att söka i 

loggarna och på så sätt hämta ut data från dem. Projektet var alltså delvis att göra 

utvärderingen och delvis att skapa en applikation. 
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1.3 Syfte 

Projektet skulle genomföras för att CAB:s personal lättare skulle kunna identifiera fel som 

uppkommer i användningen av deras produkter samt analysera systemets prestanda. 

Anledningen till att personalen ville ha applikationen var delvis för att det skulle gå snabbare 

för supporten att hitta vad som är fel när en kund ringer och behöver hjälp. Även utvecklare 

och annan personal inom problemhantering förväntades ha nytta av att kunna komma åt 

databasen enklare och snabbare. De fel som loggas kunde bero på allt från buggar och andra 

fel på CAB:s sida till rena handhavandefel på kundens sida. 

 

Det andra skälet, analysera prestanda, handlar delvis om att ta reda på varför det går långsamt 

för vissa användare, men också om mer generella analyser av prestanda i systemet. 

 

Anledningen till att databasens design skulle utvärderas var för att försöka förbättra de 

möjligheter som finns för att hitta och analysera loggdata på ett bra sätt. 

 

 

1.4 Krav 

Hur databasen bör se ut skulle bearbetas och i denna rapport skulle den existerande lösningen 

samt alternativa lösningar utvärderas och en av lösningarna skulle föreslås för framtida 

användning. 

 

De val och lösningar som användes skulle motiveras och jämföras med andra lösningar som 

hittades eller togs fram. 

 

Den konstruerade applikationen skulle kunna visa enkel data från loggarna genom att 

användaren kunde söka på ett fåtal parametrar. 

 

Applikationen var tvungen att stödja vidareutveckling på ett sådant sätt att enbart en mindre 

ändring i den befintliga källkoden behövde göras för att fler sökparametrar skulle gå att 

använda. 
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2 Metoder och verktyg 

2.1 Metoder 

För utvärderingsdelen skulle en del informationssökning användas. Dels sökning efter 

existerande lösningar på liknande problem, men också sökningar efter vad som kunde vara 

värt att tänka på om en ny lösning skulle utvecklas. Det kunde även utfördas vissa tester för 

att ta reda på hur bra något gick att använda. Även andra undersökningar och resonerande 

skulle också användas för arbetet. Under arbetet skulle samtal med de anställda på CAB 

användas för att få feedback på de olika förslagen. Regelbundna avstämningar om resultat och 

arbetsgång med olika anställda på CAB skulle ske. 

Många av de metoder som skulle användas skulle först tas fram då det fanns ett problem som 

behövde lösas. Detta var för att vissa problem skulle visa sig först under tiden som arbetet 

pågick. Detta gällde både för utredningen och för applikationen. 

Eftersom vissa resultat kan peka på att en lösning är bättre, fast den lösningen gör resten av 

systemet långsammare skulle sådana risker belysas om de hittades. Ett exempel är att 

användningen av index kan göra hämtning av data snabbare, men de kan göra replikering 

långsammare [3]. Hur databashanteraren hanterade replikeringen var oklart, men det antogs 

att om replikeringen tog lång tid så kunde insättningar i den speglade databasen försenas. En 

faktor som antogs påverka hur resultaten blev var att arbetet skedde mot en utvecklingsmiljö 

som hade annan belastning än produktionsmiljön. Utvecklingsmiljön bestod av servrar och 

databaser som användes för utveckling av programvara och det var där som allt 

utvecklingsarbete skedde. Produktionsmiljön var avskiljd från utvecklingsmiljön och bestod 

av de servrar och databaser som kunder använde. 

 

2.2 Verktyg 

De verktyg som användes var: 

 En dator med Windows 7 installerat. CAB stod för detta. 

 Visual Studio 2010 Professional användes som programmeringsmiljö. CAB stod för 

detta. 

 Microsoft SQL Server 2008 R2 användes som databashanterare och den programvara 

som följde med användes för att enkelt komma åt databasen. CAB stod för detta. 

 

Under applikationsdelen av projektet användes C# som programmeringsspråk och därigenom 

skulle även .Net framework användas. Det GUI-bibliotek som användes var WinForms. Andra 

verktyg och tekniker som användes för att skapa applikationen var Windows Communication 

Foundation och Entity Framework. 

 

Att hitta information om hur de olika teknikerna skulle användas hade jag ansvar för, men för 

vissa saker frågade jag olika anställda på CAB om tips och råd. Den information som 

användes för att utvärdera databasdesignen stod jag för att hitta och använda. 

 

Microsoft SQL Server 2008 R2 är en databashanterare för relationsdatabaser. Microsoft SQL 

Server Management Studio är en applikation som kan användas för att utföra kommandon på 

en Microsoft SQL Server. Den användes under arbetet för att göra ändringar på databasen och 

för att testa olika saker. 

 

Visual Studio 2010 är en IDE som kan användas för att utveckla program skrivna i C# [4]. 
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Stöd för Entity Framework och Windows Communication Foundation finns också. 

 

Entity Framework (EF) är ett ramverk för att hantera kopplingar mellan datamodeller i .Net-

program och databaser. Det kan användas för att ha olika modeller över hur data är lagrat i 

databasen och i ett program. Programmeraren kan då hantera data på det sätt som är 

representerat internt i programmet, och låta Entity Framework konvertera och utföra 

handlingarna i den modell som databasen använder. [1] 

 

Windows Communication Foundation är ett ramverk för att hantera kommunikationen mellan 

en web service och en klient. Det används för att skicka data mellan en klient och en server. 

[2] 

 

2.3 Övriga resurser 

De övriga resurser som krävdes var att CAB stod för viss testdata som kunde användas vid 

tester av olika databasdesigner eller för att kunna testa applikationen under utveckling. Detta 

skedde genom att jag fick tillgång till CAB:s utvecklingsmiljö. Det gjorde att jag kunde köra 

applikationen i utvecklingsmiljön samt hämta data från de databaser som fanns i den. 
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3 Genomförande 

Arbetet genomfördes parallellt för de två delarna, databasdesign och applikation. De olika 

delarna påverkade varandra då resultat och metoder från ena delen påverkade hur den andra 

delen fungerade. Arbetet började med att jag och CAB kom fram till hur de ville använda sina 

loggar och vad som var viktigt för dem. Vi diskuterade sedan detta, och det vi kom fram till 

användes sedan som grund för fler detaljer kring vad jag skulle göra. Allt arbete skedde i 

CAB:s utvecklingsmiljö för att inga misstag skulle kunna påverka produktionsmiljön. 

3.1 Databasen 

Databasen undersöktes först för att ta reda på hur den existerande designen såg ut och hur 

databasen användes. Detta användes sedan som grund för att utreda förändringar på 

databasen. Eftersom förmågan att läsa loggarna hade lägre prioritet än förmågan att snabbt 

skriva till loggarna gjordes inga drastiska förändringar på databasen under arbetet. Enklare 

förändringar utfördes i testsyfte, men mer drastiska förändringar utreddes endast teoretiskt för 

att inte störa skrivningar. Testning av olika lösningar utfördes genom att en komponent i 

Microsoft SQL Server Management Studio användes som visade hur SQL Server behandlade 

en SQL-fråga (query). Komponenten var inte markerad med något namn, men den gick att 

komma åt genom att välja alternativet ”Include Actual Execution Plan”. Det genererade en 

exekveringsplan (execution plan) som visade hur servern utförde en instruktion. Det visade 

också den de relativa kostnaderna mellan olika SQL-frågor om de utfördes samtidigt. 

