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Abstract

When an error occurs in an IT system that is vital for the production of a major industry, the 
consequences can be great. To quickly identify and correct errors is important as a stop in a system 
can lead to a break in production, which is costly for the industry. Our task in this thesis has been to 
develop a system for ÅF that facilitates the debugging process of the system Paperline. The system's
target audience is ÅF-call personnel that provides support for Paperline 24 hours a day if something
goes wrong. The system consists of a Windows service, a database and a web application and is 
developed mainly with the techniques C#.NET, MVC 5, Google Charts, Javascript, HTML, CSS, 
and Entity Framework. The result of the thesis is a deployed system that facilitates the debugging 
process by retrieving, interpreting and presenting the log messages that PaperLine produces. The 
system is used by the call personnel at ÅF to easily perform troubleshooting work in Paperline.



Sammanfattning

När ett fel inträffar i ett IT-system som är vitalt för produktionsprocessen i en stor industri kan 
följderna vara stora. Att snabbt identifiera och åtgärda felen är viktigt eftersom ett stillastående 
system kan innebära stillastående produktion vilket är kostsamt för industrin. Vår uppgift i detta 
exjobb har varit att, för ÅF, utveckla ett system som underlättar felsökningsarbetet av systemet 
Paperline. Systemets målgrupp är ÅFs jourpersonal som 24 timmar om dygnet ansvarar för support 
av Paperline då något går fel. Systemet består av en Windows-tjänst, en databas och en 
webbapplikation och är utvecklat huvudsakligen med teknikerna C#.NET, MVC 5, Google Charts, 
Javascript, HTML, CSS och Entity Framework.  Resultatet av exjobbet är ett driftsatt system som 
underlättar felsökningsarbetet genom att hämta, tolka och presentera de logginlägg som Paperline 
producerar. Systemet används av jourgruppen på ÅF för att enkelt utföra felsökningsarbete i 
Paperline. 
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1 Inledning

Alla som utvecklat en egen applikation vet att felsökning kan vara både krångligt och tidskrävande 

även om applikationen är liten. Att bli väckt mitt i natten för att felsöka i ett större IT-System är 

antagligen ännu krångligare och vetskapen om att den industrin som använder systemet tvingas 

avbryta sin produktion om felet inte kan lösas snabbt nog höjer förmodligen stressnivån lite. 

För jourpersonalen på ÅF kan det sistnämnda inträffa och för att felsökningsarbetet ska fungera så 

effektivt som möjligt, oavsett tid på dygnet, krävs ett effektivt verktyg som underlättar 

felsökningsprocessen.

1.1 Syfte och mål

ÅF, som är vår uppdragsgivare i examensarbetet, förvaltar ett system som används inom 

pappersindustrin och då det är kritiskt för produktionen att systemet alltid är i drift erbjuder ÅF 

dygnet runt-jour för systemet. Jourarbetet innebar manuell felsökning av industrisystemet då något 

gått fel vilket kunde vara både tidskrävande och omständligt med de verktyg som användes. 

Syftet med examensarbetet var att förenkla jourpersonalens felsökningsarbete i industrisystemet 

Paperline genom att utveckla ett system. Ett system som förenklar felsökningsprocessen samt ger 

jourpersonalen ett enklare sätt att övervaka Paperlines status. Uppsatsens syfte är att beskriva 

utvecklingsprocessen av systemet genom att detaljerat beskriva de olika moment, kunskaper, 

tekniker och erfarenheter som krävts för att genomföra projektet. 

Projektets mål har varit att vid slutet av examensarbetet ha en körbar prototyp av ett system, 

fristående från Paperline, för felsökning och övervakning samt att dess funktionalitet ska vara så 

pass utvecklat att det kan driftsättas och uppfylla sitt syfte. 
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1.2 Summering av projektet

Projektet omfattar ett examensarbete utfört med ÅF som uppdragsgivare och innefattar 

utvecklingen av ett system för felsökning och övervakning av systemet Paperline som används 

inom pappersindustrin. I uppsatsen diskuteras hela utvecklingsprocessen i detalj, det vill säga hur en

löst specificerad idé utvecklas till ett fungerande system via analys, design och implementation. 

Projektet har resulterat i ett driftsatt system som hämtar, tolkar och generaliserar felsöknings- och 

övervakningsdata från Paperline samt lagrar datan i en databas. Via systemets webbgränssnitt kan 

användaren snabbt få en översikt av Paperlinesystemets status samt enkelt och effektivt utföra 

felsökningsarbetet via den lagrade datan.
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1.3 Disposition

I kapitel 1 ges en inledande beskrivning av syftet med projektet och bakgrunden till densamma. 

Kapitlet tar även upp de krav och mål som funnits i uppgiften. I kapitel 2 ges en detaljerad 

beskrivning av syftet och bakgrunden med projektet. Kapitlet beskriver även uppdragsgivaren ÅF 

och systemet Paperline för att läsaren ska få en bättre uppfattning om uppgiften som utförts. I 

kapitlet beskrivs även de tekniker som använts för att slutföra uppgiften. I kapitel 3 beskrivs 

designen av systemet och hur tankegångarna gått när den slutgiltiga designen tagits fram. Även 

databasdesignen diskuteras i kapitlet där alla tabeller och kolumner beskrivs. I kapitel 4 beskrivs 

utförligt hur implementationen är genomförd. I kapitlet behandlas alla delar av systemet och deras 

uppbyggnad beskrivs detaljerat för att läsaren ska få en förståelse för hur systemet hänger ihop. I 

kapitel 5 diskuteras projektets resultat utifrån de mål som funnits under projektets gång. I kapitlet 

behandlas också de problem som uppstått och vid de fall en lösning hittades beskrivs även de. Även

driftsättningen av systemet beskrivs och eventuella vidareutvecklingsmöjligheter av systemet 

diskuteras. I kapitel 6 diskuteras projektets slutsatser det vill säga huruvida projektet har lyckats. 

Kapitlet innehåller även en utvärdering av projektet där tidsåtgång, kundrelationer samt erfarenheter

diskuteras.
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2 Bakgrund

2.1 Introduktion

ÅF [1], tidigare Ångpanneföreningen, är globalt teknikkonsult företag med sin bas i Europa. ÅFs 

Karlstadsektion för industriell IT underhåller ett flertal system riktade mot industri, där bland 

systemet Paperline som beskrivs i delkapitel 2.3.

Underhållet av Paperline handlar till stor del om att vara tillgänglig och att hjälpa kunden när något 

i systemet gått fel. För att bidra med bästa service till kund tillhandahåller ÅF jour dygnet runt för 

systemet. Att systemet stoppar kan i de mest kritiska fall innebära att produktionen för hela 

industrin stannar av. Det är därför viktigt att jourhavande så snabbt som möjligt kan identifiera felet 

och åtgärda problemet. 

Jourgruppens identifikationsarbetet skedde till viss del manuellt genom att söka efter felande 

händelser i Paperlines olika loggfiler och loggdatabaser. Arbetet utfördes med hjälp av 

textredigerare och SQL-frågor [2] i programmet SQL Server Management Studio [3] . Eftersom 

identifikationsarbetet till stor del skedde manuellt önskade ÅF ett system som underlättar 

jourgruppens arbete.

2.2 Loggar

Enligt Svenska Akademiens Ordlista [4] definieras en logg som:

“instrument för mätning av fartygs tillryggalagda distans och hastighet; journal över händelser vid 

ändringar i dataprogram” 
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2.2.1 Historik

Loggar har sitt ursprung i seglares behov av att dokumentera färden och var essentiella för att 

navigera skeppet [5]. Relevant information såsom hastighet och position bokfördes i en bok kallad 

loggbok. Loggboken har fått sitt namn från instrumentet logg som seglaren använde för att läsa 

hastigheten på skeppet [6]. Logg i sin tur har fått namnet efter instrumentets ursprungliga form då 

det enbart bestod av ett vedträ (engelska: log) knutet till ett rep [7].

2.2.2 Loggar i IT-system

I ett IT-system används loggar för att dokumentera händelser i systemet. Om ett meddelande skickas

mellan process A och process B kan ett logginlägg t.ex. innehålla avsändare, mottagare och 

tidsstämpel för meddelandet. Om ett fel inträffar i systemet kan en utvecklare gå in i loggfilerna och

läsa vad som hänt vid tidpunkten för felet för att förstå vad som orsakat felet. Loggarna spelar 

framför allt en stor roll i felsökningsprocessen för system som exekveras med minimal 

användarinteraktion då fel från körningen kan identifieras i efterhand. 

För ett litet system är det oftast inte nödvändigt att ha mer än en enkel loggfil, men är systemet stort

kan det behövas flera loggfiler till olika typer av händelser för att det ska bli överskådligt. För att 

lagra loggfilerna kan enkla textfiler användas där t.ex. varje rad representerar ett logginlägg. I stora 

system kan databaser vara lämpligare att använda då man kan strukturera upp loggarna i olika 

tabeller och kolumner. [8]

2.2.3 syslog

Loggar i IT-system kan se ut på olika sätt, men det finns standarder att använda. Syslog [9] är en av 

dem och utvecklades på 1980-talet av Eric Allman. Syslog var från början bara tänkt att användas i 

Sendmail-projektet, men visade sig vara så värdefullt att flera andra projekt började använda syslog.

Syslog har bland annat blivit standardvalet för loggning på Unix-system. 
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Ett sysloginlägg har huvudsakligen tre delar och får vara max 1024 tecken stort: 

<PRI> HEADER MSG

<PRI> beskriver vilket slags system som skrivit logginlägget och hur kritiskt inlägget är och är 

alltid 8 tecken långt. Det kan t.ex. vara ett FTP-program som skrivit ut ett debug-meddelande. 

HEADER innehåller tidsstämpel för logginlägget och värdnamn eller IP-adress till enheten som 

skrivit logginlägget. 

MSG tar upp resten av logginlägget och innehåller de detaljer logginlägget ska informera om. 

2.3 Paperline

Paperline är ett system som underlättar produktion i pappersbruk och utvecklades från början av 

Ericsson, men såldes senare till Pronyx på grund av att projektet drog ut på tiden. Benima köpte upp

Pronyx när Pronyx låg på ruinens brant och tog då över projektet. När Telecas, som tidigare ägde 

Benima, bestämde sig för att sälja Benima var det ÅF som stod som köpare [10] och fick då även 

ansvaret för Paperline. 

Paperline används idag av ett antal pappersbruk i Sverige, bl.a. Iggesund och Billerud, och är ett 

efterbearbetningssystem (Manufacturing Execution Systems, MES) [11] som hjälper till vid 

hanteringen av pappersrullarna efter tillverkning. Paperline tar exempelvis hand om hur de ska 

beskäras, till vilket lager de ska transporteras och till vilken kund de ska skickas. 
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Paperline inte är det enda systemet som används på pappersbruken, det finns t.ex. system som styr 

maskinerna(Automation) och som har hand om alla ordrar (Affärssystem, ERP [12] ), och Paperline

behöver information från de andra systemen för att kunna utföra sina uppgifter och det är av yttersta

vikt att denna kommunikation kan utföras problemfritt. Därför loggas all kommunikation och alla 

meddelanden i en speciell meddelandetabell (MessageLog) i en loggdatabas för att kunna granskas 

och felsökas i efterhand. Det är också viktigt att Paperlines interna funktioner fungerar felfritt och 

om det uppstår fel loggas dessa i tabellen Log i loggdatabasen. Tabellerna MessageLog och Log 

beskrivs mer utförligt i kapitel 2.3.2.

