
 
 
 
 

 
LAGRAD PROCEDUR MOT 

DATABASAPPLIKATION 
– EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET 

 
 
 
 
 
 
 

VT 2012:KSAI03 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Examensarbete Systemarkitekturutbildningen 
 

Andreas Boldizar 
Tobias Johansson 



 

I 

 

 

 
Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning med fokus på programutveckling. 
Utbildningen ger studenterna god bredd inom traditionell program- och systemutveckling, samt en 
spets mot modern utveckling för webben, mobila enheter och spel. Systemarkitekten blir en tekniskt 
skicklig och mycket bred programutvecklare. Typiska roller är därför programmerare och 
lösningsarkitekt. Styrkan hos utbildningen är främst bredden på de mjukvaruprojekt den färdige 
studenten är förberedd för. Efter examen skall systemarkitekter fungera dels som självständiga 
programutvecklare och dels som medarbetare i en större utvecklingsgrupp, vilket innebär 
förtrogenhet med olika arbetssätt inom programutveckling.  

I utbildningen läggs stor vikt vid användning av de senaste teknikerna, miljöerna, verktygen och 
metoderna. Tillsammans med ovanstående teoretiska grund innebär detta att systemarkitekter skall 
vara anställningsbara som programutvecklare direkt efter examen. Det är lika naturligt för en 
nyutexaminerad systemarkitekt att arbeta som programutvecklare på ett stort företags IT-avdelning, 
som en konsultfirma. Systemarkitekten är också lämpad att arbeta inom teknik- och idédrivna 
verksamheter, vilka till exempel kan vara spelutveckling, webbapplikationer eller mobila tjänster.  

Syftet med examensarbetet på systemarkitekturutbildningen är att studenten skall visa förmåga att 
delta i forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet 
och avrapportera detta på ett vetenskapligt sätt. Således måste de projekt som utförs ha tillräcklig 
vetenskaplig och/eller innovativ höjd för att generera ny och generellt intressant kunskap.  

Examensarbetet genomförs vanligen i samarbete med en extern uppdragsgivare eller 
forskningsgrupp. Det huvudsakliga resultatet ututförs av en skriftlig rapport på engelska eller 
svenska, samt eventuell produkt (t.ex. programvara eller rapport) levererad till extern uppdragsgivare. 
I examinationen ingår även presentation av arbetet, samt muntlig och skriftlig opposition på ett annat 
examensarbete vid ett examinationsseminarium. Examensarbetet bedöms och betygssätts baserat på 
delarna ovan, specifikt tas även hänsyn till kvaliteten på eventuell framtagen mjukvara. Examinator 
rådfrågar handledare och eventuell extern kontaktperson vid betygssättning.  
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Abstract 
Today, the use of databases increases, as does the amount of data stored. Therefore high 

requirements such as speed and efficiency are to be expected from them. To ensure the 

efficiency of databases, matching algorithms can be used to avoid redundancy and 

anomalies in stored data. These matching algorithms need to be effective to achieve 

results within reasonable time. 

 

This study examines, through empirical evidence, if it is possible to create an algorithm 

that can efficiently match a large amount of electricity meters based on a set of rules. 

This is to find duplicates and new electricity meters in a relational database. The study 

focuses on a case in which such an algorithm already exists, but is implemented as a 

stored procedure. 

 

Since the stored procedure did not achieve the amount of error checking and feedback 

which was desirable in this case, the goal was to replace it with a database application 

that can perform the same work and extend existing functionality and also support the 

ability to fine-tune the rules but maintain similar efficiency. 

 

The study shows that this is possible using binary search and hashing, by comparing the 

stored procedure with the study's algorithm to find differences in memory consumption 

and execution time. The study shows that despite the fact that additional functionality 

was added, the database application maintains similar effectiveness compared to the 

stored procedure. 
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IV 

Sammanfattning 
Idag används databaser allt mer och mängden data som lagras växer, därför ställs idag 

stora krav på att databassystem skall vara snabba och effektiva. För att säkerställa 

effektiviteten hos databaser kan matchningsalgoritmer användas för att undvika 

redundans och avvikelser i lagrad data. Dessa matchningsalgoritmer behöver vara 

effektiva för att uppnå resultat inom rimlig tid. 

 

Denna studie undersöker genom empiri om det är möjligt att skapa en algoritm som 

effektivt kan matcha en stor mängd elmätare utifrån en mängd regler. Detta för att finna 

dubbletter och nya elmätare i en relationsdatabas. Studien fokuserar på ett fall där en 

sådan algoritm redan existerar, dock är den implementerad som en lagrad procedur. 

 

Eftersom den lagrad procedur inte uppnådde den mängd felkontroll eller feedback som 

var önskvärd i detta fall var målet att byta ut den mot en databasapplikation som kan 

utföra samma arbete och utöka existerande funktionalitet samt stödjer möjligheten att 

finjustera regler men bibehåller snarlik effektivitet. 

 

Studien visar att detta är möjligt med hjälp av binärsökning och hashning genom att 

jämföra den lagrade proceduren med studiens algoritm för att finna skillnader i 

minneskonsumtion och körningstid. Studien visar att trots ytterligare funktionalitet 

bibehåller databasapplikationen snarlik effektivitet mot den lagrade proceduren. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

I dagens IT-samhälle lagras allt mer data i databaser, mängden poster ökar dagligen och 

kraven på effektivisering av databassystemen blir allt högre. Det finns olika sätt att uppnå 

en effektiv struktur för att bearbeta stora mängder data. Matchningsalgoritmer kan 

användas för att jämföra ny data med befintlig data. Inom databaser används dessa ofta 

för att undvika redundans och avvikelser för att skapa tillförlitlig data. Om data i 

databasen är komplex d.v.s. om varje dataobjekt innehåller flera attribut som måste 

jämföras kommer denna process inte vara trivial. När komplexa matchningsalgoritmer 

arbetar på en större mängd data är det viktigt att dessa är effektiva för att uppnå ett 

önskvärt resultat inom en rimlig tid, därför läggs det stort tonvikt på dessa. 

 

ELSA
1
 (Elmätare Livslängd Statistisk Analys) är ett kontrollsystem som sköts av SP

2
 

(Sveriges tekniska forskningsinstitut). Detta system används för att utföra stickprov av 

elmätare hos olika elbolag över hela Sverige samt övriga delar av norden. Systemet är 

byggt på en databas som lagrar information om samtliga elbolag och deras elmätare. 

Många elbolag i Sverige är nu anslutna till ELSA och de blir allt fler. Ett fåtal gånger per 

år (en till två gånger) skickar anslutna elbolag in information om sina elmätare till ELSA 

som SP sedan bearbetar och synkroniserar med databasen. När synkroniseringen utförs 

måste matchning mellan redan existerande mätare i databasen och de nya elmätarna 

utföras för att undvika redundans eller avvikelser. Matchning på en mängd kan i 

dagsläget ta flera minuter, då flera mängder ofta skall matchas efter varandra kan denna 

process ta flera timmar. 

 

För att uppnå en effektiv lösning är förutsättningarna bättre om tjänsten arbetar lokalt 

d.v.s. på den hårdvara som databasen är lokaliserad. Ett sätt att lösa detta är med en 

lagrad procedur som körs i den aktuella databasen, nackdelen med sagt tillvägagångssätt 

är hantering av felkontroll och flexibiliteten då den mer eller mindre bestäms av 

databashanteraren. Om tjänsten istället byts ut till en databasapplikation (se 3.2.2 

Databasapplikation) så kan felkontroll och flexibilitet hanteras separerat från databasen 

vilket skapar bättre kontroll över hur matchning av data sker. Detta är fördelaktigt för att 

kunna hantera fall där felmatchningar uppkommer. Samtidigt skapar detta 

tillvägagångssätt en bra, modulär struktur där ytterligare funktionalitet kan byggas på. 

Denna studie fokuserar på hantering av stora datamängder (1.000.000 till 10.000.000 

elmätare per mängd) i ett specifikt fall där matchningsalgoritmen körs i en 

databasapplikation, med möjlighet att köra den både lokalt så väl som på en dator 

ansluten till databasen via nätverk. Problemet är att separera matchningen från ELSA-

databasen och sköta den via en databasapplikation istället för via en lagrad procedur. 

  

                                                 
1
http://www.sp.se/sv/index/services/kontrollsystem_power_meter/sidor/default.aspx 

2
http://sp.se/sv/Sidor/default.aspx 

http://www.sp.se/sv/index/services/kontrollsystem_power_meter/sidor/default.aspx
http://sp.se/sv/Sidor/default.aspx
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1.2 Problemformulering 

Byta ut den lagrade matchningsproceduren ur ELSAs databas mot en databasapplikation 

för att tillföra funktionalitet och bibehålla likvärdig effektivitet. 

 Byta ut den lagrade matchningsproceduren mot en databasapplikation 

 Skapa en algoritm för vår databasapplikation som tillför funktionalitet men bibehåller 

effektivitet 

 Utöka databasapplikationens funktionalitet 

1.3 Viktigaste Forskningsbidrag 

Studien presenterar ett tillvägagångssätt för att matcha entiteter i en databasapplikation 

med lokal indexering och avancerad regelhantering, utanför databasen med bibehållen 

effektivitet. 

1.4 Rapportens Upplägg 

Kapitel ett beskriver vad rapporten handlar om och har en inledande beskrivning av 

problemmiljön.  Här formuleras även studiens problem samt de delmål som har 

identifierats. 

 

Kapitel två beskriver de vetenskapliga metoder studien använder samt hur resultatet 

utvärderas och på vilket sätt data analyserats. 

 

Kapitel tre innehåller teorikapitlet vilket är uppdelat i tre delar; ”databassystem”, 

”Befintligt System – ELSA” och ”Matchning”. Dessa delar ger en teoretisk grund med 

syfte att ge läsaren förståelse för begrepp som används och hur de tekniker som studien 

använder fungerar. 

 

Kapitel fyra består av relaterade arbeten. Här summeras likartade arbeten som kan vara 

intressanta för läsaren som komplement till denna studie. 

 

Kapitel fem är forskningskapitlet där systemet som implementerats beskrivs i detalj och 

designval motiveras. Här beskrivs även algoritmval, utvecklingsmiljö testmiljö och hur 

resultatet har analyserats i mer detalj. 

 

I kapitel sex presenteras resultatet från samtliga mätningar i tabellform och beskriver 

ingående vad tabellerna visar. 

 

Kapitel sju presenterar analyser för de resultat som testerna genererat i form av grafer 

samt förklara resultaten i detalj. 

 

Kapitel åtta innehåller slutsatsen av studien, här återkopplas problemformuleringen samt 

belysning av forskningsbidragen. 