En av de första sakerna som bestämdes var att alla uppslag mot loggarna skulle ske mot en 

annan databas än den där data loggades, enligt specifikationen. Detta gjorde att replikering av 

data från den ordinarie databasen till en annan behövde ske. Inställningar för replikering sattes 

upp tidigt i utvecklingen. Replikeringen hade fördelen att det inte skulle förhindra samtidig 

läsning och skrivning eftersom det skedde i olika databaser. Det hade också fördelen att om en 

inställning infördes i måldatabasen som gjorde replikeringen för långsam så kunde det enkelt 

lösas med att stänga av replikeringen. 

3.2 Applikationen 

Arbetet med applikationen började med att en anställd på CAB hade gjort en mer detaljerad 

kravspecifikation än vad denna rapport innehåller. Den visade vilket resultat han förväntade 

sig av applikationen. Denna kravspecifikation gick jag, han och andra representanter för CAB 

från olika avdelningar igenom för att skapa en bättre specifikation som sedan kunde användas 

som grund för arbetet. Applikationen skulle endast användas för CAB:s interna arbete och 

skulle då inte vara tillgänglig för utomstående. Att den enbart skulle vara intern gjorde att det 

inte var viktigt att ta noggrann hänsyn till säkerhetsfrågor som rör hur programmet fungerade. 

Skydd mot illvillig användning behandlades därför sparsamt, men ett visst skydd mot 

felanvändning var ändå önskvärt. Applikationen gjordes som två olika delar, en web service 

som skulle köras på en server och en klient som varje användare skulle köra en egen kopia av. 

Klienten gjordes huvudsakligen som ett gränssnitt utan avancerad logik. 

 

Olika lager användes flitigt i web servicen, men var mindre använt i klienten. De hade båda 

ett gemensamt lager som innehöll de meddelandeklasser med data som skulle skickas mellan 

dem. Klienten använde det gemensamma lagret även internt, så en egen modell behövdes inte. 

Web servicen var gjord i många lager, ett för att ta emot och svara på begäran, ett för logik, ett 

för databaskopplingar och ett enbart för att projicera en klassrepresentation till en annan. 
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3.2.1 Klient 

Klienten gjordes som ett fristående exekverbart program som skulle användas för att hämta 

data från loggarna. Det använde ett vanligt fönster för att ha som gränssnitt. Fönstret hade två 

flikar, en för felloggen och en för prestandaloggen. Bara en flik åt gången kunde vara aktiv 

och där den aktiva fliken tog upp nästan hela fönstret. De båda flikarna gjordes nästan 

identiska i fråga om layout för att få ett enhetligt utseende. Det som huvudsakligen skiljde de 

båda åt utseendemässigt var att loggarna hade olika kriterier på vad användaren kunde söka på 

och därför olika fält för sökning. I en flik finns längst upp ett rutnät av fält med tillhörande 

rubrik som används för att begränsa sökresultaten. Nedanför fälten finns en tabell som visar 

resultaten när de hämtats. Det finns även en knapp för att utföra en sökning och en knapp för 

att rensa resultaten. 

 

För att välja vilka sökkriterier användaren vill använda så behöver denne bara skriva in värdet 

i rätt fält, eller välja ett av de fördefinierade värdena där sådana finns. Om användaren inte 

väljer ett av alternativen i ett fält eller lämnar fältet tomt så behandlar klienten det som att det 

sökkriteriet inte ska begränsa resultaten. Anledningen till att denna lösning användes var att 

det inte bedömdes som troligt att någon kommer vilja söka på poster med tomma data och den 

extra valmöjligheten hade gjort gränssnittet plottrigt. 

 

Då varje post i felloggen hade en egen tabell med extradata så behövdes en metod för att 

kunna se den. Det gjordes genom att om en rad i felloggsfliken dubbelklickades så öppnades 

ett nytt fönster som innehöll fält för alla egenskaper hos posten samt en tabell som innehöll 

den extra informationen. Tabellen med extrainformation innehöll en kolumn för stack-trace. 

För att visa dessa på ett läsbart sätt, dvs. på flera rader, så användes en textruta under tabellen. 

Textrutan visade stack-tracen för den rad i tabellen som var markerad. 

 

Klienten hade en del som innehöll mer avancerad logik. Sökningar i prestandaloggen efter 

metoder som tog en viss tid gjordes på ett speciellt sätt. Web servicen hade fält för högsta och 

lägsta tid som skulle inkluderas i sökningen, de skulle användas för att begränsa sökningen 

om de var satta till något värde. För att representera valmöjligheten så användes en textruta 

med några förinställda värden (ComboBox). Användaren kunde också skriva in en 

begränsning själv. Då enbart en textruta användes så behövdes en metod för att bestämma 

vilka gränser texten representerade. För att åstadkomma det så gjordes en enkel parser för 

hand för att bestämma gränserna. Den här lösningen användes för att det skulle räcka med 

enbart en textruta då det verkade vara en bra representation.  

3.2.2 Web service 

Eftersom en web service är tänkt att installeras på en maskin och inte kan startas som ett 

vanligt program så behövdes en annan lösning under utvecklingen. Den startades av ett 

konsol-program som enbart hade den uppgiften. För slutanvändning var den lösningen 

olämplig. Web servicen bör installeras när den är klar och ska användas. 

 

Web servicen gjordes på ett sådant sätt att den tog emot en förfrågan från klienten, behandlade 

den, hämtade data från databasen, bearbetade den och sedan skickade tillbaka resultatet till 

klienten. När en förfrågan kommer in till web servicen så kommer den som en instans av en 

klass som skapats enbart för det ändamålet. Den klassen har ett antal fält där varje fält 

motsvarar ett av sökkriterierna. Om ett fält saknade värde så tolkades det som att det 

sökkriteriet inte skulle användas.  

 

Som mest kunde upp till 13 olika sökkriterier användas där användningen av varje var 
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oberoende av de andra. Detta gjorde att antalet kombinationer av sökkriterier blev     
    , detta gjorde att enskilda lagrade procedurer för varje kombination inte kunde användas 

då det inte verkade rimligt att ha så många. Det enda alternativet som hittades var att en ny 

SQL-fråga genererades för varje anrop. Istället för att hantera allt sådant i detalj själv så 

använde jag Entity Framework (EF) för att hantera kopplingar mellan databasen och servern. 

EF hämtade metadata från databasen som beskrev hur tabeller och vyer såg ut och genererade 

klasser utifrån det. En tabell representerades då som en samling av instanser av en av de 

genererade klasserna där varje klassinstans motsvarade en rad i tabellen.  

 

För att hämta data från databasen enligt sökkriterierna så användes en komponent i C# och 

.Net, Language Integrated Query (LINQ). För varje aktivt sökkriterium så användes LINQ för 

att skapa ett lambdauttryck. Dessa lambdauttryck applicerades efter varandra i en kedja tills 

alla hade använts. Då EF använder lazy loading, en typ av metod som innebär att data hämtas 

först när den behövs, för att fördröja hämtningen av data från databasen så kunde programkod 

som såg ut att manipulera en hämtad samling skrivas utan att några data faktiskt hämtades 

innan alla sökkriterier använts. EF konverterade sedan alla lambdauttrycken till en enda SQL-

fråga som skickades till databasen och returnerade resultaten när den märkte att det behövdes 

för vidare manipulation av resultaten. Resultaten konverterades sedan till det format som 

klienten förväntade sig och skickades till klienten. 

