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Sammanfattning
Arbetat utförs hos ett företag vid namn Multisoft Consulting. De utvecklar skräddarsydda
affärs- och verksamhetssystem med hjälp av en egenutvecklad plattform vid namn
Softadmin®. Arbetet går ut på att hitta databasfunktioner i Softadmin®-system som utför
samma eller snarlika uppgifter, för att kunna utvärdera om de är värda att göra om till
standardfunktioner som följer med ett projekt från start. För att kunna hitta funktioner som
utför samma uppgift undersöks tre olika lösningsmetoder: Black-box testning av funktionerna,
jämförelse av funktionernas kod med varandra och slutligen jämförelse av funktionernas
exekveringsplaner. Black-box testningsmetoden väljs för den praktiska delen av arbetet.
Därför kommer det även presenteras hur olika datatyper kan grupperas ihop för att underlätta
framtagningen av testdata. Arbetet visar på att fyra funktioner som har blivit kopierade hittas
utspridda i flera projekt. Något som har kommits fram till i det här arbetet är att två av dessa
går att byta mot standardfunktioner. De andra två har inga standardfunktioner i skrivande
stund.

Abstract
This thesis was performed at a company called Multisoft Consulting. They develop
customized business systems using an in-house developed platform called Softadmin®. The
work is to find database functions in Softadmin® systems that perform the same or similar
tasks, to assess whether they are worth converting to standard functions that come with a
project from the start. To find the functions that perform the same task three different
techniques will be evaluated: Black-box testing functions, comparison of the functions code
with each other and finally comparison of the functions execution plans. The Black-box
testing method is chosen for the practical part of this work. Therefore, it also presents how
various data types may be grouped together to help the development of test data. The work
shows that the four functions that have been copied are found scattered in several projects.
The other two have no standard functions as of this moment.
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1 Inledning
Det här kapitlet presenterar uppgiften som ska undersökas, och möjliga lösningsmetoder.

1.1 Bakgrund
Det här arbetet kommer utföras hos Multisoft. Det är ett företag som arbetar med ett eget
utvecklat system som kallas Softadmin®. I skrivande stund finns det 57 stycken
databasfunktioner, som ingår i varje Softadmin® projekt. Vilket är väldigt mycket för en
nyanställd att sätta sig in i vad de gör, men det är även lätt för en som varit anställd ett tag att
glömma bort att de som inte används så ofta faktiskt finns. Det är något som har lett till
misstankar om att många funktioner skrivs om igen helt i onödan. Det kan vara på grund av
bristande kännedom om att en funktion finns. Det kan även vara för att programmeraren
känner sig mer bekväm med att skriva en egen funktion för att få kontroll över vad funktionen
gör. Men från ett förvaltningsperspektiv önskas så få funktioner som möjligt för att det ska
vara lättare att underhålla. I dagsläge byts de befintliga funktionerna ut mot
standardfunktioner, när det vid manuellt felsökande av kod har upptäckts att en funktion gör
samma eller nästan samma sak som en befintlig standardfunktion. Det skulle vara önskvärt
om själva hittandet av sådana funktioner skedde automatiskt, men att byte av funktioner får
ske manuellt.

1.2 Målformulering
Målet är att hitta funktioner som gör samma, eller nästan samma uppgift, så det går att byta ut
de mot en gemensam standardfunktion, för att underlätta felsökning och förvaltning av
systemet. Uppgiften är att hitta funktioner som har blivit kopierade mellan projekt då
programmerare ansett att funktionaliteten behövts, men det inte funnits någon
standardfunktion som ingått i Softadmin®-plattformen som uppfyllt kraven. Det finns även
intresse att hitta funktioner som inte har blivit kopierade men ändå utför samma uppgift.

1.3 Avgränsningar
Skribent och handledare på företaget har tillsammans kommit överens om nedanstående
avgränsningar för att projektet ska vara genomförbart på den utsatta tiden.




Endast jämföra funktioner som utvecklare har lagt till (utesluta funktioner som
automatiskt följer med ett projekt).
Undersöka endast skalära funktioner (funktioner som returnerar ett utvärde).
Undersöka endast funktioner som inte läser i tabeller.

1.4 Lösningsmetoder
Tre olika metoder har tänkts fram som möjliga lösningsmetoder för att hitta funktioner som
gör samma sak.
1.4.1 Black-box testning
Går det att testa funktionerna genom att gruppera ihop funktioner som returnerar samma
datatyp och har samma datatyper av inparametrar? Därefter se hur de reagerar med olika
inparametrar, och på så sätt kunna bedöma ifall två eller flera funktioner utför samma uppgift.
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Eftersom det här ska göras utan vetskap om hur funktionen beter sig, blir funktionen som en
svart låda. Därför undersöks Black-box testning som en möjlig lösningsmetod för att bedöma
om funktionerna utför samma uppgift.
1.4.2 Jämföra koder
Undersöka om det går att jämföra koden rad för rad, eller om det finns någon lämplig algoritm
för att hitta dubbletter. Kommer denna lösningsmetod bara kunna hitta exakta kopior, eller
finns möjligheten att den hittar funktioner som gör nästan samma sak?
1.4.3 Jämföra exekveringsplaner
När en SQL-fråga ställs genererar Query Optimizern en exekveringsplan för funktionen. Går
det möjligtvis att jämföra två funktioners exekveringsplaner för att bedöma ifall de är exakt
lika eller om de har några likheter mellan sig.?

1.5 Rapportsstruktur
Överblick över kapitlen i denna rapport.
Kapitel 1: Inledning
Presenterar uppgiften och möjliga lösningsmetoder.
Kapitel 2: Nulägesbeskrivning
En kort presentation om företaget som arbetet utförs hos.
Kapitel 3: Teoretisk referensram
En teoretisk presentation av de olika lösningsmetoderna som nämns i 1.4.
Kapitel 4: Funktioner och gruppering av datatyper
Presentation om vad en funktion är och hur testdata väljs att grupperas.
Kapitel 5: Genomförande
Genomgång och presentation av arbetets praktiska utförande.
Kapitel 6: Analys
Analys om för- och nackdelar med de olika lösningsmetoderna som nämns i 1.4.
Kapitel 7: Resultat/Diskussion
Presentation av resultat och diskussion kring resultat.
Kapitel 8: Slutsatser
Vad som har kommits fram till i arbetet.
Kapitel 9: Rekommendationer
Rekommendationer för framtida arbete.
Bilaga A: Diagram över tabeller och procedurer
En översikt av relationer mellan tabeller och procedurer i arbetets praktiska utförande.
Bilaga B: Sätta upp en databas och utföra ett test
En genomgång av hur ett projekt sätts upp och hur testningen genomförs.
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Bilaga C: Kod för proceduren GetTestDataForFunction
Koden för proceduren som utför testandet av funktionerna.
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2 Nulägesbeskrivning
Multisoft Consulting grundades 1995 av Ivar Algvere och Emil Gyllenring. De har idag ca 50
anställda och är ett Microsoft-certifierat företag. Multisoft utvecklar skräddarsydda affärs- och
verksamhetssystem till kunder som har ett unikt behov där det inte finns en färdig produkt på
marknaden, som uppfyller kundens krav. För att kunna konkurrera med färdiga produkter har
Multisoft utvecklat en plattform som de kallar Softadmin®. Det är en webbaserad plattform
som består av en mängd färdiga komponenter som används som grundstenar i ett projekt.
Utifrån det skrivs ny kod för att sammanfoga de kundspecifika byggstenarna. Det gör att
utvecklingstiden av ett nytt system blir kortare, men öppnar också upp möjligheten för
kontinuerlig förändring av systemet ihop med att kundens organisation förändras.
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3 Teoretisk referensram
Det här kapitlet presenterar mer i detalj de olika lösningsmetoderna, Black-box testning,
jämföra koder och jämföra exekveringsplaner. Varför behöver koden testas? Vilken
information är viktig att tänka på vid testning? Det är frågor som behandlas i kapitlet. Två
olika metoder för att jämföra kod kommer även att presenteras. Det är fingeravtryck och
distansskillnad. Slutligen så presenteras hur SQL Query Optimizern fungerar och hur den tar
fram exekveringsplaner.

3.1 Black-box testning
Vid Black-box testning ska funktionen som testas vara som en svart låda. Vilka indata den tar
och vad för utdata den ger ska kännas till, men inte hur den gör sin uppgift. Det är nödvändigt
att veta vad som förväntas av funktionen för att det ska gå att skriva testfall som lämpar sig
till funktionen. Samt för att kunna bedöma om resultatet blir det förväntade. För att kunna
göra testfallen automatiska, bör det skrivas kod som utför testfallen, så att det snabbt och
smidigt går att utföra nya tester efter en ändring i funktionen.
En testplan bör skapas i ett så tidigt stadium som möjligt. Där det dokumenteras vad som ska
testas, vilket tillvägagångssätt som är tänkt att använda, och även när testet är tänkt att
genomföras. Desto tidigare ett fel hittas, desto mer tid finns för att rätta till det. Därför bör
testandet börja så tidigt som möjligt. Genom att testa redan från start kan det tidigt upptäckas
om systemet uppfyller kundens krav eller om systemet måste designas om, en omdesign är
lättare att genomföra så tidigt som möjligt.
De fel som inte hittas innan en leverans kommer att kosta för företaget. Antingen genom att
ordna felet utan ersättning, vilket blir en ekonomisk kostnad, men det kan också vara kostnad
i form av dåligt rykte. Kunder kan kräva pengar som de förlorat för att systemet inte fungerar.
Kan även innebära reskostnader för att skicka ut en person till kunden. Det är kostsamt att
testa. Därför är det viktigt att väga upp det med att uppskatta hur kostsamt det kan bli att inte
testa. Ifall ett system har utvecklats, som innehåller känslig information, och den
informationen kommer ut på grund av en bug kan det ha väldigt stora konsekvenser. Däremot,
om ett spel har utvecklats och det finns en bug som gör att karaktären blir odödlig, så har inte
det samma konsekvens. Därför behöver det testas olika mycket beroende på vad för system
som har utvecklats.
Det blir helt omöjligt att testa alla möjliga kombinationer som finns i större system, det finns
helt enkelt för många kombinationer att testa. Därför bör det finnas en plan med testandet. För
att kunna jämföra tidigare testfall för en funktion med nya testfall bör testdata dokumenteras
från start. Detta kan göras på flera sätt, men det viktigaste är att det görs på samma sätt genom
hela projektet, och att det tydligt dokumenteras vilken funktion som testdata tillhör. Data som
kan sparas kan vara ett unikt id för funktion som testas. Vilket stadium resten av systemet
befinner sig i, vilken data som det testas med, vilken data som funktionen returnerar, och
vilken data som förväntas att få.
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Bra saker att tänka på vid testning.