2.3.1 Jourarbete Paperline 

Vid körning av Paperline kan, som i de flesta system, fel uppstå. Ett fel kan vara allt från att en 

användare matat in felaktig data i systemet till mer allvarliga fel, exempelvis att systemet kraschar 

på grund av en bugg. 
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Då ett allvarligt fel inträffar i Paperline informeras vanligtvis jourhavande på ÅF genom ett 

telefonsamtal från kund och det är redan i telefonsamtalet som arbetet med att lösa problemet 

startar. I bästa fall kan problemet lösas direkt över telefon utifrån kundens beskrivning och 

jourhavandes kunskap om systemet, men i vissa fall kräver problemet en djupare analys. 

En felbeskrivning kan exempelvis bestå av att systemet går långsamt då en viss uppgift utförs i 

Paperline eller att en viss uppgift inte går att utföra alls. Vid djupare analys försöker jourhavande, 

utöver felbeskrivningen, med hjälp av kund identifiera tidpunkt då felet uppstod eller felaktiga 

beteendet startade. Tidpunkten är en viktig faktor för att minska omfånget när jourhavande övergår 

till nästa steg i felidentifikationsarbetet som innebär att söka igenom de olika loggar som Paperline-

systemet producerar. Informationen om tidpunkten då felet inträffat kan sedan användas som sök-

parameter vid SQL-frågor och textbaserad sökning i loggarna för att mappa mot de olika logg-

posternas tidsstämplar, se Figur 3.

När Jourhavande väl har minskat omfånget av felsökningen till ett tidsintervall återstår att 

identifiera själva felet. Identifikationen sker genom att läsa igenom och studera de olika 

meddelanden som genererats för de logg-inlägg som indikerar på fel inom tidintervallet. 

Det finns tre olika typer av meddelanden som loggas i Paperlines logg-databaser vid fel:
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1. Meddelanden i XML-format [13] som används för kommunikation med andra system (Figur

4)

2. Strängbaserade meddelanden för kommunikation med andra system (Figur 5)

3. Exception-meddelanden (stack trace [14] ) som systemet genererar vid fel. (Figur 6)
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Figur 4: XML-meddelande

Figur 5: Sträng-meddelande.

Figur 6: Exception-meddelande (stacktrace)



I XML-meddelanden kan exempelvis valideringsfel identifieras, det vill säga att de meddelanden 

som skickas eller tas emot ej kan valideras, då de inte uppfyller de specifika scheman som finns 

definierade i systemet.

Exempel på fel som kan identifieras i Exception-Meddelanden

• Nullpointer [15] exceptions

• Kan exempelvis inträffa då:

• Värden saknas i någon beräkning.

• Buggar i Paperline påträffas då det används på ett ovanligt och otestat vis.

• Timeouts [16] 

• Kan exempelvis inträffa då:

• Stora processer i Paperline inte hinner exekvera klart inom en förutbestämd 

tidsram.

• Hög belastning av nätverket leder till att en nätverks-process i Paperline inte 

hinner exekvera klart inom en förutbestämd tidsram.

• Deadlocks [17]

• Constraints exception

• Kan exempelvis inträffa då:

•  Någon försöker ta bort ett objekt i databasen som är beroende av ett annat 

objekt.

2.3.2 Loggsystemet i Paperline

Paperlines loggsystem, som vi har arbetat med, loggar händelser på flera olika sätt. Vi har framför 

allt arbetat med tabellerna Log och MessageLog i Paperlines loggdatabas. 

2.3.2.1 Log

I Log dokumenteras alla händelser som sker inuti systemet. Ett logginlägg kan t.ex. innehålla 

information om ett fel som skett och visar då varifrån felet kommer, ända ner till klass, metod och 
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radnummer i Paperline. Log loggar även varje meddelande som skickas till höglagersystemet. 

Höglagersystemet sköter hantering av de pappersrullar som finns på höglagret exempelvis var de 

tillverkats eller vart de ska skickas. 

I Log är varje logginlägg kolumnbaserat där varje kolumn innehåller särskild information om 

logginlägget, se Figur 7.

• ID är ett unikt nummer för varje inlägg.

• Level beskriver vilken typ av inlägg det rör sig om och kan vara en av fem kategorier: 

COMM, DEBUG, ERROR, FATAL eller INFO. 

◦ COMM är ett meddelande som skickats till höglagersystemet. 

◦ DEBUG och INFO innehåller information som är användbar vid utveckling, oftast 

information som inte syns i programmet vid körning t.ex. status för ett visst objekt. 

◦ ERROR genereras när ett fel uppstått i systemet och innehåller oftast ett exception. Ett 

fel behöver dock inte betyda att systemet kraschar utan kan t.ex. bara innebära att 

användaren fyllt i ett kolli-ID som inte existerar. 

◦ Logginlägg med kategorin FATAL genereras när hela systemet riskerar att krascha på 

grund av ett fel i systemet.

• Application, Logger, Thread, User, Source, ClassName, MethodName och LineNumber 

beskriver varifrån inlägget genererats. 

• Message innehåller meddelandet som t.ex. kan vara det meddelande som skickas till 

höglagret eller mer detaljerad information om ett fel som uppstått.

• Exception (”Exc...” i Figur 7) beskriver tillsammans med Message det Exception som 

uppstått.

• TransactionType beskriver vilken typ av transaktion det gäller.
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2.3.2.2 MessageLog

MessageLog loggar alla meddelanden som Paperline skickar eller tar emot förutom de meddelanden

som skickas till höglagersystemet. Tabellen är strukurerad annorlunda än Log och har istället ett 

“Attribute Value”-upplägg. Varje rad i tabellen motsvaras inte av ett logginlägg utan är utspritt över 

flera rader, se Figur 8.

Varje logginlägg identifieras med kolumnen id och olika delar av logginlägget skapar en egen rad, 

men med samma värde i kolumnen id. Värdet på informationen ligger i kolumnen value och typen 

av information ligger i name. Vill man plocka ut t.ex. tiden det tagit för ett meddelande att skickas 

får man titta i kolumnen name efter en rad med värdet ElapsedTime och sen titta på samma rad efter

tiden i kolumnen value. 

2.4 Uppgiften

Eftersom felsökningsarbetet i Paperline var omständligt med många omfattande SQL-frågor i flera 

olika databastabeller ville ÅF ha ett system som underlättar arbetet för jourpersonalen. 

Jourpersonalens expertis skulle fortfarande användas, men information önskades presenteras lättare 

och snabbare. Om fel kunde identifieras smidigare och snabbare vore det till fördel för både 
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jourpersonal samt Paperline-kunderna. Jourpersonalens jourarbete skulle då bli mindre stressande 

samt att det avbrott i vardagsarbete eller fritidssyssla ett jourarbete medför skulle bli kortare och de 

kunde då snabbare återgå till det de gjorde innan. Det vore även en fördel för de pappersbruk som 

använder Paperline då de är beroende av den dokumenteringsdel som Paperline tar hand om när det 

gäller efterarbetet i tillverkningsprocessen.

Målet med uppgiften var att skapa en prototyp av ett system, fristående från Paperline, som 

snabbare och smidigare kunde visa den information jourpersonalen behövde för att lösa de fel som 

uppstod i Paperline. Prototypen skulle hämta sin information från Paperline-systemets 

loggdatabaser, men inte integreras som en del av Paperline. Vilken information som var relevant 

berodde helt på vilken typ av fel som inträffat vilket betydde att systemet skulle ha filter-funktioner 

för att jourpersonalen skulle kunna välja vilken typ av information de vill ha. Prototypen skulle 

också kunna presentera informationen på olika sätt för att underlätta läsningen. Jourpersonalen 

skulle t.ex. kunna få ett linjediagram över antalet exceptions under ett visst tidsintervall, få ett 

cirkeldiagram som visar hur stor del av alla meddelanden som gått fel eller bara få alla loggar under

ett visst tidsintervall i tabellform. Prototypen skulle hantera informationen från ett Paperline-system

som användes för ett specifikt pappersbruk, men ÅF önskade även att prototypen implementerades 

så generiskt som möjligt för att i framtiden kunna vidareutvecklas att hantera flera Paperline-

system.

2.5 Tekniker och verktyg

Det här delkapitlet innehåller information om de olika verktyg och tekniker som använts under 

projektet och kan vara bra för läsaren att känna till.

2.5.1 Windows Services

En Windows-tjänst, eller Windows Service som det heter på engelska, är ett program som arbetar i 

bakgrunden av Windows och kan arbeta aktivt under hela den tid Windows är igång. Tjänsterna 

körs frikopplat från användarens användarkonto och kan på så vis exekveras även om användaren 

inte är inloggad. Konceptet med Windows-tjänster är likt daemon-konceptet [18] som används i 

UNIX- och UNIX-liknande-system som exempelvis OS X [19] och Ubuntu [20]. [21]
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Ett exempel på en tjänst är Windows Update [22] som kan ställas in att automatiskt hämta och 

installera uppdateringar i bakgrunden utan interaktion med användaren.

2.5.1.1 Att konfigurera och styra en tjänst

Samtliga Windows-tjänster styrs via Service Control Manager [23] (SCM), vilket är en 

systemprocess som ansvarar för all interaktion med tjänsterna. Services är ett administratörsverktyg 

som via SCM och det API som SCM tillhandahåller kan användas för att starta, stoppa, pausa och 

återuppta Windows-tjänster. Via Services kan även inställningar göras så att valda tjänster startas 

upp automatiskt när Windows startar och man kan även göra inställningar för vilket användarkonto 

som tjänsten ska exekveras under. De olika användarkonton som en Windows-tjänst kan köras 

under är System, Network Service och Local Service. [21] 

Services startas enklast i  Windows 7 genom att trycka på tangentbordets Windows-tangent, skriva 

in texten “services.msc” i sökfältet och trycka på Enter. Programmet Services visas i Figur 9.
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2.5.1.2 Utveckling av en Windows tjänst

För att skapa en Windows Service applikation krävs att man implementerar applikationen så att den 

kan hantera kontrollmeddelanden från SCM. Implementationen sker enklast genom att använda 

Visual Studio [24] och .Net-ramverket [25], med de färdiga mallar och komponenter som erbjuds 

för Windows-tjänster. Används de färdiga mallarna skapas start-kod med bland annat tomma 

funktioner för tjänstens start och stop funktioner vars funktionalitet programmeraren själv kan 

definiera. [26]

2.5.2 .NET Framework

.NET Framework [25] är ett ramverk framtaget för applikationsutveckling på Microsoft Windows-

plattformen. .NET har ett stort klassbibliotek som underlättar utveckling av applikationer för både 

webb, desktop och mobiltelefoner. Klassbiblioteket är indelat i olika namnrymder och innehåller 

exempelvis klasser och metoder för att:

• hämta och skriva data till databaser (t.ex. Entity Framework [27], ADO.NET [28] )

• skriva dynamiska webbsidor (t.ex. MVC [29], ASP.NET [30] )

• skapa Windowsapplikationer (t.ex. Windows Forms [31], WPF [32] ). 