3.2.3 Säkerhet och kommunikation 

Web servicen var tänkt att enbart köra på en server och skulle inte vara tillgänglig utanför 

CAB. Hur den begränsningen skulle fungera hanterades inte i detta arbete, det lämnades till 

CAB:s integreringsprocess, men en enkel, fungerande lösning är att inte låta servern vara 

synlig utanför det interna nätet. Det låga kravet på säkerhet gjorde därför att den inte behövde 

behandla klienterna som potentiellt illvilliga, men onödiga säkerhetshål undveks. Data som 

skickades mellan servern och klienten bestod av enkla klasser som enbart användes för det 

ändamålet. Det gjorde att designen blev enklare, med klara avgränsningar mellan data och 

logik, men det undvek också att en part exekverar kod som en annan part har skapat. 

Exekvering av okänd kod är ett potentiellt säkerhetshot. Det hade använts om projektet hade 

dragit nytta av det, vilket inte var fallet. Det är möjligt för en web service att exekvera kod 

som en ansluten klient har skickat till den. Risken för att SQL-injektion (SQL-injection) 

skulle kunna orsaka skada var relativt låg. Entity Framework skickade parametrar separat, 

utan att använda strängar direkt i en SQL-sats. Som helhet var begränsad åtkomst till 

applikationen den huvudsakliga metoden för att undvika att användare av applikationen kunde 

orsaka skada. Koden skrevs för att vara enkel och tydlig, vilket gjorde att det fanns få 

potentiella säkerhetsrisker i koden. 

Web servicen gjordes också så att den betedde sig helt funktionellt i kommunikationen mot 

klienten. Ingen status följde med från ett anrop till ett annat, det enda undantaget var att 

anslutningen mellan en klient och servern hölls öppen mellan anropen för att göra allt 

snabbare. Anledningen till att ingen status användes i tjänsten var att det hade krävt att 

sessioner hanterades korrekt. Om sessioner hade använts så hade det varit möjligt att skicka 

data mellan servern och klienten allt eftersom den fanns tillgänglig. Utan sessioner så blev 

datamängderna som skickades i en klump så stora att WCF i standardinställningar vägrade 

skicka dem. Den lösning som användes var att gränserna för hur mycket data som fick skickas 

ökades tills det fungerade. Om det inte hade varit önskvärt att skicka all data i en klump så 

hade servern behövt kunna hantera många klienter samtidigt och se till att inte blanda ihop 

klienterna. Den ändringen bedömdes inte vara värd tiden det hade tagit att implementera det 

tillräckligt bra. 

Databasanslutningen mellan servern och databasen skedde genom att en inbyggd 
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verifieringsfunktion i Windows användes, Windows Authentication. Det gjorde att inga 

användarnamn eller lösenord behövde sparas eller hanteras manuellt för web servicen. Om 

användarkontot som körde servicen hade tillräckliga rättigheter så skulle det fungera, i annat 

fall så skulle den inte kunna komma åt databasen. Den funktionen undersöktes inte närmare, 

utan antogs fungera och eventuella ändringar lämnades till en senare integration.[7] 
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4 Resultat 

4.1 Existerande databas 

Den existerande databaslösningen såg ut på följande sätt. Det fanns en prestandalogg som 

loggade hur lång tid olika saker tog. Den använde en tabell som inte hade någon koppling till 

någon annan tabell. Den andra loggen, felloggen, innehöll felmeddelanden och varningar. Den 

loggen hade en huvudtabell och en undertabell. Noll eller flera rader i undertabellen hörde 

ihop med en rad i huvudtabellen.  

 

Prestandaloggen loggade hur lång tid en viss operation tog och låg i en tabell, 

PerformanceLogEntry. Varje rad innehöll data från ett metodanrop och den information som 

loggades var: vilken metod det var, när metodanropet skedde, hur lång tid det tog, vilken 

användare och organisation som använde systemet samt lite annan information. Primärnyckel 

var kombinationen av tidsstämpel och id, där id-kolumnen enbart hade syftet att göra 

primärnyckeln unik. Det hände att tidsstämplar upprepades eller kom i fel ordning vilket 

gjorde id-kolumnen nödvändig. Klustrat index (clustered index) var samma som 

primärnyckeln, vilket gjorde att tabellen var sorterad på tidsstämpel i första hand. 

 

Felloggen loggade fel och varningar. Huvudtabellen, LogEntry, innehöll en rad för varje 

loggat fel eller varning. Ett enskilt fel kunde loggas mer än en gång, men då visade delar av 

tabellen det. Undertabellen, LogEntryException, innehöll noll eller fler rader med 

extrainformation för varje rad i LogEntry. LogEntry hade kolumner för tidsstämpel, typ av 

meddelande, meddelandetext, användare, organisation, maskin och lite annat. 

LogEntryException innehöll information om vilken rad i LogEntry de tillhörde samt de 

undantag (exceptions) som kastats vid fel och hade därför inga rader vid varningar. LogEntry 

hade som primärnyckel enbart en ID-kolumn, vilket också var det klustrade indexet. 

LogEntryException hade som primärnyckel kombinationen av LogEntryID och en kolumn för 

vilket djup i kedjan av undantag en rad var. De ID-nummer som användes i tabellerna hade 

blandade typer, vissa var identitetskolumner, ett för kolumnen unikt heltal; andra var av typen 

GUID, vilket betyder att databashanteraren garanterar att de är helt unika. 

 

En sak som gällde för båda loggarna var att både användare och organisation loggades. Detta 

kan verka redundant, men förhållandet mellan användare och organisation är ett många-till-

många-förhållande, även om det i de flesta fall är ett många-till-ett-förhållande. En användare 

är dock bara inloggad för en organisation i taget. Användar-id och organisations-id är båda 

kolumner i loggtabellerna och de kan användas för att göra uppslag mot tabeller i andra 

databaser för att ta fram mer detaljerad information. De var i praktiken främmande nycklar 

(foreign-keys), men utan något som garanterade att deras data var konsistent, dvs. att 

huvudtabellen faktiskt innehöll den raden. Något som gäller både användare och organisation 

är att redundant data lagras i tabellerna. Användar-id, användarlogin och användarens namn 

loggas vid varje tillfälle och för organisationer loggas motsvarande rader, samt några extra. 

Denna redundans gjorde att den informationen kunde slås upp direkt i tabellen vilket går 

snabbare än om enbart ID:n hade loggats och den extra informationen hade hämtats från andra 

tabeller, men det tar mer plats. Tabell 1 visar förhållandet mellan storleken på redundant data 

och total data. Som det syns är den extra datastorleken betydande. För att mäta storleken på 

lagrad data användes funktionen Datalength. Som redundant data räknades alla kolumner som 

var beroende på användar-ID eller organisations-ID, förutom just ID-kolumnerna. 
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 Log Entry 

Redundans 

Log Entry 

Totalt 

Redundans 

/ Totalt 

Prestanda 

Redundans 

Prestanda 

Totalt 

Redundans 

/ Totalt 

All data 16921096 20195759 0,837854 2832534 9165780 0,309034 

Data från de 

senaste 

månaderna 

1298000 2517675 0,515555 2769334 8969998 0,308733 

Tabell 1. Storlek i tabellerna på redundant data, total data samt förhållandet mellan dem.  

