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Sammanfattning 

Företag förlitar sig ofta på datalager som aggregerar information från flera källor och 

över tiden. Dessa datalager är ofta centrala för beslutsfattande inom företagen, både 

kortsiktiga operativa beslut och långsiktiga strategiska. Eftersom information är en 

färskvara blir det allt viktigare att de dagliga laddningsrutinerna för datalagren 

fungerar.  

Denna rapport avser att analysera möjligheten att applicera principen model checking 

för en validering. Praktiskt avses att på ett automatiserat sätt använda Promela och 

Spin som verktyg för att validera att laddningsrutinerna för datalagret är korrekta. 

  



 

Abstract 

Companies of today put more and more trust into data warehouses that aggregates 

information from several sources and over time. These data warehouses are pivotal for 

decision making both for daily operational decisions and for long term strategic ones. 

Since information is a perishable it has become more and more important that the 

loading routines for the data warehouses works. This essay will look into the 

possibility to automatically transform the load procedures to use Promela and Spin as 

tools to validate that the data warehouse load. 

 

 

Program testing can be used to show the presence of bugs, but never 

to show their absence! 

Edsger Dijkstra 

  

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/e/edsgerdijk201165.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/e/edsgerdijk201165.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/e/edsgerdijk201165.html
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1 Inledning 

I dagens samhälle handlar allt om information. För att utvärdera en potentiell affär 

krävs att hundratals parametrar bearbetas, för att i slutändan svara på frågan om 

affären är lönsam eller inte. Varje större företagskonkurs ökar kraven från 

myndigheter på att finansföretag skall förstå sina siffror och rapportera in dem till 

myndigheterna med allt större frekvens. De praktiska tillämpningarna och kraven på 

informationsteknologin för finansiella företag ökar därmed hela tiden. 

Svensk Exportkredit (SEK) är ett av Sveriges finansföretag, med höga krav på att 

leverera rapporter och data utifrån de regelverk som finns för sådana företag.  

Varje dag levererar ett flertal affärssystem på SEK information till ett mellanlager för 

vidare bearbetning, information som måste ensas och likformas. 

Bearbetningsprocessen inkluderar förbestämda transformeringar, aritmetiska 

operationer, automatiserade härledningar av nyckelbegrepp över systemgränser samt 

skapande av multidimensionella modeller. Utöver komplexiteten i de transformeringar 

som sker finns det också ett antal cirkulära beroenden där information iterativt 

levereras till datalagret samt levereras till externa system för att vidare bearbetas och 

senare återbördas. 

I jämförelse med många andra finansföretag, till exempel svenska storbanker (SEB, 

Swedbank) eller globala jättar (HSBC, JPMorgan), så är mängden information på SEK 

relativt liten. Komplexiteten finns ändå där eftersom den typ av affärer som SEK gör 

är desamma som storbankerna gör. Behovet av korrekthet i datalager är lika stort, 

oavsett storlek på företag eller mängd data. 

1.1 Syfte 

Detta examensarbete avser att belysa möjligheterna kring att automatisera validering 

av laddningen av ett datalager för Svensk Exportkredit, genom att använda model 

checking. 

Alla ändringar i transformeringsstegen eller i informationen som skickas från 

affärssystemen, riskerar att få förödande konsekvenser på de processer som resulterar i 

rapporter. 

I ett företag vars existens är beroende av att stora mängder information varje dag skall 

fortplantas genom dess systempark, kan man ställa sig frågan om det på något sätt går 

att validera att processer och information är och förblir korrekt. 

1.2 Metod 

Inom disciplinen model checking finns det ett språk Promela (Process Meta 

Language) i vilket man kan modellera de värdemängder, transformationer och 

processer som finns. Mjukvaran Spin utför sedan en fullständig och komplett analys 



2 

av alla möjliga kombinationer av alla värdemängder och tillstånd. Analysen utförs 

genom att alla möjliga ingående parametrar samt alla möjliga tillstånd som kan nås 

prövas. Mjukvaran lagrar alla tillstånd och är specialiserad på att hitta bl.a. deadlock 

och funktioner som aldrig kommer att beröras. Detta kommer att användas i detta 

examensarbete till att validera laddningen av datalagret. 

Genom att analysera att den befintliga laddningen av datalagret fungerar skall en 

teoretisk modell i Promela skapas. Avsikten sedan är att se om det går att automatiskt 

omforma informationen i datalagret till motsvarande Promela funktioner. Det kommer 

inte bara vara de funktionella aspekterna av de lagrade procedurerna i datalagret som 

behöver beaktas, utan även de infrastrukturella delarna, till exempel om det i de 

lagrade procedurerna finna funktioner för felhantering. 

1.3 Diverse definitioner 

1.3.1 System 

 Murex, Mx: ett affärssystem för avancerade finansiella derivataffärer. 

 ACBS: ett affärssystem för utlåning. 

 ProFinance, Pf: ett affärssystem för att hantera leasingavtal. 

 ODS: databas som fungerar som mellanlager för leverans av data till 

datalagret. 

 BASE: databas i tredje normalform som innehåller ensad och transformerad 

data från ODS. 

 DWH Pres: databas som innehåller data från BASE. Data är tillrättalagd för 

slutanvändarnas behov. 

1.3.2 Termer 

 Lagrad procedur: funktioner i databaserna skrivna i T-SQL, även benämnt 

Stored Procedure. 

 Populera: att skriva data i tabeller, i det här arbetet ofta syftet med en lagrad 

procedur 

 Automat: graf som beskriver ett system. 

2 Model checking 

Hur kan korrektheten i programkod valideras? 

Ett sätt är att undersöka alla tillstånd ett program kan anta. Sedan undersöka vilka 

tillstånd som kan nås samt hur programmet når tillståndet. Om alla tillstånd kartläggs 

har en utförlig och total analys kunnat göras och det går att bevisa eller motbevisa att 

ett program fungerar fullt ut. Det är detta som är grundtesen i model checking. 
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Ett centralt problem inom model checking är just analysen kring alla möjliga tillstånd 

för program. Eftersom model checking avser att kartlägga alla tillstånd är det viktigt att 

begränsa antalet om möjligt. Följande exempel visar problemet State-Space Explosion, 

som är beskrivet i Principle of Model Checking [L1]: 

/* This is an example process in Promela */ 

   booean tableLoaded; 

 

proctype exampleLoader () { 

   tableLoaded = false; 

   byte tableValue = random(0,255); 

   if 

     :: tableValue%2 == 1 -> printf(“Table is loaded and value is odd”) 

     :: tableValue%2 == 0 -> printf(“Table is loaded and values is even”) 

     :: else -> printf(“Table is loaded and value neither odd or even, probably zero”) 

   fi 

   tableLoaded = true; 

} 

Fig 1 Exempel på en procedur i Promela. 

I exemplet ovan finns det fyra programsteg: 

 Första steget är raden som tilldelar variabeln tableLoaded värdet false 

 Andra steget är raden som skapar variabeln tabelValue och tilldelar den ett 

slumpmässigt värde mellan 0 och 255. 

 Tredje steget är if satsen som undersöker värdet av tableValue och skriver ut en 

kommentar, beroende av på värdet i tableValue. 

 Fjärde steget är att variabeln tableLoaded sätts till true eftersom ”tabellen” nu 

anses som populerad. 

Variablerna i proceduren kommer anta värdet true respektive false för den boolska 

variabeln samt ett värde mellan noll och 255 för byte variabeln. Kombinationen 

mellan vilka värden som tableValue och tableLoaded kan anta är då          . 

Om proceduren i exemplet ovan skulle exekveras som tre samtidiga parallella 

processer skulle antalet möjliga kombinationer vara                 

                             134217728 kombinationer. 

Om det finns fem olika källsystem som skall ladda ett datalager med funktionen som 

beskrivits ovan och varje system har två olika tabeller som skall populeras så kommer 

den kombinatoriska tillståndsrymden kunna beskrivas som följer: 

Parallella processer (lika med antalet källsystem): 5 st 

Programsteg: 4 stycken 

Tabeller per källsystem: 2 

Variabelrymd: 256 värden per tabell samt ett boolskt värde per process. 

Total tillstånd rymd:                       

Av praktiska skäl är det ofta svårt att fullt ut representera alla möjliga tillstånd som ett 

program kan anta. Ovanstående exempel skulle kräva enormt stora datorer, och kan 
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inte förväntas hanteras inom överskådlig framtid. Det är dessutom förhållandevis litet 

jämfört med ett vanligt program. 

För att en verifiering skall kunna äga rum måste tillståndsrymden på något sätt 

reduceras. Enklaste sättet är att minska antalet steg som finns i programmet samt se till 

att minska möjliga värden i variabler. 

För att kunna göra en sådan avstämning krävs ofta en analys av programkoden för att 

ta fram vilka aspekter som är relevanta att representeras i koden som skall appliceras i 

model checkern. Till exempel kan det vara mer relevant att åskådligöra tillstånden i 

processer och processernas förhållande till varandra, själva programkoden kan vara av 

mindre vikt. För att minska tillståndrymden kan likaså variabler representeras av 

mindre definitionsmängder. Heltal kan representeras som boolska variabler eller 

kanske ett fåtal definierade värden istället för     (standardstorlek på en integer) olika 

värden. 

Vad kan vi då åstadkomma med ett model checking verktyg? 

Om varje program skulle kunna utryckas som en graf, där noderna är tillstånd och 

kanterna är övergångar, skulle en model checker kunna analysera vilka noder som 

leder till vilka andra noder samt vilka vägar som går att använda. Modellansatsen 

kommer förhoppningsvis svara på hur laddningsrutinerna kan passa i den bilden. 

Model checkern kommer då att systematiskt försöka se vilka möjliga vägar som finns 

genom grafen, genom att försöka utgå från varje möjlig nod och se vilka möjliga 

processer som kan exekveras samt registrera vilket tillstånd det leder till. 

När man arbetar med modellvalidering finns det ett antal vanliga egenskaper man 

brukar undersöka, såsom finns beskrivet i boken Systems and Software Verification 

[L3]: 

 Reachability Properties 

Att påvisa att det finns tillstånd som någon gång är nåbart. 

Att testa att alla startade processer kommer att nå ett godkänt slutmål, avslutas korrekt, 

är en av de viktigaste egenskaperna att testa. Att påvisa att det finns minst en väg som 

leder fram till att alla processer avslutas korrekt visar att det finns en chans att 

laddningen avslutas korrekt. Även om utfallet inte säger något om sannolikheten att 

det är just den vägen som tas i normala exekveringar, så kan man påvisa att det går att 

nå målet.  

För att påvisa att modelleringen av laddningen är korrekt kommer det kunna vara 

aktuellt att testa exempel där laddningen misslyckas. Till exempel genom att skapa ett 

exempel där en process beroenden aldrig uppfylls. 
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Denna egenskap kommer i högsta grad vara intressant att hitta i simuleringar. 

Låsningar är ett av de problem som kan visa sig i att reachability inte uppnås. Ofta 

enkelt problem att lösa men väldigt kostsamma problemen i produktionssammanhang. 

 Safety Properties 

Att visa att det finns villkor som ”aldrig uppfylls”. 

Att visa att processer aldrig avslutas förrän alla rimliga krav är uppfyllda görs genom 

att explicita villkor läggs till vid kritiska steg i processerna. Dessa kallas generellt 

assert-satser. En assert-sats är ett logiskt utryck som måste evalueras till sant, annars 

noteras detta i model checking simuleringen. 

