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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att med avseende på Snow Softwares databas försöka att 

effektivisera samt omstrukturera de procedurer som hanterar deras regelverk. Den är ej inriktad på 

att utvärdera eller förändra de algoritmer som redan finns i Microsoft SQL Server. 

Ett flertal olika prototyper framställdes och utvärderades. Dessa var ej specifika för just denna 

databas och kan därför vara intressanta även i andra sammanhang. Den prototyp som visade sig vara 

mest effektiv implementerades så att den enkelt skulle kunna tas i bruk i det nuvarande systemet. 

Prototypen gav en ungefärlig förbättring i söktid på 18,8 %. 

Nyckelord: Databaser, Microsoft SQL Server, Optimering, Snow Software AB, Huffman kodning, 

Sträng omvändning. 

 

Abstract 

The purpose of this thesis is to evaluate Snow Software’s database and make the procedures that 

deal with their regulatory system more efficient. It is not intended to evaluate or change the 

algorithms already available in Microsoft SQL Server. 

Several different prototypes were produced and evaluated. These were not specific to this database 

and can therefore also be interesting in other contexts. The prototype that proved to be most 

effective was implemented so that it could easily be introduced into the current system. The 

prototype gave an approximate improvement in search time of 18.8 %. 

Keywords: Databases, Microsoft SQL Server, Optimizations, Snow Software AB, Huffman coding, 

String reverse. 
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1. Inledning 
Databaser används i princip inom alla områden där man behöver lagra och hämta data på ett 

effektivt sätt. I dagens informationssamhälle lagras alltmer data vilket resulterar i större databaser 

och längre söktider. 

1.1. Snow Software AB 
Varje år spenderar företag runt om i världen miljarder kronor på mjukvara. Företag har ofta fler 

licenser än vad som faktiskt används, vilket ger onödiga utgifter. Snow Software AB (Snow 

Software AB, 2011) är en stor tillverkare av programvara för mjukvaruinventering samt 

distribuering. Snow Software hjälper företag att spara pengar genom att ta kontroll över sina 

mjukvarutillgångar och därigenom få en bättre överblick på sina licenser. 

Snow Software mottager ungefär 1,5 miljoner unika rader1 varje dag från kundernas datorer. En 

rad representerar en ny applikation och innehåller information om bland annat sökväg och 

tillverkare. För att inventera dessa data används ett regelverk som innehåller filter som på så vis 

identifierar olika applikationer på klientdatorerna. Det finns över 50 000 stycken filter och dessa 

måste köras mot varje rad i databasen. Detta innebär att en viktig faktor i systemet är att 

appliceringen av filter är så effektiv som möjligt. 

Figur 1 visar hur en applikation identifieras. 

 

Figur 1. Överblicksbild av systemet (Björkman, 2011) 

1. En användare på Företag A installerar en applikation, låt oss säga att det är Firefox. 

På användarens dator körs inventeringstjänsten som rapporterar att en applikation har 

installerats till Företag A:s interna server. 

2. Om det inte finns en regel som kan identifiera Firefox kommer servern att skicka 

informationen om denna applikation till Snow Software. 

3. Varje dag kommer Snow Softwares server att köra alla regler mot den nytillkomna datan. 

Om Firefox inte identifierats kommer den ej att filtreras bort. 

                                                           
1
 Flera förekomster av en applikation med exakt identiska data som t.ex. sökväg, namn och version 

kommer att representeras av en unik rad 
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4. Software recognition helpdesk består av ett flertal personer som arbetar med att skapa 

filter för att identifiera de nya applikationer som tillkommit. Någon av dessa kommer 

skapa ett filter för just Firefox som i sin tur identifierar denna nya applikation. 

5. Snow Softwares server uppdaterar nu alla sina kunders servrar med denna nya regel 

vilket identifierar Firefox som en applikation. 

6. Om en klient på företag B bestämmer sig för att installera Firefox kommer klientens 

inventeringstjänst meddela detta till företagets server. Denna server kommer nu direkt 

kunna identifiera denna applikation. 

 

1.2. Syfte och problemställning 
Det huvudsakliga syftet är att framställa en prototyp som kan applicera regelverket snabbare än 

redan existerande metoder. Detta innebär att de procedurer som sköter filtreringen av data skall 

bli snabbare. De två viktigaste frågorna att besvara är: 

1. Finns det en möjlighet att uppnå en snabbare körtid av Snow Softwares regelverk? 

2. Går det med hjälp av förberäknad data att uppnå en snabbare körtid på bekostnad av 

mer lagringsutrymme?  

 

1.3. Avgränsningar 
Denna rapport är inte inriktad på att utvärdera eller förändra de algoritmer som redan finns 

inbyggda i Microsoft SQL Server. De inbyggda algoritmer som är en del av Microsofts 

programvara är ej tillgängliga för modifiering. En utvärdering av dessa skulle inte leda till 

förbättringar oavsett resultat eftersom ett byte av algoritmer ej var möjligt. Det var inte heller 

möjligt att byta till ett annat databassystem som exempelvis MySQL på grund av praktiska skäl. 

 

1.4. Språkbruk 
Rapporten innehåller ett språkbruk som är anpassat för en bred grupp av IT-studenter. Den 

kommer att beröra redan existerande teorier och koncept och dessa kommer att refereras till i 

referenslistan. En del av dem anses vara så pass viktiga för vidare läsning att det ges en kortare 

förklaring under ”Relaterat arbete och bakgrund”. Det är dock ändå lämpligt att läsaren har en 

grundläggande kunskap inom området databaser för att kunna ta till sig innehållet till fullo. 
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2. Relaterat arbete och bakgrund 
Denna del kommer att beskriva grundläggande teori som anses vara nödvändigt för att förstå 

rapporten, mera detaljerad information finns dock att tillgå i referenserna. Det som kommer att tas 

upp är bitvisa operatorer, Microsoft SQL Server, Wildcards samt Huffman kodning. 

