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Sammanfattning 

Skellefteå Kraft erbjuder såväl elektricitet som bredband till sina kunder. Medan 
elkonsumtionen är relativt konstant ökar antalet anslutna till Skellefteå Krafts bredband 
stadigt. Samtidigt som antalet anslutna kunder ökar stiger även kundernas förväntningar på 
vad bredbandet kan erbjuda. Det som för några år sedan ansågs vara en omöjlighet är idag 
verklighet och vi använder Internet i allt större utsträckning i vårt dagliga liv. 
 
För att kunna leva upp till kundernas förväntningar krävs att Skellefteå Kraft underhåller sitt 
bredbandsnät och uppgraderar utrustningen kontinuerligt. Fler kunder betyder högre last i 
nätet vilket kräver snabbare hårdvara för att kunna leverera ett snabbt bredband. För att klara 
av detta underhåll krävs en fullgod dokumentation av det befintliga nätet, samt god planering 
vid utökning av nätet. I detta examensarbete har ett verktyg för dokumentation av det 
befintliga nätverket och all utrustning däri tagits fram. 
 
Svårigheterna med detta examensarbete har främst varit att samla ihop information från alla 
inblandade på Skellefteå Kraft samt att utveckla ett verktyg som gagnar samtliga parter. 
Eftersom att Skellefteå Kraft Kommunikation är uppdelat i olika arbetsområden och alla 
arbetsområden använder denna dokumentation på olika sätt har det varit svårt att utveckla ett 
användargränssnitt som passat alla. Det framtagna systemet har även anpassats för att kunna 
integreras med befintliga system innehållande annan viktig information. 
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Abstract 

Skellefteå Kraft is offering both electricity and broadband to their customers. While the 
consumption of electricity is fairly constant the number of connected broadband customers is 
steadingly increasing. At the same time as the number of customers is increasing so are the 
customers expectations of what comes with the broadband. Things that seemed impossible a 
couple of years ago are now in fact reality and we now use the Internet as a part of our daily 
lives. 
 
In order to deliver what the customers expect Skellefteå Kraft needs to continuously upgrade 
the underlying network. More customers means more network load which in turn demands 
faster and better hardware to deliver high quality broadband. To manage these upgrades a 
complete documentation of the current status of the network is needed, along with good 
planning when expanding the network. The goal of this project has been to develop an 
application to handle this documentation. 
 
Most problems involved in this project have had to do with the task of gathering information 
and requirements from all parts involved and designing an application suitable for everyone. 
Since Skellefteå Kraft Kommunikation is divided in several areas, each using the 
documentation in a different way, the task of creating a user interface satisfying everyone has 
been difficult. The system developed has also been adapted for easy integration in existing 
systems containing other relevant information. 
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Förord 

 
Detta examensarbete utfördes vid Luleå Tekniska Universitet i samarbete med Skellefteå 
Kraft mellan Oktober 2004 och April 2005. Denna rapport beskriver ett antal sätt att hantera 
den tekniska dokumentationen och en utvärdering av dessa där de jämförs med det befintliga 
systemet på ett antal viktiga punkter. Rapporten innehåller även en närmare undersökning av 
SQL [7] och olika databasstrukturer samt en jämförelse mellan olika sätt att utforma det 
verktyg som kommer att användas vid hantering av den tekniska dokumentationen. Slutligen 
innehåller rapporten en beskrivning av det nya system för hantering av den tekniska 
dokumentationen som implementerats. 
 
Författaren vill tacka: Daniel Lönnberg för guidning samt hjälp att begränsa arbetet, Niklas 
Fryxell, Roger Lundqvist, Andreas Olofsson, Carl-Johan Henriksson, Jan Wennerström för 
hjälp med det nuvarande systemet samt Josef Hallberg för att han haft ett otroligt tålamod och 
hjälpt till massor med rapporten. 
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1. Introduktion 

Skellefteå Kraft levererar, förutom elkraft, även bredband till sina kunder. Bredbandsnätet 
utbreder sig till största del inom Skellefteå med omnejd men även kopplingar mot Piteå och 
Luleå finns. För att ansluta Skellefteå Krafts nät till Internet används en koppling mot AC-net. 
 
Inom Skellefteå ansluts bredbandskunder på tre olika sätt till nätet: 

• Lägenhetskunder som bor i fastigheter med anslutning till Skellefteå Krafts 
bredbandsnät får en så kallad kopparanslutning, vilket betyder att de får ett 
Ethernetuttag installerat i lägenheten. 

• Villakunder har möjlighet att koppla in sig på Skellefteå Krafts fiber och har då en 
fiberanslutning, vilket betyder att en fiberconverter installeras hos kunden och ger 
tillgång till bredbandsnätet. 

• Villakunder som bor så till att de inte har möjlighet att koppla in sig på fibernätet kan 
få en trådlös anslutning såtillvida att de har fri sikt till en av Skellefteå Krafts 
WaveLAN master. 

 
För att dokumentera alla dessa anslutningar behövs ett avancerat dokumentationssystem som 
håller reda på allt från kunduppgifter och kundavtal till information om IP-nummer och 
switchplaceringar. 
 
Idag används tre separata system för detta:  

• Ett CRM system (kundhanteringssystem) körs för att dokumentera kunduppgifter och 
avtal. Alla uppgifter i detta system lagras i en Microsoft SQL Server 2000 databas. 

• Ett Webbsystem har utvecklats för att tilldela IP-nummer och hålla reda på 
anslutningsstatus, återförsäljarinformation, faktureringsunderlag med mera. Detta 
webbsystem är utvecklat endast för detta syfte.  

• Den tekniska dokumentationen ligger lagrad i två separata Excelark, ett för 
fiberkunder och ett för kopparkunder. Information om trådlösa anslutningar lagras 
separat. 

 
Målet med detta examensarbete är att ta fram ett nytt sätt att hantera den tekniska 
dokumentationen som tillåter bredbandsnätet att växa ytterligare samt minimerar riskerna för 
att felaktiga uppgifter lagras. Examensarbetet inleds med att fastställa en lämplig miljö att 
utveckla verktyget i. Ett antal miljöer jämförs och det fastslås att kombinationen med en SQL 
server som databas med ett specialutvecklat användargränssnitt är den bästa lösningen. En 
databasstruktur som effektivt lagrar den information som verktyget behöver, utan redundant 
information, tas fram. Denna databasstruktur modelleras för att överensstämma med den 
fysiska verkligheten över hur Skellefteå Krafts datanät är uppbyggt. En databaswrapper 
implementeras samt en klass för att kommunicera med databasen. Denna klass anropas sedan 
från verktyget och sköter all kommunikation med databasen. Detta förbättrar systemets 
porterbarhet och förenklar ändringar i databasstruktur och funktionalitet samt felsökning. 
 
Verktyget för hantering av teknisk dokumentation utsattes för hårda tester där ett antal 
testpersoner utförde en kritisk granskning av systemet. Ett antal punkter åtgärdades innan 
systemet godkändes. Dessa anmärkningar härrör till stor del från felaktigheter i den befintliga 
dokumentationen som importerats. Verktyget har fått namnet TaDok, efter Teknisk 
anläggnings Dokumentation och har tagits i skarp drift på Skellefteå Kraft. En del arbete har 
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uppstått med vidareutveckling av systemet men de funktioner som ingick i examensarbetet 
fungerar klanderfritt. 
 

1.1 Rapportens uppbyggnad 
 
Denna rapport består av 5 huvuddelar som behandlar de olika faserna i examensarbetet: 
 

• 1 – Introduktion. En djupare beskrivning av det nuvarande systemet för hantering av 
teknisk dokumentation samt en förklaring varför ett nytt system behövs. 

• 2 – Alternativ. En översikt över de alternativa sätt att hantera den tekniska 
dokumentationen som varit aktuella. 

• 3 – Utvärdering. En utvärdering av de aktuella alternativen med fokus på de krav som 
ställs på systemet.  

• 4 – Implementationen. En beskrivning av det system som implementerats. 
• 5 – Slutsatser och utvärdering. Slutsatser och en utvärdering av det arbete som gjorts 

med fokus på de krav som ställts på systemet. En förklaring av framtida utveckling 
som ökar funktionaliteten av verktyget. 

 

1.2 Det nuvarande systemet 
 
För att hantera den tekniska dokumentationen används i dagsläget Microsoft Excel. 
Dokumentationen är uppdelad i en fiberdel och en koppardel där större delen av 
informationen för fiber- och kopparkunder överensstämmer. Dokumentationen är således 
uppdelad i två separata Excelfiler. 
 
Administrationen av dokumentationen sker helt manuellt och inga externa kopplingar finns. 
En standard är framtagen för hur informationen ska se ut i dokumentationen men inga 
kontroller finns för att denna standard följs. Excel filerna innehåller en stor tabell där varje 
anslutning upptar en rad och ett enkelt verktyg finns för att söka poster i tabellen. Större 
uppdateringar i dokumentationen görs genom att de aktuella posterna i tabellen låses för 
ändring samt exporteras till den/de som skall genomföra uppdateringen. När uppdateringen är 
genomförd låses posterna upp och de uppdaterade posterna skriver över de gamla. 
 

1.3 Brister i det nuvarande systemet 
 
Det nuvarande systemet för hantering av den tekniska dokumentationen har ett flertal brister 
som gjort att Skellefteå Kraft valt att ta fram ett nytt system för att hantera denna 
dokumentation. 
 
1.3.1 Säkerhet 
 
Eftersom att Microsoft Excel inte tillhandahåller en möjlighet att dela information mellan 
arbetsstationer sker detta genom att Excelfilerna lagras på en tillgänglig plats på det interna 
nätverket. Detta innebär att alla som behöver kunna läsa den tekniska dokumentationen måste 
ha tillgång till det interna nätverket. Personer som har tillgång till det interna nätverket har 
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samtidigt rättigheter att läsa och ändra i den tekniska dokumentationen och ingen historik förs 
över sådana ändringar. 
 
1.3.2 Pålitlighet 
 
Excel filerna innehåller några enkla verktyg för att söka ut information men några funktioner 
för inmatningskontroll finns inte. Detta innebär att en användare som matar in uppgifter i 
dokumenten inte får några varningar om informationen fylls i på ett inkorrekt sätt. En 
standard är framtagen för hur information som lagras i den tekniska dokumentationen ska se 
ut men eftersom att inga kontroller görs förekommer avvikelser från denna standard. Detta 
innebär att det finns anslutningar som är felaktigt eller ofullständigt dokumenterade. 
 
Det finns en koppling mellan informationen i den tekniska dokumentationen och 
kundinformationen i Skellefteå Krafts CRM system men denna koppling är i dagsläget helt 
manuell. En användare som vill lägga in en ny kund måste med andra ord skapa kunden med 
avtal i CRM-systemet för att sedan mata in redundant information i Websystemet och den 
tekniska dokumentationen. Om denna information blir felaktigt ifylld innebär det problem 
med att spåra information om kundens anslutning. 
 
1.3.3 Prestanda 
 
Microsoft Excel är en så kallad kalkylbladsapplikation som arbetar med hela kalkylblad. Detta 
innebär att programvaran måste läsa in hela excelfiler innan data kan börja bearbetas. Den 
inlästa filen lagras i klientens internminne. Skellefteå Krafts tekniska dokumentation 
innehåller i dagsläget information om över 8000 anslutningar. Varje post innehåller 
information i storleksordningen 250bytes. Därtill kommer information som Microsoft Excel 
använder för att formatera celler, positioner och dylikt. Detta innebär att det blir stora 
mängder data för klienten att hantera vilket ställer stora krav på klientmaskinen. Dessutom 
klarar inte Microsoft Excel av att hantera kalkylblad med fler än 256 kolumner och 65536 
rader vilket begränsar hur mycket dokumentet kan växa. 
 
Att utöka användningsområdet för den tekniska dokumentationen innebär i dagsläget stora 
problem. Enda sättet att kunna lagra mer information i kalkylbladen är att lägga till nya 
kolumner. Dessa kolumner påverkar samtliga poster i kalkylbladet och kommer oftast att 
förbli tomma. Till exempel har funktionalitet för noder och undernoder diskuterats och 
lösningen har blivit en avvikelse från den standard som finns för information i den tekniska 
dokumentationen. 
 
1.3.4 Tillgänglighet 
 
Enda möjligheten att komma åt den tekniska dokumentationen i dagsläget är via Skellefteå 
Krafts interna nätverk. Detta innebär att personer som befinner sig utanför Skellefteå Kraft 
inte har tillgång till dokumentationen. Detta är dels av säkerhetsskäl då Microsoft Excel inte 
stöder användarhantering och därmed inte kan begränsa den information en användare med 
tillgång till dokumentet kan utvinna. Om en person utanför Skellefteå Kraft behöver tillgång 
till dokumentationen är enda möjligheten att kopiera aktuella delar av dokumentationen. 
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1.3.5 Användarvänlighet 
 
Kalkylbladen som används till att lagra den tekniska dokumentationen innehåller i 
storleksordningen 30 kolumner, flera av dessa är fritextfält. Microsoft Excel ger ingen 
möjlighet att åskådliggöra dessa kolumner på ett överskådligt och lättläst sätt. Detta gör 
hanteringen av dokumentationen svår och onödigt tidskrävande. 
 

1.4 Mål med ett nytt system / Examensarbetets syfte 
 
Målet med att utveckla ett nytt system för hantering av den tekniska dokumentationen är i 
första hand att skapa ett system som fungerar smidigare och är enklare och snabbare att 
använda än det befintliga systemet. Det nya systemet skall även vara utbyggbart och skala väl 
vid större mängder data för att även kunna användas i framtiden. För att kunna utveckla ett 
nytt system som är effektivt och funktionellt ställde Skellefteå Kraft upp ett antal punkter som 
skall förbättras i och med införandet av det nya systemet. Dessa punkter som innefattar 
säkerhet, pålitlighet, prestanda, tillgänglighet och användarvänlighet beskrivs mer i detalj 
nedan. 
 