 

I kapitel nio diskuteras vidareutveckling av databasapplikationen, vad som kunde 

förbättrats samt en sammanställning av utvärderingskriterierna (överförbarhet, reliabilitet, 

validetet och representativitet). 
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2 Metod 

2.1 Kunskapskaraktär 

Nedan följer en tabell av de kunskapskaraktärer som finns i studiens delmål. Dessa har 

tagits fram för att kunna bedöma ett adekvat tillvägagångssätt för hur målen skulle 

uppnås. 

Delmål Kunskapskaraktär 

Byta ut den lagrade matchningsproceduren 

mot en databasapplikation 

Prospektiv kunskap, karaktäriserande 

kunskap 

Skapa en algoritm för vår 

databasapplikation som tillför 

funktionalitet men bibehåller effektivitet 

Prospektiv kunskap, karaktäriserande 

kunskap 

Utöka databasapplikationens funktionalitet Prospektiv kunskap 

Figur 2-1 Tabell för kunskapskaraktär 

 

Dessa kunskapskaraktärer är baserade på Goldkuhl, G., (2011), Kunskapande. Samtliga 

delmål är prospektiva då de i någon mening är framtidsinriktade och bygger till största 

del på framtidsscenarion. Delmål ett och två kräver dock kunskap om det befintliga 

system och är därför även karaktäriserande kunskap. 

2.2 Forskningsmetod 

I studien används både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Den kvantitativa 

delen består av analysering av resultat från prestandamätningar på respektive algoritm för 

att kunna jämföra och utveckla studiens slutsatts. Den kvalitativa delen består av de 

intervjuer vi har haft med systemförvaltarna och observationer som gjorts (se 2.3 

Insamlingsmetod) i syfte att få mer kunskap om befintligt system. Då studien bygger på 

ett specifikt fall hos en extern uppdragsgivare valde vi att utföra en fallstudie, detta val 

gjordes utifrån boken ”Att genomföra examensarbete” (Höst, M., Regnell, B., Runeson, 

P., (2009), Att Genomföra Examensarbete). 

 

Då påtagliga mätvärden kan framställas genom ett flertal tester och jämföranden av 

prototyper är en empiristudie ett adekvat tillvägagångssätt. Vi har ett positivistiskt synsätt 

då vi tar fram empiriskdata och analyserar resultaten i form av minneskonsumtion och 

körningstid. 

 

Eftersom applikationen är liten och eftersom kraven på vad applikationen skulle kunna 

hantera var fastställt ansågs det opassande att använda någon redan existerande 

utvecklingsmetod. Istället används ett agilt utvecklande i kombination med brainstorming 

möten där krav och struktur först identifierades och därefter utvecklades prototypen för 

att uppnå de krav som i tidigare skede hade identifierats. 

 

Efter insikten att en brute-force lösning inte var effektiv i detta fall, använde vi oss av 

domänkunskap och kunskap om det befintliga systemet för att ta fram den algoritm som 

studien presenterar (se 5.2.4 Algoritmen). 
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2.3 Insamlingsmetod 

Genom interjuver och observationer har vi samlat in den största delen av vår kunskap om 

systemet då studien handlar om att fördjupa sig och förbättra ett existerande system. De 

interjuver vi haft är endast med vår uppdragsgivare då dem har insikt i systemet. Av 

denna anledning fanns det inget skäl att intervjua någon utomstående. Informationen från 

dessa intervjuer har legat till grund för 3.3 Befintligt system – ELSA. Dessa intervjuer 

har inte redovisats då det inte tillför något övrigt till studien. Då speciella 

utvecklingsverktyg och designval använts har vi letat saknad kunskap i läroböcker. 

2.4 Analysmetod 

Analysen jämför den framtagna algoritmen med befintlig algoritm för att generera en mer 

realistisk bild av hur effektiv algoritmen är. Detta medför också möjligheten att skildra 

vad algoritmen gör bättre respektive sämre gentemot den befintliga genom att jämföra 

körningstider och minneskonsumtion. Dessutom kan även målen med studien bedömas 

på ett tydligare sätt, då den befintliga algoritmen uppfyller dessa krav betyder det att den 

framtagna algoritmen bedöms som godkänd om den presterar snarlikt den befintliga. Med 

hjälp av tabeller illustreras körningstider och minneskonsumtion för respektive algoritm 

för att tydligt kunna jämföra dem, med hjälp av tabeller och diagram presenteras data om 

algoritmernas mätvärden på ett grafiskt tillfredställande sätt. 

2.1 Utvärderingskriterier 

Överförbarhet 
Överförbarhet har evaluerats utifrån möjligheten att återanvända studiens algoritm inom 

andra fält. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet har bedömt möjligheten att återskapa samma eller snarlika resultat från 

mätningar på algoritmerna som studien behandlar. Detta har bedömts utifrån 

standardavvikelsen. 

 

Validitet 

Validitet har evaluerats utifrån om vi mätt det som var avsikten att mäta. 

 

Representativitet 
Representativitet bedöms utifrån hur väl data som använts representerar 

problemdomänen. 
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3 Teori 
I detta kapitel diskuteras det befintliga systemet, då främst hur matchning fungerar. I 

samband med detta nämns även vad som sker innan och efter denna matchning. Kapitlet 

innehåller även teori inom relevanta områden. 

3.1 Effektivitet 

I denna rapport nämns effektivitet på flera ställen, det är då lämpligt att understryka vad 

som menas med effektivitet i denna rapport. Då effektivitet nämns menas att den 

databasapplikation som skall implementeras skall ha bättre, eller likvärdig, prestanda, i 

form av körningstid, som den lagrade procedur som tidigare använts vid matchning av 

elmätare. Förutom dessa kriterier krävs det även att minneskonsumtionen är acceptabel 

och antalet förfrågningar till databasen begränsas. 

3.2 Databassystem 

Följande avsnitt om databaser är baserat på Connolly, T., Begg, C., (2009) Database 

Systems: A practical Approach to Design, Implementation and Management. 

 

Nuförtiden när stora mängder data lagras används uteslutande databaser och 

relationsdatabasen är idag den mest använda databastypen. 

 

För att sköta en databas används mjukvara som går under samlingsnamnet DBMS 

(Database Management System). DBMS används för att definiera databasen genom att 

definiera datatyper, strukturer och begränsningar på de data som skall lagras. Med hjälp 

av DML (Data Manipulation Language) kan data även hämtas, uppdateras och tas bort i 

databasen. Det finns även speciella frågespråk (query language) som tagits fram för att 

underlätta sökning i stora mängder data. 

3.2.1 Distribuerade databassystem 

En distribuerad databas manager (DDBMS) är en databas som delats upp i flera delar där 

varje del innehåller olika data från databasen och hanteras av en egen DBMS. Dessa är 

sedan ihopkopplade via ett nätverk. Den lokala databasen kontrolleras av en lokal DBMS 

(LDBMS) som ansvarar för den lokala data som varje databas innehåller och är den typen 

av databas manager som normalt syftas på när DBMS nämns. Detta medför att varje site 

kan, oberoende av andra siter, processera frågor från användare som kräver åtkomst till 

den lokala databasen, men behöver även kunna hantera frågor som gäller data på andra 

siter i nätverket. Alla siter i nätverket behöver nödvändigtvis inte ha en lokal DBMS. 

 

En av fördelarna med en distribuerad databas är ökad prestanda. Eftersom de data som 

systemet kontrollerar är uppdelat i flera mindre delar kan delarna placeras nära de siter 

som har störst behov av den specifika data som en viss del innehåller. Detta medför även 

att frågor kan behandlas på olika siter samtidigt. Några andra fördelar är ökad 

tillgänglighet och ökad tillförlitlighet. Med ökad tillförlitlighet och tillgänglighet menas 

att fel hos en site inte innebär att hela databasen blir oåtkomlig. Andra delar av det 

distribuerade systemet kan fortfarande hantera frågor på vanligt vis. Då en site inte går att 
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kontakta kan någon annan site hålla en kopia av de data som siten erbjuder och systemet 

kan då dirigera frågor till siten med datakopian. 

 

Användarna som behöver informationen som lagrats i databasen nyttjar en 

databasapplikation för att få tillgång till de data som finns i den distribuerade databasen. 

3.2.2 Databasapplikation 

En databasapplikation kommer någon gång under sin exekvering kontakta en databas. En 

databasapplikation hämtar data genom att ställa specifika frågor till databasen, vanligtvis 

är dessa frågor skrivna i språket SQL. Dessa applikationer ser till att användaren kan se 

och ändra den data som lagras i databasen. På så sätt kan applikationer hämta den data 

som behövs utan att behöva ta hänsyn till den fysiska strukturen i databasen. 

 

Det finns olika sätt för en databasapplikation att kommunicera med ett databassystem. Då 

applikationen utvecklas finns möjlighet att skriva specifika SQL-frågor, d.v.s. frågorna 

skrivs specifikt för den typ av databassystem som används. Det finns även alternativ till 

detta tillvägagångssätt i form av LINQ i .NET ramverket (se 3.2.4 LINQ (Language-

Integrated Query) för mer information). 

 

Prestanda i databasapplikationer är den största fallgropen då det gäller prestanda i 

databassystem, vilket beskrivs mer ingående i 3.2.3 databasprestanda. 

3.2.3 Databasprestanda 

Enligt Grant Fritchey och Sajal Dam (Fritchey, G., Dam, S., (2009), SQL Server 2008 

Query Performance Tuning Distilled) är det till största delen applikationslagret som 

behöver optimeras för att förbättra tidsprestandan. Trots att en väl konfigurerad SQL 

Server, hårdvara och operativsystem krävs för en effektiv databas är dessa delar generella 

och redan väl optimerade för sina fall. Medan Databasdesignen och applikationslagret är 

applikationsberoende d.v.s. det finns ingen effektiv generell lösning som är lika optimal 

som en specifik, därför borde fokus läggas på dessa delar. 

 

Figur 3-1 visar tydligt skillnaden på prestandaökning som är relevanta för respektive fält 

beroende på bearbetningsområde. 
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Figur 3-1 Spenderad tid mot prestandaökning 

Baserat på diagram från Fritchey, G., Dam, S., (2009), SQL Server 2008 Query Performance 

Tuning Distilled, ss. 9. 

 

För att påverka databassystemets prestanda finns det några punkter som är viktiga att 

tänka på vid design av databassystem och utveckling av databasapplikationer. 

 

Överdriven blockering och deadlock 

Då SQL Server har ACID egenskaper (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) 

hanterar databasen att parallella transaktioner isoleras från varandra. Då två transaktioner 

försöker nå en gemensam datakälla parallellt på ett icke kompatibelt sätt sker en 

blockering (När en transaktion måste vänta på att en annan transaktion blir färdig) i 

databasen.  