2.1. Bitvisa operatorer 
Vid utvecklingen av ett flertal prototyper, som närmare kommer förklaras senare i rapporten, 

används bitvisa operatorer. Dessa liknar operatorer som exempelvis addition och multiplikation 

men utförs enbart på binära tal (Boolesk algebra & Grindar, 2009). 

Operatorn OCH är den ena av dessa och den representeras med ett ”&” tecken. Den andra är 

operatorn ELLER och den representeras med ett ”|”. Deras funktionalitet visas i sanningstabellen 

nedan. En sanningstabell avläses en rad i taget där X och Y representerar två bitar som skall 

jämföras. Högerdelen av tabellen visar resultatet av operatorerna OCH samt ELLER på dessa bitar 

i varsin kolumn. 

Sanningstabell 
 

  

X Y x & y x | y 

0 0 0 0 

1 0 0 1 

0 1 0 1 

1 1 1 1 

Tabell 2. Sanningstabell för operatorerna OCH samt ELLER. 

Dessa operatorer används ofta för att ettställa eller nollställa bitar i en integer. Ett vanligt 

användningsområde för detta är hantering av flaggor. En flagga är en bit och kan alltså enbart 

anta värdena noll eller ett, därför kan enbart två stycken val representeras. 

Ett exempel på hur dessa två operatorer fungerar visas nedan. 

Decimalt 10 & 3 = 2 

Binärt 00001010   00000011 = 00000010 

Tabell 3. Ett exempel på hur OCH operatorn fungerar. 

Decimalt 10 | 3 = 11 

Binärt 00001010   00000011 = 00001011 

Tabell 4. Ett exempel på hur ELLER operatorn fungerar. 

 

2.2. Microsoft SQL Server 
Microsoft SQL Server är en relationsdatabas vilket bygger på att data är organiserad i tabeller. En 

sådan tabell består av rader och kolumner där varje kolumn innehåller samma typ av data. Varje 

rad grupperar kolumnernas data i en post. Ett exempel på detta visas i Figur 5 som innehåller 

data om personer med deras personnummer och ålder.  
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Namn Personnummer Ålder 

Nanab Naj 850423-0123 37 

Anders Berg 760215-2349 25 

Olle Bengtsson 990123-8907 13 

Anders Andersson 680519-5678 53 

Per Persson 850423-FEL! 29 

Kalle Karlsson 840423-3210 28 

Tabell 5. En exempeltabell från en relationsdatabas 

All kommunikation mellan användare och databas utförs med hjälp av SQL-frågor. Detta ger 

möjligheten att på ett programmatiskt sätt manipulera tabeller och hämta utvald data. En stor 

fördel med SQL-frågorna är att de behandlas på serversidan. Detta innebär att servern kan välja 

ut och returnera enbart den data som efterfrågas. Om servern innehåller en stor mängd data kan 

sökningar efter specifika poster ta lång tid. Sökningarna underlättas om det går att hålla datan 

indexerad. 

2.2.1. Indexering i en relationsdatabas 
Ett index kan likställas med ett register i en bok där det går att slå upp ordet som söks istället 

för att leta igenom hela boken (Padron-McCarthy, 2005). Det är vanligt förekommande att ha 

ett index per kolumn, så att databasen organiseras på flera sätt samtidigt. Om databasen är 

indexerad måste ordningen behållas när nya poster läggs till eller tas bort. Detta innebär en 

omstrukturering av de index som används och därmed ökar skrivtiden. 

2.2.2. Cache 
Vid en sökning i databasen sparas resultaten samt exekveringsplanen (Delaney, Randal, 

Tripp, Cunningham, & Machanic, 2009) (Execution Plan Caching and Reuse) i en buffert på 

servern. Detta medför ökad hastighet om efterföljande frågor begär liknande information. 

Resultaten från tidigare frågor kan då återanvändas och servern behöver ej läsa från disk 

igen. 

 

2.3. Like och Equal 
En jämförelse mellan två strängar utförs med de inbyggda funktionerna Like2 samt Equal3 (Logical 

Operators (Transact-SQL)). Det finns en markant skillnad mellan dessa två. Equal kräver att 

strängarna är helt identiska, bortsett från avslutande mellanslag. Like jämför strängarna med ett 

mönster vilket tillåter att flera liknande strängar kan matchas. Ett sådant mönster kallas för ett 

wildcard. I Microsoft SQL stöds tre grundläggande typer av wildcards och dessa förklaras närmare 

nedan. 

                                                           
2
 Se ordlista 

3
 Se ordlista 
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2.3.1. Wildcards 
Den enklaste typen av wildcard är ett understreck (W3Schools - SQL Wildcards). Det innebär 

att i de strängar som skall testas kan vilket tecken som helst befinna sig på den positionen 

som understrecket finns på. 

Det är inte alltid önskvärt att ett wildcard skall matchas mot alla olika tecken. Ibland är det 

enbart en specifik mängd av tecken som skall tillåtas och då kan wildcardet Charlist komma 

till användning. Inuti denna specificeras den önskade mängden, antingen med hjälp av ett 

intervall eller med en följd av de önskvärda tecknen. Exempel på dessa är [a-z] som tillåter 

alla gemener i det engelska alfabetet, och [abc012] som tillåter de tre första gemenerna och 

siffrorna. Wildcarden matchar enbart ett tecken som tillhör mängden och befinner sig på 

samma position som Charlisten. 

Wildcard Söksträng Resultat 

Understreck 850423-_ _ _ _ 
Nanab Naj 
Per Persson 
Kalle Karlsson 

Charlist 850423-[0-9][0-9][0-9][0-9] 
Anders Andersson 
Kalle Karlsson 

Tabell 6. En jämförelse av sökningar med Understreck och Charlist. 

De ovanstående wildcardsen representerar enbart ett tecken som kan variera på en viss 

position. Ibland finns behovet av att låta ett obestämt antal tecken variera och detta kan 

representeras med ett Procenttecken. Nedan visas ett exempel på ett sådant 

användningsfall. 