 
1.4.1 Säkerhet 
 
Informationen i den tekniska dokumentationen skall göras tillgänglig på användarbasis. 
Säkerhetsnivåerna delas upp i tre steg. 

• Användare – Kan läsa, söka och sortera poster i dokumentationen 
• Operatör – Har samma rättigheter som Användare men kan även ändra 

dokumentationen och lägga till nya poster 
• Administratör – Har samma rättigheter som Operatör men kan även administrera hela 

systemet 
 
 
1.4.2 Pålitlighet 
 
Kontroller för att korrekt och komplett information lagras i systemet skall finnas. Kopplingar 
mot befintligt CRM och Webbsystem ska finnas i de fall detta behövs. Alla uppdateringar i 
dokumentationen ska loggas och en komplett ändringshistorik ska finnas. 
 
 
1.4.3 Prestanda 
 
Att uppdatera och söka i dokumentationen skall inte vara tidskrävande, oberoende av 
klientsystemets prestanda. Dessutom måste systemet skala väl då datamängden ständigt växer. 
Det skall också vara möjligt att utöka systemets funktionalitet efter framtida behov. 
 
 
1.4.4 Tillgänglighet 
 
Systemet ska kunna göras tillgängligt såväl inom Skellefteå Krafts interna nätverk samt på 
externa nätverk, exempelvis Internet. Här ska möjlighet finnas att begränsa tillgängligheten 
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dels beroende på användarens säkerhetsnivå och dels på nätverkets säkerhetsnivå. All extern 
kommunikation bör vara krypterad. 
 
1.4.5 Användarvänlighet 
 
Systemet ska presentera informationen på ett användarvänligt och överskådligt sätt. 
Funktioner ska finnas för sökning och sortering av information. Informativa felmeddelanden 
skall finnas vid behov. 
 
 
1.5 Avgränsningar i examensarbetet 
 
Då detta examensarbete skall utföras inom en tydligt definierad tidsperiod krävs vissa 
avgränsningar i examensarbetet för att förhindra att arbetet växer under projektets gång. 
Examensarbetet skall leda fram till ett fungerande verktyg för att hantera Skellefteå Krafts 
tekniska dokumentation. Möjlighet skall finnas att i framtiden koppla detta system mot de 
befintliga systemen på Skellefteå Kraft.  
 
Det anses inte ingå i examensarbetet att skapa dessa kopplingar mot de befintliga systemen. Ej 
heller ingår importeringen och korrigering av den befintliga tekniska dokumentationen i 
examensarbetet. I övrigt skall verktyget som implementeras ha stöd för samtliga funktioner 
som Microsoft Excel erbjuder för hantering av den tekniska dokumentationen. Detta innebär 
enkelhet att uppdatera och att söka ut information ur systemet samt möjlighet att låsa viss 
information för ändring. 
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2. Alternativ 

 
För att utveckla ett nytt system för hantering av den tekniska dokumentationen krävs i 
huvudsak två komponenter.  
 

• Databas – En plats att lagra all information 
• Användargränssnitt – Ett sätt för användaren att visa och ändra data i databasen 

 
Det finns väldigt många olika system för att lagra information i databaser, vissa även med 
inbyggda användargränssnitt. För att hitta ett lämpligt system för Skellefteå Krafts tekniska 
dokumentation utvärderades följande lösningar: 
 

• Microsoft Access [1] – En databas med inbyggt användargränssnitt 
• Textfil + användargränssnitt – Enklast möjliga datalagring med ett egenutvecklat 

användargränssnitt 
• SQL databas + användargränssnitt – En färdig SQL databas med egenutvecklat 

användargränssnitt 
 
Här följer en kort introduktion till de aktuella lösningsalternativen. 
 
 

2.1 Microsoft Access 
 
Microsoft Access är det databashanteringssystem som ingår i Microsoft Office paketet. 
Microsoft Access innehåller ett flertal funktioner för att underlätta hantering och visning av 
stora mängder information som lagras i en databas. Funktioner finns även för att dela 
databasen via ett intranät eller över Internet. Databasen bakom Microsoft Access kan göras 
tillgänglig för andra applikationer, bland annat genom en ODBC koppling, och kan således 
integreras i befintliga system eller kopplas mot webbsidor. 
 
Microsoft Access har utvecklats för att vara ett enkelt verktyg som inte skall kräva tidigare 
erfarenhet av databashantering. Ett begränsat SQL liknande språk kan användas för att 
kommunicera med databasen men vanligast är att det inbyggda formulärsystemet används. 
Här kan användaren på ett enkelt sätt fritt modellera upp formulär för inmatning, sökning och 
visning av data från databasen. Funktionaliteten hos dessa formulär kan utökas med hjälp av 
Visual Basic [3] (VBA) script. 
 
2.1.1 Implementation i Microsoft Access 
 
Implementationen av den tekniska dokumentationen i Microsoft Access bygger på att 
informationen lagras i en Microsoft Access databas och görs tillgänglig via Microsoft Access 
formulärsystem. Inmatningskontroller samt kontroller av informationen som lagras i 
databasen sker med hjälp av Visual Basic script i direkt i formulären samt via ODBC 
kopplingar till externa databaser innehållande kunduppgifter med mera. Sökning samt visning 
av informationen i databasen implementeras enklast direkt i det inbyggda formulärsystemet. 
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2.2 Textfil och användargränssnitt 
 
I detta alternativ lagras informationen från den tekniska dokumentationen i en textfil. 
Informationen i textfilen görs tillgänglig genom ett speciellt användargränssnitt som 
implementeras endast för detta syfte. 
 
2.2.1 Implementation av textfil och användargränssnitt 
 
För att underlätta operationer mot databasen används en XML [6] formaterad textfil. Detta 
innebär att textfilens uppbyggnad följer en fördefinierad struktur vilket innebär stora fördelar 
vad gäller utökningar samt felsökning i systemet. Eftersom att textfilen inte innehåller någon 
inbyggd funktionalitet måste ett gränssnitt mot textfilen implementeras för att ge 
användargränssnittet tillgång till informationen. Detta gränssnitt måste innefatta funktioner 
för läsning, skrivning, borttagning samt uppdatering av de olika posterna i textfilen. Två 
möjligheter finns att hantera textfilen i detta gränssnitt. 

• Direkt åtkomst 
• Buffrad åtkomst 

 
Direkt åtkomst sker genom att alla operationer utförs i realtid på textfilen. Detta innebär små 
problem med versionshantering i fleranvändarsystem men innebär istället långa accesstider 
och stor belastning på filsystemet som hanterar textfilen. Buffrad åtkomst sker genom att 
textfilen läses in vid initieringen av gränssnittet och skrivs tillbaka vid deinitieringen av 
gränssnittet. Detta innebär att alla operationer sker direkt mot internminnet och ger således 
snabbare åtkomsttider och mindre belastning på filsystemet men innebär istället stora problem 
med versionshantering i fleranvändarsystem. 
 
Inmatningskontroller samt kontroller av informationen i textfilen sköts per automatik av 
användargränssnittet. Användargränssnittet använder en ODBC-koppling för att få tillgång till 
externa databaser med kunduppgifter med mera. Användargränssnittet, som måste göras 
tillgängligt över nätverket, implementeras i ASP [8] eller PHP [9] och publiceras genom en 
intern eller extern webbserver. På detta sätt minimeras möjligheten att modifiera 
informationen i textfilen manuellt vilket innebär att all information som lagras i textfilen 
passerat användargränssnittets kontroller. 
 

2.3 SQL databas och användargränssnitt 
 
SQL betyder Structured Query Language och är ett standardiserat språk för att kommunicera 
med databaser. Standarden är satt av ANSI och stöds mer eller mindre av de flesta databaser, 
till exempel Microsoft Access, Microsoft SQL Server, mySQL med flera. SQL-kommandon 
används för att läsa och uppdatera information i en databas. Tyvärr finns det flera olika 
versioner av SQL men för att överensstämma med standarden måste de vanligaste 
kommandona, såsom SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT och WHERE fungera på ett 
likartat sätt. De flesta databaser använder sig av utökningar av SQL standarden för att 
underlätta komplexa operationer på databasen. 
 
En SQL databas består oftast av en eller flera tabeller. Varje tabell har ett namn och innehåller 
rader med information. Kopplingar mellan olika tabeller kan göras i en så kallad 
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relationsdatabas. De flesta SQL databaser använder ett internt autentiseringssystem för att ge 
tillgång till informationen i tabellerna. Detta innebär att det går att, på användarnivå, begränsa 
vem som har tillgång till vilken information på ett effektivt sätt. För att använda en SQL 
databas till den tekniska dokumentationen behövs ett användargränssnitt som ger användaren 
tillgång till databasen på ett användarvänligt och överskådligt sätt. Detta användargränssnitt 
utvecklas endast för detta syfte. 
 
 
2.3.1 Implementation av SQL databas och användargränssnitt 
 
Första steget vid implementationen av detta alternativ är att modellera upp en databasstruktur 
där samtliga tabeller och dess innehåll bestäms. Stor vikt läggs vid detta moment då det har 
stor inverkan på hur effektivt användargränssnittet kan använda informationen som finns i 
databasen samt har stor inverkan på hur stor belastningen blir på servern. Tabellerna 
modelleras för att på ett effektivt sätt lagra den nödvändiga informationen utan att redundant 
information förekommer. Fält där endast ett ändligt antal alternativ är möjliga lagras som 
referenser till tabeller innehållande dessa alternativ. På så vis minimeras riskerna för felaktig 
information. Vid lagring av fritextfält implementeras felkontroller i användargränssnittet. På 
detta vis sköter SQL databasen stora delar av inmatningskontrollerna och minskar på så sätt 
belastningen på användargränssnittet. 
 
Användargränssnittet, som måste göras tillgängligt över nätverket, implementeras i ASP eller 
PHP och publiceras genom en intern eller extern webbserver. På detta sätt döljs 
databasstrukturen helt bakom användargränssnittet och ingen möjlighet finns för en person 
utan tillgång till databasen att fylla i felaktiga uppgifter. Användargränssnittet använder en 
ODBC koppling för att få tillgång till externa databaser med kunduppgifter med mera. 
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3. Utvärdering 

 
I detta avsnitt utvärderas de alternativ som gavs i kapitel 2. De egenskaper som jämförs är de 
krav som Skellefteå Kraft ställer på systemet, nämligen säkerhet, pålitlighet, prestanda, 
tillgänglighet och användarvänlighet. Hänsyn har även tagits till de befintliga systemen på 
Skellefteå Kraft med vilka systemet för den tekniska dokumentationen i framtiden skall 
integreras samt till vilka programvaror och den maskinpark som finns tillgänglig på Skellefteå 
Kraft. 
 

3.1 Analys av Microsoft Access 
 
3.1.1 Säkerhet 

 
För att implementera systemet för hanteringen av teknisk dokumentation i Microsoft Access 
används Microsoft Access inbyggda databas och formulärsystem. Det finns möjlighet att sätta 
användarbaserade rättigheter på objekten i en Microsoft Access databas men dessa rättigheter 
lagras i en systemfil på arbetsstationen där Microsoft Access installerats. Möjlighet finns 
således att kringgå dessa rättigheter om användaren har full tillgång till arbetsstationen. 
 
För att göra systemet tillgängligt över nätverket delas Microsoft Access databasen ut via det 
interna nätverket på samma sätt som de befintliga Excel dokumenten. Detta ger en användare 
med tillgång till databasen möjlighet att läsa all information som finns däri samt att kringgå 
användargränssnittet för att mata information direkt in i databasfilen. Således blir det svårt att 
sätta rättigheter på användarnivå. 

 
3.1.2 Pålitlighet 
 
Enligt 3.1.1 kan en användare med tillgång till databasen kringgå användargränssnittet för att 
mata information direkt in i databasfilen. Detta kringgår alla inmatningskontroller som 
implementerats och inga garantier kan lämnas för att informationen i databasen är korrekt. En 
loggningsfunktion kan implementeras men eftersom att inget tillförlitligt användarsystem 
finns är det omöjligt att säga vem som ändrat vad. Kringgås dessutom användargränssnittet 
vid inmatning kommer dessa ändringar inte att loggas. 
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3.1.3 Prestanda 
 
Microsoft Access körs på klientens arbetsstation och systemets snabbhet är därför helt 
beroende av prestandan på denna arbetsstation. Att utöka informationen i Microsoft Access-
databasen kräver en liten arbetsinsats, i normalfallet endast en snabb uppdatering av de 
berörda tabellerna samt en liten ändring i användargränssnittet. I extremfall kan tabeller 
behöva läggas till eller tas bort och större ändringar krävas användargränssnittet. 
 
Microsoft Access är implementerat på ett sådant sätt att ett script inte kan tillhandahålla fler 
än 64 simultana kopplingar mot en Microsoft Accessdatabas. Detta innebär inte något 
problem då antalet kopplingar mot databasen är starkt begränsat, exempelvis till antalet 
arbetsstationer och personer som använder den tekniska dokumentationen. Utöver detta 
begränsar Microsoft Access storleken på fälten i tabellerna. Den maximala storleken på ett 
textfält är 255 tecken. Detta innebär inte i dagsläget något problem men det är en tydlig 
begränsning. Vid tester med ett postantal mellan 100 och 10000 poster i en tabell visar 
Microsoft Access tecken på att skala bra. Stora utökningar av informationsmängden i 
databasen innebär inga problem. 
 
3.1.4 Tillgänglighet 
 
Databasen delas via Skellefteå Krafts interna nätverk. En användare utanför detta nätverk har 
inte tillgång till databasen på annat sätt än att en kopia görs och skickas. Detta utgör utöver ett 
stort säkerhetsproblem även problem med uppdatering av databasen om den samtidigt ändras 
på olika ställen. Att ge användare begränsad tillgång till databasen är svårt då inget säkert 
användarsystem finns tillgängligt. Användaren har dessutom tillgång till databasfilen vilket 
innebär att användarsystem som byggs in i användargränssnittet kan kringgås. För att få 
tillgång till användargränssnittet och därmed den tekniska dokumentationen krävs att en 
version av Microsoft Access som är kompatibel med Microsoft Access databasen finns 
installerad på klientens arbetsstation. 
 
