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Sammanfattning 
Denna rapport återger arbetsprocessen kring att utvärdera datalagringsstruk-
tur och förbättra prestanda för generering av parameterfiler för korttermina-
ler. Arbetet utfördes på plats hos Esplanad AB, ett företag som bland annat 
arbetar med säkerhetslösningar och distribution av inställningar för betalstat-
ioner.  
 
Uppgiften bestod av att utvärdera möjligheter till att förbättra databasen som 
sparar alla inställningarna för betalsystemen, samt att förbättra kodstruktur 
och prestanda för programmet som genererar filerna. 
 
Rapporten beskriver testning av prestanda, både på Esplanads gamla program 
för att generera parameterfiler och det nya som konstruerades. En lösning 
presenteras som inkluderar förbättring av filgenereringens prestanda och en 
ny struktur på databasen för ökad skalbarhet.  
 
Tester visar att det nya systemet klarar av att skapa parameterfiler på TLV-
format ungefär 16 gånger snabbare. Den föreslagna lösningen implementerar 
parallella processer och replikering av databasen. 
 

Nyckelord: TLV, parallellism, replikering, NoSQL, SQL 

 



 
 

 

 



v 
 

Abstract 
This thesis describes the process of analyzing and evaluating the structure of 
data storage and improving the performance for generating parameter files 
destined for card terminals. The work was done in house at Esplanad AB, a 
company dealing with security solutions and distribution of settings for pay-
ment stations.  

The first task was to evaluate the possibilities for improving the database stor-
ing the settings for each card reader. The second task was to improve the 
structure of the code and also improve the file generating systems perfor-
mance. 

The thesis describes testing performance, both for Esplanad’s old system for 
generating parameter files, and the new one constructed. The solution pre-
sented includes improved performance of the file generating process and a 
new structure for the database that increases scalability. 

Tests show that the new system is capable of generating parameter files with 
TLV-format, about 16 times faster. The proposed solution implements paral-
lel processes and database replication. 

 

Keywords: TLV, parallelism, replication, NoSQL, SQL 
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Förord 

Vi vill passa på att tacka Esplanad AB för allt stöd och hjälp som vi fått samt 
för ett generöst och vänligt mottagande under den tid examensarbetet genom-
fördes.  
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Ordförklaringar 
CRUD - Create, Read, Update, Delete 
SQL - Structured Query Language 
PPL - Program Parameter Loading 
TMS - Terminal Management System 
PostGreSQL - En relationsdatabashanterare som följer SQL-standarden 
TLV - Tag Length Value 
Request – Förfrågan 
Trigger - Något som signalerar att en viss handling ska utföras 
FTP- File Transfer Protocol 
FRQ - File Request message, skickar ett meddelande på begäran 
Join - Sammanslagning av kolumner från två eller fler tabeller 
Stored Procedures - fördefinerade SQL-frågor 
Result Set - Ett visst antal rader hämtat från databasen 
NoSQL - Not Only SQL, en databashanterare som inte använder relationer 
JSON - JavaScript Object Notation, ett vanligt sätt att representera data 
Cachning - Försvenskning av ordet “cache” som beskriver en viss typ av 
primärminne 
Cacha - Verb av ovan ord cachning. Att cacha något är att spara det i 
cache-minnet 
Sharding - datauppdelning, distribuera data över ett antal noder i ett data-
bassystem 
Replica Set – Replikerad MongoDB databas 
Asynkront – Utan hänsyn till tid 
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1. Inledning  
Många företag har idag sitt data i en relationsdatabas. Esplanad lagrar en 
mängd data som specificerar inställningar för och användandet av betalstat-
ioner. 

Systemet består av två delar; en TMS-server (terminal management system) 
och en PPL-server (program parameter loading). TMS-servern har hand om 
att lagra inställningar för terminaler och att generera parameterfiler i TLV-
format utifrån dem. PPL-servern har hand om en FTP-server som betaltermi-
nalerna använder för att komma åt sina filer.  

Programmet har till ansvar att generera parameterfiler av flera typer. Varje 
filtyp har en SQL-fråga (en stored procedure) som hämtar data från flera 
olika tabeller. Antalet returnerade rader avgör hur många filer av den typen 
som ska skapas.  

Procedurerna är mycket prestandakrävande och komplicerade på grund av 
sammanslagningar av tabeller (joins). Esplanad vill låta undersöka systemet 
och om det går att välja någon annan typ av lagring som möjliggör förbättrad 
prestanda och skalbarhet för databasaccess och diskaccess. 

1.1 Problemformulering 
Problemet som identifierats med Esplanads system är, enligt företaget, lång-
sam och blockerande diskaccess när en fråga ställs mot databasen. 

Den horisontella skalbarheten hos systemet behöver förbättras så att systemet 
kan växa. Med detta menas att systemet ska kunna “skala” på bredden; flera 
maskiner kan läggas till vilket ger linjärt växande prestanda. Detta för att 
kunna betjäna fler kunder samtidigt och att göra systemet snabbare.  

Ett program skrivet i Java kör på TMS-servern, där databasen också ligger. 
Programmet genererar de nödvändiga konfigurationsfilerna som betaltermi-
nalerna behöver.  
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Programmet arbetar sekventiellt och drar inte nytta av flerkärniga processo-
rer. All kod exekveras i en enda tråd och läsning från databasen blockerar 
programmet. 

Företaget hade en önskan om att på sikt kunna redovisa inställningar för bet-
alterminaler på något sätt, till exempel via en webbtjänst. Detta var inte ett 
krav, men kan tas hänsyn till vid val av lagringsmetod. 

1.2 Målsättning 
Målet med examensarbetet är att skapa ett program för att effektivisera filge-
nereringen genom att: 

● Effektivisera datalagring genom horisontell skalbarhet, att kunna 
lägga till fler maskiner som delar upp datalagring.  

● Förbättra den vertikala skalbarheten genom att skriva om program-
met så att det per automatik drar nytta av flerkärniga processorer. 

● Förbättra accesstid till databasen. 
● Undersöka alternativa databashanterare och databasstrukturer för att 

effektivare kunna hantera stora mängder data. 
● Skriva en effektivare algoritm för skapande av parameterfiler. 

 

Programmet ska vara en prototyp som påvisar förbättringar som kan göras på 
systemet. Ett fullständigt alternativ till dagens system kommer inte att produ-
ceras eftersom det skulle ta för lång tid. Istället kommer en utvärdering att 
göras genom mätningar. 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen omfattar inte PPL-servern och hur den kommunicerar med 
terminalerna. 

Fokus i detta arbete ligger på logiken som är på TMS-servern och hur pro-
grammet som genererar parameterfilerna gör för att komma åt databasen. 
TMS-servern har också en enhet ansvarig för att signera filerna kallat HSM 
(hardware security module). Den behandlas inte i undersökningen.  
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Arbetet behandlar generering av en parameterfiltyp som heter MASPAR 
(Master Application Parameter) vilken håller information om bland annat för-
säljare, telefonnummer och adress. Andra filtyper behandlas inte. 
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2. Teori och bakgrund 
Det här kapitlet ger en översikt och beskrivning av systemet. Relevant teori 
som används i syfte att formulera ett lösningsförslag i kapitel 3 presenteras.  

2.1 Systembeskrivning 
Nedan beskrivs det system som Esplanad AB använder idag för att distribuera 
och generera parameterfiler med inställningar för betalstationer.  

2.1.1 Distribution 

Det befintliga systemet visas i figur 2.1 

 
Figur 2.1. Befintlig systemarkitektur. 

Databasen (figur 2.1) lagrar inställningarna för betalterminalerna på TMS-
servern. På TMS-servern finns också filgenereringsprogrammet, HSM-en-
heten som signerar filerna och klienten som används för att skicka filerna till 
PPL-servern. PPL-servern möjliggör för terminalerna att ladda ner sina para-
meterfiler.  