 Liveness Properties 

Att påvisa att ett tillstånd till sist alltid är nåbart. 

Att påvisa att systemet faktiskt slutför laddningen är hela syftet med arbetet. Att 

laddningen går att slutföra kan bevisas genom att man går igenom alla relevanta 

tillstånd i modellen och ser att de alltid leder fram till det önskade sluttillståndet. Det 

kommer dock krävas en bevisföring för att visa att man verkligen tagit hänsyn till alla 

möjliga tillstånd, något som antagligen låter svårare än det är. Om den implementerade 

modellen kan visa upp samma automata som den teoretiska borde detta kunna antas 

vara sant. Då gäller bara att den teoretiska är korrekt utformad. 

 Fairness Properties 

Givet vissa förutsättningar kommer vissa händelser att inträffa, upprepade gånger. 

Fairness Properties är relevanta egenskaper att undersöka i system där det finns hög 

grad av parallellisering. Laddningen av SEK:s datalager är i dagsläget till stor del 

sekventiellt exekverad, där varje laddningsprocess kommer att få avsluta innan nästa 

startar. Det innebär att risken att processerna kommer låsa varandra minskar. 

Dessutom är all ingående data ändlig, så varje delsteg i laddningsprocedurerna ska 

kunna gå klart. Ur det perspektivet är inte Fairness en intressant egenskap att analysera 

i detta examensarbete. 

2.2 Promela 

Arbetet med model checking startade framförallt för att visa att hårdvara fungerade. 

Att lansera hårdvara som innehåller buggar är extremt kostamt både monetärt och ur 

ett goodwill-hänseende, till exempel Intels Pentium FDIV bugg [H3]. Varefter 

hårdvaran blivit än mer kraftfull och möjligheten att implementera fler funktioner i 

mjukvara har även relevansen för att validera mjukvara ökat. Promela och Spin är ett 

steg mot det. 
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Promela (Process Meta Language), beskrivet i The Spin model checker [L4], är ett 

språk avsett att beskriva system, snarare än att implementera dem. Språket har 

formgetts med avseende på att modellera parallella applikationer, speciellt med 

avseende på hur parallella processer synkroniseras och kommunicerar med varandra. 

Språket som sådant har starka syntaktiska likheter med Ansi-C, dock är det 

funktionellt avgränsat (till exempel finns inte begreppet pekare eller 

minnesallokeringsfunktioner). Promela har ett antal funktioner som används för att 

hantera kontroller och för att beskriva tillståndsförändringar. 

Processer i Promela defineras med begreppet proctype. I Fig 1, sid.3, visas ett exempel 

på en processdefinition. Processer startas med hjälp av funktionen run. Varje process 

kommer då exekveras i sin egen tråd, i sin egen kontext. Varje gång en process tillåts 

exekvera kommer nästa möjliga programsteg att utföras. Efter varje utfört programsteg 

finns risken att någon annan tråd kommer få exekvera. 

För att gruppera flera programsteg, och förhindra att någon annan process tar över 

exekveringen finns det funktioner för att gruppera instruktioner. 

d_step { 

   printf(“A helptext is printed”); 

   a = b * c; 

} 

Fig 2 Exempel på grupperad instruktion med d_step 

I exemplet ovan är det inte önskvärt att en kommentar skrivs ut på skärmen för att det 

sedan skall ske en kontextändring till en annan process. För att förhindra det kan man 

använda d_step konstruktionen som tvingar alla instruktioner inom blocket att utföras 

innan en kontextändring får ske. Praktiskt sett medför d_step att instruktionen blir 

atomär. Ur ett simuleringsperspektiv kommer allt som utförs i d_step blocket räknas 

som ett steg. 

I Promela finns en villkorssats för att utföra ett av flera möjliga slumpvisa 

programsteg. Syntaxen för konstruktionen är: 

do 

:: test1 -> execution1;  

:: test2 -> execution2;  

:: else –> defaultexecution; break; 

od 

Fig 3 Exempel på en do-od konstruktion 

Do–od konstruktionen kan jämföras med en while (true) loop i konventionella 

programmeringsspråk. Do-od konstruktionen kommer evaluera varje rad. Därefter 

godtyckligt välja någon av raderna där testen evalueras till sant, för att sedan utföra 

det relaterade kommandot (execution1 eller execution2). Om, och endast om, ingen 

av testraderna evalueras till sant kommer raden else väljas. För att bryta loopen måste 

ett explicit break utföras. Detta innebär att do-od konstruktionen kan användas för att 

tillföra slumpmässighet, om fler än ett test kan evalueras till sant, samt användas för 
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att konstruera vänteloopar. Dessa vänteloopar kan användas för processer som väntar 

på att vissa villkor skall uppfyllas innan de startar sin huvudsakliga aktivitet. 

För att kunna göra explicita valideringar är Promela försett med en assert-

funktionalitet. Assert-satser läggs till i processer, och innehåller logiska krav som 

måste evalueras till sant. Om de evalueras till false (eller heltalsvärdet 0) anses koden 

bryta mot ett förbestämt krav. 

assert(tableLoaded != false) 

Fig 4 Ovan assert-sats skulle avbryta en simulering i Spin om den evaluerades till falsk. 

Om proceduren i Fig 1 avslutas på grund av att ovanstående assert-sats, som 

kontrollerar om variabeln tableLoaded är falsk, är det något som inte stämmer. 

Eftersom proceduren sätter värdet till true bland det sista som sker så skulle assert-

satsen i det här fallet påvisa att något är fel. Antagligen är någon annan del av 

systemet sätter just den flaggan. I detta exempel skulle assert-satsen påvisa problemet 

med en global variabel som kan användas av flera processer. 

2.3 Spin 

Spin (Simple Promela Interpreter) såg dagens ljus 1989 på Bell-Labs [H1] [H2] och 

utvecklades från en rad av valideringsprogramvaror för hårdvara. Initiativtagare var 

G.J. Holzman. Under åren har Spin blivit en mer och mer sofistikerad mjukvara och 

det initiala Simple är numer en underdrift. Den stödjer ett antal olika tillvägagångssätt 

för validering: 

 Simulering: genom att på ett slumpmässigt sätt traversera igenom en design i 

Promela kan man använda Spin för att hantera prototyper, i tidiga 

utvecklingskeenden, för att hitta vilka vägar programmet tar. 

 Fullständig validering: Spin tillhandahåller olika algoritmer för att göra 

fullständiga sökningar genom Promela-modeller, bredden-först eller djupet-

först. Programmet innehåller avancerade algoritmer för att reducera 

minnesutrymmet som krävs för att göra fullständiga sökningar. I praktiken 

innebär det att Spin kommer undersöka alla möjliga vägar från alla möjliga 

tillstånd till alla möjliga tillstånd. 

 ”Swarm”: funktioner för att använda distribuerade beräkningsnoder, molnet 

eller grids för att parallellisera valideringen i syfte att göra valideringen 

snabbare.  

Spin kan antingen exekvera en simulering av Promela kod i sig och avsluta när den når 

första möjliga fel eller när den når ett acceptabelt sluttillstånd. Alternativt skapar man 

med Spin en kompilerbar verifierare, där Promela transformerats till C. Som ett 

komplement finns möjligheten från Spin 4.0 att använda inbäddad C-kod i Promela-

koden. Spin är numer ett ”freeware” och finns tillgänglig på http://spinroot.com/, [H1]. 

http://spinroot.com/
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När en fullständig validering utförs i Spin lagras varje tillstånd undan i en hashtabell. 

För varje tillstånd Spin sedan når kommer den jämföra med om tillståndet är nått 

sedan tidigare, eller om det är nytt. På det sättet kan mjukvaran upptäcka om den 

hamnar i så kallade Non-Progress tillstånd, cykler som upprepar sig. Mjukvaran går 

att parametrisera så att den avbryter valideringen när Non-Progress cykler inträffar 

efter ett förbestämt antal upprepningar. 

Antalet samtidiga processer i SPIN begränsas till 255. Inga simuleringar kan alltså 

omfatta mer än 255 samtidiga och parallella processer. Så fort någon av processerna 

avslutat kan nya startas. Detta måste tas i beaktning vid en automatiserad uppbyggnad 

av Promela koden. 

3 SEK:s datalager 

3.1 System 

Varje natt skapar SEK:s affärssystem mängder med data som skall tranformeras och 

likformas, för att sedan publiceras i ett presentationslager. 

Denna information används sedan av de anställda under dagen i de beslut som behöver 

fattas. Likaså används informationen för en rad regulatoriska rapporter, vilka det är 

krav på att rapportera dagligen till olika myndigheter och motparter. 

SEK har en rad olika affärssystem för att hantera de olika aspekterna av verksamheten. 

Huvudsakligen är det så kallade COTS system (Commercial off the shelf). Datalagret 

är emellertid egenutvecklat, huvudsakligen skrivet i T-SQL i en MSSQL databas. 

3.1.1 ACBS – Advanced Commercial Banking System 

SEK använder ett utlåningssystem från tillverkaren Fidelity, kallat ACBS. 

SEK:s huvudsyfte är att tillhandahålla lån för Sveriges exportföretag, för deras egna 

behov eller i deras affärsuppgörelser. I många fall är det ett krav från köparen att 

sådana krediter är en del av affären när de skall köpa dyra exportvaror. ABB 

levererade i ett uppmärksammat sådant projekt HDVC-converterstationer när Brasilien 

behövde bygga ut sitt elnät, från vattenkraftverk i nordöstra delarna av landet till Sao 

Paulo, genom Amazonas regnskog över en sträcka på 2500 km. Kostnaden för de 

komponenter ABB levererade uppgick till flera miljarder, och som en del av affären 

såg bland annat SEK till att låna ut pengarna till det konsortium som byggde 

kraftledningen. Den utlåningen, och andra, registreras och hanteras i utlåningssystemet 

ACBS. Eftersom den här typen av lån ofta betalar projekt som tar åratal att genomföra, 

för att inte säga årtionden, är ofta lånetiden motsvarande. Dessutom betalas 

lånesumman ut under projektens gång och inte som en klumpsumma i början. När det 

gäller så pass stora lån är det ofta ganska komplexa företagsstrukturer som pengarna 

betalas ut till och olika konglomerat har ofta verksamheter i olika dotterbolag som då 

skall ha olika delar av utbetalningarna. ACBS rapporterar varje dag hur mycket pengar 
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som är utbetalt eller återbetalt till/från vilka motparter, i vilka valutor, vilka räntor som 

gäller för lånen, vilka förväntade räntebetalningar som finns specificerade. All dessa 

data rapporteras i ett trettiotal tabeller. 

3.1.2 ProFinance 

Ett alternativ till att låna ut pengar till svenska exportföretag eller deras kunder är att 

formellt köpa företagens produkter och sedan leasa dem till slutkunden. Ett sådant 

exempel är Elektas Gamma-kniv för cancerbehandlingar. Den är relativt dyr för små 

kliniker i Sydamerika och i dessa fall är leasingavtal en mer rationell lösning. 

Hantering av leasingavtal sker i systemet ProFinance. På daglig basis rapporteras alla 

betalningsflöden för dessa affärer. Likaså rapporteras vilka motparter SEK gjort 

affärer med, längden på leasingavtalet, återstående värde på underliggande tillgång 

och så vidare till datalagret. 