 

Deadlock (transaktioner som väntar på varandra) sker då två, eller flera, transaktioner 

försöker komma åt låsta resurser som är i konflikt med varandra. Frågemotorn bestämmer 

då vilken transaktion som är billigast att återställa, denna transaktion blir då deadlock 

offer. Frågan måste då ställas igen för att exekveras och ge resultat. Naturligtvis påverkas 

tiden för exekvering av hur många blockeringar och deadlocks som inträffar. Det är 

därför kritiskt att kontrollera isoleringen och hantera frågornas omfång för att minimera 

blockering och deadlock. 

 

Dålig Indexering 

Dålig indexering innebär att SQL-servern måste hantera stora mängder data då en fråga 

skall hanteras, detta anses vara ett av de största prestandaproblemen på SQL server. Detta 

lägger stor press på hårdvaran och leder till överdriven mängd blockering och deadlock. 

 

Det anses vara databasadministratörens ansvar att sköta indexeringen då denna person har 

bättre förståelse av indexering. Dock bestämer utvecklarna som skriver databasfrågorna 

och de lagrade procedurerna hur indexeringen används. Att undvika dålig indexering blir 

då ett sammarbete mellan databasadministratör och utvecklare för att skapa bra 

indexering. 
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Dålig frågeställningsdesign 

Hur SQL-frågor formuleras spelar en betydande roll för databasens prestanda. Att ställa 

en fråga som hämtar för mycket data och ett filter som filtererar för lite motverkar 

poängen med indexering. För att förbättra prestanda måste SQL-frågorna formuleras så 

att de bara hämtar data som behövs samt filtrerar bort så mycket oväsentlig data som 

möjligt, för att minska tiden det tar att slå ihop data samt söka ut rätt data från resultatet. 

 

Dålig databasdesign 

Designen i en databas är inte generell, utan modelleringen beror på varje enskilt fall. En 

bra databasdesign handlar bland annat om att finna en balans mellan övernormalisering 

och undernomalisering. 

 

Övernormalisering sker när data i databasen delas upp i allt för många tabeller och skapar 

ett onödigt överflöd av antalet join-anrop som måste utföras för att kunna sammanställa 

data. Medan undernormalisering har motsatt betydelse; att för få tabeller skapas. Detta 

skapar problem när fler användare försöker läsa/skriva från/till en tabell som redan 

används. När en användare läser/skriver till en tabell så låser databashanteraren den för 

alla andra tills användaren som låste tabellen är klar. Om data istället hade delats upp i 

flera, mindre tabeller så kommer bara en liten del av den förut stora tabellen att låsas för 

de andra och på så sätt minska väntetiden för andra. 

3.2.4 LINQ (Language-Integrated Query) 

Följande kapitel om LINQ baseras på Microsoft (datum saknas), LINQ (Language-

Integrated Query). 

  

LINQ fungerar som ett abstrakt lager som kan användas för att kommunicera mellan 

applikation och databassystem. LINQ introducerades i .NET Framework 3.5 och kan 

anpassas för användning till i princip vilken datakälla som helst. Genom att använda 

LINQ behövs inte kunskap om specifika frågespråk, istället sköter LINQ omvandling av 

generella begrepp till specifika frågespråk.  

 

LINQ to SQL är ett väl optimerat lager för hantering av SQL frågor i .NET ramverket. 

Men detta innebär inte att de automatiskt genererade frågorna alltid är optimala. Därför är 

det viktigt, då prestanda är i fokus, att noggrant undersöka den fråga som genereras vid 

exekvering. 

3.2.5 PLINQ (Parallell LINQ) 

Följande kapitel om PLINQ baseras på Microsoft (datum saknas), Parallell LINQ 

(PLINQ). 

 

PLINQ är en utökning av LINQ som infördes med .NET ramverket 4.0. Tanken med 

PLINQ är att lätt kunna utföra parallella LIN Q-frågor med hjälp av Task Parallel Library
3
 

                                                 
3
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd460717.aspx 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd460717.aspx
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(TPL) vilket är ett bibliotek som sköter hantering av parallellismen i programmet så som 

skalningen av mängden trådar som kan användas beroende på antalet lediga processorer. 

 

Biblioteket tillåter utvecklaren att använda parallelliserade for/foreach loopar genom 

användning av Parallel.for/Parrallel.foreach. Hantering av listor med hjälp av LINQ kan 

även dessa använda sig av parallellismen genom kommandon som AsParallel() för att 

utföra arbete parallellt. 

 

3.2.6 DAL (Data Access Layer) 

Följande baseras på Esposito, D., Saltarello, A., (2009) Microsoft .Net: Architecting 

Applications for the Enterprise. 

 

Data Access Layer är ett kodbibliotek som ger tillgång till lagrad data i databaser och 

andra typer av lagring. Ett DAL används för att läsa och skriva data på ett uniformt sätt 

och för att systemet delegerar all kommunikation mellan lagring och system via DAL för 

att undvika onödiga kopplingar till lagring. 

3.2.7 Lagrade Procedurer 

Följande avsnitt om lagrade procedurer är baserat på Kroenke D., M. (2006) Database 

Processing: FUNDAMENTALS, DESIGN, AND IMPLEMENTATION. 

 

En lagrad procedur är ett program som ligger inuti databasen och kompileras när 

proceduren anropas (exekveras). Efter första gången proceduren anropas sparas den i 

cacheminnet vilket minskar exekveringstiden. Lagrade procedurer kan ta in parametrar 

och returnera resultat, där alla processer som har tillgång till proceduren kan anropa den. 

 

Det finns vissa fördelar med att använda sig av lagrade procedurer istället för 

applikationskod. Nämligen att lagrade procedurer aldrig distribueras till klientsidan utan 

lever i databasen och körs av databashanteraren, detta möjliggör även att 

databashanteraren kan optimera SQL frågorna. Ytterligare reduceras nätverkstrafiken 

som måste skickas mellan databasapplikationen och databassystemet. 

 

Nackdelarna med lagrade procedurer är bl.a. att det är svårt att felsöka eftersom 

feedbacken som skickas tillbaka är begränsad, det finns dedikerade IDE:er (Intergrated 

Development Environment) för att felsöka ytterligare men då måste minst två IDE:er 

används istället för en. 

Språket som används för att skriva lagrade procedurer är oftast DBMS-specifikt, om 

databassystemet byts ut måste ibland procedurerna skrivas om i ett språk som det nya 

systemet stödjer. (Harrison, G., Feuerstein, S., (2006)) 

3.3 Befintligt System - ELSA 

ELSA är ett kontrollsystem som består av en databas med stickprover, elbolag och 

information om deras elmätare och även en webbplats för administratörer och användare. 

Elbolag skickar information om sina elmätare till ELSA i XML-format. SP har här satt en 

övre gräns för hur många mätare en fil får innehålla vilket medför att flera filer skickas 
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när ett elbolag har fler elmätare än vad som tillåts, för närvarande är denna gräns 50.000 

elmätare per fil. Dessa filer skrivs in i databasen i en speciell tabell och får då ett id och 

länkas även ihop för att visa att de tillhör samma mängd om det är mer än en fil. 

 

Ansvarig på SP behandlar då den data som finns i databasen för att säkerställa att den är 

korrekt och att all information som krävs finns. Viss information kan SP själva korrigera, 

exempelvis vilken elmätarmodell, medan viss data kräver att elbolagen själva korrigerar 

och skickar nya filer till SP. 

 

När denna data är behandlad och godkänd matchas den mot befintlig data via en lagrad 

procedur för att reducera redundans och avvikelser. Resultatet av denna procedur lagras 

inte direkt över till befintlig databas. För att säkerställa att matchningen inte är 

undermålig måste SP godkänna resultatet, först efter godkännande verkställs resultatet på 

befintlig datamängd. 

 

Den matchning som utförs idag utförs med tre lagrade procedurer. Dessa procedurer utför 

olika uppgifter som alla krävs för det slutgiltiga resultatet. Den inledande proceduren har 

som uppgift att hitta den data i databasen som påverkas av matchningen. Om matchning 

tidigare utförts på samma datamängd kommer den att tas bort för att motverka redundans 

och vara säker på att det är matchningsinformation för den senaste matchningen som 

visas för användaren. 

 

För att sedan utföra matchning används en regelprocedur som innehåller reglerna i form 

av en lång sträng. Denna sträng returneras då anrop till regelproceduren sker och 

processeras av den procedur som har behov av reglerna. 

 

 
Figur 3-2 Exempel regler hämtade från befintligt system 

 

Ovan är ett exempel på regler. De rader som inleds med dubbla bindestreck (--) är regler 

som inte används för närvarande och är därför bortkommenterade. Varje regel har en 

egen rad och omsluts av parenteser. Den siffra som följer efter inledande parentes är 

identifieraren för regeln m.a.o. regelns id. Detta id används för att identifiera vilken regel 

två mätare matchades på för att kunna följa upp hur algoritmen arbetar. 

 

Det som sedan följer är de villkor som måste uppfyllas för att regeln skall vara sann, 

dessa är separerade med kommatecken. Varje villkor är sedan indelat i två delar 

separerade med ett skiljetecken (ett likhetstecken). Före skiljetecknet finns det attribut för 

de entiteter som skall jämföras och efter skiljetecknet följer tecknet som beskriver hur 

attributet skall jämföras. 
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De finns flera olika tecken som beskriver hur jämförelsen skall utföras. I Figur 3-2 

återfinns tre av dem: ”=”, ”E” och ”-”. Dessa tecken och de som ej återfinns i Figur 3-2 

beskrivs här i tabellen nedan. 

 

= Attributen är exakt lika 

- Attributen är skilda från varandra 

E Matcha mot annat fält 

L Liknande - betrakta som samma 

T Teckenmatchning 

I nuläget används E endast på serialNo och av denna anledning är det hårdkodat vilka 

fält algoritmen skall matcha mot. 

 

Dessa regler tolkas sedan av den tredje proceduren. Beroende på vilken operation 

villkoret behandlar kommer SQL frågan se olika ut. T.ex. motsvarar ett likhetstecken en 

join-sats i SQL frågan. 

3.4 Matchning 

3.4.1 Binärsökning 

Följande är baserat på Heineman G. T., Pollice G., Selkow S. (2008) Algorithms in a 

nutshell. 

 

När en algoritm söker igenom stora datamängder räcker sällan en brute-force lösning för 

att söka efter ett specifikt värde. För att reducera körningstiden kan binärsökning 

användas.  