Uppgiften och undersökningen fokuserar på TMS-servern [1]. För att förstå 
vad PPL-servern har för uppgift i systemet följer en kortfattad beskrivning av 
hur systemet hanterar en kortbetalning. 
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1. Terminalen gör en begäran mot värden (till exempel banken eller be-
talsystemet) och om inställningar måste uppdateras returneras en 
trigger.  

2. Terminalen anropar en FTP- eller FRQ-server som ligger på PPL-
servern och hämtar en kontrollfil som specificerar vilka filer som har 
ändrats och alltså behöver laddas ned igen. 

3. Terminalen hämtar filerna av rätt version som kontrollfilen pekade 
ut.  

4. När filerna laddats ned appliceras de på terminalen som nu är redo att 
utföra den transaktion som begärdes. 

2.1.2 Databasen 

Databasen är en relationsdatabas med ungefär 80 tabeller och närmare 200 
funktioner. Tabellerna har relationer till varandra och beskriver entiteter 
såsom terminaler, kortprefix, försäljare och valutakoder. Utifrån informat-
ionen i databasen går det att konstruera inställningar till kortterminaler. 

Funktionerna är till för att slippa skriva alla långa SQL-frågor som gör det 
möjligt att generera parameterfilerna. Funktionerna utför många joins för att 
få med all väsentlig data till parameterfilerna.  

2.1.3 Filgenerering 

Programmet som genererar filerna är konfigurerat som en Windowstjänst och 
kör på TMS-servern. Programmet ställer kontinuerligt frågor till databasen i 
form av stored procedures. Funktionerna returnerar inga rader, utan ett tomt 
result set om filerna inte ska genereras. Filgenereringen startar när en flagga 
reses i en tabell i databasen som funktionen tar hänsyn till. Programmet kör 
frågorna med jämna intervall för att ta reda på om filerna ska genereras. 

När flaggor är resta har resultatet av frågorna rader i sig som programmet 
itererar över och skapar filer med, utifrån parametrarna i raderna. Filerna 
läggs sedan i en speciell mapp så att de blir tillgängliga för PPL-servern att 
hämta.  
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2.2 Svagheter i systemet 
Esplanad AB har identifierat ett antal svagheter hos TMS-servern. Databasen 
är stor, långsam och det finns troligtvis flera flaskhalsar. Filgenereringen är 
ineffektiv och har dålig struktur. Företaget var inte nöjda med koden till fil-
generatorn och ställde högre krav på den nya prototypen som skulle present-
eras.  

2.2.1 Centraliserad databas 

Centraliserade strukturer har en tendens att skapa en flaskhals för läs- och 
skrivoperationer. Två metoder för att lösa problemet kommer att behandlas i 
detta avsnitt. Den första är distribution av databasen över flera noder så att 
diskaccess kan göras på flera ställen samtidigt [2], se stycke 2.7 och 2.8. Den 
andra är att, så gott det går, spara information i cache-minnet, som troligtvis 
kommer behöva användas av flera databasfrågor [3], se stycke 2.6. 

2.2.2 Sekventiell filgenerering 

Programmet, som genererar parameterfilerna, ställer periodiskt frågor till da-
tabasen, för att ta reda på om nya parameterfiler ska genereras. När frågorna 
returnerar rader i sitt result set måste filerna genereras. Om många filer ska 
genereras kan det ta lång tid och resten av filtyperna får vänta. Svagheten kan 
elimineras genom att använda parallellism, se stycke 2.9. Svagheten finns 
både för själva skrivningen av filer till disk, och frågor till databasen. 

2.3 Skalbarhet 
Det finns två olika typer av skalbarhet. Den ena är vertikal skalning som in-
nebär att man förbättrar den maskinen som används med exempelvis mer pri-
märminne eller byter en mekanisk hårddisk mot en flash-disk. Det andra är 
horisontell skalning, vilket syftar till att öka antalet maskiner så att inte bara 
en dator belastas, utan bördan sprids istället ut på de tillgängliga maskinerna. 
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2.4 Relationsdatabas 
Det finns flera olika relationsdatabashanterare och två av de största är 
MySQL och PostGreSQL. Relationsdatabaser är uppbyggda av flera olika ta-
beller med rader och primära nycklar samt främmande nycklar för att kunna 
hitta en specifik rad i en tabell. Tabeller kan ha relationer mellan varandra 
och de kan kopplas ihop med främmande nycklar. Detta görs när data som 
behöver hämtas lagras i olika tabeller, en så kallad join. Många joins är pre-
standakrävande för databasen och när datamängden ökar, ökar svarstiden lin-
järt.  

2.5 NoSQL 
NoSQL utvecklades för att relationsdatabashanterare inte kunde hantera allt 
för stora mängder data utan att prestandaproblem uppstod [4]. I NoSQL-data-
baser finns inga relationer i form av attribut och värden, definierade i tabeller. 
Det innebär att det heller inte går att göra några joins. NoSQL anses vara mer 
skalbart då overheadkostnaderna för att upprätthålla relationer inte existerar. 
En del NoSQL databashanterare har data i primärminnet, när operationen är 
klar sparas data i sekundärminnet, för att öka hastigheten på svaret från data-
basen.  

Det finns tre olika typer av NoSQL databashanterare: Grafdatabas, kolumn- 
och radbaserad databas samt dokument- och objektorienterad databas.  

2.5.1 Grafdatabaser 

En grafdatabas representerar data i form av grafstruktur med noder, bågar och 
egenskaper. Grafdatabaser använder inte index utan istället pekare till närlig-
gande element. Grafdatabaser är optimerade för att använda transaktioner. 
Ytterligare en anledning att använda en grafdatabas är den kraftiga prestan-
daökningen när det gäller hur data är sammankopplat jämfört med relations-
databaser. Till skillnad från relationsdatabaser är svarstiden nästan samma 
oavsett hur stor datamängden är [5]. Det beror på att data som efterfrågas 
finns i en bråkdel av grafen och det spelar ingen roll hur stor grafen som hel-
het är, eftersom den aktuella frågan bara behöver traversera den bråkdelen av 
grafen. 
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2.5.2 Dokumentdatabaser 

Figur 2.5 visar hur databasen är uppbyggd av collections som i sin tur är upp-
byggda av dokument. Dokument kan jämföras med rader och collections kan 
jämföras med tabeller i SQL.  

En dokumentdatabas använder inte tabeller på samma sätt som relationsdata-
baser utan en mer flexibel modell som kallas dokument. Dokumentdatabaser 
gör det möjligt att representera komplexa hierarkiska relationer inom ett re-
gister. Det finns varken definierade scheman, nycklar eller gränser för värde-
nas storlek. Det blir dessutom enklare att hantera insättningar och uppdate-
ringar i databasen. Det finns många dokumentdatabaser men i den här rap-
porten kommer fokus att ligga på MongoDB [6].  

MongoDB skalar bra horisontellt på grund av att det inte finns något stöd för 
joins och skalningen sköts automatiskt. Förutom de vanliga CRUD-operat-
ionerna kan man med MongoDB använda indexering, aggregation, col-
lections med begränsad storlek och enkel datalagring i form av metadata. 

 
Figur 2.5 Figuren visar hur en dokumentdatabas är uppbyggd.  

2.5.3 Kolumn- och radbaserade databashanterare 

Kolumnbaserade och radbaserade databashanterare är väldigt lika. Skillnaden 
är att en radbaserad strategi håller information om en entitet samlad. Den spa-
rar en person med dess egenskaper, sedan nästa person med sina egenskaper 
och så vidare. En kolumnbaserad databashanterare lagrar alla egenskaper var 
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för sig: alla namn lagras efter varandra följt av deras telefonnummer, e-post-
adresser, personnummer och så vidare. 

Kolumnbaserade databaser är optimerade för läsning och radbaserade data-
baser är optimerade för skrivning [7]. 

