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Sammanfattning

Att underhålla ett stort system som redan är ute hos produktanvändaren ställer krav på utvecklarna,

både i anpassningsförmåga och att snabbt hitta lösningar på funna problem.  Här gäller det

rapporteringssystemet Paid som används av det norska företaget Gramo. För att hitta nya lösningar

och förbättringar så fick jag i uppdrag att gå igenom Paid systemet. Med fokus på funktioner som

används vid import och matchning mot databasen.

Programmet har tidigare inte givit tillräckligt bra rapporter på vilka fel som uppstått och var de

inträffat. Även hanteringen av fel har inte varit tillfredsställande då programmet tidigare avbrutit

hela processen och inte kunnat hantera fel separat. Hantering av fel i en lista avbröt programmet. Fel

i gränssnittet kunde orsaka dolda fel och irritera användarna. Problemen har i detta fall

koncentrerats till procedurer och program som körs främst i samband med att musik ska matchas

mot databasen. Många uppstod pga funktioner som saknade fullständig felhantering i samband med

att programmet skrevs och senare inte åtgärdades, i dessa fall ofta på kritiska ställen. På andra

ställen har utvecklingen gått framåt men anpassning till de större datamängderna har legat efter.

Några av problemen har sedan tidigare varit kända medan andra dyker upp allteftersom man testar

och kör programmet. Även en mera utförlig logg av fel som inträffar har införts så att det enklare ska

vara möjligt att gå tillbaka och felsöka i filer.

Lösningarna har givit hanteringen av en lista möjligheten till att ta hand om posterna en och en, med

senare förbättring i detta arbete genom att använda mig utav en binär sökning efter fel. Optimering

och förslag på förbättringar i databasen, borttagning av oanvändbar kod samt införa hantering av fel.

Problem har påträffats i Paid gränssnittet och har med förändringar i koden kunnat undvikas, dels

med felhantering men även att förhindra att problem uppstår med hjälp av fler tester av

programmet. Lösningarna leder till att programmet körs smidigare och har färre irritationsmoment.

Även upptäckten av tänkbara förbättringar att undersöka och fundera vidare på inför framtida

utveckling syns tydligare allteftersom man går igenom kod och testkörningar. Förslagen på

förbättringarna finns även med i denna rapport.
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1 Inledning

Företaget Gramo (Musikernes, artisternes og plateselskapens vedelagsbyrå) [2] har till uppgift att

hålla ett register på musik som spelas i allmänna medier i Norge. Detta så att

upphovsrättsinnehavarna ska kunna få betalt utefter vad som spelats och hur länge deras verk har

används. Det finns även en svensk motsvarighet som heter SAMI [13]. Paid heter det

internetbaserade programmet som har hand om gränssnittet mot Paid användaren och sköter

informationen i databasen. 

Det finns flera olika medier som rapporterar in vad de sänder, hur länge och hur ofta. Exempelvis TV

kanaler, radiostationer men även små rapporter som en restaurang som spelar bakgrundsmusik.

Många har olika former av rapportfiler som ska läsas in och översättas så att samtliga kan lagras

gemensamt i databasen. Årligen så sker en uträkning av hur året sett ut och pengar för utbetalning

delas upp motsvarande speltiderna för respektive artist. [5]

1.1 Bakgrund
Medius är ett företag som främst arbetar med att utveckla fakturalösningar för mindre och stora

företag men även som konsult och ERP. [1] Deras huvudsakliga produkt heter Medius Flow och

hanterar flöden av dokument, mestadels fakturor. Programmet Paid som denna rapport handlar om

är ursprungligen inte utvecklat av Medius men det togs över av Medius år 2008. Paid är en direkt

programlösning som är skräddarsydd för just en kund och det är support och utvecklingen som

Medius nu ansvarar för. Paid är ett webbgränssnitt för att hantera spelningslistor över all musik som

spelas i Norge, allt ifrån radio, TV till bakgrundsmusik på en restaurang. 

1.2 Motivation

Alla program måste underhållas för att fungera som det ska. Paid utvecklas hela tiden, dels med nya

idéer ifrån Gramo men även också att göra förbättringar och att lösa buggar som uppkommer. Paid

har problem med hanteringen av fel samt att programmet kan orsaka irritation hos användaren av

Paid med onödiga programkrasher och avsaknaden av en detaljerad felbeskrivning.

1.3 Syfte

Detta examensarbete har som mål att införa önskade förbättringar i Paid, så som felhantering,

förbättringar av existerande funktioner, upptäcka och lösa fel och effektivisera databasen. Till stor

del så gäller också det att förstå hur programmet fungerar och att kunna se hur man kan förbättra

och effektivisera existerande lösningar. Uppgifterna sträcker sig över flertalet programspråk.

1.4 Problem

Problemen har i stort blivit presenterade för mig av Fredrik Anderberg, där han påvisat var det kan

finnas plats för förbättringar och nya lösningar. Programmen PaidFilter och PaidMatch behövdes ses

över för att införa en bättre felhantering. Databasen måste kunna identifiera och hantera fel som

uppkommer i en lista. Ibland uppstod det buggar i Paid gränssnittet som visade data vilket låste

programmet och behövde därmed ses över.  Jag fick också i uppgift att sätta mig in i programmet för

att hitta förbättringar.

Vissa problem dyker upp efterhand då man inser att det finns plats för förbättringar, eller att de är
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en del i en lösning för ett annat problem. Till exempel så blev en binär sökning en lösning på ett nytt

problem som uppstod då hanteringen av fel hade lösts.

1.5 Metod
För att lösa problemen som uppstod så använde jag mig av följande fyra moment.

1.5.1 Kunskapsinhämtning

Mycket av programmeringslösningarna utgår ifrån universitetsutbildningarna av C/C++ och SQL med

modifikation beroende på i vilket programspråk som används. Det jag kände igen mest ifrån

utbildningarna och tog del av var exempelvis rekursiva funktioner, sortering i listor med modifiering

till sökning och användning av SQL anrop från MySQL som användes i utbildningen. Även att kunna

överblicka och sätta sig in i ett större program fanns det exempel på i programmeringen av

operativsystemet Nachos. För programspecifika lösningar så finns det bra dokumentation om hur

syntaxen fungerar på respektive hemsida hos språkutvecklarna. Och viss övergripande

dokumentation av Paid.

1.5.2 Utvärdering av tidigare funktion

Paid systemet är stort, för att hitta effektiva lösningar på ett problem så måste man gå igenom

mycket kod för att få en klar överblick och för att undvika en för smal väg bland lösningarna. Genom

att se resultatet och hitta varför det är otillräckligt eller inte helt uppfyller kraven kan man lättare

hitta en lösning.

1.5.3 Hitta alternativa lösningar

För att undvika att måla in mig i ett hörn så ville jag hitta alternativa lösningar och gärna ställa dem

mot varandra och värdera fördelar mot nackdelar. Med detta sätt att hitta en slutlig lösning så är det

också lättare att hitta problem som kunde uppstå i god tid innan jag började.

1.5.4 Implementera och utvärdera resultat

Efter införandet så ska resultatet utvärderas för att se att målet uppnåddes för den tänkta

funktionen. Främst med tester i miljön, men även genom direkt i programmet där man noga går

genom hur exekveringen sker. I detta skede så kan det hända att man också ser fler alternativa

lösningar som antingen kan implementeras i ett följdsteg eller rapporteras som en tänkbar

förbättring i framtiden.
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1.6 Läsanvisningar

Kapitel 2 Ordförklaringar.

Uppslag för ord som finns i rapporten. Listan innehåller ord och förkortningar som förekommer på

flera ställen i rapporten och behöver förtydligas.

Kapitel 3 Paid.

Övergripande om vad programmet Paid är och har för uppgift. Hur flödet ser ut från det att en

uppgift påbörjas tills att informationen lagts till i databasen.

Kapitel 4 Flödet

En grafisk överblick om hur Paid fungerar. Förhållandet mellan databasen, underliggande program

och Paid som håller samman allt.

Kapitel 5 PaidFilter.

Information om PaidFilter som överför indatafilerna till ett format som kan läggas in i databasen.

Felhantering och rapportering. Även andra problem som påträffats och dess lösningar. 

Kapitel 6 PaidMatch. 

Information om PaidMatch som hanterar matchningen mellan indata och databasen. Statusvärden.

Problem som upptäckts och förslag på förbättringar.

Kapitel 7 Paid med Confirm hanteringen. 

Information om Confirm funktionen i Paid. Binär feldetektering.  Förslag och införandet av tänkbara

optimeringar i körningen.

Kapitel 8 Optimering av databasen. 

Information om hur databasens funktion confirm arbetar. Hur koden kan förbättras.

Undersökningarna och lösningsförslagen. Stegen som lett till en reducerad tidsåtgång för körning av

programkod.

Kapitel 9 Resultat och utvärdering. 

Visar på resultatet av examensarbetet och dess utvärderingar. Listar de åtgärder som införts i Paid.

Kapitel 10 Slutsats och förslag på förbättringar. 

Innehåller slutsatser dragna och eventuella förbättringar som det finns fördelar att införa.

Bilaga A. 

Har syftet att ge ett exempel på hur flödet kan se ut mera i detalj vid införande av en datafil.

Bilaga B. 

Bild på hur Paids webbgränssnitt av import av musik ser ut.

Bilaga C. 

Bild på hur Paids webbgränssnitt av bekräftelsemomentet ser ut.

Bilaga D. 

Bild på Paids webbgränssnitt hur matchningsresultatet visas.
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Bilaga E. 

Bild på Paids webbgränssnitt av den manuella matchningen.

Bilaga F. 

Bild på Paids webbgränssnitt av matchningsprofilen och hur informationen värderas.
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2 Ordförklaringar:

ERP Enterprise resource planning. Integrerade IT-system för att ta hand om

ett företags informationshantering, till exempel lön, reskontra,

fakturering, personaladministration och inköp. [3] 

.Net Ett ramverk utvecklat av Microsoft för att enklare utveckla program

som körs under operativsystemet Windows.[4]

err Med err så menas den fil som tillhör musikfilen med samma namn men

som har ändelsen .err, den innehåller information om eventuella fel

som påträffas vid översättning till XML.

Inbox En katalog på datorn där indatafiler hanteras av olika program

beroende på i vilket skede konvertering/matchning har skett. Här

befinner sig originalfilerna innan konvertering, även XML och err

filerna.

Console Ett textfönster som körs vanligtvis i bakgrunden för att presentera text

och ta indata.

Steg/Stegtyp Ett steg innehåller filer som grupperats under en och samma kategori.

Stegtyp väljs för att veta vilken typ av information man vill läsa ur

filerna. En lämplig matchprofil väljs för varje steg. Exempel på

användning kan vara att gruppera indatafilerna kvartalsvis.

Filter Vid val av fil för inladdning så består filtret av information om hur

indatafilen ska läsas av PaidFilter. Detta behövs eftersom datafilerna

har olika struktur beroende på varifrån de kommer.

Matchprofil Matchprofilen innehåller information om vilken data som ska läsas för

att använda i matchningen. Det går att skapa egna eller modifiera

existerande matchprofiler för att utläsa mera information. I

matchprofilen så finns även information om viktning och felprocent.

Nålfiler Innehåller nyckelvärden som hämtats ur indatafilerna och ska

användas i jämförelsen i PaidMatch. Matchprofilen bestämmer vilken

information som ska läsas.

Höstacksfiler Innehåller motsvarande information som utlästs ur databasen

beroende på vilken matchprofil som valts. Matchprofilen bestämmer

vilken information som ska läsas.

sp__ Stored Procedure, en procedur som befinner sig i databasen och kan

anropas av andra program. Skrivet i SQL kod.
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tbl__ Table, en tabell i databasen. 

Try/Catch/ Exception Try väntar på att ett fel har inträffat och om så kastar en Exception

(undantag). Catch fångar upp undantaget och kan eventuellt utföra

felhantering och andra funktioner om programmeraren väljer det.

tblMatchRecording En av de vanligaste tabellerna som hanterades, där lagras spelningen

efter att den lästs in ifrån en fil. 

tblMatchRecordingResult Här lagras matchningsresultaten tillhörande posten i

tblMatchRecording.

tblAppJob Detta är en tabell som innehåller en jobbkö och status för filer.