 

En brute-force lösning på en sorterad lista med 10 element skulle starta på index 0 och 

utläsa om önskvärt värde finns på den positionen. Om inte skulle den fortsätta till index 1 

osv tills värdet som söks hittas eller att det inte finns fler element kvar i listan att jämföra 

med. Vilket resulterar i ett best-case      och ett worst-case     . 

 
Figur 3-3 Brute-force sökning av sorterad lista 

 

Binärsökning kommer börja med elementet i mitten av den sorterade listan, kolla om det 

är värdet som söks. Om elementet i listan inte är samma som det värdet som söks 

kommer algoritmen att ”dela” på listan d.v.s. algoritmen kommer utesluta en av sidorna 

från elementet utifrån om önskat värde som jämfördes var större eller mindre än 

elementet i listan. Om värdet som söks är mindre än elementet som undersöks vet 

algoritmen att värdet (om det finns) måste ligga på vänster sida av elementet. Efter att 
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algoritmen har valt sida kommer den igen välja elementet i mitten av dellistan och 

upprepa detta tills elementet som söks är funnet eller tills listan ej går att dela upp längre, 

med andra ord, värdet finns inte i listan. 

 
Figur 3-4 Binärsökning av sorterad lista. 

Notera att i listor med jämnt antal element är traversering definierad i algoritmen, om lägst  

element väljs skulle ovan exempel valt index 8 först som steg 3 sedan index 9 som steg 4. 

 

Best-case för binärsökning ger      men worst-case blir bara          vilket gör detta 

till en överlägset bättre algoritm jämfört med brute-force sökning. 

3.4.2 Hashtabell 

Följande är baserat på Herlihy, M., Shavit, N., (2008) The Art of Multiprocessor 

Programming. 

 

Hashning kan bl.a. användas vid insättning av värden i listor, där varje värde som sätts in 

får ett internt värde kallat hashvärde som bestämmer vart i listan värdet ska placeras. 

Tiden det tar att hämta ut, sätta in och ta bort värden blir väldigt kort förutsatt en effektiv 

hashfunktion. En hashfunktion bestämmer vad elementet som ska sätta in i en samling 

ska få för hashvärde. För att funktionen ska vara så optimal som möjligt är målet att 

genererar unika värden för olika element. Om hashfunktionen är dåligt implementerad 

kan effektiviteten bli lika dålig som en brute-force lösning. 

 

Det finns två typer av hashning, öppen- och sluten-hashning. Öppen hashning betyder att 

för varje hashvärde i listan finns en lista där flera värden kan sättas in. Sluten hashning 

betyder att endast ett hashvärde per element är tillåtet. 

 

Skulle flera element få identiskt hashvärde i sluten hashning kan detta hanteras på olika 

sätt. Algoritmen kan då implementeras på olika sätt för att hantera detta, t.ex. genom att 

flytta fram elementen i listan x-antal steg. Detta medför dock vissa problem. Skulle det 

bli många element som får samma hashvärde skulle det innebära att den vinst i söktid 

som en väl implementerad hashfunktion ger skulle gå förlorad eftersom alla de element 

som har identiskt hashvärde i värsta fall skulle behöva kollas igenom för att hitta rätt 

element. 

 

I öppen hashning läggs element med identiskt hashvärde i samma lista. Här finns det 

dock andra problem som kan uppstå. Eftersom element som får identiskt hashvärde 

hamnar på samma plats kan det vara svårt att säkerställa att alla element på en viss plats i 

listan faktiskt är identiska. Med en dåligt implementerad hashfunktion är det stor risk att 
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element får identiskt hashvärde, men elementen i sig är inte identiska. Antingen får 

hashfunktionen skrivas om så att den genererar bättre, mer unika, hashvärden eller iterera 

igenom de element som har identiskt hashvärde för att vara säker på att de element som 

har detta hashvärde faktiskt är identiska. 

 
Figur 3-5 Illustration av hashning 

Figuren visar hur respektive nyckel skickas genom hashfunktionen som genererar ett hashvärde 

som används för att placera nycklarna i listan. Notera att värde 2 tas upp av 2 nycklar (Leif och 

Mikael) och måste då hanteras på lämpligt sätt. 

 

En hashad lista kan ge borttagning, utsökning och insättning av element som      i best- 

och average-case, men kan bli så dåligt som      i worst-case om hashfunktionen är 

dåligt implementerad. 
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4 Relaterat Arbete 
Tidigare relaterad forskning som utförts inom studiens område är bland annat FRIL 

(Fine-Grained Records Integration and Linkage Tool) och LinkageWiz. Dessa två 

program behandlar samma område som studien fast med några skillnader. Syftet med att 

finna relaterade arbeten var för att få en förståelse kring existerande forskning och 

eventuella existerande lösningar som finns samt om det fanns möjlighet att ta lärdom av 

dessa. 

 

FRIL (Pawel Jurcyzk et al., (2008) FRIL) är open-source och väldokumenterat i 

forskningsartikel
4
 där författarna beskriver FRIL och hur det fungerar. FRIL behandlar 

samma problemdomän (matchning) som vår studie behandlar. 

 

LinkageWiz (LinkageWiz Software (Datum Saknas), LinkageWiz) behandlar samma 

problemdomän (matchning) som vår studie samt att möjligheten att testa programmet 

fanns. 

4.1 FRIL (Fine-Grained Records Integration and Linkage Tool) 

FRIL är ett open-source program (skrivet i Java) som hanterar attribut matchning och 

schema matchning.  FRIL skapades av Pawel Jurcyzk, James J. Lu, Li Xiong, Janet D. 

Cragan och Adolfo Correa under 2008. FRIL låter användaren finjusterar vilka algoritmer 

som ska användas på attribut nivå, t.ex. kan användaren välja mellan tre olika typer av 

strängmatchningar (Soundex, Q-gram och Equality) och med hjälp av fuzzy logic får 

användaren bestämma vilken tröskel som är acceptabel för att anse att två strängar 

referera till samma entitet. Med hjälp av användarens konfigurering kommer sedan FRIL 

att matcha de två datakällorna med varandra och presentera ett resultat. (Pawel Jurcyzk et 

al., (2008) FRIL) 

 

FRIL är väldigt konfigurerbar, till skillnad från studiens databasapplikation, då 

användaren kan specificera exakt vilka attribut som skall jämföras och hur de skall 

jämföras. Denna möjlighet finns även i studiens databasapplikation men måste då göras i 

regelfilen innan matchning utförs.  

 

FRIL har fokuserat väldigt mycket på generallitet och ger användaren väldigt många 

alternativ då matchningsinställningar görs. Eftersom FRIL är skrivet i Java är 

programmet plattformsoberoende vilket ökar överförbarheten. Studiens 

databasapplikation har inte samma mängd generalitet utan är fokuserad på att vara så 

effektiv som möjligt inom de fall programmet behandlar. Vilket i denna studie gör 

generaliteten i FRIL till en nackdel 

 

FRIL skulle rent funktionellt fungera för studiens fall dock så kräver programmet 

justering av inställningar allt för ofta för att vara effektivit. Ytterligare har FRIL inte 

samma möjlighet att implementeras i det redan befintliga systemet då matchningen bara 

är en del av ett mycket större system, detta system består av diverse tjänster som måste 

                                                 
4
 http://fril.sourceforge.net/amia2008jurczyk.pdf 

http://fril.sourceforge.net/amia2008jurczyk.pdf
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kunna kommunicera mellan varandra vilket en separat lösning inte skulle kunna tillföra 

på samma sätt som en skräddarsydd lösning. 

4.2 LinkageWiz 

LinkageWiz är ett program som hanterar datamatchning samt datarengörning genom att 

utföra matchningen baserad på sannolikhet. LinkageWiz kräver en Windows miljö och en 

databasmängd på max 2GB. LinkageWiz standardiserar data innan matchning för att 

reducera felmatchningar. Programmet använder sig av vikter på attribut nivå som 

tillsammans producerar ett värde som bestämmer om två entiteter matchar eller ej. Olika 

attribut ger olika mycket i värde då olika attribut kan betyda olika mycket för en 

matchning så som familjenamn eller kön.  (LinkageWiz Software, (Datum Saknas), 

LinkageWiz) 

 

Till skillnad från studiens databasapplikation, som är en del av ett större system, är 

LinkageWiz ett helt fristående program. LinkageWiz importerar tabellinformation via fil 

och ger användaren möjlighet att ändra matchningskriterier och kriterier för vad som är 

en matchning. Studiens databasapplikation hämtar information som skall matchas från 

databasen och ger inte möjlighet att ändra matchningskriterier efter att mängder valts. 

 

LinkageWiz tillhandahåller ett gränssnitt för att ange vilka attribut vald data skall 

matchas på, t.ex. kan det anges vilket attribut i de valda mängderna som är unik 

identifierare. Detta motsvaras av regelhanteringen i databasapplikationen. LinkageWiz 

nyttjar även strängapproximering för att hantera felstavningar, vilket innebär att ett 

felstavat namn kan ge träff baserat på hur lika namnen är och även på hur andra attribut 

som valts har matchat. Med de regler som finns i skrivande stund hanterar inte studiens 

databasapplikation strängapproximering, men databasapplikationen är byggd med stöd 

för att implementera strängapproximering om behov skulle uppstå. 

 

Resultatet från en matchning visas i en lista i LinkageWiz. Denna lista grupperar element 

som matchat tillsammans för att ge en tydlig överblick. Detta är något som inte hanteras 

av studiens databasapplikation eftersom det är utanför avgränsningen för studien. 

Databasapplikationen visar endast hur många element som matchat och hur många som 

är nya och sparar matchningen till ELSA databasen, detta steg hanteras dock av en annan 

del av det befintliga systemet. 

 

LinkageWiz skulle rent funktionellt fungera för studiens fall dock har användaren inte 

möjlighet att ändra i koden (ändra programmets funktionalitet), vilket kan begränsa 

vidarutvecklingen för ELSA. Dessutom har LinkageWiz inte samma möjlighet att 

implementeras i det redan befintliga systemet då matchningen bara är en del av ett 

mycket större system, detta system består av diverse tjänster som måste kunna 

kommunicera mellan varandra vilket en separat lösning inte skulle kunna tillföra på 

samma sätt som en skräddarsydd lösning. 
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5 Forskningskapitel 

5.1 Utvecklingsmiljö 

Enligt krav från uppdragsgivaren har vi använt oss av C# och LINQ i .NET ramverket.  