3.1.3 Murex 2.11 

Murex är det huvudsakliga affärssystemet på SEK och används för en rad olika 

aktiviteter och transaktioner. Det är också det huvudsakliga systemet för de 

informationsobjekt som är gemensamma för alla affärssystem. 

För att kunna låna ut pengar och finansiera leasingaffärer måste SEK skaffa pengar. 

Till viss del har SEK:s ägare (numer helägt av svenska staten) gått in för att bidra med 

kapital, men de pengarna räcker inte långt. För att skaffa pengar lånar man av 

investerare runt omkring i världen. Tillvägagångssättet är att emittera obligationer; 

värdepapper som i sin enklaste form innebär att innehavaren har rätt att få en periodisk 

utbetalning, till exempel. ränta var 3 månad, samt en summa pengar vid ett framtida 

datum. Det papperet är i teorin värt summan av de kommande räntebetalningarna samt 

återbetalningssumman. Genom en sådan emission lånar SEK in pengar som sedan kan 

lånas ut.  

Tyvärr är världen inte så enkel. I dagens finansiella värld, där räntan är negativ, är folk 

inte alltid så sugna på att låna ut pengar och tvingas betala för det. För att kunna låna 

pengar tvingas företagen hitta på en massa olika sätt för att göra affären mer attraktiv. 

En obligation som emitteras idag har ofta en rad helt olika egenskaper för att 

långivarna skall nappa på affären. Sådana egenskaper kan vara: 

 Att långivaren får rättighet att avbryta lånet vid vissa givna tillfällen under 

låneperioden. Detta innebär att även om lånet är på 10 år får långivaren 

möjligheten att avbryta lånet vid en given tidpunkt varje år. 

 Att långivaren får rätten att avbryta lånet vid naturkatastrofer eller politiska 

händelser. 

 Att det istället för en ränta betalas en premie baserat på rörelser på 

aktiemarknaden. Till exempel skulle en premie kunna betalas ut varje månad 

som motsvarar värdeökningen av en aktie på börsen. 
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 Att det istället för att räntan betalas ut periodvis, betalas allt ut som en 

klumpsumma i slutet, med en ränta-på-ränta-effekt på beloppen som skulle 

ha betalats under tiden. 

 Att lånet återbetalas kontinuerligt över löptiden, istället för bara i slutet. 

 Att långivaren vill ha olika valutor inblandade i transaktionen. Till exempel 

så lånas ursprungsbeloppet i japanska Yen, räntorna betalas i Euro och 

återbetalningen sker i brittiska Pund enligt kursen på förfallodagen. 

Rent praktiskt hanteras kontakten med slutkunden genom en mäklare, till exempel 

en bank i landet där obligationen utfärdas. SEK har bara direktkontakt med 

slutkunden i de fall kunden är en stor finansiell aktör som till exempel en 

pensionsfond. 

Eftersom SEK:s affär inte är att spekulera i om dessa obligationer rent värdemässigt 

är bättre än det enkla tremånaderslånet, måste alla dessa potentiella och faktiska 

betalningar riskmitigeras (minimera potentiell risk) på något sätt. Detta görs genom 

avancerade bytesaffärer; SEK byter utbetalningarna i obligationen mot 

standardmässiga räntebetalningar var tredje månad, en så kallad SWAP-affär.  

I slutändan blir innebörden att SEK har lyckats låna pengar, på det som kallas 

kapitalmarknaden, och har, om inget oväntat händer, bara att betala en vanlig ränta 

var tredje månad. Dessa inlånade pengar kan då lånas ut till kunder, mot en 

räntebetalning var tredje månad. 

 

Fig 5 Bilden visar den kedja av affärer som utförs när SEK emitterar obligationer och byter 

obligationsbetalningsflödet mot standardiserade tre månaders räntebetalningar.  

Varje upplåning kräver stora mängder information för att korrekt kunna representeras i 

affärssystemen. Dels krävs informationen kring hur affären skall fungera, till exempel 

om det finns ett underliggande aktieindex som ska användas för att beräkna 
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betalningar, och dels vilka värden som aktieindexet har idag samt historiskt. Alla 

denna information och alla upplåningstransaktioner hanteras i Murex. I Murex-

systemet hanteras också vissa riskkontroller, till exempel de som säkerställer att alla 

betalningsflöden på inlåningsaffären verkligen är utbytta mot tre månaders 

räntebetalningar. 

Det är inte alltid fallet att inlåningssummorna matchar de summor som SEK för 

tillfället förbundit sig att låna ut. I de fallen måste de pengar som för tillfället ligger på 

SEK:s bankkonton i väntan på utlåning också hanteras. Att låta månadslönen stå inne 

på ett nollräntekonto under en månad är acceptabelt, men när summorna mäts i sju- till 

niosiffriga tal måste pengarna placeras i olika finansiella instrument i väntan på de in- 

och utbetalningar som kommer, eller kanske kommer, finnas de närmaste dagarna. 

Den hanteringen sköts genom att SEK köper finansiella papper på börsen, till exempel 

så kallade futures eller statsobligationer. Alternativt lånar SEK ut pengar på kort sikt, 

en dag till fyra veckor, till företag med hög kreditvärdighet.  

SEK har också i uppdrag att administrera de affärer som svenska staten tillhandahåller 

i det så kallade CIRR systemet. CIRR (Commercial Interest Reference Rates) är en 

överenskommelse mellan OECD- länderna över vilka direktlån som de olika staterna 

får tillhandahålla och till vilken ränta, utan att länder skall kunna konkurrera ut 

exportindustrin i andra länder.  

Alla dessa olika typer av affärer hanteras i Murex och relaterad affärsdata levereras 

dagligen i cirka 70 tabeller. 

 Motparter 

I en affär finns det massor av olika juridiska entiteter, även kallade motparter. 

Motparterna i affärerna kan vara den som affären görs med, men även det företag som 

garanterar viss del av risken om endera parten går i konkurs. Det kan även vara företag 

som förmedlar betalningarna mellan två intressenter. Motparter är vanligtvis företag 

eller länder. Informationen som behövs för att beskriva en motpart är till exempel 

ägarförhållanden, landstillhörighet och kreditklassning. 

 Kalendrar 

För att alla betalningar skall kunna ske på korrekt dag måste alla kalendrar som 

påverkar affärerna finnas i systemet. I vissa länder, såsom Brasilien, finns det mer än 

en kalender: en för Rio de Janeiro och en för det finansiella navet Sao Paulo. För alla 

affärer som involverar juridiska parter från mer än ett land eller underliggande tillgång 

existerar i ett annat land krävs kombinationen av alla ingående kalendrar för att kunna 

hantera affären korrekt. 
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 Portföljer 

En viktig del av arbetet hos kontrollinstanserna i ett finansföretag är att kunna 

övervaka affärer och grupper av affärer. För att på ett enkelt och strukturerat sätt 

kunna mäta till exempel hur mycket en avdelning har tjänat använder man sig av 

portföljer för att gruppera affärerna. 

 Marknadsdata 

Marknadsdata är all information som krävs för att värdera och hantera en affär. Priset 

en aktie senast handlades för på en börs, det viktade priset för vad storbankerna anser 

att en ränta för de kommande månaderna skall vara för en speciell valuta, 

sannolikheten att ett företag skall gå i konkurs är alla exempel på marknadsdata. All 

sådan fakta är kritisk för att kunna beräkna det potentiella värdet av en affär. Det 

räcker dock inte bara med data, det måste också finnas en kontext. Exempelvis måste 

underliggande definitioner om en ränta finnas; om räntan är beräknad utifrån att ett år 

har 360 eller 365 dagar, vilken kalender som räntan förknippas med (till exempel 

svensk, finsk eller EU). 

All data gällande motparter, kalendrar, portföljer och marknadsdata matas in i Murex 

för att därefter skickas vidare till datalagret. 

 Kostnader för fel 

SEK lånar ut i storleksordningen 55 miljarder svenska kronor varje år. Det innebär att 

åtminstone motsvarande summa måste lånas in. Som regel sker upplåningen genom 

affärer på mellan 100 miljoner och 1 miljard och löper över mer än tre år. På grund av 

de stora summor som affärerna gäller är betalningsflödena förhållandevis stora. Ett fel 

på tredje decimalen i en ränta resulterar i tusentals kronor som betalas ut felaktigt. Ett 

fel på en kalender så att en betalning går för tidigt eller för sent kan också kosta 

tusentals kronor i missade ränteintäkter eller straffavgifter. 

Även om affärssystemen finns där för att hantera betalningar och risker för affärerna, 

så är det först i datalagret som informationen från alla källor kombineras. Det är alltså 

av mycket stor vikt att informationen kommer fram till datalagret korrekt samt att 

datalagret finns laddat varje dag. 

3.2 Dataleveransen 

Som del av de dagliga jobben skapar SEK:s källsystem: Murex, ACBS och 

ProFinance data som definierar och beskriver SEK:s finansiella transaktioner. Var och 

ett av källsystemen har sitt sätt att beskriva informationen och sina egna definitioner 

av finansiella begrepp. All data levereras till ett första mellanlager, ODS, för att 

därefter transformeras och likformas och lagras i BASE [Se appendix 9.2.2], en 

databas uppbyggd i tredje normalform. I sista steget lyfts transformerad och 

konverterad data till ett databaslager, DWH Pres [Se appendix 9.2.3], som är mer 



13 

anpassat för slutanvändare utan djupare kunskap om databaser men mer kunskap kring 

finansiell affärsinformation. Relationerna mellan de lagrade procedurer som laddar 

data i tabeller, populerar tabeller, kan ses i Appendix 9.2.4. 

En förenklad modell av processen att ladda DWH Pres skulle kunna beskrivas så här: 

1. Vänta på att källsystem Murex skall leverera data till ODS 

2. Vänta på att källsystem ACBS skall leverera data till ODS 

3. Vänta på att källsystem ProFinance skall leverera data till ODS 

4. Transformera data för motparter från ODS och populera BASE 

5. Transformera data för kontrakt från ODS och populera BASE 

6. Populera motpartstabeller i DWH Pres baserat på data i BASE 

7. Populera kontraktstabeller i DWH Pres baserat på data i BASE 

I exemplet ovan är endast två av ett flertal dataobjekt omnämnt, nämligen motparter 

och kontrakt. Även om laddningsrutinen schematiskt kan beskrivas som ovan är det i 

dagsläget inte nedbrutet på den nivån i de faktiska laddningsrutinerna. 

I dagens läge är transformerings- och laddningsstegen till BASE och DWH Pres i stort 

sett sekventiella. Vid fel avslutas laddningen och manuell handpåläggning krävs. 

Denna lösning är robust och enkel, dock inte tidseffektiv. Enkla fel tidigt i 

laddningskedjan förhindrar leveranser av senare delar som skulle kunnat fungera. För 

att kunna effektivisera laddningen, få den att bli mer tidseffektiv och se till att inte hela 

flödet alltid stoppas om det inte är nödvändigt, krävs avancerad kartläggning av 

laddningsströmmarna för att undvika problem. 

4 Utförande 

4.1 Insamling och bearbetning av data 

SEK:s datalager är byggt i en Microsoft SQL Serverdatabas. Laddningarna baseras på 

att all ingående data levereras till tabeller i en stagingdatabas, ODS. När så skett 

används lagrade procedurer för att lyfta data från ODS till ett normaliserat datalager i 

tredje normalform, kallat BASE. Enligt utvecklingspraxis skall sedan data lyftas från 

BASE, och enbart BASE, till ett presentationlager kallat DWH Pres. I DWH Pres 

finns data representerat på ett för slutanvändaren begripligt och relevant sätt.  