Tabell 1 Uppslag för ord som finns i rapporten.
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3 Paid

Paid är namnet på programmet som hanterar musikinformation och innefattar webbgränssnitt,

databas och externa program som hanterar data.

Databasen tillhörande Paid är mycket stor och innehåller detaljerad information om vad som spelats

och artisterna. En fördel med detta är att om man bara har delar av information om vad som spelats

så kan databasen söka för att hitta en låt eller lista alternativ som matchar spelningen.

År 2008 övertogs supporten och utvecklingen för Paid av Medius. Detta för att Fredrik Anderberg

blev anställd av Medius.

Paid är ett skräddarsytt system utvecklat just för Gramo under 2003 och har konstant genomgått ett

flertal förbättringar fram till idag. Största förändringen skedde 2006 då Paid anpassades till .NET och

nu 2009 uppdateras till den senaste versionen 3.5. [17]

Paid är skapat och underhålls för att köras i Internet Explorer, men det finns möjlighet att använda

andra webbläsare, men det kan då uppkomma buggar då det ej finns support för det.

Bilden visar på hur de underliggande programmen som PaidFilter, PaidMatch, fdups, FileUpd mfl.

finns under Paid. Det finns fler underliggande program, men denna rapport har främst kommit i

kontakt med just dessa. Användaren använder Paid som hjälpmedel till att hantera och visa

informationen samt styra underliggande program som hanterar data utanför databasen. Databasen

har en central roll i det hela och dess innehåll styrs genom inmatningar och kommandon antingen

direkt via Paid eller via ett underliggande program.

11
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4 Flödet

I denna del ges en kortfattad överblick på hur flödet för en musikfil går från inmatning, genom Paid

och in i databasen. För olika varianter på filer och datatyper så sker olika steg, musikfilen i detta

exempel går igenom samtliga steg som jag varit i kontakt med under examensarbetet. För att få en

mera detaljerat insikt om vad som händer hänvisas bilagan [A] där det i punktform finns beskrivet

stegen för en musikfil.

1 Exempelvis radiostationer och TV som spelar musik har rapporter för var och en av dessa som visar

på hur länge och när en viss musik spelats.

2 Spelningarna samlas till en fil som innehåller en lista på vad som spelats. Formatet på denna fil kan

variera beroende på vilket program företaget använder för sin rapportering.

3 Filen identifieras av PaidFilter som använder särskilda regler för överföring beroende på filtypen. En

översättning till XML format sker och samtidigt så skapas en errorfil så att det finns information om

det skett fel under processen.

4 Filen kontrolleras och verifieras så att XML översättningen fungerat som det ska och det inte saknas

taggar och annat som kan orsaka fel senare.

5 Filen är nu klar för införande i databasen. Men behöver sorteras in på rätt plats.

6 För att ta reda på om det finns samma musik sedan tidigare redan i databasen så använder man sig

av Nålfiler, Höstacksfiler och Nyckelfiler. Nålen är det musikstycket som användaren av Paid vill ha in,

höstacken är databasen och nyckelfilen är reglerna för hur Paid identifierar musiken med varandra.

7 Musiken bekräftas och överförs till rätt plats i databasen.

8 Databasen är nu uppdaterad med den nya musiken inlagd.
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5 PaidFilter

5.1 Vad är PaidFilter

PaidFilter är ett separat program som tillhör Paid och har en huvudsaklig uppgift att omvandla och

konvertera rapportfiler till XML format. Detta för att underlätta att i ett senare skede föra in

informationen i en SQL databas.  Filerna som PaidFilter ska läsa in ligger i en separat katalog kallad

”inbox” efter att webbgränssnittet Paid har tagit in dem. Filerna som läses in kan ibland innehålla

felaktiga data och detta har tidigare orsakat att programmet inte fungerat tillfredsställande för

kunden. Problemen har sitt ursprung dels genom att vissa funktioner som kan underlätta för

felsökning inte har implementerats, men också genom programbuggar. Koden är skriven i C# med

tydliga indelningar och kommentarer till respektive funktioner. Storleken på programmet är ca 3000

rader där den största delen består av regler för hur översättning mellan datafiler finns.

PaidFilter körs regelbundet i ett schema var femte minut för att se om nya dokument har hamnat i

katalogen ”inbox”, detta för att undvika att programmet ska köras kontinuerligt och tar resurser ifrån

exempelvis databasen. Filerna skickas in via Paid till ”inbox” och väljer ett filter för att förändra

filformatet så att programmen kan förvänta sig vad filen innehåller. Programmet kan med filtret veta

vilken rutin för omvandling som är lämpligast att använda. Idag finns det 19 olika format på

indatafilerna eftersom de program som skapar datafilerna kan se olika ut beroende på vilket företag

som rapporterat in dem. Detta gör PaidFilter till ett viktigt program som måste köras innan det är

möjligt att överföra all data till databasen, dels för att underlätta i ett senare skede men också för att

kontrollera att indatat är korrekt.

När programmet körs läser PaidFilter först in samtliga filnamn ur katalogen inbox. Efter detta så

börjar den gå igenom filerna en och en för att identifiera filformatet som valts av ett filter. Indatat

skickas nu vidare till respektive funktion för att börja omvandla innehållet. Om allt går bra så skapas

det en ny omvandlad XMLfil i inbox med samma namn som orginalfilen.  Orginalfilerna förflyttas till

en katalog kallad ”history” och förblir oförändrad, detta för att ha möjlighet att se orginalfiler om

man har behov av dem. Om ett fel av något slag inträffar i konverteringen så skrivs det en errorlogg i

en fil med samma namn som orginalfilen men som slutar på err. Den påbörjade XML filen tas bort

och orginalfilen ligger kvar i inbox och flyttas inte till history eftersom den är felaktig.

5.2 Problemen

Problem som har uppstått tidigare har varit att programmet inte på ett tydligt sätt indikerat att något

fel har inträffat. Det har även inträffat att programmet krashat och att användarna manuellt fått gå in

i inboxen för att ta bort trasiga datafiler. Felaktiga XML dokument har genererats vilket kan orsaka

följdfel när de i ett senare skede ska läsas in i databasen. Trasiga filer har blockerat programmet ifrån

att läsa in efterföljande korrekta filer. Ibland vid inläsning man har haft flera filer av en viss sort med

felaktiga data har man fått vänta minst 5 minuter mellan varje körning för att ta bort dem en i taget

eftersom det endast kan existera en felaktig fil i inboxen vid varje tillfälle.

Det första som gjordes utifrån detta var att försöka testköra olika fall och utifrån detta hitta lösningar

på problem allteftersom de uppkommer. De enklaste fallen av fel att testa var att skicka in filerna i

PaidFilter med ett felaktigt filter så att programmet inte kände igen innehåller och därmed avbröts.

Följande testfall användes för att kunna isolera problemet.
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Testfall: Förväntat resultat:

1) Ett korrekt indata Inga problem, XML skapas och orginalfilen lagras i 

history.

2) Felaktigt indata Programmet lagrar felinformation till en err fil.

3) Korrekt indata följt av felaktig data Den korrekta filen lagras och det skapas en err fil.

4) Felaktig data följt av korrekt indata Programmet skapar en err fil och avbryter fortsättningen.

[a]

5) Dubbla korrekta indata Inga problem, XML skapas och orginalfilerna lagras i 

history.

6) Dubbla felaktiga indata Programmet lagrar en err fil endast för det första felet 

som inträffat.[a]

7) Korrekt + felaktig + valfri indata Lika som i fall 4, första indatat lagras, en err fil skapas för 

den felaktiga filen och inget händer med efterföljande.[a]

[a] Detta är ett antagande som gjorts utifrån beskrivningen av själva problemet innan arbetet

påbörjades.

Det första som behövde undersökas var huruvida filerna lästes in i ordningen som de matades in via

webbformuläret eller om det var efter hur de låg i inbox katalogen. I detta fall så lästes filerna in

efter bokstavsordning ur inbox, detta var nödvändigt att veta innan man började testköra då det

kunde orsaka fel i undersökningen.

Vid test av PaidFilter skapades felaktiga filer genom att välja fel filter och gav följande resultat.

Testfall: Faktiskt resultat:

1) Ett korrekt indata Som förväntat.

2) Felaktigt indata Som förväntat.

3) Korrekt indata följt av felaktig data Som förväntat.

4) Felaktig data följt av korrekt indata Som förväntat samt att både den felaktiga och den riktiga

filen ligger oförändrad i inbox. [b]

5) Dubbla korrekta indata Som förväntat.

6) Dubbla felaktiga indata Som förväntat samt att den andra felaktiga filen ligger

oförändrad i inbox.[b][c]

7) Korrekt + felaktig + valfri indata Som förväntat, första omvandlas korrekt, andra orsakar 

felet och tredje ligger oförändrad kvar i inbox. [b]

[b ] Här upptäcktes problemet med att den felaktiga filen låg kvar i inboxen och därmed hindrade

efterföljande körningar att gå igenom. Felet rapporterades inte på ett bra sätt från Paid och kunde

därmed hindra all efterföljande inmatning. Det dök även upp en påbörjad XML fil tillhörande den

felaktiga filen vilket kan orsaka följdfel. 

[c] Detta visade på att man bara kunde se ett fel i taget som hade inträffat i inboxen eftersom

PaidFilter avbröts och inte gick igenom fler filer. Det innebar att man endast kunde upptäcka ett fel

var femte minut, och beroende på hur många indatafiler man hade kunde detta ta väldigt lång tid. I

kombination med att fel inte informerades att det inträffat så kunde det orsaka onödiga väntetider.
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Även i de fall PaidFilter hade gått igenom en felaktig fil och genererat en err fil så gick programmet

återigen in i den felaktiga filen vid körning några minuter senare.

Det undersöktes också om andra filer som inte hade med programmet att göra kunde hindra

programmets körning. Detta för att se om eventuella filer skapade av operativsystemet kunde vara

ett hinder, men så var inte fallet. Filnamnen läses in i programmet men hoppas över när det gäller att

indela filtyperna så de orsakar inte någon skada. 

Hur det önskade resultatet bör se ut sätts upp inför att hitta lösningar på problemet.

Testfall: Önskat resultat:

1) Ett korrekt indata Oförändrat resultat.

2) Felaktigt indata PaidFilter informerar om problemet i indatat.

3) Korrekt indata följt av felaktig data PaidFilter informerar om problemet i indatat, den 

korrekta filen går igenom.

4) Felaktig data följt av korrekt indata PaidFilter informerar om problemet i indatat, den 

korrekta filen går igenom.

5) Dubbla korrekta indata Oförändrat resultat.

6) Dubbla felaktiga indata PaidFilter informerar om problemet i indatat för bägge 

filerna.

7) Korrekt + felaktig + valfri indata PaidFilter informerar om problemet i indatat och 

programmet fortsätter med resterande filer.

Utifrån detta påbörjades lösningsförslag med respektive fördelar och nackdelar. Detta för att kunna

se eventuella alternativa lösningar som kan vara bättre än den ursprungliga idén.

5.3 Lösningsförslag:

Jag tog fram flera olika förslag på lösningar:

1) PaidFilter kollar upp om filen den ska omvandla har en motsvarande err och utifrån det

bestämmer om den ska hoppa över filen eller inte

Fördelar:

+ Liten förändring i koden.

+ Löser problemet med att man manuellt måste ta bort felaktiga filer för att få riktiga

att gå igenom.

+ Alla korrekta filer kommer så småningom ha laddats in i XML format

Nackdelar:

- Har man 4 felaktiga filer innan de 10 riktiga så måste man vänta upp till 20 minuter (4

* 5minuter) innan de korrekta omvandlas till XML. Detta kan dock undvikas genom att

låta programmet starta om sig själv om en felaktig fil avbröt programmet eller att

programmera in i en loop.

- err, XML och felaktiga filer kommer att ligga kvar i inbox. Se förslag 3) för alternativ

lösning på denna nackdel.
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2) Läs in err filer och presentera eventuella fel i samband med körning av PaidFilter.