 

Redundansen har även andra inverkningar, eftersom användar-ID inte ska ändras men 

användarens namn kan ändras. Det gör att om en användare byter namn så kommer denne 

finnas med i loggarna under mer än ett namn. Vad som händer om en användare byter namn 

samtidigt som denne är inloggad är inte känt. Det är inte meningen att någon ska försöka. Det 

vanliga produktionssystemet torde kunna hantera sådana försök, men för loggning har det inte 

hanterats i detalj. En fördel med redundansen är att historisk data finns kvar, men nyttan av att 

veta detaljerad information om borttagna användare och organisationer är antagligen låg.  

 

Utan redundans så hade uppslag mot tabellen som hämtar användarnamn och liknande tagit 

längre tid, då en join hade behövts för att få samma information. Vid ändringar av 

användarlogin hade då alla senare uppslag visat det nya användarloginet för tidigare poster. 

Om en användare tas bort från huvudtabellen över alla användare så skulle det också att 

påverka loggarna. Hade det inte funnits något intresse för historiska data om tidigare 

användare så hade de raderna kunnat tas bort. Att ta bort eller ändra användar-id på de 

loggposter vars användare tagits bort hade inte varit en bra lösning. Det hade gjort att det inte 

gick att se vilka loggposter som hör ihop om deras användare är borttagen, men framförallt 

hade det krävt att loggtabellerna gåtts igenom och fått många rader uppdaterade, vilket kan 

låsa tabellen länge. Om ingen hantering i loggarna görs när en användare tas bort så skulle det 

innebära att en join för att få fram samma data inte hade hittat något för de raderna och då 

behövt lämna fälten tomma, eller utelämnat de raderna. 

 

PerformanceLogEntry och LogEntry var inte gjorda för att följa en speciellt hög grad av 

normalisering. Eftersom användarlogin var beroende av användar-id så bryter båda mot tredje 

normalformen. PerformanceLogEntry hade både tidsstämpel och unikt ID i sin primärnyckel 

så det innebar att tidsstämpeln var beroende av ID:t vilket bryter mot andra normalformen. 

 

Att använda index för att göra sökningar snabbare var en självklarhet. Index i databaser gör 

att uppslagningar kan gå snabbare, men databashanteraren behöver hålla alla index aktuella. 

Det gör att insättningar, borttagningar och ändringar av rader i en tabell blir tyngre då 

databashanteraren behöver uppdatera ett antal index varje gång en sådan ändring sker. Alla 

index skulle därför göra att insättningar tar längre tid, men en stor förbättring i söktider skulle 

vara värd en liten försämring i insättningstiderna. 

 

I SQL Server finns det två typer av index som det var aktuellt att använda. De är klustrade 

index (clustered index) och icke-klustrade index (nonclustered index). Skillnaden mellan dem 

är att ett klustrat index sorterar tabellen efter sig. Det gör att enbart ett sådant kan finnas per 

tabell. Om inget sådant finns när en primärnyckel skapas så skapas ett klustrat index på 

samma kolumner som primärnyckeln. De kan användas för både sökningar på likhet, men 

även för att hämta intervall. Icke-klustade index brukar normallt sett enbart kallas för index, 

förutom då det är önskvärt att markera att det inte är ett klustrat index. Flera sådana kan 

skapas och deras ordning antas inte ha koppling till den fysiska tabellordningen. De kan 
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användas för att snabbt göra sökningar på likhet, men har inte lika stor fördel för 

intervallsökning. [10, 11, 12] 

 

Eftersom användaren vill söka tider inom ett intervall så antogs det att det skulle gå snabbare 

om tabellerna var ordnade efter tidsstämpel. Anledningen till detta är att raderna då hade 

kunnat hämtas i ett svep, utan att varje rad behövde jämföras för om den var inom intervallet.  

PerformanceLogEntry var redan ordnad efter tidsstämpel pga. hur primärnyckeln deklarerats. 

LogEntry var inte ordnad efter tidsstämpel. Det kan var för att LogEntryException:s 

främmande nyckel gör det önskvärt med ett index över ID-kolumnen i LogEntry om en join 

mellan tabellerna utförs. Indexanvändningen hade krävt antingen att ID var första kolumnen i 

en primärnyckel eller att ett till index använts och en extra kolumn i primärnyckeln som inte 

har någon påverkan är inte önskvärd. [5, 6]  

 

Något som gällde båda loggarna var att vissa kolumner med ganska långa textfält hade låg 

selektivitet. I vissa av fallen skulle det vara relativt lätt att ersätta texten från loggtabellerna 

med en referens till en annan tabell som innehåller texten. Eftersom det fanns ett ganska 

begränsat antal metoder som prestandaloggen kunde logga så skulle inte det ge några problem 

att göra den ändringen på motsvarande kolumn. Om inga relativt kreativa lösningar användes 

så skulle alla metoder som loggades ha varit skrivna av en människa, vilket begränsar hur 

snabbt antalet metoder kan växa. Andra kolumner som innehöll meddelanden var svårare att 

bryta ut till separata tabeller då vissa meddelanden upprepades många gånger, medan andra 

meddelanden var garanterade att vara unika, de innehöll GUID:ar. Om andelen unika 

meddelanden växte kraftigt så skulle det antagligen vara värdelöst att spara de meddelandena i 

en separat tabell. 

4.1.1 Fellogg 

Då en senare post alltid hade ett högre ID och i regel en senare tidsstämpel så blev LogEntry 

nästan ordnad efter tidsstämpel. Senare tidsstämpel var inte garanterad då loggningar kunde 

ske så tätt inpå varandra att de fick samma tidsstämpel. Det kunde ske med två poster från 

samma dator. Tidsstämplarna kunde även komma i fel ordning, en post med en tidigare 

tidsstämpel kunde komma efter en post med senare tidsstämpel och då få ett högre ID. Ett 

antal faktorer som kunde påverka fanns, vilket gjorde att felen inträffade i några procent av 

alla rader. Det bedömdes dock som mycket osannolikt att de skulle orsaka stora skillnader. 

Det gjorde att det var möjligt att söka efter tidsintervall indirekt. 

 

En indirekt sökning för att hitta alla poster med tidsstämplar mellan två tidpunkter kunde ske 

på följande sätt. Först gjordes en sökning för att hitta det ID som den rad i tabellen som låg 

närmast den undre, tidigare gränsen hade. En likadan sökning utfördes sedan för den övre, 

senare gränsen. Dessa ID kunde då användas som gränser för en ny sökning där alla rader 

med ID mellan gränserna hämtades. För majoriteten av alla sökningar skulle det ge exakt 

samma resultat som en sökning som hämtade alla rader med tidsstämplar mellan dessa två 

tidpunkter. Det var dock inte alltid fallet då en post med felaktig tidsstämpel kunde ha ett ID 

inom det hittade intervallet, men med en tidsstämpel utanför tidsgränserna. Den skulle då 

komma med i den indirekta sökningen, men inte i en direkt sökning. Den indirekta sökningen 

var därför oexakt.  

 

Att efter en indirekt sökning hantera felaktiga rader, dvs. rader som inte stämmer överens med 

en direkt sökning, skulle innebära vissa svårigheter. Att låta ett program ta bort en rad som 

hämtats felaktigt skulle vara enkelt. Om en rad istället felaktigt lämnas utanför resultaten så 

skulle det inte gå att upptäcka utan en direkt sökning, vilket skulle ta bort syftet med den 
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indirekta sökningen.  