Testa vanligt förekommande användningsfall:
Börja med att ta fram de scenarion som anses troligast att användarna av systemet
kommer använda sig av regelbundet. Dessa fall är viktiga att de fungerar felfritt
eftersom de kommer användas regelbundet. När de viktigaste scenariorna har tagits
fram bör de fall som har störst inverkan på systemet börja testas. Det bör göras för att
eliminera de mest kritiska buggarna först.
Gruppera ihop likvärdig data:
För att minska testfallen går det att gruppera ihop olika indata som bör ge samma
utdata. Sedan väljs ett fåtal av testfallen ut från varje grupp. Eftersom de testar samma
problem så fyller det inget syfte att testa samma sak om och om igen.
Testa gränsvärden:
Gränsvärden kan vara att en funktion bara accepterar ett värde mellan 50 och 100 eller
att funktionen beter sig på olika sätt i olika intervaller. Det är väldigt lätt som
programmerare att göra ett fel vid gränser när <, >, =, <=, >= ska skrivas. Därför bör
sådana gränser testas så det blir bekräftat att programmet beter sig på rätt sätt. Om ett
program bara behandlar data mellan 1 och 50, ska de närliggande värdena (0, 1, 2, 49,
50, 51) testas för att försäkra sig om att gränserna fungerar som planerat.
Testfall där det ska misslyckas:
Ta fram olika testfall där användaren ger felaktig indata eller någon annan funktion
som funktionen är beroende av returnerar felaktig data. Helt enkelt testfall som kan få
systemet att krascha, fall som inte är tänkta att de ska lyckas. Detta bör testas så det
går att skriva kod för att hantera felaktig indata istället för att systemet kraschar.

[4]

3.2 Jämföra koder
Det skulle kunna gå att jämföra koden textrad för textrad, och se om de är identiska, för att
hitta funktioner som har blivit kopierade mellan projekt. Men för att göra sökningen efter
dubbletter mer effektiv finns det ett antal algoritmer vars syfte är att söka efter ord, stycken,
och liknande innehåll som går att använda sig av istället.
Enligt [5] ska ett bra program för att hitta kopior uppfylla tre olika kriterier.




Whitespace insensitivity (onödiga skillnader):
Vid textmatchning bör programmet först rensa bort information som kan ställa till med
problem vid jämförelser, men som inte fyller något syfte för textens innehåll. Sådana
saker kan vara att ta bort mellanslag, enter, tab, göra om alla tecken till små bokstäver,
ta bort punkter och kommatecken. Ifall ett programmeringsspråk ska jämföras kan det
vara bra att byta ut variabelnamnen, till exempel byta ut alla variabelnamn mot ”V”
för att underlätta sökningen av kopior där endast variabelnamnet har blivit ändrat.
Noise suppression (ignorera små matchningar):
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Det ska inte ge utslag att en text är en kopia av en annan text ifall de har endast ett ord
gemensamt. Bestäm i förväg hur mycket de måste ha gemensamt för att ge utslag på
att de kan vara lika.
Position independence (Position ska inte påverka):
Ifall någon har flyttat en paragraf i dokumentet, eller tagit bort en paragraf, eller på
något annat sätt modifierat paragrafen ska programmet fortfarande kunna hitta de
stycken som är kopierade.

Det finns en mängd olika algoritmer för att undersöka om en text eller ett stycke innehåller
samma sak eller snarlik information. Men för att de ska kunna ge ett bra resultat behöver
texten som ska jämföras först bearbetas enligt punkten Whitespace insensitivity. Genom att ta
bort kommentarerna innan jämförelsen, tar man bort ett stycke text som kan ha modifierats
och därför påverka jämförelsen. Kommentarerna påverkar inte vad koden gör eller hur den
gör det. Vilket gör att det blir troligare att en matchning hittas där till exempel koden har
blivit kopierad, men den ena kopian har fått utförligare dokumentation. Vilket i sin tur leder
till ett bättre resultat av kodjämförelsen.
Det finns ett flertal olika typer av algoritmer för att hitta möjliga matchningar. I det här arbetet
beskrivs två olika varianter. Fingeravtryck och distansskillnad.
3.2.1 Rabin-Karp (Fingeravtryck)
Rabin-Karp är en algoritm som söker i textstycken med hjälp av att jämföra hash-värden ifrån
de olika texterna. Det går mycket fortare för en dator att jämföra två heltal med varandra än
vad det går att jämföra två ord. Metoden som Rabin-Karp använder sig av är att skapa ett
fingeravtryck av dokumentet, ett värde som är tänkt att vara unikt för ett dokument/textstycke.
För att inte skapa oändligt stora hash-värden måste vissa ord tillåtas att få samma hash-värde,
vilket gör att dokumentet inte kommer få ett helt unikt fingeravtryck.
För att välja ut vad i texten som ska konverteras till ett hash-värde behöver dokumentet
konverteras om till k-gram. K är ett fördefinierat värde som avgör antalet tecken som ska
grupperas ihop och konverteras till ett hash-värde. Det är tre steg för att konvertera en text till
k-gram.
Exempeltext: Det här är ett exempel




Ta bort alla mellanslag och andra icke relevanta tecken
Dethärärettexempel
Skapa alla grupperingar som finns med längden k (k = 5 i det här exemplet)
Dethä ethär thärä härär äräre räret ärett rette ettex ttexe texem exemp xempe empel
Gör om grupperna till hash-värden.

Rabin-Karp söker igenom ett dokument efter ett textstycke, men istället för att göra
strängjämförelser, så använder Rabin-Karp-algoritmen sig av att jämföra hash-värden som
tagits fram för dokumentet och textstycket enligt exemplet ovan. Det som tar längst tid med
den här tekniken är att ta fram alla hash-värdena vilket Rabin-Karp har löst genom att
använda ett ”rullande” hash.
9

Eftersom metoden bara flyttar ett steg i texten för varje nytt hash-värde så har de upptäckt att
det går att använda hash-värdet från ordet innan för att räkna ut ett nytt värde och därigenom
spara tid. Detta går att göra genom att använda en fördefinierad bas vid skapandet av hashtalen, sedan subtrahera den första bokstaven från det gamla ordet (multiplicerat med sin bas),
multiplicera det nya ordet med basen och sedan lägga till det nya tecknet.
Exempel: Omvandling av Dethä till ethäe
B = Ett slumpat primtal (B = 3 i exemplet)
Ci = Det fördefinierade värdet för bokstaven på platsen i. (Exemplet använder position i
alfabetet).
K = Storleken på k-gram (k = 5 i exemplet)
För att få ut hash-värdet för Dethä används:
𝑐1 ∗ 𝑏 𝑘−1 +𝑐2 ∗ 𝑏 𝑘−2 ∗ … + 𝑐𝑘−1 ∗ 𝑏 + 𝑐𝑘
𝐷𝑒𝑡ℎä = 4 ∗ 34 + 5 ∗ 33 + 20 ∗ 32 + 8 ∗ 3 + 28 = 691
För att få ut hash-värdet för nästkommande (ethä) används:
𝐻 𝑐2 … 𝑐𝑘+1 = 𝐻 𝑐1 … 𝑐𝑘 − 𝑐1 ∗ 𝑏 𝑘−1 ∗ 𝑏 + 𝑐𝑘+1
𝐻 𝑒𝑡ℎä = 𝐻 𝐷𝑒𝑡ℎä − 4 ∗ 34 ∗ 3 + 18
𝐻 𝑒𝑡ℎä = 691 − 4 ∗ 34 ∗ 3 + 18 = 1389
Eftersom framtagningen av nästföljande hash-värde inte påverkas av storleken på k, blir det
här en väldigt effektiv metod att räkna ut hash-värde när k växer. [5]
3.2.2 Levenshtein (Distansskillnad)
Jämför skillnaden mellan två textsträngar genom att undersöka vilka operationer som behöver
utföras på strängarna för att de ska bli exakt lika. Förändringar som kan göras är:




Ett tecken byts ut mot ett annat tecken.
Ta bort ett tecken som inte behövs.
Lägga till ett nytt tecken.