3.1.5 Användarvänlighet 
 
Microsoft Access har ett användarvänligt gränssnitt för att hantera och visa information. Detta 
tillsammans med det faktum att det är väldigt enkelt att modellera nya formulär och ändra 
utseende på befintliga formulär gör att användarvänligheten klassas som mycket bra. 
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3.2 Analys av textfil och användargränssnitt 
 
3.2.1 Säkerhet 
 
Användargränssnittet i detta alternativ är helt egenutvecklat vilket medför möjligheter att helt 
bestämma dess funktionalitet och anpassa det till de krav Skellefteå Kraft ställer på systemet. 
Textfilen som används kan lagras centralt på en server där ingen utomstående har tillgång till 
den. Detta garanterar att informationen som lagras i databasen (textfilen) inte manipuleras på 
ett otillåtet sätt. Enda sättet att manipulera och visa information från databasen är via 
användargränssnittet.  
 
Ett användarsystem implementeras i användargränssnittet där rättigheter sätts på 
användarbasis. Eftersom att all databashantering sker via användargränssnittet är det svårt att 
kringgå detta användarsystem. För att göra systemet tillgängligt över nätverket körs 
användargränssnittet över en webbserver. Detta ger möjlighet att kontrollera var användaren 
som försöker få tillgång till systemet sitter och det finns därmed möjlighet att ge olika tillgång 
till databasen beroende på vilket nätverk användaren är uppkopplad mot. Webbservern som 
används skickar och tar emot data via https. Detta betyder att all trafik mellan klienten och 
servern är krypterad vilket i sin tur innebär ökad informationssäkerhet. 
 
En obehörig användare kan inte utan svårighet få tillgång till systemet, vilket gör att 
säkerheten klassas som god. Möjlighet finns självklart att använda en falsk nätverksadress, 
använda någon annans dator eller stjäla servern informationen lagras på för att få tillgång till 
informationen som lagras i systemet. Dessa säkerhetshål är svåra eller omöjliga att 
programvarumässigt stänga och faller därför utanför ramen för detta examensarbete. 
 
3.2.2 Pålitlighet 
 
Eftersom att all kontakt med databasen (textfilen) sker genom användargränssnittet kan 
inmatningskontrollerna som implementeras i användargränssnittet inte kringgås. Detta innebär 
att all information som lagras i databasen kommer att vara fullständig och korrekt. Ingen 
möjlighet finns för obehöriga att få direkt tillgång till databasen (textfilen) för att på detta vis 
manipulera informationen som lagrats. 
 
3.2.3 Prestanda 
 
Då all hantering av informationen som finns lagrad i databasen sker på en servermaskin 
behöver klientmaskinen endast ta hand om visning av relevant information samt att skicka 
sökdata till servern. Detta innebär att systemets prestanda beror väldigt lite på 
klientmaskinens prestanda. Hantering av textfiler på detta sätt innebär dock en stor belastning 
på filsystemet på servern. Används dessutom direkt filåtkomst (se 2.2.1) kommer detta att 
belasta filsystemet hårt vilket leder till minskade prestanda. Textfilen stöder inte relationer 
mellan data vilket innebär att mycket redundant information kommer att lagras. Detta innebär 
hantering av en större mängd data än nödvändigt vilket minskar systemets prestanda. 
 
En enkel utökning av systemet, till exempel en utökning av antalet fält som lagras i textfilen, 
innebär att filformatet för textfilen måste ändras. Detta är i sig inget stort jobb om  
applikationen som hanterar textfilen görs tillräckligt intelligent men kan ändå anses vara en 
brist hos systemet. Uppdateringar av filformatet kan innebära att hela databasen måste 
revideras. Ingrepp i användargränssnittet kräver i de flesta fall lite jobb men i extremfall kan 
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större ändringar behövas. En stor fördel med att köra ett webbaserat användargränssnitt är att 
programvaran endast måste uppgraderas på servern. När serverprogramvaran är uppdaterad 
kommer samtliga klienter automatiskt att få del av uppgraderingarna. Detta underlättar 
distributionen av uppdateringar. 
 
Applikationen på servern som hanterar textfilen kommer alltid att läsa in hela textfilen för att 
kunna utföra operationer på denna. Detta innebär att krav på CPU och internminne kommer 
att öka när datamängden i textfilen ökar. Möjlighet finns att implementera sofistikerade 
sorteringsalgoritmer och sökalgoritmer i denna applikation, som tillsammans med möjlighet 
att låsa delar av filen för uppdatering och en smart filhanterare skulle eliminera dessa 
prestandaförluster vid stora mängder data. Detta arbete skulle dock vida överskrida gränserna 
för examensarbetet. 
 
3.2.4 Tillgänglighet 
 
Användargränssnittet körs via en webbserver över https. Detta innebär att systemet kan göras 
tillgängligt för alla arbetsstationer med en Internetuppkoppling och webbläsare. Vidare kan 
rättigheter på användarbasis eller nätverksbasis avgöra vilka delar av användargränssnittet en 
användare får tillgång till. 
 
3.2.5 Användarvänlighet 
 
För systemutvecklaren är detta ett tidskrävande alternativ där hela kedjan från textfil till 
layout och design av användargränssnittet måste implementeras.  Användargränssnittet kan 
anpassas fullt för ändamålet och mycket kan automatiseras. Detta gör användarvänligheten 
hög för användaren.  
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3.3 Analys av SQL databas  och användargränssnitt 
 
3.3.1 Säkerhet 
 
Användargränssnittet i detta alternativ är helt egenutvecklat vilket innebär att det finns 
möjlighet att helt bestämma dess funktionalitet och anpassa det till de krav Skellefteå Kraft 
ställer på systemet. SQL databasen som används körs på en server ingen utomstående har 
tillgång till. Detta garanterar att informationen som lagras i databasen inte manipuleras på ett 
otillåtet sätt då det enda sättet att manipulera och visa information ur databasen är via 
användargränssnittet. Ett användarsystem implementeras i användargränssnittet och 
tillsammans med SQL databasens inbyggda användarhantering ger detta möjlighet att dela ut 
rättigheter på användarbasis. Även om en utomstående användare får tillgång till servern som 
innehåller databasen måste denna logga in i databasen för att kunna ändra informationen i 
databasen. 
 
För att göra systemet tillgängligt över nätverket körs användargränssnittet över en 
webbserver. Detta ger möjlighet att kontrollera var användaren som försöker få tillgång till 
systemet sitter och därmed finns möjlighet att ge olika tillgång till databasen beroende på 
vilket nätverk användaren är uppkopplad mot. Detta tillsammans med inloggning dels i 
användargränssnittet och i SQL servern försvårar för en obehörig användare att få tillgång till 
databasen. Eftersom att SQL databasen kan köras på en fristående server som endast tillåter 
webbservern att ansluta är det svårt att på ett obehörigt sätt få tillgång till databasen. 
Webbservern som används skickar och tar emot data via https. Detta betyder att all trafik 
mellan klienten och servern är krypterad vilket i sin tur innebär ökad informationssäkerhet. 
 
 
3.3.2 Pålitlighet 
 
Eftersom att all kontakt med databasen sker genom användargränssnittet kan 
inmatningskontrollerna som implementeras i användargränssnittet inte kringgås. Detta 
tillsammans med SQL databasens inbyggda felkontroller innebär att all information som 
lagras i databasen kommer att vara fullständig och korrekt. Det går inte för obehöriga att utan 
svårighet få direkt tillgång till databasen för att på detta vis manipulera informationen som 
lagrats. Alla transaktioner mot databasen loggas med användarinformation och 
transaktionsinformation och tidigare versioner av informationen finns kvar så spårbarheten i 
systemet är god. Information som ändå korrumperats i databasen kan återskapas från den 
historik som lagras i databasen alternativt från en av de säkerhetskopior som tas på databasen 
dagligen. 
 
3.3.3 Prestanda 
 
Då all hantering av informationen som finns lagrad i databasen sker på en servermaskin 
behöver klientmaskinen endast ta hand om visning av relevant information samt att skicka 
sökdata till servern. Detta innebär att systemets prestanda beror väldigt lite på 
klientmaskinens prestanda. SQL databasen är utvecklad och anpassad för att snabbt hantera 
stora mängder information. Stöd för sökning och sortering av relevant information är inbyggt 
i SQL databasen vilket innebär att relevanta operationer på databasen innebär minimal 
belastning på servern. Eftersom att SQL databasen stöder relationer mellan tabeller kan 
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lagring av redundant information undvikas vilket innebär en minskning av informationen som 
behandlas. Detta leder till ökade prestanda och mindre belastning på servern. 
 
Enkla utökningar av systemet såsom utökning av antalet fält i databasen behöver inte innebära 
ingrepp i den befintliga databasstrukturen. Detta innebär att sådana utökningar kan ske utan 
att påverka befintlig information i databasen. Ingrepp måste göras i användargränssnittet då 
detta skall visa och hantera mer information men dessa ändringar kräver i normalfallet lite 
jobb. En stor fördel med att köra ett webbaserat användargränssnitt är att programvaran endast 
måste uppgraderas på servern. När serverprogramvaran är uppdaterad kommer samtliga 
klienter automatiskt att få del av uppgraderingarna. Detta underlättar distributionen av 
uppdateringar. 
 
Eftersom att SQL databasen är anpassad för att hantera stora mängder data kan systemet anses 
skala väl. Möjlighet finns även att köra användargränssnittets webbserver och SQL 
databasens server på separata maskiner vilket innebär en uppdelning av arbetet. Många SQL 
databaser kan dessutom köras parallellt på ett flertal servrar vilket innebär möjlighet till i stort 
sätt oändlig databehandlingskraft. Användargränssnittet kommer inte att påverkas av 
datamängden på annat sätt än den tidsåtgång som krävs för att skicka resultat och 
förfrågningar över nätverket samt behandla dessa. 
 
 
3.3.4 Tillgänglighet 
 
Användargränssnittet körs via en webbserver över https. Detta innebär att systemet kan göras 
tillgängligt för alla arbetsstationer med en Internetuppkoppling och webbläsare. Vidare kan 
rättigheter på användarbasis eller nätverksbasis avgöra vilka delar av användargränssnittet en 
användare får tillgång till. 
 
3.3.5 Användarvänlighet 
 
Användandet av en SQL databas ger ett färdigt system för lagring av information. Detta gör 
att systemutvecklaren kan ägna hela sin arbetsinsats åt användargränssnittet. 
Användargränssnittet kan anpassas fullt för ändamålet och mycket kan automatiseras. Detta 
gör användarvänligheten hög för användaren.  
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3.4 Sammanställning 
 
Utifrån denna utvärdering kan vi se att det alternativ som bäst uppfyller de krav Skellefteå 
Kraft ställer på det nya systemet är alternativ tre där informationen lagras i en SQL databas 
och görs åtkomlig genom ett webbaserat användargränssnitt. Skellefteå Kraft har i dagsläget 
tillgång till ett antal servrar som kör Microsoft SQL Server 7 och Microsoft SQL Server 
2000 samt en server som kör mySQL. Tillgång finns även till ett antal interna servrar som 
kör Microsofts Internet Information Services som webbserver. Dessa servrar har inbyggt 
stöd för ASP men tillgång finns även till stöd för PHP. Eftersom  PHP erbjuder större 
flexibilitet vad gäller serverplattformar och ger större möjlighet till fritt val av 
databassystem kommer användargränssnittet att implementeras i PHP. PHP är dessutom 
snabbare och resurssnålare än ASP, vilket ytterligare talar för PHP som 
programmeringsspråk. Då systemet i framtiden bör kunna utökas för att exempelvis 
kommunicera med Skellefteå Krafts kunddatabas är det lämpligast att använda Microsoft 
SQL Server 2000 som databassystem då detta är den databasplattform kundsystemet 
använder. 
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4. Implementation 

 
I detta avsnitt beskrivs kortfattat arbetet med utvecklingen av det system som kom att kallas 
TaDok (Teknisk anläggnings Dokumentation). 
 

4.1 Miljö 
 
Det utvecklade systemet kommer att köras på Microsoft Server 2003 med Microsoft Internet 
Information Services 6 och PHP 4.3.9. 
 

4.2 Design 
 
Här beskrivs den grundläggande designen av TaDoks underliggande struktur. 
 
4.2.1 Databasstruktur 

 
Databasmodellen som togs fram återspeglar på ett bra sätt hur den fysiska verkligheten ser 
ut. Orter innehåller områden, som innehåller noder, som innehåller switchar, ODF:er och 
converterrack, som i sin tur är kopplade till fiberanslutna kunder via anläggningar. Att lägga 
upp databasen på detta sätt ger en automatisk felkontroll där en kund ej kan anslutas till en 
switch som inte finns i noden på samma område. Samtidigt undviks felstavningar och 
felaktigt angivna switchadresser då exempelvis ett gatunamn som inte finns i databasen 
måste skapas innan det kan användas i en anläggning. 
Det går även på ett naturligt sätt att följa återkopplingen hela vägen från en kund, till noden 
den är kopplad till, där det kan åskådliggöras exakt hur patchkablarna är dragna mellan 
ODF, switch och converter. 
 