Fördelar:

+ PaidFilter får reda på att ett fel har inträffat och upplyser om i vilken fil.

Nackdelar:

- Informationen i err kanske inte är utformat så att det går att förstå var problemet

uppstått.  En lösning kan vara att sortera ut den information som är viktigast att veta

ur filen.

- Hanteringen av stora textstycken med fel kan bli ett irritationsmoment varje gång

PaidFilter startar. En lösning kan vara att notera fel med en varningsflagga.

3) Ta bort felaktiga XML filer som påbörjats men som är ofullständiga pga. att ett fel uppstått.

Fördelar:

+ Kan förhindra att felaktiga filer läses in i databasen.

+ Kan förhindra följdfel i ett senare skede.

Nackdelar:

- I filen så kan man se exakt var ett fel har inträffat eftersom den slutar direkt, detta

kan vara värdefull information vid felsökning mot indata för att se vad som orsakat

felet och bör nog inte tas bort. En lösning kan vara att flytta felaktiga XML filer till en

separat mapp för debugging.

4) Förflytta samtliga filer som tillhör en felaktig indatafil till en ny katalog för debugging

Fördelar:

+ Inbox blir ren ifrån skräpfiler och behöver inte läsas in varje gång programmet

startar.

+ Löser delvis problemet i förslag 1 eftersom programmet inte längre läser in de

felaktiga filerna flera gånger.

+ Felaktiga filer tas inte bort, de kan alltså debuggas i ett senare skede.

Nackdelar:

- Det blir en ny katalog i systemet, andra program kanske använder sig utav filerna,

även de som havererat.

5) En kompromiss, avbryt inte huvudfunktionens loop när ett fel har inträffat, flytta bort de felaktiga

filerna och upplysa om att filer med fel flyttats ur till en ny mapp för åtgärd.

Fördelar:

+ Löser de stora problemen som kan uppstå med PaidFilter

+ Krävs mindre direkta åtgärder, man behöver inte hantera felen direkt för att

PaidFilter ska kunna köras.

Nackdelar:

- Vissa mindre problem kvarstår, kan kanske orsaka fel i följdprogram.
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PaidFilter började nu undersökas stegvis för att se vad som händer när ett fel inträffar för att hitta en

lämplig lösning på problemet.

I PaidFilter så hittades en funktion som var till för att ta bort XML filer som blev kvar efter ett fel.

Detta gjordes dock inte. Eftersom det inte syntes något felmeddelande om detta i err upptäcktes det

inte direkt, men genom debugging visade det sig att informationen skrivs ut till en Console

applikation som körs i bakgrunden. Men eftersom PaidFilter skriver felmeddelanden till ett

konsolfönster i slutet så händer det att man kan missa vissa felmeddelanden eftersom det stängs när

programmet avslutas eller avbryts. Detta åtgärdades genom att lägga till en paus i programmet som

väntade på en bekräftelse på att man läst felet innan programmet avbryts. Funktionen körs endast

om det har inträffat ett allvarligt fel som får programmet att avbryta direkt och kommer därför inte

att besvära användarna i onödan. 

Felmeddelanden som började dyka upp i konsolfönstret gav nu genast ledtrådar på vad som kunde

vara orsaken till att programmet kraschade ibland: ”Processen kan inte komma åt filen..” filnamn.xml

”..eftersom den används i en annan process.” Det var inga fler program som använde sig utav den

filen utan det var endast PaidFilter. Efter att nu ha identifierat att det handlade om ett

åtkomstproblem till filen som nyss skapats var det enkelt att söka i programmet efter orsaken till

problemet.

Oavsett om PaidFilter hittar en korrekt eller felaktig indatafil så skapar den en motsvarande XML fil

så att den kan påbörja dataskrivning till den. När ett fel inträffar så ska den filen tas bort, vilket

försöktes i programmet.

I detta fall var det en bugg i en Try/Catch sats som är till för att hantera fel som inte fungerade som

det var tänkt. I catch som är till för att hantera fel efter indata så fanns en throw, vilket i sig inte

behöver vara fel. Funktionerna som skulle stänga filen befann sig dock utanför catch, vilket hoppades

över. Efter att funktionerna som stängde filen flyttades in i catch satsen så bröts inte programmet

längre av ett felaktig indata. Resultatet av förändringen blev att programmet fortfarande stegar

igenom filerna som ska köras i PaidFilter, de ofullständiga XML filerna tas nu bort under körning och

kommer inte att finnas inför att ett följdprogram kommer att köras. Denna ändring borde göra

tidigare funktion för felmeddelanden onödig men eftersom det kan uppstå accessproblem ifrån yttre

påverkan så är det bra att ha den kvar utifall ett program låser XML filen och samma problem uppstår

igen.

Samma fel återfanns i totalt 7 av de 13 funktionerna som hanterar olika versioner av indata. Eftersom

det endast var vissa filter som hade problemet så kunde olika användare av PaidFilter uppleva

programmet helt olika. Vissa helt utan problem, andra kunde få dem hela tiden. En trolig orsak till att

felet uppstått i koden kan vara att Try/Catch funktionen påminner om den som öppnar filerna. De

behöver inte göra mera än att kasta vidare eventuella fel till ovanliggande funktioner, eftersom om

det inte gick att öppna filen så blir den inte heller låst av processen.

Nu återstod det att göra en bra och smidig rapportering av fel i indata. Den tidigare funktionen som

hanterade fel tog bara hänsyn till allvarliga fel som orsakade att programmet kraschade. Det måste

alltså skapas en ny lämpligare funktion som hanterar fel i vanliga indata.
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5.4 Radräknare

Efter att ha hört önskemål ifrån Gramo i Norge så ska det införas en rapportering om på vilken rad

ett fel inträffat i originalindatafilerna. Detta eftersom de filerna kan vara flera megabyte stora och

besvärliga att genomsöka. En logg som innehåller viktig information om när och var felet inträffat ska

dessutom skickas och lagras i SQL databasen. 

I PaidFilter så fanns det en variabel som höll reda på vilken rad som lästs in ifrån indatafilen. Men den

fanns endast i två funktioner och var inte endast till för att rapportera raderna utan användes också i

funktionen. Detta gjorde att man oftast kunde se i err filen att ett fel inträffat på rad 0 eftersom

radräknaren inte fungerat som tänkt men alltid skrev in sitt värde ändå. Den gamla variabeln togs

bort ifrån rapporteringen eftersom den inte var konsekvent men behölls i funktionerna eftersom den

hade ett syfte. En ny variabel som var endast för att hålla koll på var i indatat som ett fel inträffat

skapades och implementerades i samtliga funktioner som hanterande indata.

Den nya radräknaren kopplades till rapporteringen och visade var felet inträffade.

5.5 Logg

Eftersom PaidFilter tidigare inte utförde kommunikation direkt till databasen behövdes det införas.

Det fanns dock en lämplig plats i SQL databasen för att införa en logg, så den behövde inte skapas på

nytt. Införandet innebar att skapa några nya funktioner för att hantera uppkoppling, överföring och

nedkoppling till databasen, även hantering och meddelanden om fel lades till.

I Loggen som fanns gick det att lagra information om vilket program som stött på ett fel, indatafil,

datum och även anteckningar.  I Just antecknings kolumnen lagrades informationen i klartext om i

vilken funktion som PaidFilter körde och om var i indatafilen felet inträffat så att det enkelt ska finnas

information om det behövs felsökas. Extra information blev därmed lätt att addera till

rapporteringen.

5.6 Console

Som det är just nu så skapas det bara en err fil i inbox foldern, men det märks inte ifrån användarens

sida. Detta skulle kunna uppmärksammas genom Console istället eftersom den redan körs i

bakgrunden. Lämpligtvis med samma information som kommer att lagras i databasen. Vilken fil som

fel har inträffat i, vilken funktion PaidFilter körde, när felet hittades och var i indatafilen felet fanns.

Rapporteringen behövs nu endast efter att PaidFilter har gått igenom samtliga filer och behöver inte

köras efter varje fil eftersom problemet med programkrascher blev löst. Det utfördes med hjälp av

en variabel som signalerar om ett fel har inträffat och därmed vill att programmet ska behålla

Console fönstret öppet och vänta på att fönstret avslutas manuellt efter att felet har lästs.

Även om PaidFilter inte bekräftar felen utan kör programmet igen så hindras inte körningen, Console

ligger kvar i bakgrunden. Om ett nytt fel inträffas i nya indatafiler vid nästa körning så skapas endast

en ny Console med det nya felet.

5.7 Fler funktioner

Det fanns även ett extra steg i PaidFilter som måste fungera för att en korrekt XML datafil ska skapas.

I detta fall är det just XML verifieringen som finns som en separat funktion. Även om indatat

omvandlats korrekt till XML så kan det innebära att indatat innehöll kod som kan hindra XML
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formatet, så som taggar och ogiltiga tecken. Det är en klar fördel om PaidFilter även informerar om

när detta skett. Denna funktion utökades med att också rapportera till Console och att logga

felinformationen. Radräknaren är i detta fall oanvändbar eftersom all XML kod befinner sig på en rad.

Däremot så beskriver funktionen att exempelvis ett felaktigt tecken befinner sig på fel ställe vilket är

värdefull information när man felsöker.

5.8 Inläsning av datafiler

Ännu ett problem som fanns var att varje gång PaidFilter kördes så gicks samtliga filer i inboxen

igenom på nytt och återskapade en ny err fil. Det är en onödig procedur eftersom det inte skett

några ändringar i filerna sedan den senaste körningen. Finns det flertalet filer i katalogen så tar det

tid för PaidFilter att köras och eftersom tusentals filer hanteras så var det troligt att det kunde

inträffa.

Fördelarna med att kontrollera detta innebär även att man inte får fler meddelanden om samma fil

flera gånger, vilket inträffar om filen inte tas om hand direkt.  Även att man inte får ett nytt fönster

var 5e minut som väntar på en bekräftelse.

Lösningsalternativen för detta var att:

1) Flytta ut err filerna och orginalfilerna till en ny katalog för att undvika inläsning av dem igen.

Nackdelar: En ny katalog för filer. Kopiering av filer.

2) Läsa ut vilken rad i indatafilen som felet inträffat för att se om problemet är nytt.

Nackdelar:  Måste läsa i filen, vilket skulle undvikas. Samma rad för andra felet och det sker

ingen rapport.

3) Lagra datumet filen skapades.

Nackdelar:  Datumet måste lagras, lämpligast i databasen vilket kräver att kommunikationen

fungerar.

4) Jämföra datumen mellan datafilen och err filen.

Nackdelar:  Fungerar bara om det finns en err fil.

I detta fall så verkar alternativ 4 vara det bästa då den kräver minst resurser av datorn. Jämförelsen

som ska ske utfördes efter följande regler:

* Finns det ingen err fil till indatat så har filen inte körts av PaidFilter och datafilen är ny.

* Finns det en err fil som är äldre än indatafilen så har indatafilen uppdaterats och ska 

köras igen.

* Finns det en err som är nyare än indatafilen så innebär det att filen körts och inte 

uppdaterats sedan dess.

5.9 Resultat

Efter införande och testning av dessa regler så fungerade programmet mycket smidigare i sin

rapportering och logg. Man får inte längre upprepade meddelanden och PaidFilter körs snabbt

igenom. PaidFilter upplyser även om informationen skickades till loggen eller om det endast beskrevs

genom Console.
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Om man återgår till de ursprungliga testfallen och utvärderar vad förändringarna gett ser man att

önskemålen nu är uppfyllda:

Testfall: Resultat efter åtgärd:

1) Ett korrekt indata Som önskat.

2) Felaktigt indata Som önskat.

3) Korrekt indata följt av felaktig data Som önskat.

4) Felaktig data följt av korrekt indata Som önskat.

5) Dubbla korrekta indata Som önskat.

6) Dubbla felaktiga indata Som önskat.

7) Korrekt + felaktig + valfri indata Som önskat.

Testfallen uppfyller nu det önskade resultatet och därmed så är felhanteringen klar.