Eftersom Levenshtein tar reda på hur stor skillnad det är mellan två textsträngar skulle den här
algoritmen kunna användas för att hitta funktioner som har blivit kopierade eller kopierade
och sedan lätt modifierade. Med en enkel uträkning går det att ta reda på hur stor skillnad det
är mellan de två strängarna (n och m är längden på strängarna)
1−

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑛𝑠ℎ𝑡𝑒𝑖𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡
.
𝑀𝑎𝑥 𝑛, 𝑚
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3.2.2.1

Hur Levenshtein fungerar

Till att börja med fås två strängar, x och y med längderna n och m. Utifrån det skapas en
matris med dimensionerna (n + 1) * (m + 1). Efter det fylls den första raden med talen 0 till n,
därefter fylls den första kolumnen med talen 0 till m. I och med det är utgångsläget för
Levenshtein-algoritmen uppnått.
Exempel: Går från Torenius till Tommy
X = Torenius
Y = Tommy
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Först tas utgångsläget fram (1). Efter det stegas kolumn för kolumn igenom. Där jämförs alla
bokstavskombinationer med varandra (2). Om de är lika skrivs talet som är snett upp till
vänster, i rutan som man befann sig i. Om det inte är lika väljs det minsta värdet av rutan
över, snett upp till vänster, eller direkt till vänster och sedan läggs siffran ett till. Det talet
skrivs sedan i rutan, efter det går man till rutan under, när botten nås är det dags att börja om
högst upp i nästa kolumn. När hela matrisen är fylld är det talet som står längst ner till höger i
koordinaterna (n, m) som är hur många operationer som var tvungna att utföras för att de två
strängarna skulle bli lika. I exemplet ovan markeras tillvägagångssättet med grå bakgrund.
Beroende på riktning så är det olika saker som utförts.




Diagonalt – Ifall siffran ökar i värde byts bokstaven ut, om siffran är lika var de två
bokstäverna lika.
Vertikalt – Motsvarar borttagning av en bokstav.
Horisontellt – Motsvarar tillägg av en bokstav.

Algoritmen kan vara användbar för att hitta rena kopior eller lätt modifierade kopior, till
exempel att två rader har bytt plats. [6]

3.3 SQL Server Query Optimizer
Query Optimizern analyserar querys (frågor) i databasen för att försöka komma fram till
vilket sätt som är det minst kostsamma för systemet att utföra den aktuella queryn. Optimizern
tar fram ett antal olika förslag och bestämmer vilket av de förslagen som är minst kostsamt,
men den behöver inte bara beräkna kostnaden för en query, den måste även ta med kostnaden
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för att hitta möjliga lösningar att välja på. Tar den för lång tid på sig att leta efter möjliga
lösningar kan det ta längre tid att hitta den optimala lösningen än vad det skulle ha tagit att
utföra en mindre effektiv lösning, som hittats i ett tidigare skede. Det är en balansakt som
Optimizern måste göra. På grund av detta är Optimizern den del i databasen som påverkar
prestandan mest.
3.3.1 Hur Query Optimizern behandlar en fråga
Query Processor tar emot alla querys och formulerar fram en exekveringsplanering som den
genomför för att sedan leverera resultatet. Querys går att skriva i SQL eller T-SQL (Microsoft
SQL version med extra tillbehör). Eftersom SQL är ett frågespråk (man talar om för databasen
vad för data som efterforskas ifrån den, men inte hur den ska hämta data) måste Query
Processor komma fram till en plan för hur den ska hämta data, desto snabbare den kan det
desto bättre. Den ska helst hitta den bästa möjliga lösningen för att utföra planen. Efter det ska
Query Processor utföra planen och presentera data. Varje av dessa steg är olika komponenter
inom Query Processorn. Det är Query Optimizern som kommer upp med planen och sedan
skickar den vidare till Execution Engine, som i sin tur utför planen och presenterar data. Se
figur 1 för vilka steg som finns.

Figur 1 Processen för att ta fram en exekveringsplan [3]



Parsing:
Första steget är att undersöka ifall frågan har en giltig syntax, om det är fallet
omvandlas frågan till ett logiskt träd. Det logiska trädets noder (löv) representerar
olika logiska delmoment i frågan. Möjliga noder skulle kunna vara ”hämta data från
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tabell1”, ”hämta data från tabell2”, ”joina data mellan tabell1 och tabell2” med mera.
Det logiska trädet som skapats skickas vidare till nästa steg.
Binding:
Undersöker ifall det existerar objekt för alla namn i frågan. Binding uppdaterar även
det logiska trädet från parsing så att varje tabell och kolumn från trädet får referenser
till motsvarade objekt i databasen. Det nya träder som nu kallas för algebrized tree
skickas vidare.
Query Optimization:
Hur ska frågan utföras? Det är Query Optimization-stegets uppgift att hitta en möjlig
lösning. Genom att undersöka tidigare träd och byta ut de logiska operationerna mot
fysiska operationer, till exempel index sökning, bestämma vilken typ av join som ska
användas (Nested loop Join, Merge Join, Hash Join). Query Optimizern tar fram ett
antal möjliga lösningar och försöker att uppskatta vilken av de som är minst
kostsamma (vilka resurser behövs, hur lång tid tar det att utföra) och väljer ut den som
var ”billigast” och skickar vidare.
Query Execution:
Execute Engine tar emot den exekveringsplanen som har blivit framtagen i tidigare
steg och utför den samt presenterar data. Denna plan sparas sedan i minnet så den kan
anropas igen ifall samma fråga ställs en gång till. Vilket leder till att de tidigare stegen
inte behöver utföras en gång till.

3.3.2 Generera möjliga kandidater för exekvering
Query Optimizerns jobb är att skapa och bedöma så många kandidater som möjligt inom vissa
kriterier för att hitta den bästa planen. Oavsett plan som den kommer fram till, kommer
samma resultat visas. Den hittar bara möjliga vägar att komma fram till resultatet.
Optimizerns uppgift är sedan att välja den kortaste av de vägar den hittat. För att kunna
garantera att den hittar kortaste/minst kostsamma vägen måste Optimizern generera alla
möjliga tänkbara kombinationer av vägar och uppskatta hur långa de är. Denna siffra kan bli
ganska stor även för simpla frågor, medan mer avancerade frågor kan ha flera tusen om inte
miljoner möjliga lösningar. Om Optimizern ska hitta alla möjliga lösningar för alla frågor
skulle det ta oacceptabelt lång tid att hitta en lösning och det skulle påverka systemets
helhetsprestanda.
Optimizern måste hitta en bra balansgång mellan tiden det får ta att hitta vägen och vilken
kvalitet det är på vägen. Till exempel om Optimizern tar 1 sekund för att hitta en väg som tar
30 sekunder, är det en bättre lösning än att Optimizern tar 1 min att hitta en lösning som tar 10
sekunder. Av den anledningen försöker inte ens Optimizern hitta alla lösningar utan den letar
tills den tycker den hittat en godtycklig lösning.
3.3.3 Cachening av exekveringsplaner
När en exekveringsplan har körts sparas den i minnet för att det ska gå att använda samma
exekveringsplan igen utan att behöva söka reda på olika möjliga lösningar. Det gör att tid och
kostnad för att hitta en ny plan kan sparas in. Dock är det inte säkert att den gamla
exekveringsplanen fortfarande är den som är mest effektiv när den körs för andra gången. Om
datamängden i tabellerna som joinas har ändrats kanske det är effektivare att använda ett
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annat sätt att joina på. Ifall mer kritiska saker som att det tas bort ett index eller constraints
(beroende) som planen använder, kastas planen och det får beräknas en ny. Även om ett nytt
index läggs till och Optimizern bedömer att det skulle kunna gå att använda, tar den bort
planen. Det finns vissa inställningar som kräver att exekveringsplanscachen töms när de
ändras. Generellt sätt tas en exekveringsplan bort ifall något ändras som direkt eller indirekt
kan påverka prestandan av den planen eller om SQL Server börjar få slut på minne, då kan
exekveringsplanen också försvinna.
3.3.4 Hinting
Optimizern gör oftast ett bra jobb, men i få fall kan den generera exekveringsplaner som
programmeraren inte är riktigt nöjd med. Om det skulle vara fallet finns det möjlighet att ge
Optimizern något som kallas Hints (ledtrådar). Det innebär att Optimizern tvingas att göra på
ett visst sätt när den letar efter möjliga lösningar. Det är inte garanterat att den hittar någon
bättre lösning, men möjligheten finns. Det går till exempel att lägga till en OPTION (FORCE
ORDER) i sin query, så måste den utföra joins och alla andra operationer i den ordning som
det skrivits i queryn.
3.3.5 Exekveringsplanen
Det går att få fram möjliga exekveringsplaner och även den faktiska exekveringsplanen i SQL
Server Management Studio (SSMS). För att få fram den faktiska planen måste queryn först
exekveras. Det finns två knappar över query fältet. Den ena är ”Display Estimated Execution
Plan”, vilken visar grafiska presentationer av möjliga exekveringsplaner. Den andra är
”Include Actual Execution Plan”. Om den är nertryckt när queryn utförs så visas en grafisk
representation av exekveringsplanen som nyligen utfördes. Det går även att få en text eller
XML-representation av exekveringsplanen, men textversionen har markerats som depricated
(föråldrad) den kan eventuellt försvinna vid nästa version.
Informationen från exekveringsplanen kan användas för att effektivisera sina querys eller lista
ut var en query hint borde placeras. Det är exakt samma data som presenteras grafiskt, som
fås ut vid val av text eller XML, det är bara sättet de visas som skiljer de åt.
[3]
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4 Funktioner och gruppering av datatyper
Här presenteras vad en funktion är, vad funktioner kan användas till, och vilka olika typer av
funktioner som finns. Därefter presenteras en genomgång av vilka datatyper som finns i TSQL, och hur de har valts att grupperas ihop i detta arbete.