Tyvärr innebär en sådan databasstruktur att en sökning måste ske ur ett flertal tabeller vilket 
inte är bra ur prestandasynpunkt. Detta löstes genom att en särskild söktabell genereras där 
all information som visas vid en sammansatt sökning lagras. Detta gör att uppdateringar av 
informationen i databasen tar lite längre tid medan sökningarna går betydligt fortare. 
Eftersom att sökningar görs med betydligt högre frekvens än uppdateringar är det fullt 
acceptabelt att byta förlust av prestanda vid uppdateringar mot vunnen prestanda vid 
sökningar. 
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4.2.2 Porterbarhet 
 
Eftersom att den utvecklade applikationen är en webbapplikation kan det tänkas att 
servermiljön kommer att bytas i framtiden. Detta faktum och det faktum att servermiljön 
inte var fastställd vid projektets början innebär att TaDok måste utvecklas för att på ett 
enkelt sätt vara porterbart mellan olika serverplattformar. Då PHP fungerar på samma sätt 
oavsett serverplattform och webbserver behöver ingen PHP-specifik kod ändras vid ett 
plattformsbyte. 
 
Anslutning mot SQL-servern sker på olika sätt beroende på vilken SQL-server som avses. I 
ett första skede löstes detta genom att skapa en ODBC-koppling mot databasen. En ODBC- 
koppling är en serveroberoende koppling som hanterar en generell koppling mot en 
datakälla. Fördelen med detta är en enkel hantering av alla möjliga typer av datakällor vilket 
innebär att programkoden inte behöver hantera skillnader i olika databaser. Dock innebär en 
ODBC-koppling en försämring av sökprestanda och prestanda vid dataöverföring då en 
större datamängd måste överföras. Denna prestandaförsämring visade sig innebära stora 
problem vid de datavolymer som behandlades och ODBC-kopplingen byttes därför ut mot 
en serverspecifik koppling via en egenutvecklad databashanterare. Denna hanterare sköter 
all kommunikation med databasen och är implementerad som en klass i PHP. För att byta 
databasserver måste hanteraren skrivas om specifikt för den nya databasservern. 
 
Eftersom att SQL syntaxen skiljer sig åt även på databasservrar som stödjer SQL standarden 
fullt ut måste all databashantering kapslas in. Detta löstes genom att skapa en klass med 
specifika funktioner för alla databasanrop där alla SQL kommandon hanteras. För att byta 
databasserver måste även denna klass revideras. 
 
4.2.3 Design / Funktionalitet 
 
För att åtskilja den utseendemässiga designen av användargränssnittet från den verkliga 
funktionaliteten används PHPs templatemotor Smarty. Detta innebär att allting som rör 
utseendet av användargränssnittet lagras i ”templates” – mallar, som lagras i en separat 
mapp på servern. För att ändra utseendet på användargränssnittet ändras bara dessa mallar 
så att de åskådliggör informationen på önskat sätt. Detta kan göras utan större förståelse för 
den underliggande funktionaliteten Ändringar kan på detta sätt göras transparenta i den 
underliggande funktionaliteten då de inte påverkar hur informationen visas för användaren. 
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4.3 Funktion 
 
Här följer en genomgång av systemets funktion. 

 
 
4.3.1 Grundsök 

 

Figur 1: Grundsökfunktionen 
 

 
Figur 1 visar den grundläggande sökfunktionen i TaDok. Sökning görs genom att ett antal 
kriterier anges i söklisten längst upp i användargränssnittet. De flesta kriterierna anges 
genom val ur dropdownmenyer där värdena representerar de värden som finns lagrade i 
databasen. 
 
Förutom de tre fritextfälten Nummer, Abonnentnummer och SW Addr genererar 
sökkriterierna en indexerad integersökning vilket ger en låg serverbelastning och snabb 
svarstid. Nackdelen med denna sökfunktion är att en stor mängd data måste överföras från 
servern till klienten för att generera söklisten med dess funktionalitet. Här finns utrymme för 
framtida optimering av grundsökningen. 
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4.3.2 Avancerad Sökning 
 

 
Figur 2: Avancerad sökning 

 
För mer avancerade utsökningar ur databasen finns den avancerade sökfunktionen som visas 
i Figur 2. Här ges möjlighet till fritextsökningar på ett stort urval av fält i databasen. Den 
avancerade sökningen genererar en fritextsökning på ett antal fält i söktabellen i databasen. 
Detta betyder en större belastning på servern och längre svarstider än vid Grundsök.  
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4.3.3 Sökresultat / detaljerad vy 

 
Figur 3: Resultatlista 

 
Både Grundsök och Avancerad sökning ger ett sökresultat som åskådliggörs på samma sätt 
och visas i Figur 3. Ett antal förvalda fält visas i en resultatlista där olika typer av 
anslutningar (koppar / fiber) visas med olika färg (svart / grått) och låsta poster är 
rödmarkerade. 
Här finns en länk till Eniros kartfunktion för att enkelt visa var anläggningen finns, samt en 
funktion för att exportera urvalet till Microsoft Excel för vidare bearbetning. 
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Figur 4: Detaljerad vy 

 
Den detaljerade vyn i Figur 4 visar all information om den aktuella anläggningen som finns 
i databasen. Här visas de kopparanslutningar som tillhör fiberanslutningen, länkar till nod- 
och switch-information samt en karta som visar anläggningens fysiska placering. 
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4.3.4 Exportera 
Funktionaliteten för att exportera ett sökresultat till Microsoft Excel 
styrs genom rutan som visas i Figur 5. Här visas antalet CL-kunder 
(fiberanslutningar) och antalet CU-kunder (kopparanslutningar) som 
finns i urvalet och som kommer att exporteras. Ett val finns även att 
låsa dessa rader i databasen vilket innebär att dessa inte går att 
modifiera. Ett motsvarande val kan göras vid import av Excelfiler till 

Figur 5: Exportera databasen att låsa upp de importerade raderna. Detta innebär att rader 
  som exporterats för ändring ej kan ändras i databasen innan dessa 

rader åter importerats. På detta sätt bibehålls mutex även när rader 
exporteras ur databasen. 

 
 
4.3.5 Noder 

 
 
 
 

Figur 6: Noder 
 
Verktyget Noder ger information om en specifik nod och utrustningen däri. Nod väljs 
genom att fylla i nodens namn eller område i sökrutan i Figur 6. Här sker en fritextsökning 
bland noderna och om fler än en nod hittas visas en resultatlista där användaren får välja 
vilken nod som skall visas. 
 
Figur 7 visar nodinformationen. 
Alla switchar, ODF:er samt 
converterrack som finns i den 
aktuella noden samt information 
om var i noden de finns visas här. 
Länkar finns för att visa specifik 
information om varje switch i 
den aktuella noden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figur 7: Nodinformation
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4.3.6 Switchar 
 
På samma sätt som för noderna ges användaren här möjlighet att välja vilken switch som 
skall visas. Detta sker genom en sökning där switchens IP adress anges. Även här sker en 
fritextsökning mot switchtabellen i databasen och om fler än en switch hittas visas en lista 
med de aktuella switcharna. Här väljer användaren den switch som är intressant i det 
aktuella fallet. 

 
Figur 8: Detaljerad vy över en switch 

 
Figur 8 visar en detaljerad vy över switchens portuppsättning samt länkar till de 
anläggningar som sitter kopplade till respektive port på switchen. Portuppsättningen är 
beroende på switchtypen i fråga. Detta verktyg är användbart när nya kunder skall kopplas 
in i en befintlig nod. Här finns information om antalet lediga portar i respektive switch. 
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4.3.7 Administrationsverktyget 
 
För att få tillgång till administrationsverktyget måste 
användaren först logga in i systemet. Detta görs via 
inloggningsrutan som visas i Figur 9. 
 
 

         Figur 9: Inloggning 
 
 

 
Figur 10: Administrationsverktygets huvudmeny 

 
Användaren får genom administrationsverktyget (Figur 10) tillgång till ett antal funktioner 
för att uppdatera och underhålla databasen. Administrationsverktyget är utformat på samma 
sätt som databasen och varje funktion i administrationsverktyget motsvarar ett eller ett fåtal 
tabeller i databasmodellen. Detta underlättar framtida utökning av systemet och ger ett 
lättöverskådligt verktyg för underhåll. Beroende på den inloggade användarens 
behörighetsnivå finns tillgång till olika verktyg för underhåll av databasen. 
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4.3.8 Ort / Område / Gata / Nod 
 

 
 Figur 11: Administrera områden 
 
Här ges möjlighet att ändra, skapa och ta bort orter, områden, gator och noder. 
Administration sker via ett enkelt gränssnitt som visas i Figur 11. Överliggande kategorier 
väljs ur dropdown listor och objektspecifika fält fylls i som textfält. Vid borttagning sker 
felkontroll så att inga objekt som används kan tas bort. Kontroller sker även så att inga 
dubbletter kan skapas. 
 
4.3.9 Fält / Position 
 

 
 Figur 12: Administrera fält 
 
Verktyget för administration av fält och positioner som visas i Figur 12 ger möjlighet att 
ändra, skapa och ta bort tillgängliga fält och positioner i noder. Dessa fält och positioner kan 
sen tilldelas i alla noder och fastighetsnät. 
 
4.3.10 Switchtyp / ODFtyp / Convertertyp 
 

 
 Figur 13: Administrera switchtyper 
 
I verktyget som visas i Figur 13 anges egenskaper för olika typer av converter, ODF och 
switch. Switchen är den mest avancerade enheten där portar kan vara uppdelade på ett antal 
rader och vara av olika typ. Portar med olika typer kan ha varierande placering i switchen 
och i vissa switchtyper finns bara en porttyp. 
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4.3.11 Kabel / Skarvpunkt / Skarvtyp / Förberedelsegrad 
 

 
 Figur 14: Administrera skarvpunkter 
 
Figur 14 visar verktyget som används för att definiera kablar, skarvpunkter, typer av 
skarvpunkt samt förberedelsegrader. Dessa objekt används sedan i anläggningar. 
 
4.3.12 Lägenhet / Rumstyp / Kvarter / Fastighetsägare 
 

 
 Figur 15: Administrera lägenheter 
 
Figur 15 visar verktyget som används för att administrera lägenheter, rumstyper, kvarter och 
fastighetsägare. Lägenheter kan kopplas till såväl koppar- som fiberanslutningar och 
innehåller objekt av typen rumstyp, kvarter och fastighetsägare. 
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4.3.13 Switch 
 

 
 Figur 16: Administrera switchar 
 
Det verktyg som visas i Figur 16 används för att underhålla och skapa nya switchar. Här 
anges switchens egenskaper och position i noden. Felkontroll sker så att inga dubbletter kan 
skapas. Kontroll sker även så att två objekt inte placeras på samma plats i en nod eller i ett 
fastighetsnät. 
 
4.3.14 ODF 
 

 
 Figur 17: Administrera ODF 
 
Figur 17 visar verktyget som används för att underhålla och skapa nya ODF:er. Här anges 
ODF:ens egenskaper och position i noden. Felkontroll sker så att inga dubbletter skapas och 
att två objekt ej upptar samma plats i en nod eller i ett fastighetsnät. 
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4.3.15 Converter 
 

 
 Figur 18: Administrera converter 
 
Verktyg i Figur 18 används för att underhålla och skapa nya convertrar. Här anges 
converterns egenskaper och position i noden. Felkontroll sker så att inga dubbletter skapas 
och att två objekt inte placeras på samma ställe i en nod eller i ett fastighetsnät. 
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4.3.16 Anläggning 
 

 
Figur 19: Administrera anläggning 

 
Figur 19 visar verktyget som används för att administrera anläggningar. För att skapa en ny 
anläggning fylls den vänstra rutan i med nödvändiga uppgifter varpå användaren klickar på 
Spara. All information kontrolleras då och användaren ges möjlighet att byta ut eller skapa 
objekt som inte redan finns i databasen, Tex. Gatunamn. För att redigera en befintlig 
anläggning fylls hela, eller del av, abonnentnumret i varpå användaren klickar på Sök 
Abnummer. Första träff på det angivna Abnumret visas nu i formuläret och användaren kan 
ändra detta. 
 
Rutan till höger används för att koppla kopparanslutningar mot den aktuella anläggningen 
som sker i Tex. flerbostadshus. Här fylls nödvändiga uppgifter i varpå en felkontroll utförs 
innan uppgifterna lagras i databasen. Även här får användaren tillfälle att ändra eller skapa 
sådana objekt som inte redan finns i databasen. Skapade kopparanslutningar visas i en 
klickbar lista längst till höger. För att redigera en sådan anslutning klickar användaren på 
den önskade anslutningen varpå den visas i formuläret för kopparanslutning och kan ändras. 
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4.3.17 Användare 
 

 
 Figur 20: Administrera användare 
 
För att styra vem som har rätt att ändra och tillföra information till databasen används ett 
enkelt egenutvecklat användarhanteringssystem som visas i Figur 20. En användare som 
inte behöver privilegierad access till systemet får ingen inloggning utan kan göra 
utsökningar ur systemet bara denne har tillgång till Skellefteå Krafts intranät. En användare 
som behöver privilegierad tillgång till systemet får en egen unik användare. 
 
Här anges användarens användarnamn och lösenord som används vid inloggning. 
Användarens fulla namn anges även och syftet med detta är att kunna kontrollera vem som 
äger användaren. En eller ett antal flaggor som styr användarens behörighet i systemet anges 
även. Flaggornas bokstav och betydelse visas i Figur 20. 
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4.3.18 Distrikt 
 

 
Figur 21: Verktyget för att hantera distrikt 

 
För att kunna göra kopplingen mellan den TaDok och de befintliga systemen krävs en 
översättningstabell för områdeshantering. TaDok använder sig av fysiska platser för att 
beskriva områden medan det befintliga systemet för hantering av IP-nummer använder sig 
av så kallade distrikt. Dessa distrikt baseras främst på täckningen för radioLAN masterna 
som systemet ursprungligen utvecklades för att hantera. Kopplingen mellan dessa system 
ingår inte i examensarbetet men översättningstabellen har ändå implementerats som en del 
av TaDok. Denna översättningstabell och verktyget för att hantera den visas i Figur 21. 
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4.3.19 Importera 
 
För att kunna uppdatera stora 
mängder information i 
databasen och ge 
entreprenörer möjlighet att 
dokumentera det jobb de gör 
på fältet finns möjligheten att 
importera Microsoft Excel-
filer i TaDok. 
 