.NET stödjer flera olika språk [33], bl.a. C# [34], och C++ [35], och som i Java [36] kompileras 

koden inte direkt till maskinkod utan till ett plattformsoberoende språk som sedan kompileras till 

maskinkod vid körning av en virtuell maskin [37]. I .NET kallas språket Common Intermediate 

Language (CIL) [38] och den virtuella maskinen som sköter kompileringen till maskinkod kallas 

Common Language Runtime (CLR) [37]. Denna uppdelning innebär i teorin att program som skrivs

i .NET-ramverket kan köras på alla system så länge det finns en kompatibel CLR till systemet. I 

praktiken är det inte lika enkelt och Microsoft har bara skrivit en implementaion av CLR till 

Windows. Till bl.a Linux och OSX finns Mono Runtime [39] som dock inte än stödjer all 

funktionalitet i CLR [40]. Mono är dock ett pågående projekt och mer funktionalitet läggs till i varje

release. 
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2.5.2.1 Visual Studio

Visual Studio [24] är en integrerad utvecklingsmiljö (IDE) [41] framtaget av Microsoft för 

utveckling av programvara i .NET-ramverket. Visual Studio innehåller flera verktyg som hjälper 

utvecklaren att skriva, testa och debugga program. IDE:t består av tre huvuddelar: en kodredigerare,

en debugger och en grafisk designer. 

Kodredigeraren är ett verktyg för att skriva kod och underlättar skrivandet för utvecklaren med 

funktionalitet som kodkomplettering, färgkodning och markering av felaktig kod. 

Debuggern hjälper utvecklaren att hitta buggar och felaktigheter i sitt program. Funktionalitet i 

debuggern som att pausa, fortsätta och studera variabelförändringar i exekverande kod ger 

utvecklaren möjligheten att närmare analysera kodens beteende då den körs.

Den grafiska designern hjälper utvecklaren att på ett enkelt sätt, med hjälp av musen, skapa ett 

grafiskt användaregränssnitt för sitt program.

2.5.2.2 C#

C# [34] är ett programmeringsspråk utvecklat av Microsoft för .NET-plattformen. Språket är 

utvecklat för att vara ett enkelt, modernt, objektorienterat och typsäkert programmeringsspråk. Det 

är byggt på syntaxen och semantiken för C++ vilket innebär att de som kan utveckla i C++ känner 

igen sig i C#. I Figur 10 visas ett enkelt program som skriver ut “hello, world” i konsolen.

16

Figur 10: C# Hello World



Språket hette från början Cool (C-like object oriented language) [34] och utvecklades för att vara 

grunden till klassbiblioteket i .NET. Språket döptes senare om till C# på grund av att varumärket 

Cool redan fanns registrerat.

Språket har stöd för stark typkontroll, kontroll av array-storlekar, kontroll innan användning av ej 

initialiserade variabler och automatisk minneshantering. C# är skapat för att kunna användas till 

utveckling av både små system med en enda dedikerad uppgift och stora avancerade system med 

många funktioner.

2.5.2.3 Entity Framework

Entity Framework [27] är ett objekt-/relationmappnings-ramverk [42] för Microsofts .NET-ramverk.

Entity Framework utvecklades eftersom utvecklare behövde ha koll på både hur datamodellen såg 

ut i programmet de utvecklade och hur datamodellen såg ut i databasen. De behövde översätta datan

fram och tillbaka vid skrivning och hämtning från databasen och det blev en omständlig process. 

Entity Framework tar hand om denna översättning och det enda utvecklaren behöver veta är hur 

datamodellen ser ut i programkoden. 

Vid arbete med Entity Framework används så kallade Entity Data Models (EDM) [43] som 

representerar objektet i programkoden. Denna modell skiljer sig från modellen i databasen och 

utvecklaren kan använda fördelarna med programmering så som arv eller listor med egenskaper 

utan att behöva tänka på hur denna modell ska se ut i databasen. 

2.5.3 Databaser

2.5.3.1 Relationsdatabas

En relationsdatabas [44] är en databas som har en samling tabeller där varje tabell är strukturerad 

med kolumner och rader. Datan i en tabell representerar en relation och enligt relationsmodellen 

måste varje tabell innehålla ett id, en primärnyckel [45], för att unikt kunna identifiera varje rad. 

Relationer mellan rader i olika tabeller kan skapas med hjälp av en främmandenyckel [46] som 

pekar på en primärnyckel i en annan rad.
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Varje post i en tabell representeras av en rad där posten är indelad i attribut som presenteras i 

kolumner. Alla poster i en enskild tabell har alltid samma attribut. 

2.5.3.2 SQL

SQL [2], Structured Query Language, är ett programmeringsspråk för hämtning och manipulering 

av data i relationsdatabaser. SQL utvecklades från början på IBM av Donald D. Chamberlin, Donald

C. Messerly och Raymond F. Boyce tidigt 1970-tal. Språket var designat för att hämta och 

manipulera data från IBM:s databashanteringssystem System R. Senare har dock flera företag 

använt och utvidgat språket i sina databassystem. SQL är uppdelat i två delspråk: ett 

datadefinitionsspråk (DDL) [47] och ett datamanipulationsspråk (DML) [48]. 

Datadefinitionsspråket används för att definiera databasschemat och består framför allt av tre olika 

uttryck: CREATE, DROP och ALTER. CREATE skapar objekt i databasen så som tabeller, 

kolumner, vyer, index eller lagrade procedurer. DROP raderar objekt och all data i objektet och 

ALTER redigerar redan befintliga objekt som t.ex. att ändra datatypen för en kolumn. 

Datamanipulationsspråket används för att hämta, radera och redigera data i databastabellerna och 

består framför allt av uttrycken SELECT, INSERT INTO, UPDATE och DELETE FROM. SELECT

används för att hämta data och för att redigera data används uttrycket UPDATE. För att lägga till 

data används INSERT INTO och när man ska radera data från tabellerna används DELETE FROM. 

2.5.3.3 Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server [49] är en serverprogramvara för relationsdatabaser utvecklad av Microsoft. 

Systemet byggde från början på kod som Microsoft köpte från Sybase SQL Server [50]. Microsoft 

och Sybase utvecklade systemet tillsammans till OS/2 eftersom Sybase SQL Server inte fanns till 

Microsofts operativsystem. Vid släppet av Windows NT gick dock Microsoft och Sybase skilda 

vägar och Microsoft köpte rättigheterna till alla versioner av systemet skrivet till Microsofts 

operativsystem. SQL Server version 7 innehöll fortfarande Sybase:s kodbas, men till SQL Server 

2005 var all kod från Sybase omskriven.
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I Microsoft SQL Server går det att anropa databaserna med vanlig SQL, men Microsoft och Sybase 

utvecklade tillsammans ett programmeringsspråk kallat Transact-SQL (T-SQL) [51] som är en 

utbyggnad på vanlig SQL. T-SQL inkluderar, till skillnad från vanlig SQL, procedurell 

programmering, lokala variabler samt ett antal stödfunktioner såsom funktioner för att hantera 

strängar, data och matematiska uträkningar. T-SQL hanterar även DELETE- och UPDATE-

påståenden annorlunda och alla dessa ändringar gör att T-SQL blir turingkomplett [52] vilket 

betyder att man kan beräkna samtliga beräkningsbara problem i T-SQL.

Microsoft SQL Server finns i ett flertal olika versioner för olika målgrupper vilket gör att systemet 

kan passa för alltifrån små applikationer som bara körs på en dator till stora nätverkssystem med ett 

stort antal användare samtidigt. 

2.5.3.4 SQL Server Management Studio

SQL Server Management Studo [53] är ett program för att hantera Microsoft SQL Server och har 

funnits tillgängligt för allmänheten sedan släppet av Microsoft SQL Server 2005. SQL Server 

Management Studo kan användas för att exempelvis skapa, redigera och radera databaser, tabeller 

och kolumner. Det finns både en textvy där användaren får skriva sina egna SQL-frågor och en 

grafisk vy där användaren kan peka och klicka med musen. Med objektutforskaren kan användaren 

med hjälp av musen utforska alla databasobjekt som ligger på server som t.ex. tabeller, kolumner, 

vyer och lagrade procedurer. 

2.5.4 Webb GUI

2.5.4.1 ASP.NET MVC

ASP.NET MVC [54] är ett Microsoft ramverk för att utveckla webbapplikationer enligt Microsofts 

tolkning av designmönstret MVC [55] ( Model-View-Controller). Webbapplikationer som utvecklas

enligt ramverket består av tre olika typer av huvudkomponenter: Modeller, Vyer och Kontroller. 
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Modell-objekt används för att representera webbapplikationens tillstånd. Vy-objekt är de objekt som

utgör de grafiska gränssnitt som visas för användaren, normalt baseras de på information från 

modell-objekt tillsammans med grafiska komponenter som knappar, textrutor, bilder etc. Kontroller-

objekt hanterar användarinteraktion från vy-objekt, genomför eventuella tillståndsändringar i 

modell-objekt och förser vy-objekten med den information som ska presenteras.

2.5.4.2 Razor

Razor [56] är en vy-motor som introducerades i ASP.NET MVC 3 som tillåter användaren att med 

hjälp av Razor-syntax blanda statisk HTML med dynamisk C#- eller VB-kod [57] för att skapa 

dynamiska hemsidor. 

Syntaxen bygger på användandet av “@” som startnotation för att dynamisk kod följer och kräver 

tack vara sin smarta parser ingen slutnotation. Dock krävs det ett nytt “@” framför varje ny sats. 

Razor-syntaxen tillåter även användandet av större kodblock genom notationen “@{ }” där kod kan

definieras mellan de så kallade måsvingarna ( “{“ ). Eventuella variabler som deklareras i ett 

kodblock tillåts även användas utanför det block där de definierats. Notationen “@( )” kan även 

användas för att evaluera uttryck och uttrycket ska då definieras mellan parenteserna.
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Figur 12 visar ett enkelt exempel av Razor-syntaxen och Figur 13 visar den Html-Vy som motorn 

producerar utifrån exemplet. 
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2.5.4.3 HTML/CSS

HyperText Markup Language [58] (HTML) är ett märkspråk för uppbyggnad av webbsidor i 

webbläsare. Det är skrivet med HTML-element som skrivs ut med hjälp av HTML-taggar vilket är 

ord inneslutna i vinkelparanteser. Dessa HTML-element beskriver hur webbläsaren ska strukturera 

upp innehållet och består oftast av en starttagg som påbörjar elementet och en sluttagg som avslutar 

elementet. Sluttaggen innehåller ett snedstreck framför ordet för att visa att elementet ska avslutas.

Figur 14 visar två exempel där det andra exemplet även visar att man kan lägga in mer information i

starttaggen.

Det finns även HTML-element som bara består av en HTML-tagg, så kallade tomma element,  och 

dessa element har snedstrecket i slutet av taggen. Figur 15 visar ett exempel på ett tomt element.

HTML används dock bara för att lägga upp strukturen och logiken för en webbsida, hur sidan ska 

presenteras bestäms istället av en stilmall (eng: Cascading Style Sheets eller CSS) [59]. Stilmallar 

används för att kunna separera information om hur webbsidan ska presenteras när det gäller struktur

och stil vilket gör att HTML-dokumentet blir lättare att läsa. Stilmallen läggs i en egen fil som 

länkas in från HTML-dokumentet. 
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En stilmall innehåller ett antal regler där varje regel består av en eller flera väljare och ett 

deklarationsblock. Väljaren bestämmer vilken del av HTML-dokumentet som regeln ska appliceras 

på och kan vara t.ex. alla element av en viss typ, en viss klass eller bara element med ett visst ID. 