För noteringar om tänkbara framtida förbättringar av PaidFilter, se kapitel 9.
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6 PaidMatch

6.1 Vad är PaidMatch

PaidMatch är det program som körs efter PaidFilter och tar hand om proceduren att matcha indata

mot databasen.  Beroende på vilket matchningsfilter som valts i webbgränssnittet så utförs olika

procedurer. Ett matchningsfilter bestämmer vad som ska utgöra den gemensamma nämnaren i

databasen och indatafilen under en sökning. Samtliga filer som befinner sig under ett steg tillhör

samma matchning. Programmet aktiveras genom att klicka på matchning i Paid. Då skapas det ett

nytt jobb i databasen som ger instruktioner om att det finns nya filer att köra. I databasen så lägger

sig arbetet med status Start för att indikera att det ska köras av PaidMatch. Statusen på arbetet

kommer att förändras allteftersom programmet går igenom filerna, detta så att man kan se hur långt

programmet körts. PaidMatch körs schemalagt att kolla i databasen om det finns nya jobb på kö. När

ett nytt jobb har hittats så läses samtliga filnamn in för det steget som tillhör jobbet. Därefter så

lagras data i matchningstabeller.

Det som sker därefter är att nya filer skapas med data utifrån indatafilerna och matchningstabellerna

utanför databasen.  Att köra en matchning direkt i databasen skulle ta för lång tid på grund av

storleken på databastabellerna och därför så läser man ut den nödvändiga datan och använder ett

separat program som jämför filerna. Vilken data som ska hämtas ur databasen bestäms genom vilket

matchningsfilter som valts. Matchfilen som skapats utifrån indatat kallas ett nålfilter. Motsvarande

data i databasen läses ut och utgör höstacksfiltret. Det gäller alltså att hitta nålen i höstacken.  Det

skapas en nål och en höstack för varje kolumn som ingår i matchprofilen.  Ett exempel kan vara

kolumnen titel som läses ur databasen för att bilda en höstack. Matchningsfiltret kan innehålla flera

kolumner och därmed bilda flera höstackar. Sökningarna efter en speciell titel utgör nålen. 

Det separata programmet som hanterar sökningen och hittar  kopplingar mellan databasen och

musikfilen kallas fdups.exe. När samtliga filer är skapade så körs programmet fdups som går igenom

filerna var för sig och för varje par med nål och höstack så skapas en ny resultatfil. När samtliga

resultatfiler är skapade så läses de in av PaidMatch igen och lagras i databasen. Matchningsfiltret

omvandlas till en nyckelfil som används av fdups.

I databasen med resultat så viktas matchresultaten mot matchningsprofilen så att det ordnas efter

sannolikheten på en korrekt träff.  Exempelvis en matchande titel hamnar längre bak än om både

titel och artist matchas. Detta för att reglerna sagt att om titel matchas så ger det en 40% sannolikhet

till att det är rätt musik. Om även artistnamnet stämmer så är det med 90% sannolikhet rätt låt. [Se

bilaga F] Resultatet av detta presenteras i webbgränssnittet. Exempel på olika kategorier på status ur

resultatlistan är följande:

• IDENTIFIED – Inspelningen är identifierad mot en inspelning i inspelningsregistret till 100 %.
• SINGLE – Inspelningen är identifierad mot en inspelning i inspelningsregistret men inte till

100 %.
• MULTIPLE – Inspelningen är identifierad mot fler inspelningar i inspelningsregistret.
• RESTLIST – Inspelningen är inte identifierad.
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Det går även att filtrera listan om man vill se bara en av kategorierna. [Se bilaga D]

Exempelvis så har status ”single” och ”multiple” hittat tänkbara matchningar mot databasen, men

kriterierna för på vad de matchas är inte säkerställda till 100%, därför så måste det ske en manuell

matchning mot dessa filer. Det kan handla om titeln på musiken som kan matchas mot andra titlar av

andra artister. 

I Paid under kategorin matchprofil kan man välja hur stor vikt och matchningsprocent varje steg ska

ha inför att alternativen presenteras. Exempelvis kan namnet på artisten få ha en felprocent på 20 %

och ändå räknas som en träff, medans exempelvis ett identitetsnummer måste matcha helt och har

därmed en feltolerans på 0 %. Detta kan vara mycket olika beroende på vad som rapporteras och det

är därför bra att manuellt kunna justera dessa värden för att få bästa resultat. Även vissa

kombinationer kan ha en uppskatta procentsats. Exempelvis om album, artist och låtnamn matchar

så kan det tillsammans ge en högre procent än räknat var för sig. [Se bilaga F]

Matchprofilen väljs i samband med att man skapar ett steg där man lägger upp filerna. Steget är till

för att kunna gruppera delar av rapporteringen, exempelvis månads eller kvartalsvis. Även alternativa

steg med andra matchningsprofiler kan man lägga upp mellan dessa. Det kan dock inte förekomma

olika profiler i samma steg. Däremot så är de enkla att skapa eller ändra i. [Se bilaga B]

Listan som visas för användaren ska sedan bekräftas, dvs. ett resultat ska kopplas till rätt träff i

databasen. Det görs manuellt i ett fönster där man ser både indatat och det alternativ i databasen

som gav mest rätt. Finns flera träffar kan man stega igenom dessa för att hitta alternativet som

passar bäst. När användaren bekräftar en träff som är rätt så läggs speltiden till i speltidsregistret i

databasen. Under samtliga steg så sker en logg över vad som händer i databasen. Det är just här

under confirm som det finns plats för förbättringar och felhantering. Men innan dess så ska

PaidMatch ses över för eventuella förbättringar trots att den funkar som den ska.

Status

I samband med matchning så finns det olika information på hur långt PaidMatch har hunnit igenom

filerna i kolumnerna status och progress . De tillstånd som datafilerna kan ha följer härnäst

tillsammans med en beskrivning om vad som händer under varje steg:

• UPLOADED – Filen är uppladdad från klienten och finns på servern.
• CONVERTED – Filen är konverterad. D.v.s. filen har körts genom filtret (PaidFilter.exe) och

har konverterats till XML.
• MATCHED – Filen är matchad och data finns lagrad i databasen.
• FAILED – Programmet misslyckades att läsa filen.

Jobbet i jobbkön (tblAppJob) kan anta följande status:

• START – Användaren har tryckt på start och jobbet väntar på att startas.
• RUNNING – Jobbet är aktiv. (Se i tabellen nedan för delmoment)
• WAIT- Det inkommande programmet saknas i PAID. Matchningen startar där den slutade

efter korrigering av program och omstart av matchning.
• FINISHED – Jobbet är klart utan fel.
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• FAILED- Jobbet är klart men har gått fel.

Jobbet i jobbkön (tblAppJob) kan anta följande progress då det är i status RUNNING

• START - Jobbet väntar på att starta.
• INITIALIZING - Jobbet är startat och data läses in. Matchfiler skapas.
• MATCHING - Själva matchningen (fdups.exe) kör.
• MATCHED - Matchningen är klar.
• IMPORTING - Matchresultatet läses in från fil och sparas I databasen.
• IMPORTED - Inläsning av matchresultat är klart.
• FINISHING - Matchresultatet distribueras till inblandade matchtabeller.
• FINISHED - Matchningen är klar.

I beskrivningen om hur programmet fungerar så finns följande information:
”Om ett matchjobb har hamnat med status FAILED kommer inga andra matchjobb att starta förrän
jobbet i FAILED tagits bort. Ett jobb som hamnat med status FAILED måste tas bort manuellt med
hjälp av t.ex. Query Analyzer.” [5]
Detta anser jag är en plats för tänkbara förbättringar och ska undersökas närmare.

Om matchningen går felfritt så får arbetet status MATCHED. Eventuella omkörningar av PaidMatch

på samma data går vanligtvis fortare då programmet hoppar över filer som redan matchats.

6.2 Förbättringar i PaidMatch:

Själva PaidMatch har inte rapporterats innehålla synliga problem som ställt till besvär men behövdes

ändå gås igenom om det kunde finnas några förbättringar att upptäcka och utföra. Programmet är

skrivet i VB och är på ca 8000 rader kod. Det kommuniceras flitigt mellan programmet och

databasen, dels för tabellhantering men även många databasfunktioner anropas därifrån.

För att kunna ordna och överblicka programmet så fördes anteckningar om vad funktionerna gör och

hur felhanteringen ser ut i respektive fall. Detta dels för att förstå dess funktion men att även kunna

gå tillbaka via anteckningarna och se flödet igenom programmet.

Det första som upptäcktes var att programmet har en funktion som hindrar flera instanser av sig själv

att köras samtidigt. Detta troligtvis eftersom det är så mycket kommunikation som sker till och från

databasen. Med stor sannolikhet skulle avsaknaden av funktionen kunna orsaka problem om fler

matchningsprogram arbetade på filer ur samma katalog. En alternativ lösning på detta som delvis är

implementerad är att ta hänsyn till statusflaggorna för att avgöra om det ska ske en matchning. Men

eftersom det inte finns några direkta fördelar att samköra programmet och man säkert undviker

uppkomsten av vissa buggar genom att hindra det från att inträffa så saknar det motivation att

ändras på i nuläget.

 I sin tur så leder detta till att Console tillhörande PaidMatch inte kan användas för felrapportering på

samma sätt som lösningen i PaidFilter då den skulle hindra sig själv att köras om vid ett senare

tillfälle. PaidMatch har istället en mera integrerad rapportering till webbsystemet genom sin status
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som ändras i samband med körning. Vid fel så får man gå in i databasloggen och läsa mera i detalj om

vad som inträffat. 

6.3 Problem i PaidMatch

Efter att ha gått igenom programmet noga och testat dess funktion i Paid så upptäcktes följande

problem som kunde orsaka irritationsmoment eller i värsta fall att programmet kraschade.

6.3.1 Restkod ifrån minneshantering

Viss kod för eventuell felhantering av minnesläcka påträffades, det tillförde ingenting till programmet

utanför debugg.

6.3.2 Dold status

Om man adderade samma steg två gånger i matchkön så körs programmet två gånger, detta fast det

var exakt samma fil. Det kan säkert vara accepterat. Problemet sker om det blir ett fel på

matchningen. Webbgränssnittet Paid läser endast ut den senaste köfilen för varje steg och därmed

också status på arbetet. Det innebär att status står oförändrad undertiden programmet körs. Så om

ett fel inträffar så får man inte någon indikation alls på detta eftersom PaidMatch endast ändrar

status på nuvarande objekt, det som blir dolt i kön.  Det är även vanligt att användare som tycker

någonting går för långsamt försöker trycka på en knapp flera gånger. I detta fall så leder det till att

det måste ske en ny matchning för varje knapptryck innan det syns vad som händer.

- En lösning på detta så att det går att se vad som pågår är att ändra status på samtliga steg

med samma unika ID nummer, det gör att status visas på steg ett och steg två. Det innebär

även att nästa gång PaidMatch körs så har det andra jobbet i kön redan blivit matchad och

därmed så skippas den.

- En annan lösning är att helt enkelt inte tillåta att man kan addera ett nytt steg med exakt

samma indata och ID, då kan inte Paid läsa ut fel information.

6.3.3 Inkonsekvent adress till arbetsfiler.

I PaidMatch så används genvägen till Matchfilerna på följande sätt:

strBasePath + strNeedleHayStackPath

I spMatchCreateFiles används genvägen till Matchfilerna på följande sätt:

strMatchEngineDrive + dbo.fnAppConstantGet('MatchDataFilesPath')

Det leder till att om strBasePath innehåller en djupare katalogstruktur än bara "c:\" så kommer inte

spMatchCreateFiles fungera. Detta för att strBasePath då skiljer sig ifrån strMatchEngineDrive.

Lösning: ta hand om strBasePath så att den används även i spMatchCreateFiles. (strBasePath

kommer ifrån en inparameter till PaidMatch)
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Som det fungerar idag så måste administratören veta var i datorn matchningsfilerna kommer att

skapas när man ger en basepath som inparameter. Basepath används också vid inläsning av XML

filerna då den ska hitta inboxen. Det begränsar hur strukturen ser ut eftersom de då måste ligga i

samma katalog. Om det ändå sker så kommer programmet att krascha vid försök att använda

katalogen. Funktionen som hanterar filerna innehöll även inte någon try/catch funktion.