Cassandra är ett exempel på en kolumnbaserad databashanterare. Databas-
hanteraren stödjer endast CRUD-operationer. Cassandra är gjort för att köras 
på flera olika maskiner distribuerat, det finnas alltså ingen större mening att 
köra en ensam maskin med Cassandra för att utvinna prestanda [8]. Systemet 
är decentraliserat, vilket innebär att det inte finns någon primär eller sekundär 
nod, utan alla har samma data och samma prioritet. Cassandra använder peer-
to-peer-protokoll för att skicka ut uppdateringar som kallas skvaller så att alla 
noder hålls uppdaterade. Alla noder är likadana och det krävs väldigt lite kon-
figurering av en större uppsättning och därför tar det inte mycket längre tid 
att sätta upp 30 noder än två. Cassandra är utformad att användas med flera 
processorkärnor och flera maskiner för att kunna hantera arbetsbelastningar 
som kräver hög prestanda [9].  

2.6 Cachning 
Cache betyder gömma; en cache är ett litet snabbt minne där man kan lagra 
data som förväntas användas inom en snar framtid. En cache består av ett 
specifikt allokerat cache-minne som sparar data som anses vara värdefull. Om 
samma data ska hämtas ofta ur en databas, kan man förbättra svarstiden ge-
nom att låta databasen spara resultatet av frågor i cache-minnet, vilket är 
snabbare än att söka igenom och fråga databasen igen. Faktum är att frågor 
som körs i en databaskonsol hos vissa databashanterare automatiskt cachar 
resultaten. Det märks om man kör samma fråga direkt efter varandra; svars-
tiden förbättras efter varje anrop. 

Ett villkor för att kunna dra nytta av cachning är att data inte får ha förändrats 
mellan frågorna som körs. Om det har förändrats, så är ju informationen i 
cache-minnet föråldrat och den nya versionen av data måste läsas från data-
basen.  
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2.7 Datareplikering 
Centraliserade system har en maskin som lagrar all data och hanterar alla läs- 
och skrivförfrågningar. Sådana system bildar en flaskhals runt infrastrukturen 
som ansluter till databashanteraren och begär skriv- och läsförfrågningar 
emot lagringsmediet. Detta för att data lagras på ett ställe och åtkomsten är 
möjlig endast genom att tillgå en server och en IP-adress där databashantera-
ren finns.  

Datareplikering innebär att kopiera hela databasen så att informationen finns 
på flera ställen i syfte att snabba på och underlätta läsning. Genom att repli-
kera data på flera diskar kan systemet decentraliseras [10]. Detta gör att för-
frågningar om att läsa informationen i databasen kan fördelas, vilket möjlig-
gör för distribuerad och samtidig diskaccess, vilket ofta kan vara prestanda-
krävande, framförallt om mekaniska hårddiskar används.  

Läsförfrågningar kan hanteras av samtliga noder då de håller hela databasen. 
Skrivoperationer kräver att en av noderna agerar mästare och tar hand om alla 
förändringar som sker. Dessa får sedan “rinna” vidare till de andra noderna. 
Innehållet uppdateras så fort som möjligt genom att hela tiden kopiera in-
formationen från mästar-noden. 

2.7.1 Passiv eller aktiv replikering 

Det finns olika metoder som används för datareplikering. Den som beskrivits 
ovan är en utav de två vanligaste teknologierna, kallat passiv replikering eller 
“primary-backup replication”; den andra är aktiv replikering eller “state-
machine replication”.  

Aktiv replikering har ett protokoll som vidarebefordrar förfrågningar till alla 
noder, däremot skickar bara klienten förfrågningarna till en av noderna. För-
frågningarna exekveras sedan på alla maskiner. Detta kräver att databaserna 
är deterministiska; vilket innebär att samma operationer ger identiska tillstånd 
[11].  
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2.7.2 Transparens 

Databashanterare som stödjer transparens hanterar allting så att användaren 
inte vet vilken server i ett distribuerat databassystem som används. Transpa-
rent replikering är att det inte ska märkas för användaren och klienten att da-
tabasen är replikerad. Transparens innebär att databasanrop och programkod 
ska kunna vara samma trots att replikering används av databasen [12]. 

2.7.3 Konsistent data 

I ett replikerat databassystem måste man bestämma hur konsistent informat-
ionen som lagras ska vara. Det finns två motsatta principer för detta: strong 
consistency och eventual consistency. Strong consistency tillämpas när man 
vill garantera att alla läsningar stämmer överens med den senaste kopian av 
data. När en skrivoperation till databasen exekveras, garanteras att alla kopior 
får förändringen. Detta kan kräva mer prestanda då kopieringen måste ske 
direkt så att alla kopior är uppdaterade, vilket försäkrar att systemet beter sig 
exakt som om databasen fanns på en maskin [13]. 

Eventual consistency garanterar inte att läsningar returnerar det senaste vär-
det. En användare kan ha skrivit till databasen, när läsningar sedan utförs re-
turneras det gamla värdet eftersom kopian man läser ifrån inte har fått den 
senaste uppdateringen. Fördelen är bättre prestanda och högre tillgänglighet 
eftersom mindre krav ställs på systemet. Noderna har till uppgift att slutligen 
vara uppdaterade och konsistenta för att öka tillgängligheten.  

Användaren tillåts att läsa från vilken kopia som helst och denne måste räkna 
med att värdet som returneras kanske inte är det senaste eller korrekta. Däre-
mot finns ändringen i systemet och den kommer att skickas och delas mellan 
noderna så att efter en viss tidsperiod (kallat inconsistency window [14]) kom-
mer systemet vara helt uppdaterat och alla läsningar efter det kommer att ge 
korrekta svar.  

2.7.4 I praktiken 

För en företagsmiljö kan nätverksbelastningen minska med hjälp av databas-
replikering, jämfört med en centraliserad struktur. Genomströmningen blir 
bättre och fördröjning vid databasanrop blir kortare [15]. 
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2.8 Sharding 
I ett system som implementerar replikering håller varje nod en kopia av hela 
databasen och när datamängden ökar stöter man på problem med diskut-
rymme. Den vertikala skalbarheten kan utnyttjas genom att större eller fler 
hårddiskar används. Detta är dock bara möjligt till en viss gräns. För stora 
datamängder blir det mer användbart att distribuera datamängden så att tabel-
ler eller dokument bara finns på en maskin. När sharding implementeras hål-
ler varje nod bara en del av databasen. Detta innebär att systemet kan dra nytta 
av den horisontella skalbarheten. Då kan ny hårdvara läggas till som effektivt 
och linjärt ökar kapaciteten hos systemet.  

Sharding innebär att dela upp data på flera maskiner, men på ett sätt så att en 
databashanterare som finns på en maskin imiteras utåt sett. Precis som repli-
kering ska klienten inte behöva bry sig om att data finns på olika maskiner, 
utan det är databashanterarens uppgift att samla in det data som behövs för 
besvara frågan och leverera detta. Anropen och klientens programkod ska 
fungera på exakt samma sätt [16]. 

2.9 Flertrådad programmering med flerkär-
niga processorer 
Multitrådning gör det möjligt för en processor att utnyttja alla sina kärnor. 
Med detta kan man köra flera program eller uppgifter samtidigt eftersom upp-
gifterna utförs parallellt. Trådar kan dela på data eller ha data privat, låst från 
andra trådar.  

När fler än en processorkärna utför viktiga uppgifter samtidigt kallas det för 
äkta parallellism.  

Arbetet som rapporten behandlar har till syfte att öka prestandan vid databas-
läsning och filgenerering och därför kan parallellism vara till nytta. Om data-
basen är replikerad ska två trådar kunna läsa ifrån den samtidigt, givet att 
databasen ligger på två olika maskiner men under samma databashanterare. 
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Vid generering av filer krävs också en del arbete från processorn (eller pro-
cessorkärnorna), så kan man parallellisera det arbetet skulle det i teorin gå 
snabbare. Däremot kan filer bara skrivas en i taget till hårddisk, denna del av 
arbetet kan alltså inte påskyndas av parallellism.  