Deklarationsblocket består av ett antal deklarationer där varje deklaration består av en egenskap, ett 

kolon, ett eller flera värden och avslutas med ett semikolon, se Figur 16.

2.5.4.4 Javascript

Javascript [60] är ett programmeringsspråk, eller mer precist ett skriptspråk [61], som används på 

webben för att skapa dynamiska webbsidor, exempelvis webbsidor som användaren kan påverka 

utan att den behöver laddas om. Språket utvecklades från början till webbläsaren Netscape 

Navigator [62] av Brendan Eich, men är nu implementerat i de flesta stora webbläsare som t.ex. 

Google Chrome [63], Mozilla Firefox [64], Internet Explorer [65] och Opera [66].

Javascript-kod skrivs antingen i själva HTML-dokumentet inuti skripttaggar(<script></script>) 

eller i en egen Javascript-fil med ändelsen .js. Syntaxen är väldigt lik den i Java [36], men en stor 

skillnad är att variabler inte är knutna till en typ utan en variabel kan byta typ även efter att den 

initialiserats. [67]

2.5.4.5 jQuery

jQuery [68] är ett funktionsbibliotek till Javascript som är designat för att göra det enklare att 

navigera på sidan, välja DOM-objekt [69], skapa animationer, hantera händelser och utveckla 

AJAX-applikationer [70]. jQuery är det mest använda Javascript-biblioteket idag där 60% av de 10 

000 mest besökta webbsidorna använder biblioteket [71]. jQuery ligger i en enda Javascript-fil och 
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för att använda biblioteket på en webbsida behöver sidan bara länka till filen, antingen om filen 

ligger lokalt på servern eller om länken pekar på en av de många kopiorna på webben. 

2.5.5 Google Charts

Google Charts [72] är ett Javascript-bibliotek för att skapa grafer och tabeller på webben. 

Biblioteket är gratis att använda, har ett väldokumenterat API och stöds av de flesta webbläsare. 

Google Charts kan implementeras och användas i en webbapplikation med hjälp av inbäddade 

Javascript. Biblioteket består av ett stort antal olika grafer och tabeller som går att skräddarsy för att

passa in på den sida där de implementeras. För samtliga tabeller och grafer i biblioteket används 

klassen DataTable ur biblioteket för den data som ska visas. Detta medför att när en instans av 

klassen DataTable väl är fylld med data är det enkelt att skifta vilken tabell eller graf som ska 

presentera datan.

Figur 17 visar några exempel på grafer och tabeller ur biblioteket. 

2.6 Sammanfattning

I kapitlet har uppgiften förklarats och en beskrivning av uppdragsvgivaren ÅF har givits. Paperline 

och jourarbetet har beskrivits och anledningen till uppgiften har tagits upp. Vidare har de olika 

teknikerna och verktygen som använts i projektet diskuterats och förklarats.
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3 Systemdesign

3.1 Inledning

När projektet startade var systemet endast ett förslag från jourgruppen och hade därav ingen 

framarbetad design eller kravspecifikation. ÅF önskade att vi skulle agera konsulter åt dem och en 

stor del av projektet har bestått av att analysera fram önskvärd funktionalitet och designa systemet 

efter deras önskemål. Projektet innefattade intervjuer och analys av data för arbeta fram 

övergripande systemdesign, databasdesign och applikationsdesign.

3.2 Övergripande design – Systemöversikt

I ett inledande möte med ÅF arbetades en övergripande design fram för systemet. I mötet 

diskuterades om systemet skulle integreras i Paperline eller om det skulle arbeta som ett fristående 

system med Paperline som informationskälla. Mötet resulterade i beslutet att systemet skulle arbeta 

fristående för att belasta Paperline så lite som möjligt. För att uppnå det beslutades att systemet 

skulle arbeta mot en egen databas, som med ett bestämt kontinuerligt tidsintervall uppdateras med, 

och lagrar, relevant data från Paperlines loggdatabas. Att använda en egen databas för systemet 

medförde att Paperline endast belastades då systemet hämtade data och inte vid processandet av 

datan.

ÅF önskade att systemets grafiska gränssnitt skulle vara webbaserat, av den anledningen att ett 

webbaserat gränssnitt skulle medföra plattformsoberoende. På så vis skulle applikationen enkelt 

kunna anpassas för att möjliggöra användande från en PC eller en surfplatta.

Designen för systemet består av tre delar som visas i Figur 18:

1. En servicedel för att i kontinuerliga tidsintervall hämta data från Paperlines databas.

2. En databasdel för att lagra hämtad data.

3. En webbapplikationsdel för att processa och presentera data från databasen.
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3.3 Intervjuer

ÅF hade från början inga idéer själva om hur systemet skulle se ut utan det har ingått i uppdraget att

ta fram en design som passar jourpersonalen och deras arbete. Detta har lett till att en stor del av 

projektet gått ut på att komma fram till vilka funktioner som bäst hjälper jourpersonalen i deras 

arbete. ÅF gav oss väldigt öppna händer när det gällde utvecklandet av systemet. 

Önskemål om funktionalitet har sakta vuxit fram i intervjuer med personalen i jourgruppen under 

projektets gång. Jourgruppen är systemets målgrupp och har därför haft stor inverkan på den 

funktionalitet som implementerats i systemet. Då det inte har funnits något tidigare system att 

jämföra med har de haft svårt att precisera exakt vad de vill ha. Intervjuerna har gått ut på att 

jourpersonalen fått berätta hur de gått till väga för att lösa de fel som uppstår i Paperline och 

funktionaliteten i systemet har formats för att förenkla det arbetet. 
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Figur 18: Övergripande design



Det system vi kom fram till att jourpersonalen ville ha var ett system som huvudsakligen förenklar 

letandet i Paperlines loggdatabaser. Det som tog tid i felsökandet var att formulera SQL-frågor som 

hämtade logginlägg mellan två datum och sen hitta ett logginlägg som inte såg rätt ut för att efter 

det kopiera XML-koden från en kolumn och klistra in den i en textredigerare. Hela den processen 

var mödosam så de önskade färre steg från att de skrev in datumen till att de fick ut XML-koden i 

läsbart format. 

Jourpersonalen har även önskat en diagramfunktion för att enklare kunna se t.ex. hur många 

meddelanden som gått fel under ett dygn och när under dygnet flest fel uppstått. Med den 

informationen kan de lättare välja ett tidsintervall när de ska leta bland logginläggen efter ett 

specifikt fel. 

Uppdrag har varit att utveckla ett system för Paperline på Iggesunds pappersbruk, men ÅF har haft 

en önskan om att systemet enkelt ska kunna skrivas om för att användas till Paperline på andra 

pappersbruk. 

Jourpersonalen har haft delade åsikter om vilken information som är viktig i felsökningsprocessen 

och vissa prioriteringar har fått göras för att hålla systemets databas så generisk som möjligt. 

Prioriteringarna har genomförts som så att den information som flest ansett varit viktigast har tagits 

med. 

3.4 Analys av data

Förutom intervjuer har en stor del av tiden gått åt till att analysera datan i Paperlines loggdatabas. 

Analysen har genomförts för att få fram information om vilken data som är viktig samt hur datan 

ska tolkas och översättas till systemets mer generella databas. Exempelvis har nyckelord analyserats

fram som används vid tolkning och klassificering av data som beskrivs närmare i kapitel 4.2.7.

Analysen har utförts genom manuell sökning samt analys av tabellerna och dess innehåll för att 

skapa förståelse av databasernas uppbyggnad samt innehållets relevans. Arbetet har till största del 

utförts i programmet SQL Management Studio vilket har inneburit att SQL-frågor har ställts för att 

få tillbaka resultatet i tabellform. 
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3.5 Databasdesign

Eftersom Paperlines loggdatabas är uppdelad i flera tabeller har databasen i vårt system designats 

för att vara så generell som möjligt. Systemet ska kunna visa logginlägg från de olika tabellerna i 

Paperline samtidigt och därför sparas de olika logginläggen från Paperline i en enda tabell i vårt 

system. Då de olika tabellerna i Paperlines loggdatabas inte ser likadana ut har en stor del av arbetet

gått ut på att jämföra tabellerna sinsemellan för att kunna hitta mönster där datan ser likadan ut i de 

olika tabellerna och föra dem samman i en kolumn i vår tabell. Intervjuerna med jourpersonalen har

också gett information om vilken data som är relevant att spara från de olika tabellerna så att vår 

databas inte behöver innehålla data som inte är intressant. 

3.5.1 Tabellen Event

Analysen av Paperlines loggdatabas har gett en databasdesign som fokuserar på en tabell kallad 

Event dit alla logginlägg från Paperline generaliseras. Varje inlägg i Event representerar ett 

logginlägg i Paperlines databas, oavsett vilken tabell logginlägget ursprungligen kommer ifrån. 

Meningen med tabellen är att den ska kunna spara informationen på ett generiskt sätt så att den 

relevanta informationen från de olika tabellerna i Paperline ska kunna sparas på ett och samma 

ställe. Detta har lett till att Event har ett antal olika kolumner: EventID, EventTypeID, StatusID, 

SourceID, ErrorTypeID, OriginID, OriginTimeStamp, ServerName, Thread, ElapsedTime och 

FromServerTimeStamp. Tabellen visas i Figur 19.
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EventID är primärnyckeln som identifierar varje inlägg och används i flera tabeller för att länka 

t.ex. fel och payload till varje inlägg. EventTypeID är en främmandenyckel som länkar till tabellen 

EventType som visar vilken typ av logginlägg det är. Det kan handla om att det är ett meddelande 

som skickas från höglagret eller att det är fel som uppstått i en viss process. StatusID är en 

främmandenyckel som länkar till tabellen Status som kategoriserar logginlägget i grövre kategorier 

som att det är ett fel eller ett kommunkationsmeddelande. ErrorTypeID är en främmandenyckel som

länkar till tabellen ErrorType om logginlägget är klassat som ERROR och på så vis kategoriserar 

logginlägget i olika feltyper. SourceID är en främmandenyckel som länkar till tabellen Source som 

innehåller information om vilken tabell logginlägget kom ifrån. OriginID är det ID logginlägget 

hade i sin ursprungliga databas och OriginTimeStamp är den tidpunkt som logginlägget 

ursprungligen genererades. ServerName och Thread är två kolumner som är specifika för Log-

tabellen från Paperlines loggdatabas och beskriver vilken server och tråd som genererat 

meddelandet. ElapsedTime är specifik för MessageLog-tabellen och beskriver hur lång tid det tog 

för meddelandet att komma fram till mottagaren. FromServerTimeStamp är tidpunkten när vårt 

system hämtade datan från Paperline. 
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Figur 19: Tabell - Event



3.5.2 Tabellen EventType

Tabellen EventType, som visas i Figur 20, används för att klassificera typer av Event. Det kan t.ex. 

vara “RecieveWCS” vilket betyder att logginlägget var ett meddelande från höglagret till Paperline. 

EventTypeID är primärnyckeln och EventTypeName är namnet på typen. 