4.1 User-Defined Function (UDF)
UDF är en funktion som användaren (databasprogrammeraren) själv har skrivit. Funktionen
kan ta 0-1024 stycken inparametrar, men returnerar endast ett värde eller en tabell som utdata.
Till skillnad från stored procedures (lagrade procedurer) går det inte att modifiera tabeller i
databasen inne i en funktion. Funktioner kan användas i SQL-querys, som ett resultat som ska
returneras, eller en tabell att joina (sammanfoga) med. Vilket inte går att göra med stored
procedures.
4.1.1 Tabellfunktioner
Det finns två typer av tabellfunktioner. Den första kallas inline table och är bara ett select
statement i en funktion. Denna typ av funktion kan vara bra att använda ifall en lite längre
query används ofta, då kan den läggas i en funktion för att göra koden där den används mer
läsvänlig, och lättare att underhålla. Genom att låta inparametrar till funktionen påverka till
exempelvis kriterier i where-delen av queryn så behåller den sin flexibilitet.
Den andra varianten kallas multistatement table, där deklareras en tabell som
returneringsvärde. Den tabellen kan modifieras precis som en vanlig tabell (lägga till data, ta
bort data, uppdatera data). När funktionen returnerar är det innehållet i tabellen som
presenteras som svar. Detta gör att det går att ha med if-satser, eller göra flera
tabellförfrågningar i funktionen för att få fram önskvärd data.
En tabellfunktion går alldeles utmärkt att använda i en join istället för en tabell, dock behövs
inparametrarna sättas innan frågan ställs. Det går även att använda parametrar ifrån en tabell
som det joinas med, men för att kunna göra det behövs APPLY JOIN användas.
4.1.2 Skalära funktioner
Skalära funktioner tar emot noll till flera inparametrar. Därefter bearbetar den värdena och
returnerar ett utvärde. Vilket är precis så som funktioner i de flesta programmeringsspråk
beter sig. En stored procedure kan också returnera värden via output parametrar. Varför finns
det då anledning att använda skalära funktioner? Nedan listas några saker som endast kan
göras med skalära funktioner.






Kan användas som default-värde till en tabell.
Kan användas för att definiera konstanter i databasen.
Det går att fläta skalära funktioner, en funktion får resultatet av en annan funktion som
inparameter.
En skalär funktion kan anropa sig själv (rekursivt).
Resultatet av en skalär funktion kan användas i ett WHERE-statement (det bör dock
inte göras, eftersom funktionen då kommer att anropas en gång per rad).
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4.1.2.1

Deterministic vs Non-Deterministic

Skalära funktioner kan vara av två olika typer, deterministic eller non-deterministic. Det som
skiljer de åt är att deterministic funktioner returnerar alltid samma data med samma
inparameter till exempel ISNULL(). Non-Deteministic kan returnera olika värden med exakt
samma indata. Vilket gör att sådana funktioner kan bli oförutsägbara, ett exempel
GETDATE() som kommer variera beroende på vilken dag den anropas. [1] [2]

4.2 Gruppering av datatyper
Genom att minska ner mängden testdata som ska framställas blir det lättare att fokusera på att
de testdata som tas fram håller en högre kvalitet och testar flera möjliga scenarion. För att
kunna uppnå detta har det valts att gruppera ihop olika datatyper som sparar samma typ av
data men med olika precision (intervall). Till exempel Date sparar datumet, Datetime sparar
datumet och ett klockslag.
Skulle Date konverteras till Datetime skulle klockslaget bli 00:00:00, konverteras Datetime
till Date försvinner klockslaget. Om Date konverteras till Time blir klockslaget 00:00:00, men
konverteras Datetime till Time blir klockslaget det som är skrivet i Datetime. Med andra ord
kan testdata sparas i Datetime-format, och kan utan problem konverteras både till Date och
Time och fortfarande ge meningsfull testdata.
Om Datetime, Date och Time grupperas behövs endast en typ av testdata tänkas fram för att
täcka upp tre olika datatyper. Nedan presenteras det några andra datatyper som också skulle
kunna grupperas tillsammans. Datatyperna är grupperade så att de lagrar samma typ av data,
men även så att de implicit (automatiskt) kan konverteras mellan varandra. [7] [8]
4.2.1 Datum och tid
Den datatyp som har störst precision här är Datetimeoffset. Den
lagrar år, månad, dag, timmar, minuter, sekunder, nanosekunder
med sju siffrors noggrannhet och tidzon, vilket gör att den är bäst
i den här gruppen av datatyper. Vid konvertering till en lägre
datatyp kommer den lagra samma information, men med en
sämre noggrannhet. Vid Konvertering från en lägre datatyp till
en högre kommer de lagra samma värde, med samma
noggrannhet, vilket gör att den högre datatypen inte har möjlighet
att testas till fullo. Om du har tio olika datum sparade i Date, kommer alla bli 00:00:00 i Time,
men inte om du har tio datum sparade i Datetime (förutsatt att ett klockslag angivits, kommer
de tio värdena bli klockslag). Den datatyp konvertering sker till kommer potentiellt använda
sin maxprecision.







Date
Datetime
Datetime2
Datetimeoffset
Smalldatetime
Time

4.2.2 Decimaltal





Float
Real
Decimal
Numeric

Decimal(17,0) har samma precision som en float. Ifall ett högre
tal än 17 används tillsammans med Decimal, och talet omvandlas
till float, så får float värdet 0. Vilket gör att i det här fallet är det
bättre att ta den datatypen som har minst precision. Real är den
som har minst precision av decimaldatatyperna. Med sin
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precision på plus minus 3,40𝐸 + 38.
4.2.3 Valuta
Valutadatatyperna och decimaltyperna kan grupperas
tillsammans, men de har valts att grupperas var för sig, för att
möjligheten ska finnas att använda olika testdata. Valuta väljs att
grupperas i Smallmoney, eftersom intervallet på plus minus 214 000 beräknas räcka.



Money
Smallmoney

4.2.4 Heltal





Bigint
Int
Smallint
Tinyint

Tinyint klarar bara av tal i intervallet 0 till 255. Det är ett väldigt
litet intervall för att gruppera ihop alla heltalstyper, dessutom
klarar den inte negativa tal. Detta gör att Tinyint får testas för sig
själv. Smallint klarar av tal i intervalet -32 768 till 32 767. Detta
intervall klarar negativa tal, men även ett tillräckligt stort
talspann för att kunna gruppera ihop testvärdena.

4.2.5 Text



Text
NText

Ska helst inte användas eftersom de är markerade som
depricated. Vilket gör att om det finns någon funktion med de
här parametrarna borde de bytas ut mot lämplig chartyp.

4.2.6 Binärdata
Image är markerat som depricated. Skillnaden mellan Binary och
Varbinary är att Binary alltid tar lika mycket plats oavsett vad
som lagras i den. Varbinary tar så mycket plats som det som
lagras i den kräver. Det som lagras med dessa datatyper är filer.
Eftersom funktioner inte får spara något i databasen anses det inte troligt att det finns
funktioner med dessa inparametrar. Det är möjligt att det finns funktioner som på något sätt
modifierar filer, men det anses inte heller troligt. Även om det finns funktioner som har någon
av de här datatyperna anses de väldigt svårtestade, eftersom det är okänt hur det är tänkt att de
ska modifiera filerna. Därför kommer inte de här datatyperna att testas.




Binary
Varbinary
Image

4.2.7 Char
Nvarchar kan innehålla alla möjliga konstiga tecken, och
konverteras Nvarchar till Char kommer tecken som Char inte
stödjer att omvandlas till ’?’. Men om Char används försvinner
möjligheten att testa 缹 eller liknande tecken. Vilket betyder att
med Nvarchar går det att testa 缹, och omvandlas det sedan till
Char blir det ett ord eller mening med frågetecken i sig, vilket fortfarande är fullt testbart.





Char
Varchar
Nchar
Nvarchar

4.2.8 Bit
Bit är en väldigt unik datatyp, den kan bara ha två värden, vilket är 1 eller 0. Detta gör att den
inte går att gruppera ihop med andra datatyper. Bit används ofta för att kontrollera hur en
funktion ska bete sig, vilket gör den väldigt viktig att testa.
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4.2.9 Övriga
Det här är några andra datatyper som finns i T-SQL. De anses
Cursor
vara väldigt svårtestade, då kännedom saknas kring hur
Hierarchyid
funktionerna ska bete sig. Av den anledningen bedöms de
Geography
datatyperna vara "out of scope".
Geometry
SQL_variant
Table
Timestamp
Uniqueidentifie
r
Ovan har det presenterats olika grupperingar av datatyper som har valts ut för att minska ner
 XML
mängden testdata som har behövt framställas. Det har gjorts av den anledningen att det här är
ett tidsbegränsat projekt. Med denna gruppering måste sex olika sorters testdata tänkas fram.
Ifall de datatyper som valts att grupperas ihop skulle testas var för sig, så skulle det behövas
tänkas fram 20 olika sorters testdata. Om dessutom de datatyper som inte valts att testas skulle
få testdata, så skulle 32 olika sorters testdata behöva tas fram. Genom att gruppera ihop data
behöver 3-5 gånger mindre testdata tänkas fram. Något som även leder till att det blir
smidigare att ändra testvärdena i framtiden.
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5 Genomförande
Här presenteras mer i detalj arbetets praktiska utförande. Kapitlet börjar med en genomgång
av de olika procedurer och funktioner som skrivits för att kunna utföra den här uppgiften. För
att sedan övergå till en presentation av vilken typ av testdata som valdes och varför just den
blev vald.