För att kunna importera 
Microsoft Excel-filer måste 
dessa först konverteras till 
.xml format. Detta görs enkelt i   Figur 22: Importera 
Microsoft Excel genom att klicka 
Spara Som och välja XML som filformat. Den fil som sparas bläddras fram genom att 
klicka på Bläddra i inmatningsrutan som visas i Figur 22 och laddas sedan upp till 
systemets server. 
 
När filen laddats upp färdigt visas rutan i Figur 23. Här får användaren ange vilken typ av 
dokumentation det är som importeras. Typen kan vara antingen Lägenhetskunder 
(kopparanslutningar) eller Teknisk Dokumentation (fiberanslutningar). Här ges även 
möjlighet att begränsa vad som får ändras av importeringen. Detta är en del av felkontrollen. 
I normalfallet vid en uppdateringsimportering skall endast ett fåtal rättigheter ges 
importeringen. Felkontroll sker då så att inga felaktiga värden importeras och skapas i 
databasen. 
 

 
          Figur 23: Felhantering vid import . 



 

 39

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 24: Statusruta vid importering 
 
Medan importeringen genomförs visas en statusruta (Figur 24) där användaren ser status för 
pågående importeringsprocess. Vid stora mängder information kan importeringen ta väldigt 
lång tid. Statusrutan är då ett bra sätt att se att processen fortfarande lever. När 
importeringen är klar visas antalet rader som av någon orsak inte importerats. Dessa rader 
exporteras till en .xml fil som kan öppnas i Microsoft Excel. Här indikeras felen i raderna 
med såväl beskrivande text som färgmarkering av de felande fälten. De felande posterna kan 
ändras och sedan kan den exporterade filen åter importeras.
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4.4 Test 
 
Under projektets gång och särskilt i slutfasen av projektet har systemets funktion 
kontinuerligt testats. Stor vikt har lagts vid test av systemets säkerhet och pålitlighet medan 
andra aspekter som tillgänglighet, snabbhet och användarvänlighet bäst testas genom 
användning i en skarp miljö. I projektets slutfas gjordes ett antal tester där vikt lades på de 
krav som Skellefteå Kraft ställer på systemet, nämligen: 
 

• Säkerhet 
• Pålitlighet 
• Prestanda 
• Tillgänglighet 
• Användarvänlighet 

 
Här följer resultatet av testerna. 
 

4.4.1 Säkerhet 
 

TaDok körs på en Microsoft Windows 2003 Server inne på Skellefteå Krafts Intranät. För 
att komma åt detta nät krävs att användaren fysiskt sitter på plats inne på Skellefteå Kraft 
alternativt kör en säker anslutning via en VPN tunnel. Det krävs även tillgång till en av 
Skellefteå Krafts användaridentiteter för att kunna logga in. Till en användare med tillgång 
till Skellefteå Krafts Intranät enligt ovan ges begränsad tillgång till TaDok som medger 
sökning och exportering ur databasen. För att kunna göra ändringar i databasen krävs en 
inloggning även i TaDok. 
 
I dagsläget går all information mellan klient och server som klartext över http vilket innebär 
att en inkräktare utrustad med ett program som läser av nätverket utan problem kan komma 
över inloggningsuppgifter till TaDok. Risken för detta anses dock vara liten. Skulle det bli 
aktuellt kan kommunikationen utan problem ändras till SSL krypterad kommunikation över 
HTTPS vilket kraftigt minskar denna möjlighet. 
 
Testen i detta steg har utförts genom att utan en giltig inloggning i TaDok försöka 
manipulera informationen i TaDok samt att med kunskap om hur källkoden ser ut, försöka 
kringgå de inbyggda säkerhetsprinciperna. Detta har inte lyckats. 
 

4.4.2 Pålitlighet 
 

För att systemet skall vara pålitligt krävs att den information som finns i systemet är korrekt. 
Ett omfattande arbete har utförts för att säkerhetsställa informationens korrekthet innan den 
importerats i TaDok. Eftersom att endast privilegierade användare kan ändra informationen 
i TaDok finns det ingen möjlighet att en icke auktoriserad användare av misstag 
korrumperar informationen i systemet. Ett antal felkontroller försvårar även inmatning av 
felaktiga uppgifter. 
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Testen i detta steg har utförts genom att en testperson utan tidigare kunskap om systemet 
försökt mata in felaktiga värden i diverse fält och på detta sätt korrumpera informationen i 
systemet. Självklart finns möjligheten att ange till exempel en felstavad adress eller ogiltiga 
positioner i en nod. Detta sker dock inte utan att användaren får en varning om att så skett 
samt, om användaren har de nödvändiga rättigheterna, får möjlighet att skapa den nya 
posten. Har användaren inte dessa rättigheter går den ogiltiga posten inte att skapa. 
 
Testen visade att informationen i databasen är svår att korrumpera oavsiktligt och 
pålitligheten är därmed god. 
 

4.4.3 Prestanda 
 

För att på ett rättvisande sätt mäta systemets snabbhet har en tidtagare implementerats som 
mäter den tid det tar från det att en exekvering påbörjas till dess att den avslutas. Denna tid 
loggas sedan tillsammans med information om vilken del av systemet som använts samt 
vem som använt systemet. Denna tidtagare loggade information från systemet under ett 
antal dagar i drift och informationen sammanställdes sedan för kontroll. 
 

Läge Minsta tid (ms) Medeltid (ms) Längsta tid (ms) 
Detaljerad vy 44 750 11642 
Grundsökning 78 742 16075 
Avancerad sökning 14 265 13007 
Exportering 105 200 398 
Inloggning 11 22 188 
Administration 17 1985 160871 

Tabell 1: Tider för olika operationer i TaDok 
 
Resultatet i Tabell 1 visar att de flesta operationerna tar under en sekund att utföra. De 
vanligaste operationerna, sökningarna, tar i snitt 404 ms vilket är en fullt acceptabel 
responstid. Sökningar med stort resultat tar av prestandaskäl längre tid att behandla. 
 
Som resultatet visar kräver grundsök mer resurser än den avancerade sökningen trots att 
denna enbart utför en indexerad integersökning i databasen. Detta beror dock på att det inte 
bara är söktiden i databasen som mäts utan även sammanställningen av söklisten vilken är 
kopplad direkt mot databasen. Här finns utrymme för optimering för att minska 
belastningen som orsakas av söklisten. 
 

4.4.4 Tillgänglighet 
 

Då systemet ligger öppet tillgängligt på Intranätet kommer alla användare med tillgång till 
en webbläsare att ha tillgång till systemet via URL http://tadok . Systemet körs för tillfället 
på samma server som kör Skellefteå Krafts CRM system, vilken har visat sig ha en väldigt 
god tillgänglighet. Under den tid systemet utvecklats och testas har inga bortfall uppstått så 
tillgängligheten klassas som god. 

 
Med avseende på systemets uppbyggnad skall de flesta utökningar kunna ske med relativt 
liten arbetsinsats. Större ändringar i databasstruktur och funktionalitet skall kunna utföras 
utan ändringar i icke berörd funktionalitet. Efter examensarbetets slutförande har en del 

http://tadok
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vidareutveckling av systemet genomförts. Detta har fungerat bra och inga komplikationer 
har tillstött. 
 
Systemet bygger på en Microsoft SQL Server 2000 databas vilken enligt uppgift skall skala 
väl. Testen utfördes genom att låta ta tid på ett antal icke indexerade fritextsökningar ur den 
söktabell som genereras utifrån databasen. I dagsläget finns ungefär 12000 poster i 
söktabellen. Vid testen utökades söktabellens storlek till 70000 poster utan märkbara 
prestandaförluster. Systemets skalbarhet klassas som god. 
 

4.4.5 Användarvänlighet 
 

Vid driftsättning av systemet har tillfälle getts användarna att kommentera systemet varpå 
vissa brister i funktionen (funktioner som är utöver examensarbetets innehåll) framkommit 
och åtgärdats. Utöver dessa framkom att många tycker att systemet är enkelt att använda 
och har de funktioner som behövs. Användarvänligheten uppskattas vara godkänd.
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5. Slutsatser och utvärdering 

 
Att göra ett generellt system för hanteringen av den tekniska dokumentationen på Skellefteå 
Kraft visade sig vara ett större arbete än vad som först uppskattats. Detta beror till stor del 
på att ingen ensam har tillräcklig kunskap för att kunna bygga upp hela systemet utan 
information får plockas från ett flertal olika källor. Denna information har stundtals varit 
motstridig och behandlat standarder som ej är helt definierade. Den ursprungliga 
specifikationen har ändrats något under projektets gång men i grunden är systemet 
detsamma. Dessa ändringar av specifikationen har lett till ett antal ändringar i systemets 
underliggande struktur såsom databashantering och databasstruktur. På så vis kunde 
systemets utökbarhet testas och det har visat sig att omfattande ändringar i systemet kan 
göras utan större problem. 
 
Denna rapport beskriver en applikation för hantering av den tekniska dokumentationen, 
TaDok – Teknisk anläggnings Dokumentation. Denna applikation har tagits fram utifrån ett 
antal grundkrav som Skellefteå Kraft ställde på systemets funktion. Baserat på dessa krav 
implementerades applikationen som en webbapplikation som arbetar mot en SQL databas. 
SQL är en standard vars grunder stöds av de flesta större databassystem. Detta innebär att 
TaDok, om behovet uppstår, kan flyttas till andra databassystem som stödjer SQL. Dock 
finns utökningar och variationer i stödet för SQL vilket medför en viss omarbetning av de 
SQL frågor som ställs av TaDok. All sådan funktionalitet är inkapslad i TaDok för att 
minimera arbetet med detta. 
 
All källkod är skriven i scriptingspråket PHP vilket finns till de flesta plattformar. PHP är 
Open Source vilket innebär att källkoden är fri. Finns det inte en färdig binär till den 
önskade plattformen går det bra att ladda ner källkoden och kompilera ihop en egen binär. 
Detta innebär att källkoden till TaDok utan problem kan flyttas mellan olika 
serverplattformar om behovet uppstår. 
 
I dagsläget används Microsoft SQL Server 2000 som körs på en Microsoft Windows 2003 
server med Microsoft Internet Information Services 6.0. Valet av denna plattform baserades 
främst på den serverpark som för tillfället fanns tillgänglig på Skellefteå Kraft, samt 
möjligheten att kommunicera med närliggande system som arbetar på denna plattform. 
 
Testerna som utförts visar att valet av implementation var lyckat. Alla de grundkrav som 
Skellefteå Kraft ställt har till stor grad uppfyllts och möjligheten till kommunikation med 
närliggande system är god. 
 

5.1 Vidare arbete 
 
I dagsläget körs tre parallella system för att hålla reda på Skellefteå Krafts kundstock 
(LIME), det fysiska nätet (TaDok) och tilldelningen av IP nummer (Webbsystemet). För att 
kunna automatisera och effektivisera uppläggningen och underhållet av kunder behövs en 
koppling mellan dessa system. Eftersom att PHP har stöd för ett stort antal olika 
databasservrar är TaDok en bra bas för att implementera denna koppling. 
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TaDok är förberett för att hantera denna koppling och detta kommer att implementeras inom 
en snar framtid. 
 
Intresse finns att kunna generera statistik ur dessa system. Eftersom att TaDok är förberett 
för sammankoppling av systemen och kan hantera export till Microsoft Excel är TaDok en 
bra utgångspunkt för att generera denna statistik. För nuvarande är en kravspecifikation på 
denna statistik under arbete och detta kommer att implementeras i TaDok inom en snar 
framtid. 
 
Diskussioner har uppstått huruvida TaDok bör ersätta det befintliga systemet för allokering 
och hantering av IP adresser. Detta arbete är på planeringsstadiet men innebär inte ett större 
arbete att implementera. Tills vidare har en översättningsbas för att mappa unika 
switchportar mot respektive VLAN implementerats. Detta verktyg kommer att kopplas mot 
de fysiska switcharna genom en Telnet session och på detta vis uppdateras dagligen. Innan 
denna funktionalitet implementerats läser verktyget av switcharnas konfigurationsfiler vilket 
innebär ett manuellt arbete med att importera dessa filer i systemet. 
 
Viss tilläggsfunktionalitet kommer att implementeras i TaDok. Exempel på sådana 
funktioner är ett ODF verktyg som fungerar på samma sätt som switchverktyget som finns 
nu, ett verktyg för att administrera de fysiska switcharna från TaDok samt sökkriterier som 
möjliggör sökning enbart på ifyllda fält och fält som inte är ifyllda. 
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Appendix A – förkortningar / ordförklaringar 

 
AC-net Internetleverantör med fiberanslutningar över hela västerbotten. 
ANSI American National Standards Institute, ett standardiseringsinstitut 
ASP Active Server Pages, ett scriptingspråk utvecklat av Microsoft för 

webpublikationer 
Autentiseringssystem Ett system för autentisering av användare där inloggning tillåts 

och avgör användarens rättigheter i systemet 
Converter Omvandlare. I sammanhanget syftas på en converter mellan fiber 

och Ethernet media. 
CRM Customer Relationship Management. Ett kundhanteringssystem. 
Fritextsökning En icke indexerad sökning. (Se indexerad sökning) 
http HyperText Transfer Protocol. Ett protokoll för överföring av 

webinnehåll. 
https HyperText Transfer Protocol Secure. Ett protokoll för säker 

överföring av webinnehåll. Kryptering sker med SSL. 
Indexerad sökning En sökning på ett indexerat fält, dvs. ett fält som i databasen 

optimerats för sökning. 
Integer Heltal. 
Mappa Översätta. 
Mutex Mutual Exclusion. Tillser att endast en person åt gången kan 

skriva ändringar till en datakälla. 
ODBC Open DataBase Connectivity. Tillåter koppling mot flera olika 

typer av datakällor genom ett gemensamt gränssnitt. 
ODF En kopplingspanel med Ethernet eller fiberuttag. 
Open Source Öppen källkod. En applikation där källkoden sprids fritt. 
Overhead Icke relevant data som skickas/behandlas med den relevanta 

datan. 
Packetsniffer Ett program som läser av trafiken i nätverket och ger användaren 

tillgång till information avsett för någon annan. 
PHP PHP: Hypertext Preprocessor. Ett scriptingspråk främst avsett för 

webpublikationer. 
Plaintext Klartext. I sammanhanget avser plaintext att lösenord lagras och 

skickas i klartext i motsats till i krypterad form. 
Redundant Återkopplad. Redundant information avser sådan information 

som kan återfinnas på andra ställen i samma datakälla. 
Relationsdatabas En datakälla där flera objekt kan kopplas samman i så kallade 

relationer. Detta är ett bra sätt att undvika lagring av redundant 
information. 