3.5.3 Tabellen Status

Status, som visas i Figur 21, är den grövre kategoriseringen av logginlägg i Event och ett inlägg kan

vara kategoriserat som en av fem typer:

• COMM

• DEBUG

• INFO

• ERROR

• FATAL
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Figur 20: Tabell - EventType

Figur 21: Tabell - Status



COMM innebär att det är ett kommunikationsmeddelande dvs. ett meddelande skickat till eller från 

ett annat system än Paperline. DEBUG och INFO är ett meddelande som utvecklarna av Paperline 

använder när de vill ha information om systemet utan att behöva skriva ut det på skärmen. ERROR 

betyder att ett fel inträffat i systemet och FATAL innebär att det är ett fel som fått systemet att 

krascha helt och hållet och behöver tas hand om genast. 

StatusID är primärnyckeln och StatusName är namnet på statusen.

3.5.4 Tabellen ErrorType

ErrorType, som visas i Figur 22, är en kategorisering som används när ett logginlägg är markerat 

med Status ERROR. Kategorierna baseras ofta på vilket slags Exception som kastats, såsom 

UserInteractionException eller SqlException, men kan även beskriva att t.ex. ett Deadlock inträffat. 

ErrorTypeID är primärnyckeln och ErrorTypeName är namnet på kategorin. 
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Figur 22: Tabell - ErrorType



3.5.5 Tabellen Source

Source, som visas i Figur 23, beskriver vilken tabell varje logginlägg i Event ursprungligen kommer

ifrån vilket kan vara MessageLog eller Log. 

SourceID är primärnyckeln och SourceName är namnet på källan. 

3.5.6 Tabellen Payload

Tabellen Payload, som visas i Figur 24, används för att spara och klassificera meddelanden. 

Eftersom ett logginlägg kan ha flera payloads, t.ex. både XML-meddelande och felmeddelande, 

sparas de i en egen tabell med en referens till ett EventID istället för att Event länkar till Payload. Så

flera inlägg i Payload kan länka till samma EventID.
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Figur 23: Tabell - Source

Figur 24: Tabell - Payload



PayloadID är primärnyckeln och EventID är främmandenyckeln som länkar till ett inlägg i Event-

tabellen. PayloadTypeID är en främmandenyckel som länkar till PayloadType vilken beskriver 

payloadens typ och Text är den kolumn där meddelandet sparas. 

3.5.7 Tabellen PayloadType

PayloadType, som visas i Figur 25, länkas från Payload och beskriver vilken typ av payload 

inlägget är. Det kan t.ex. vara “Message” om det är ett XML-meddelande eller “Exception” om det 

är en felmeddelande. 

PayloadTypeID är primärnyckeln och PayloadTypeName är typen av payload. 

3.5.8 Indexering

Primär- och främmandenycklarna i systemets databas har indexerats [73] för att få upp farten på 

sökningarna. Från början hade databasen bara index på primärnycklarna, men det tog då 30 

sekunder att söka fram ett Payload-inlägg som tillhörde ett visst Event vilket är för lång tid. 

Lösningen blev då att även indexera främmandenycklarna för att få ner söktiden. 
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Figur 25: Tabell - PayloadType



3.6 Applikationsdesign 

Systemet är designat som två applikationer där den ena applikationen ansvarar för att intervallvis 

hämta data från Paperline, tolka datan och skriva den till systemets databas. Den andra 

applikationen är användargränssnittet som ansvarar för användarinteraktion, hämta data ur 

systemets databas och visa upp den på skärmen för systemets användare. 

Anledningen till att systemet delats i två delapplikationer beror på att hämtning av data från 

Paperline ska ske i kontinuerliga tidsintervall samt att hämtningen inte kräver någon 

användarinteraktion. Genom att dela systemet i två applikationer kan delen för hämtning 

exempelvis installeras på en server och på så vis alltid vara igång. 

3.6.1 Intervallvis hämtning av data - service

När applikationen som uppdaterar systemets databas med kontinuerliga tidsintervall designades var 

vi tvungna att ta hänsyn till flera aspekter som:

•  storleken på tidsintervallet

•  hur programmet skulle exekveras 

• vilka tekniker som skulle användas. 

Tidsintervallet var tvunget att vara så pass litet att databasen var uppdaterad och innehöll 

informationen om ett felärende då jourpersonalen rings upp av kund. Samtidigt fick tidsintervallet 

inte vara så litet att det skulle innebära för hög belastning på Paperline då upprättandet av 

databasanslutningar är resusrs- och tidskrävande [74]. Vi har i intervjuer med jourpersonalen 

kommit fram till att ett tidsintervall på 5 minuter skulle täcka de flesta felärenden samt att 

intervallet är tillräckligt stort för att inte belasta Paperline onödigt mycket. Tidsintervallet ändrades 

dock senare till 1 minut efter testdriftsättningen vilket diskuteras vidare i kapitel 5.2.1.
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Då hämtning av data skulle ske kontinuerligt var det ett naturligt val att applikationen skulle köras 

på en serverdator. En serverdator är normalt sett alltid igång och kan på så vis kontinuerligt utföra 

uppgiften dygnet runt. 

För att applikationen inte skulle kräva någon användarinteraktion diskuterades två möjliga tekniker. 

Den ena tekniken vore att implementera applikationen som en enkel konsollapplikation och 

schemalägga applikationens exekvering med hjälp av Windows schemaläggare [75]. Den andra 

tekniken vore att implementera applikationen som en Windows-tjänst och med hjälp av en timer 

eller sovfunktion ställa in tidsintervallet. 

En Windows-tjänst körs i bakgrunden och behöver inte avbryta sin exekvering mellan intervallen 

som i fallet med en schemalagd konsollapplikation. Eftersom exekveringen inte avbryts kan en 

Windows-tjänst spara tillstånd mellan intervallen som exempelvis information om senaste 

hämtningen. Vi valde att använda oss av en Windows-tjänst för att utföra uppgiften då det gav oss 

möjligheten att spara tillstånd mellan tidsintervallen samt att valet föredrogs av ÅF.

  

3.6.2 Användargränssnitt 

ÅF ville att systemet skulle användas genom en webbläsare och eftersom de huvudsakligen 

använder Microsoft-produkter på kontoret föll valet på Microsoft MVC 5 som grund för det 

grafiska gränssnittet. Användandet av MVC 5 och Microsofts produkter som bas för hela systemet 

medförde att vi enklare kunde återanvända kod mellan de olika delarna i projektet. Exempelvis 

använder användargränssnittet samma kod för databasmodellen som applikationen vid intervallvis 

hämtning av data från Paperline.

Användandet av MVC 5 medför även att man kan blanda Javascript, HTML och Razor för att 

grafiskt bygga ett snyggt användargränssnitt och samtidigt använda C#-kod och .NET-ramverket på 

webbapplikationens serversida för att hantera datakopplingar och processande av data.
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ÅF önskade att användargränssnittet skulle kunna visa statistisk data i grafer och det finns en uppsjö

av olika tekniker och bibliotek för att visa grafer på en webbsida. Vi valde att använda oss av 

Google charts eftersom det var gratis att använda, kunde skapa interaktiva grafer samt att det var 

relativt enkelt att använda. Vi tittade dock även på .NETs inbyggda lösning, men den valdes bort 

tidigt eftersom den bara genererade en statisk bild utan möjlighet att interagera med diagrammet 

efteråt. 

Implementationen av användargränssnittet beskrivs i kapitel 4.3.4.

3.7 Sammanfattning

I kapitel 3 har Systemets design diskuterats. Systemets designval har diskuterats utifrån systemets 

olika delkomponenter och både systemets databasdesign samt applikationsdesign har behandlats.  

Kapitlet har även gett läsaren en inblick i de arbetsmetoder som använts för att identifiera 

jourgruppens behov och ta fram systemets grundläggande design. 
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4 Systemimplementation

4.1 Inledning

Implementationen av systemet har utförts i Visual Studio som en och samma lösning (solution) där 

systemets delkomponenter delats upp som egna projekt i lösningen. Lösningen består av de fem 

delprojekten Entities, SystemMonitorService, SystemMonitorServiceLib, 

SystemMonitorServiceDebugger och SystemMonitorServiceWebGui. Detta kapitel beskriver 

sambanden mellan de olika delprojekten och hur de tillsammans använts för att bygga systemets två

applikationsdelar, Windowstjänsten och Webbapplikationen.

Utvecklingen av systemet har utförts mot en statisk kopia av Paperlines databas vilket medfört att 

testning av funktionalitet som kräver ett dynamiskt dataflöde från Paperline krävt extra 

implementation. De berörda delarna tas upp i detta kapitel. 

4.2 Windowstjänsten - Hämtning och generalisering av data

I detta delkapitel beskrivs implementation av Windows-tjänsten, hur dess uppgift att hämta, tolka, 

generalisera och skriva data till systemets databas från Paperline realiserats.

4.2.1 Implementationsöversikt

För att utnyttja återanvändandet av kod samt underlätta felsökning under implementationen har 

Windows-tjänsten implementerats som fyra delprojekt i Visual Studio (se Figur 26). Projektet 

SystemMonitorService använder SystemMonitorServiceLib som i sin tur använder Entities för att 

skapa Windows-tjänsten och SystemMonitorServiceDebugger projektet användes för att simulera 

Windows-tjänsten i testningssyfte.  
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4.2.2 Entities 

Projektet Entities innehåller den av Entity Framework genererade datamodellen som representerar 

databastabellerna systemet jobbar mot. Entities ansvarar även för uppkopplingen mot databaserna. 

Eftersom Paperlines loggdatabas innehåller mer data än vårt system behöver, har databasvyer 

skapats för att visa den relevanta datan. Uppkopplingen sker sedan mot den vyn vilket medför att vi 

inte har några skrivrättigheter och därför inte heller kan ställa till med något i Paperline. Vyn 

använder även attributet NOLOCK för att applikationen inte ska låsa Paperlines loggdatabas vid 

hämtning av data. Med hjälp av vyn genererar Entity Framework sedan datamodellen. 

Datamodellen består av klasser med attribut för att på ett objektorienterat vis representera 

databasernas tabeller. Figur 27 visar datamodellen för tabellerna i Paperlines loggdatabas och Figur 

28 visar datamodellen för systemets databas. 
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Figur 26: Implementationsöversikt - Service
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Figur 27: Datamodell Paperline

Figur 28: Datamodell för systemet som utvecklats



4.2.3 SystemMonitorServiceLib 

SystemMonitorServiceLib projektet är skapat för att innehålla de klasser och metoder som 

Windows-tjänsten behöver för att utföra sina uppgifter. Bibliotekets huvudklass ServiceWorker 

innehåller metoden run() vars uppgift är att hämta, tolka och generalisera data för ett visst 

tidsintervall ur Paperlines databas samt att skriva den tolkade datan till systemets databas. 

SystemMonitorServiceLib använder projektet Entities för att i implementationen kunna använda 

dess datamodell vid läsning av data från Paperline och skrivning av data till systemets databas. 

4.2.4 SystemMonitorService

Projektet SystemMonitorService implementerades med mallen för att skapa Windows-tjänster i 

Visual Studio och utgör själva tjänst-applikationen. Tjänsten använder projektet 

SystemMonitorServiceLib då dess huvudklass SystemMonitorService använder en instans av 

klassen ServiceWorker för att utföra arbetet. Klassen SystemMonitorService  innehåller metoder för

att starta och stoppa tjänst-applikationen. Metoden för att starta tjänsten startar en tråd av metoden 

pullDataFromDatabase som ser till att instansen av ServiceWorker exekverar metoden run() med 

bestämt tidsintervall tills dess att metoden för att stoppa tjänsten körs. När metoden för att stoppa 

tjänsten exekveras så väntar applikationen på att exekverande tråd körs klart innan tjänsten avslutas.