5.1 Tillvägagångssätt
Genom att fråga systemtabeller kan information fås ut om vilka funktioner som finns i varje
databas. Efter det filtreras sedan de funktioner som inte är skalära bort, samt de
standardfunktioner som ingår i Softadmin®-plattformen. Med hjälp av information om vad
för utparametrar och vilka inparametrar alla funktioner har paras de ihop som möjliga
matchningar ifall de har samma typ av parametrar. Därefter genereras testfall från
fördefinierad data. Varje funktion utsätts sedan för testning, där olika invärden skickas in och
utvärdet sparas för kommande jämförelser. Resultatet av testningen jämförs därefter med de
funktioner som eventuellt matchade och ett resultat presenteras. (Se Bilaga A för presentation
av diagram, för att få en bättre överblick över procedurerna och tabellernas relationer).
5.1.1 ListFunctionsProc
För att ta reda på vilka funktioner det finns ställs frågor till systemtabeller för varje databas.
Men för att kunna anropa en systemtabell i en annan databas än den befintliga används
dynamisk SQL (se exempelkod nedan). Dynamisk SQL är när det skapas en fråga som kan
variera beroende på inparametrar. I det här fallet är det databasnamnet som kan variera.
Proceduren frågar den angivna databasen efter vilka funktioner den har som är skalära och
inte läser i några tabeller.
SELECT
O.object_id,
O.type,
S.SchemaName,
O.name,
DB_ID(''' + @DatabaseName + ''') as DatabaseId
FROM
' + @DatabaseName + '.sys.objects O

5.1.2 UpdateFunctionsTable
Använder sig utav ListFunctionsProc för att ta reda på vilka funktioner som finns. Med den
informationen gör den en merge (sammanslagning) med den befintliga informationen om
funktionerna. Mergen uppdaterar, lägger till nya och tar bort gamla funktioner. Genom att
utföra alla dessa steg utesluts risken för att någon funktion inte längre finns, eller att någon
funktion har andra parametrar.
5.1.3 UpdateFunctionsVariableTable
Frågar systemtabeller efter information angående funktioners parametrar. Information om
parametrarna behövs vid jämförelser av funktionerna och bestämmelse av testdata. Ny data
lagras genom en merge query där den uppdaterar befintlig data, lägger till helt ny data eller tar
bort data som inte längre finns.
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5.1.4 UpdateFunctionInfoFromEveryDatabase
Frågar den Database Engine som man är ansluten till vilka tillgängliga databaser det finns.
Med den informationen anropar den UpdateFuntionsTable (se 5.1.2) och
UpdateFunctionsVariableTable (se 5.1.3) för alla databaser.
5.1.5 FindCompareableFunctions
Denna procedur har i uppgift att hitta funktioner som eventuellt kan göra samma sak/vara
kopior. Först räknar den ut antalet inparametrar alla funktioner har, och jämför alla funktioner
med varandra. Jämförelsen som görs är ifall funktionerna har samma typ av utparameter och
samma antal inparametrar. Nu har den utfört en första gallring av möjliga kandidater.
Funktionen innehåller sedan en loop där varje möjlig kandidatkombination anropar
Candidates (se 5.1.6), som i sin tur genomför en noggrannare jämförelse.
5.1.6 Candidates
Candidates jämför två funktioners inparametrar för att se om de är identiska. Metoden den
använder för att jämföra är att först ta reda på hur många parametrar första funktionen har.
Sedan joinar den tabeller från GetFunctionVariable (se 5.1.6.1) och räknar ut antalet rader. De
två talen jämförs sedan och om de är lika sparas funktionskombinationen i en tabell som heter
WorthComparing. Eftersom GetFunctionVariable (se 5.1.6.1) returnerar inparametrarna i
bokstavordning så kommer denna metod att hitta jämförelser mellan funktioner som har exakt
samma antal och samma typer av inparametrar, men ordningen de står i har ingen betydelse.
5.1.6.1

GetFunctionVariable

Returnerar alla inparametrars datatyper, sorterade i bokstavsordning för en given funktion.
5.1.7 GetTestDataForFunction
Denna procedur utför testandet av alla funktioner och sparar resultatet i en tabell. Resultatet
sparas i en kolumn av typen sql_variant, vilket är en datatyp som kan spara många olika
datatyper i sig (som var i C#). Den sparar också ner ett test-id och id på funktionen för att
kunna identifiera de olika fallen vid jämförelse av resultat. Anledningen till att spara resultatet
i sql_variant är att då kan alla resultat sparas i samma tabell oavsett utdatatyp. Om valet att
spara i sql_variant inte hade gjorts hade det behövts olika tabeller för varje datatyp.
Proceduren börjar med att hämta och lagra testfallen som den får från GetTestCases (se 5.1.8).
Genom att få testfall ifrån en annan procedur istället för att generera de själv, finns
möjligheten att smidigt byta ut sättet som testfall genereras på. Den hämtar sedan upp
information om alla funktioner som ska testas. Det skapas sedan dynamisk SQL-kod för varje
enskild funktion med hjälp av information som den hämtar med hjälp av
DoesFunctionNeedToBeConvertedToVarchar (se 5.1.10), GetGetFullCallName (se 5.1.11),
GetParameterTableName (se 5.1.9). (Kod för proceduren GetTestDataFunction finns att se i
bilaga C).
5.1.8 GetTestCases
GetTestCases returnerar en tabell med @NrOfParameters antal kolumner, som innehåller
heltal, vars uppgift är att representera id på den rad som testdata ska hämtas ifrån. Eftersom
proceduren inte vet hur många kolumner som efterfrågas innan proceduren anropas, använder
den sig av dynamisk SQL för att skapa en tabell med rätt antal kolumner.
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SET @Table = '
DECLARE @TestCases TABLE
(
Id int IDENTITY(1,1),
P1 int'
SET @Parameters = '
DECLARE
@P1 int = 1'
WHILE @i < @NrOfParameters
BEGIN
SET @i += 1
SET @Table += ', P' + CONVERT(varchar,@i) + ' int'
SET @Parameters += ', @P' + CONVERT(varchar,@i) + ' int = 1'
END
SET @Table += ')'

Det här kodstycket skapar en temp tabel med @NrOfParameters antal kolumner som alla är
namngivna P1, P2, P3 osv. P står för parameter. Den skapar även en ny variabel för varje
kolumn. Variablerna används för att utifrån deras tidigare värde beräkna nästa värde till nästa
testfallsrad som sedan lagras i temptabellen. Anledningen till att tabellens kolumner och
variabelparametrar är numrerade är för att det blir lättare att behandla i koden när de får ett
”index”. Denna kod räknar sedan ut alla variationer av talen 1 - @NrOfTests fördelat på
@NrOfParameters.
Exempel:
@NrOfParameters = 3,
@NrOfTests = 2

@NrOfParameters = 3,
@NrOfTests = 2

@P1 @P2 @P3
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2

@P1 @P2
1
1
1
2
1
3
2
1
2
2
2
3
3
1
3
2
3
3
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5.1.9 GetParameterTableName
GetParameterTableName har en väldigt viktig uppgift. Den tar emot ett id på den funktion
som är intressant och returnerar en tabell som innehåller namnen på de tabellerna som testdata
ska hämtas ifrån.
IF @TableName IN ('smallint','int','bigint')
SET @TableName = 'IntTable'
ELSE IF @TableName IN
('date','datetime','datetime2','datetimeoffset','smalldatetime','time')
SET @TableName = 'DatetimeTable'
ELSE IF @TableName IN ('float','real','decimal','numeric')
SET @TableName = 'FloatTable'

Med hjälp av if-satser bestämmer den vilken tabell varje datatyp ska tillhöra. Många datatyper
är för tillfället grupperade för att underlätta framtagningen av testdata. Tack vare att
tilldelningen av testtabeller delas upp i en egen funktion behöver endast if-satserna ändras i de
fall avsikten är att en datatyp ska få en egen testtabell. Det behöver bara ändras på ett ställe
om en datatyp önskas tas bort eller läggas till.
5.1.10 DoesFunctionNeedToBeConvertedToVarchar
Den här funktionen används för att varchar(max) och nvarchar(max) inte kan sparas i
datatypen sql_variant. Funktionen returnerar en bit som talar om ifall funktionen har en
varchar(max) eller nvarchar(max) som utparameter. Om det är fallet konverteras de till
nvarchar(4000).
5.1.11 GetGetFullCallName
Eftersom det ska testas massa funktioner som befinner sig i olika databaser behövs hela
”vägen” till en funktion när den ska anropas (DatabaseName.SchemaName.FunctionName).
5.1.12 UpdateWorhtComparingFromTestResult
Denna procedur undersöker TestResult-tabellen och letar efter fall där två funktioner har fått
samma resultat på ett eller flera av sina testfall. Hittar den några matchingar sparas det i
WorthComparing-tabellen.
5.1.13 Statistiska funktioner
Funktioner för att presentera resultat av jämförelser och statistik.
5.1.13.1 ListPossibleMatches

Listar alla funktioner som har jämförts där de har haft minst ett gemensamt utvärde. Den listar
även information om vilken databas funktionen tillhör och hur många av testfallen som var
lika. Med hjälp av denna funktion fås en överblick av vilka funktioner som eventuellt gör
samma sak.
5.1.13.2 FunctionStats

Listar hur många procent av de funktioner som har hittats i de olika databaserna som det även
finns en möjlig matchning till. Funktionen tar ett float-värde som anger hur många procent av
testfallen som måste ha varit lika för att det ska räknas som en matchning.
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5.1.14 Tabeller
Functions – Sparar information om funktionerna.
FunctionsVariable – Sparar information om funktionernas in- och utparametrar.
TestResult – Sparar resultatet av ett test, vilken funktion som testades och vilket testfall det
var som utfördes.
WorthComparing – Sparar information om vilka funktioner som är värda att jämföra. Sedan
efter jämförelse uppdateras den tabellen med information om hur många lika värden som de
två funktionerna hade.