(1) I tblAppConstants så finns BasePath och innehåller samma värde som inparametern till

PaidMatch. Kan man skapa en koppling mellan dessa?

+ Man behöver inte ändra konfigurationen i datafilerna när man ställer in programmet

+ Både PaidMatch och databasen kan hämta exakt samma genväg.

- Man ändrar på konstanter, vilket man inte vill göra.

(2) Alternativt, kan man skippa inparametern till PaidMatch och istället använda konstanten ur

databasen?

+ Man slipper en inparameter.

+ Både PaidMatch och databasen kan hämta exakt samma genväg.

- Kräver uppkoppling till databasen i ett tidigare skede.

Alternativ 2 verkar bäst för att man är mera konsekvent i att bevara konstanter samlade.

Förändringen i programmet som man kan göra innebär följande: att spMatchCreateFiles hämtar

BasePath ur databasen och adderar katalogstrukturen mellan EngineDrive och FilesPath. För de

körbara programmen så används en liknande funktion, fast i det fallet så har den genvägen fått en

egen kolumn i constants tabellen. dvs. den behöver ingen egen inparameter till PaidMatch.

strNeedleHayStackPath borde också kunna läsas ur databasen istället för att användas hårdkodat

som det görs idag i PaidMatch.

+ Mera konsekvent

- Mera kod

6.3.4 Fildubbletter

Om filen man försöker lägga upp redan finns i inboxen så kraschar webb programmet. Enklaste

lösningen kan vara att ersätta automatiskt vid nyare fil eller fortsätta ändå om samma fil finns. Idag

så visas ett felmeddelande om detta, men det kanske är trevligare att slippa se några fel alls.

Problemet tillhör Paid webbgränssnittet.

6.3.5 Delete

Borttagning ur databasen.  När man tar bort en fil ur tblAppJob för att kunna köra andra datafiler så

dyker borttagningsalternativet upp i Paid, men delete verkar inte riktigt fungera som det ska. Den

försvinner ifrån katalogen i filsystemet, men den finns fortfarande i databasen, även i listan som syns

under Paid. Det ger intrycket av att filerna finns kvar även fast de är borta. Problemet tillhör Paid.

6.3.6 Extra filer
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När PaidMatch körs så finns fortfarande möjlighet att lägga in en ny fil i steget. Det leder till att när

Paidmatch körts klart så har filen status Matched trodds att den aldrig ens konverterats till XML

format. När Paidfilter körs igen så hanteras filen som om den vore ny och uppdaterar statusen på

arbetet och det kan åter igen ses att det handlar om en ny fil som inte inräknats under steget ännu.

När PaidMatch sedan körs så sker konverteringen igen. Sker det ett fel så kommer filen att fastna på

FAILED status och kan inte ändras eller tas bort. Om steget fungerar så kommer PaidMatch fungera

som det ska när filen körs igen. 

6.3.7 FileUpd.exe

En alternativ uppgift som föreslogs och som inte finns med på arbetsbeskrivningen på

examensarbetet kan bli att införa mindre program som hanterar information i databasen till

PaidFilter för att inte ha delarna så utspridda. Detta utförs dock endast i mån av tid. Omvandlingen

skulle i så fall ske ifrån VB kod till C# och förmodligen inte vara så svårt men ta extra tid.

6.3.8 Fördröjning mellan jobb

PaidMatch är schemalagt för att köras ungefär var femte minut, och kan bara klara ett arbete varje

gång. Det leder till att det kan ta onödigt lång tid att utföra flera jobb.

6.4 Utvärdering och lösningar:

6.4.1 Restkod ifrån minneshantering

Det fanns tidigare ett problem med just minneshanteringen men det var nu löst, koden som var kvar

kunde tas bort då den nu inte lägre används.

6.4.2 Dold status

Problemet hade tidigare inte upptäckts och var viktigt att lösa. Alternativet att helt enkelt inte tillåta

att man kan klicka på knappen för matchning igen när programmet ska köras var bäst. Lösningen

innebar att Paid läste ur jobbkön för det aktuella steget och fanns det då ett jobb med status start så

tilläts det inte att matchknappen var aktiv då. 

6.4.3 Inkonsekvent adress till arbetsfiler

Det problemet var inte allvarligt då det endast kan uppkomma då programmet flyttas eller installeras

på nytt vilket inte sker ofta. Det var inte värt att lägga tid på en lösning på problemet och därmed så

fick det vara kvar.

6.4.4 Fildubbletter

Problemet hade funnits tidigare men inte lösts, jag fick gärna se om jag lyckades hitta en lösning på

detta. Problemet tillhörde egentligen Paid så det var valbart. I samband med att jag letade problemet
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så upptäckte jag en lösning vilket jag också utförde. Det var lite besvärligt att upptäcka, men det

började i att en funktion som anropades rapporterade ett fel om fildubbletter.  Felet togs inte om

hand av den ovanliggande funktionen och allteftersom programmet fortsatte så skedde följdfel. I det

fallet så kastades ett undantag som inte heller togs omhand och programmet hoppade därmed ur till

närmaste feluppfångade programkod. Det gjorde att en massa viktiga funktioner hoppades över och

programmet kraschade.

Lösningen innebar en funktion som kontrollerade att det inte inträffat ett fel efter anropet samt att

även filinläsningen fick en egen try/catch så att eventuella liknande fel också skulle undvika att

programmet kraschar. Istället för en krasch så rapporterar webbläsaren nu att filen redan existerar

och lämnar inte sidan som användaren befinner sig på så att det bara är att fortsätta arbeta.

6.4.5 Delete

Delete har haft vissa problem just med att det finns beroenden i databasen som hindrar varandra.

Fick även här göra en mera detaljerad beskrivning om hur problemet uppstår och vad som blockerar

funktionen. Detta fel har samband med att man måste manuellt ta bort data i databasen, vilket

beskrevs i programbeskrivningsdokumentet [5]. Funktionen har med Paid och inte PaidMatch att

göra så det var inte i mina uppgifter att lösa detta. 

6.4.6 Extra filer

Lösning, när man har lagt till en matchning så ska alternativet att lägga till en fil försvinna, liknande

problemet med dold status.

6.4.7 FileUpd.exe

Funktionen implementerades i PaidFilter utan större problem, de anropade databasen på liknande

sätt och kunde flyttas över till en egen funktion som anropades i slutet när paidFilter var klar. FileUpd

hade tidigare in parametrar i form av flaggor som kunde utföra enklare alternativ. Men de

funktionerna var aldrig i användning och kunde inte anropas så de plockades bort.

6.4.8 Fördröjning mellan jobb

Efter lite modifiering av programmet så kunde PaidMatch att köra tills det var slut på matchningsjobb

att köra. Detta medför att det sparas in tid om det startas flera matchningar samtidigt.

27



Linköpings universitet
Institutionen för datavetenskap

7 Paid med manuell matchning

7.1 Confirm

Efter att datat har matchas enligt matchningsfiltret och är inlagt i databasen så kan man välja att gå

till den manuella matchnings menyn där man själv parar ihop indata med lämpligt resultat som kom

från PaidMatch. Eller så kan man gå direkt till confirm (bekräftelse) menyn där det brukar hamna

några poster direkt som datorn känner igen som en träff på 100 %. I den manuella matchningen så

väljer man helt enkelt en datapost som man tycker indatat tillhör och väljer sedan att uppdatera

posten. [Se bilaga E] Den kommer då att läggas till i listan över objekt som ska bekräftas och införas i

databasen. [Se bilaga C]

Confirm eller bekräftelse som det heter på svenska är en procedur som utförs när man ska lägga in

data i databasen. Det finns flertalet olika funktioner för hur confirm sker beroende på vilken typ av

indata som ska bekräftas inför inflyttning till databasen. När man har klickat på bekräftningslistan så

ser man indatat som är markerat för att läggas in, där kan man lägga till och ta bort värden beroende

på vad man vill ska bekräftas. [Se bilaga C]

7.2 Problem

Det största problemet är att när det görs en confirm så tas samtliga markerade indata och flyttas in i

databasen på en gång. Blir det något fel någonstans i tabellen så kommer ingenting in alls eftersom

databasen återställer sig själv för att undvika felaktiga tabeller.

Från att ha tidigare tagits bort constraints, lagt till all data och sedan adderats på igen så ska det nu

tas bort och läggas till nya constraints mellan varje enskild data som läggs in. Eftersom det kan

handla om ett hundratal så vill man inte längre att det ska ta 100 gånger tiden att hantera

constraints. Därför så bör en optimering av databasen också ske om möjligt så att man minimerar

tiden för sådan hantering.

Adderingen av posterna måste tyvärr ske en och en dessutom eftersom det vid fel tidigare i

exempelvis 1 av 100 så tas förändringarna bort och man måste göra om allt igen, detta utan att få

någon som helst indikation om i vilken spelning felet har inträffat i. Det är inte heller lätt att lägga in

rapporter om var felet inträffat eftersom all data hanteras i klungor och antingen så fungerar en

transaktion eller så genereras det ett fel och funktionen avbryter fortsatt exekvering.

7.3 Lösningsförslag

I detta fall så är det en lämplig lösning att läsa ur raderna ifrån indatafilen en och en för att lägga in

de som fungerar och sedan logga felaktiga värden.  Fredrik Anderberg ansåg det önskvärt att undvika

att köra komplicerad kod ifrån databasen då är det lämpligast att implementera större delen av

koden i vb.aspx för att sedan anpassa koden i databasen för att kunna hantera posterna en och en.

Databaskoden som innefattades här var redan så pass stor att den är svår att överblicka.

Att felsöka och hantera detta var svårt vilket jag förstod innan jag började. Massor av tabeller och

databasfunktioner körs. Exempelvis när en confirm på indata till en spelning ska in så körs nästan 50
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funktioner med olika kopplingar och kontroller mot databastabeller. Det som ytterligare gjorde det

svårt var att dokumentationen till funktionerna som ligger som kommentarer i databaskoden var få

eller saknades helt på vissa ställen. Det gör att man måste exakt förstå varje steg innan man försöker

på en lösning för att undvika att man målar in sig i ett hörn och måste börja om igen. Lösningen ska

även implementeras i samtliga datatyper som hanteras av Paid confirm vilket gör att det bör vara så

enkelt som möjligt och skalbart.

7.3.1 Funna lösningar

Efter att ha lagt ett par dagar på att försöka förstå hur och vad som körs under en confirm så har jag

fått fram några alternativ på lösningar med upptäckta fördelar och nackdelar:

(1) Skapa en ny tabell som hanterar filerna och om de konverterats. Detta för att gå

igenom filerna en och en för att sedan kunna se vilka som misslyckades. Detta leder till

att det måste ske en extra kontroll (join) i spMatchConfirmRecordingPlayingtimePut

inför att införandet genomförs.

Loop skapas i Paid. Logg rapporteras från Paid.

+ Hanteringen och informationen om resultatet finns i databasen.

- En ny enkelradig tabell för varje typ av data eller en stor enkelradig tabell för

hantering av samtliga datatyper.

(2) Anropa spMatchConfirmRecordingPlayingtimePut med en ny inparameter som visar

på vilken data som ska läsas.                      Loop skapas i

Paid. Logg rapporteras från Paid.

+ tabellhanteringen i Paid och inte i databasen.

- En extra jämförelse måste ske i samtliga delmoment. 

(3) Skriva om spMatchConfirmRecordingPlayingtimePut att bara hantera en datapost i

taget och anropa funktionen flera gånger.

Loop skapas i Paid. Logg rapporteras från sp funktionen.

+ Det blir enkelt att förstå koden.

+ Bra alternativet för prestanda.

- Mycket förändringar i koden krävs.

(4) Läs ut en tabellrad till en ny tabell och gör anropen på den istället för hela

tblMatchRecordingResult. I slutet flytta tillbaka den till databasen.

Loop skapas i Paid. Logg rapporteras från Paid.

+ Behöver bara byta tabellnamnet i funktionen.