 

Ett svårare problem är att de första sökningarna för att hitta gränserna för ID kan hitta 

felaktiga rader, och ge felaktiga gränser för sökningen på ID. Det skulle innebära att många 

rader kan tas med, eller exkluderas, felaktigt. En lösning för att åtgärda det är att undersöka 

tidsstämplarna på de två angränsande raderna då en gräns för ID hittats. Dessa rader kan sen 

undersökas tillsammans med den funna raden. Om en av raderna är felaktig i förhållande till 

de andra kan det antas att den hittade raden har högre sannolikhet att innehålla fel. Annars är 

sannolikheten att gränsen är felaktig mycket låg, och bara om så är fallet så anses raden som 

korrekt. Denna lösning skulle vara svår att implementera, ge falska positiva varningar, inte 

rätta felaktig data och fortfarande kunna innehålla felaktiga data. Den skulle enbart varna för 

att många rader kan vara felaktiga, men enbart en rad behöver vara fel för att den ska ge 

varningen. Lösningen kan även ge falska negativa, men det kräver att tre rader efter varandra 

är felaktiga, vilket får anses som mycket osannolikt. Utan lösningen skulle problemet inte 

uppstå ofta och om många rader tas med som inte ska med kan ett program anta att ett fel 

finns i gränserna och då ge samma varning. Enbart fall där rader saknas skulle vara svåra att 

upptäcka utan denna felsökande lösning. 

 

För att testa prestanda för de indirekta sökningarna mot en vanlig sökning över index så 

infördes ett index över tidsstämplarna. Sedan jämfördes följande sökningar: en 

intervallssökning direkt på tidskolumnen utan användning av indexet; en sökning med 

användning av indexet; samt den indirekta sökmetoden som beskrevs ovan, som också 

använde indexet. Se Tabell 2 för resultat av jämförelsen. 

 

Relativ kostnad Direkt utan index Direkt med index Indirekt med index 

Små datamängder 81 % 12 % 7 % 

Större datamängder 49 % 46 % 4 % 

Tabell 2. Relativa kostnader för att hämta samma resultat med och utan index samt med en 

alternativ, oexakt lösning. 

 

För att ytterligare förbättra prestandan provades även indexerade vyer (indexed views). 

Indexerade vyer är vyer vars innehåll sparas på databasen. De fungerar ungefär som 

materialiserade vyer (materialized views) som återfinns i andra databashanterare, men vissa 

skillnader mellan dem finns [14]. Det innebär att när en indexerad vy används så behöver inte 

vyn genereras, den kan läsas från fil. Som namnet antyder så har en indexerad vy minst ett 

index som är klustrat och unikt (clustered unique). Fler index kan läggas till efter att det 

skapats. Det finns en del begränsningar på hur en indexerad vy får fungera som inte gäller för 

en vanlig vy. En annan begränsning för användning av indexerade vyer är att den version av 

SQL Server där databasen låg bara använder den undansparade vyn om ”WITH 

(NOEXPAND)” – ett s.k. table hint, används efter varje referens till vyn. Vissa andra 

versioner behöver inget table hint för att hämta vyn från hårddisk. [8] 

 

Under testning så skapades en indexerad vy med ett klustrat index över tidsstämpeln och ID, i 

den ordningen. Det användes för att utföra samma tester som ovan och resultatet ses i Tabell 

3. Jämförelse mellan sökning i den indexerade vyn och sökning i PerformanceLogEntry 

visade att databashanteraren gjorde samma operationer för båda, med nästan samma kostnad, 

anledningen till att de inte hade exakt samma kostnad antas vara att de hade olika stora rader. 

Den indexerade vyn användes sedan i applikationen. 
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Relativ kostnad Indirekt med index Indexerad vy 

Små datamängder 98 % 2 % 

Större datamängder 72 % 27 % 

Tabell 3. Relativa kostnader för att hämta samma resultat med den alternativa lösningen och 

med indexerad vy. 

En teoretisk jämförelse av de olika sökmetoderna visar varför resultaten blir som de blir. Den 

indirekta sökning behöver slå upp gränserna för tidsstämplarna och sedan slå upp gränserna 

för ID. Alla rader mellan ID-gränserna kan hämtas effektivt då de är sparade i ordning och 

behöver inte en uppslagning var. Om ett vanligt icke-klustrat index används så måste en 

uppslagning ske för att hitta vilka tidsstämplar som ska inkluderas, varje inkluderad 

tidsstämpel ger sedan upphov till en ny uppslagning [17]. Den indexerade vyn skulle enbart 

behöva slå upp gränserna för tidsstämplarna och sedan kunna läsa raderna i ordning. Om inget 

index används så måste hela tabellen gås igenom, vilket kräver att varje rad läses.  

 

För att jämföra kostnaderna teoretiskt så används ordo-notation för att visa vilken 

tidskomplexitet de olika sökmetoderna har. Sökningar för att hitta ett enskilt värde med ett 

index antas ha en logaritmisk kostnad. Sökningar som hämtar intervall antas ha en logaritmisk 

kostnad för att hämta gränserna och en linjär kostnad för att hämta varje enskilt värde mellan 

gränserna. Dessa antaganden om kostnaderna grundar sig i dokumentation [15, 16] som visar 

att Microsoft SQL Server 2008 använder B-träd för att lagra index samt hur den utför 

sökningar. 

 

Med de antaganden som står ovan studerades kostnaden för att hämta M rader från en tabell 

av storlek N. Situationen kräver att M är mindre än N, men M antas ändå ha betydande 

påverkan. Kostnaden för en sökning utan index skulle bli: O(M) = N + M, eftersom varje rad 

behöver gås igenom och M rader behöver skickas. För en vanlig sökning med index skulle det 

bli: O(M) = M * log(N), det kostar log(N) att hitta gränserna för tidsstämplarna och log(N) att 

hämta varje hittad rad. Indirekt sökning skulle få: O(M) = log(N) + M, det kostar log(N) att 

hitta gränserna för både tidsstämplar och ID och en fast kostnad för varje hittad rad. Den 

indexerade vyn skulle också få : O(M) = log(N) + M, sökningen kostar log(N) och varje hittad 

rad behöver skickas. Detta visar tydligt att den indirekta sökningen och sökningen med den 

indexerade vyn växer med samma asymptotiska hastighet då större tabeller och fler rader 

hämtas. Trots detta så förväntas den indirekta sökningen aldrig vara snabbare än sökningen 

över den indexerade vyn. Anledningen till det är att den indirekta sökningen behöver hitta 

gränserna för både tidsstämplar och ID, men den indexerade vyn behöver bara hitta gränserna 

för tidsstämplar. 

 

4.1.2 Prestandalogg 

Prestandaloggen fungerade på många sätt likadant som felloggen. De viktigaste skillnaderna 

var att prestandaloggen var ordnad efter tidsstämpel och det enda syftet dess ID hade var att 

göra primärnyckeln unik. Alla andra kolumner förutom de som rör användare och 

organisation saknar beroende av annat än primärnyckeln. En viktig skillnad är dock att 

prestandaloggen fylls mycket snabbare än felloggen. Det gör att storleken på varje rad har 

större påverkan på den totala databasstorleken. Som en följd av det så rensas prestandaloggen 

oftare än felloggen. Som Tabell 1 visar så innehåller prestandaloggen även mindre redundant 

data.  

 

Användningsmönstret skiljer också mellan loggarna, för felloggen är det viktigaste att 
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supportpersonal snabbt kan ta reda på varför en kund inte kan använda systemet och ha det 

som hjälp för att lösa det. Prestandaloggens huvudsyfte är att användas för intern planering av 

utveckling, samt för undersökningar om varför det går långsamt för en viss kund. 