5.2 Ta fram testdata
Här presenteras vilken typ av testdata som används och varför den testdata valts att användas.
5.2.1 Testdata: Datetime
Olika datum mellan 1970-01-01 00:00:00 till 2030-12-31 23:59:59.
De första årtalen har en större spridning mellan åren, för att ha testfall för en stor period, så de
går att använda för testning där en jämförelse av skillnaden mellan två årtal sker. Efter det blir
det mindre hopp mellan årtalen och det är månader och dagar som ändras mest. Genom att
variera vilken del av datumet som ändras mest, kommer det bli en stor spridning på vilken
testdata som fås oavsett om testningen sker med exempelvis 10 eller 70 variabler. Precis som
med datumen varierar även klockslagen olika mycket beroende på om de befinner sig bland
de första testfallen eller de sista. Detta för att funktioner där klockslagen har störst påverkan
också ska kunna få bra resultat.
5.2.2 Testdata: Heltal
Det är väldigt många saker heltal kan användas till, vilket gör det svårt att tänka fram testdata.
Nedan följer de punkter som har valts att testas.







Årtal/månader/dagar – Kan användas för att skapa datum.
Testning av gränsvärden – Testar talet under, själva gränsvärdet och talet över.
Används för att kontrollera att det blivit rätt gjort rätt med <, >, =, <=, >=. Genom att
ha sådana tal går det att se om två funktioner beter sig på samma sätt runt ett
gränsvärde.
Primtal – Kan vara funktioner som testar om ett tal är ett primtal, men de talen fyller
andra funktioner som till exempel en dag i en månad.
Hundratal och tusental – Så att det inte bara blir låga tal som testas.
Negativa tal – Används framförallt för att se om en funktion kan hantera negativa tal.

Ett tal kan tillhöra en eller flera av dessa kategorier, men oavsett om den gör det eller inte
förekommer det bara ett exemplar av varje tal för att få in så många olika tal som möjligt
bland testvärdena.
5.2.3 Testdata: Flyttal och Money
Här används samma tal som användes vid heltalstestning, men de har även blivit tilldelade
slumpade decimalvärden.
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5.2.4 Testdata: Text
Absolut den svåraste datatypen att ta fram testdata till, eftersom det går att lagra allt möjligt i
en textsträng. Av den anledningen är det troligt att det finns många konverterings- och
valideringsfunktioner. Vilket gör att det blir väldigt svårt att få fram bra testdata.








Mailadresser – Både korrekt formaterade och icke korrekt formaterade.
Personnummer – Korrekt och icke korrekt formaterade (giltigt/ogiltigt
valideringsnummer).
Telefonnummer – Textsträngar med bara nummer, där det är mellanslag mellan
grupperingar, bindestreck och riktnummer, parenteser vid riktnummer.
Datum – Formaterade på olika sätt.
Olika heltal och decimaltal för konvertering.
Separationstecken – Till exempel kommatecken och punkt, kan vara separationstecken
i texter men också i tal.
En mängd med meningar med alla möjliga tecken i.

Vid val av testdata har det försökts att ta fram så allsidig data som möjligt. Förhoppningsvis
täcker testdata de flesta funktionernas användningsfall, men det är naivt att tro att alla
funktioner blir nöjda. Eftersom det kan finnas alla möjliga sorters konverterings- och
valideringsfunktioner blir det i stort sätt omöjligt att ta fram testdata till alla, när det är okänt
vilken uppgift de ska utföra.
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6 Analys
I det här kapitlet analyseras de olika teknikerna som presenteras i lösningsmetoder: Black-box
testning, jämföra koder och jämföra exekveringsplaner. Analysen görs för att försöka kunna
komma fram till vilka för- och nackdelar de olika teknikerna har. Slutligen presenteras vilken
metod som valts för att praktiskt utföra arbetet, och varför just den blev vald.

6.1 Jämförelse av teknikerna för att hitta funktioner som matchar
I teoridelen presenteras tre möjliga tekniker (Black-box testning, jämföra koder, jämföra
exekveringsplaner) för att hitta funktioner som utför samma uppgift. Antingen för att de är
kopior av varandra eller för att det bara är slumpen som gjort att två olika programmerare har
gjort en varsin funktion som gör samma sak.
Saker som skulle vilja hittas:
1. Funktioner som är identiska.
2. Funktioner som har varit identiska, men sedan modifierats för ändamålet.
3. Funktioner som gör exakt samma sak, men är kodade på olika sätt.
Punkterna ovan kommer benämnas med 1, 2 och 3 i analysens underkapitel.
6.1.1 Black-box testning
Black-box testning har både sina fördelar och nackdelar. Denna metod kan hitta funktioner
som gör samma sak men på olika sätt. Den största nackdelen med Black-box testning är
förmodligen att oavsett hur mycket kraft som läggs på vilken testdata som ska användas
kommer det inte kunna täcka upp för alla möjliga indatavärden som kan förekomma. Detta
kan leda till att två funktioner kan anses lika eller olika även fast de kanske inte är det. När
ingen vetskap om funktionerna finns blir dessutom denna metod mer lik en bruteforce-lösning
än ett testfall. Denna metod kommer oavsett hur bra eller dålig testdata som används att hitta
funktioner som har blivit kopierade, eftersom de kommer ge exakt samma resultat när de får
samma indata. Två funktioner som gör exakt samma sak men på olika sätt kommer också att
upptäckas med den här metoden. Anledningen är att om de gör samma sak kommer de
returnera samma utvärden om de får samma invärden. Det som blir mindre troligt är att denna
metod kommer hitta funktioner som gör nästan samma sak, funktioner som antagligen har
blivit kopierade från start, sedan modifierade för ett specifikt ändamål. Denna metod kommer
att hitta punkt 1 och 3 oavsett kvalitén på testdata. Punkt 2 kan eventuellt hittas bland
jämförelser som har många lika resultat, men inte alla lika. Det som kommer påverka
resultatet är om funktionen har blivit modifierad att bete sig annorlunda i vissa situationer
eller i alla situationer.
6.1.2 Kodjämförelse
Oavsett teknik som används vid textjämförelse av kod, krävs samma förarbete. Om inte
förarbetet utförs kommer endast rena kopior kunna hittas med denna metod. Borttagning, eller
ändring av kommentarer till kod, kommer ställa till med problem om två kodstycken jämförs
uppifrån och ner. För att den här metoden ens ska vara värd att fundera på behöver
kommentarer tas bort och variabelnamn bytas ut. Ordningen av kodblock i funktionen kan
25

också påverka ett resultat. Även om kommentarer tas bort är det ingen garanti att koden går
att jämföra rad för rad. Det går även att jämföra koden block för block. Något som kan öka
chansen för att hitta kopior.
Rabin-Karp och andra sökalgoritmer kommer inte kunna upptäcka funktioner som gör samma
sak, men på olika sätt, eftersom de letar efter exakta kopior. Levenshtein och andra algoritmer
som försöker bestämma hur lika en text är kommer kunna upptäcka kopior som har blivit lätt
modifierade, men inte koder som gör samma sak på olika sätt. Denna metod uppfyller punkt 1
och Levenshtein har möjlighet att uppfylla punkt 2 om koden inte har blivit så mycket
modifierad.
6.1.3 Query Optimizer
Tanken med Query Optimizern är att jämföra exekveringsplanerna för två funktioner. SQL är
ett språk i vilket programmeraren talar om vad han eller hon vill ha gjort, men inte hur det ska
utföras. Därför var tanken att Query Optimizern skulle ta fram samma exekveringsplan för två
olikt kodade funktioner som gör samma sak. Det finns dock ett stort problem med denna
metod, Query Optimizern kan ta fram olika exekveringsplaner för en och samma funktion.
Speciellt när funktionerna blir mer komplicerade så kan mängden möjliga exekveringsplaner
öka snabbt. Med tanke på den begränsade tiden som det här arbetet har utförts på, så har det
inte funnits möjlighet att hinna få fram tillräckligt med information om Query Optimizern.
Vilket gör att Query Optimizern bedöms som ett opålitligt tillvägagångssätt för tillfället. Med
hjälp av hintings, och eventuellt andra sätt att konfigurera Query Optimizern, tycks det finnas
potential att få ner antalet exekveringsplaner som behöver jämföras. Vilket i sin tur skulle
kunna leda fram till ett önskvärt resultat. Med nuvarande information så kan Query
Optimizern inte uppfylla något steg, men det ser ut som om Query Optimizern har potential
att kunna uppfylla punkt 1 och 3, och möjligtvis även punkt 2.
6.1.4 Vilken metod som valdes och varför den valdes
Black-box testning kommer hitta punkt 1 och 3. Om ett bra jobb görs med den testdata som
används, så har den möjlighet att hitta funktioner under punkt 2, där funktionen har blivit
modifierad så den beter sig annorlunda under vissa kriterier. Denna funktion kommer i sådana
fall finnas bland funktioner som har många matchningar men inte alla matchningar. Ifall
testdata är dåligt för funktionen (finns ingen testdata som är skriven för funktionens syfte),
finns risken att funktionen hittar en matchning som den inte skulle ha hittat om det fanns bra
testdata för funktionen. Detta kan hända då funktionen tvingas returnera ett defaultvärde, för
att funktionen inte förstår vad den ska göra med den testdata som finns tillgänglig.
Black-box testningsmetoden har ändå valts, för den anses vara den metod som det finns störst
möjlighet att få fram ett resultat från, ett resultat som kan täcka alla tre punkter.
.
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7 Resultat/Diskussion
Här presenteras de resultat som arbetet har nått fram till, samt en diskussion kring resultatet.