- En ny enkelradig tabell för varje typ av data eller en stor enkelradig tabell för

hantering av samtliga datatyper.

(5) Be funktionen endast läsa ut den första posten som ger träff.

Loop skapas i Paid. Logg rapporteras från sp funktionen.

+ Liten förändring i koden (?)

- Funktionen måste hålla reda på vad som görs eftersom Paid inte vet vad som pågår.

- Extra hantering vid fel så att inte funktionen stoppas vid nästa körning.
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(6) Hantera och loopa funktionen i databasen.  

Loop skapas i sp funktionen. Logg rapporteras från sp funktionen.

+ Allt finns samlat på ett ställe.

+ Inga förändringar i Paid behövs.

- Sämsta alternativet för prestandan då mycket funktioner körs i databasen.

- Koden kan bli svårläst då allt kommer att loopas.

(7) Hantera och loopa funktionen i Paid med flaggor.                     

Loop skapas i Paid Logg rapporteras från Paid.

+ Allt finns samlat på ett ställe.

+ Inga förändringar i databasen behövs.

+ Bra alternativ för prestanda.

- Koden kan bli komplicerad.

Personligen ansåg jag först att alternativ 4 var det bästa. Det ger förhållandevis lite förändringar i

existerande kod. Skillnaden mellan 4 och 1 är att i 4 så kan man utföra operationer direkt på

datakopian medans i 1 så existerar datatabellen endast för identifiering i den stora datatabellen. 

Efter att ha påbörjat på lösningen så insåg jag snart att det fanns ett bättre alternativ. Det innebar att

använda en dynamisk vy istället och på så sätt inte behöva flytta data mellan tabellerna. Det gjorde

det möjligt att begränsa datat på ett smidigt sätt. Om det vore så att de data man läste ur skulle

användas flera gånger så hade det nog varit bättre med en separat tabell. Men eftersom just denna

ändras ifrån varje jobb som körs så finns det ingen fördel med det. Att göra ett anrop på en vy är lika

lätt som mot en tabell, så där finns inga nackdelar. 

7.3.2 Förbättrad lösning

Funktionen fungerade och läste nu ut en och en ur datafilen. Men redan nu insåg jag att det skulle

vara bra att ha lite mera funktionalitet och hantering om hur anropen sker. Det fanns nu en svårighet

att utveckla vidare koden till att smartare hantera och hitta fel. Någonting som är väldigt begränsat i

SQL men är lättare att utföra utanför, exempelvis i VB.  Lösning (7) adderas till listan på tänkbara

alternativ. Den innebar att all hantering sker ifrån Paid och begränsas genom anrop på flaggor inför

att bekräftas en och en.  Det fanns stora fördelar med att skriva om koden igen. Dessutom så hade

jag redan kunskaperna om hur funktionen ska se ut baserat på hur den tidigare utförts. Tiden det tog

att flytta funktionaliteten till VB kod istället för SQL var mindre än väntat. En av mina tankegångar

som fick mig på att fundera på att riva upp den tidigare koden och börja om på nytt var denna:

Om man kanske ska göra så att databasen alltid försöker med en komplett sökning och inläggning

först och om det inträffar ett fel så återgår den till att införa posterna en och en så kan man spara

mycket tid. Eventuella optimeringar i databasen skulle ändå förbättra prestandan även om

proceduren bara körs en gång.

Det innebar att jag funderade på att kunna anropa samma funktion på olika sätt, dels för en och en

men också kunna köra samtliga. Att skapa en kopia på SQL funktionen skulle ta för lång tid och vara

svår att underhålla så det fungerade inte. Att modifiera koden till de olika alternativen kunde
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fungera, men skulle utöka koden ganska drastiskt, det finns ju alltid en risk att det ska till fler former

av anrop och det skulle lätt kunna spåra ur och göra koden mycket svårläst. 

För att förhindra att funktionen ska ta X antal gånger att köras så funderade jag på att skriva en

rekursiv funktion som delar upp indatat binärt i mindre delar. Men som samtidigt hela tiden försöker

köra så stora klungor som möjligt. Om ett anrop har 20 indata som ska confirmas så körs den endast

en gång i Xs om inget fel påträffats. Vid stegning en och en så körs först en confirm som upptäcker

ett fel, sedan en och en stegas filerna igenom, vilket ger 1X+20Xs någonting som tar alldeles för lång

tid. Med en binär sökning och confirm av data så delas indatat i halvor, och testas en i taget. 

Följande exempel med 16 låtar som ska in i confirm:

 Undersöks,    Ej påbörjad,    Dolt fel,   Confirm klar,    Fel funnen

Linjär sökning ger ett djup på 17 sökningar om man först testar hela listan. I

kolumn 7 så finns det ett dolt fel

Binär sökning igenom confimlistan ger ett djup på 9 sökningar.

Pseudokod beskrivande hur den rekursiva funktionen arbetar:

RekursivFunktion(start,slut)

{

      Utför Confirm() på samtliga med flagga

      Om det påträffas ett fel

      {

           Dela listan, hitta mitten mellan start och slut

           {

                Ta bort flaggor från mitten till slut

                RekursivFunktion(start,mitten)

                Sätt  tillbaka flaggor från mitten till slut

                RekursivFunktion(mitten,slut)

           }

           Om det inte går att dela listan, markera vald post som Failed

      }

}

Det finns fortfarande plats för förbättringar. En kan vara att funktionen minns om den tidigare hittat

ett fel. Det kan i exemplet ovan minska sökningarna från 9 till 7 steg. Detta genom att programmet

redan kan veta att på rad 4 och 6 finns fel och därmed kan redan då dela upp sökningen utan att

kontrollera en andra gång. 
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Binär sökning genom listan med minnesvariabel tar 7 sökningar.

(Samma som ovan fast nu utan rad 4 och 6)

Det finns nackdelar med detta sätt att göra en confirm. Om man har otur att

listan innehåller flera fel som är åtskiljda så kan söktiden överstiga den linjära

varianten. Med 2 fel så är man redan uppe i 11 sökningar. Men i detta

program så är det sällsynt med fel och inträffar i färre än 10 % av fallen. Så det

finns fortfarande stora fördelar.

Användaren ska kunna se var ett fel har inträffat, gärna direkt efter en confirm. Detta syns tydligast

genom att använda systemet som finns innan, en tabell som innehåller statusvärden som varje

confirm kan anta. Det fanns dock ingen status som passade för att indikera att ett fel har inträffat,

därför så skapades en ny ”Failed” status. Alternativen hade varit att skapa en ny kolumn i tabellerna

med en failed flagga, men eftersom tabellerna redan är så pass stora så vill man helst undvika att

utöka tabellen om det finns smidigare alternativ. Att utöka statusvärdena hade också en annan

fördel, det fanns redan funktioner som sökte och filtrerade på värdet. Därigenom så fungerade

många existerande funktioner utan att behöva addera ett specialfall för failed.

7.4 Förändringar vid fel

Eftersom det nu finns en ny status i tabellerna så skapades också två nya ikoner som ska indikera att

ett fel har inträffat.         [Se bilaga D och E för exempel där ikoner används ]

Det ska också förändras i confirmlistan eftersom det där tidigare inte visats statusikoner. Eftersom

man gärna vill se vilka filer som innehåller fel och därmed undvika att addera dem igen i en confirm

så finns det fördelar med att kunna se ikonen.

Funktionerna som ritar upp användargränssnittet måste kompletteras där ikoner används. Det fanns

10 olika funktioner som använder nästan samma funktion för att rita upp ikonerna i webbläsaren.

Vilka borde kunna skrivas ihop till en enda. När jag gick igenom dem för att se hur skillnaderna så

syntes det att de inte alltid blev uppdaterade allteftersom nya ikoner adderats, vissa av funktionerna

kunde hantera samtliga 10st statusvärden och ikoner. En del kunde bara hantera 5st. Det finns en

fördel med att anropa en och samman funktion som visar ikoner så att det blir lättare att underhålla. 

Om man har gjort en confirm som har misslyckats så återvänder Paid till listan över objekt som ska

confirmas. [Se bilaga C] På just den sidan så finns det ingen ikonindikator om hur confirm har

fungerat. Det finns fördelar med att implementera detta så att det är lättare att se exakt vilken musik

som har misslyckats, så att man kan undvika att få med den igen under en senare confirm.

Proceduren databasen nu kör skapar för varje confirm en logg på 47 rader, påträffas inget fel så är

det som det ska vara. Men om proceduren blev tvungen att stega igenom för att hitta felet så kan

loggarna bli väldigt långa. En tanke kan vara att logga till en separat tabell, och om ett fel inträffat så

skriver man in innehållet till den riktiga loggen. Om inget fel inträffat så kan man kasta bort eller

återanvända tabellen. Fördelen med detta är att man kan då lättare se var i de 47 funktionerna som

ett fel inträffat. Funktionen är ej implementerad ännu, men lämnad som förslag.
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8 Optimering av databasen

8.1 Problembeskrivning

Jag fick i uppdrag att kolla om det går att göra någonting åt att det tar alldeles för lång tid att köra

databasens procedur som körs vid en confirm. Det finns några tänkbara skäl till varför det tar mera

tid än nödvändigt. De två viktigaste tabellerna som är inblandade i just denna procedur är på 1

respektive 1.8 miljoner rader. Bara storleken på tabellerna gör att man måste tänka efter noga när

man skriver anrop mot dem. Innan åtgärder så tog en confirm ca en och en halv minut att utföra (På

datorn examensarbetet utfördes), vilket var helt klart mer än tänkt eftersom endast några rader

ändras.  Om man ser på tidigare exempel på olika sätt att utföra confirm så blir tiderna ca 25 minuter

på den linjära, ca 13 på binära och ca 10 för det sista alternativet. Om listan saknar fel så blir tiden

runt 1:30 och påverkas knappt av hur många filer som bekräftas samtidigt. Detta för att SQL

databasen utför confirm på all data samtidigt oavsett om det bara är ett musikstycke eller en hel lista

på spelningar.

Det fanns några tänkbara orsaker som jag undersökte extra:

8.1.1 Constraints

Den största tänkbara orsaken som jag fick reda på av Fredrik Anderberg varför en sådan procedur tar

tid är att det finns constraints som måste uppfyllas. När man gör en ändring så måste det

kontrolleras mot tabellerna så att det inte blir rader som pekar mot tomma poster och därför så är

constraints ett krav. Utan dem skulle funktionen fungera mycket fortare, men då riskera att orsaka

fel i tabellerna.

I detta fall så består denna constraint av att det finns bit värden i varje tabell som måste vara

uppfyllda innan och efter insättning. Som det är idag så måste man gå igenom tabellerna när man

slår på och av constraints under insättning.

Det finns mycket diskussioner på nätet angående hur man enklast löser detta problem. Då speciellt

när det är små värden som det gäller, exempelvis en bit. Det finns då många åsikter om huruvida det

är lönsamt att ytterligare indexera binära kolumner för att snabbare göra en sökning igenom datat.

[14] Men i stort sett så håller de flesta med om att när det är en stor vikt åt något håll, dvs. runt 95 %

eller fler av värdena är lika så sker det en förbättring när man gör en sökning i tabellen med ett index.

Vid data fördelat mera jämnt så sker det inte någon förbättring mot en vanlig tabellsökning och

därmed så är det inte lönt att skapa ett nytt index.

I den största tabellen fann jag att 98,6% av värderna var lika vilket gör det intressant att eventuellt

skapa ett index. I den andra så var det i 99,994% av fallen samma innehåll (eller endast 59 av ca en

miljon rader udda) vilket ska med ett index ge en klar förbättring i sökningstiderna.