2.9.1 Amdahls lag 

Den prestandavinst som går att få ut genom att dela upp ett arbete så att de-
larna exekveras parallellt på separata processorer följer Amdahls lag: 

    (1) 

 är hur många gånger snabbare parallell kod i teorin skulle kunna vara, i 
bästa fall.  

 är den andel kod som körs sekventiellt (till exempel 0,1 för att indikera 10 
procent).  

 är den andel kod som körs parallellt.  
P är antal processorer (kärnor) som kör den parallella koden. 

Allmänt gäller att parallellism är önskvärt om kostnaden för att parallellisera 
koden underskrider vinning i prestanda. Med kostnad menas den tid det tar 
för programmeraren att skriva den parallella koden samt prestandakostnaden 
för programmet eftersom operativsystemet måste schemalägga de parallella  
processerna [17]. Det finns ramverk i syfte att underlätta arbetet som krävs 
av programmeraren. 

2.9.2 Trådpooler 

Det finns flera ramverk som implementerar trådpooler. Det går i korthet ut på 
att man bestämmer hur många trådar som ska jobba med poolen. Trådarna 
jobbar sedan med uppgifter lagda i en kö. När uppgifterna utförs är inte känt 
för programmeraren, utan de utförs så fort en tråd blir ledig. I stycket nedanför 
förklaras begreppet trådpooler med ett exempel på en implementation. 

I Java medföljer en klass, för att skapa en samling trådar, som heter Execu-
torService. Finns det en instans kan det sedan läggas in uppgifter i form av 
objekt som implementerar interfacet Runnable. Systemet beslutar sedermera 
vilken tråd som ska utföra uppgiften och när det ska ske. 
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Det är oklart om en ExecutorService kör trådarna på olika processorkärnor, 
kanske exekverar bara en kärna trådarna så att den växlar emellan vilket gör 
att användaren upplever samtidighet. Detta beror på att den virtuella maski-
nen som kör Java bestämmer hur detta implementeras på olika system. Det 
beror alltså på det aktuella operativsystemet om detta blir äkta parallellism. 
Enligt en källa så kör en “FixedThreadPool”, som är en subklass till Execu-
torService, på alla kärnor [18]. 

2.9.3 Parallellism med fork join  

Fork-join är ett ramverk vars uppdrag är att se till att uppgifter verkligen kör 
på olika processorer. Det är främst tänkt att användas med det rekursiva 
mönstret “divide and conquer”. Mönstret innebär att ramverket tilldelas en 
uppgift som delas upp i mindre uppgifter genom anrop till fork-funktionen. 
När funktionen anropas skapas en ny tråd som ramverket har till uppgift att 
delegera till en ledig processorkärna. När tråden har slutfört uppgiften ska den 
köra funktionen join om ett resultat ska returneras till den anropande tråden, 
annars kan den, exempelvis om trådens enda uppgift är att skriva till hårddis-
ken, bara dö ut och behöver inte anropa någon mer funktion. Genom att dela 
upp i många små processer kan datorn effektivt allokera dessa över alla pro-
cessorkärnor. Fork-join mönstret finns i flera programmeringsspråk [19]. 
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3 Genomförande 
I det här kapitlet beskrivs valda metoder för konstruktion av en prototyp vars 
syfte är att påvisa ökad prestanda. Kapitlet beskriver också vilka möjliga lös-
ningsmetoder som förkastades och varför. Dessutom beskrivs hur det gamla 
systemet och den nya prototypen testades i syfte att jämföra resultaten.  

3.1 Valda lösningsmetoder 
För databasen valdes en struktur med självständiga enheter som beskriver 
varje parameterfil. Detta för att slippa plocka ut information ifrån olika col-
lections (alltså undvika joins). Denna metod gjorde att det inte behövdes 
några relationer mellan enheterna, utan varje dokument har bara relationer 
mellan attributen själva. Då relationer inte behövdes valdes en dokumentda-
tabas.  

Dokumentdatabasen MongoDB valdes för datalagring därför att den använ-
der det behändiga JSON-formatet som är självbeskrivande. Ett JSON-doku-
ment beskriver själv vad all data betyder eftersom varje datapunkt har ett 
namn, motsvarande kolumnnamn i en relationsdatabas. Det underlättar även 
vid vidareutveckling, om man vill redovisa parameterfilerna kan man lätt 
bygga en webbtjänst som plockar ut dokument och visar de på till exempel 
en hemsida. 

Utöver CRUD ingår flera användbara tekniker exempelvis sharding och re-
plikering som standard för MongoDB. Av de teknikerna implementerades re-
plikering som en del av lösningen därför att det möjliggör för samtidig disk-
access. Mer om det finns att läsa i stycke 3.7. MongoDB är dessutom utveck-
lad för att ha hög prestanda och skalbarhet samt vara lätt att använda. 

För filgenereringsalgoritmen jämfördes två metoder; forkjoin-mönstret re-
spektive trådpool (finns beskriven i stycke 2.9) implementerades båda och 
finns att använda i den konstruerade prototypen. 
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3.2 Förkastade lösningsmetoder 
Grafdatabaser samt Kolumn- och raddatabaser sparar relationer mellan data. 
Båda implementerar CRUD-operationer. Grafdatabaser är också optimerade 
för transaktioner. För prototypen är varken relationer eller transaktioner nöd-
vändiga. Kolumn- och radbaserade databaser kan kräva mycket diskaccess 
för att sökning görs i flera kolumner parallellt. Applikationen för att skapa 
filer använder mycket diskaccess och om databashanteraren också gör det, 
innebär det att prestandavinsterna blir väldigt små. Därför har dessa typer av 
databashanterare valts bort. 

Figur 3.1 visar att uppdelning av data (sharding, se kapitel 2.8) var ett alter-
nativ, men eftersom data inte tar så stor plats och största prioritet är prestanda 
och svarstid, så valdes sharding bort.   

Cachning implementerades inte. Cachning kan med fördel användas när 
samma data ska hämtas många gånger och ofta. För detta system hämtas hela 
tiden olika data, som dessutom måste vara uppdaterat. Informationen är för-
änderlig. Dessutom är det just när data har förändrats (terminalernas inställ-
ningar har modifierats) som filerna ska genereras. Ett svar på en fråga till 
databasen ska bara användas en gång, och därför är det inte meningsfullt att 
cacha den informationen. 

3.3 Metodik  
För att identifiera svagheter med det befintliga systemet, alltså identifiera 
problemet, utfördes experiment och tester. Testerna beskrivs i detta kapitel 
och resultaten presenteras i kapitel 4. 

För att lösa problemen byggdes en prototyp för att påvisa de tekniker som 
kan användas för att ge systemet de egenskaper som företaget efterfrågade, 
samt förbättra de svagheter som identifierades. 
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3.4 Översikt över den valda lösningen 
Den valda lösningen fokuserade på att parallellisera uppgifter som har med 
filgenerering att göra, både vad gäller generering av filer och läsning av da-
tabasen. Prototypen beskrivs i figur 3.1.  

 
Figur 3.1 Översikt över det nya systemet 

I figur 3.1 visas två trådar till höger. De ska söka i databasen efter filer att 
generera av typen MASPAR och BINPAR. När filer hittas som ska genereras 
(dokument som lagrar parameterfildata) paketeras de till objekt och läggs i 
filgeneratorkön som syns i mitten av figuren.  

Till vänster i figur 3.1 visas den gamla databasen som användes för att fylla 
den nya databasen. Endast en del av data kopierades till den nya databasen, 
tillräckligt för att kunna generera den filtypen som prototypen använder. Data 
som varje parameterfil behöver sparades som ett dokument i MongoDB.  
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Enligt kapitel 1, avgränsningar, behandlar prototypen endast MASPAR-filer. 
I figur 3.1 används BINPAR som exempel på att man kan ha flera trådar som 
har hand om en viss typ av parameterfil. Tanken är att de ska läsa samtidigt 
och kunna lägga objekt av olika filtyper asynkront i filgeneratorkön. Prototy-
pen har konstruerats för att kunna byggas ut till ett fullständigt system som 
genererar alla nödvändiga parameterfiler. Då prototypen endast implemente-
rar generering av en filtyp (MASPAR) så kommer prestandavinsterna för den 
replikerade databasen inte att märkas, eftersom bara en tråd läser från databa-
sen. Prototypen har istället konstruerats med ett helhetstänk för ett potentiellt 
komplett system.  