För att hantera MSSQL dataserver finns en rad kommersiella verktyg att använda, ett 

av dem är RedGate SQL Compare. Verktyget kan, genom syntaktisk analys av SQL-

koden, tillhandahålla beroenden mellan tabeller, lagrade procedurer och funktioner i 

xml-format. Genom samma verktyg går det att extrahera ut övriga egenskaper hos 

objekten. 
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4.2 Modellansats 

För att försöka skapa en modell av SEK:s datalagers laddning antar vi att tabeller i 

ODS, BASE och DWH Pres kommer att symbolisera tillstånd och en lagrad procedur 

är en övergång. En lagrad procedur använder sig av data i tabeller genom unioner, 

subselects eller funktioner. Villkor för att få exekvera en lagrad procedur är att de 

tabeller den lagrade proceduren använder som indata är populerade. Lagrade 

procedurer som populerar tabeller i BASE kommer antagligen vara beroende av att 

tabellerna från källsystemen Mx, ACBS och Pf är populerade. 

En tabell kan ha två tillstånd; populerad eller ej populerad, enligt definition i 1.3.2. 

Eftersom tillstånd i datalagret representeras av huruvida tabeller är populerade eller 

inte, kommer de vara noderna. Om de lagrade procedurerna som populerar tabeller är 

kanter, kommer dessa tillsammans bilda den graf som behöver undersökas. 

4.2.1 Automat 

En automat eller tillståndsmaskin är en graf som beskriver systemet man skall 

modulera. Den förenklade laddningsmodellen skulle kunna se ut som följer. 

…

…

A Pf

Källdata 
klart

B1 Bi-1
Bi

P1 Pj-1 Pj

Pres
Klart

Base 
Klar

Start

M

 

Fig 6 En schematisk bild över tillstånd och övergångar SEK:s datalager. 

I realiteten finns övergångar mellan alla tillstånden Bx till By, där 

                     och Pm till Pn  där                     . Av rittekniska 

skäl har det varit svårt att rita ut alla dessa möjliga övergångar. 
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Vad automaten beskriver är att data först laddas från alla källsystemen till ODS. 

Därefter transformeras data och tabellerna i BASE populeras. Ordningen för 

laddningen i BASE är teoretiskt godtycklig, i realiteten finns det beroenden. Efter att 

BASE är färdigladdat kan DWH Pres laddas. DWH Pres tabellerna kan också laddas 

till synes godtyckligt, men även här finns det underliggande beroenden som inte fullt 

ut representeras i bilden. 

Teoretiskt behöver inte systemen A och Pf vara laddade för att vissa av tabellerna i B 

och sedan vissa av tabeller i P skall kunna populeras. Men för att alla tabeller i B och 

P skall vara laddad så måste även A och Pf vara laddade. I verkliheten så ser 

laddningen så ut att alla källsystem först levererar data till ODS, innan laddningen av 

BASE startar samt att laddningen av DWH Pres startas först när BASE är färdigt. 

Eftersom noderna kan nås från flera olika noder och det från varje nod i 

tillståndsmaskinen går att nå fler olika noder, så går det att dra slutsatsen att det finns 

mer än en väg genom grafen. Så även om laddningen i dagsläget är sekventiell och 

deterministisk är det inte nödvändigt att det är så. 

4.2.2 Tillstånd 

Tillstånden i modellansatsen kan beskrivas och grupperas på följande sätt: 

 M är en samling av tabeller som Murex levererar data i till ODS. 

 A är en samling av tabeller som ACBS levererar data i till ODS  

 Pf är en samling av tabeller som ProFinance levererar data i till ODS 

 B är en samling av tabeller som populeras i BASE via lagrade procedurer med 

data från tabeller i M, A och Pf. 

 P är en samling av tabeller som populeras i DWH Pres tabeller via lagrade 

procedurer med data från B. 

I den förenklade modellen så kommer tabellerna definieras i ett binärt tillstånd, 

populerade eller inte populerade. Modellens tillståndsrymd, state space, kommer alltså 

definieras av om tabellerna är populerade eller inte. Trots att egenskapen är binär så 

blir den teoretiska tillståndsrymden ca 2
(M+A+P

f
+B+P)

. Tillståndrymden är lika stor som 

kombinationen av alla värden som kan antas. Antalet boolska variabler som finns är 

lika med antalet tabeller per system, alltså M+A+Pf+B+P.  

För att begränsa tillståndsrymden i testmodellen kommer antas att alla källsystem 

representeras av att de leverera data till en tabell. För måltabellerna i B och P antar vi 

att de kan representeras av tre tabeller vardera, vilket ger en lagom stor komplexitet 

för att visa att modellen fungerar. Alltså kommer antalet tabelelr i testmodell som 

skapas vara M=1, A=1, Pf=1, B=3 och P=3. 

Därvidlag kommer tillståndsrymden begränsas avsevärt. Den teoretiska rymden blir då 

2
(M+A+P

f
+B+P)

 eller 2
(1+1+1+3+3)

 = 512. Emellertid är inte alla kombinationer aktuella. 
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Eftersom BASE och DWH Pres inte kan populeras om inte M, A och Pf är populerade 

kommer vi inte behöva titta på de kombinationer där M, A och Pf  inte är populerade 

men BASE eller DWH Pres är det. Det förenklar rymden till 2
(M+A+P

f
)
 *2

(B+P)
, eller 

              .  

Vad som lätt syns är att för varje tabell som läggs till i leveranserna från källsystemen 

eller i destinationssystemen ökar komplexiteten och tillståndsrymden mångfalt. 

Tillståndsrymden benämns Q och definieras i modellen som följer: 

                           

M motsvarar de två tillstånden m0 och m1. m0 representerar tillståndet när tabellen inte 

är populerad och m1 när den är populerad. Detsamma gäller för A, Pf, B1-i och P1-j. Det 

globala tillståndet består av kombinationen tillstånd för alla tabeller. 

Ett enskilt tillstånd kan alltså skrivas som:                                   . 

qx symboliserar då tilståndet där M, A och Pf är populerade men inga tabller i B eller 

P. Om nästa steg är att populeras B1 i BASE kan det tillståndet skrivas:    

                                   . 

4.2.3 Övergångar 

Övergångarna i modellen kommer beskriva de huvudsakliga lagrade procedurerna som 

används. 

I modellen kommer en lagrad procedur populera på en tabell, och i de flesta fall använda 

data från en eller flera källtabeller. Kravet i proceduren kommer vara att källtabellerna är 

populerade, alltså att deras binära tillstånd är satt till sant. 

I realiteten kommer lagrade procedurer som populerar tabeller i BASE inte behöva 

baseras på alla källtabeller i mängderna M, A och Pf, men i den förenklade modellen antas 

det. Likaså kommer de inte populera alla tabeller i BASE på en gång, utan måltabellerna 

kan delas in i delmängder. 

En övergång som populerar en tabell i M benämner vi popm, en övergång som populerar 

en tabell i A kallas popa och så vidare. 

Mängden av övergångar definieras som E. 

E = {popm,popa,poppf, popb1…popbn, popp1..poppm} 

4.2.4 Övergångstillstånd 

Kombinationen av alla möjliga tillstånd samt alla teoretiska övergångar kan skrivas 

som      , där Q är alla möjliga tillstånd och E är listan över alla möjliga 

övergångar. De övergångar automaten kan göras är en delmängd av dessa.  
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Övergången där tabellerna i M populeras kunna beskrivas som   
    
       och där 

alla andra tillstånd är oförändrade., alltså när tillståndet ändras från m0 till m1. Formellt 

blir övergången definerad som   
    
      , där skillnaden mellan q1 och q2 är att just 

att M går från opopulerad till populerad. I det fall där vi bara tar hänsyn till den 

sekventiella laddningsproceduren är automaten deterministisk och det finns bara ett 

sätt där q2 kan nås från q1 och det är via popm. 

Nu är det inte hela tillståndsrymden som beskrivs av       relevant eftersom för 

alla övergångar efter popm så antas att m1 gälla och inte m0. För M kan vi anta att när 

den väl är populerade kommer detta tillstånd bestå, inga tabeller kommer någonsin gå 

från status populerad till opopulerad. Likadant gäller för alla tabeller i A, Pf, B och P. 

4.2.5 Initialtillstånd 

Det initiala tillståndet q0 är att inga tabeller antas populerade, dvs.  

             
                        

4.2.6 Tillståndens egenskaper 

De olika tillstånden har följande egenskaper 

     Inga villkor finns för initialtillståndet. Det initiala tillståndet är att inga tabeller 

är populerade, det finns inga andra beroenden som förväntas vara uppfyllda för att det 

tillståndet skall kunna vara uppfyllt. 

 M   Inga villkor gäller för M. Tabeller kopplade till Murex systemet populeras direkt 

av systemet, inga beroenden finns som förhindrar att tabellerna populeras. När väl 

tabellerna är populerade så förväntas de vara populerade för resten av laddningen. 

 A   Inga villkor gäller för A. Tabeller kopplade till ACBS systemet populeras direkt 

av systemet, inga beroenden finns som förhindrar att tabellerna populeras. När väl 

tabellerna är laddade så förväntas de vara populerade för resten av laddningen. 

 Pf   Inga villkor gäller för Pf. Tabeller kopplade till ProFinance systemet populeras 

direkt av systemet, inga beroenden finns som förhindrar att tabellerna populeras. När 

väl tabellerna är laddade så förväntas de vara populerade för resten av laddningen. 

Teoretiskt så spelar det ingen roll i vilken ordning som systemen M, A och Pf populeras. I 

praktiken sker det i ordningen M, A och sedan Pf, mycket på grund av att M innehåller 

kritiskt information för BASE och DWH Pres. Eftersom M, A och Pf är källsystem finns 

inga beroenden mellan deras leveranser. 

 B1 till Bi   För alla dessa tillstånd finns ett definierat beroende till tabeller från M, A 

och Pf (i den enkla modellen är M, A och Pf definierade som en tabell). Det kan också 

finnas beroenden till andra tabeller i B och P. Dessa beroenden definieras per lagrad 

procedur, alltså i praktiken som en egenskap på själva övergången. 
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 P1 till Pi   För alla dessa tillstånd finns ett definierat beroende till tabeller i P. Det kan 

också finnas beroenden till andra tabeller i P. 

4.3 Modellering i Promela 

Modellansatsen i stycke 4.1 måste moduleras i kod för att kunna simuleras i ett 

relevant verktyg, i det här fallet i verktyget Spin och språket Promela. Med kunskapen 

från den teoretiska nedbrytningen av laddningsrutinerna skall motsvarande funktioner 

utryckas i Promela. 

4.3.1 Tillstånd 

Alla variabler som deklareras i Promela antas vara del av tillståndrymden. Om två 

variabler deklareras globalt kommer alla möjliga kombinationer av dessa två variabler 

i samband med alla steg, i alla processer, utgöra hela tillståndsrymden. Med tre 

processer med fem steg vardera och två boolska variabler per process får vi en 

tillståndsrymd på:             kombinationer. Genom att deklarera vissa 

variabler hidden kommer de inte användas i Spins tillståndsrymd som tillstånd och 

därmed minska antalet möjliga fall som måste testas. Om den ena av de två boolska 

variablerna inte behöver vara del av tillståndsrymden och deklareras som hidden blir 

antalet tillstånd            kombinationer. 