Genom att använda sig utav kluster index på ett kolumnvärde så kan man rent fysiskt få datat i

tabellerna ordnade så att söktiderna går fortare i minnet eller på disken. Problemet är att man bara
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kan ha ett index i kluster och vanligtvis är den primära nyckeln redan i kluster. I tabellerna som

används här så finns det flertalet sökningar på just den primära nyckeln och därmed så bör man inte

ändra på hur databasen ser ut fysiskt. För separata tabeller där inte en primär nyckel händelsevis är

den viktigaste delen i en sökning så finns det dock fördelar att ersätta den.  [6]

8.1.2 Ordning på indata och tabeller

Genom att ändra ordningen på exempelvis en SELECT i SQL så kan man tidigare begränsa

datamängden och därmed fortare hitta resultatet. I alla fall i teorin. [7] Jag testade att ändra

ordningen på de fåtal anrop jag hittade som kunde begränsa datamängden mycket tidigare. Men det

gav ingen märkbar skillnad i tid av körning på programmet. Antagligen så sker det en tydligare vinst

vid körning flera gånger efter varandra. Det märks nog också tydligare om SQL servern är begränsad

pga. gammal hårdvara och där mindre datamängder lättar på trycket i en redan överbelastad

hantering.

8.1.3 Undvika insättning direkt i tabellen.

Flytta ut attribut med constraints till en mindre tabell eftersom det då inte skulle ske constraints

direkt emot den stora tabellen utan mot en mindre tabell vid sidan av. Att lägga till och ta bort

constraints på en tabell med miljoner av rader tar mycket resurser och tid, och samtliga poster måste

verifieras igen när constraints läggs tillbaka. Om man endå behöver ha en tabell med samtliga värden

direkt så är det bara att utföra en union mellan tabellerna. När jag programmerade ett

bibliotekshanteringssystem i en kurs så märkte jag en klar förbättring i prestandan om ny indata

lades separat och verifierades för att i ett senare skede läggas samman med den stora datatabellen.

En annan fördel var också att risken för att få fel på den stora databasen minskade.

8.1.4 Parent och child i samma tabell.

Det finns både föräldranoder och barnnoder i en och samma tabell, det orsakar att det finns inre

constraints som måste uppfyllas. Det skulle förmodligen inte bli någon fördel att separera tabellen

beroende på om det är barnnoder och föräldranoder mera än att tabellerna blir mindre i storlek.

Detta ger i och för sig inte en mindre hantering i tid, utan det är mera påverkat av hur till och

frånkoppling av constraints fungerar.

8.1.5 Optimering av funktioner.

Vilka funktioner tar tid, dvs. vilka kan det vara en Idé att kolla lite extra på? Genom att söka igenom

loggen som utförs på de 47 olika funktionerna i en confirm så kan man också se hur lång tid var och

en av dessa tar. Att försöka optimera ett anrop som tar några bråkdelar av en sekund att utföra

känns inte värt tiden, däremot de som tar några sekunder eller mera kunde kanske ses över för att

kunna spara in lite tid.

8.1.6 Gammal data ligger kvar i tabellerna.
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Som det är just nu så ligger samtliga data kvar i en och samma tabell oavsett hur lång tid det var

sedan det användes. I just dessa data så finns det rader ifrån 2003 och framåt. Förmodligen så

behöver ingen procedur gå längre tillbaka än ett par år då det sker rapporter årsvis. I alla fall så borde

mer än hälften av all data kunna flyttas ut till en separat history tabell eller liknande för att just

begränsa storleken på databasen. Långsamhet i databasen kan åtgärdas genom att skaffa bättre och

bättre hårdvara för servern, men borde undvikas. Datamängden i servern ändras linjärt medans

utvecklingen i hårdvara är exponentiellt. Utvecklingen i hårdvara förutsågs redan 1965 av Gordon

Moore [15]. Så det värsta kanske redan är över och det kommer nu att finnas hårdvara som täcker

behovet och behövs bytas med längre mellanrum.

8.1.7 Upprensning inom tabelldata.

Efter att man har gjort en confirm för exempelvis en spelning så tas samtliga övriga

matchningsförslag bort ur databasen. Även fast detta sker så är den fortfarande på över en miljon

rader.

8.1.8 Index

I databasen så finns det hjälpmedel för att snabba på hanteringen av stora tabeller. För riktigt stora

databaser, så kallade VLDB (Very Large Database) så är partitionering ett bra alternativ. [18] I mindre

men svårtolkade databaser där det är svårt att se hur en optimering av ett index utförs på bästa sätt

så är SQL Query Analyzer ett bra verktyg. [19]

I detta fall så kan man skapa index till kolumner som gör att en sökning ska gå fortare. I en tabell så

är endast den primära nyckeln sorterad fysiskt på disken förutsatt att den kolumnen som är ordnad i

kluster. När en ny tabell skapas så är den primära nyckeln som standard uppbyggd i kluster. Så att

hitta värden i andra kolumner innebär en sökning igenom hela databasen. Ett separat index på en

egen kolumn är som ett uppslagsverk där de är ordnade och pekar på var i databasen värdet hittas. 4

av 7 tabeller som använder constraints har ett index redan.

8.2 Resultaten av databasundersökningen:

I efterhand så såg jag att de funktionerna som hanterade constraints på databas utgjorde endast ca

13 sekunder av de 1:30. Så även om man lyckats halvera tiden för hanteringen så hade det bara gett

några sekunder kortare körning. Givetvis vore det bästa vara om man inte behöver slå på och av

constraints när man modifierar tabellerna i databasen. Men jag lyckades inte hitta en enkel lösning

på detta. För en lösning kräver att man kan se en överblick om hur databasens tabeller är beroende

av varandra. På så sätt kan man ordna insättning så att man inte orsakar tabeller utan giltiga

kolumnreferenser. Efter att ha föreslagit och testat att ändra ordningen på tabellerna utan att lyckas

så antyder det på att det finns cirkulära beroenden i databasen. [8] Vid sökningar på internet efter

liknande problem så verkar många av lösningarna vara just att slå på och av constraints under

insättning och borttagning ur tabellerna. Det kan verka farligt, men om det sker en ändring så att det

inte går att slå på constraints efteråt så utförs en ”Rollback” [9] så att den modifierade informationen

i tabellen återställs.
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Övriga funktioner som kördes var nästan alltid under en sekund långa, så även om man hittat sätt att

förbättra enstaka av dem så är tidsvinsten fortfarande marginell. Att optimera en funktions ordning

på sökningar i databasen märks inte på tiden av körning eftersom det endast utförs en gång per

funktion och den anropas inte upprepade gånger. I detta program så finns det ingen märkbar

tidsvinst att göra här.

Om man ska ha flera tabeller, förutom den stora en separat med den nyligt inlagda med syfte att

senare vid tillfälle lägga ihop dem. Tabellerna skulle fortfarande ha samma kolumner och

restriktioner. Det skulle givetvis förkorta tiderna för tabellsökningar då samtlig information blir mera

lättåtkomligt. Hanteringen påminner mycket om fundering kring att flytta ut gammal data till

separata tabeller. Svårigheterna blir att bestämma mellan vilka tidsintervall informationen ska finnas

i respektive tabell. Givetvis blir också samtliga tabellfunktioner tvungna att kompletteras med

undantag och villkor för att behöva söka igenom den nyare/äldre tabellen.

Gällande att ha parent och child i samma tabell såg jag inte några fördelar med att föra ut dem i

separata tabeller, det enda som är en nackdel är just en extra constraint. Men den skulle fortfarande

finnas mot de separata tabellerna och därmed inte fylla någon funktion att minska tabellanropen. En

constraint är exempelvis att man inte kan ta bort en föräldranod om det fortfarande finns barnnoder

i samma tabell. Detta gäller endast en av de två stora tabellerna dock.

För att optimera funktionerna så gick jag igenom loggarna för att hitta just vilka funktioner som tog

tid och därmed kunna hitta var jag kunde göra en skillnad. De flesta av funktionerna kördes under

sekunden, några mellan 1-4 sekunder. Ett par upp till 10 sekunder. Men det var en som syntes extra

tydligt i loggen, en funktion som alltid tog ca 40 sekunder att utföra.  Funktionen hade till uppgift att

utföra en ”LEFT JOIN” [10] mellan två tabeller på 1000k rader respektive 200k rader för att sedan ta

bort raderna där den ena primära nyckeln fanns som ett kolumnvärde i den andra tabellen. Men det

fanns även ett ytterligare kriterium, värdet på kolumnen som skulle bestämma vad som ska tas bort

skulle också vara lika med NULL, någonting som aldrig kommer att inträffa då det handlar om en

primär nyckel i den ena tabellen. Så funktionen utförde en join för att senare utesluta alla rader

eftersom det inte finns rader med NULL. Alltså en helt onödig funktion. Detta rapporterades in som

en bugg och tiden för att köra funktionen var nu nere i 50 sekunder från tidigare 1:30. Det gav en

tidsreducering på ca 45 %.

Efter åtgärderna nu reducerat körtiden ner till 50s så utgör constraints ca 25 % av tiden.  Vilket gör

att en förbättring här har nu en större effekt på en eventuell tidsvinst. Men en eventuell vinst skulle

vara begränsad till just 25 %, för att nå en större effekt på samtliga funktioner så behöver man ändra

mängden data som behövs hanteras. 

Tre tester med Confirm utfördes och samtliga hamnade på en körningstid på 49s. Tabellerna som

hade ett index var stora och tog lång tid att köra, medans tabellerna utan index var små och snabba.

Ett index adderades på de små tabellerna och körningen för dessa ner ngn sekund. Efter att ha

återbyggt index i de 4 av 7 som redan fanns och refererade till tblMatchRecording så kom tiden för

en körning ner till i snitt 25s. Det var ju nu inte bara i funktionerna som använde sig utav constraints

som gick fortare, utan samtliga som refererade till dessa kolumnvärden. Som en foreign key till en

tabell så finns det klara fördelar med index då dessa generellt sett anropas ofta.[11] Ett index var så

fragmenterat som 95 % vilket kan antyda att det inte skett något underhåll sedan det skapades. En
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rekommendation är att man bygger om ett index först då fragmenteringsgraden är över 5 % då

kostnaden i tid för att utföra detta sparas in på en eventuell tidsvinst. [12].

Om man skulle skapa ett tabellnamn beroende på vilket ID som används, exempelvis ett anrop på

Steg ID 1544 ska leta i tabell15xx. Det ger att ingen tabell kan innehålla fler än 100 resultatlistor och

behöver inte flytta data mellan tabeller som är nyare eller äldre. Samtliga funktioner som utförs

begränsas eller påverkas utav tabellernas storlekar, så det är en klar fördel om de kan minskas i

storlek. Att utföra detta kan mycket väl vara ett stort arbete och man behöver hitta så många

undantag som möjligt innan en lösning påbörjas.

Att rensa upp i tabellerna är också en lösning. Som det är just nu så finns många av resultaten kvar i

tabellerna. Det borde bara vara resultatet som valts som ska vara kvar. Att göra detta kan minska

storleken på tabellerna kraftigt. Exempelvis tabellen med 1.8 miljoner rader har endast 24k rader

som markerats som sparade. Det ger en indikation om att det säkerligen finns mycket onödig

information som kan tas bort och bör undersökas.

Funktionen som utför en confirm kan redan i det skedet börja plocka bort den extra resultat data

som finns. Tyvärr så kan man inte enkelt köra en funktion som plockar bort data i efterhand eftersom

det finns påbörjad data som kan gå förlorad eftersom den ännu inte är sparad. Däremot så kan man

framöver ta bättre hand om och rensa upp onödig data ur tabellen. Det finns redan vissa funktioner

som tar bort data som är färdiganvänt, det kan man se på ID numren på poster i tabellen som

används. Om ingen borttagning skett så hade tabellen varit på ca 140 miljoner rader.

Även att begränsa resultaten ger mindre tabeller. Men det måste ske så att inte just det rätta

resultatet blir uteslutet. Exempelvis om det saknas en titel på musikstycket så kommer samtliga

resultat som också saknar titel att listas som tänkbara matchningar, på bara en låt adderas nästan

100 rader i tabellen. Om man tar hänsyn till innehållets längd och hur unika värdena är så kan man

lättare utesluta vissa resultat och undvika att de hamnar i tabellerna.

 Efter att ha kollat på loggarna för att se hur fort en confirm utförs i den skarpa miljön med deras

server med 8 processorer och 16gb ram så är tiderna nere i 4-8 sekunder. Funktionen som togs bort

tog mellan 1-2s av dessa. Att utföra en confirm på 16 poster som innehåller ett fel kommer alltså att

ta ca 32 sekunder. En vanlig confirm utan fel tar 3-6s. Till skillnad från datorn där examensarbetet

utfördes där det skulle ta 10 minuter respektive 50 sekunder.