3.5 Metoder för att testa systemet 
Prestandatest gjordes på Esplanads befintliga system. Testning av systemet 
möjliggjordes av två virtuella miljöer som tillhandahölls av företaget, en 
TMS-server och en PPL-server. På TMS-servern låg databasen med filgene-
ratorprogrammet och på PPL-servern fanns en FTP-server som terminaler 
kunde använda för att hämta sina parameterfiler. Företaget utvecklade ett pro-
gram som fyllde tabellerna så att det blev möjligt att generera upp till 100 000 
filer. Mätresultat för 5, 100, 1000, 10 000, 50 000 och 100 000 filer togs fram. 
Filerna som genererades togs bort ur mappen de hamnade i, så att nästa kör-
ning hade samma förutsättningar.   

Ett test gjordes för att mäta tiden det tog för databasen att returnera filgene-
reringsdata. Ett annat test mätte hur lång tid det tog att generera filerna utifrån 
den returnerade informationen. De två testerna upprepades tio gånger för 
varje unik mängd filer, varefter medelvärde och standardavvikelse beräkna-
des för tiderna. Dessutom beräknades genomsnittlig tid per fil, det vill säga 
total tid dividerat med antal filer. Den nya prototypen testades också med en, 
två och fyra processorkärnor påslagna.  

3.5.1 Filgenerering 
Testning av det gamla systemet gick till så att filgeneratorprogrammet (en 
Windowstjänst) stängdes av via aktivitetshanteraren. Flaggor restes med 
SQL-satser i konsolen för databashanteraren och därefter startades program-
met igen. Programmet genererade loggfiler om hur många filer som genere-
rats av en viss typ och hur många sekunder det tog. Slutligen antecknades 
resultaten.  
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Det nya systemet testades genom att filgeneratorkön fylldes med rätt antal 
objekt för just det testet. Tiden mättes för att både hämta informationen från 
databasen och att tömma kön, så att alla filer genererats.  

3.5.2 Databasåtkomst 
Tiden det tog att plocka ut den aktuella informationen från databasen testades 
för att ta reda på var den största prestandaförbättringen kunde göras.  

I konsolen till databashanteraren kördes den specifika stored procedure som 
användes av programmet för att generera parameterfiltypen i fråga. Konsolen 
redovisade resultatet (raderna) och tiden det tog för frågan att köras. Med 
denna information avgjordes hur stor andel av tiden för hela filgenereringen 
som utgjordes av att plocka ut data från lagringsmediet.  

Liknande test gjordes för det nya systemet genom att göra utskrifter med tid-
tagningar. Tiden mättes från att programmet började kommunicera med da-
tabasen, till att alla dokument använts för att bygga objekt, som lades i filge-
neratorkön. Resultatet blev ett mått på hur stor del av hela exekveringstiden 
som kommunikationen med databasen utgjorde. Den resterande körningsti-
den bestod endast av att generera filerna utifrån data i internminnet och att 
skriva dessa till datorns hårddisk. 

3.6 Server 
Tre servrar sattes upp med operativsystemet Ubuntu server 14.04 LTS (long 
term support), för att det ansågs enklast att sätta upp och konfigurera. Dessa 
kördes på virtuella maskiner med VMwares vSphere1. För att de skulle köra 
på olika diskar måste minst två av servrarna ligga på två olika maskiner. På 
dessa kördes en instans av MongoDB samtidigt; en primär som det går att 
skriva till, en sekundär för läsning och en tredje som var hemlig för att kunna 
göra säkerhetskopior, som inte gick att läsa från.  

  

                                                           
1. http://www.vmware.se/se/products/vsphere/  
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3.7 Hårdvara för testning 
Hårdvara för de virtuella maskinerna som användes vid testning av det 
gamla systemet: 

� En processorkärna på 1,8 GHz  
� Ramminne på 1024 MB DDR3  
� En hårddisk på 7200 rpm 50 GB 

 
MongoDB replica set, hårdvara på samtliga servrar: 

� Två processorkärnor på 2,4GHz 
� Ramminne på 2048 MB DDR3 
� En hårddisk på 7200 RPM, 54 GB  

 
Filgenerator, ny prototyp:  

� En, två och fyra processorkärnor på 1,8GHz 
� Ramminne på 4096 MB DDR3 
� En hårddisk på 7200 rpm, 500 GB 
 
Specifikationerna skiljde sig något, framförallt på databasservrarna, där pro-
cessorerna var lite snabbare. Deras uppgift var att upprätthålla ett MongoDB 
replica set och vid databasläsning är troligtvis hårddiskläsning flaskhalsen, 
vilket gör det mindre betydande att processorn där var lite snabbare. Det kan 
inte sägas med säkerhet om de snabbare processorerna gjorde någon skillnad, 
men eftersom det var de maskiner som fanns att tillgå på företaget fick det 
duga.  

Vid testning av det gamla systemet låg databasen och filgeneratorn på samma 
maskin, medan det nya systemet testades med en nätverkslänk mellan data-
basen och filgeneratorn. Det antogs att nätverkslänken gav upphov till en viss 
fördröjning som inte existerade vid testning av det gamla systemet.  

Hastigheten på primärminnena är ungefär densamma och storleken har tro-
ligtvis ingen större betydelse eftersom filerna är så pass små att storleken på 
100 000 filer blir ungefär 36 MB. 

 



23 
 
 

3.8 Lösning för databas  
Beskrivning av detaljer för implementering av en MongoDB replica set och 
ramverk för att mappa objekt till dokument.  

3.8.1 Populering av den nya databasen 
I det gamla systemet returnerar en funktion rader med relevant data som ska 
representeras i parameterfilerna. Varje rad innehåller information för en fil. 
Informationen i raderna plockades ut och lades i nya objektinstanser. Objek-
ten mappades sedan, med ett ramverk som heter Morphia, till JSON-doku-
ment, som sedan sparades i en collection i databasen. Detta i syfte att generera 
precis samma parameterfiler som det gamla systemet.   

3.8.2 Replikering  
Replikering användes i syfte att möjliggöra för flera trådar att läsa från data-
basen samtidigt. Databasen är replikerad på tre virtuella maskiner som exe-
kverar på två fysiska maskiner med MongoDB. 

Den primära databasen hanterar både läsning och skrivning medan de andra 
två är sekundära, varav en som är gömd för att göra säkerhetskopior, vilket 
innebär att det endast går att läsa från en sekundär och den primära. De se-
kundära databaserna läser kontinuerligt data från den primära för att hålla data 
uppdaterat. Om den primära databasen går ned eller stängs av, kommer en av 
de sekundära att väljas till primär och det går fortfarande att komma åt data. 
För att bestämma vilken nod som alltid ska vara primär sätts dess prioritet till 
den högsta i konfigurationen och den kommer då alltid att väljas till primär 
om den finns tillgänglig. 
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3.9 Programstruktur 
Applikationen består av två moduler som framgår av figur 3.2. Kontrollmo-
dulen håller två trådar vars uppgift är att läsa databasen efter filer som ska 
genereras. Om sådana hittas läggs de in i filgeneratorns kö, klassen FileGen-
Controller i figur 3.2.  

 

 
Figur 3.2 Filgeneratorprogrammets struktur 

Mycket av koden, framförallt hur man genererar TLV-fälten och skriver de 
binära filerna, kopierades eller konverterades ifrån det gamla systemets kod. 
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3.9.1 Inhämtning av data från databasen 

Trådarna längst upp till höger i figur 3.2 kallar på sin checkForNewFiles me-
tod. Metoden anropar en annan metod i DBConnection-klassen som heter 
dbGetMasparParameters i fallet DBThreadMAS.  