7.1 Funktioner som matchar

Procent av funktioner som hittats som också har
en matchning
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Procent av utdata vid Black-box testning som var lika

Figur 2 Grafpresentation av antalet funktioner som matchar

Y-axeln är hur många procent av alla funktioner som har hittats som fick minst ett gemensamt
testresultat med den funktionen den jämfördes emot.
X-axeln är hur många procent av de testfallen de två funktionerna som jämfördes hade
gemensamt.
De funktioner som får ett resultat där det är mellan 10-30 % av testningarna som matchar med
en annan funktion anses vara falskpositiva resultat. 30-80 % finns det väldigt få funktioner
som befinner sig i. De funktionerna tolkas som rena slumpen att det blev så, eller kopior som
har blivit så modifierade att det ändå inte kommer att gå att byta ut dem. Intervallet 90-99 %
anses vara funktioner som har blivit kopierade och sedan lätt modifierade, eller att det
befintliga testdata som finns inte lämpar sig för funktionerna (de returnerar ett defaultvärde).
Oavsett så är de värda att undersöka manuellt och se hur stor skillnad det är mellan dem. De
funktionerna där 100 % av testfallen är lika anses som extremt troligt att det är kopior som går
att byta ut mot standardfunktioner utan att ens behöva undersöka funktionen (alla funktioner
som har 100 % gemensam testdata med den funktionen de jämförs med har exakt samma
namn).
De intressanta värdena för denna studie är de som har haft 90 % eller högre matchning. Något
som är intressant är att det motsvarar 21,4-24,4% (beroende på testvärdena) av alla skalära
funktioner som inte läser i tabeller. Vilket betyder att ca 22 % av alla funktioner eventuellt går
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att byta ut mot en standardfunktion som ingår i Softadmin®-plattfromen, för att lättare kunna
underhålla systemet.

7.2 Vilka funktioner som har hittats och som är dubbletter
Fyra funktioner har hittats. Alla fyra funktioner var funktioner som har blivit kopierade. Det
fanns några funktioner som befann sig i spannet 70-99 % matchning, men de var tyvärr
funktioner som hamnat där för att de i de flesta fall returnerat samma utvärde som de fick som
invärde. Inga funktioner hittades som gjorde samma uppgift på olika sätt. Det fanns ett stort
antal funktioner som hittade en exakt matchning, men de funktionerna befann sig i projekt
med namn Xold, X eller Xnew. Därför har de valts att inte räknas som funktioner som gör
samma sak, eftersom hela deras projekt har blivit kopierade av någon anledning. Några av de
fyra funktioner som hittades fanns också i kopierade projekt. Det markeras med att talet inom
parantes är det antal gånger de förekommer om kopierade projekt också räknas.
Undersökningen har haft tillgång till 58 stycken databaser, men det var endast 37 stycken av
dem som innehöll skalära funktioner som inte läste i tabeller. De fyra funktionerna var
utsprida i 10 (13) av dessa databaser. Det betyder att de fyra funktionerna befann sig i 17,5
(22) % av alla tillgängliga databaser, och 27 (35) % av de databaser som hade skalära
funktioner.
Nedan visas en tabell med funktionernas namn, i hur många olika projekt de kunde hittas och
vilken uppgift de har.
Namn
FixMoneyFormat

Antal
3 (5)

GetISOWeek

5 (6)

Convert_varcharToHex
PhoneticReduce

4 (4)
3 (4)

Uppgift
Formaterar ett tal till en sträng, för att få en bättre visuell
presentation.
Tar ett datum som invärde och returnerar vilken vecka på
året det datumet befinner sig.
Konverterar en textsträng till ett hex-värde.
Byter ut tecken, till exempel Ä -> E, Ö -> O.

Det finns en standardfunktion som ingår i Softadmin®-plattformen som returnerar vilken
vecka ett specifikt datum befinner sig i. Dock är GetISOWeek och standardfunktionen inte
riktigt överens om hur det ska bestämmas vilken vecka det är. GetISOWeek säger jämt att det
är veckan innan, mot vad standardfunktionen gör. Detta ser jag som lite oroväckande eftersom
både GetISOWeek och ADMIN_WEEKNUMBER används på flera ställen, så dessa
funktioner skulle behöva ses över. Alternativt att de är två olika standarder för hur
veckonummer ska bestämmas. Om det är olika standarder så skulle GetISOWeek och
ADMIN_WEKNUMBER eventuellt kunna slås ihop till en funktion som har en inparameter
som bestämmer vilken standard som är av intresse att den ska returnera.
Det finns en standardfunktion vid namn ADMIN_FormatNumeric som tar tre inparametrar.
FixMoneyFormat tar endast en inparameter. Om två av tre värden hårdkodas till
standardfunktionen så returnerar de samma värde. ADMIN_FormatNumeric(X,2,1) returnerar
samma värden som FixMoneyFormat(X). Därför rekommenderas det att FixMoneyFormat
byts ut mot ADMIN_FormatNumeric.
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De andra två funktionerna (Convert_varcharToHex och PhoneticReduce) har inte i skrivande
stund några motsvarigheter bland standardfunktionerna. Då de befinner sig i flera projekt så
rekommenderas det att överväga att göra standardfunktioner med dessa funktionaliteter.
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8 Slutsatser
Målet med arbetet var att hitta funktioner som utförde samma eller nästan samma uppgift för
att kunna byta ut de funktionerna mot standardfunktioner som ingår i Softadmin®plattformen, och på så sätt öka förvaltningsgraden av systemet. Från företagets sida fanns en
tro att det skulle hittas fler kopior än vad som gjordes. Det hittades rena kopior, men inga
funktioner som gjorde samma uppgift på olika sätt. Inga funktioner som gjorde nästan samma
sak hittades. Det vill säga att målet delvis uppnåddes.
Fyra funktioiner hittades varav två stycken går att byta ut mot standardfunktioner.
GetISOWeek och ADMIN_WEEKNUMBER returnerar förvisso två olika värden, men om
det förutsätts att det är två olika standarder för att ta fram veckonumret, så kan de slås ihop till
en funktion. Den nya funktionen skulle kunna ha en inparameter där värdet avgör vilken av
standarderna som ska användas. Eftersom Softadmin®-plattformen stödjer flera språk, så
skulle det även kunna vara en inparameter som talar om för funktionen att använda det
aktuella språkets veckonummerstandard.
FixMoneyFormat(x) går att byta till ADMIN_FormatNumeric(x,2,1), vilket leder till
funderingar kring vilken version som kom först. Kom FixMoneyFormat först för att det inte
fanns någon standardfunktion, eller har FixMoneyFormat tillkommit efter standardfunktionen,
för att programmeraren inte kände till funktionen? Denna fråga är ganska intressant, eftersom
det är skillnaden mellan om det ska läggas tid på att hitta kopior, eller att dokumentera
standardfunktionerna bättre.
Det finns tre möjliga anledningar till varför det endast var fyra funktioner som hittades med
hjälp av Black-box testning. Den första är att det helt enkelt inte finns några fler funktioner i
systemet som utför samma uppgift. Den andra är att det kanske finns några funktioner som
gör nästan samma sak, men som inte kunde hittas med befintlig testdata. Det tredje
alternativet är att det finns kopior eller funktioner som gör nästan samma sak, men att alla är
non-deterministic (kan returnera olika värden med samma indata). Nu hittades GetISOWeek
som faktiskt är non-deterministic, men det är bara för att det är så sällan den varierar i värde.
Ifall det finns funktioner som returnerar slumpade tal eller funktioner som påverkas av
klockslaget som faktiskt är exakt lika, så är det inte garanterat att de hittas, med hjälp av
testning.
Av den anledningen borde även jämförelser av koder implementeras, dels för att hitta nondeterministic funktioner, men också för att kunna jämföra de två metodernas resultat och
kunna dra slutsatser om vilka funktioner de olika metoderna hittar.
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9 Rekommendationer
För att kunna göra det användarvänligt och öka möjligheten för att detta arbeta används i
framtiden, rekommenderas det att göra ett grafiskt användargränssnitt med hjälp av
Softadmin®-plattformen. Det skulle till exempel kunna innehålla olika möjligheter att sätta
filter på vilka databaser och funktioner som ska sökas igenom, men även möjlighet att titta på
en specifik funktion och få information om den (vilka databaser den befinner sig i, lista
likvärdiga funktioner).
För att öka antalet positiva resultat efter en sökning rekommenderas olika alternativ beroende
på hur mycket tid som bedöms är lämpligt att lägga på vidareutveckling av arbetet.






Lite:
Undersök den befintliga testdata som finns och se om eventuella förändringar kan
göras (speciellt på varchargruppen).
Mellan:
Skriv kod för att utföra tester där funktionernas kod jämförs med varandra. Dels för att
få två olika resultat att jämföra, och dels för att eventuellt lyckas hitta nondeterministic funktioner.
Mycket:
Undersök möjligheterna att använda Query Optimizern för att jämföra
exekveringsplaner.