Figur 29 visar nästintill all kod för tjänsten.
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4.2.5 SystemMonitorServiceDebugger 

För att debugga en Windows-tjänst i Visual Studio krävs att tjänsten är installerad på datorn och 

exekveras samtidigt som Visual Studios debugger kopplas till den. För att kringgå den omständliga 

processen och underlätta utvecklingsarbetet valde vi att skapa projektet 

SystemMonitorServiceDebugger. SystemMonitorServiceDebugger implementerades som en 

Windows Form applikation med identisk funktionalitet som SystemMonitorService projektet för att 

simulera exekveringen av Windows-tjänsten.

Användandet av SystemMonitorDebugger bidrog till att utvecklandet av funktionaliteten för 

ServiceWorker klassen i projektet SystemMonitorServiceLib gick att testa och debugga enklare 

under tiden utvecklingen pågick. SystemMonitorDebugger utvecklades endast som ett 

utvecklingsverktyg och är inte en del av den slutliga produkten. Figur 30 visar utseendet av debugg-

applikationen med start- och stoppknappar för att simulera starta och stopp av Windows-tjänsten. 

Applikationen innehåller även ett textfält för att skriva ut debug-information under körning samt ett 
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Figur 29: SystemMonitorService



datumfält för att simulera starttidpunkt och till höger om den en textruta för att mata in storleken på 

hämtningsintervallet i minuter. Anledningen till att tiden gick att ställa in i applikationen var att 

utvecklingen skedde mot en kopia av Paperlines databas som bestod av 3 månaders data mellan 

mitten av oktober 2013 och mitten av januari 2014. Genom att kunna ställa startdatumet och 

tidsintervallet kunde debuggern simulera vilken tidpunkt Windowstjänsten kördes och att tiden gick 

mellan datahämtningarna.
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Figur 30: SystemMonitorServiceDebugger



4.2.6 Generalisering av data

Generaliseringen handlar om att hämta data från Paperlines två loggtabeller MessageLog och Log 

och skapa nya logginlägg i vårt systems databas med hjälp av den datan. De nya inläggen som 

skapas i vårt systems databas ser likadana ut oavsett om datan kommer från MessageLog eller Log 

och denna omvandling sker med klasserna MessageLogGeneralizer och LogGeneralizer. 

LogGeneralizer och MessageLogGeneralizer ärver från den abstrakta klassen Generalizer för att det

ska vara enkelt att lägga till en ny Generalizer om systemet byggs ut för att stödja fler versioner av 

Paperline. Generalizer specificerar ett antal listor med värden från systemets databas som alla 

Generalizers måste veta om samt en konstruktor som initialiserar listorna. Förutom detta 

specificeras en metod generalizeInterval(DateTime from, DateTime to) som hämtar de logginlägg 

från Paperlines loggdatabas som lagts in mellan datumet “from” till datumet “to” och skickar 

tillbaka dem som en lista med generaliserade Event-objekt. Sedan är det upp till varje klass som 

ärver från Generalizer att skriva koden som hämtar och generaliserar datan. 

4.2.7 Parsning av data 

Parsning av data sker i klasserna LogParser och MessageLogParser. Deras huvuduppgift är att ta 

emot strängar från tabellerna Log och MessageLog i Paperlines loggdatabas och klassificera 

logginlägg till olika typer så som ErrorType och EventType. Detta utförs med Regex [76] för att 

hitta specifika mönster i strängarna som kan vara väldigt långa. 

Vid klassificering av ErrorType parseras felmeddelandet för ett Event och både LogParser och 

MessageLogParser använder bland annat mönstret “Exception” för att utföra uppgiften. Parsning 

sker genom att felmeddelandet söks igenom efter ett ord som innehåller mönstret och sedan används

hela ordet för klassificeringen. Det kan exempelvis handla om UserInteractionException eller 

SqlException.  
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För att  ErrorType klassificera samtliga felmedelanden från MessageLog krävdes endast mönstret 

“Exception” vid parsningen, medans parsningen av felmeddelande från Log krävde ytterligare några

mönster för att utföra uppgiften.

Klassificering av EventType sker lite olika för tabellerna Log och MessageLog. För tabellinlägg i 

MessageLog sköts uppgiften utan hjälp av MessageLogParser klassen då värdet kan hämtas direkt 

från ett attribut utan omtolkning. EventType-klassificeringen av tabellinlägg från Log kräver dock 

parsning och använder LogParser-klassen för att tolka strängen i attributet ClassName. 

4.3 Webbapplikation

4.3.1 Implementationsöversikt

Implementationen av webbapplikationen har skapats som ett MVC 5-projekt i Visual Studio och 

utgör systemets användargränssnitt. Implementationen består av modell, kontroller och vy-objekt. 

Modellobjekten innehåller information om de grafer och tabeller som systemet ska visa i Vyn, 

Kontrollerobjekten ansvarar för användarinteraktion samt att förse applikationens vyer med de 

modeller som behövs för att rita upp det användaren vill se. Vyerna består av den Html-, Razor- och

Javascripts-kod som behövs för att rita upp dynamiska och interaktiva användargränssnitt för 

användaren. 

4.3.2 Modeller

4.3.2.1 ChartBuilder

ChartBuilder-klassen skapades för att förbereda och bygga de grafiska komponenter som ska visas i

användargränssnittet med Google Charts. Klassen bygger de grafiska komponenterna som 

“Google.DataTable.Net.Wrapper.Datatable” objekt  i C#  enligt den Google Charts-specificerade 

konventionen för hur de olika tabellerna och graferna ska konstrueras. De objekt som skapas kan 

sedan, med hjälp av en metod, generera en JSON-sträng [77] som representerar dess motsvarighet 

som det JavaScripts-objekt som Google Charts använder för att rita upp grafer och tabeller. 
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ChartBuilder använder klassen DataBaseHelper för att hämta den data som ska visas i de grafer och 

tabeller som byggs.

Användandet av ChartBuilder ledde till att mindre kod på klientsidan i form av Javascript behövde 

skrivas då den producerar kompletta objekt som Google Charts kan visa. Dessa objekt hade annars 

behövts byggas i det Javascript som exekverar Google Charts-koden. Detta var att föredra för oss 

eftersom vi kunde debugga ChartBuilder koden i Visual Studio.

4.3.2.2 DataBaseHelper

DataBaseHelper är den klass som används när data ska hämtas vid generering av diagram i 

webbapplikationen. DataBaseHelper använder i sin tur datamodellen från projektet Entities för att 

koppla upp sig mot databasen. Alla diagramalternativ som går att generera på webbplatsen har en 

eller flera egna metoder i DataBaseHelper för att hämta den specifika data som krävs för 

diagrammet. För att skicka tillbaka data används ett antal hjälpklasser för att spara data på det 

specifika sätt som diagrammet kräver. 

4.3.2.3 PiePiece

PiePiece är en klass för att instansiera de element som ska vara med i ett cirkeldiagram. Events 

hämtas från databasen och grupperas beroende på vad användaren vill ha statistik över. Den 

information som ska hanteras i diagrammet extraheras ut och läggs i en PiePiece. 

4.3.2.4 TableEvent

TableEvent är en modifikation av klassen Event för att passa i tabellerna som genereras i Google 

Charts. Informationen har gjorts tillgänglig lättare och behovet av öppna databaskopplingar som 

behövdes för att få ut information från Event har tagit borts. 
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4.3.2.5 HourValue

HourValue är en klass som används när data ska skickas till ett linjediagram som visar förändring av

data från timme till timme. Data hämtas från databasen och grupperas per timme och varje timme 

instansieras som en HourValue. 

4.3.3 Controller

Controller-klasserna är dit alla efterfrågningar från vyerna skickas. Det kan handla om att en ny sida

ska laddas eller att ny data på den nuvarande sidan ska laddas in. Varje Controller skapas i projektet 

som en C#-klass och innehåller metoder som anropas beroende på vilken adress som efterfrågan 

skickas till. Några metoder skickar bara tillbaka HTML-filen som vyn efterfrågar medan andra 

måste skapa diagram utifrån de parametrar som skickas med. De tar då hjälp av ChartBuilder för att 

göra detta och skickar sedan tillbaka diagrammet som en JSON-sträng.

Adressen som vyn anropar byggs upp på följande vis: ~/Controller/Metod/Parametrar. Först står 

adressen till servern och efter det läggs Controller, metodnamn och parametrar till.  De olika 

Controller-objekten har hand om sin vy: HomeController tar hand om de efterfrågningar som har 

med Home-vyn att göra, ListController tar hand om List-vyn och StatisticsController tar hand om 

Statistics-vyn. 

4.3.4 Vyer – Användargränssnitt 

Användargränssnittet har utvecklats i form av tre olika vyer, Home-vyn för att snabbt ge 

användaren en översikt av Paperlines status, Statistics-vyn för att generera statistisk data och List-

vyn där felsökningsarbetet i Paperline kan utföras.  

4.3.4.1 Home

Vyn Home ger en snabb överblick över de föregående 24 timmarna med diagram över antalet fel-

loggar, totala antalet logginlägg och genomsnittstiden över skickade meddelanden från Paperline.

Figur 31 visar hur startsidan ser ut. Det övre diagrammet visar antalet logginlägg per timme i blått 

med sin skala över antal på diagrammets vänstra y-axeln samt antalet fel-loggar per timme i rött 
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med skala över antal på diagrammets högra y-axel. Det undre diagrammet visar genomsnittstiden 

det tar att behandla ett meddelande i Paperline per timme med skalan i millisekunder på 

diagrammets vänstra y-axel. Båda diagrammens x-axlar motsvarar dygnets föregående 24 timmar 

med timmen som motsvarar nu längst till höger, exempelvis kan man se att klockan var någonstans 

mellan 15.00 och 15.59 då bilden till Figur 31 togs.

För att göra funktionen testbar under utvecklingen hämtades datan för de 24 timmarna från ett dygn 

tre månader tidigare. Detta då systemets databas under utvecklingstiden inte uppdaterades 

dynamiskt utan bestod av en statisk tre månadersperiod från Paperlines databas. 
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4.3.4.2 List

List är den vy där användaren kan ta fram en tabellvy över loggdatabasen. När användaren ska söka 

efter logginlägg kan vissa filter ställas in. Användaren kan ställa in mellan vilka datum inläggen ska

vara genererade, vilka tabeller inläggen ursprungligen ska komma från, vilken information som ska 

visas om varje inlägg och vilka typer av inlägg som ska visas. 

Figur 32 visar hur alternativ samt filterfunktionerna i  listvyn ser ut, i det övre grå fältet kan 

användare ställa in ett tidsintervall för sökningen, välja ursprungskälla för loggarna, välja ett 

snabbfilter för att bara visa fel-loggar samt mata in en sökfras för fritextsökning. I det mellersta grå 

fältet i Figur 32 kan användare genomföra mer specifika filter-inställningar för sökningar där kan 

exempelvis inställningar för att visa specifika feltyper av loggar ställas in.

Figur 33 visar resultatet från en sökning och i figurens övre grå fält kan inställningar för vilka 

kolumner som ska visas från ett sökresultat göras dynamiskt genom att klicka i checkboxarna. 