SQL Structured Query Language. Ett strukturerat och standardiserat 
sätt att ställa frågor mot en databas. 

SSL Secure Sockets Layer. Ett protokoll som används för att skicka 
krypterad information över Internet. 

TaDok Teknisk anläggnings Dokumentation. Verktyget som utvecklats i 
detta examensarbete. 

Telnet Ett protokoll för kommunikation mellan enheter över ett nätverk. 
Överföringen av information sker i klartext, inte krypterat. 
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Templatemotor Klass som tillhandahåller funktionalitet för designmallar som 
separerar funktion från utseende. 

Timeout När en viss fördefinierad tidsgräns överskridits så att 
applikationen avbryter ett försök. 

TRT Total Run Time, avser den totala tiden testet tog. 
URL Uniform Resource Locator. En URL är en adress till en plats på 

Internet eller ett intranät, exempelvis http://tadok 
VBA Visual Basic for Applications. (Se Visual Basic). Visual Basic 

scriptspråk för programmering av script direkt i en applikation. 
Versionshantering Används för att se till att den nyaste versionen av en applikation 

alltid används i miljöer där flera utvecklare operatörer arbetar 
med samma applikation. 

Visual Basic Ett programmeringsspråk som bygger på Basic men förfinat med 
stöd för Microsoft Windows. 

VLAN Virtual Local Area Network. Ett virtuellt lokalt nätverk som 
förhindrar att överhörning kan ske mellan olika VLAN på samma 
fysiska LAN. 

VPN Virtual Private Network. Ett sätt att kommunicera säkert över 
Internet genom att skapa en krypterad tunnel mellan två punkter i 
de lokala nätverken. 

WaveLAN Wave Local Area Network. En trådlös förbindelse till nätverket. 
XML eXtended Markup Language. En standard för att förmedla 

information mellan olika applikationer på ett strukturerat sätt. 

http://tadok


 

 48

 

Appendix B – Testresultat 

 
Testmetod: 
 
Allt indata läses från en strukturerad indatafil (stor html källkod). 
Antal testiterationer sätts till n stycken där n är ett stort värde. 
Testet körs sedan ett antal gånger med varierande antal poster i databasen för att ge en rättvis 
bild på tidsåtgången för respektive moment. 
 
Testet körs på fyra olika databas/scriptmodeller. 

• ASP mot SQL Server där all data lagras i samma tabell (Testmodell 1) 
• ASP mot SQL Server där data lagras enligt modellen [id, dataobjekt] i separata 

tabeller (Testmodell 2) 
• PHP mot SQL Server där all data lagras i samma tabell (Testmodell 3) 
• PHP mot SQL Server där data lagras enligt modellen [id, dataobjekt] i separata 

tabeller (Testmodell 4) 
 
Deltest ett är att köra INSERT på samtliga kolumner i testtabellen. Innan testet körs är 
testtabellen tom. 
 
Deltest två är att köra INSERT på samtliga kolumner i testtabellen. Testet körs ”ovanpå” 
datat som lagts in i deltest ett. Det finns n poster i tabellen. 
 
Deltest tre är att uppdatera en kolumn i tabellen på samtliga poster. 
 
Deltest fyra är att räkna antalet rader i tabellen (bör vara 2*n). 
 
Deltest fem är att välja ut (genom en SELECT) allt data ur tabellen och stega igenom detta. 
 
Deltest sex är att uppdatera varje post i databasen för sig, dvs. en UPDATE __ WHERE 
id=__ 
 
Deltest sju är en indexsökning, dvs. en sökning på id fältet där all data returneras. 
 
Deltest åtta är en LIKE sökning på ett textfält av storlek 10 där index returneras, dvs. en 
sökning som mönstermatchar söksträngen mot innehållet i tabellen. 
 
Deltest nio är en LIKE sökning på ett textfält av obegränsad storlek där index returneras, dvs. 
en sökning som mönstermatchar söksträngen mot innehållet i tabellen. 
 
Deltest tio är en indexsökning, dvs. en sökning på id fältet där ett fält returneras. 
 
Deltest elva är en borrtagning av valda data ur tabellen där data väljs beroende på om ett 
mönster finns i en viss kolumn. 
 
Deltest tolv är en total rensning av tabellen. 
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Databasmodeller: 
 
I testmodell ett och tre lagras all data i en tabell (Databasmodell ett). Denna tabell är 
modellerad enligt följande: 
 
testtable1 
Fältnamn Datatyp Storlek (lagrat) 
id (primär nyckel) Int 4 
field1 Char 32 (32) 
field2 Char 10 (10) 
field3 Varchar 50 (50) 
field4 Char 32 (32) 
field5 Char 255 (236) 
field6 Text 16 (630) 
 
 
I testmodell två och fyra lagras data i ett flertal tabeller (Databasmodell två). Dessa tabeller är 
modellerade enligt följande: 
 
testtable21 
id (primär nyckel) int 4 
field1 Char 32 (32) 
 
testtable22 
id (främmande nyckel) int 4 
field2 char 10 (10) 
 
testtable23 
id (främmande nyckel) int 4 
field3 varchar 50 (50) 
 
testtable24 
id (främmande nyckel) int 4 
field4 char 32 (32) 
 
testtable25 
id (främmande nyckel) int 4 
field5 char 255(236) 
 
testtable26 
id (främmande nyckel) int 4 
field6 text 16 (630) 
 
Som synes lagras totalt 1000 tecken per post i databasen. 
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RESULTAT 
 
Som synes i testresultatet (Appendix C) ger Databasmodell två en större tidsåtgång vad gäller 
INSERT-satserna. Detta beror till största delen på att en INSERT-fråga måste köras för varje 
inblandad tabell, samt att den primära nyckeln (id) måste läsas ut ur testtable21 för att kunna 
sättas som främmande nyckel i de övriga tabellerna. Det blir alltså 7 frågor mot databasen för 
varje rad istället för, som i Databasmodell ett, en fråga. 
 
Uppdateringen av hela tabellen är ytterligare en punkt där stor skillnad mellan 
databasmodellerna märks. Här kräver Databasmodell två betydligt mindre tid än 
Databasmodell ett. Detta beror till största delen på att bara en av tabellerna uppdateras vilket 
innebär att Databasmodell två inte behöver behandla lika mycket data. 
 
Stor skillnad märks även vid SELECT * FROM – satser där Databasmodell två kräver en mer 
avancerad fråga som använder sig av sk INNER JOIN för att samla datat ur flera olika tabeller 
till ett resultat. 
 
Även vid DELETE frågor tar Databasmodell två mer tid. Detta beror liksom i INSERT fallet 
på att en separat DELETE fråga måste ställas till varje tabell, dvs. sex frågor istället för som 
fallet i Databasmodell ett där bara en fråga behövs. 
 
SLUTSATS 
 
Från detta testresultat kan slutsatsen dras att frågor som skall returnera många fält samt frågor 
som lägger till eller tar bort poster ur databasen gynnas av Databasmodell ett, där all data 
lagras i en tabell. 
Detta kräver att färre och enklare SQL-frågor körs mot databasen för att åstadkomma samma 
resultat som i Databasmodell två där datat är utspritt över ett flertal tabeller. 
 
Vid stora uppdateringar går dock Databasmodell två snabbare eftersom att den klarar att 
uppdatera de berörda fälten utan att manipulera övrigt data. 
 
I realiteten är det opraktiskt att använda databastyperna ovan. Det som används är en 
kombination där information som hanteras simultant lagras i samma tabell. Enligt denna 
databasmodell kommer den databas som användes att modelleras. 
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Appendix C – Testresultat tabell 

 
    RESULTAT tid i ms            
Körning Testmodell Iterationer Poster 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  TRT Onepass

1 1 500 100 3,59 1,56 5,906 8,118 3,726 14,73 1,938 2,102 31,25 1,718 0,032 0,024  29395 74,694

2 1 500 100 1,72 1,88 5,312 8,594 3,476 14,69 1,93 2,156 31,376 1,75 0,032 0,062  29173 72,978

3 1 500 100 1,72 1,72 5,376 8,25 3,594 15,16 2,094 2,336 31,352 1,844 0 0,024  29295 73,47

4 1 500 100 2,03 1,72 5 8,43 3,602 14,84 2,094 2,156 31,5 1,782 0 0  29141 73,154

5 1 500 100 2,19 1,68 5,102 8,188 3,624 17,19 2,062 2,188 31,624 1,876 0,032 0,062  29485 75,818

- 1 500 100 2,25 1,712 5,3392 8,316 3,6044 15,322 2,0236 2,1876 31,4204 1,794 0,0192 0,0344  29298 74,0228

6 2 500 100 8,12 13,28 4,376 3,562 3,656 15,59 14,062 2,312 31,968 1,696 0,188 0,062  34640 98,872

7 2 500 100 8,16 10,31 4,124 3,844 3,554 14,69 13,812 2,336 31,75 1,906 0,188 0,062  34104 94,736

8 2 500 100 8,91 11,09 4,282 3,656 3,624 15,31 13,906 2,312 31,906 1,782 0,124 0,062  34358 96,964

9 2 500 100 8,12 10 4,382 3,688 3,532 15,16 13,132 2,25 31,836 1,906 0,156 0,062  33800 94,224

10 2 500 100 8,28 10,27 6,446 4,562 3,532 15,47 13,914 2,282 32,04 1,718 0,156 0,094  35774 98,764

- 2 500 100 8,318 10,99 4,722 3,8624 3,5796 15,244 13,7652 2,2984 31,9 1,8016 0,1624 0,0684  34535 96,712

11 1 500 1000 2,047 1,875 52,812 8,844 20,5 15,02 2,188 11,562 301,282 1,75 0,094 0,656  218786 418,63

12 1 500 1000 2,035 1,797 46,554 8,812 20,376 15,137 2,148 11,476 300,164 1,726 0,124 0,148  214733 410,497

13 1 500 1000 2,062 1,641 59,782 9,124 20,594 15,203 2 11,5 302,312 1,718 0,094 0,218  222577 426,248

14 1 500 1000 2,047 1,656 47,75 8,75 20,532 14,922 2,062 11,624 303,75 1,718 0,07 0,156  216831 415,037

15 1 500 1000 2,047 1,641 48,54 8,938 20,43 15,02 2 12,594 311,562 2,562 0,124 0,25  222208 425,708

- 1 500 1000 2,0476 1,722 51,0876 8,8936 20,4864 15,0604 2,0796 11,7512 303,814 1,8948 0,1012 0,2856  219027 419,224

16 2 500 1000 9,734 8,516 28,624 5,594 20,282 14,891 21,812 10,968 309,344 1,75 0,75 0,876  233141 433,141

17 2 500 1000 9,062 8,719 29,376 5,656 20,062 15 21,726 10,96 310,664 1,812 0,656 1,344  233909 435,037

18 2 500 1000 10,297 8,656 29,688 5,532 20,282 15,234 21,782 10,718 307,688 1,75 0,624 1,218  233828 433,469

19 2 500 1000 9 8,562 29,844 5,532 20,094 15,203 22,376 10,782 308,172 1,844 0,782 0,344  232650 432,535

20 2 500 1000 8,797 8,547 28,188 5,304 20,18 15,234 21,968 10,468 305,992 1,906 0,632 0,344  230069 427,56

- 2 500 1000 9,378 8,6 29,144 5,5236 20,18 15,1124 21,9328 10,7792 308,372 1,8124 0,6888 0,8252  232719 432,3484

21 1 500 5000 1,675 1,6156 444,024 11,5 93,688 15,0938 2 19,188 366,414 1,75 0,468 2,438  562657 959,8544

22 1 500 5000 2,8094 2,2782 521 12,406 95,062 16,2558 2,406 19,532 379,21 1,968 0,438 2,812  624134 1056,1774

23 1 500 5000 1,7406 1,7688 542,496 11,844 95,344 15,4906 2,188 19,5 371,562 2,062 0,406 2,906  619154 1067,308

24 1 500 5000 1,7844 1,8312 606,266 11,718 95,844 15,7656 2,124 19,718 373,844 1,844 0,468 4,562  655100 1135,7692

25 1 500 5000 1,7344 1,7594 549,258 11,718 95,532 15,875 2,282 22,312 378,508 1,844 0,406 2,876  629212 1084,1048

- 1 500 5000 1,94876 1,85064 532,609 11,8372 95,094 15,6962 2,2 20,05 373,908 1,8936 0,4372 3,1188  618051 1060,64276

26  500 5000 9,4282 9,0282 195,468 13,688 93,782 15,7532 25,282 19 381,79 2,476 4,156 5,882  541810 775,7336

27 2 500 5000 8,9968 9,0438 194,188 13,344 93,938 15,4468 24,468 17,718 372,102 1,882 3,344 5,43  530644 759,9014

28 2 500 5000 8,9282 8,9032 204,782 13,124 93,906 15,9062 24,282 18,594 375 2 3,624 4,774  538731 773,8236