De faktiska kolumnerna i tabellerna kommer inte vara med, eftersom om alla 

kolumners olika möjliga värden skulle representeras skulle antalet tillstånd öka 

explosionsartat. Genom att utesluta kolumnerna undviks en tillståndsexplosion. 

Alla former av hjälpvariabler kommer att deklareras hidden. 

Tillståndsrymden utgörs av tabellerna i systemet. Varje tabell hör till något av de 

ingående systemen. De ingående systemen utgör tillsammans en miljö. 

 Tabeller representeras av en struktur som innehåller en boolsk variabel för att 

indikera om tabellen blivit populerad eller inte, samt en identifierare, int, som 

deklareras som hidden för att Spin inte skall använda den i sin tillståndsrymd. 

 System består av en lista av tabeller samt en boolsk variabel för att indikera om 

systemet är till fullo klart (en logisk summering av alla tabellers tillstånd). 

 Miljön är sammanställningen av alla ingående system. En boolsk variabel indikerar 

om alla system är klara. 

typedef table { 

    bool done = false; 

    hidden int id  

} 

 

Fig 7 Deklaration för objektet tabell skrivet i Promela 
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Ett system defineras som en array av tabeller. För varje system kommer det också 

finnas en boolsk variable som används för att tydligöra om systemet är 

färdigpopulerat. 

table mx[Nm]; bool mxDone = false;   

Fig 8 Ovan defineras systemet mx med längden Nm. Samt variabeln mxDone som indikerar om 

systemet är populerat eller ej. 

Arrayernas längd motsvarar antalet tabeller i systemen. En miljö kommer vara den 

kombinerade mängden av system, som syns i koden nedan. 

typedef environment { 

    table mx[Nm]; bool mxDone = false; 

    table acbs[Na]; bool acbsDone = false; 

    table profinance[Npf]; bool profinanceDone = false; 

    table base[Nb]; bool baseDone = false; 

    table pres[Np]; bool presDone = false; 

    bool systemDone = false; 

} 

Fig 9 Deklaration för objekten system och miljö skriven i Promela 

Varje enskild tabell i ett system kommer att ha en specifik placering. Till exempel 

skulle tabellen contracts i systemet BASE kunna adresseras enligt följande: 

#define CONTRACT_TABLE 7 

environment myEnvironment; 

myEnvironment.base[CONTRACT_TABLE].done=true; 

Fig 10 Exempel på hur enskilda tabeller kan adresseras 

Genom att varje namngiven tabell i systemet tilldelas ett unikt heltalsvärde, i 

intervallet noll till antalet tabeller i systemet, kan kontroll över hur tabeller populeras 

ske genom att namnet används som identifierare i tabellarrayer. 

En global miljö kommer att symbolisera datalagrets tabeller, kallad world i koden. 

4.3.2 Övergångar 

En lagrad procedur som populerar en tabell är en övergång. De kommer att modelleras 

som processer i Promela. För att symbolisera det sekventiella beteendet i SEK:s 

laddning av datalagret kommer varje process ligga i en vänteloop till dess att ett visst 

krav är uppfyllt. Kravet kommer att vara att vissa förutbestämda tabeller i den globala 

miljön är satta som populerade. 

För att kontrollera om kravet är mött kommer varje övergång att behöva ha sina 

beroenden definierade. Alla beroenden är utrycka som: när en eller flera tabeller är 

populerade tillåts processen få slutföra. För att markera vilka tabeller som skall vara 

populerade, dvs vilka beroenden som finns, används en kopia av miljöstrukturen. I 

strukturen kommer tabeller som måste vara populerade vara satta till true. När de 

tabellerna sedan blir satta i world kommer processen till slut kunna slutföra sin 

exekvering. 
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Praktiskt sker detta i respektive processdefinition. Inline-funktionen setDone (se 

appendix 9.1.2) jämför beroendestrukturen med det aktuella tillståndet på world.  

Exempel: Om utrycket loadContractEnvironment.base[calendar].done=true, det vill 

säga om tabellen calendar i systemet base är populerad i processen loadContracts 

kopia av miljöstrukturen, loadContractEnvironment, är det ett beroende. Processen 

kommer inte kunna slutföras förrän world.base[calender].done=true. 

Detta innebär att övergångar bara kan ske från ett visst antal tillstånd, nämligen den 

delmängd av tillstånd där åtminstone beroendetabellerna är satta. Praktiskt kommer 

detta kraftigt begränsa den möjliga tillståndsrymden som faktiskt kommer undersökas. 

Övergångarna för M, A och Pf är triviala. Eftersom de representerar källsystemen finns 

inga beroenden till några andra system eller tabeller. Deras leverans modelleras genom 

att de symboliskt populerar en tabell, där de i verkligheten skulle ha populerat flera. 

Detta är en eftergift till begränsningar i Spin eftersom Spin är begränsat till att max 

kunna hantera 255 samtidiga processer. Om systemen M:s, A:s och Pf:s  leveranser 

symboliseras av att en tabell populeras reduceras antalet processer väsentligt. Dock är 

det så att dessa tre tabeller inte nödvändigtvis populeras på en gång. Utan dessa 

populeringar kommer när deras processer tillåts exekvera. 

Övergångarna för BASE och DWH Pres är mer komplicerade. De har beroende till M, 

A och Pf, samt till andra tabeller i BASE och Pres. 

Vidare är det bara 255 samtidiga processer som är begränsningen, vilket innebär att så 

fort tidigare processer avslutats kan ytterligare processer startas. Om det är 150 

lagrade procedurer i BASE och 150 lagrade procedurer i DWH Pres, skulle det 

teoretiskt kunna lösas så att de första 250 procedurerna startas, och varefter BASE 

procedurer avslutas så startas de kvarvarande DWH Pres procedurerna. 

4.3.3 Avvikelser 

I den förenklade modellen kommer bara självklara krav kunna valideras, till exempel 

att M, A och Pf alla är populerade när    eller Pj blir klara. Detta kommer enklast 

hanteras genom assert-satser i de processer som laddar BASE och DWH Pres. En 

assert-sats är ett tekniskt villkor som medför att Spin exekveringen bryts om villkoret 

evalueras till falskt. 

Eftersom det system som byggs i Promela bygger på att de lagrade procedurerna 

exekveras parallellt men är begränsade av beroendevillkor kommer den den teoretiska 

bilden av systemexekveringen inte fullt ut överstämma med bilden i Fig 6. Bilden i Fig 

6 är den schematiska bild där laddningen sker sekventiellt. Det är, och kommer i 

längden, inte vara den enda möjliga hanteringen. Eftersom syftet med att applicera 

model checking på laddningen är att hitta felaktigheter och problem är det av 

underordnad betydelse om alternativa lyckade vägar undersöks. 
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4.3.4 Minneshantering 

Promela tillåter inte dynamisk minneshantering på samma sätt som vanliga 

programmeringsspråk (pekare finns till exempel inte). Detta löses emellertid genom att 

man använder #define satser. Alla objekt som skall refereras kommer nödvändigtvis 

behöva definieras med en unik identifierare. Fördelen med det är att det går att utrycka 

beroenden genom en multidimensionellmatris av boolska värden.  

Nackdelen med detta är att alla strukturer och variabler måste till fullo vara 

definierade innan exekvering startar. 

4.4 Analys av arbetet 

Efter att ha gjort en förenklad modellering av datalagret bör processer och definitioner 

vidareutvecklas. 

Vad är det som vi vill säkerställa? Att laddningen av de olika datalagren fungerar? 

Utryckt som en mening vill vi visa att alla tabeller i presentationslagret kommer, givet 

tillräcklig tid, populeras. Ett påstående som borde kunna visas med hjälp av en korrekt 

modellerad representation av datalagret.  

Nedbrutet på en mer detaljerad nivå kan man utrycka det som alla lagrade procedurer 

som ansvarar för att populera en tabell i presentationsskiktet i datalagret, kommer 

givet tillräcklig tid, slutföras. Ett påstående som kan vara något svårare att visa.  

Kan vi genom en logiska negationen hitta ett exempel som visar att vi inte uppfyller 

kriteriet? Satsen skulle då utryckas det är inte så att alla lagrade procedurer som 

ansvarar för att populera en tabell i presentationsskiktet i datalagret, givet tillräckligt 

tid, kommer slutföras, eller det finns minst en procedur som aldrig kommer slutföras 

även om vi har tillräckligt med tid. 

För det sistnämnda påståendet behöver vi bara hitta en, och endast en, exekveringsväg 

som visar att en lagrad procedur inte har slutförs så har vi visat att det finns minst en 

möjlig, om än osannolik, väg som kan stoppa hela laddningen. 

4.4.1 Modellanalys 

I verkligheten består laddningen av datalagret av en rad lagrade procedurer som 

exekveras efter varandra. Det finns emellertid en mängd olika sätt att implementera 

den kedjan av processer i Promela. Ett sätt vore att återskapa kedjan av proceduranrop, 

ett annat är att skapa upp alla processer och sätta krav på när de får exekvera Fördelen 

med den senare ansatsen är två. För det första så kommer varje startad Promela 

process som inte får avsluta kunna visualisera tillstånd och funktioner som aldrig nås i 

exempelvis deadlock- och starvation-hänseende. För det andra kan alla Promela 

processer skapas med samma kod och det är i variabler som skillnaden kommer vara, 
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detta på grund av att vi slipper ett anrop till nästa procedur i kedjan. Därför är 

modellen byggd på de parallella processerna istället för kedjeanrop. Som en sidoeffekt 

kan modellen också användas vid experiment vid parallellisering av laddningen. 

Det syns enkelt att en parallellisering av transformationerna till BASE och DWH Pres 

vore en självklar optimering ur en dataleveranssynpunkt och ett tidshänseende. 

Emellertid är det en sådan parallellisering som enklast kan skapa deadlocks eller 

starvation.  

Deadlock är de situationer när två processer är beroende av varandra för att kunna 

avsluta. Eftersom beroendet är ömsesidigt så kommer det få vänta ut varandra, vilket 

resulterar i en evig hängning. I de fall där antalet inblandade processer är fler än två 

talar man om cirkulärberoenden. Desto fler processer som är inblandade i låsningen 

desto svårare är det att upptäcka cirkulärberoendet. 

Starvation är situationer som uppträder när processer inte kan avsluta eftersom de 

aldrig lyckas få tillgång till resurser de behöver. Om en process skall skriva till en 

tabell men tabellen hela tiden är låst av andra processer, så anses den första processen 

svältas ut. Denna situation är inte ovanlig i produktionssammanhang, men kan vara 

väldigt svår att upptäcka. Ett vanligt exempel på denna typ av problem är ”The dining 

Philosofer”, beskrivet i Principle of the Spin Model Checker [L3], ett problem där 

resursbehovet numerärt är större än tillgången på resursen.   

Skillnaden mellan deadlocks och starvation är att när det första inträffar är oupplöslig, 

emedan det andra godtyckligt kommer kunna inträffa och inte nödvändigtvis vara 

oupplösligt utan bara till synes kan vara det. Det är inte helt ovanligt att starvation inte 

inträffar i testsystem, medan de inträffar i produktionssystemen på grund av att 

nyttjandegraden på hårdvara och mjukvara är mycket högre. 