 

LINQ är ett standardiserat och väl optimerat verktyg för kommunikation mellan 

databassystemen och databasapplikationer utvecklade i .NET miljö (se 3.2.4 LINQ 

(Language-Integrated Query)). Uppdragsgivaren har idag redan ett väl strukturerat Data 

Access Layer (se 3.2.6 DAL (Data Access Layer)) som vi har använt oss av för åtkomst 

av data i databasen. Dataaccesslagret är uppbyggt kring LINQ. 

5.2 Implementation 

Matchningen i tidigare system använde sig av en lagrad procedur vilken sakna kontroll 

över väsentliga delar av datahanteringen. Bland annat gavs ingen feedback på hur långt 

proceduren hunnit och vilken elmätare den behandlade. Felkontrollen var även den 

undermålig. 

 

I och med detta har uppdragsgivaren ställt krav på att databasapplikationen skall förbättra 

felkontroll och feedback. Detta utförs med hjälp av en feedback-klass som hanterar 

feedback från algoritmklassen. Detta beskrivs utförliggare i stycke 5.2.2 

Databasapplikationen. Applikationen är även designad för att kunna köras på samma 

dator som databasen alternativt på en separat dator med tillgång till databasen via 

nätverksanslutning. Eftersom C# används som utvecklingsplattform tillkommer bra 

felkontroll via debug-verktyg då det tydligt går att följa vad som händer när programmet 

exekveras. 

  

Ett ramverk har skapats för att lätt implementera och hantera olika algoritmer. Därför 

används ett interface för att särskilja på applikation och matchningsalgoritmstruktur. 

Detta medför enklare testning och upphov till förbättring av alternativa algoritmer. 

 

Den feedback användaren ser förmedlas via en WCF-tjänst
5
 till befintligt system som 

presenterar det på lämpligt vis. 

5.2.1 Utbrytning av lagrad procedur 

Först var det tänkt att vi skulle bryta ut den lagrade proceduren till en databasapplikation 

skriven i C# och sedan skapa en ny algoritm. Den lagrade proceduren använder sig av 

avancerade MSSQL frågor och insättning av data i tabeller under algoritmens körning. 

Detta utfördes på ett sätt som skulle bli svårt att återskapa i C# t.ex. skulle körningstiden 

bli avsevärt mycket längre om algoritmen i varje iteration skulle göra anrop till databasen 

via nätverket. Därför valde vi istället att skapa en ny algoritm för databasapplikationen 

och sedan jämföra effektiviteten på denna gentemot den lagrade proceduren. 

                                                 
5
 http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/aa663324 

http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/aa663324
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5.2.2 Databasapplikationen 

Databasapplikationen är uppbyggd med hänsyn till ovan nämnda krav om effektivitet, 

feedback och felkontroll. Notera att det är främst i databasapplikationen det är möjligt att 

påverka prestandan (Se kapitel 3.2.3 Databasprestanda). För klassdiagram se Bilaga A – 

Klassdiagram för databasapplikation. 

 

För att sköta SQL frågor och uppdateringar av tabeller i databasen har LINQ tillämpats. I 

det befintliga systemet finns redan en DAL som innehåller metoder för hämtning av 

information från de tabeller som används. Samma DAL används för att lagra data till 

databasen efter att matchningen är genomförd. 

 

Eftersom mängden data som behandlas kan vara enormt stor (miljontals mätare) krävdes 

implementering av felkontroll för att lätt kunna navigera till områden där fel uppstår.  

 

Regelhantering 
Som tidigare nämnts var regelhantering i det befintliga systemet en egen lagrad procedur 

som sparade en sträng med regler separerade med parenteser (se 3.3 Befintligt System – 

ELSA). I den databasapplikation som utvecklats har en liknande struktur använts för 

regler då vi vill underlätta för de utvecklare som arbetat med det tidigare systemet. Men 

istället för att använda den lagrade proceduren för hämtning av regler används en textfil 

som innehåller samma regler som det tidigare systemet. Strukturen i denna textfil liknar 

den lagrade proceduren. 

 

 
Figur 5-1 Exempel på regler i databasapplikationen 

 

Figur 5-1 visar ett utdrag ur textfilen med regler. Varje rad är en regel. En rad börjar med 

det unika id som en regel har, följt av en lista med villkor. Dessa villkor består sedan av 

en sträng som motsvarar vilka fält som skall jämföras för att avgöra om två mätare 

matchar eller ej och en operator som beskriver hur de skall jämföras. 

 

Denna textfil läses in av programmet, tolkas och sparas som en lista i algoritm-klassen. 

Denna lista innehåller objekt av klassen Rule som i sin tur innehåller en lista med 

element av klassen Condition. 

 

Klassen Rule beskriver en regel och de villkor som måste uppfyllas för att denna regel 

skall ge en matchning. Varje rad i regelfilen motsvaras av en instans av klassen Rule. 

Denna klass innehåller en lista med villkor (Condition), regelns id (ruleId) och metoder 

för att matcha en omatchad mätare mot befintliga mätare som är hämtade från databasen 

och även en metod för filtrering av den lista som innehåller befintliga mätare. 
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Condition-klassen hanterar de villkor som måste uppfyllas för att regeln skall finna en 

matchning. Denna klass innehåller två egenskaper (properties): matchField och 

operation. matchField är en sträng som bestämmer vilket fält som skall matchas i de 

befintliga och omatchade mätarna. operation bestämmer hur fälten skall matchas mot 

varandra. 

 

Objekt baserade på databastabeller 
För att hantera information från de tabeller i databasen som vi använder information ifrån 

skapades klasser för detta ändamål. Då de egenskaper som skall jämföras för de olika 

mätarna är samma skapades en abstrakt klass (BaseMeter) som hanterar dessa egenskaper. 

Resterande mätarklasser ärver dessa egenskaper. Det har även skapats en enum vars 

innehåll reflekterar de egenskaper som kan matchas på hos de olika klasserna. 
 

De klasser som skapats utöver den abstrakta klass som nämns ovan är OriginalMeter, 

UnmatchedMeter och MatchedMeter.  OriginalMeter och UnmatchedMeter är de mätare som 

matchningen sker på och dessa ärver från BaseMeter. UnmatchedMeter är en mätare som 

inte matchats ännu och därför är det oklart om den redan finns i systemet eller skall 

läggas till som en ny mätare. OriginalMeter är en mätare som redan finns i systemet. 

MatchedMeter innehåller information om en matchning; vilka mätare som matchats och 

vilken regel de matchats på. 

 

Anledningen till att UnmatchedMeter- och OriginalMeter-klasserna finns i systemet är 

främst för ökad kodförståelse och för att förebygga för framtida regler. I dagsläget 

innehåller dessa klasser inga egenskaper utöver de som ärvs från BaseMeter-klassen.  

 

Då regelhanteringen är dynamisk och skall kunna hantera nya regler, samt förändringar 

av befintliga regler, är det omöjligt att veta vilka egenskaper som kommer anropas i 

vilken regel. Därför har indexoperatorn
6
 bytts ut i BaseMeter och på så vis går det att 

indexera UnmatchedMeter och OriginalMeter med MeterProperties enum och hämta den 

egenskap som krävs av det villkor algoritmen matchar på just då. 

5.2.3 Felkontroll och feedback 

För att sköta felkontroll och feedback har AlgorithmFeedback-klassen skapats, denna 

uppdateras med information undertiden algoritmen körs. 

 

När algoritmen startas rapporteras mängden mätare som finns i den omatchade mängden, 

vilken tid algoritmen startade och vilken användare som startade matchningen. För varje 

regel rapporteras sedan vilket id regeln har, vilken tid matchningen på denna regel 

startade och tiden då regel var färdig. Detta rapporteras till AlgorithmFeedback-klassen när 

regeln är färdig. Innan binärsökning utförs kommer algoritmen rapportera vilken 

omatchad mätare den just nu försöker matcha, AlgorithmFeedback-klassen håller även en 

variabel som indikerar hur många mätare i mängden som har behandlats. 
 

                                                 
6
 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/6x16t2tx.aspx 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/6x16t2tx.aspx
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AlgorithmFeedback-klassen kommer sedan anropas från ett annat projekt via en WCF-

tjänst för att ge återkoppling på matchningen och göra det tydligare för användaren hur 

långt kommen algoritmen är i sin exekvering. 

 

5.2.4 Algoritmen 

Naiv algoritm 
Först skapades en algoritm som arbetade enligt brute-force d.v.s. algoritmen tog för varje 

regel varje omatchad mätare och försökte matcha den mot varje befintlig mätare. 

Problemet med denna algoritm var att systemet ska kunna behandla över           

befintliga mätare mot minst            omatchade mätare, dessa ska matchas med hjälp 

av minst 16 regler. En brute-force approach skulle då i worst-case behöva göra 

                       matchningar vilket skulle vara en extremt ineffektiv 

algoritm (5                                               jämförelser). För att 

reducera körningstiden måste någon faktor reduceras tillräckligt för att produkten skulle 

bli acceptabel. 

 

Binäralgoritmen 

Lösningen blev en kombination av hashning och binärsökning. Då det kan förekomma 

dubbletter räckte det inte alltid att matcha omatchade mätare mot en befintlig mätare 

(krav var att hitta alla matchningar d.v.s. alla dubbletter skall ha matchats när algoritmen 

är färdig). Med dubbletter menas befintliga mätare som enligt reglernas villkor är 

identiska. På grund av domänkunskap kommer detta alltid generera dubbletter på korrekt 

sätt. Varför det finns dubbletter ligger utanför studiens avgränsning, därför har inte detta 

undersökts närmare. 

 

I vissa fall krävdes ett effektivt sätt att hitta och gruppera dessa dubbletter. Eftersom 

hashtabeller snabbt kan finna vart ett objekt skall placeras utifrån dess egenskaper valdes 

detta tillvägagångssätt. Genom detta beteende kunde alla mätare skickas till hashtabellen 

och den i sin tur kunde placera alla dubbletter i rätt element. 

 

Binärsökning användes för att det ansågs underlätta matchningar av omatchade mätare 

och befintliga mätare. Det största problemet med att bara använda hashning hade varit att 

skapa en hashfunktion som skulle klara avancerade regler. Detta problem försvinner vid 

användning av binärsökning eftersom sökningen inte längre använder hashvärdet, istället 

jämför den omatchade mätare med befintliga mätare utifrån regelns villkor. Därför valdes 

binärsökning för att matcha mätare. 

 

Senare upptäcktes att det kan vara fullt möjligt att använda hashtabeller och på så vis kan 

körningstiden minskas ytterligare. Detta diskuteras vidare i kapitel 9.2 Vidareutveckling. 