Undersökningar om prestandaproblem hos en enskild kund kan kräva undersökningar i båda 

loggarna. Interna fel som systemet återhämtar sig ifrån och löser automatiskt kan orsaka 

prestandaförsämringar utan att något annat än felloggen visar det. 

 

Resultaten från felloggen kan därför till stor del användas för prestandaloggen också, men 

skillnaderna har påverkan på bedömningsfrågor. 

4.2 Ny design 

Den tidigare databasdesignen var tillräcklig för de krav som fanns. Den kunde den göras 

bättre, men en helt ny design verkade inte behövas, så därför visar den här sektionen vilka 

ändringar som bör ske för att förbättra databasen. 

LogEntry borde antagligen sorteras efter tidsstämpel. Det skulle göra det betydligt snabbare 

att hämta data. Om en logg är sorterad efter tidsstämpel så har det nackdelen att vissa rader 

kan behöva sättas in en bit innan slutet på tabellen. En dator med en felinställd systemklocka 

kan få alla sina tidsstämplar att bli fel om inget görs för att motverka det. En systemklocka 

som går efter lägger in poster i mitten av tabellen, och en som går före får efterföljande poster 

att hamna i mitten av tabellen. Det gör att rader behöver flyttas vid insättning. En lösning 

användes för att rätta felaktig tid. Klienten hämtade servertiden när den startade och 

skillnaden mellan servertiden och den egna tiden användes sedan för att förskjuta alla 

tidsstämplar så att de skulle passa för servern. Lösningen var inte perfekt, då några rader ändå 

kom fel. Att låta databasservrarna vara källan för alla tidsstämplar istället för att varje klient 

ger en tidsstämpel hade löst problemet med att de kan komma i fel ordning, men de hade då 

visat när en händelse loggades och inte när den hände. Beroende på detaljer i hur loggningen 

sker så hade det kunnat få loggposter från en användare att hamna i fel inbördes ordning. 

 

I prestandaloggen, som var sorterad efter tidsstämpel, inträffade fel i några procent av alla 

rader, trots rättningen av felaktig tid. För majoriteten av de raderna var det enbart några rader 

fel i placering, men ett fåtal rader hade en mycket felaktig plats. Omflyttningar i den tabellen 

skedde. En lösning för att undvika omflyttningar är att låta tabellerna innehålla lite tomrum 

som fylls upp innan några större omflyttningar i tabellen behöver göras. En inställning i 

databasen kan ordna det. En annan lösning, förutom tomrum i tabellerna, är att poster med för 

felaktig tidsstämpel inte loggas.  

 

Trots dessa potentiella problem så rekommenderas sortering efter tidsstämpel i LogEntry. Det 

antas inte ge några betydande negativa effekter i praktiken då inga sådana har visats i 

prestandaloggen och felloggen har något bättre tidsstämplar än prestandaloggen. 

 

Vidare rekommenderas att de redundanta kolumnerna tas bort från felloggen då de tar en 

betydande plats. En indexerad vy bör istället användas för att koppla ihop användar- och 

organisationsdata med LogEntry, eller dess motsvarighet. Den indexerade vyn kan då ställas 

in så att den är begränsad till att bara visa den nyaste delen av tabellen. Snabb sökning på 

användarlogin och liknande kan då ske på relativt ny data, vilket är det viktigaste. Sökning på 

äldre data får ta lite mer tid, men det har fördelen att den tar mindre plats att lagra. Det 

bedöms inte som troligt att skillnader i vilka data som var korrekta när de loggades jämfört 

med när de hämtades skulle ge några reella problem om den indexerade vyn enbart innehåller 

ny data. Enbart ny data antas också ge en begränsad storlek på vyn och i sin tur en fast, låg 

kostnad för uppdateringar och läsningar. Om många index används på den indexerade vyn så 
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ska det ge en höjning av kostnaden, men den ska fortfarande vara konstant. 

 

Tabellen kan användas för att ställa samma typ av frågor som den indexerade vyn används för, 

fast lite dyrare. Få index bör användas för att inte insättningar ska ta lång tid. Samtidigt 

behövs antagligen index på användare och organisation för många av statistikfrågorna. Index 

på ID-kolumnen bör antagligen också finnas för att kunna göra joins mot LogEntryException. 

Anledningen till att en indexerad vy bör användas är att då kan några få index finnas på all 

data, och många index finnas på den mest intressanta delmängden. Det ska ge samma effekt 

som om en tabell används för all data och en annan tabell används för de mest intressanta 

data, med skillnaden att en indexerad vy hanteras automatiskt av databashanteraren. 

Nackdelen med den här lösningen är att alla uppslag som hämtar användardata från tabellen 

förväntas ta längre tid än med den tidigare databasdesignen. 

 

Den andra tabellen i felloggen, LogEntryException, borde inte ändras. I dess tidigare form var 

den för enkel för att en mer avancerad lösning skulle vara en förbättring. 

  

Prestandaloggen kan utan problem få nästan samma lösning, men nyttan av det är tveksam. 

Den rensas betydligt oftare vilket gör att det inte blir så stor skillnad på all data och enbart ny 

data. Användningen skiljer också, om en användare inte kan använda systemet så kommer 

denne antagligen ringa supporten omgående. Om denne däremot tycker att systemet går 

långsamt så kommer denne antagligen försäkra sig om att det är ett långvarigt eller 

återkommande problem innan supporten kontaktas. Det gör att de senaste posterna för en 

användare inte är lika intressant. Statistik över en viss tidsperiod för en användare kan vara 

mer intressant. 

Prestandaloggen bör därför antingen få en förlängd livstid och samma ändring som för 

LogEntry, eller så borde ingen ändring göras förutom att lägga till några index för att kunna 

söka på metoder och användare snabbare. 

 

Mer konstlade lösningar för att bryta ut kolumner med mycket data och låg selektivitet antas 

kunna ge en prestandaförbättring för vissa komplicerade statistikfrågor. En enkel jämförelse 

av att göra en sökning med GROUP BY på användar-ID, en GUID av storlek 16, och på 

användarnamn, en sträng av genomsnittsstorlek 27, visade att de kostade 49 % respektive 51 

% av den totala kostnaden av att utföra båda sökningarna. Dessutom skulle en join behövas 

för att få uppslaget på användar-ID att visa användarnamn. Baserat på de resultaten 

rekommenderas sådana ändringar inte för vanliga tabeller. De kan vara aktuella för mycket 

avancerade statistikfrågor, men för enkla verkar de inte ge något. Statistikfrågor som är så 

avancerade att de drar nytta av den mindre radstorleken är antagligen så krävande att de bör 

gå mot en kopia på tabellerna och inte mot de tabeller där data läggs in. 

 

4.3 Applikationen 

Applikationen gjordes enligt specifikationen och kunde användas för ändamålen. De olika 

delarna, klient och web service, gjordes som väldigt fristående delar. Ett slutmål för 

applikationen var att delarna skulle kunna integreras med existerande system efter enbart 

triviala ändringar. I utvecklingsmiljön kan applikationen användas som den är, men vissa 

ändringar kan vara önskvärda innan utvecklare använder den. De ändringar som behöver 

göras för att applikationen ska fungera i produktionsmiljön är att några konfigurationsfiler 

behöver ändras. Delarna behöver ställas in så att de kan kommunicera med varandra och de 

behöver installeras. Installationspaket för applikationen gjordes inte, utan lämnades till senare 

integrationsarbete.  
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Applikationen var inte gjord för att kunna hantera ändringar i databasschemat utan att behöva 

kompileras om. Vad som skulle hända om en tabell byter namn eller om en kolumn tas bort 

eller läggs till provades inte. Små ändringar av källkoden skulle behöva göras om något i 

databasen ändrades. Det bedömdes inte som att databasschemat ändrades så ofta att det blev 

nödvändigt för applikationen att klara av en ändring utan att kompileras om. 