Metod Söksträng Resultat 

Equal Anders [Inga resultat] 

Like med 
% 

Anders% 
Anders Andersson 
Anders Berg 

Tabell 7. En jämförelse av sökresultat mellan Equal och Like. 

2.4. Huffman kodning 
Huffman kodning fick sitt namn ifrån David A. Huffman som uppfann algoritmen och publicerade 

den i en vetenskaplig artikel år 1952. Den grundläggande principen för denna algoritm är att på 

ett kompakt sätt lagra vanligt förekommande tecken i en sträng (Huffman tree, 2001).  

Detta åstadkoms genom att skapa ett träd där alla tecken som skall representeras ligger ordnade 

så att de minst frekvent förekommande tecknen ligger djupare i trädet. För att koda ett tecken 

som inte är vanligt förekommande måste man traversera djupare ned i trädet. För varje 

traverserad gren tillkommer en bit vilket innebär en längre bitsträng. En av prototyperna bygger 

på denna kompressionsalgoritm. 

Figur 8 visar ett sannolikhetsträd för en Huffman kodning. Varje inre nod motsvarar den 

sannolikhetsmassa som finns i dess subträd. Trädet i figuren är skevt4 av den anledningen att 

tecknen skall ha olika traverseringsdjup. Detta så att tecken som har stor sannolikhet att 

                                                           
4
 Se ordlista under Träd / Träd (skevt) 

http://en.wikipedia.org/wiki/David_A._Huffman
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uppträda placeras närmare roten. Längst till höger beräknas medel bitantalet som krävs för att 

lagra en av bokstäverna ”A” till ”I”. 

  

Figur 8. Bilden visar hur bokstäverna ”A” till ”F” kan komprimeras med hjälp av 

Huffman kodning (Huffman Code Demo). 

3. Arbetsmetod 
Arbetsmetoden har inspirerats av Extreme programming5 (Extreme Programming: A gentle 

introduction, 2009). En grundläggande idé med Extreme programming är att kunden beskriver den 

funktionalitet som efterfrågas med så kallade verksamhetsberättelser. Dessa är informella 

beskrivningar som används av programmerarna för att bryta ned uppgiften i mindre uppgifter. Varje 

uppgift integreras med det stora systemet och testas ofta. Den verksamhetsberättelse projektet 

baserats på var generell till utförande men hade ändå ett specifikt mål, vilket var en ökad hastighet 

vid sökningar. 

 

En annan viktig del av Extreme programming är parprogrammering och kodgranskning. 

Parprogrammering är den syssla då två programmerare sitter bredvid varandra framför samma dator 

och turas om att skriva samt granska den andras kod. Detta leder till ökad kvalité eftersom den 

person som skriver koden oftast inte upptäcker sina egna fel lika lätt som granskaren. Även kreativt 

tänkande och problemlösning gynnas av att två personer kan bolla idéer mellan varandra. 

Personerna turas oftast om att vara den som granskar eller skriver koden. 

 

När man bygger vidare på ett stort och komplext system som detta är det extra viktigt att det hålls en 

hög kvalité på den kod som utvecklas, detta så att man inte introducerar nya buggar i systemet. 

 

                                                           
5
 Se ordlista 

http://algorito.com/system/files/haiko/Huf_code.gif
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4. Utförande 
Hela arbetsprocessen kan sammanfattas med fyra faser. Eftersom arbetet har varit väldigt 
problemorienterat så upprepades de sista tre faserna vartefter nya problem uppstod. Produkten av 
dessa vart en ny prototyp. 

4.1. Fas 1 - Analys av det befintliga systemet 
Innan arbetet med prototyperna kunde tas vid undersöktes de rutiner och tabeller som redan 

användes. Programmet som användes för att läsa samt modifiera dessa heter Microsoft SQL 

Management Studio 2008 (Using SQL Server Management Studio). Det är ett verktyg för att 

administrera och konfigurera databaser och även ett utvecklingsverktyg för att skriva SQL-script. 

I utvecklingsmiljön för SQL finns ett antal inbyggda hjälpmedel. En av dessa visar hur databasen 

bygger sin Query plan (Examining Query Execution Plans), vilken kan användas för att identifiera 

de delar av koden som tog lång tid vid regelappliceringen. 

 

4.2. Fas 2 – Idéer 
Efter analysen av det befintliga systemet övergick arbetet i att ta fram idéer. Denna fas 

återupprepades efter varje färdig prototyp. Detta var viktigt då framställningen och testningen av 

en prototyp ledde fram till många nya idéer. I denna fas var kvantiteten viktig då fokus låg på att 

ta fram många potentiella kandidater. Ett flertal av idéerna var väldigt lika varandra och kunde 

därför representeras av en enda gemensam prototyp. 

 

4.3. Fas 3 – Prototyputveckling och testning 
De idéer som ansågs ha mest potential vidareutvecklades till prototyper. Utvecklingen av en 

prototyp var iterativ. Efter första iterationen befann sig prototypen i ett grundläggande stadium. 

Den var ej optimerad men det viktiga i detta stadium var att kontrollera korrektheten. Under 

efterkommande iterationer gjordes små förändringar varvid hastigheten kontrollerades mot 

föregående. 

Testning var en viktig del i utvecklingen av prototyper, detta för att jämföra körtid och se till att 

de får ett korrekt antal träffar. Det krävdes dock ett stort antal tester för att testa många olika 

regler.  För att underlätta testprocessen skapades automatiserade testfunktioner som plockade 

ut ett selektivt urval från reglerna i databasen att köras med prototypen. I urvalsprocessen var 

det viktigt att ej hämta en sammanhängande mängd då liknande regler ofta låg efter varandra, 

detta så att mängden blir representativ för hela databasen. 