 

Algoritmen hämtar all data på en gång för att reducera antalet frågor till databasen. Detta 

medför att filtrering av den data som hämtades måste utföras. Alternativet hade varit att 

vid varje regel hämtat data från databasen och på så sätt undkommit filtreringen. Då vi 

vill avlasta databasen och nätverket kändes det förstnämnda alternativet bättre. 
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Minneskonsumtionen blir förvisso högre men då detta inte är ett problem på den 

servermaskin som algoritmen kommer köras på är detta irrelevant.  

 

Pseudokod 

Läser in fil med samtliga regler 

 

Ta in listan B som innehåller befintliga mätare 

Ta in listan O som innehåller omatchade mätare 

 

För varje regel 

{ 

 Skapa listan F utifrån filtrering av listan B på potentiella matchningar 

 Gruppera listan F för att samla dubbletter 

 Sortera listan F på regelvillkor 

För varje omatchad mätare i listan O 

{ 

Finn omatchad mätare i listan F med binärsökning  

Om matchningar hittas  

lägg till matchningar i listan M som håller alla matchade mätare 

} 

Ta bort de mätare som finns i listan M från listan B och O 

} 

 

Uppdatera databasen med nya- och uppdaterade mätare 

 

Algoritmen börjar med att läsa en fil med regler (se Regelhantering under 5.2.2 

Databasapplikation) som används för att kunna matcha mätarna med varandra. Efter 

detta tar algoritmen in två listor, en lista B med befintliga mätare och en lista O med 

omatchade mätare som ska matchas mot varandra.  

 

En loop itererar sedan igenom varje regel där reglerna är sorterade efter strängast regel 

först. Detta för att säkerställa att om en matchning sker mellan en omatchad mätare och 

en befintlig mätare, kommer inte omatchade mätaren matchas igen eftersom algoritmen 

redan har funnit en matchning på den strängaste regeln möjligt. 

 

För varje regel kommer algoritmen sedan att skapa en ny lista F som innehåller samma 

data som listan med befintliga mätare. Eftersom listan F består av samtliga mätare i hela 

databasen filtereras listan så att den bara består av mätare som potentiellt sätt kan 

matchas med de omatchade mätarna. Detta utförs genom att filtrera listan utefter 

nuvarande regels villkor t.ex. en regel som säger att matchning uppstår oom företagsid 

och tillverkningsår är identiska på respektive mätare så kommer filtreringen att filtrera 

bort de mätare i listan F som inte har samma företagsid och tillverkningsår som någon 

mätare i listan O.  

 

Listan F konverteras sedan till en hashtabell, vilket grupperar elementen med avsikten att 

hitta dubbletter bland de befintliga mätarna och placera dessa tillsammans. Varje mätare i 
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listan F kommer med hjälp av villkoren (t.ex. företagsId, tillverkningsår) på nuvarande 

regel generera ett hashvärde. Denna konvertering utförs för att effektivisera sökningen 

genom att minska mängden som måste sökas igenom och det kan i sin tur göra det 

möjligt att använda mer avancerade regler (t.ex. identifiera två snarlika strängar som 

matchade genom att ignorera det första fyra tecknen) utan att påverka körningstiden. 

Genom gruppering kan nu binärsökning finna alla instanser av identiska mätare i ett och 

samma element. 

 

Efter att listan F har grupperats sorteras den på gruppernas nycklar av anledningen att det 

är nycklarna som söks på med binärsökningen. Återigen används regelns villkor för att 

bestämma vart i listan en nyckel skall befinna sig. 

 

På så sätt kan nu binärsökning användas för att snabbt genomsöka listan F. Om 

matchningar hittas så läggs dessa till i en separat lista M som håller alla matchade mätare, 

denna lista används i slutet av algoritmen för att uppdatera databasen med de 

matchningar som hittats under körningen. Efter att de matchade mätarna har lagts till i 

listan M tar algoritmen bort de mätare som matchats från listan B samt listan med 

omatchade mätare O eftersom dessa mätare nu har matchats på den strängaste regeln. 

 

När borttagning är slutförd kommer algoritmen att undersöka om fler regler finns kvar, 

om så är fallet upprepas ovanstående steg med den nya regeln från det att listan F skapas. 

Om det var den sista regeln kommer algoritmen att uppdatera databasen med de nya 

matchningarna samt registrera nya mätare om det fanns några för att till slut terminera. 
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Figur 5-1 Flödesschema för systemet 

 

 

5.2.5 Implementation av binäralgoritm 

Vår binärsökningsalgoritm har implementerats 

med den binärsökning som tillhandahålls i 

.NET ramverket. Även om denna är effektiv i 

sig har vissa effektiviseringar gjorts. För 

klassdiagram se Bilaga A – Klassdiagram för 

databasapplikation. 

 

Mängden som söks igenom är väldigt stor då 

den innehåller alla befintliga mätare i ELSA 

databasen. I nuläget är detta ca 5,5 miljoner 

mätare och även om binärsökning är          

i worst-case skulle det gå att utföra denna 

sökning mer effektivt genom att minska 

mängden mätare som söks i. För att uppnå detta 

filtreras befintliga mätare som skall matchas. 

 

Filtrering 

Filtreringen utförs på samtliga befintliga mätare 

och utförs för varje regel. Algoritmen använder 

sig av de villkor som finns i den nuvarande 

regeln för att leta upp alla distinkta värden för 

dessa villkor bland de omatchade mätarna. 

Genom domänkunskap ignoreras vissa villkor 

vid filtrering, så som villkor där serienummer 

skall matchas då denna filtrering skulle ta lång 

tid och resultatet av en sådan filtrering ger en 

mängd med endast mätare som kommer få en 

matchning. Tiden att genomföra denna 

filtrering tar lång tid eftersom serienummer är 

en unik identifierare för varje mätare och 

genererar då en stor lista med distinkta värden 

att filtrera på. 

 

När de befintliga mätarna filtrerats på mängden 

omatchade mätare blir resultatet en mängd 

befintliga mätare som är potentiella kandidater 

för matchningar. På så vis har mängden mätare 

blivit avsevärt mycket mindre. Detta och det 

faktum att filtrering utförs parallellt (PLINQ) 

medför små optimeringar i algoritmen. 
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Gruppera 

Nästa uppgift som utförs, innan sökning, är att dela upp den filtrerade mängden för att 

hitta dubbletter. Om dubbletter finns i den filtrerade mängden (m.a.o. finns de även i den 

befintliga mängden) skall alla dubbletter sparas till databasen om det sker en matchning. 

Detta sker genom att skapa en Lookup med de filtrerade befintliga mätarna. 

 

Typen Lookup<TKey, TElement> där TKey är typen på nyckeln som identifierar TElement 

som är de element som sparas i listan. De nycklar som sparas tilldelas ett hashvärde och 

placeras i Lookup-tabellen utefter detta värde. Anledningen till att en Lookup används 

istället för en Dictionary är att en Dictionary kräver att nyckeln som används är unik för 

varje element, medan flera element kan ha samma nyckel i en Lookup. Detta är ett krav i 

vår implementation då det kan förekomma dubbletter. 

 

Lookup<TKey, TElement>-tabellen består av en nyckelmätare (en befintlig mätare) och 

elementet är en lista av befintliga mätare som är identiska med nyckelmätaren. Det som 

avgör om två mätare är identiska baseras på den nuvarande regelns villkor. 

 

Det sista som utförs i grupperingen är att omvandla Lookup-tabellen till en 

List<KeyValuePair<BaseMeter, IEnumerable<OriginalMeter>>>, detta motiveras med att 

binärsökning i .NET ramverket inte finns på Lookup-tabeller men det finns på List. I 

övrigt bibehålls strukturen hos Lookup-tabellen genom att ha en lista med KeyValuePair7 

där BaseMeter är nyckeln och IEnumerable<OriginalMeter> är den/de mätare som är 

identiska med nyckelmätaren. 

 

Sortering 
Efter gruppering behöver listan sorteras då det inte finns några garantier på att listan är 

sorterad i det skick den är. Sorteringen sker med ett anrop till metoden OrderBy på listan 

och med detta anrop skickas ett objekt som implementerar IComparer. Detta objekt 

innehåller metoder för hur mätarna i listan skall placeras i relation till varandra. Listan 

sorteras på de villkor som den aktuella regeln har och på så vis går det att använda 

binärsökning (BinarySearch8) för att hitta UnmatchedMeter i listan med OriginalMeter. 

Anrop till binärsökning och andra anrop i denna beskrivning sker enligt Binäralgoritmen 

i kapitel 5.2.4 Algoritmen. 

5.3 Utvärdering av prototypen 

Samtliga mätningar har mätt effektiviteten i form av körningstid och minneskonsumtion 

av respektive algoritm med samma testdata. Eftersom det nya systemet arbetar på en 

separat dator utfördes samtliga mätningar på denna för att säkerställa samma 

förutsättningar. Resource Monitor har använts för att mäta minneskonsumtion. Samtliga 

tester har utförts tio gånger på respektive mängd för att kunna avgöra mätvärdenas 

reliabilitet. 

                                                 
7
 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/5tbh8a42.aspx 

8
 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ftfdbfx6.aspx 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/5tbh8a42.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ftfdbfx6.aspx
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5.3.1 Testdata 

Mätningarna utfördes med tre olika mängder som benämnts L (Liten), M (Mellan), S 

(Stor). Dessa tre mängder innehåller olika antal elmätare (L-mängd: 100.634 st,  

M-mängden: 255.788 st, S-Mängden: 1.043.042 st). 

 

Utöver dessa mängder som representerar de olika fallen finns även en mängd som alltid 

hämtas från databasen. Detta är mängden med befintliga mätare som innehåller alla de 

mätare i systemet som tidigare blivit matchade och synkade (antal mätare: 5.668.073 st). 

Dessa mätare är de som de tidigare nämnda mängderna (L-, M- och S-mängden) kommer 

matchas mot. 

 

 L-Mängd M-Mängd S-Mängd Befintlig Mängd 

Antal 100634 255788 1043042 5668073 

Figur 5-2 Antal mätare i de olika mängderna 

 

Testdata är i detta fall de filer som elbolag skickat in vilket innehåller information om 

elmätare. Ingen vikt har lagts på vilket elbolag som elmätarna tillhör. Istället har dessa 

mängder valts utefter den lagrade proceduren. Då den lagrade proceduren påverkas till 

största del av hur många mätare som skall matchas (antal omatchade elmätare som 

filen/filerna innehåller) har vi valt de tre mängderna utifrån detta storlekskriterium i 

första hand. Under tiden testerna utfördes märkte vi att vår binäralgoritm hade problem 

med att hantera M-mängden. Detta har analyserats närmare i kap 7.1 Körningstider. 

5.3.2 Utrustning 

Mätningarna utfördes på en HP EliteBook 8540w med följande specifikationer. 