29 2 500 5000 9,1062 8,7782 193 13,188 93,876 15,4312 23,906 17,718 368,562 1,906 3,656 5,594  527281 754,7216

30 2 500 5000 9,2562 8,8156 207,718 13,218 96,562 15,4688 24,282 19,156 368,656 1,844 4,468 4,532  537921 773,9766

- 2 500 5000 9,14312 8,9138 199,031 13,3124 94,4128 15,6012 24,444 18,4372 373,222 2,0216 3,8496 5,2424  535277 767,63136

31 1 500 10000 1,8047 2,075 900,96 15,344 188,648 15,7547 2,21 221,04 373,062 1,876 1,062 11,844  1054367 1735,6804

32 1 500 10000 1,6422 1,6594 929,852 15,75 190,406 15,7875 2,156 224,406 369,696 1,844 0,844 5,782  1061259 1759,8251

33 1 500 10000 1,7047 1,7016 1002,63 17,312 214,532 17,8191 2,188 237,062 417,188 1,938 1,218 5,406  1161992 1920,7014

34 1 500 10000 1,7391 1,6594 1007,7 15,562 187,938 15,9922 2,04 218,782 368,438 3,688 0,906 5,376  1099120 1829,8167

35 1 500 10000 1,7824 1,7668 963,696 15,344 190,562 15,6512 2,156 219,36 372,414 1,938 0,844 5,062  1077692 1790,5764

- 1 500 10000 1,73462 1,77244 960,967 15,8624 194,417 16,2009 2,15 224,13 380,16 2,2568 0,9748 6,694  1090886 1807,32
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36 2 500 10000 8,9695 8,7633 339 22,718 185,89 15,4797 25,032 209,672 367,742 1,812 9,04 7,624  916390 1201,7425

37 2 500 10000 9,5645 8,7328 390,594 25,132 212,96 18,1094 24,532 210,078 370,266 2 8,188 8,75  990317 1288,9067

38 2 500 10000 9,8203 9,2598 348,132 22,438 184,54 15,4602 24,5 210,946 375,07 1,844 8,344 11,438  939029 1221,7923

39 2 500 10000 9,3062 9,1309 357,812 22,876 184,376 15,4441 24,562 209 369,32 6,25 14,976 8,21  937503 1231,2632

40 2 500 10000 9,1332 8,7719 335,968 22,398 184,008 15,5426 25,812 210,094 368,726 1,938 6,812 10,124  917417 1199,3277

- 2 500 10000 9,35874 8,93174 354,301 23,1124 190,355 16,0072 24,8876 209,958 370,225 2,7688 9,472 9,2292  940131 1228,60648

                   

41 3 500 100 2,44 2,43 8,794 5,82 1,264 2,72 2,056 1,134 1,148 1,69 0,244 0,054  11861 29,794

42 3 500 100 2,28 1,58 8,618 5,358 1,312 2,66 1,962 1,138 1,236 1,54 0,02 0,062  11275 27,766

43 3 500 100 2,19 2,76 8,386 5,73 1,21 2,68 2,02 1,142 1,176 1,826 0,036 0,046  11549 29,202

44 3 500 100 2,89 1,69 8,024 5,122 1,234 2,69 1,838 1,184 1,212 1,97 0,02 0,062  11060 27,936

45 3 500 100 2,57 1,77 7,69 4,866 1,2 2,62 1,836 1,174 1,158 1,78 0,038 0,024  10579 26,726

- 3 500 100 2,474 2,046 8,3024 5,3792 1,244 2,674 1,9424 1,1544 1,186 1,7612 0,0716 0,0496  11265 28,2848

46 4 500 100 8,03 7,57 4,238 2,168 1,288 2,55 11,274 1,174 1,208 1,276 0,232 0,164  13326 41,172

47 4 500 100 10,77 7,73 4,142 2,198 1,26 2,75 11,914 1,162 1,182 1,264 0,2 0,068  13820 44,64

48 4 500 100 11,37 9,5 5,696 2,35 1,448 3,21 11,566 1,16 1,242 1,302 0,234 0,066  14940 49,144

49 4 500 100 8,12 9,71 4,322 2,226 1,394 3,17 12,316 1,148 1,926 1,252 0,286 0,082  14576 45,952

50 4 500 100 7,8 7,46 4,53 2,392 1,22 3,06 34,368 1,124 1,502 1,274 0,23 0,072  25188 65,032

- 4 500 100 9,218 8,394 4,5856 2,2668 1,322 2,948 16,2876 1,1536 1,412 1,2736 0,2364 0,0904  16370 49,188

51 3 500 1000 3,33 2,874 40,664 4,554 1,23 3,006 4,77 1,186 1,15 4,372 0,118 0,594  38529 67,848

52 3 500 1000 1,614 1,811 43,57 4,592 1,198 2,845 4,546 1,156 1,214 4,162 0,108 0,35  36718 67,166

53 3 500 1000 1,521 1,744 47,956 5,25 1,222 2,88 4,048 1,122 1,16 3,402 0,106 0,198  38377 70,609

54 3 500 1000 1,551 1,518 42,606 4,694 1,238 2,696 3,302 1,12 1,184 3,17 0,104 0,236  34592 63,419

55 3 500 1000 1,64 1,476 45,926 4,838 1,336 2,656 3,332 1,272 1,236 2,772 0,13 0,19  36288 66,804

- 3 500 1000 1,9312 1,8846 44,1444 4,7856 1,2448 2,8166 3,9996 1,1712 1,1888 3,5756 0,1132 0,3136  36901 67,1692

56 4 500 1000 8,861 8,424 30,126 4,118 1,318 3,197 149,724 1,19 1,236 1,268 2,928 1,326  117099 213,716

57 4 500 1000 11,622 8,666 31,892 4,018 1,296 3,427 186,282 1,152 1,586 1,494 2,898 2,26  140154 256,593

58 4 500 1000 8,037 7,353 31,306 3,902 1,348 2,759 158,65 1,41 1,958 1,414 3,15 1,56  120498 222,847

59 4 500 1000 8,179 7,059 27,882 3,858 1,278 2,757 130,472 1,112 1,302 1,278 3,698 1,4  104135 190,275

60 4 500 1000 8,818 7,964 50,638 4,108 1,424 3,034 283,258 1,19 1,57 1,498 3,452 1,458  194114 368,412

- 4 500 1000 9,1034 7,8932 34,3688 4,0008 1,3328 3,0348 181,677 1,2108 1,5304 1,3904 3,2252 1,6008  135200 250,3686

61 3 500 5000 1,5446 1,4082 301,834 15,154 1,23 2,699 2,036 1,272 1,184 1,702 0,656 1,152  191369 331,8718

62 3 500 5000 1,5122 1,3968 332,06 15,23 1,17 2,6746 1,908 1,126 1,15 1,682 0,626 0,902  205845 361,4376

63 3 500 5000 1,5066 1,3546 317,492 14,6 1,194 2,6934 1,9 1,114 1,168 1,682 0,606 2,518  198910 347,8286

64 3 500 5000 1,5698 1,572 313,816 14,568 1,166 2,7074 2,392 1,328 1,142 2,23 0,608 2,59  199166 345,6892

65 3 500 5000 2,0222 2,1402 315,776 14,86 1,212 2,7612 2,234 1,104 1,244 1,9 0,436 2,338  205170 348,0276

- 3 500 5000 1,63108 1,57436 316,196 14,8824 1,1944 2,70712 2,094 1,1888 1,1776 1,8392 0,5864 1,9  200092 346,97096

66 4 500 5000 7,7742 7,4526 137,474 11,558 1,446 2,7864 228,808 1,178 1,574 1,472 19,836 5,106  294292 426,4652

67 4 500 5000 7,2798 8,318 142,638 11,25 1,2 2,8832 252,07 5,664 1,454 1,368 22,772 6,942  315084 463,839

68 4 500 5000 8,6938 7,8876 134,752 11,566 1,258 2,8244 243,256 1,27 1,796 1,414 20,938 6,1  308204 441,7558

69 4 500 5000 7,3466 7,3734 143,796 11,504 1,206 2,7162 213,116 1,242 1,834 1,226 19,628 5,364  286639 416,3522

70 4 500 5000 9,6534 8,1482 199,986 11,514 1,418 2,8528 203,844 1,38 1,624 1,46 17,08 5,83  325340 464,7904

- 4 500 5000 8,14956 7,83596 151,729 11,4784 1,3056 2,8126 228,219 2,1468 1,6564 1,388 20,0508 5,8684  305912 442,64052

71 3 500 10000 1,4931 1,4468 596,236 26,79 1,198 2,6961 2,596 1,204 1,166 2,202 1,004 4,184  374650 642,216

72 3 500 10000 1,6177 1,5772 678,138 26,686 1,346 2,7813 3,59 1,144 1,348 2,682 0,852 4,816  420063 726,5782

73 3 500 10000 1,5359 1,5722 643,586 26,592 1,424 2,7416 3,582 1,362 1,142 3,262 0,802 4,946  401846 692,5477

74 3 500 10000 1,5199 1,4963 673,26 26,406 1,392 2,7449 2,88 1,17 1,302 3,134 0,814 4,596  415088 720,7151

75 3 500 10000 1,5421 1,5356 635,604 26,378 1,202 2,7093 2,868 1,254 1,15 2,662 0,89 4,298  396023 682,093

- 3 500 10000 1,54174 1,52562 645,365 26,5704 1,3124 2,73464 3,1032 1,2268 1,2216 2,7884 0,8724 4,568  401534 692,83

76 4 500 10000 7,3728 7,9594 229,282 20,744 1,244 2,9626 220,266 1,276 1,564 1,404 35,288 9,458  443211 538,8208
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77 4 500 10000 7,223 7,3632 236,956 20,578 1,298 2,8696 230,824 2,51 1,466 1,36 43,778 10,42  449153 566,6458

78 4 500 10000 7,499 7,6981 253,548 20,716 1,252 2,8822 247,858 1,284 1,328 1,392 42,482 11,776  471611 599,7153

79 4 500 10000 7,3059 7,4925 235,104 20,746 1,326 2,8021 214,618 2,78 1,218 1,556 37,672 12,712  439871 545,3325

80 4 500 10000 8,3951 7,401 234,094 20,796 1,292 2,8018 229,93 1,558 2,24 1,506 47,868 12,76  462001 570,6419

- 4 500 10000 7,55916 7,58284 237,797 20,716 1,2824 2,86366 228,699 1,8816 1,5632 1,4436 41,4176 11,4252  453169 564,23126

                   

A1 Access 500 100 2,66 2,5 9,156 4,094 5,718 4,53 4,312 4,562 4,468 4,25 0 0,032  19265 46,282

A2 Access 500 100 2,81 2,66 9,124 4,282 5,312 4,69 4,376 4,438 4,438 4,218 0 0,032  19126 46,38

A3 Access 500 100 2,81 2,66 9,532 4,25 5,656 5 4,75 4,718 4,812 4,5 0 0  20156 48,688

A4 Access 500 100 2,5 2,5 9,312 4,218 5,594 4,69 4,532 4,5 4,624 4,376 0,032 0,032  19579 46,91

A5 Access 500 100 2,66 2,66 9,344 4,218 5,532 4,69 4,594 4,718 4,594 4,188 0 0,032  19611 47,23

- Access 500 100 2,688 2,596 9,2936 4,2124 5,5624 4,72 4,5128 4,5872 4,5872 4,3064 0,0064 0,0256  19547 47,098

A6 Access 500 500 2,438 2,468 26,5 4,25 11,5 4,5 4,468 10,188 4,718 4,218 0,032 0  37640 75,28

A7 Access 500 500 2,594 2,532 26,5 4,156 11,812 4,376 4,594 10,062 4,532 4,376 0,032 0,032  37799 75,598

A8 Access 500 500 2,594 2,562 26,5 4,124 11,5 4,406 4,438 9,812 4,624 4,312 0 0,032  37452 74,904

A9 Access 500 500 2,468 2,594 26,75 4,094 11,344 4,624 4,5 9,906 4,5 4,188 0,032 0,032  37516 75,032

A10 Access 500 500 2,562 2,562 26,5 4,25 11,532 4,376 4,312 9,594 4,438 4,156 0,032 0  37157 74,314

- Access 500 500 2,5312 2,5436 26,55 4,1748 11,5376 4,4564 4,4624 9,9124 4,5624 4,25 0,0256 0,0192  37513 75,0256

A11 Access 500 1000 3,219 2,672 50,218 4,406 19,032 4,469 4,656 6,032 4,718 4,5 0,062 0,032  57188 104,016

A12 Access 500 1000 2,453 2,516 48,25 4,406 18,906 5,156 4,968 6,094 4,906 4,75 0,032 0,032  56297 102,469

A13 Access 500 1000 2,703 2,641 48,376 4,376 18,782 4,516 4,688 5,656 4,718 4,468 0,062 0,032  55439 101,018

A14 Access 500 1000 2,625 2,703 48,312 4,312 18,968 4,531 4,624 5,812 4,812 4,532 0,062 0,032  55592 101,325

A15 Access 500 1000 2,594 2,531 48,124 4,312 18,782 4,422 3,938 4,218 5,156 3,844 0,062 0,032  53781 98,015

- Access 500 1000 2,7188 2,6126 48,656 4,3624 18,894 4,6188 4,5748 5,5624 4,862 4,4188 0,056 0,032  55659 101,3686

A16 Access 500 5000 2,7124 2,8782 259,062 5,062 128,782 4,6938 4,312 6,376 4,532 3,968 0,376 0,094  257704 422,8484

A17 Access 500 5000 2,4656 2,5218 258,844 5,468 152,196 5,0562 4,5 7,906 4,532 4,188 0,438 0,094  269301 448,2096

A18 Access 500 5000 2,6188 2,7812 260,32 5,124 135,5 4,857 4,406 5,844 4,812 4,406 0,406 0,094  261741 431,169

A19 Access 500 5000 2,4656 2,4938 259,624 5,062 142,164 4,7532 4,376 5,844 4,532 4,156 0,376 0,062  261661 435,9086

A20 Access 500 5000 2,4844 2,5376 267,976 5,844 128,438 5,2344 5,218 6,656 4,844 4,562 0,406 0,094  263301 434,2944

- Access 500 5000 2,54936 2,64252 261,165 5,312 137,416 4,91892 4,5624 6,5252 4,6504 4,256 0,4004 0,0876  262742 434,486

A21 Access 500 10000 2,5453 2,5938 517,648 6,156 254 5,0312 4,906 192,446 5,094 4,938 0,96 0,25  594902 996,5683

A22 Access 500 10000 2,6766 2,9859 554,938 6,406 251,938 5,1344 5,132 193,062 4,844 4,282 0,844 0,188  618786 1032,4309

A23 Access 500 10000 2,6031 2,6062 586,39 8,656 267,938 5,1418 4,782 227,156 5,124 4,624 0,906 0,188  656393 1116,1151

A24 Access 500 10000 2,7402 2,7594 465,742 6,406 227,492 5,3188 10,432 169,594 5,782 5,218 0,812 0,156  554001 902,4524

A25 Access 500 10000 2,8918 2,6766 456,304 6,312 235,094 5,0688 5,062 172,062 5,062 4,812 0,782 0,124  549179 896,2512

- Access 500 10000 2,6914 2,72438 516,204 6,7872 247,292 5,139 6,0628 190,864 5,1812 4,7748 0,8608 0,1812  594652 988,76358
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Appendix D – Databasstruktur detaljerad 

Förklaring 
Här följer en detaljerad beskrivning av den datbasstruktur som används. Samtliga tabeller, 
dess innehåll och syfte beskrivs på följande form: 
 
[Tabellnamn] – förklaring 
 fält1 – förklaring 
 fält2 – förklaring 
 ... ... 