Efter en körning med dessa tester valdes den mängd av körningarna ut som var intressanta för 

vidare utveckling. Med intressanta menas körningar av regler som är väldigt ineffektiva eller 

väldigt effektiva samt beter sig inkorrekt. Regler som har ett avvikande utseende t.ex. innehåller 

många wildcards var även dessa intressanta. Om en av de intressanta reglerna visat sig vara 

inkorrekt var det viktigt att se till att åtgärda detta innan vidare utveckling av prototypen kunde 

fortsätta. 
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Däremot om körningarna av reglerna varit ineffektiva anpassades optimeringarna för just dessa 

fall. När de nya optimeringarna hade implementerats var det viktigt att undersöka att dessa inte 

påverkade andra reglers körningstider negativt. Om detta inte var fallet ansågs modifieringarna 

vara fördelaktiga. 

Arbetet återgick till Fas 2 när en prototyp blev färdigställd eller om ett problem uppstod som 

innebar en så pass stor modifiering att en ny prototyp var nödvändig. 

 

4.4. Fas 4 – Slutgiltiga tester 
När en prototyp kom till det stadiet att den blev svår att vidareutveckla gjordes mer omfattande 

tester på denna. Dessa tester involverade en större datamängd taget ifrån den faktiska 

databasen. Detta gjordes för att kunna få en uppfattning om hur bra den skulle prestera i det 

riktiga systemet och även upptäcka de fall där den presterar dåligt. Vid de fall där prototypen 

presterade dåligt kunde förbättringar göras som var anpassade efter dessa fall. 

 

5. Prototyper 
Nu har bakgrunden och arbetsmetoden redogjorts och därför kan nu detta kapitel ta upp detaljerna 

kring de prototyper som har färdigställts under projektets gång. 

Vid utvecklingen av prototyperna krävdes det att två grundläggande villkor skulle gälla. Det första 

villkoret var att algoritmen skulle vara korrekt, alltså att sökningar med algoritmen resulterade i 

samma svarsmängd som motsvarande sökning med nuvarande metod. Det andra villkoret var att 

prototypen skulle vara effektivare, alltså att den totala körningstiden för prototypen inte fick 

överstiga den nuvarande metodens körningstid. 

Prototyperna kan delas in i två övergripande grupper. Den första gruppen bygger på användandet av 

bitmaskar och den andra på att utnyttja indexeringen på ett smartare sätt. 

5.1. Prototyper baserade på användning av bitmaskar 
Utgångspunkten för dessa prototyper är att begränsa användandet av Like eftersom den kräver 

långsammare jämförelser om wildcards används i söksträngarna. Det är även en betydlig skillnad 

mellan en Like och en jämförelse mellan två bitmaskar6. Av denna anledning skapades flera 

prototyper som baserar sig på att göra ett första svep med en jämförelse mellan två bitmaskar 

och därefter göra en Like. 

Jämförelsen mellan söksträngens bitmask och bitmasken på den rad som testas beskrivs nedan 

med pseudokod7: 

 IF Söksträng = Söksträng & Teststräng THEN match. 

Detta kan i sin tur skrivas i en kortare form som användes i prototyperna: 

                                                           
6
 Se ordlista 

7
 Se ordlista 
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 IF Söksträng &= Teststräng THEN match. 

Varför just denna jämförelse används beror på att söksträngens bitmask inte alltid innehåller lika 

mycket information som bitmaskarna från de rader som testas. En sökning med få tecken och 

wildcards skall ändå kunna matcha strängar med fler tecken. Wildcarden kan representeras med 

enbart nollställda bitar, vilket ger en matchning med alla tecken. 

Jämförelsen mellan bitmaskarna kommer först att resultera i att högerledet blir en temporär som 

jämförs med vänsterledet för att producera resultatet. 

 

5.1.1. Prototyp 1 
Idén är att skapa en bitmapp som mappar de 26 bokstäverna från det engelska alfabetet. 

Den första biten indikerar att det finns minst ett A i strängen och den andra biten B o.s.v. 

Datastrukturen tar ingen hänsyn till ordningen och inte heller om det finns flera bokstäver av 

samma typ. En av de större fördelarna med denna prototyp är att den är enkel att 

implementera med wildcards för att den inte tar hänsyn till ordningen. 

Fördelar 

 Om sökordet innehåller många olika typer av bokstäver kommer urvalet att minska 

kraftigt. 

 Om bokstäverna i sökordet är av en ovanlig typ kommer urvalet att minska 

ytterligare. 

 Enkel att implementera. 

 

Nackdelar 

 Ordningen spelar ej någon roll så alla kombinationer av de givna tecknen är 

accepterade. 

 Om bokstäverna i söksträngen påträffas ett flertal gånger så ger det ej någon effekt 

på sökresultatet. Denna algoritm tar ej hänsyn till antalet påträffade bokstäver av 

samma typ. 

5.1.2. Prototyp 2 
Denna prototyp är väldigt lik den första. Istället för att varje enskild bit representerar ett 

tecken så används två bitar. Med två bitar finns det möjlighet att representera antalet 

förekomster upp till och med tre. Då en integer består av 32 bitar och varje tecken kommer 

uppta två bitar, kan enbart 16 tecken representeras med denna metod. Eftersom det finns 

fler tecken i alfabetet än vad som kan representeras kommer enbart de 16 vanligaste 

tecknen att lagras. 

Fördelar 

 Om sökordet innehåller många olika typer av vanliga tecken så kommer urvalet att 

minska kraftigt. 
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 Om dessa tecken dessutom påträffas ett flertal gånger så kommer urvalet att minska 

ytterligare. 

Nackdelar 

 Ordningen har ingen betydelse så därför kommer alla kombinationer av de givna 

tecknen att accepteras. 

 De ovanligare typerna av tecknen ger ej någon effekt och kommer ej påverka 

resultatet. 