I List-vyn kan användaren sedan välja att få fram payloaden för ett logginlägg genom att klicka på 

logginlägget i listan. Då kommer användaren till en ny sida där payloaden visas med färgkodning 

om payloaden är ett XML-dokument. Figur 34 visar hur payloaden visas, i det här fallet ett XML-

dokument. 
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Figur 34: Vy - List XML

Figur 33: Data från en sökning i List-vyn



4.3.4.3 Statistics

I Statistics-vyn kan användaren välja att visa statistik över data från databasen med hjälp av 

diagram. Användaren kan exempelvis välja att få statistik över antalet inlägg av en viss feltyp eller 

jämföra antalet inlägg av olika status i ett visst tidsintervall. Figur 35 visar hur användaren kan 

ställa in diagrammet som ska genereras genom att i övre grå fältet ställa in tidsintervall och källa för

data samt vilken diagramtyp som ska användas för att presentera resultatet. I det undre grå 

filtreringsfältet i ställs sedan in vilken typ av data som ska presenteras i diagrammet.

Figur 36 visar resultatet när användaren klickat på knappen ”Generate diagram”. 
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4.3.5 Script

Javascript används i systemet för att göra webbtjänsten mer dynamisk genom att data ska kunna 

laddas utan att hela gränssnittet ska laddas om igen. Javascript används även för att rita upp de 

Google Charts genererade diagram som applikationen visar. Koden har delats upp i tre olika filer 

där varje vy har fått en egen fil.

4.3.5.1 home_functions.js

Skriptet home_functions.js har som största uppgift att rita upp diagram över de 24 senaste timmarna

på webbtjänstens förstasida. Det är två diagram där det ena visar antalet genererade loggar och det 

andra visar genomsnittstiden från att ett meddelande börjar genereras till att det nått sin 

slutdestination. Till detta används de två funktionerna drawErrorChart() och drawElapsedTimeChart

som via AJAX-anrop mot webbservern hämtar den data som diagrammen ska visa. 
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De två diagrammen är klickbara där användaren kan klicka på ett timmesintervall och skickas 

vidare till List-vyn där varje logginlägg kan studeras enskilt. För att utföra detta har varje diagram 

en egen händelselyssnare, errorEventListener och averageTimeListener, som plockar upp klick-

händelserna. Lyssnarna ser då till att hämta vilket tidsintervall användaren klickade på och skickar 

datan vidare till List-vyn som ritar upp en tabell med det valda tidsintervallet. Beroende på vilket 

diagram och del av grafen som klickas skickas olika inställningar som t.ex. att List-vyn bara ska 

visa loggar från MessageLog eller bara loggar markerade som ERROR.

4.3.5.2 list_functions.js

list_functions.js innehåller funktionalitet för hämta den data som tabellen i List-vyn ska innehålla. 

Filen innehåller även funktioner som ser till att gränssnittet är uppdaterat genom att exempelvis 

ändra namn på knappar, ändra vilka checkboxar som användaren för tillfället ska kunna klicka på, 

visa en laddningsikon vid datainladdning och visa eller dölja filtervyn. 

När användaren ställt in de filter denne vill använda såsom tidsintervall, vilka tabeller loggarna ska 

komma från och om bara loggar av en eller flera specifika kategorier ska visas, klickar användaren 

på “Get Logs”. Med hjälp av AJAX skickas filterinställningarna till webbservern som hämtar den 

data som passar filtreringen, formaterar datan till en sträng i JSON-notation som returneras till List-

vyn. Med hjälp av strängen genereras en tabell, bestående av maximalt 100 tabellinlägg, i List-Vyn 

med hjälp av Google Charts. För tabeller bestående av mer än 100 logginlägg används 

sidnavigering där kan användaren välja sida via en dropdown-lista.

För att användaren ska kunna läsa det meddelande som finns bifogat med nästan varje logginlägg 

klickar denne på det logginlägget i tabellen. För att kunna visa meddelandet har tabellen en 

händelselyssnare som tar hand om klickhändelsen. Händelselyssnaren hämtar ID:t från det klickade 

logginlägget och skickar det vidare till webbservern som returnerar en vy med meddelandets 

innehåll. 
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4.3.5.3 statistics_functions.js

Skript-filen statistics_functions.js innehåller de funktioner som ser till att rätt diagram genereras 

utifrån de inställningar användaren ställer in. När användaren ställt in det tidsintervall och den 

kategori denne vill jämföra, skapas ett AJAX-anrop med datan som därefter skickas till 

webbservern. Webbservern hämtar den relevanta datan och skickar tillbaka en JSON-formaterad 

sträng som Google Charts använder för att generera diagrammet. 

Förutom diagramgenerering innehåller statistics_functions.js funktioner för hantering av 

användargränssnittet. Exempelvis kan filteralternativen gömmas respektive visas och alla alternativ 

inom en kategori kan markeras eller avmarkeras. 

4.4 Sammanfattning

I kapitlet har implementationen av systemets olika delar förklarats. Kapitlet började med en översikt

över hela systemet och fortsatte sedan med en beskrivning av den del som hämtar data från 

Paperline och vilka datamodeller som krävts vid implementationen. Till sist diskuterades 

felsökningsverktygets implementation i form av en webbapplikation och dess användargränssnitt. 
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5 Resultat och värdering

I följande kapitel diskuteras och utvärderas projektets resultat utifrån projektets mål, det vill säga 

implementationen av ett system, fristående från Paperline, som underlättar felsökningsprocessen för

ÅFs jourpersonal. Även driftsättningen av systemet diskuteras vilket kan ses som en del av 

projektets resultat.

I kapitlet diskuteras även de problem som uppstått under projektets gång samt hur de lösts, vilket 

kan betraktas av läsaren som råd eller hjälp vid utveckling av liknande lösningar eller system. 

Kapitlet behandlar även framtida vidareutveckling av systemet där exempelvis utökad 

funktionalitet, förbättringar samt integration av flera Paperline-system diskuteras. 

5.1 Implementation

Projektet resulterade i implementationen av ett system som underlättar felsökningsarbetet i 

Paperline. Detta genom att samla informationen som krävs i arbetet på ett ställe, göra informationen

mer lättillgänglig samt ersätta de flera verktyg som tidigare krävts för att utföra uppgiften. 

Systemet som utvecklades består av en databas, en Windows-tjänst samt en webbapplikation som 

tillsammans bidrar till uppfyllandet av projektets mål.

5.1.1 Databasen

Användandet av en egen databas i systemet gjorde det möjligt att samla all data från Paperlines 

loggar på ett och samma ställe samtidigt som databasen frikopplar systemet från Paperline. 

Frikopplingen sker i det avseendet att systemets koppling mot Paperline endast används för att fylla 

systemets databas med data. När en användare sedan använder systemet vid felsökningsarbetet 

används systemets egen databas. Detta medför i sin tur att systemets belastning på Paperline blir så 

liten som möjligt.
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Databasen skapades så generisk som möjligt för att i framtiden, utan större problem, kunna koppla 

systemet mot flera datakällor för loggar samt flera Paperline-system. 

5.1.2 Windows-tjänsten

Anledningen till att systemet skulle arbeta frikopplat från Paperline grundades till stor del på att 

systemet inte märkbart skulle påverka prestandan i kundens system. Av den anledningen har 

Windows-tjänsten implementerats så att datahämtningar sker med minsta möjliga belastning av 

Paperline. Formatering av data som i vissa fall kunnat utföras via avancerade databasfrågor utförs 

istället av Windows-tjänsten efter att data hämtats. Att utföra formateringen efter hämtning har dock

bidragit till en mer komplex implementation av tjänsten, men samtidigt flyttat belastningen bort från

Paperline.

Windowstjänsten utökar kategoriseringen av de logginlägg som hämtats från Paperline genom att 

extrahera information som exempelvis typ av fel från en fellogg. Den utökade kategoriseringen har 

medfört att jourpersonalen lättare kan identifiera mer exakt orsaken till att ett logginlägg genererats.

Exempelvis kan jourpersonalen lättare identifiera vilken typ av fel som inträffat då informationen 

lyfts ut ur logginläggets annars ganska långa fel-meddelande.

5.1.3 Webbapplikationen

Tidigare, det vill säga före installationen av systemet, krävdes användandet av ett flertal verktyg 

samt avancerade SQL-frågor för att felsöka Paperlines loggar. Exempelvis krävdes programmet 

SQL Server Management Studio för att söka fram de logginlägg som var intressanta för ett 

jourärende samt en texteditor med stöd för färgkodning av XML för att kunna läsa inläggens 

meddelanden. Jourpersonalen var då tvungna att manuellt formulera de SQL-frågor som krävdes för

sökningarna samt manuellt kopiera meddelanden mellan programmen vilket kunde vara ganska 

tidskrävande. 
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Webbapplikationen utvecklades för att underlätta felsökningsprocessen för jourpersonalen och gör 

det genom att bland annat eliminera de element som beskrivs i exemplet ovan. Webbapplikation 

ersätter SQL-frågorna med ett lättanvänt, men kraftfullt, användargränssnitt där användaren via 

grafiska komponenter enkelt kan utföra sökningar bland logginläggen. Kopierandet av meddelanden

mellan programmen ersätts av enkla klick på logginlägg från sökresultat i en tabell vilket i sin tur 

resulterar i att meddelanden visas färgkodade i ett nytt fönster. På så vis underlättar 

webbapplikationen felsökningsprocessen genom att förenkla arbetsbördan samt ersätta de verktyg 

som tidigare krävts för att utföra uppgiften. 

För att ytterligare förenkla arbetsuppgiften för jourpersonalen implementerades funktionalitet för att

generera en lättillgängligg översiktsbild av Paperlines status. Översiktsbilden visas på 

webbapplikationens startsida i form av diagram över loggade händelser från Paperline det senaste 

dygnet. Händelserna avser antalet loggmedelanden och antalet fel som inträffat samt medeltid för 

behandling av skickade meddelanden.

Översiktsbilden har bidragit till att avvikelser lättare kan identifieras genom att studera 

diagrammens toppar och dalar. Diagrammen har även underlättat för jourpersonalen genom den 

klick-funktionalitet som implementerats i dem. Klick-funktionalitet som visar användaren all 

information för de berörda loggarna vid den tidpunkt användaren klickat på. Det vill säga om 

användaren klickar på antalet fel som inträffat timme 18 i diagrammet visas all logginformation om 

de fel-loggar som inträffat mellan kl 18.00-19.00. Då ett klick registreras vidarebefordras 

användaren automatiskt till webbapplikationens List-vy där loggarna visas och användaren behöver 

därav inte själv navigera dit samt ställa in filtret för sökningen. 

Webbapplikationen innehåller även funktionalitet för att visa statistisk data då det var ett av de 

initiala önskemålen från ÅF. Dock har inte lika mycket tid lagts på webbapplikationens statistikdel 

som andra delar av systemet då projekttiden varit begränsad. Istället har största delen av 

projekttiden prioriterats till den funktionalitet som genererat mest nytta gällande projektets huvud 

mål, dvs att underlätta felsökningsprocessen. Vilket i sin tur bidrar till att statistikdelen innehåller 

stora möjligheter för vidareutveckling som diskuteras i kapitel 5.4.2.3.
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Webbapplikationens statistikdel kan visa olika typer av diagram över statistisk data. Exempelvis 

kan diagram innehållande antalet fel som inträffat under ett specificerat tidsintervall visas grupperat

efter feltyps-klassificering.