4.4.2 Modellegenskaper 

 Reachability Properties 

Att påvisa att det finns tillstånd som någon gång är nåbart. 

En enkel simuleringskörning kan relativt enkelt påvisa att koden faktiskt kan slutföras. 

Denna egenskap går väsentligt snabbare att påvisa genom en Spin-simulering än att en 

hel nattladdning utförs. 

 Safety Properties 

Att visa att det finns villkor som ”aldrig uppfylls” 

Beroenden som inte är uppenbara eller direkta är ofta svåra att definiera. Det kanske 

inte går att utrycka beroendet som en direkt relation. En direkt relation skulle vara att 

det inte går att ladda kontrakt om inte motparterna är laddade. Den relationen går att 
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härleda ur den lagrade procedur som laddar kontrakt, eftersom motpartstabellerna 

omnämns där. Men om direkta relationer inte går att hitta kommer dessa antagligen 

behöva läggas till manuellt. Den informationen sparas då lämpligtvis i databasen, som 

en del av definitionen av den lagrade proceduren. Den informationen skulle kunna 

användas för att assert-satser. 

Till exempel så är alltid ett kontrakt beroende av att alla kalendrar som kan tänkas 

påverka kontraktet finns definierade, lands kalendrar för varje valuta etc. Det skulle 

alltså kunna vara rimligt att anta att inga kontraktsdata någonsin kan populeras innan 

kalenderdata är populerad. Ofta är sådana här relationer svåra att automatiskt 

detektera, men det lämpar sig väl som övning för en utvecklare att komplettera med 

den informationen i samband med att en lagrad procedur skrivs. 

Ett annat exempel där assert-satser skulle lämpa sig är om parallellisering av 

laddningen av data från källsystemen skulle ske. Detta eftersom till exempel 

motpartsdata från Murex ligger till grund för hur kontrakt skall tolkas från ACBS. 

Alltså bör aldrig kontraktsdata från ACBS kunna populeras i BASE före motpartsdata 

från Murex populerats BASE. Här är det svårt att härleda relationen mellan data från 

Murex och data från ACBS. Detta beroende skulle kunna valideras av en assert-sats 

som säkerställer att motpartsdata är populerad i BASE när kontraktsdata för ACBS är 

populerad. Om fallet skulle vara att motpartsdata inte är populerad vid tidpunkten för 

att ACBS kontrakten laddas skulle det visa på ett avsevärt problem i 

laddningsproceduerna. 

 Liveness Properties 

Att påvisa att ett tillstånd till sist alltid är nåbart. 

Genom att använda Spins Non-Progress funktion kan alla former av cirkulära 

beroenden upptäckas genom en enkel simuleringskörning istället för att en hel 

nattkörning behöver exekveras. Cirkulära beroenden skulle kunna vara att två lagrade 

procedurer är beroende av varandras resultat för att kunna utföra sina transformationer. 

Till exempel om det i transformationen av motparten skulle ingå att räkna ut totala 

värdet av alla affärer SEK har mot den motparten (exponering), och i transformationen 

av affärerna ingår att beräkna risken relativt motparten. I exemplet har vi skapat ett 

cirkulärt beroende eftersom affärerna inte kan laddas utan motpartsinformation och 

motparterna kan inte laddas utan affärsinformation. 

Fördelen med att använda sig av en simulerad laddning är att simuleringen i detta fall 

kan utföras inom loppet av några minuter och är enkel att återskapa. En simulering 

kommer att vara snabbare än att bearbeta all data i datalagret. 

4.5 Processer i Promela 

Olika typer av processer kommer att definieras i Promela. För de olika delarna av 

datalagret kommer likadana processer startas med olika parametrar. Det som i 
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processerna inte är fördefinierat skapas upp i samband med transformering från T-

SQL data till Promela. 

4.5.1 Strukturdefinitioner 

För att kunna generalisera processerna och slippa skapa Promela kod för varje process 

som måste skapas, så kommer specifik information istället hållas i inline-funktioner 

och multidimensionella arrays. 

 Miljö och beroendeträd 

Som tidigare definierats så kommer alla tabeller ingå i ett system och alla system 

gemensamt skapar en miljö, se Fig 7 och Fig 9. Den strukturen definieras som en 

multidimensionell array, en array av system som är en array av tabeller, se appendix 

9.1.2 och 9.1.3 

Promela koden kommer att innehålla en array av miljöer, en för varje process som 

skall startas. Dessa strukturer kommer att populeras enligt de beroenden som härleds 

ur den ingående xml-filen som beskriver lagrade procedurer och tabeller. 

 assert-satser 

Det är svårt att automatiskt härleda samtliga lämpliga assert-satser för de lagrade 

procedurerna. Därför förväntas de assert-satserna finnas som en del av 

procedurdefinitionen i databasen (i de fall utvecklaren lyckats specificera en). Det 

kommer rimligtvis vara på formen: 

assert(world.base[calenders] != false) 

Ovan assert-sats skulle exempelvis kunna finnas i definitionen av den lagrade 

proceduren som laddar kontraktsdata. Denna skulle kunna användas för att visa att en 

kontraktstabell alltid är laddad efter att kalendrar är laddad.  

world är en array av alla system. base är en array av tabeller i systemet BASE. 

calendars pekar ut kalendertabellen i arrayen. Om processen som laddar 

kontraktstabellen lyckats göra det trots att kalendertabellen inte är populerad (alltså är 

satt till false) har vi brutit mot ett grundkrav. Eftersom assert-satsen i det läget skulle 

evalueras till false så kommer Spin avbryta simuleringen med ett meddelande. 

Eftersom det kommer finnas en gemensam processdefinition för laddningarna kommer 

den koden att innehålla ett anrop till en inline-funktion där de processer som har 

assert-satser finns representerade. 

4.5.2 Källsystemsprocesser 

Källsystemsprocesser är väldigt enkla. Det är en process som symboliserar populering 

av data i källsystemets destinationsstruktur, genom att sätta den boolska variablen till 
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true. Tilldelning av värdet sker genom en atomär operation i koden genom att koden 

omsluts av en d_step klausul. 

Inga assert-satser förväntas behövas. 

Exempel finns i appendix 9.1.1 Murex laddningsprocedur, ACBS laddningsprocedur 

och ProFinance laddningsprocedur. 

4.5.3 BASEprocesser 

Alla laddningsprocesser i BASE kommer som ingående argument ha en numerisk 

identifierare. Den identifieraren används för att hitta rätt i den multidimensionella 

matris som definierar vilka tabeller den lagrade proceduren är beroende av, se Fig 9. 

De processer som laddar BASE kommer att bestå av en ”do – od” sats, en repetitiv 

slinga som avbryts när beroendevillkoren är uppfyllda. Var gång processen får 

möjlighet att exekvera kommer den kontrollera att alla underliggande beroenden är 

uppfyllda. När så är fallet kommer processen att markera måltabellerna i BASE som 

klara. 

Efter ovanstående ”do – od” konstruktion kommer processen att kalla på en inline-

funktion som skapas upp utifrån data hos tabellerna i BASE. Inline-funktionen 

kommer innehålla eventuella assert-satser relaterade till den eller de tabeller som 

håller på att populeras. Utvärderingen av assert-satserna sker i steget efter att 

destinationstabellerna är satta som populerade. 

Exempel finns i appendix 9.1.1 BASE laddningsprocedur 

4.5.4 DWH Pres processer 

DWH Pres processerna kommer att vara snarlika BASE processerna. Principen är att 

varje gång processen tillåts exekvera kommer den att undersöka om alla underliggande 

beroenden är uppfyllda, och i så fall sätta destinationstabellen till populerad. 

Exempel finns i appendix 9.1.1 DWH Pres laddningsprocedur. 

4.5.5 Initprocessen 

Eftersom modellen bygger på att alla processer startas och kan vara igång samtidigt så 

kommer starten av processerna ske i initprocessen. Inga processer definieras som 

aktiva från början. Processerna kommer att startas med kommandot ”run”. Listan av 

vilka processer som skall startas skapas i samband med att man definierar beroenden, 

alltså i transformeringen från xml filen skapad av Redgate SQL Compare. Fördelen 

med det tillvägagångssättet är att det går att partitionera programmet förhållandevis 

enkelt. Till exempel kan källsystemsprocesser startas först, sedan BASEprocesser och 

till sist DWH Pres processer. 



26 

5 Liknande arbeten 

Det finns en rad arbeten kring att automatisera valideringar. Det kanske mest kända är 

Java Pathfinder (JPF), vilket är ett projekt utvecklat av Nasa för att validera javakod 

[H5]. Det projektet syftar direkt till att validera javakod. Eftersom datalagrets 

laddningsfunktioner är skrivna i T-SQL så är tyvärr inte det exemplet applicerbart. 

Det finns arbeten kring att validera webapplikationer automatiskt, till exempel Finding 

Bugs in Web Applications Using Dynamic Test Generation and Explicit-State Model 

checking [A1]. Det arbetet fokuserar dock på att validera genererad html kod, och 

berör bara model checking ytligt.  

Artikeln Model checking Database Application [A3] berör ämnet att applicera model 

checking på en databasintensiv applikation. I artikeln beskrivs hur JPF har blivit 

utbyggt för att kunna hantera databasanrop. Emellertid är det den kombinerade risken 

av SELECT, INSERT, DELETE och UPDATE satser från javakoden som analyseras, 

utifrån perspektivet att ett antal slutanvändare arbetar parallellt. Även om exemplen är 

relevanta så är problemet något annorlunda än det som är beskrivet inom ramen för det 

här examensarbetet, även om viss grundläggande metodik är densamma. Det här 

arbetet har utgått från helheten i populeringen av datalagret och enskilda SQL 

funktioner har inte tagits med i beräkningen. Detta är givetvis en avgränsning, men 

fokus har istället varit på att verifiera att en kedja av lagrade procedurer kan slutföras 

och att ingen av dem förväntas upprepas om de väl slutfört sitt jobb. 

I arbetet Model checking Operator Procedures [A2] beskrivs hur en instruktion för en 

operatör har modellerats i Promela för validering. Arbetet är relativt likt det arbete 

som utförts inom ramen för examensarbetet. Fokus ligger på relevansen i 

instruktionerna operatören har och om de är inkonsekventa, otillräckliga eller 

felaktiga. Även om laddningen av ett datalager inte är styrt av en operatör är det 

snarlika fel som riskerar att drabba laddningsrutinerna som kan uppstå i en felaktig 

instruktion.  

6 Diskussion 

Under tiden för det här arbetet har förändringsarbetet på SEK:s systempark fortskridit.  

 Systemet för leasingavtal, ProFinance, håller på att avvecklas.  

 Murex undergår en omfattande uppgradering.  

 Införandet av en gemensam schemaläggare skall lyfta schemaläggningen från 

de enskilda systemen. 

 Parallellisering kommer successivt införas varefter fler och fler system startas 

från den gemensamma schemaläggaren. 

Det sista både komplicerar och förenklar laddningshanteringen. 