 

5.1.3. Prototyp 3 
Vid undersökningar och tester av de två första prototyperna upptäcktes att de i vissa fall gav 

många irrelevanta träffar. Detta beror på att de föregående prototyperna ej tar någon 

hänsyn till ordningen. Ett sätt att ta hänsyn till denna ordning är att lagra de första fyra 

tecknen i varsin byte. Eftersom de vanligaste tecknen i databasen är bokstäverna A-Z så 

komprimerades informationen för varje tecken. Från åtta bitar (en byte) ned till fem bitar. 

Bokstäverna representerades numeriskt som: 

 { A → 0, B→ 1, ... , Z → 25 } 

De övriga tecknen måste också lagras i bitmappen på korrekt position trots att de ej var 

bokstäver. Dessa tecken använder sig utav ett gemensamt numeriskt värde. Det sätts även 

en flagga som talar om att det finns tecken i strängen som ej är bokstäver. 

 Bit: 0 – 4 Bit: 5 – 9 Bit: 10 – 14 Bit: 15 – 19 Bit: 20 – 24 Bit: 25 – 29 Bit: 30 – 31 

Bokstav 1 Bokstav 2 Bokstav 3 Bokstav 4 Bokstav 5 Bokstav 6 Flaggor 

  Tabell 9. Strukturen på bitmasken. 

 

På grund av bitmaskjämförelsen kan en bokstav som jämförs ge upphov till träffar på andra 

bokstäver. Det som krävs för en matchning mellan två bitmaskar är att ettorna i söksträngens 

bitmask överensstämmer med bitmasken från databasen. Nackdelen är att jämförelsen även 

matchar om bitmasken från databasen innehåller fler ettor. 

Ett exempel på en sådan jämförelse som returnerar en träff, trots att de är olika beskrivs 

nedan: 

IF 00101 &= 10101 THEN match. 

Detta är p.g.a. att ettorna i vänsterledet matchas av de i högerledet. 

Fördelar 

 Bitmasken lagrar de första sex tecknen med hänsyn till ordningen vilket reducerar 

antalet onödiga träffar i jämförelse med Prototyp 1 och Prototyp 2. 

Nackdelar 
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 Då jämförelseoperatorn används så kommer de första tecknen att kunna 

representeras av andra tecken med liknande bitmaskar. 

Ett exempel på ett sådant tecken är bokstaven ”a”, där alla bitarna är nollställda. Alla 
möjliga bitmaskar ger en matchning. 
 

5.1.4. Prototyp 4 
Denna prototyp bygger vidare på Prototyp 3, men den största skillnaden är att denna är 

anpassad att undvika de onödiga träffarna som uppstår på grund av jämförelseoperatorn. För 

att lösa detta representeras bokstäverna med unika bitmaskar som gör att en jämförelse 

med en bitmask enbart kan matchas med rätt typ. 

Som tabellen visar så kan ingen representation jämföras och få en matchning med någon 

annan än sig själv. Detta är en stor fördel med denna prototyp gentemot dess föregångare. 

 
kod 

  
kod 

Tecken dec bin 
 

Tecken dec bin 

Wildcards 0 0000000 
 

R 77 1001101 

A 15 0001111 
 

S 78 1001110 

B 23 0010111 
 

T 83 1010011 

C 27 0011011 
 

U 85 1010101 

D 29 0011101 
 

V 86 1010110 

E 30 0011110 
 

W 89 1011001 

F 39 0100111 
 

X 90 1011010 

G 43 0101011 
 

Y 92 1011100 

H 45 0101101 
 

Z 99 1100011 

I 46 0101110 
 

Space 101 1100101 

J 51 0110011 
 

Unused 102 1100110 

K 53 0110101 
 

Unused 105 1101001 

L 54 0110110 
 

Unused 106 1101010 

M 57 0111001 
 

Unused 108 1101100 

N 58 0111010 
 

Unused 113 1110001 

O 60 0111100 
 

Unused 114 1110010 

P 71 1000111 
 

Unused 116 1110100 

Q 75 1001011 
 

Unused 120 1111000 

  Tabell 10. Tabellen (i två delar) visar bokstävernas representationer. 
 
Fördelar 

 Prototypen tar hänsyn till ordningen. 

 Reducerar antalet onödiga träffar i jämförelse med Prototyp 3, minskar t.o.m. 

kraftigt i jämförelse med dåliga fall för Prototyp 3. 

Nackdelar 

 Med sju bitar kan enbart fyra tecken representeras till skillnad från Prototyp 3 som 

kan representera sex bokstäver. 
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5.1.5. Prototyp 5 
Denna prototyp är en vidareutveckling av Prototyp 4. Prototypen är konstruerad för att 

representera fler bokstäver än föregående. För att kunna representera fler bokstäver krävs 

det att färre bitar används per tecken. Detta kan uppnås genom att inte ha helt unika 

bitmaskar. Bokstäverna delas in i grupper där det ej är sannolikt att bokstäverna kan bytas ut 

mot varandra i ett ord. 

Som tabellen visar så befinner sig bokstaven ”e” och ”t” i samma grupp, så de särskiljs inte 

och ger samma resultat vid en jämförelse. Idén bygger på att ett ord innehållandes till 

exempelvis ett ”e” ofta inte har ett motsvarande ord där bokstaven ”e” bytits ut mot ett ”t”. 

 
Kod   

Grupp Decimalt Binärt Chars 

0 3 00011 etz 

1 5 00101 anq 

2 6 00110 osx 

3 9 01001 ihv 

4 10 01010 ruj 

5 12 01100 wyg 

6 17 10001 lk 

7 18 10010 cb 

8 20 10100 mp 

9 24 11000 df 

  Tabell 11. Tabellen visar hur bokstavsgrupperna är definierade. 

Ett exempel är strängen ”Microsoft”. Den andra bokstaven ”i” delar enligt Tabell 11 grupp med 

bokstaven ”v”. Detta innebär att prototypen inte kommer göra någon skillnad mellan ”i” och ”v”. 

Vilket medför att strängen nedan är ekvivalent med ”Microsoft” i det avseende att varje tecken i 

båda strängarna matchar vid en sökning. 