 

Direkt när klienten startar så öppnar den anslutningen till servicen i bakgrunden och håller 

den vid liv. Ett alternativ som användes först är att anslutningen hade kunnat öppnas först när 

den behövdes, när användaren trycker på sök. Det fungerade, men gav en extra väntan på ett 

antal sekunder, vilket ofta var mer än tiden det tog att hämta data från databasen. Ett annat 

alternativ är att anslutningen öppnas innan programfönstret visats, vilket gör att uppstarten tar 

längre tid, och hålls vid liv. Det hade varit en bra lösning om en inloggning till servicen hade 

behövts. Den använda lösningen gör att en användare direkt kan börja använda gränssnittet 

samtidigt som programmet öppnar en anslutning, väntan på anslutning sker bara om 

användaren trycker på sök och ingen anslutning är öppen.  

 

Eftersom den slutliga versionen av applikationen hämtade delar av felloggen från en 

indexerad vy (indexed view) så behövde ett table hint läggas till på alla referenser till den vyn 

i alla SQL-frågor för att indexet skulle hjälpa. Ingen lösning för att åstadkomma det hittades 

för Entity Framework (EF) och försök att manipulera mitten av en SQL-fråga verkade inte 

vettigt. En sökning på problemet gav en fungerande lösning [9], som användes. Lösningen var 

att skapa en vanlig vy som hämtade allt från den indexerade vyn, men den skapades med rätt 

table hint. Det gjorde att sökningar som skedde mot den vanliga vyn hämtade de data som var 

lagrade för den indexerade vyn.  

 

Om den underliggande tabellen ska användas istället så går det enkelt att ändra. Allt som 

krävs är att ett ord på ett ställe i källkoden för web servicen ändras. Klienten behöver inte 

ändras. Om en vy eller tabell ska ändras, eller användas istället för nuvarande lösning, så 

kräver det fler ändringar, men alla är triviala och kräver ingen förståelse för systemet. Den 

enkla processen för att utföra ändringar gör att applikationen inte begränsar förändringar i 

databasen.  

 

En annan sak som visade sig vara svår att göra var att få EF att automatiskt ställa in alla 

transaktioner på att ha den lägsta isolationsnivån som stöddes. Den isolationsnivån gjorde att 

en transaktion inte satte egna läslås och ignorerade andra transaktioners skrivlås. Den kunde 

läsa felaktig data [13]. Ett sätt hade varit att använda explicita transaktioner med den lägsta 

isolationsnivån, men eftersom det kan ge intryck av att transaktioner krävdes av designen och 

inte var en implementationsdetalj som är svår att undvika så valdes en annan lösning. 

Explicita transaktioner hade även krävt mer komplicerad programkod. Den lösning som 

valdes var att ändra SQL-frågorna så att de började med att sätta den önskade isolationsnivån. 

 

Parsern som användes för att bestämma vilka gränser, om några, som skulle finnas vid 

sökning i prestandaloggen fungerade ganska bra. Den tillät att en eller båda gränserna 

specificerades och kunde behandla fall då en gräns specificerades mer än en gång. Den 

betraktade inte de fallen som felaktiga då de enbart gav redundant information, inte 

motsägelsefull eller felaktig. 
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4.3.1 GUI 

Utseende på gränssnittet kan ses i Bilaga A. Den visar de olika vyerna som programmet hade 

och hur de såg ut när applikationen startades.  

 

Alla logposterna i båda loggarna har en tidsstämpel som indikerar när en post loggades, denna 

tidsstämpel innehåller datum, tid och tidszon. Användningen av tidszoner gör applikationen 

svårare att använda, men det är nödvändigt då flera olika tidszoner används. Det gör också att 

en användare som inte har tillräcklig kunskap om tidszoner kan få svårt att använda 

applikationen fullt ut. När användaren gör en sökning och väljer mellan vilka tidpunkter 

denne vill söka så går det inte att välja vilken tidszon som ska användas. Tidsinmatningar från 

en användare använder alltid användarens dators tidszon. Omställning mellan sommartid och 

normaltid behandlas som ett byte av tidszon, vilket kan orsaka förvirring. Denna lösning 

användes ändå eftersom inmatning på valfri tidszon bedömdes som onödig och det skulle göra 

gränssnittet onödigt komplicerat. Användarna förväntas kunna lösa eventuella problem om de 

uppmärksammas på hur tidszoner hanteras.  

 

Att använda sökkriterierna för tidsstämplar är inte valbart. All sökningar använder 

tidsstämplar och klienten har förinställda värden vid programstart för att begränsa misstag. 

Denna begränsning till att tidsstämplar måste användas låg enbart i klienten. Web servicen 

kunde söka på alla tidpunkter. De huvudsakliga skälen till att klienten gjorde denna 

begränsning var dels att ha en bra standardsökning som hämtar ny data och dels att det hade 

varit svårt att representera den valmöjligheten på ett intuitivt sätt. 

 

Gränssnittet är gjort för att vara enkelt och snabbt att använda. Det gjordes också för att kunna 

styras utan mus och följer standarder för hur gränssnitt i Windows brukar fungera. Tabellerna 

som visas för användaren kan sorteras efter valfri kolumn och kolumnerna kan sorteras om 

efter behag. Valfria rektangulära markeringar i tabellerna kan användas för att kopiera ut data 

som sen kan klistras in som en tabell i vissa andra applikationer, däribland Microsoft Office 

Excel. 

 

Gränssnittet gjordes på det sätt som sektionen 3 Genomförande beskriver. Innehållet i varje 

flik gjordes som en egen grafisk komponent för att de skulle kunna behandlas som moduler 

och det gör att de enkelt kan brytas ut från huvudfönstret och placeras i ett annat program. Det 

var ett av slutmålen för klienten och eftersom det hades i åtanke från början så innebar det 

enbart några minuters merarbete, men gjorde framtida ändringar mycket enklare. 
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4.4 Kursplanens uppfyllning 

Krav Hur kravet uppfylldes 

Utbildning på grundnivå ska utveckla 

studenternas 

- förmåga att göra självständiga och kritiska 

bedömningar, 

Jag och företaget jag var hos kom 

gemensamt överens om en uppgift. Jag 

gjorde därefter på egen hand en bedömning 

av tänkbara alternativ. Jag granskade och 

ifrågasatte kraven inför arbetet, vilket 

förändrade dem. 

- förmåga att självständigt urskilja, formulera 

och lösa problem 

Under arbetets gång så dök olika problem 

upp som  jag kontinuerligt löste. 

- beredskap att möta förändringar i 

arbetslivet. 

Jag hanterade under arbetets gång en 

förändring i kraven för exjobbet och jag var 

beredd på att det kunde hända. 

  

Inom det område som utbildningen avser ska 

studenterna, utöver kunskaper och 

färdigheter, utveckla förmåga att 

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig 

nivå, 

Jag har sökt efter, och granskat, vetenskaplig 

information samt använt den. 

- följa kunskapsutvecklingen Jag har använt ny kunskap som publicerats 

de senaste åren för att lösa uppgiften. 