Schemaläggningsprodukten heter Universal Controller och kommer från Stonebranch. 
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Med schemaläggningsmjukvara ökar inte bara kontrollen över de olika delarna i 

datalagrets laddningsprocess utan ger också en visualisering i ett GUI. Det underlättar 

den operationella driften avsevärt. Den förenklar också parallelliseringen genom att på 

ett grafiskt sätt visa beroenden där följden av att en process som är färdig blir att en 

eller flera följdprocesser startas. Nackdelen med en central schemaläggare är dock att 

exekvering av koden sker från ett externt system, till exempel så kommer lagrade 

procedurer att startas från schemaläggaren istället för inifrån Ms SQL Server. En 

praktisk distans kommer att infinna sig mellan koden som exekveras och det system 

som skall styra över ordningen. Att i det läget försöka sammanföra informationen om 

vilka villkor som finns för att starta de lagrade procedurerna, tillsammans med de 

underliggande tabellberoendena kommer antagligen vara än mer intressant. Alltså att 

sammanföra informationen från schemaläggaren med informationen i de lagrade 

procedurerna. 

6.1 Parallellisering 

Som nämnts i tidigare stycken kommer en parallellisering vara intressant för att 

effektivisera laddningen av datalagret. Att gå från en sekventiell hantering till en 

parallell är inte trivialt. Den enskilt största förändringen kommer att krävas av de 

individer som skall utveckla laddningen för datalagret. Att tankemässigt bryta ett 

lösningsmönster där en enskild exekvering av koden visat på fel direkt, till att börja 

arbeta med en kodmassa som bara i vissa speciella fall uppvisar ett felaktigt beteende 

kan vara svårt. Att införa funktioner och kod som kommer vara beroende av varandra 

kommer kräva helt nya former av kommunikation.  

Parallellisering kan också ske på fler olika sätt. Att distribuera ut en 

processorkrävande beräkning, vilket är den vanligaste typen av parallellisering, kan 

ske på ett automatiserat sätt. När det gäller databaser är den typen av parallellisering 

ofta att hantera skrivningar till stora tabeller på ett sådant sätt att det blir en stor 

genomströmning i databasen. Inget av det som redogjorts för i det här arbetet hanterar 

den typen av frågor, och det är inte heller ett problem hos SEK. Datamängden är 

volymmässigt förhållandevis liten, maximalt en million rader per dag i de tabeller som 

växer snabbast. Den typen av optimering betalar man dessutom dyra pengar till 

mjukvaruföretagen för att hantera. Parallellisering behöver alltså ske genom att olika 

disjunkta objekt kan hittas, och som kan laddas samtidigt.  

6.2 Effektivisering 

Profilering av mjukvara kan ske på flera sätt, exempelvis genom att samla statistik från 

tidigare exekveringar eller att låta speciella profileringsmjukvaror analysera koden. I 

fallet på SEK kommer det att vara svårt att göra, dels på grund av den schemaläggare 

som införs och dels på grund av att det inte kommer finnas en homogen kodbas att 

profilera. Det som idag är kod skriven som lagrade procedurer i T-SQL, kommer 

senare vara representerat som konfiguration i en schemaläggare och som T-SQL kod i 

lagrade procedurer.  
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Dock är profilering ett relevant verktyg för att kunna hitta kodstycken som står mest i 

väntelägen eller de kodstycken som kräver mest tid. I teorin borde den statistiken gå 

att härleda ur en korrekt modell av laddningsprocedurerna. Spin skall slumpmässigt 

låta de procedurer, som kan, exekvera. Modellen som beskrivits i den här rapporten 

utgår ifrån att alla processer exekveras samtidigt, men bara de processer vars 

beroenden är uppfyllda kommer kunna avslutas. Det innebär att i varje 

simuleringskörning så kommer processerna avslutas i olika ordning, men inte helt 

slumpmässigt på grund av deras beroenden. Ponera att 10 000 simuleringar utförs, där 

ordningen, i vilken processerna avslutas, registreras. Om resultatet från dessa 

körningar överlagras så kommer en bild kunna växa fram över processer, eller mindre 

grupper av processer, som alltid avslutas på ungefär samma plats i ordningen. Dessa 

”hot-spots” skulle antagligen vara lämpliga delar av laddningen att optimera. 

Exempelvis om det visar sig att steg 27 av 108 alltid är att ladda kalender information i 

BASE, och resterande 81 processer är direkt eller indirekt beroende av det, skulle det 

kunna vara relevant att: 

 Ändra laddningsprocessen så att kalenderobjekten prioriteras  

 Fragmentera laddning av kalenderobjekten så att viktiga kalenderobjekt 

prioriteras, och att laddningsprocesser beroende av kalendrar specificerar 

vilka kalendrar de är beroende av. 

 Fragmentera laddningsprocesser med avseende på vilken data som är 

kalenderberoende och vilken som inte är det. Till exempel om vissa 

kolumner i BASE kontraktstabeller inte är beroende av kalenderinformation 

kan dessa kolumner prioriteras och laddas först. Detta skulle medföra att man 

delar den lagrade procedur som laddar kontrakt i två delar, dels en 

kalenderberoende del, och dels en kalenderoberoende. 

6.3 Viktad simulering 

Även om det inte är möjligt att använda Spin för att estimera laddningstider så går det 

att simulera konsekvenserna av långsammare och snabbare processer genom inducerad 

viktning. Eftersom ”do-od” konstruktionen i Spin är sådan att Spin godtyckligt väljer 

den av de rader som är exekverbara så kan man minska chansen att en process avslutas 

genom att införa ett kontrollerat antal ”no-op” rader. Exempelvis kan varje process 

tilldelas ett viktningsvärde, mellan 1 och 5, och i ”do-od” konstruktionen så tillför man 

alternativa rader  på formen:  

do 

  :: i < 1 -> skip 

  :: i < 2 -> skip 

  :: i < 3 -> skip 

  :: i < 4 -> skip 

  :: i < 5 -> skip 

  :: testDependecies == false-> updateDependencies; 

  :: else -> setDone ; break; 

od 
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Fig 11 Exempel på hur en do-od konstruktion kan som bara har 1/6 chans att slutföra varje cykel. 

I ovan exempel skulle processen ”slöas” ner genom att risken för att ett icke fall utförs 

är större, och att Spin låter en annan process exekvera istället. Genom att ändra vikten 

för om processer avslutas kan man simulera möjliga utfall där processer blir 

långsamma, för att se om det kommer dyka upp andra trånga sektorer i 

laddningsprocessen. 

6.4 Automatisering av schemalagda flöden 

I ett modernt företag som sysslar med utveckling av IT system är automatiserade tester 

från automatiskt byggda miljöer, så kallade CI system, nu för tiden en självklarhet. Ett 

sätt att automatisera testerna för SEK:s systemflora vore att programmatiskt härleda 

vilka ”uppgifter” som finns i schemaläggningsverktyget samt de relationer som är 

definierade mellan uppgifterna. Till exempel så kommer anropen till de lagrade 

procedurerna vara enskilda ”uppgifter” och ordningen när de exekveras kommer 

definieras som relationer i schemaläggaren.  

 

Fig 12 Beskuren bild av SEK:s workflow för daglig laddning. 

Omsatt i motsvarande Promela processer, som beskrivits inom ramen för det här 

examensarbetet, skulle rekommendationen fortfarande vara att bibehålla konceptet att 

varje enskild ”uppgift” startas som en oberoende tråd, men att man utökar 

beroendefunktionaliteten. Med andra ord skulle man komplettera det sätt som ett 

beroende skrivs, så att en process inte bara är beroende av att andra processer markerat 

en tabell som klar, utan att även vissa processer måste markeras som klara. 

Detta ökar givetvis den mängd data som krävs för att representera systemet, men detta 

är inte ett problem eftersom det inte borde öka tillståndsrymden särskilt mycket då 

antalet processer inte ökar. Antalet övergångar ökar inte heller, utan det är bara kravet 

för att övergångar skall ske som förändras. 
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Varför skulle man då vilja använda Spin för att göra en sådan simulering av en 

schemaläggare? Borde inte en schemaläggare i sig klara av det? 

Rent praktiskt kommer ett verktyg som schemalägger jobb aldrig kunna ansvara för 

vad som sker i de schemalagda jobben. Det kommer alltid finnas en barriär mellan 

själva schemaläggningen och utförande. Dessutom är uppgiften för en schemaläggare 

att utföra jobb på ett deterministiskt och återupprepbart sätt. Spin kan i det här fallet 

användas för att provocera fram vägar som vanligtvis inte inträffar, men som skulle 

kunna inträffa. I Spin kommer det vara, och skall vara, ett visst mått av 

slumpmässighet. I en ”do – od” sats kommer Spin godtycklig att exekvera någon av de 

rader som kan exekveras i listan över de processer som har möjlighet att exekvera. 

Detta mått av godtycklighet är det som gör att nya vägar utforskas som kanske inte 

skulle testas annars. En korrekt definierad modell av ett schemalagt arbetsflöde borde 

vid många simuleringar (> 10.000) rimligtvis visa samma exekveringsvägar som den 

riktiga schemaläggningen. Är så inte fallet finns det nog anledning att se över 

ordningen i schemaläggningen, eftersom det naturliga utfallet skiljer sig från 

schemaläggningen. 

Denna typ av simulerade utfall som används skulle kunna liknas vid Monte Carlo-

metoden [H4]. Metoden är vida använd inom finansbranschen för att beräkna priser på 

affärer som saknar aritmetiska modeller för värdering, såsom de swappar SEK 

använder för att säkra sina räntor. Även om Monte Carlo-simuleringen är behäftad 

med vissa mått av osäkerhet, så är informationen från den ändock bättre än att inte 

veta något alls. I det här fallet skulle inte korrektheten vara det som eftersöks utan 

snarare en förhandsbild av den mest troliga vägen. 

Det finns en rad arbeten som relaterar model checking med Monte Carlo simuleringar 

exempelvis Monte Carlo Methods in Verification of Continuous Time Stochastic 

Systems [A4]. En artikel som i stor utsträckning går in på djupet av de teoretiska 

aspekterna av att använda Monte Carlo simuleringar. Emellertid är det arbetet på ett 

betydligt mer teoretiskt plan än vad som är relevant här. Området är intressant, men i 

det här sammanhanget begränsas behovet till att få en bild av vad som kan hända, inte 

att med viss säkerhet få fram ett resultat. Det finns en model checker byggd för att 

utföra Monte Carlo Model Checking, MC
2
 [H6]. Den model checkern kan vara av 

intresse att undersöka om antalet ingående tabeller och lagrade procedurer ökar. Den 

arbetar genom att utföra N antal simulerade körningar och visa att om inte modellen 

motbevisat sin kompletthet så är den korrekt till en viss sannolikhet. Fördelen med den 

hanteringen är att den kommer vara mycket snabbare än en traditionell model checker. 

Spin tillför denna slumpmässighet som särskiljer verktyget från schemaläggaren och 

från databasmotorn. De egenskaper och funktioner som finns i Spin för att hitta Non-

Progress cykler med mer är skälet till varför det är rimligt att lägga ner tid på att 

automatiskt konvertera schemalagda processer. 
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För att göra en full automatisering av de lagrade procedurerna krävs dock antagligen 

mer sofistikerade verktyg än den xml-transformering som har applicerats i det här 

examensarbetet. Det som återstår är att utveckla ett verktyg som på ett djupare plan 

kan härleda alla beroenden. I den lösning som använts här kommer beroenden bara 

användas i första djupet. Med detta menas att bara de tabeller som en lagrad procedur 

är direkt beroende av används. Om proceduren i sig använder sig av en procedur som 

använder en annan tabell, upptäcks inte det. Detta är en relativt naiv lösning men fullt 

gångbar, om man låter alla procedurer ingå i den mängd som skall testas. En mer 

sofistikerad lösning vore att bara låta de lagrade procedurer som anropas från 

schemaläggaren motsvaras av en Spinprocess. Det skulle antagligen minska antalet 

relevanta processer att testa, men kräver som tidigare nämnt mer sofistikerad kod som 

kan härleda beroende mer på djupet. 