Processor Intel Core i7 M620 (2.67 GHz)  

Minne 8 GB DDR3 

Hårddisk 7200 RPM 

Operativsystem Windows 7 Enterprise (Service Pack 1) (64-bit) 

Kompilator Visual Studio 2010 (Release mode) 

Databassystem MSSQL Server 2008 R2 

5.3.3 Testmiljö 

För att kunna testa och jämföra mätningsresultaten mellan de båda algoritmerna var det 

viktigt att båda algoritmer testades under samma förutsättningar. Detta gjordes genom att 

överföra båda algoritmerna till en och samma dator, där testen sedan utfördes. 

 

Anledningen till varför testerna borde utföras på samma dator är främst för att kunna 

mäta effektiviteten på matchningen. Dock finns det en design skillnad som måste noteras. 

Den lagrade proceduren kommer alltid att utföras lokalt och kommer även åt all data 

(som ska matchas) lokalt. Men binäralgoritmen behöver inte vara lokal, den är byggd 

med syftet att kunna flytta databasapplikationen från datorn med databasen och att 

databasapplikationen sedan skall ha möjlighet att begära data från databasen via nätverk. 

Detta medför tidskostnader i form av nätverskommunikation d.v.s. mängden data som ska 

skickas och tas emot, vilken hastighet nätverket har, hur mycket nätverkstrafik som 

existerar, nätverkstörningar etc. Därför har vi i analysen räknat med tiden det tar att 
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matcha data från början till slut samt hur lång tid det tar att matcha plus tiden det tar att 

hämta data om databasen existerar lokalt på datorn. Därför kommer tiden det tar för den 

binära algoritmen att matcha en mängd data ytterligare öka med en variabel som beror på 

nätverkskommunikationens samtliga aspekter (hastighet, datamängd etc.). 

 

Mätmetod 

Först utfördes mätningar på den lagrade proceduren genom att manuellt starta 

körningarna en efter en. Först 10 gånger på L-mängden sedan 10 gånger på M-mängden 

sedan 10 gånger på S-mängden. När varje mängd hade utförts startades datorn om. 

Ovanstående upprepades även på binäralgoritmen. Under körningarna undersöktes noga 

samtliga av systemets processer så att det inte tog ovanligt mycket kraft från datorn samt 

att datorn inte tvingades börja flytta delar av processens arbetsminne till hårddisken vilket 

skulle påverka körningstiden och reflekteras i mätningarna. 

 

Mätning av minneskonsumtion 

Algoritmernas minneskonsumtionsmätningar har analyserats med hjälp av verktyget 

Resource Monitor
9
. Vilket är ett prestandaverktyg som är byggt av Microsoft och följer 

med Windows Vista och Windows 7 (i skrivande stund). Resource Monitor valdes för att 

det fanns möjlighet att se hur mycket minne som varje process i operativsystemet begär 

och på så sätt generera mätbara värden. Eftersom den lagrade processen höll minnet även 

efter processen var slutförd skulle det vara tidskrävande att starta om datorn varje gång en 

mätning utfördes, därför mättes minnet bara några få gånger per mängd för att i någon 

mån säkerställa att minneskonsumtionen var relativt noggrann. Eftersom varje test hämtar 

och behandlar samma data bör minneskonsumtionen vara snarlik därför fanns ej skäl till 

att mäta minneskonsumtionen för varje testkörning. Den mätning som konsumerade mest 

minne valdes att presenteras i resultatet.  

 

Notera att minnet vi läst av (från Resource Monitor) är Working Set Memory d.v.s. den 

kolumn som mäter hur mycket minne processen begärt av operativsystemet men inte 

nödvändigtvis använt alltigenom. Mätningarna på minneskonsumtion är med andra ord 

ungefärliga, inte exakta. 

 

Det finns verktyg som är inbyggda i .NET ramverket som kan användas för att mäta 

minneskonsumtionen, dock uteslöts dessa verktyg eftersom de påverkade körningstiden. 

5.3.4 Analys av mätdata 

10 mätningar har utförts på den befintliga, lagrade proceduren och binäralgoritmen. 

Dessa mätningar har sammanställts i tabeller för att underlätta analysering. Medelvärden 

och standardavvikelser har tagits fram för alla mängder för att tydligöra skillnaden mellan 

de båda algoritmerna. 

                                                 
9
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Open-Resource-Monitor 

http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Open-Resource-Monitor
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5.3.5 Utvärdering av mätdata 

Jämförelse av de båda algoritmerna utfördes genom att analysera tabellerna och de grafer 

som skapats utifrån mätdatat. Genom detta kunde binäralgoritmens prestanda utvärderas i 

förhållande till den lagrade proceduren. 
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6 Resultat 
Detta kapitel visar sammanställningar av data från körningar av binäralgoritmen och 

den lagrade proceduren. Dessa körningar ställs upp i tabeller där det tydligt framgår 

vilken körning det är, hur lång tid det tog, antal mätare i mängden, minneskonsumtion, 

medelvärdet för körningarna och standardavvikelsen. 

6.1 Presentation av data 

Tre mängder valdes (L-mängd, M-mängd och S-mängd; dessa beskrivs i 5.3.1 Testdata) 

som innehåller data som illustrerar tre olika scenarion för den lagrade proceduren. 

Experimenten utfördes tio gånger på vardera mängd och algoritm för att sedan jämföras i 

tabeller och grafer. 

 

Först var det tänkt att mätningarna skulle utföras per regel och mängd för att se vilken 

algoritm som är snabbast på de olika typerna av regler vi hanterar (sträng matchning, 

attribut matchning etc.). Men efter att ha testkört några regler uppmärksammades att 

tidsskillnaderna för varje regel var likartade och att arbetet som skulle krävas för att 

utföra den typen av mätningar flera gånger på regelnivå hade varit omotiverat arbete, då 

det inte hade genererat något direkt åtråvärt resultat.  

 

Medelvärdet presenteras i studien för att visa hur algoritmen klarar av matchningarna i 

genomsnittliga fall. Ytterligare beräknades standardavvikelsen och variationskoefficient 

för att demonstrera hur mycket mätningarna avvek från medelvärdet. 

 

Här följer tabeller över de mätdata som tagits fram genom testning av algoritmerna. I 

dessa tabeller går det att se tiden för varje test, medelvärde för testen, standardavvikelse 

samt variationskoefficient och minneskonsumtion för varje mängd. 

6.1.1 Lagrad Procedur 

 
Figur 6-1 Tabell över test för lagrad procedur 

Figur 6-1 visar att körningstiderna för den 

lagrade proceduren är stabila för alla 

mängder. Alla tre mängder har en 

körningstid för test 1 som är 7-10 sekunder 

högre än medelvärdet. Detta analyseras 

vidare i 7.1 Körningstider. 

 

Vidare är variationskoefficienten hög för 

L-mängden. Detta beror på ovan nämnda 

körningstid och medelvärdet för mängden. 

Körningstiden för test 1 på L-mängden 

bidrar till den höga standardavvikelsen då 

den är relativt stor i förhållande till övriga 

mätvärden för L-mängden. Detta leder till 

en hög variationskoefficient. 
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6.1.2 Binäralgoritm 

 
Figur 6-2 Tabell över test för binäralgoritmen 

 

Figur 6-2 visar en tabell över de körningar som gjordes på binäralgoritmen. Denna figur 

innehåller de fält som finns i Figur 6-1 med ett undantag, här finns även körningstider för 

algoritmen då data hämtas från databasen. Detta är relevant för denna algoritm då den 

behöver hämta data från databasen till skillnad från den lagrade proceduren som arbetar 

direkt i databasen.  

 

Som det går att se i Figur 6-2 tog hämtning av data från databasen c:a 25 - 30 sekunder i 

de olika testfallen. Data hämtades från en lokal databas vid testning d.v.s. inga 

nätverksbegränsningar tillkom. Hämtningstiden kommer vid installation att variera 

beroende på anslutningshastighet och distans mellan databas och datorn som kör 

databasapplikationen. Mätningar av minneskonsumtion för binäralgoritmen tar inte 

hänsyn det minnet som databasen konsumerar vid hämtning av data. 

 

 
Figur 6-3 Resultat tabell över matchade mätare 

 

Figur 6-3 visar att både den lagrade proceduren och binäralgoritmen producerar samma 

resultat när det kommer till matchningarna på samtliga testmängder. Tabellen visar även 

att totalt antal matchade mätare överstiger antalet mätare i M- och S-mängden. Detta 

beror på dubbletter, med andra ord har mätare bland de omatchade mätarna blivit 

matchade mot mer än en befintlig mätare. 
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7 Analys 
I detta kapitel kommer de värden som tagits fram i tabeller i kapitel 6 analyseras och 

utvärderas. Motiveringar och förklaringar presenteras kring avvikelser. 

7.1 Körningstider 

 
Figur 7-1 Medelvärden på körningstider 

 

I grafen går det på ett tydligt sätt se det fenomenet som nämns i kapitel 5.3.1 Testdata. 

Det som går att se är att på M-mängden är binäralgoritmen betydligt sämre än den 

lagrade proceduren. Detta visar på att det inte bara är antalet mätare som påverkar tiden 

det tar att matcha, det beror även på den data som skall matchas. 

 

Som grafen visar är körningstiden av binäralgoritmen på M-mängden väldigt hög i 

jämförelse med den lagrade procedurens körningstid. Detta beror på hur algoritmerna är 

implementerade. Binäralgoritmen filtrerar mängden genom att hämta de mätare som har 

möjlighet att matchas på regelns villkor, detta för att reducera antalet jämförelser som 

behövs utföras i binärsökningen. I fall som M-mängden där elmätare som filtreras och 

sorteras inte kan hanteras på ett effektivt sätt kan körningstiden öka. Liknande problem 

kan även uppstå för den lagrade proceduren. Då den data som skall matchas inte är 

konsekvent behandlad är det intrikat att optimera en algoritm för samtliga mängder. Det 

finns dock redan små optimeringar som kan implementeras i binäralgoritmen för att 

underlätta matchningen. Dessa diskuteras i kapitel 9.1 Vidareutveckling. 

 

Det finns risk att dålig indexering (se 3.2.3 Databasprestanda) är skälet till den 

avvikande tiden (på M-mängden) i Figur 7-1 för binäralgoritmen, dock fanns inte tid att 

utforska denna spekulation. 
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Rapporten presenterar inte någon graf med standardavvikelser då dessa är så pass små att 

de i en graf inte skulle påvisa något som inte redan nämnts eller kan utläsas från andra 

grafer. 