- utbyta kunskaper även med personer utan 

specialkunskaper inom området. 

Jag har pratat med troliga slutanvändare, som 

inte kan programmera eller vet hur en 

databas fungerar. Vi har talat om deras tankar 

kring exjobbet och vad de vill ha ut av det, 

samt om hur applikationen ska fungera. 

  

Efter avslutad kurs skall den studerande: 

- ha fördjupade teoretiska kunskaper inom ett 

av ämnets delområden 

En stor det av arbetet var att optimera och 

förbättra databassökningar för företaget, 

vilket jag lyckades bra med. 

- visa kunskap om för examensarbetet 

relevanta tekniker, metoder och teorier. 

Jag har använt tekniker, metoder och teorier 

som varit relevanta för examensarbetet. 

  

Efter avslutad kurs skall den studerande: 

- kunna formulera och avgränsa ett tekniskt 

eller vetenskapligt problem samt söka och 

kritiskt granska teknisk och vetenskaplig 

information 

Inför exjobbet så formulerade och 

avgränsade jag ett tekniskt problem, 

projektet. Jag sökte och granskade även 

tenisk information så jag har uppfyllt kraven. 

- kunna planera och genomföra ett eget 

tekniskt eller vetenskapligt projekt inom 

givna ramar i en professionell miljö 

Jag har gjort exjobbet, och jag gjorde det hos 

ett företag med "professionell miljö". Målet 

är uppfyllt. 

- kunna bearbeta och analysera resultat av en 

teknisk eller vetenskaplig studie. 

Jag utförde mer än en teknisk studie och jag 

analyserade resultaten. 
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Krav Hur kravet uppfylldes 

- ha förmåga att presentera projektet och dess 

resultat muntligt och skriftligt på ett sätt som 

följer givna instruktioner, är språkligt 

korrekt, välstrukturerat, begripligt, samt med 

ett innehåll som är relevant för projektet, 

logiskt och vetenskapligt korrekt och väl 

underbyggt 

Detta visas genom att rapporten visar den 

skriftliga förmågan. Den muntliga förmågan 

visas av en redovisning på företaget, samt en 

på universitetet. 

  

Efter avslutad kurs har den studerande: 

- förmåga att orientera sig om aktuell 

kunskapsutveckling och arbetsmetoder inom 

ett av ämnets delområden 

 

Jag har använt aktuell information och nya 

arbetsmetoder under arbetet. 

- ett professionellt förhållningssätt i sina 

relationer till uppdragsgivare, medarbetare 

och andra grupper 

 

Jag tycker att jag haft ett professionellt 

förhållningssätt till intressenter och andra. 

Företaget och de anställda jag hade kontakt 

med sa att de var mycket nöjda med 

kontakterna med mig, och resultatet av 

arbetet. 

- ett professionellt förhållningssätt när det 

gäller slutprodukten av ett projekt med 

särskild tonvikt på tillförlitlighet, 

användbarhet och dokumentation. 

Jag har hanterat slutprodukten på ett 

professionellt sätt och även tagit hänsyn till 

vilka uppgifter jag lämnar ut om företaget 

och exakt vad jag gjorde under projektet. 
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5 Diskussion 

Arbetet gick bra, alla kraven som stod i specifikationen uppfylldes. En utvärdering om hur 

databasen borde se ut gjordes och den hade med olika alternativ. Den hade också med 

resonemang och jämförelser mellan de olika alternativen. Applikationen kunde visa data från 

loggarna efter de parametrar som användaren sökte på. Den gjordes på ett sådant sätt att den 

blev enkel att vidareutveckla. De många lager som användes gjorde att ändringar eller tillägg 

av funktionalitet är ganska enkelt. Från början var det tänkt att applikationen skulle ha en del 

statistikhantering, men det var inte ett krav och togs bort från specifikationen. Anledningen 

till det var att den statistik som skulle tas fram var svår att hantera på ett bra sätt, och 

hanteringen blev då i mån av tid. Det var vissa oklarheter i specifikationen som kom fram 

några dagar in i arbetet vilka tog en stund att reda ut. Det hade kunnat undvikas om 

specifikationen hade varit mer detaljerad, men det hade begränsat spelramen för projektet. 

 

Vissa resultat som kom fram under arbetet var anmärkningsvärda. En av dem var att tiden det 

tog att sätta upp en anslutning mellan en klient och en service, som båda kördes på samma 

maskin, kunde vara betydligt större än tiden det tog för servicen att anropa och få svar från en 

databasserver. Jag hade förväntat mig en betydligt lägre anslutningstid då ingen inloggning 

eller annan bekräftning på vem klienten var skedde. Ett annat förvånande resultat var att det 

inte var märkbart dyrare att köra GROUP BY på en textsträng jämfört med ett heltal. Jag hade 

förväntat mig en märkbar skillnad, då texthantering brukar vara dyrare än heltalshantering. Att 

det blev en så stor skillnad på olika sätt att söka på tidsstämplar var även det förvånande, att 

skillnaden skulle finnas var förväntat, men inte storleken. Framförallt var skillnaden i 

kostnader på intervallssökningar mellan klustrade och icke-klustrade index till en början 

förvånande, men med mer kunskap minskade förvåningen.  

 

Slutsatser kan dras av resultatet, naturligtvis passar de bäst på just den databas som 

undersöktes, men vissa delar kan användas även i andra databaser. De delar som kan användas 

bäst i andra databaser är jämförelserna av redundant data och sökningar i felloggen efter 

tidsstämplar. Värdena som togs fram stämde just då för just den databasen, men metoderna 

kan användas på andra databaser. Framförallt sökning av tidsstämplar i felloggen, en sökning 

efter data som föll i ett visst intervall och som var nästan ordnat, kan vara av värde då den 

indirekta metoden gav en stor vinst mot en viss risk för felaktiga data. Denna oexakta metod 

med indirekta sökningar är en intressant metod. Den är intressant eftersom jag inte hittat 

några tidigare undersökningar om en liknande metod eller något som antyder att metoden 

använts förut. Det gör den till den mest innovativa delen av examensarbetet. Det viktigaste 

med den metoden är att den fungerar bra på nästan ordnad data utan att införa eller ändra 

någon typ av index. 

 

När det gäller utvecklandet av applikationen så kan vissa delar ha ett intresse för andra. 

Metoden [9] att skapa en vy runt en indexerad vy för att kringgå en begränsning i 

databashanteraren hittades genom en internetsökning. Den är antagligen av generellt intresse 

för andra, men då allt tyder på att det är en konstgjord begränsning så kan den lösningen 

snabbt sluta fungera. Just det här projektet, mot den här databasen, bör inte vidareutvecklas 

mer än för att implementera de föreslagna ändringarna, förrän en betydande ändring i 

användning eller design av databasen har hänt. Liknande projekt mot andra databaser bör ske, 

och kan med fördel använda denna rapport som grund. Om denna rapport används så borde 

inte en förbättring i design vara svår att åstadkomma om det finns likheter mellan 

databasdesignen och/eller den tänkta användningen. 
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  Bilaga A 

 

Skärmdumpar 
 

 

Figur 1. Skärmdump som visar huvudfönstret och fliken för att hämta data från felloggen. 



 

   

 

Figur 2. Skärmdump som visar fönstret för att läsa all data från en post i felloggen. 



 

   

 

Figur 3. Skärmdump som visar huvudfönstret och fliken för att hämta data från prestandaloggen. 

 