”M v c r o s o f t ” 

Detta ord antas ej vara vanligt förekommande, då det inte har en naturlig bokstavsföljd. 
Men om alla tecken i ordet byts ut, så finns det en risk att skapa ett förekommande ord med 
samma ordning på dess bokstävers grupper. 
 

Fördelar 

 Färre bitar behövs för att lagra varje tecken i strängarna, så vi har återigen möjlighet 

att lagra sex stycken bokstäver. 

 Prototypen tar hänsyn till ordningen. 

Nackdelar 
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 Det är möjligt att två helt olika ord kan bli ekvivalenta, och på så vis ge irrelevanta 

träffar.  

 

5.1.6. Prototyp 6 
Ursprungsidén till denna prototyp är Huffman kodning8 vilken utnyttjar att strängarna som 
kodas är uppbyggda med en liknande teckenföljd som för engelska ord. Implementationen 
baserar sig på att utnyttja sannolikheten att en bokstav följs utav en viss bokstav. Innan 
implementationen kan påbörjas måste datan analyseras för att ta fram sannolikheten på 
vilka bokstäver som efterföljs av vilka. Detta kan göras genom att ställa en SQL-fråga mot 
databasservern9. Efter analysen av systemet färdigställts sparas sannolikheterna i en separat 
tabell. Ett exempel på en sådan tabell är Tabell 12.  
 
Sannolikhetstabellen nedan visar vilka bokstäver som med störst sannolikhet kommer efter 
bokstaven ”a”. Tabellen visar att det vanligaste förekommande tecknet efter ”a” är 
bokstaven ”t” och den minst förekommande är bokstaven ”j”. På den översta raden i tabellen 
förekommer ett understreck. Med denna representeras alla tecken som ej är bokstäver. 
 
Med denna tabellstruktur kan de sju vanligaste bokstäverna representeras med enbart tre 
bitar. Men om de tre första bitarna är ettor så kommer nästföljande tre bitar tala om vilken 
position i efterföljande rad som skall väljas. Om nu dessa tre bitar också är ettor 
återupprepas proceduren. 
 

t(000) r(001) n(010) l(011) c(100) _(101) g(110) 111 3 bitar 

       
↓  

b(000) s(001) p(010) u(011) d(100) m(101) v(110) 111 6 bitar 

       
↓  

f(000) i(001) k(010) x(011) y(100) h(101) e(110) 111 9 bitar 

       
↓  

w(000) q(001) a(010) z(011) o(100) j(101) Unused Unused 12 bitar 

Tabell 12. Denna tabell representerar sannolikheterna för de olika tecknen att efterfölja 
bokstaven ”a”. Understrecket representerar alla andra tecken som ej är bokstäver. 

 
När ett tecken har kodats med föregående teckens tabell, kommer nuvarande teckens tabell 
att användas för att koda nästföljande tecken i strängen. Denna procedur upprepas tills 
strängen tagit slut. För enkelhetens skull kommer nedanstående exemplen enbart att 
använda sig utav den ovanstående tabellen i Figur 12 för alla olika typer av tecken. 
 
Det första tecknet blir uppenbarligen ett undantagsfall då det inte finns ett föregående 
tecken. Därför sparas även en tabell som representerar sannolikheten för hur strängar 
börjar. 
 
Under de mest gynnsamma förhållanden kan denna prototyp representera tio tecken. 
Ett exempel på en sådan sträng kan vara ”trnlctrnlc”. Varje tecken kommer att representeras 
av tre bitar vilket gör att tio hela tecken kan lagras (3*10 = 30 bitar).  

                                                           
8
 Se ordlista 

9
 Se bilaga för kodexempel på prototyp 6 
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Vid de mest ogynnsamma förhållanden kommer däremot enbart två hela tecken att kunna 
representeras (12*2 = 24 bitar). En sådan sträng är inte vanligt förekommande men kan t.ex. 
vara ”oj”. 
 
 

  Antalet bitar per tecken 

Sträng 
Bokstav 

1 
Bokstav 

2 
Bokstav 

3 
Bokstav 

4 
Bokstav 

5 
Bokstav 

6 
Bokstav 

7 
Bokstav 

8 
Bokstav 

9 
Bokstav 

10 

trnlctrnlc 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

trungutt 3 3 6 3 3 6 3 3      

oja 12 12 6 
 

            

Tabell 13. Tabellen visar hur olika strängar fördelar bitarna. Den översta raden är ett bra fall 

och den mellersta raden är ett ”normalfall” och den sista raden är ett dåligt fall. Sista 

tecknet i den nedersta strängen representerar en hint om tecknets placering i tabellen. 

Sannolikhetstabellen från Tabell 12 används för alla tecken. 

 

Om det inte går att representera en sträng på 32 bitar kommer enbart de tecken som får 
plats att lagras. Om ett tecken ej får plats betyder det att den kräver fler bitar än vad som 
finns kvar. För att ändå utnyttja dessa bitar kan de användas för att ge en hint om vilken rad i 
tabellen tecknet tillhör, vilket effektivt eliminerar de tecken som ligger i rader med större 
sannolikhet. 
 

 

Fördelar 

 Prototypen kan i normala fall lagra fler tecken än tidigare prototyper 

 Prototypen tar fortfarande hänsyn till ordningen. 

 När representationen av en bokstav inte får plats kan en hint ges som talar om att 

tecknet ej tillhör någon av de raderna med högre sannolikhet. 

Nackdelar 

 I de dåliga fallen blir denna prototyp mycket sämre än alla de andra prototyperna. 

 Prototypen kräver mer lagringsutrymme eftersom algoritmen kräver att en 

sannolikhetstabell skapas för varje bokstav. 

 

5.2. Prototyper baserade på index 
En jämförelse med Like som har en wildcard i början tar tid. Detta beror på att sökmotorn ej kan 

använda någon form av indexering då de matchande strängarna kan börja med vad som helst. I 

en av kolumnerna i tabellen som reglerna appliceras på förekommer dessvärre detta ofta. 