Funktionen hämtar en collection från databasen, itererar igenom hela, bygger 
MASPAR-objekt, samt lägger in de i filgeneratorns kö genom att anropa add-
GenTask-funktionen med det nyss skapade objektet som argument.  

3.9.2 Modellklasser av olika filtyper 

Modellklasserna ärver alla av FileType och beskriver en fil och dess paramet-
rar, så att filen i fråga kan genereras genom att kalla på generateFile-metoden. 
Klassen ska då veta exakt hur en BINPAR-, MASPAR- eller kontrollfil ser ut 
och hur den ska genereras. Fler filtyper får läggas till, alla ska ärva av den 
abstrakta klassen FileType, om prototypen ska byggas ut till ett fungerande 
system. 

3.9.3 Parallell filgenerering  

För att förbättra programmets prestanda var det önskvärt att FileGenControl-
ler implementerade ett sätt att generera filer parallellt utifrån en kö bestående 
av FileType-objekt. Två alternativ presenterades. Filgeneratorn fick hålla en 
referens till en ExecutorService som betade av en kö, med hjälp av ett god-
tyckligt antal trådar. Detta gjorde att trådarna verkade köra samtidigt, men det 
var osäkert om trådarna faktiskt körde på olika processorkärnor eller om ope-
rativsystemet bara växlade processortid mellan trådarna. Se stycke 2.9. 

Det andra alternativet var att använda en ForkJoinPool som har en referens 
till en kö med filgenereringsuppgifter. Algoritmen finns förklarad i Appendix 
B.1. Poolen skulle se till att filerna genereras parallellt. Dock kan bara en tråd 
i taget skriva till hårddisken, så prestandavinsten var begränsad.   

Båda dessa lösningar implementerades och finns med i den konstruerade pro-
totypen.  
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4 Resultat 
I det här avsnittet redovisas hur programmet kör, hur databasen är strukture-
rad, samt testresultat för generering av filer.  

4.1 Programmet 
Det färdiga programmet (en prototyp) fungerar som beskrivet i avsnitt 3.8. I 
den parallelliserade filgeneratorkoden, implementerades både en klass File-
GenController, som använder en ExecutorService, och FileGenController2 
som använder en ForkJoinPool.  

FileGenController2 har dessutom en tråd som bevakar när ett objekt läggs 
till i kön och ser till att objekten exekverar sina implementationer av gene-
rateFile-funktionen och sedan skriver filerna till disk. 

Det tog ungefär 30 sekunder för körningen att hämta informationen från da-
tabasen och bygga objekten. ExecutorService klarade av att generera de fi-
lerna på ungefär 40 sekunder, men ForkJoin-poolen klarade av det på dryga 
30 sekunder. Testet kördes flera gånger med ungefär samma resultat; For-
kJoin-poolen (med äkta parallellism) var snabbare alla gånger, därför gjor-
des inga fler tester med ExecutorService.  

ForkJoin-implementationen testades dock rigoröst, och för olika antal pro-
cessorer; resultaten presenteras i stycke 4.3. Appendix B.1 beskriver hur 
fork-join algoritmen implementerades för det här programmet. 

4.2 Databasen 
Databasen låg replikerad på tre olika virtuella servrar varav två är på fysiskt 
olika, med MongoDB 2.6. Den var populerad med de fördefinierade funkt-
ionernas svar som fanns i den gamla databasen. Replikering kan användas 
som backup. Om en server går ned finns det två som fortfarande är uppe och 
kan arbeta. 
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4.3 Testresultat  
Testerna upprepades tio gånger för varje mängd filer och ett medelvärde 
togs fram. Figur 4.1 visar skillnaderna i genereringstider för det nya respek-
tive det gamla systemet. 

4.3.1 Nytt system jämfört med det gamla 

Figur 4.1 visar hur tiden ökar med antalet filer som genereras. Linjerna är 
funktioner anpassade efter datapunkterna. Den övre grafen representerar det 
gamla systemet och det nya systemet visas av den undre grafen. 

 
Figur 4.1 Figuren visar tiden det tog att generera filer. Rådata presenteras i appendixet A.1.  
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I Figur 4.2 framgår hur lång tid det tog att generera en fil för varje test. Ti-
den för ett test dividerades med antalet filer för testet i fråga. 

 
Figur 4.2 Figuren visar tiden det tar att generera en fil i genomsnitt. Rådata presenteras i A.1 
och A.4. Resultaten är medelvärde av tio tester.   
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4.3.2 Effekterna av parallellism 

Figur 4.3 visar skillnader i tid för generering av filer för prototypen. Grafen 
längst ned visar resultat för fyra processorkärnor, grafen i mitten represente-
rar resultat för två processorkärnor och grafen längst upp visar resultat för 
en processorkärna.  

 
Figur 4.3 Figuren visar det nya systemets prestandatider med en, två och fyra processorkärnor 
påslagna. Data använt för att göra diagrammet hittas i appendixet, A.2-4 
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5 Analys och diskussion 
I det här avsnittet diskuteras programmets uppbyggnad, vilka förutsättningar 
testmiljöerna hade och vilka alternativa lösningsmetoder som fanns. En teo-
retisk analys finns också för hur mycket av koden som exekveras sekventi-
ellt och parallellt. 

5.1 Utvärdering av programmet  
Målsättningen var att göra ett program för att generera en filtyp. Lärandet 
och konfigurationen av det gamla programmet visade sig ta längre tid än 
väntat då utvecklarna av det inte arbetade kvar på företaget. Dokumentation 
om hur det fungerade var inte tillgängligt. Det fanns inte några krav att det 
nyutvecklade programmet skulle fungera på olika plattformar, utan det är 
enbart designat för Windows. Filgenereringsmodulen i prototypen är väl-
kommenterad och skriven i syfte att möjliggöra för vidareutveckling. 

Enligt problemformuleringen i kapitel 1 hade programmet problem med 
långsam och blockerande läsning och skrivning av databasen. Efter tester 
konstaterades att för just MASPAR-filer var inte denna del av programmets 
arbete särskilt tung. Läsning av databasen tog upp en relativt liten andel i 
jämförelse med totala tiden för att generera filer. Enligt appendix A.1 upp-
tog databasaccess ca 20 av 700 sekunder (2,9 procent), när 100 000 filer ge-
nererades med det gamla systemet. På grund av detta skiftades fokus för den 
nya prototypen till att få själva genereringen av filer att gå snabbare, genom 
att utnyttja parallellism. 

5.2 Olika förutsättningar på testsystemen 
Vid testerna av det tidigare systemet var processoranvändningen konstant 
99 procent. Det tidigare systemet belastades också av att skriva till en logg-
fil för varje fil som genererades. Testerna utfördes på en dator där både pro-
grammet och databasen låg, alltså uppstod ingen fördröjning i form av en 
nätverkslänk som informationen måste passera.  
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Vid testningen av det nya systemet steg processoraktiviteten till 99 procent, 
i någon sekund, 5-10 gånger under en körning, för att sedan sänkas till 50-
60 procent och vid det tillfället steg diskaccessen till 99 procent. Primärmin-
net gick upp mot 250MB vilket påvisar att storleken på primärminnet inte 
har någon större betydelse i det här systemet eftersom kapaciteten på mo-
derna datorer är betydligt större än så.  

Det nya systemet var uppdelat på två olika maskiner där databasen låg på en 
server och filgenereringen på en persondator. Detta var till det nya syste-
mets nackdel då det tar längre tid att skicka data till en annan maskin. För-
dröjningen var dock sannolikt inte särskilt stor, då datorerna låg på samma 
nät i samma byggnad. 

5.3 Utvärdering och analys av testresulta-
ten 
Här utvärderas och analyseras testresultaten med teoretiska resonemang 
jämfört med faktiska resultat. 