Slutsatsen på de viktigaste resultaten av denna undersökning var att det existerade cirkulära

beroenden i databasen. Att addera index på foreign keys kunde reducera körningstiderna. Det finns

tänkbara förbättringar i tabellerna att göra med hjälp av uppdelning. Onödig data fanns kvar i

tabellerna och borde rensas bort och undvikas att bli kvar efter användning. Begränsning av

resultaten ger mindre information att hantera och ger mindre felträffar, speciellt på tydliga och enkla

matchningsfel.
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9 Resultat och utvärdering
Här beskrivs resultaten och utvärderingarna. Utvärderingarna som följer är uppdelade i övergripande

bitar beroende på vilket problem som lösts.

9.1 Resultat

Examensarbetet resulterade i att Paid blev ett snabbare och smidigare system med färre buggar och

irritationsmoment. Idéer och andra lösningar har också presenterats inför framtida utveckling.

9.2 Utvärdering

Utvärderingen skedde genom en genomgång av mina resultat inför de delaktiga programmerarna av

Paid systemet. Flera punkter var helt nya för dem och allvarliga fel som påträffades och belystes

uppskattades att de var lösta. Resultaten och koden som tillfördes i Paid kommer att efterhand

införas i den skarpa miljön efter noggrann genomgång och testning. Överlag så verkade mitt arbete

med Paid vara uppskattat och tillfredsställande.

Åtgärder införda i Paid:

Bekräftelsen hanterar nu en binär sökning, vilket reducerar tiden för sökning efter fel.

Nya ikoner och statusvärde infördes för att visa på att en post innehåller fel.

Cirkulära beroenden funna i databasen.

En funktion som aldrig kunde producera ett resultat togs bort och reducerade kraftigt

körningstiderna.

Funktionen som matchar ändrades till att köra så länge det finns arbete istället för en gång var 5e

minut.

Programmet lämnar nu inte kvarglömda felaktiga XML filer som kan orsaka följdfel under körning.

En bugg i programmet som påträffades i mer än hälften av körningarna åtgärdades.

En mera noggrann radräknare infördes som hanterar samtliga filer. Den tidigare  gav felaktig

information och var inte införd på samtliga kategorier av filer.

Felrapportering sker nu till en log och även ett meddelande till ”program console”.

XML verifieringen fick en egen felrapportering.

Programmet skrevs om vid inläsningen så att den inte läste in filer som redan var kontrollerade.

Restkod som inte längre var nödvändigt i programmet togs bort.

Ett allvarligt fel där dold status kunde hindra programmet helt ifrån att köras åtgärdades.

Ett fel där fildubletter tidigare kraschade programmet åtgärdades.

Addering av filer till en pågående matchning togs bort då det orsakade fel  och påverkade status på

filer som ej var påbörjade.

Införande av Index på viktiga tabellers foreign keys reducerade körningstiderna.

Programmet FileUpd översattes och infördes till PaidMatch istället.

En matchning som fått status Failed stoppar inte längre andra filer från matchning.

Ett flertal förslag på förbättringar upplystes om.
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10 Slutsatser och förslag på förbättringar.
Denna del handlar om de slutsatser jag dragit ifrån mina uppgifter och tänkbara framtida

förbättringar jag anser kan vara värda att kolla på.

10.1 Slutsatser

Systemet är stort och har utvecklats under en lång tid, det finns ibland saker som man inte direkt

upptäcker med som dyker upp allteftersom tiden går. Många av problemen som jag hittade har

kunnat förutses och undvikas i samband med utvecklingen kring funktionaliteten i programmet. Men

just storleken gör det svårt att hitta dem. Att som företag ha en bra support ifrån utvecklarna är värt

mycket när det gäller att snabbt åtgärda både stora som små fel. Strukturen på

programmeringskoden jag gått igenom har varit bra, kunde dock ha varit mera dokumentation i

koden så att det går fortare att sätta sig in i funktionaliteten på vissa ställen. Vissa ställen i koden

behöver underhållas eller kollas igenom när det sker förändringar, alternativt kombineras så att

underhåll sker lättare. Även om man hela tiden utvecklar framåt med nya idéer så bör man kolla så

att ens tidigare funktioner håller måtten, så att de exempelvis kan hantera en allt större datamängd.

Jag hade även turen att få arbeta extra vid sidan om examensarbetet gällande uppgradering till en

senare version av .Net och på så sätt kunna få ytterligare förståelse för Paid och deras system. Det

gav fördelar då man fortare fick förståelse om hur allt fungerade och hörde samman.

10.2 Förslag på förbättringar

”Om ett matchjobb har hamnat med status FAILED kommer inga andra matchjobb att starta förrän
jobbet i FAILED tagits bort. ”[sida 17] Här fanns det plats för förbättringar, vilket jag också senare
utförde vid sidan av examensarbetet.

”På bara en låt adderas nästan 100 rader i tabellen. Om man tar hänsyn till innehållets längd och hur
unika värdena är så kan man lättare utesluta vissa resultat och undvika att de hamnar i tabellerna.”
[sida 31]. Det bör ske en bättre jämförelse i titeln. Idag så matchas exempelvis ”(No title)”,”(1)” och
”()(test)” lika, eftersom de verkar ignorera text som befinner sig inom parenteser. Detta finns det
fördelar att kunna slå på/av vid behov. Eller i alla fall undantas ifrån titelraden som ofta saknar info.

Noteringar om tänkbara framtida förbättringar av PaidFilter:

• Ett alternativ istället för att användaren ska välja ett filter i Paid är att låta programmet

PaidFilter själv identifiera och välja rätt funktion, detta leder dock till extra kodningsprojekt

och är nog inte lönsamt idag. Kanske i framtiden om programmet ska utvecklas ännu mera

och innehålla fler alternativa indata där det är svårt att själv identifiera innehållet.

• Addera färger för att göra informationen i Console tydligare. Undersökte om det var möjligt

att införa text i Console fönstret med olika färger för att göra texten tydligare, men det

verkar bara vara enkelt att införa i senare versioner av .Net.  (Undertiden examensarbetet

pågick så skedde det en uppgradering av .Net)

39



Linköpings universitet
Institutionen för datavetenskap

• Generera XML filerna i en separat mapp innan de flyttas till inbox, detta kan hindra

uppkomsten av felaktiga filer pga. yttre inverkan så som en programkrasch.

”Det fanns 10 olika funktioner som använder nästan samma funkton för att rita upp ikonerna i
webbläsaren” [sid 26] Detta borde ändras så att det blir en global funktion som hanterar samtliga
fall. Detta så att det blir mindre att underhålla och att man inte missar att göra förändringar.

Bland resultaten av databasundersökningen så föreslår jag att man delar upp tabellerna i mindre
delar så att tabellhanteringen går smidigare då det hanteras mindre data. Detta anser jag är en del
att satsa på för att lätta på trycket för databasen och minska tiden.  Det finns funktioner i SQL server
2005 som stödjer partitionerade tabeller som är värda att kolla närmare på. [16]

Det verkar inte finnas en funktion idag som bygger om index i tabellerna vilket leder till att de hela
tiden blir mer fragmenterade och långsammare. Ett förslag kan vara att ha en funktion under admin
menyn att kunna defragmentera tabellerna. Att ha en defragmentering schemalagt skulle också
kunna fungera men ta mycket resurser. Det finns funktioner som kontrollerar fragmenteringsgraden
och utför en defrag när det behövs. Bara att kontrollera fragmenteringsgraden tar också tid.

Loggfunktionen för confirm har fördelar att ses över då man nu har möjlighet att utföra confirm en
och en. För att undvika 50 rader i loggen för varje körning så bör man fundera ut en ny lösning. Helst
endast rapportera om det gått bra eller var det misslyckats.
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Bilaga A, De större stegen ifrån uppladdning till färdig matchning
För att beskriva vad programmet gör och hur de olika stegen följer och påverkar varandra så kommer

här ett exempel på hur flödet kan se ut vid införande av en datafil.

                       Koppla upp mot webbgränssnittet Paid.

                   Välj i menyerna IMPORT/EXPORT -> Liste.

                   Import music report.

                   Välj rapport ifrån vilken kanal och år.

                   Skapa ett nytt steg, med namn, val av stegtyp och vilken matchningsprofil som ska
användas.

                   Lägg till en/flera filer under steget. samt val av filter på varje fil (dvs. metoden för
inläsning).

                       Listan i Paid filter innehåller nu den uppladdade filen med status Uploaded.

                  I bakgrunden så körs nu PaidFilter.exe

                      Programmet kollar i Inbox efter nya filer och hittar den som just lagts upp.

                      Filnamnet läses in och en XML och en err fil skapas baserat på namnet.

                  Om filen är ny och har ett giltigt filnamn så skapas nu strömmar från indatat och ut till
XML filen.

                  Filen stegas igenom rad för rad och omvandlas till XML format.

                  Om allt fungerat som det ska så flyttas nu originalfilen till history foldern och err filen
tas bort.

                  Det som finns kvar i inbox nu är en konverterad XML fil av indatafilen.

                  Nu körs en XML validering på datafilen så att inte några problem har inträffat i den nya
filen.

                      PaidFilter avslutas och fileUpd.exe körs.

                   Filen läses in och status uppdateras beroende på hur resultatet sett ut.

                      fileUpd avslutas.

                   Nu kan det ses om konverteringen fungerat som det ska och filen bör nu ha status
Converted.

                   Eftersom filen nu är inläst utan problem så finns nu knappen Match aktiverad i Paid
och kan nu lägga till steget i matchningskön.

                   Status på steget ändras till Start i databasen och väntar på att bli påbörjad av
PaidMatch.

                      PaidMatch körs och söker om det finns nya steg i arbetskön.

                  Steget upptäcks och programmet identifierar vilken stegtyp som används. 
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                   Statusen på steget ändras så att det kan ses att matchning har påbörjats.

                  PaidMatch läser nu in samtliga filer tillhörande aktuellt steg.

                   Databasen anropas och skapar nålfiler, nyckelfiler och höstacksfiler.

                   beroende på hur matchprofilen för steget ser ut så skapas ett antal nålar och
höstackar, en för varje kolumn.

                   Matchprogress sätts till Importing.

                  När dessa är skapade så körs ett separat program för att hitta kolumner som matchar i
filerna och skapar en resultatfil.

                  PaidMatch läser resultatfilerna och lägger samman resultatet i databasen.

                   Matchningsfilerna tas bort eftersom de nu är inlagda i databasen.

                   Matchprogress sätts till Finishing.

                   PaidMatch ber nu databasen lagra och för sista gången rapportera om någonting gått
fel.

                  Matchprogress sätts nu till Finished och filerna i steget till Matched.

                      PaidMatch avslutas.

                   Det synns nu att matchningen fungerat som det ska och har nu alternativ för att se
resultatet av matchningen. 

                   Om indatat har till 100% identifierats så får den status Confirmed direkt i databasen. 

                   Användaren väljer nu vilka indata som identifierats mot data som existerar i databasen
eller skapar en ny datapost. 

                   När identifieringen är klar så anropas confirm med ett knapptryck. 

                   Confirm körs och kollar i databasen efter data ur steget som är redo för att lagras i
databasen. 

                        Databasen uppdaterar och infogar samtliga indata. 

                        De indata som lyckats införas i databasen tas bort ifrån bekräftelselistan. 

                      K  ön för indata är nu tom och införandet lyckats.

Symbolförklaringar:

 = Funktionerna körs till störst del via webb/asp kod

 = Funktionerna körs till störst del via databasen/SQL kod

 = Funktionerna körs till störst del via C#/VB kod
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Bilaga B. Hur import av musik ser ut.
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Bilaga C. Hur bekräftelsemomentet ser ut.
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Bilaga D. Hur matchningsresultatet visas.
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Bilaga E. Den manuella matchningen.
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Bilaga F. Matchningsprofilen och hur informationen värderas.
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