I det fallet att det finns ett tecken i början på söksträngen blir sökningen effektiv eftersom det 

går att tillämpa indexering. Det kan liknas vid en sökning i en ordbok där man skall hitta alla ord 

som börjar på ”ma”, då det går att hoppa direkt till första förekomsten av ”ma” och börja där. 
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Däremot blir det problematiskt att söka efter ord som slutar på ”ma”. Det finns inget register 

som ordnar orden efter hur de slutar och därför måste hela ordboken sökas igenom. 

5.2.1. Prototyp 7 
Det går inte att skapa ett index på de sista bokstäverna i strängarna. För att kringgå detta 

utvecklades denna prototyp med den eleganta idén att vända på strängarna. Detta gör att de 

sista bokstäverna hamnar i början av strängen och på så vis utnyttjas indexeringen precis 

som vanligt. 

Denna prototyp är ”smart” i den mening att if-satser används för att urskilja vilken kolumn 

som kommer vara mest lämplig att indexera på. Detta medför en viss overhead eftersom sök 

kriterierna måste undersökas vid varje sökning. 

Innan vändning Efter vändning 

%mspaint.exe exe.tniapsm% 

  Tabell 14. Tabellen visar en sträng före och efter den har vänts. 

Fördelar 

 Ingen bitmask eller liknande metadata måste lagras vilket gör att prototypen inte 

kräver extra lagringsutrymme. 

 Indexeringen utnyttjas bättre i denna prototyp än i det ursprungliga systemet samt 

övriga prototyperna. 

 Simpel och därmed enkel att integrera i det befintliga systemet. 

 

6. Resultat 
Resultatet av testerna visade att, utan att använda indexering, presterade gruppen av prototyper 

som bygger på bitmaskteknikerna bättre jämfört med att bara använda en Like. Dock är indexering 

en viktig del av en modern databas och kan därför ej förbises. Bitmaskteknikerna använde 

jämförelseoperatorn vilket resulterade i att ett temporärt värde skapades vid jämförelsen. Därför 

gick det inte att indexera på detta värde vilket resulterade i att Like med användning av indexering 

blev snabbare än bitmaskarna. 

Prototyp 6 som var den sista av bitmaskprototyperna använde sig av en annorlunda metod som 

baserade sig på Huffman kodning. Denna prototyps komprimering visade sig vara väldigt effektiv i 

fördelaktiga fall. Implementationen av denna prototyp blev aldrig helt färdigställd på grund av att 

indexeringen inte fungerade med denna typ av jämförelser.  

Några initiala tester gjordes för att testa prototypens potential. Under dessa tester uppkom det att 

sannolikheten för efterföljande bokstäver ej var jämnt fördelad. Mer än 80 % av 

bokstavskombinationerna i ett stort urval av rader från databasen fanns i gruppen innehållandes de 

vanligaste tecknen. Ett exempel på en sträng som ger en maximal komprimering är ”microsoft”. 

Detta resulterar i att varje tecken kan kodas med enbart tre bitar. 
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Figur 15 visar hur det genomsnittliga antalet bitar per tecken kan uppskattas. Varje enskild 

sannolikhetsgrupp i tabellen multipliceras med antalet bitar som behövs för att representera ett 

tecken i dess grupp.  

Antal bitar Sannolikhet 
  3 0,8 
  6 0,15 
  9 0,04 
  12 0,01 
          

3*0,8 + 6*0;15 + 9*0,04 + 12*0,01 ≈ 3,8 

Figur 15. En uppskattning av det genomsnittliga antalet bitar som krävs för att lagra ett 

tecken. 

Det genomsnittliga antalet tecken som kan lagras i en bitmask: 

32 bitar / (3,8 bitar / tecken) ≈ 8,4 tecken 

Bokstavskombinationer med en låg sannolikhet kodades väldigt ineffektivt av Prototyp 6. Det gjorde 

att denna prototyp blev känsligare än sina föregångare för sannolikhetsfördelningen av udda 

bokstavsföljder i databasen. 

Prototyp 7 visade sig vara den bästa kandidaten ur prestanda synpunkt. Den implementerades för 

slutgiltiga tester mot databasen och visade en ökning i hastighet på 18,8% vid regelapplicering. 

 

7. Diskussion 
I denna sektion berörs företeelser som bedöms ha varit viktiga under projektets gång. En av dessa 

var svårigheterna att få korrekta testresultat. Testerna upprepades tillräckligt många gånger så att 

ett medelvärde kunde användas. Det iakttogs dock att även medelvärdena kunde variera för samma 

körning vid olika tidpunkter. 

Servern användes samtidigt av andra processer vilka ibland tog mycket processortid i anspråk. Detta 

var orsaken till att testerna varierade i körningstider och inte gav konsekventa resultat. Ett exempel 

på detta är om två prototyper skall jämföras och omständigheterna är sådana att när Prototyp X körs 

används servern exklusivt för detta, medans när Prototyp Y körs får den dela serverns resurser med 

en krävande process. 

Det fanns inga möjligheter att undvika att sådana situationer uppstod under testerna. Däremot gick 

det att sprida påverkan mellan flera prototypers tester. Detta genom att först köra en liten delmängd 

av testet med Prototyp X och sedan köra samma delmängd med Prototyp Y. Detta måste göras 

iterativt tills det att alla delmängder har blivit exekverade med båda prototyperna. Resultatet blir att 

en påverkan under testets körning kommer att påverka båda prototypernas körningar ungefär lika 

mycket. Då det är den relativa differensen i körningstid som undersöks spelar det ingen roll om alla 

prototypers körningar påverkas lika mycket. 