5.3.1 Filgenereringstider 

Databashanteraren är utbytt och när programmet kör med en processorkärna 
precis som det gamla programmet gjorde, kan man se en klar prestandavinst 
på ungefär 700 procent på de tyngsta testerna. Från att generera 100 000 fi-
ler med ett medelvärde på 733 sekunder till 106 sekunder. Med två proces-
sorkärnor minskades medelvärdet med ytterligare 15 sekunder och med fyra 
kärnor låg medelvärdet på 43 sekunder.  

Standardavvikelsen på det gamla systemets tider är relativt hög, se appendix 
A.1. För 100 000 filer är den 109 sekunder, vilket motsvarar cirka 15 pro-
cent av medelvärdet. Några slutsatser kan inte dras om varför en del tider 
avviker mer än andra.  

"Just-In-Time" kompilering innebär att kompilatorn kompilerar java-byte-
koden till maskinkod precis innan ett kodstycke körs, exempelvis en funkt-
ion. 
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Detta gör att koden kan kompileras på ett bättre sätt så att en funktion som 
körs ofta förbättras med avseende på tid. För mer exakta tider kunde man lå-
tit Javas virtuella maskin stå och köra alla tester utan att stänga av. De tidiga 
körningarna av en funktion (till exempel funktionen som skriver filerna till 
disk) är rimligtvis långsammare då JIT-kompileringen inte hunnit få effekt 
och optimerat koden som körs i funktionen. Hade man velat ha exaktare tes-
ter hade man till exempel vid skrivning av 100 000 parameterfiler kunnat 
skriva 10 000 filer (eller något annat lämpligt tal som får tas fram via expe-
riment) till hårddisken utan att ta med dessa i tidtagningen för att få Javas 
virtuella maskin att värma upp till det riktiga testet.  

Det är enbart en typ av fil som implementerats i prototypen, vilket innebär 
att komplexiteten är lägre än för det tidigare systemet. Ramverk för genere-
ring av de andra filerna finns dock, det är möjligt att välja hur de ska lagras i 
databasen och hur de ska hämtas ut därifrån.  

5.3.2 Jämförelse med Amdahls lag 

Enligt avsnitt 2.9 följer den möjliga prestandavinsten från parallella proces-
ser Amdahls lag. 

Här analyseras effekterna av parallellism; jämförelse mellan teori och em-
pirism. Fokus ligger på resonemang om nya systemet med olika antal pro-
cessorer påslagna. 

Det kan antas att ju fler filer som genereras, desto större blir effekten av 
parallellism. Anledningen är att processorn får fler uppgifter att utföra, 
varav en är att schemalägga programmets huvudsakliga uppgifter över de 
tillgängliga processorkärnorna. Programmets overhead (den del som inte ut-
för huvudsakliga uppgifter, i detta fall att generera filer) blir större, men 
desto fler filer som genereras under en körning desto mindre blir andelen 
overhead. 
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Nedan görs en undersökning om detta stämmer. Den prestandaförbättring 
som är möjlig att få genom att dela upp processorarbete följer Amdahls lag:  

    (1) 

    (2) 

   (3) 

Det är oklart hur mycket av koden som körs parallellt och hur mycket som 
körs sekventiellt. När information hämtas från databasen läggs objekt direkt 
i filgeneratorns kö och då startas filgenereringen parallellt med att databas-
klassen fortfarande hämtar dokument ur databasen.  

Att hämta och bygga objekten sker sekventiellt medan genereringen av filer 
sker parallellt. Genom att ta ut en empirisk ”speedup factor”, Sp, är det möj-
ligt att räkna ut hur mycket som körs parallellt, se tabell 5.1.  

 

Antal filer: Tid för filgenerering; 
en processorkärna 
(ms) 

Tid för filgenerering; 
fyra processorkärnor 
(ms) 

Empirisk  

5 260 131 1,98 

100 500 200 2,5 

1 000 2 600 900 2,89 

10 000 14 000 4 200 3,33 

50 000 46 000 21 000 2,19 

100 000 106 000 43 000 2,47 

Tabell 5.1. Här visas filgenereringstider med en och två processorer, siffran i kolumn 4 fås 
genom att dividera siffran i kolumn 2 med siffran i kolumn 3. Testdata som används finns i 
appendixet, A.2 och A.4 
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Det som behöver beräknas är , i bästa fall; det vill säga det test som gav 
högst , vilket var 10 000 filer. Vi använder det värdet i formeln och får 
ekvationssystemet: 

  

Lösning:  

 = 0,067  (6,7 procent) 

= 0,933   (93,3 procent) 

Ungefär 7 procent av arbetet utförs sekventiellt när 10 000 filer genereras. 
Teoretiskt sätt fungerar det inte såsom stipulerat ovan; att fler filer ger högre 

. Detta kan delvis bero på slump, men trenden är ganska tydlig.  

Ett fenomen som observerades under filgenereringstesterna var att om filer 
låg kvar i mappen blev resultaten sämre, vilket gjorde att testet måste köras 
om. Värt att notera är att när 300 000 filer låg i samma mapp, på grund av 
felaktiga tester vars resultat förkastades, tog det drygt en timme att radera 
dem permanent.  

Enligt testerna får hårddisken och operativsystemet det jobbigare att hantera 
filer (skriva eller radera) desto fler som ligger i samma mapp, även om anta-
let byte i mappen är relativt lågt (mindre än 100 Megabyte). Prototypen job-
bar alltså effektivast vid 10000 filer, på grund av låg overhead per fil och att 
antalet filer i samma mapp är så låg att det inte påverkar prestandan. Detta 
kan också ses på staplarna i figur 4.2. 

Nedan görs en jämförelse av testresultaten som mätts upp när en, respektive 
två processorkärnor var påslagna.  

Här används värdet för uträknat ovan:  = 0,067 

  

  

Lösning: 
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De empiriska “speedup” faktorerna ska vara mindre än  uträknat 
ovan. 

Antal filer: 

 

Tid för filgenere-
ring; en processor-
kärna (ms) 

Tid för filgenere-
ring; 
två processorkärnor 
(ms) 

Empirisk 
 

<= 1,87 

5 260 270 0,96 true 

100 500 410 1,22 true 

1 000 2 600 1 800 1,44 true 

10 000 14 000 8 700 1,61 true 

50 000 46 000 40 000 1,15 true 

100 000 106 000 91 000 1,16 true 

Tabell 5.2. Här visas filgenereringstider med en och två processorer, siffran i kolumn 4 fås 
genom att dividera siffran i kolumn 2 med siffran i kolumn 3. Testdata som används finns i 
appendix, A.2 och A.3 

Mätningarna stämmer med siffran  = 6,7 procent, vilket stödjer teorin. 
Med detta konstaterande kan vi projicera hur systemet skulle kunna dra 
nytta av ännu fler processorer.  

Diagrammet i figur 5.1 nedan har värdena: 

= 0,067 

= 0,933 

Värdet 14 000 ms används och divideras sedan med respektive beräknat 
värde på . Diagrammet i figur 5.1 avser generering av 10 000 filer. Det är 
endast en uppskattning. 



37 
 
 

 
Figur 5.1 Diagram som visar genereringstid av 10 000 MASPAR-filer, som funktion av antal 
processorkärnor. 

Diagrammet visar att prestandavinsten som kan göras genom att lägga till 
fler processorkärnor är begränsad. Vid 5 kärnor är det troligtvis inte värt att 
skala mer vertikalt. Bättre är då att lägga till fler maskiner som får göra 
olika uppgifter; till exempel generera olika typer av filer. Datapunkterna x = 
1, 2 och 4 finns uppmätta i testerna, så en jämförelse görs i tabell 5.3, fortfa-
rande för 10 000 filer. 

Antal processorer Värde i grafen ovan Mätvärde utifrån tester 
1 14 000 14 000 
2 7 469 8 700 
4 5 292 4 200 

Tabell 5.3 Visar beräknade värden utifrån Amdahls lag, jämfört med riktiga mätvärden 

I tabell 5.3 framgår att de riktiga värdena är ungefär likadana. Några stora 
avvikelser förekommer inte. 
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5.3.3 Datalagring 

Vinsterna med den konstruerade prototypen blir tydligast för ett stort system 
med databasen replikerad över många maskiner. I testen fanns de på två 
olika maskiner och eftersom bara en filtyp genererades har ingen nytta visat 
sig från själva replikeringen. Tanken är att ha en tråd för varje filtyp som lä-
ser från varsin maskin i ett replica set.  