Vidare skulle ytterligare en dimension kunna läggas till i modellen. Eftersom det i 

schemaläggaren finns beroenderelationer mellan de olika processerna som exekveras, 

kan beroendeträdet utökas att även representera uppgifterna i schemaläggaren. 

7 Slutsatser 

Syftet med examensjobbet var att undersöka möjligheten till att automatisera en 

verifiering av ett datalager. Metoden som valdes var att transformera lagrade 

procedurer till Promela kod, för att sedan låta Spin validera modellen. 

Ursprungsmodellen var en seriell exekvering av ett antal lagrade procedurer. Med det 

som utgångspunkt används verktyget RedGate Compare för att skapa en XML 

representation av de lagrade procedurerna. Transformationen till fördefinierad 

Promela kod gjordes genom XSL. 

Praktiskt går det att transformera koden, men viss data visade sig svår att extrahera 

och vart tvunget att påföras till systemet som metadata: 

 Måltabellen för de lagrade procedurerna gick inte att härleda ur T-SQL kod för 

de lagrade procedurerna. Den informationen måste läggas till manuellt per 

lagrad procedur. 

 Assert-satser för procedurerna går inte att härleda på något enkelt sätt, utan 

måste antagligen tillföras av utvecklaren vid tidpunkt för skapande av 

procedurerna.  

Att visa på att det kan finnas en exekveringsväg där laddningen inte fungerar kan 

verka ganska otillräckligt givet det jobb som ändå måste läggas ner. Så är också fallet 

så länge en helt sekventiell process avses. I samma ögonblick man försöker 

parallellisera laddningar kommer osvikligt komplexiteten öka på ett sådant sätt att 

överblicken kraftigt minskar. Givet att det regelmässigt är ett flertal av varandra 

oberoende utvecklare som arbetar med samma kod finns det en överhängande risk att 

felaktiga antaganden görs om vilka delar som är färdigladdade och vilka som inte är 

det. 
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Är det en relevant aktivitet att försöka automatisera en sådan här lösning, givet 

avgränsningarna ovan? 

Antagligen. 

Fördelen med att kunna validera ett datalager är att det går att snabbt skaffa sig en 

inblick i om en utvecklare har råkat införa cirkulära beroenden eller identifiera 

ineffektiva relationer mellan laddningar. Eftersom funktionen hos datalagret är kritiskt 

för den dagliga verksamheten på SEK är det svårt att se att de relativt små 

investeringarna i en automatisering inte skulle betala sig, om så bara genom att 

förhindra några få avbrott i produktion. 

I arbetet med att hitta en agil utvecklingsprocess, lämpar sig också automatiserade 

tester väl. I den agila utvecklingsprocessen som det i dagsläget skissas på för SEK, 

skall det ett flertal gånger per dag utföras automatiska tester. Om det går att optimera 

simuleringskörningar i Spin tillräckligt, borde man kunna få fram vettig simulerad data 

ett flertal gånger varje dag. Om det inte är direkta cirkulära låsningar, eller andra typer 

av deadlocks som upptäcks så finns alltid data att analysera för att se om det finns 

extremfall där cirkulära beroenden inträffar. Vidare kan också nyskapade flaskhalsar 

upptäckas vid statistiska analyser. 
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9 Appendix 

9.1 Promela kodexempel 

9.1.1 Lagrade procedurer 

 Murex laddningsprocedur 

/* This process emulates the load of the source tables in history */ 

proctype mxLoader() { 

  printf("mxLoader started\n"); 

  d_step { 

    printf("Start mxLoader d_step"); 

    setMxDone(world);  

    setDone(source_dep[MX],world); 

    if 

       :: source_dep[MX].systemDone -> world.mxDone=true; 

       :: else -> world.mxDone=false; 

    fi 

    printSystem(world); 

    printf("mxLoader done\n"); 

  } 

 

} 

 ACBS laddningsprocedur 

proctype acbsLoader() { 

  printf("acbsLoader started\n"); 

  d_step { 

    printf("Start acbsloader d_step"); 

    setACBSDone(world); 

    setDone(source_dep[ACBS],world); 

    if 

       :: source_dep[ACBS].systemDone == true -> world.acbsDone=true; 

       :: else -> world.acbsDone=false; 

    fi 

    printSystem(world); 

    printf("acbsLoader done\n"); 

  } 

 

} 

 ProFinance laddningsprocedur 

proctype pfLoader() { 

  printf("pfLoader started\n"); 

  d_step  { 

    printf("Start pfloader d_step"); 

    setProFinanceDone(world);  

    setDone(source_dep[PF],world); 

    if 

       :: source_dep[PF].systemDone == true -> world.profinanceDone=true; 

       :: else -> world.profinanceDone=false; 

    fi 

    printSystem(world); 

    printf("pfLoader done\n"); 

  } 

 

} 
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 BASE laddningsprocedur 

/*  

This procedure emulates the load of a BASE table, 

checking that the dependencies are meet before it can reach an endstate. 

*/ 

proctype baseLoader(int id) { 

  printf("baseLoader started\n"); 

 

  do  

  :: base_dep[id].systemDone == false ->  

      d_step { 

      printf("baseloader still waiting id:%d\n",id); 

      printSystem(base_dep[id]); 

      printSystem(world); 

      setDone(base_dep[id],world);       

      } 

  :: else ->  

     d_step { 

       setBaseDone(base_done[id],world); 

       testDone = true; 

       for(iSys, 0, Eb) 

         testDone=base_dep[iSys].systemDone && testDone; 

  printf("In baseLoader nr %d",iSys); 

  printSystem(base_dep[iSys]); 

       rof(iSys) 

       if 

   :: testDone -> world.baseDone = true; 

   :: else -> world.baseDone = false; 

       fi 

       printSystem(world); 

       printf("baseLoader done nr %d\n",id); 

     } 

       break; 

     

  od   

assertFunction(id) 

} 

 DWH Pres laddningsprocedur 

/*  

This procedure emulates the load of a pres table, 

checking that the dependencies are meet before it can reach an endstate. 

*/ 

proctype presLoader(int id) { 

  printf("presLoader started\n"); 

 

  do  

  :: pres_dep[id].systemDone == false ->  

      d_step { 

      printf("presloader still waiting id:%d first dep, then world\n",id); 

      printSystemAll(pres_dep[id]); 

      printSystemAll(world); 

      setDone(pres_dep[id],world);       

     } 

  :: else ->  

     d_step { 

       setPresDone(pres_done[id],world); 

       testDone = true; 

       for(iSys, 0, Ep) 

         testDone=base_dep[iSys].systemDone && testDone; 

  printf("In presLoader id %d nr %d",id,iSys); 



37 

  printSystem(base_dep[iSys]); 

       rof(iSys) 

       if 

   :: testDone -> world.presDone = true; 

   :: else -> world.presDone = false; 

       fi 

       printSystem(world); 

       printf("presLoader done\n"); 

     } 

       break; 

  od   

asserFunction(id) 

/**/ 

} 

 

9.1.2 Datastrukturer & inline-funktioner 

typedef table { 

    bool done = false; 

    /* int id */ 

} 

 

typedef system { 

    table mx[Nm]; bool mxDone = false; 

    table acbs[Na]; bool acbsDone = false; 

    table profinance[Npf]; bool profinanceDone = false; 

    table base[Nb]; bool baseDone = false; 

    table pres[Np]; bool presDone = false; 

    bool systemDone = false; 

} 

 

/* 

This inline function sets the Done bolean in the received system, 

by comparing it to a reference system. 

The boolean is set both on global level (system done) and on system level  

(subsystem done ) 

*/ 

 

inline setDone(ref,s) 

{ 

  d_step { 

    /* Check Mx */    

    bool mxDone = true;     

    for(iMx, 0,Nm) 

       if 

        :: ref.mx[iMx].done ->  

          mxDone = mxDone && s.mx[iMx].done ; 

 :: else -> mxDone = mxDone && true ; 

       fi 

    rof(iMx) 

    ref.mxDone=mxDone; 

 

    /* Check ACBBS */    

    bool acbsDone = true;     

    for(iACBS, 0,Na) 

       if 

        :: ref.acbs[iACBS].done ->  

          acbsDone = acbsDone && s.acbs[iACBS].done 

 :: else -> acbsDone = acbsDone && true ; 

       fi 

    rof(iACBS) 
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    ref.acbsDone=acbsDone; 

 

    /* Check Mx */    

    bool pfDone = true;     

    for(iPf, 0,Npf) 

       if 

        :: ref.profinance[iPf].done ->  

          pfDone = pfDone && s.profinance[iPf].done 

 :: else -> pfDone = pfDone && true ; 

       fi 

    rof(iPf) 

    ref.profinanceDone=pfDone; 

    /* Check Mx */    

    bool baseDone = true;     

    for(iBase, 0,Nb) 

       if 

        :: ref.base[iBase].done -> 

          baseDone = baseDone && s.base[iBase].done 

 :: else -> baseDone = baseDone && true ; 

       fi 

    rof(iBase) 

    ref.baseDone=baseDone; 

 

    /* Check Mx */    

    bool presDone = true;     

    for(iPres, 0,Np) 

       if 

        :: ref.pres[iPres].done ->  

          presDone = presDone && s.pres[iPres].done 

 :: else -> presDone = presDone && true ; 

       fi 

    rof(iPres) 

    ref.presDone=presDone; 

     

    ref.systemDone= mxDone && acbsDone && pfDone && baseDone && presDone 

  } 

} 

 

9.1.3 Beroendedefinitioner 

Exempel på kod som definerar beroende matrisen I exemplet är 

DWH_BASE_PF_loadContractCounterpart en lagrad procedur, och 

DWH_BASE_DWH_contract, DWH_BASE_DWH_counterpart och 

DWH_BASE_DWH_loadContext tabeller.  

base_dep[DWH_BASE_PF_loadContractCounterpart].base[DWH_BASE_DWH_contract].done=true 

base_dep[DWH_BASE_PF_loadContractCounterpart].base[DWH_BASE_DWH_counterpart].done=true 

base_dep[DWH_BASE_PF_loadContractCounterpart].base[DWH_BASE_DWH_loadContext].done=true 

 

I exemplet nedan visas koden för att sätta tabeller som populerade. 

DWH_BASE_PF_loadContractCounterpart är en lagrad procedur, 

DWH_BASE_DWG_counterPartContract är en tabell. 

base_done[DWH_BASE_PF_loadContractCounterpart].base[DWH_BASE_DWH_counterPartContract].done=true 

 



39 

9.2 Nulägesbild 

9.2.1 Systemkarta 

 

Fig 13 Karta över SEK:s system samt de övergripande relationerna 
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9.2.2 Tabeller Base 

 

Fig 14 Tabellrelationer i BASE 
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9.2.3 Tabeller DWH Pres 

 

Fig 15 Tabellrelationer i DWH Pres 
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9.2.4 Lagrade procedurer och beroenden 

 

Fig 16 Graf som beskriver beroenden mellan lagrade procedurer och tabeller i BASE 
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Fig 17 Graf som beskriver relationen mellan lagrade procedurer och tabeller i DWH Pres. 
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