T-SQL som var språket prototyperna utvecklades i kunde ha varit lite friare i vissa aspekter. Sökningar 

med index skulle ha behövt modifierats för att fungera med bitmaskteknikerna på ett effektivt sätt. 
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Det är möjligt att skapa egna indexfunktioner i andra dialekter av SQL som t.ex. MySQL, men inte för 

T-SQL och detta var en stor nackdel för bitmaskteknik prototyperna. 

 

8. Slutsatser 
De tabeller som testerna kördes emot var lämpliga för indexering vilket gjorde att ursprungsmetoden 

för sökningar visades sig vara effektivare än de med bitmaskarna. Om tabellerna inte hade varit 

lämpliga för indexering skulle bitmaskteknikerna vara effektivare, vilket visade sig i de initiala 

testerna som utfördes mot oindexerade tabeller. En modifiering av data i en indexerad tabell kräver 

mer overhead. Om det sker relativt mycket modifieringar kan overheaden bli så stor att tidsvinsten 

vid sökningarna inte uppväger denna.  

Det visade sig att Prototyp 7 som baserades på den enkla metoden att vända på strängarna innebar 

störst prestandaökning. Detta var ett resultat av att lösningen utformades så att den automatiskt 

valde den indexering som var mest lämplig för sökningen. Overheaden för denna 

beslutsfattningsmekanism märktes speciellt i de sökfall då ursprungsmetoden redan var väldigt 

snabb och söktiden relativt kort. 

Vår uppfattning är att denna overhead inte märkbart kommer att påverka den totala körningstiden 

för alla regler i ljuset av de prestandavinster som erhålles på grund av förkortade körningstider för 

längre sökningar. En intressant iakttagelse är att en algoritm som försöker effektivisera få men 

extremt ineffektiva fall samtidigt kan göra redan effektiva fall ineffektivare, men ändå ge en total 

effektiviseringsvinst. 

 

9. Rekommendationer 
För vidare arbete rekommenderas att följa upp några av prototyperna som ansågs intressanta. Den 

första prototypen som rekommenderas är Prototyp 6 som berörde Huffman kodning. Den 

implementerades inte fullt ut men de tester som gjordes indikerade att prototypen har potential. I de 

fall då indexering inte går att tillämpa och någon form av komprimering av tecknen behövs kan just 

denna visa sig vara användbar. 

I de fall där indexering ej går att tillämpa kan bitmaskteknikerna vara lämpliga alternativ. Även om 

indexering kan tillämpas bör det gå att utveckla en indexfunktion som är effektiv i kombination med 

jämförelseoperatorn för bitmaskteknikerna. Ett intressant spår att följa i vidareutvecklingen av detta 

projekt är speciellt Prototyp 6, men även de övriga bitmaskprototyperna kan också vara intressanta 

alternativ att bygga vidare på.  
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11.  Bilagor 
[TODO] 

 

12. Ordlista 

Ordlista Förklaring 

Like 
Jämförelse mellan två strängar i vilka det kan finnas wildcards, avslutande 
mellanslag är relevanta. 

Equal 
Jämförelse mellan två strängar utan wildcards, avslutande mellanslag är 
irrelevanta. 

Extreme programming Agil arbetsmetod. 

Prototyp Tidig implementation av en teori. 

Snow Software AB Företaget som examensarbetet utfördes för. 

SQL 
SQL (Structured Query Language) är ett skriptspråk för att hämta och 
modifiera data i en relationsdatabas.  

Unika rader 
Endast en unik rad för alla inventerade applikationer som har exakt samma 
sökväg, namn och annan data. 

Regel En eller flera SQL frågor för att identifiera applikationer. 

Applikation Synonym till programvara. 

Software recognition 
service 

Service som körs på klientdatorerna för att upptäcka applikationer som 
installeras/har installerats. 

Bit 
Den minsta enheten på lagringsutrymme för en dator, kan endast anta 
värdena 1 eller 0. 

Bitvisa operatorer Logiska operatorer som utförs bit för bit på en bitmask. 

OCH 
Bitvis operator som tar två bitar och resulterar i en 1:a enbart om båda 
dessa är 1, annars 0. 

ELLER 
Bitvis operator som tar två bitar och resulterar i en 0:a enbart om båda 
dessa är 0, annars 1. 

Sanningstabell En tabell som visar hur en/flera logiska operatorer beter sig. 

Ettställa Sätter en bit till 1. 

Nollställa Sätter en bit till 0. 

Flagga Bit som representerar någonting speciellt. 

Relationsdatabas Databas bestående av tabeller. 

Tabell 
Gruppering av data i rader och kolumner, där en rad representerar en post 
i tabellen och kolumnerna dess attribut. 

Index Indexerar rader efter en viss kolumn för att snabbt kunna hitta rätt. 

Cache Används av databasen för att spara nyligen utförda sökningar och data. 

Exekveringsplan 
Beskriving av vad som händer i databasen när en SQL-fråga ställs emot 
denna. 

Wildcard Symbol som kan betyda flera tecken vid en strängjämförelse. 

Söksträng Sträng som jämförs emot databasen.  

Huffman kodning Algoritm som kodar tecken efter dess sannolikhet att förekomma. 

Sträng Sekvens av tecken. 

Träd Datastruktur som lagrar element på ett hierarkiskt vis. 

Träd (skevt) Ett träd där längden från roten till alla element skiljer sig markant. 

Traversera Förflytta sig mellan element i ett träd via dess grenar. 
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Verksamhetsberättelser Informell beskriving av en uppgift ur kundens synvinkel. 

Svarsmängd Mängd med poster som returnerats efter en SQL-fråga. 

Bitmask Sekvens av bitar. 

Pseudokod Generell motsvarighet till programmeringspråk. 

Datastruktur Organiserar data på ett visst sätt. 

Jämförelseoperatorn Definierad som &= och jämför två bitmaskar med varandra. 

Bokstavsgrupp Unik kodning för en grupp tecken. 

Metadata Data om data. 

MySQL Typ av databassystem. 

Overhead Extra kostnad i tid/utrymme. 

 