 

Databasstrukturen 
 
[ort] – beskriver orter 
 ortid – unik identifierare för orten 
 ortnamn – fält som beskriver objektet i klartext 
 
[omrade] – beskriver områden 
 omrid – unik identifierare för området 
 ortid – främmande nyckel, anger vilken ort objektet tillhör 
 omrnamn – fält som beskriver objektet i klartext 
 
[nod] – beskriver noder 
 nodid  - unik identifierare för noden 
 omrid – främmande nyckel, anger vilket område objektet tillhör 
 nod – fält som beskriver objektet i klartext 
 
[sw_typ] – beskriver switchtyper, modell och antal portar 
 sw_typid – unik identifierare för switchtypen 
 beskrivning – fält som beskriver objektet i klartext 
 portantal – antal portar på den aktuella switchtypen 
 radantal – antal portrader på den aktuella switchtypen 
 gbitportar – antal Gigabit portar på den aktuella switchtypen 
 gbitpos – placering av Gigabit portarna på den aktuella switchtypen 
 
[switch] – beskriver switchar 
 switchid – unik identifierare för switchen 
 sw_addr – switchens IP-adress 
 faltid – främmande nyckel som anger i vilket fält switchen sitter 
 posid – främmande nyckel som anger i vilken position switchen sitter 
 sw_typid – främmande nyckel som anger vilken switchtyp switchen har 
 nodid – främmande nyckel som anger i vilken nod switchen sitter 
 
[port] – beskriver portar i en switch 
 portid – unik identifierare för porten 
 portnr – portens nummer på den aktuella raden 
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 radnr – anger vilken portrad porten sitter i 
 gbit – anger om porten är ett GigabitGränssnitt 
 status – anger portens status 
 oppnad_den – anger datum när porten öppnades 
 
[port_hist] – historik till switchportar 
 phid – unik identifierare för porthistorikobjektet 
 datum – datum för ändring 
 text – fält som beskriver objektet i klartext 
 portid – främmande nyckel som anger vilken port historiken är kopplad till 
 
[odf_typ] – beskriver typer av ODF, modell och antal kontakter 
 odf_typid – unik identifierare för ODF-typen 
 beskrivning – fält som beskriver objektet i klartext 
 portantal – antal kontakter i den aktuella ODF-typen 
 
[odf] – beskriver ODF 
 odfid – unik identifierare för ODFen 
 modul – anger vilken modul ODFen sitter i 
 faltid – främmande nyckel som anger vilket fält ODFen sitter i 
 posid – främmande nyckel som anger vilken position ODFen sitter i 
 odf_typid – främmande nyckel som anger vilken typ den aktuella ODFen har 
 nodid – främmande nyckel som anger vilken nod ODFen sitter i 
 
[kontakt] – beskriver kontakter i en ODF 
 kontaktid – unik identifierare för kontakten 
 kontaktnr – anger vilket nummer kontakten har 
 odfid – främmande nyckel som anger vilken ODF kontakten tillhör 
 
[converter_typ] – beskriver typer av converter, modell och antal uttag 
 c_typid – unik identifierare för convertertypen 
 beskrivning – fält som beskriver objektet i klartext 
 portantal – antal uttag i det aktuella converterracket 
 
[converter] – beskriver convertrar 
 converterid – unik identifierare för convertern 
 faltid – främmande nyckel som anger vilket fält convertern sitter i 
 posid – främmande nyckel som anger vilken position convertern sitter i 
 c_typid – främmande nyckel som anger vilken typ convertern har 
 beskrivningg – fält som beskriver objektet i klartext 
 nodid – främmande nyckel som anger vilken nod convertern sitter i 
 
[c_port] – beskriver uttag i en converter 
 c_portid – unik identifierare för converter uttaget 
 c – fält som beskriver objektet i klartext 
 converterid – främmanden nyckel som anger vilket converterrack uttaget tillhör 
 
[falt] – beskriver fält i en nod 
 faltid – unik identifierare för fältet 
 beskrivning – fält som beskriver objektet i klartext 
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[pos] – beskriver positioner i en nod 
 posid – unik identifierare för positionen 
 beskrivning – fält som beskriver objektet i klartext 
 
[gata] – beskriver gator 
 gatuid – unik identifierare för gatan 
 gatunamn – fält som beskriver objektet i klartext 
 omrid – främmande nyckel som anger vilket område gatan tillhör 
 
[anlaggning] – beskriver anläggningar 
 anlid – unik identifierare för anläggningen 
 rev_datum – datum för senaste ändring 
 version – version på aktuellt objekt 
 avvikelser – textfält som beskriver objektet 
 anmarkning – textfält som beskriver objektet 
 gatunummer – fält som anger gatunummer 
 etapp – textfält som beskriver objektet 
 inl_datum – datum då anläggningen lades in i systemet 
 kabelid – främmande nyckel som anger kabel kopplad till anläggningen 
 gatuid – främmande nyckel som anger vilken gata anläggningen tillhör 
 portid – främmande nyckel som anger switchport kopplad till anläggningen 
 c_portid – främmande nyckel som anger converterport kopplad till anläggningen 
 kontaktid_1 – främmande nyckel som anger kontakt kopplad till anläggningen 
 kontaktid_2 – främmande nyckel som anger kontakt kopplad till anläggningen 
 nodid – främmande nyckel som anger nod kopplad till anläggningen 
 skarvid – främmande nyckel som anger skarvpunkt kopplad till anläggningen 
 gradid – främmande nyckel som anger förberedelsegrad kopplad till anläggningen 
 distriktid – främmande nyckel som anger distrikt kopplat till anläggningen 
 lockedby – främmande nyckel som anger vilken användare som låst posten 
 
[anl_hist] – historik till ändringar på anläggningar 
 anlid – främmande nyckel som anger vilken anläggning historiken avser 
 rev_datum – datum för ändring 
 version – aktuell version 
 avvikelser – textfält som beskriver objektet 
 anmarkning – textfält som beskriver objektet 
 gatunummer – fält som anger gatunummer 
 skarvid – textfält som beskriver objektet 
 gradid – främmande nyckel som anger förberedelsegrad kopplad till objektet 
 kabelid – främmande nyckel som anger kabel kopplad till objektet 
 userid – främmande nyckel som anger vilken användare som utfört ändringen 
 gatuid – främmande nyckel som anger gata kopplad till objektet 
 portid – främmande nyckel som anger switchport kopplad till objektet 
 c_portid – främmande nyckel som anger converteruttag kopplat till objektet 
 kontaktid_1 – främmande nyckel som anger kontakt kopplad till objektet 
 kontaktid_2 – främmande nyckel som anger kontakt kopplad till objektet 
 distriktid – främmande nyckel som anger distrikt kopplat till objektet 
 
[kabel] – beskriver kablar 
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 kabelid – unik identifierare för kabeln 
 kabelnummer – fält som beskriver objektet i klartext 
 langd – fält som anger kabelns längd i meter 
 
[skarvpunkt] – beskriver skarvpunkter 
 skarvid – unik identifierare för skarvpunkten 
 skarvnummer – fält som beskriver objektet i klartext 
 gatunummer – fält som anger vilket gatunummer skarvpunkten ligger på 
 gatuid – främmande nyckel som anger vilken gata skarvpunkten ligger på 
 skarvtypid – främmande nyckel som anger vilken typ av skarvpunkt objektet är 
 
[skarvtyp] – beskriver typer av skarvpunkt 
 skarvtypid – unik identifierare för skarvtypen 
 beskrivning – fält som beskriver objektet i klartext 
 
[forb_grader] – beskriver förberedelsegrader 
 gradid – unik identifierare för förberedelsegraden 
 beskrivning – fält som beskriver objektet i klartext 
 
[fiberkund] – beskriver fiberanslutningar 
 abid – unik identifierare för fiberanslutningen 
 abnummer - abonenntnummer 
 version  - fält som anger version på aktuellt objekt 
 c_typid – främmande nyckel som anger typ av kundconverter 
 anlid – främmande nyckel som anger anläggning kopplad till fiberanslutningen 
 lghid – främmande nyckel som anger lägenhet kopplad till fiberanslutningen 
 lockedby – främmande nyckel som anger användare som låst posten 
 
[fiber_hist] – historik på ändringar i fiberanslutningar 
 abid – främmande nyckel som anger vilken fiberanslutning historiken avser 
 abnummer - abonnentnummer 
 version – fält som anger version på det aktuella objektet 
 c_typid – främmande nyckel som anger typ av kundconverter 
 anlid – främmande nyckel som anger anläggning kopplad till objektet 
 lghid – främmande nyckel som anger lägenhet kopplad till objektet 
 userid – främmande nyckel som anger användaren som utförde ändringen 
 
[lagenhet] – beskriver lägenheter 
 lghid – unik identifierare för lägenheten 
 lghnummer – fält som anger lägenhetsnummer 
 anmarkning – textfält som beskriver objektet 
 gatunummer – textfält som beskriver objektet 
 kvartersid – främmande nyckel som anger  kvarter som lägenheten tillhör 
 fastighetsagarid – främmande nyckel som anger fastighetsägare som lägenheten tillhör 
 rumstypid – främmande nyckel som anger typ av rum 
 gatuid – främmande nyckel som anger vilken gata lägenheten ligger på 
 
[rumstyp] – beskriver rumstyper 
 rumstypid – unik identifierare för rumstypen 
 beskrivning – fält som beskriver objektet i klartext 
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[fastighetsagare] – beskriver fastighetsägare 
 fastighetsagarid – unik identifierare för fastighetsägaren 
 beskrivning – fält som beskriver objektet i klartext 
 
[kvarter] – beskriver kvarter 
 kvartersid – unik identifierare för kvarteret 
 kvartersnamn – fält som beskriver objektet i klartext 
 
[kopparkund] – beskriver kopparanslutningar 
 kundid – unik identifierare för kopparanslutningen 
 version – fält som anger aktuell version 
 abnummer - abonnentnummer 
 rev_datum – datum för senaste ändring 
 stall – textfält som beskriver objektet 
 uttag – textfält som beskriver objektet 
 posid – främmande nyckel som anger position för anslutningens husswitch 
 faltid – främmande nyckel som anger fält för anslutningens husswitch 
 portid – främmande nyckel som anger switchport kopplad till anslutningen 
 abid – främmande nyckel som anger fiberanslutning kopplad till kopparanslutningen 
 lghid – främmande nyckel som anger lägenhet kopplad till anslutningen 
 lockedby – främmande nyckel som anger användare som låst posten 
 
[koppar_hist] – historik till ändringar på kopparanslutningar 
 kundid – främmande nyckel som anger vilken kopparanslutning historiken avser 
 version – fält som anger version på det aktuella objektet 
 abnummer - abonnentnummer 
 rev_datum – datum för senaste ändring 
 stall – textfält som beskriver objektet 
 uttag – textfält som beskriver objektet 
 posid – främmande nyckel som anger position för objektets husswitch 
 faltid – främmande nyckel som anger fält för objektets husswitch 
 portid – främmande nyckel som anger switchport kopplad till objektet 
 abid – främmande nyckel som anger fiberanslutning kopplad till kopparanslutningen 
 lghid – främmande nyckel som anger lägenhet kopplad till kopparanslutningen 
 userid – främmande nyckel som anger användaren som utfört ändringen 
 
[users] – beskriver användare som kan logga in i systemet 
 userid – unik identifierare för användaren 
 username – användarnamn som används för inloggning 
 password – lösenord som används för inloggning 
 realname – användarens namn 
 flags – behörighetsflaggor associerade med användaren 
 
[distrikt] – beskriver distrikt 
 distriktid – unik identifierare för distriktet 
 beskrivning – fält som beskriver objektet i klartext 
 typ – typ av distrikt, telefoni eller data 
 
[distrikt_overs] – beskriver översättningar mellan nod/fält och distrikt 
 oversid – unik identifierare för översättningen 
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 distriktid – främmande nyckel som anger distrikt 
 nodid – främmande nyckel som agner nod 
 faltid – främmande nyckel som anger fält i noden 
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Appendix E – Databasstruktur översikt 

 

 