5.4 Alternativa lösningsmetoder 
Här presenteras alternativa lösningar som hade kunnat användas men valdes 
bort. 

5.4.1 Databashanterare 

I kapitel 2 presenterades tre lösningar för att lagra data. En alternativ lös-
ning hade varit att använda en grafdatabas. Grafdatabaser är gjorda att an-
vända transaktioner, vilket det nya systemet inte krävde och därför valdes 
det bort. Dessutom passade inte nodrelationer till data som skulle lagras, då 
betalterminaler finns på enskilda butiker som inte har något speciellt förhål-
lande till andra butiker. Kolumn- och radbaserade databaser hade varit ännu 
ett alternativ men tekniken hade endast stöd för CRUD, vilket inte är till-
räckligt för det här ändamålet. MongoDB har exempelvis replikering in-
byggt och behöver alltså ingen tredjeparts programvara för att kunna an-
vända det, medan kolumn- och radbaserade databaser inte har det. 

Cachning skulle teoretiskt sätt inte ge några vinster för prototypens kvalitet, 
därför att varje gång frågor görs till databasen så är det ny och olik data som 
läses. Det är ingen mening att spara information som ingen sedermera har 
nytta av.  

5.4.2 Databasstruktur 

Under kapitel 2 presenterades två alternativ för att göra databasen mer skal-
bar och öka prestandan vid läsning. Dessa var replikering och sharding. 
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Prototypen implementerade endast replikering. Sharding har fördelar när 
datamängden blir så stor att den inte får plats på en maskin. Systemet är de-
signat så att det ska finnas två trådar som kan läsa samma data samtidigt, 
vilket bara går om data finns på två olika hårddiskar eller maskiner. Därför 
valdes sharding bort.  

Replikering utnyttjas inte fullt ut på grund av prototypens begränsade om-
fattning, men skulle kunna implementeras i mån av tid. 

5.5 Hållbar utveckling 
Metoden som används för att generera filer tar mindre tid per fil, jämfört 
med tidigare. Det är rimligt att anta att energiförbrukning per fil då också 
blir mindre. Mätningar för att verifiera detta har inte gjorts, men en dator 
som kör på full effekt drar rimligen en konstant mängd energi per tidsenhet. 
Utifall energi blir väldigt dyrt kan det vara ett krav att applikationer är så ef-
fektiva som möjligt.  

Från ett ekonomiskt perspektiv kan lösningen ses som en investering. Det är 
enkelt att bygga på den nuvarande maskinen eller lägga till fler, utan att be-
höva ändra i koden. 
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6 Slutsats 
Arbetet gjordes för att påvisa en effektivare lagringsstruktur och en parallel-
liserad och snabbare algoritm för att generera filer. Detta har påvisats genom 
utbyte av databasen samt programmets utnyttjande av flera processorkärnor 
för att läsningen från databasen inte ska blockera körningen. 

Samtliga punkter i målformuleringen uppfylldes under arbetets gång. Syste-
met blev mer skalbart, både horisontellt och vertikalt. Koden är bättre struk-
turerad eftersom den bättre följer strukturen för objektorienterad programme-
ring, vilket gör det mer modulärt och minskar kopplingen mellan olika delar 
i programmet. Det är dessutom dokumenterat och kommenterat på engelska. 
Programmet går att vidareutveckla för att generera de andra filtyperna. 

Det nya systemet med parallellism presterade bättre än det gamla. Prestanda-
vinsten styrks med tester som jämför det befintliga systemet med det nya med 
avseende på utnyttjandet av olika antal processorkärnor för att köra det nya 
systemet.   

Det finns skäl att göra om programstrukturen och att byta lagringssätt för de 
andra filtyperna också. Slutligen kan hela systemet i framtiden bytas ut och 
ersättas av en dokumentdatabas och en filgenerator som använder parallell-
ism. 
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Appendix 
A.1 Mätresultat av det gamla systemet  
Tid att generera ett visst antal filer. 
Kolumn 2: För varje antal filer gjordes 10 körningar, sedan togs ett medel-
värde ut. 
Kolumn 3: Här syns standardavvikelsen för de 10 körningarna.  
Kolumn 4: Med databasaccess menas den tid det tog för databasfrågan att 
returnera ett resultat för det antalet filer, också det ett medelvärde för 10 
körningar. 
Kolumn 5: Avser total genereringstid per fil, alltså kolumn 2 dividerat med 
kolumn 1. Detta är alltså också ett medelvärde. 

Antal filer: Medelvärde på 
tio försök (ms) 

Standardavvikelse 
(ms) 

Databasaccess 
(ms) 

Tid per fil 
(ms) 

5 150 36 678 30,0 

100 1 350 240 611 13,5 

1 000 9 400 620 612 9,40 

10 000 71 000 9 800 1 830 7,11 

50 000 400 000 103 000 12 640 7,54 

100 000 700 000 110 000 21 260 7,33 

Tabell A1 Här visas testresultat av det gamla systemet som använde en processorkärna för att 
utföra uppgiften. 
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A.2 Mätresultat nytt system 1 processor-
kärna 
Tid att generera ett visst antal filer. 

Kolumn 4: Här ingår att hämta ett dokument ur MongoDB och sedan skapa 
ett objekt för det, för varje fil. 100 000 filer betyder 100 000 objekt. Data 
skiljer sig alltså lite från databas-access kolumnen i den förra tabellen ovan, 
där ingen instantiering av objekt ingår i tidmätningen. 

Övriga kolumner: som A.1 ovan. 

Antal filer: Medelvärde på 
tio försök (ms) 

Standardavvikelse 
(ms) 

Databas access 
(ms) 

Tid per 
fil (ms) 

5 260 32 208 52,8 

100 500 140 242 5,20 

1 000 2 600 260 1 130 2,60 

10 000 14 000 2 200 2 150 1,40 

50 000 46 000 2 100 6 500 0,92 

100 000 106 000 5000 35 081 1,06 

Tabell A.2 Här framgår ett testresultat för det nya systemet som kördes med en processor-
kärna. 
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A.3 Mätresultat nytt system 2 processor-
kärnor 
Tid att generera ett visst antal filer. 

Beskrivning av kolumner finns ovan på A.1 och A.2 

 

  

Antal filer: Medelvärde på 
tio försök (ms) 

Standardavvikelse 
(ms) 

Databas access 
(ms) 

Tid per 
fil (ms) 

5 270 35 219 55,0 

100 410 52 227 4,13 

1 000 1 800 120 1 120 1,84 

10 000 8 700 710 2 820 0,87 

50 000 40 000 4 700 8 750 0,78 

100 000 91 000 4 900 38 800 0,91 

Tabell A.3 Redovisning av testresultat för systemet som använder två processorkärnor  



48 
 
 

A.4 Mätresultat nytt system 4 processorkär-
nor 
Tid att generera ett visst antal filer. 

 Beskrivning av kolumner finns ovan i A.1 och A.2 

 

 

  

Antal filer: Medelvärde på 
tio försök (ms) 

Standardavvikelse 
(ms) 

Databas access 
(ms) 

Tid per 
fil (ms) 

5 131 8,3 96,8 26,3 

100 200 31 103 1,95 

1 000 900 130 640 0,94 

10 000 4 200 780,0 1 337 0,42 

50 000 21 000 3 070 13 800 0,42 

100 000 43 000 4 300 27 900 0,43 

Tabell A.4 Testresultat för tester på systemet med fyra processorkärnor.  
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B.1 ForkJoin-algoritmen 

 
Figur B.1. Här beskrivs hur fork-join-algoritmen jobbar för den aktuella implementationen. 
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