Den sista rekommendationen är att utveckla kod för att hitta var funktionerna befinner sig i
den befintliga koden, för att slippa att manuellt hitta och byta ut funktionerna till
standardfunktioner.
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Bilaga A: Diagram över tabeller och procedurer
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Bilaga B: Sätta upp en databas och utföra ett test
Denna guide förutsätter att SQL Server 2008 eller senare är installerad (tidigare versioner
borde fungera men det är inte testat).
Öppna SQL Server Management Studio och anslut till valfri SQL Engine.
1. Öppna TommyExjobbScript.sql
Välj File -> Open -> File… eller tryck CTRL-O och bläddra fram till
TommyExjobbscript.sql
2. Kör skriptet genom att trycka på ”Execute” eller ALT-X.
Databasen och medföljande procedurer skapas.
3. Öppna och kör nedanstående sql-filer för att fylla testdatatabellerna med testdata
(ordningen skripten körs i är viktig, eftersom några skript är beroende av data från andra
tabeller).
PopulateDatetimeTable
PopulateIntTable
PopulateFloatAndMoneyUsingInt
PopulateStringTable
PopulateBitTable

Lägger till testfall för datumgruppen.
Lägger till testfall för heltalsgruppen.
Lägger till testfall för flyttal- och money-gruppen.
Lägger till testfall för Varchar-gruppen.
Lägger till testfall för bit.

4. Öppna en ny SQL Query ruta genom att trycka på ”New Query” uppe i vänstra hörnet
eller tryck CTRL + N.
5. Insamling av information av vilka funktioner som finns:
Ifall det bara är en eller några få databaser som är intressanta, kör de två nedre
procedurena en gång var för varje intressant databas. @Name ska bytas mot namnet på
databasen.
exec UpdateFunctionsTable @Name;
exec UpdateFunctionsVariableTable @Name;
Ifall alla databaser som finns tillgängliga är av intresse, så kan nedanstående procedur
köras för att samla in information om alla tillgängliga databasers funktioner.
exec UpdateFunctionInfoFromEveryDatabase;
6. Anropa sedan exec FindComparableFunctions; för att hitta vilka funktioner som är
värda att undersöka närmare (hittar funktioner med samma in- och utparametrar).
7. För att utföra testningen anropa exec GetTestDataForFunction @i; Denna procedur
utför testfallen för alla funktioner med @i stycken inparametrar. Därför måste den anropas
flera gånger om alla funktioner ska testas.
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Exempel:
exec GetTestDataForFunction 0;
exec GetTestDataForFunction 1;
exec GetTestDataForFunction 2;
exec GetTestDataForFunction 3;
exec GetTestDataForFunction 4;
8. Nu finns det massa testdata i tabbelen TestResult, men det är väldigt svårt att urskilja att två
eller flera funktioner gör samma sak ifrån den data. Om exec
UpdateWorthComparingFromTestResult; exekveras så uppdateras WorthComparing
tabbelen med information om hur många tester som utförts och hur många tester två
funktioner har gemenssamt.
9. För att sedan få ett resultat så rekommenderas att ListPossibleMatches används.
select * from dbo.ListPossibleMatches()
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Bilaga C: Kod för proceduren
GetTestDataForFunction
ALTER proc [dbo].[GetTestDataForFunction]
@NrOfParameters int
AS
DECLARE
@Table varchar(8000),
@INSERT varchar(max) = '',
@i int,
@NrOfTests int = 100
--Save all the functionId that have the same number of input parameters as
@NrOfParameters
--Store more info than needed, because first version needed more info than
current version
--and I let it store more than needed for eaiser editing in the future if
you need more
--info about a function
DECLARE @ParametersTable TABLE
(
Id int,
ObjectId int,
Name sysname,
ParameterId int,
MaxLenght smallint,
Precision tinyint,
Scale tinyint,
Type sysname,
FunctionId int,
DatabaseId int
)
--Temp table that store info about the tabells the test data should be
taken for
--Store data for each input parameter
DECLARE @ParameterTypes TABLE
(
Id int,
Parameter varchar(300),
ParameterId int
)
--@TestTable
--parameters
--TestCaseId
--FunctionId

is the data that this proc returns
= the input string to test a function
is the id for the test, used for comparing diffrent functions
is the function that should be tested

--exec('DROP TABLE ##TestCases');
IF OBJECT_ID('##TestCases', 'U') IS NOT NULL
begin try
DROP TABLE ##TestCases
end try
begin catch
end catch
SET @Table = '
CREATE TABLE ##TestCases
(
Id int,
P1 int
'
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SET @i = 2
WHILE @i <= @NrOfParameters
BEGIN
SET @Table +=',P' + CONVERT(varchar,@i) + ' int'
SET @i += 1
END
SET @Table += ') '
--Used for the termining the test time
--Higher number the more test to preform
--@NrOfTests^@NrOfParameters = The amount of testcases.
IF @NrOfParameters = 3
SET @NrOfTests = 50
ELSE IF @NrOfParameters = 4
SET @NrOfTests = 35
ELSE IF @NrOfParameters = 5
SET @NrOfTests = 20
ELSE IF @NrOfParameters >= 6
SET @NrOfTests = 0
SET @Table += '
INSERT INTO ##TestCases
exec GetTestCases ' + CONVERT(varchar,@NrOfParameters) + ', ' +
CONVERT(varchar,@NrOfTests) + ';'
exec(@Table);
--Get info about all functions that got @NrOfParameter input parameters
INSERT INTO @ParametersTable
SELECT
Id,
objectId,
name,
parameterId,
maxLenght,
precision,
scale,
type,
fv.functionId,
DatabaseId
FROM
FunctionsVariable fv
JOIN (select functionId, COUNT(FunctionId) as amount from
FunctionsVariable group by functionId) c on
fv.functionId = c.functionId
WHERE
c.amount = @NrOfParameters + 1 AND fv.ParameterId = 0
--Loop through all functions that where found
DECLARE
@FunctionId int,
@pos int = 1
DECLARE TableCursor CURSOR FAST_FORWARD FOR
SELECT functionId Type FROM @ParametersTable
OPEN TableCursor
FETCH NEXT FROM TableCursor INTO @FunctionId
DECLARE
@SELECT varchar(8000),
@JOIN varchar(8000),
@Param varchar(300),
@iVar varchar(100),
@MERGE varchar(8000),
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@Convert bit
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
DELETE FROM @ParameterTypes
INSERT INTO @ParameterTypes
SELECT Id, TableName, ParameterId FROM GetParameterTableName(@FunctionId)
SET @Convert = dbo.DoesFunctionNeedToBeConvertedToVarchar(@FunctionId)
SET @pos += 1
--Filter some functions that probably is not complete yet, because you get
-–stuck in an endless loop if you exekute them.
IF (SELECT COUNT(*) FROM @ParameterTypes) = @NrOfParameters and
dbo.GetFunctionName(@FunctionId) NOT IN('FixMoneyFormat',
'LeftPadWithZeros')
BEGIN
IF @Convert > 0
SET @SELECT = 'SELECT CONVERT(nvarchar(4000),' +
dbo.GetGetFullCallName(@FunctionId)
ELSE
SET @SELECT ='SELECT '+ dbo.GetGetFullCallName(@FunctionId)
IF @NrOfParameters > 0
BEGIN
/*
SELECT FunctionToTest(T1.Value, T2.Value, T3.Value), tc.Id, @FunctionId
FROM ##TestCases tc
JOIN IntTable T1 ON tc.P1 = T1.Id
JOIN VarcharTable T2 ON tc.P2 = T2.Id
JOIN IntTable T3 ON tc.P3 = T3.Id
*/
--Create insert statements
SET @SELECT += '(T1.Value'
SELECT @Param = Parameter FROM @ParameterTypes WHERE ParameterId = 1
SET @JOIN = 'JOIN ' + @Param + ' T1 ON tc.P1 = T1.Id'
IF @NrOfParameters > 1
BEGIN
SET @i = 2
WHILE @i <= @NrOfParameters
BEGIN
SET @iVar = CONVERT(varchar,@i)
SELECT @Param = Parameter FROM @ParameterTypes WHERE ParameterId = @i
SET @SELECT +=',T' + @iVar + '.Value'
SET @JOIN +='
JOIN ' + @Param + ' T' + @iVar + ' ON tc.P' + @iVar + ' = T' + @iVar
+ '.Id'
SET @i += 1
END
END
IF @Convert > 0
SET @SELECT += ')'
SET @SELECT += '
) as Value, tc.Id as TestCaseId, '+ CONVERT(varchar,@FunctionId) + '
as FunctionId FROM ##TestCases tc '
END
ELSE
BEGIN
SET @SELECT += '()'
IF @Convert > 0
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SET @SELECT += ')'
SET @SELECT += ' as Value, tc.Id as TestCaseId, '+
CONVERT(varchar,@FunctionId) + ' as FunctionId FROM ##TestCases tc '
SET @JOIN = ''
END
SET @INSERT = @SELECT + @JOIN
--print isnull(@INSERT,'insert null')
IF @INSERT IS NOT NULL
BEGIN
SET @MERGE ='
BEGIN TRY
MERGE INTO TestResult t
USING (' + @INSERT + ') s
ON t.FunctionId = s.FunctionId
AND t.TestCase = s.TestCaseId
WHEN MATCHED THEN
UPDATE SET Value = s.Value
WHEN NOT MATCHED BY TARGET THEN
INSERT (Value, TestCase, FunctionId) VALUES (s.Value,
s.TestCaseId, s.FunctionId);
END TRY
BEGIN CATCH
PRINT ''Function ' + CONVERT(varchar,@FunctionId) + ' FAILED!''
END CATCH'
--print @MERGE
exec(@MERGE);
END
END
FETCH NEXT FROM TableCursor INTO @FunctionId
END
CLOSE TableCursor
DEALLOCATE TableCursor
exec('DROP TABLE ##TestCases');
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