 

I de tabeller som presenterats i kapitel 6.1 Presentation av data återfinns de 

standardavvikelser som tagits fram. Det som kan utläsa från dessa är att 

standardavvikelsen är större för den lagrade proceduren. Detta beror på den första 

körningen för varje mängd där tiden är 7-10 sekunder sämre än de övriga tiderna. Dessa 

sekunder beror på att databasen kompilerar och sparar kompilerad data i minnet från den 

lagrade proceduren vid första körningen på varje mängd. Detta innebär att vid nästa 

körning av samma lagrade procedur utnyttjar databasen den information som tidigare 

sparats för att ge snabbare resultat. Detta är en av anledningarna till varför datorn 

startades om mellan körningarna på olika mängder för den lagrade proceduren. 

 

För binäralgoritmen är standardavvikelsen låg, detta visar att algoritmen är deterministisk 

och att noggrannheten på mätningarna är god. 

7.2 Minneskonsumtion 

 
Figur 7-2 Diagram över minneskonsumtion i gigabyte (GB) 

 

Diagrammet visar att minneskonsumtionen är stabil för den binära algoritmen men visar 

även att vid relativt små mängder mätare blir minneskonsumtionen stor. Främsta 

anledningen till detta är att samtliga befintliga mätare hämtas alltid från databasen oavsett 

matchning. De skillnader som finns mellan mängderna beror det på att flera listor skapas 

för hantering av mätarna under algoritmens exekvering. T.ex. skapas en extra lista för de 

befintliga mätarna vid filtrering med de mätare som potentiellt kan matchas mot den regel 

som just nu behandlas. Detta är även vad som ger upphov till att minneskonsumtionen för 

M-mängden är lägre än den för L-mängden på binäralgoritmen. 

 

Då filtreringen utförs kommer detta ge upphov till en ny lista för varje regel. Mängden 

mätare i dessa listor skiljer sig avsevärt mellan olika mängder och på M-mängden blir 

3,612 
3,414 

4,132 

2,496 

4,278 4,318 

L-mängd M-mängd S-mängd

Binäralgoritm Lagrad Procedur



 

- 33 - 

 

denna lista nästan identiskt genom hela exekveringen medan listorna på L-mängden 

skiljer sig mer mellan olika regler. Även om M-mängden innehåller fler mätare kommer 

denna filtrering i vissa fall skapa detta beteende. Detta beror på den data elbolagen 

skickar till SP. Den data som tas emot innehåller inte alltid tillräcklig information om 

mätarna men kan ändå vara bra nog för att bearbetas av ansvarig på SP. Detta kan leda till 

större minneskonsumtion i vissa fall. I jämförelse med den lagrade proceduren är ändå 

binäralgoritmen bättre på de större mängderna vilket är önskvärt resultat. 

 

Den lagrade proceduren jobbar direkt på databasen och därför blir minneskonsumtionen 

en del av databasens konsumtion. När den lagrade proceduren körs sparas den data som 

använts och på så vis kommer samma data inte behöva hämtas igen om inte cacheminnet 

som sparade datan blir fullt. 

7.3 Teoretisk Analys 

Det är svårt att se någon trend i de körningstider som presenteras i Figur 6-2 och Figur 

7-1 för binäralgoritmen, då körningstiden beror på hur behandlad de data som matchas är 

och det är även därför det är svårt att spekulera i hur algoritmen arbetar på andra mängder 

(utöver de tre som valts) i den befintliga databasen. Om binäralgoritmen tas i bruk idag 

skulle körningstiderna vara bättre än de som presenterats i rapporten då SPs server är 

kraftfullare än den server som använts för att utföra testerna. Då databasapplikationen 

kan vara fristående från databasen kan körningstiden påverkas av nätverksavstånd och 

andra applikationer som körs på servern. 

 

Om ELSA skulle expandera till andra delar av Europa, och på så vis öka mängden 

elmätare i databasen, skulle kravet på mängden minne i servern öka. När det gäller 

körningstiden är det svårt att spekulera i hur den påverkas, det enda som kan sägas är att 

körningstiden skulle öka desto fler elbolag som ansluter sig till ELSA då algoritmen 

hämtar samtliga befintliga mätare från databasen innan matchning. Tiden det tar att 

matcha kommer också att påverkas då filtreringsprocessen filtrerar utifrån samtliga 

elmätare i databasen. 

 

Då nuvarande system kräver c:a 4-5 Gigabyte minne av servern när det rör sig om c:a 5 

miljoner elmätare är det inte osannolikt att detta kommer stiga till c:a 45-50 Gigabyte om 

t.ex. Tyskland skulle ansluta sig med samtliga av landets elmätare (deras folkmängd 

(2012) är c:a 9 gånger större än Sveriges). Ur minnesperspektiv måste ett flertal länder 

ansluta sig till ELSA innan minnesbehovet överstiger vad en server kan hantera. 
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8 Slutsatser 
Studiens mål var att ”Byta ut den lagrade matchningsproceduren ur ELSAs databas mot 

en databasapplikation för att tillföra funktionalitet och bibehålla likvärdig effektivitet”. 

Genom att 
1. ”Byta ut den lagrade matchningsproceduren mot en databasapplikation” 

2. “Skapa en algoritm för vår databasapplikation som tillför funktionalitet men bibehåller 

effektivitet” 

3. ”Utöka databasapplikationens funktionalitet” 

Databasapplikationen kan utföra exakt samma uppgifter som den lagrade proceduren kan, 

därav anser vi att vi har uppnått det första delmålet. Detta styrks av Figur 6-3 i kapitel 

6.1 Presentation av data. 

 

Den algoritm som är implementerad i databasapplikationen klarar av alla regler som den 

lagrade proceduren klarar av samt möjlighet att behandla mycket mer avancerade regler 

så som strängapproximering, detta är egentligen en bieffekt av att C# användes för att 

skapa databasapplikationen. Detta klargörs i kapitel 5.2 Implementation. 

 

Testerna i Figur 7-1 i kapitel 7.1 Körningstider visar även att binäralgoritmen trots stöd 

för extra funktionalitet uppnår likartade prestanda som den lagrade proceduren. 

 

Databasapplikationen stödjer även djupare nivå av felhantering och feedback vilket är 

beskrivet i kapitel 5.2.3 Felkontroll och feedback. Möjligheter att vidareutveckla 

algoritmen diskuteras i kapitel 9.1 Vidareutveckling. 

8.1 Vad som uppnåtts 

Studien har presenterat möjligheten och förklaring till hur en databasprocedur kan bytas 

ut mot en databasapplikation för att vinna hantering av felkontroll och feedback. Trots att 

matchningen har flyttats från en lagrad procedur i en databas till en extern 

databasapplikation visar studien att algoritmen bibehåller snarlik effektivitet. 
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9 Diskussion 

9.1 Utvärderingskriterier 

Överförbarhet 

Reglerna är specifika för mängden som matchas vilket innebär att lösningen skulle kunna 

appliceras i andra fält så länge fälten har sina egna regler utifrån den data som ska 

matchas. Algoritmen hanterar bara matchning i relationsdatabaser och mellan entiteter. 

Den kan inte hantera schema matchningar. Eftersom algoritmen är utformad på de vis den 

är (se 5.2 Implementation) är det ur algoritmsynpunkt oviktigt hur databastrafik hanteras, 

med andra ord kan databasapplikationen som utnyttjar denna algoritm finnas lokalt på 

samma dator som databasen eller kontakta databasen via nätverk. 

 

Reliabilitet 

Då mätvärdena är påtagliga är resultaten som presenteras i denna rapport objektiva och 

otvetydiga. Reliabiliteten stärks ytterligare av den låga variansen hos mätningarna (se 6.1 

Presentation av data). Under testkörningarna observerades processortid, 

minneskonsumtion och om delar av samtliga processers arbetsminne hade flyttats till 

hårddisken vilket stärker pålitligheten av mätningarna eftersom yttre faktorer 

minimerades. Observation av datorvärme och nätverksanalys utfördes ej och därför kan 

det ej uteslutas att dessa faktorer påverkat resultatet. Då standardavvikelsen är låg ansågs 

det omotiverat att utföra fler än tio mätningar per mängd. Detta stärker sannolikheten att 

återskapa samma eller snarlika mätvärden.  

 

Validitet 

Alla mätningar utfördes på samma dator vilket innebär lika förutsättningar för båda 

algoritmerna och att hårdvaran inte påverkat resultaten. Tidsmätningarna har utförts på 

samma sätt för alla mätningar vilket medför att eventuella systematiska fel bör drabba 

alla mätningar på liknande vis. Då samtliga mätvärden var påtagliga fanns inga tvivel om 

vad som behövde mätas. 

 

Representativitet 
Då de mängder som utgör testdata är hämtade från det befintliga systemets databas har 

testerna utförts på verklig data. Resultatet är väldigt beroende av indata vilket syns tydligt 

i 6.1 Presentation av data och 7.1 Körningstider. Dessa kapitel visar att den data som 

skall matchas behöver vara behandlade på ett, för algoritmen, önskvärt sätt för att ge god 

prestanda. 

9.2 Vidareutveckling 

Vi ser att binäralgoritmen kan utvecklas vidare, främst då inom filtrering eftersom denna 

funktion har en direkt påverkan på körningstiden. För att förbättra detta kan en funktion 

implementeras som uppskattar om det är värt att filtrera mängden mätare innan sökning 

när antalet understiger ett specifikt värde d.v.s. om tiden det tar att filtrera mätarna 

kommer reducera tiden för sökning av mätare tillräckligt mycket att den totala tiden 

minskar. 
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Ytterligare skulle algoritmen kunna förbättras genom att kontrollera om samtliga 

omatchade mätare redan har matchats och i så fall konstatera att körningen är avklarad, 

istället för att fortsätta på nästa regler som ändå inte kommer resultera i matchningar 

eftersom mätarna redan har matchats på strängare regler. 

 

Algoritmen baseras på binärsökning samt hashning. För motivering till varför 

binärsökning användes se Binäralgoritmen i 5.2.4 Algoritmen. I ett sent skede 

upptäcktes att sortering och binärsökning kan varit överflödigt då sökning av element 

antagligen kunde utföras direkt efter grupperingen (se 5.2.4 Algoritmen). På grund av 

tidsbrist kunde inte detta alternativ utforskas. 

 

Trots att det är en viktig del av vår applikation (rent prestandamässigt) har det inte lagts 

någon större vikt på hur den data vi matchar indexeras. Vidareutveckling av indexering 

skulle eventuellt kunna bidra till en mer effektiv algoritm då risken finns att dålig 

indexering kan uppstå (se 3.2.3 Databasprestanda). 
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Bilagor 
Bilaga A – Klassdiagram för databasapplikation 

 



 

 

 

 
 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i Innovation Lab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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