5.2 Driftsättning

5.2.1 Testdriftsättning

Onsdagen den 9 april 2014 utfördes en testdriftsättning för att se om tjänsten klarade av att koppla 

upp sig mot Paperlines riktiga databas och hämta data. Testdriftsättningen genomfördes för att 

kontrollera att uppkopplingen över internet inte drastiskt förlängde överföringstiderna eller 

påverkade Paperline negativt.

Testdriftsättningen utfördes tillsammans med personal från ÅF som övervakade Paperlines 

prestanda och databas. Windows-tjänsten installerades lokalt på en dator efter att adressen mot 

vilken tjänsten kopplar upp sig och hämtar data ändrats. Med hjälp av Visual Studio övervakades 

tjänsten lokalt på datorn för att se att den uppförde sig som den skulle. Samtidigt hade personalen 

från ÅF koll på Paperline för att se att tjänsten inte lade för mycket belastning på Paperlines 

databas.

Vid testdriftsättningen gjordes ett par betraktelser som ledde till ett antal ändringar i tjänsten. Istället

för att tjänsten väntar fem minuter mellan varje hämtning som det först var tänkt identifierades att 

1-minutersintervall passade bättre. Då belastades Paperlines databas mindre vid varje hämtning och 

den tid det tog för tjänsten att upprätta en anslutning mot Paperlines databas var försumbar i 

sammanhanget vilket annars kunde ha varit en anledning till längre tid mellan varje hämtning. 

Det hittades även en bugg som medförde att tjänsten lade in dubbletter av vissa logginlägg i 

systemets databas. Anledningen till buggen var att Paperline ändrade tidsstämpeln på vissa inlägg 

efter att de lagts in vilket gjorde att tjänsten tolkade det som två separata inlägg. Lösningen blev att 

tjänsten efter en hämtning söker igenom systemets databas efter Event med identiska OriginID:n 

och vid träff raderas det Event med äldst tidsstämpel. Detta för att systemets databas ska innehålla 

korrekt data efter det att Paperline uppdaterat inlägg i dess databas. 
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5.2.2 Skarp driftsättning

Måndagen den 28 april sattes systemet i drift på ÅFs Karlstadkontor. Driftsättningen innebar att en 

webbserver, i form av IIS(Internet Information Services) [78] i Windows Server 2012, installerades 

på en virtuell maskin tillsammans med databasservern Microsoft SQL Server 2012. Efter 

installationen av serverprogramvarorna skulle hela systemet bestående av databas, Windows-tjänst 

samt webbapplikation flyttas från utvecklingsmiljön till serverdatorn.

För att behålla data som samlats under utvecklingstiden samt för att slippa återskapa 

databasdesignen på den nya serverdatorn installerades en kopia av utvecklingsdatabasen. I verktyget

“SQL Server Management Studio” användes funktionen “Backup Database”  för att skapa en 

backup-fil av databasen som sedan kunde flyttas och installeras på serverdatorn.  

För att kunna installera Windows-tjänsten byggdes en “Release”-version av tjänsten via Visual 

Studio vilket resulterade i att en mapp innehållande alla nödvändiga filer för tjänsten skapades som 

sedan kunde flyttas till serverdatorn för installation. Installationen på serverdatorn utfördes via 

kommandotolksraden:

“SC create SystemMonitor binpath = “C:\service\SystemMonitorService.exe”.

Efter att databasen och Windows-tjänsten driftsatts återstod installation och driftsättning av 

webbapplikationen. I IIS på serverdatorn skapades en applikationspool innehållandes en webbplats 

kopplad mot en specifik mapp. Från Visual Studio användes sedan funktionen “Publish” som via en 

wizard kopierade alla nödvändiga filer till den mappen.
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5.3 Problem

5.3.1 Debuggning av Windowstjänster

Vid utveckling av Windows-tjänster finns det inget enkelt sätt att testköra och debugga tjänster ifrån

Visual Studio. Då en Windows-tjänst ska testköras måste den först installeras i operativsystemet. 

Detta medför att för varje ändring i koden måste tjänsten avinstalleras och installeras på nytt för att 

kunna testköras. Tjänster går heller inte att startas från Visual Studio utan måste startas från 

Windows-verktyget Services och för att använda Visual Studios debugverktyg måste tjänsten 

kopplas till Visual Studio efter det att den startats. 

Då denna process var tidskrävande blev lösningen att skriva en debugger som i stort var en kopia på

tjänsten fast implementerad som en Windows Forms-applikation. För att undvika redundans i koden

bröts en stor del av funktionaliteten ut i ett klassbibliotek. Kvar i Windows-tjänsten och debuggern 

behölls endast funktionaliteten för att starta och stoppa hämtningen medan funktionaliteten för 

själva hämtningen implementerades i klassbiblioteket som både tjänsten och debuggern använder. 

Lösningen bidrog till att utvecklingen av tjänstens funktionalitet, dvs klassbiblioteket, enklare 

kunde testas via debuggern under utvecklingens gång. Detta eftersom debuggern inte behövde 

installeras, avinstalleras samt kopplas mot Visual Studios debugverktyg varje gång en testkörning 

skulle genomföras vilket hade varit fallet med en tjänst. 

5.3.2 Avsaknad av realtidsdata

Då systemet både hämtar och visar data från en databas som dynamiskt växer med tiden uppstod 

några mindre problem vid utvecklingen eftersom realtidsdata inte fanns tillgänglig. Utvecklingen 

skedde mot en statisk kopia av Paperlines databas vilket innebar att viss funktionalitet för hämtning 

och visning var tvungen att simulera att databasen växte med tiden. Exempelvis implementerades 

funktionalitet i debuggern för att ställa in starttidpunkt för hämtning samt simulering av att tiden 

gick då normalt sett hämtningar ska ske i realtid med en minuts intervall. 
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Även webbapplikationens startsida, som visar en översiktsbild av systemet i realtid, krävde en 

specifik implementation under utvecklingstiden då realtidsdata saknades. Efter att hela den statiska 

kopian av Paperlines databas hämtats och bearbetats innehöll systemets databas data för en 

tremånadersperiod tre månader tillbaka i tiden. Under utvecklingstiden implementerades därför 

översiktsbilden att visa data som var tre månader gammal istället för att visa realtidsdata. Den 

implementationen ändrades då systemet driftsattes. Figur 37 visar kod från webbapplikationens 

startsida under utvecklingen och Figur 38 visar koden vid driftsättning. 

5.3.3 Designen av MessageLog-tabellen

Designen av Paperlines databastabell MessageLog medförde en del problem i projektet. 

Eftersom tabellen var designad så att ett logginlägg bestod av flera rader uppstod vissa problem som

var tvunget att hanteras då ett logginlägg skulle tolkas, generaliseras och sparas till systemets 

databas. Antalet rader som ett logginlägg kunde bestå av var även variabel och ett inlägg kunde 

bestå av 10 upp till 30 rader beroende på vilken typ av logginlägg det motsvarade.

Normalt sett brukar en rad i en databastabell motsvara en post vilket skulle resultera i att varje 

element i den lista som Entity Framework genererar vid ett databasanrop motsvarar ett logginlägg. I

fallet med MessageLog-tabellen genererade Entity Framework en lista där flera element motsvarade

ett logginlägg. Detta resulterade i att listan var tvungen att grupperas i flera mindre listor, bestående 

av de element som tillsammans utgör ett logginlägg, innan logginläggen kunde tolkas och 

generaliseras.
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Figur 37: Koden under utvecklingstiden

Figur 38: Koden vid driftsättning



För att lösa problemet användes ett ganska avancerat linq-uttryck[79] för att gruppera listans 

element. Elementen grupperades i listor bestående av element innehållande samma id:n, det vill 

säga de id:n som i MessageLog-tabellen använts för att länka samman flera poster till ett 

logginlägg. Linq-uttrycket visas i Figur 39.

5.3.4 Errortypes Entity Framework-koppling 

Från början designades databasen med en egen tabell för ErrorType-kopplingar, dvs en tabell som 

kopplade ihop ErrorType-tabellen och Event-tabellen. Varje Event med status Error fick ett eget 

inlägg som beskrev vilken ErrorType Eventet var. Detta eftersom det var så få Event som hade 

statusen Error att vi tyckte att det var slöseri med plats att lägga in ErrorType i Event direkt då 

kolumnen för det mesta skulle vara NULL. Det skulle även bli enklare att lista alla felen i systemet 

om alla låg samlade i en tabell. 

När kopplingen till Entity Framework gjordes fick dock varje Event en egen lista med ErrorTypes 

då Entity Framework trodde att varje Event kunde kopplas till flera ErrorTypes. Så var dock inte 

fallet och detta gjorde att varje gång ett fel skulle hanteras i systemet var det tvunget att hanteras 

som en lista vilket gjorde det krångligare än det behövde vara. 

Lösningen blev att designa om databasen. Tabellen Error togs bort och Event fick en egen kolumn 

för ErrorTypes. Det tog inte speciellt mycket extra plats och kopplingen till Entity Framework blev 

bättre då varje Event bara fick en ErrorType istället för en lista. Att hämta alla fel från databasen 

blev inte heller svårare då det bara var att filtrera Event-tabellen där Status var ERROR. 
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Figur 39: Linq-uttryck gruppering av MessageLog 



5.3.5 Optimering av långsamma databasskrivningar

Att lägga till ett stort antal logginlägg samtidigt i en databas via Entity Framework kan vara 

tidskrävande på grund av Entity Frameworks standardinställningar. När ett inlägg ska läggas till i 

databasen måste inlägget först läggas till i en lista som Entity Framework hanterar. När ett nytt 

inlägg läggs till i den listan kontrollerar Entity Framework som standard om något av de andra 

inläggen har ändrats vilket kan ta lång tid om det är många inlägg i listan. Eftersom inläggen aldrig 

ändrades när vårt system skulle lägga till dem var det en onödig kontroll och när den inställningen 

stängdes av gick skrivningsprocessen mycket snabbare. 

5.3.6 Optimering: Indexering av Databaser

Från början hade systemets databas ingen indexering utöver primärnycklarna vilket märktes vid 

implementationen av meddelandevisningen i List-vyn. När användaren klickade på ett logginlägg 

för att visa meddelandet tog det 30 sekunder innan meddelandet visades. Det var när systemet skulle

leta upp meddelandet som tillhörde logginlägget som det tog tid eftersom systemet behövde söka i 

Payload-tabellen efter ett specifikt EventID. Eftersom EventID var en främmandenyckel och inte en

primärnyckel var den inte indexerad vilket gör en sådan sökning mycket tidskrävande. Lösningen 

blev då att även indexera främmandenycklar vilket gjorde att det tog mindre än en sekund att visa 

meddelandet istället för 30 sekunder som tidigare. 

5.4 Framtida utveckling

5.4.1 Integration av fler pappersbruk

Ett av önskemålen från ÅF under projektet har varit att systemet enkelt ska kunna utvidgas för att 

kunna användas på fler pappersbruk än Iggesund. Under utvecklingens gång har därför ett av 

designmålen varit att det enkelt ska gå att bygga ut systemet till att innehålla de andra 

pappersbruken som ÅF underhåller. I och med att tanken har funnits genom hela projektet och 
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hänsyn till det har tagits vid konstruktionen skulle en sådan utveckling inte vara speciellt tidsödande

och är antagligen det första som skulle implementeras vid en eventuell vidareutveckling av 

systemet. 

Skärblacka och Gruvön är de pappersbruk som skulle vara aktuella för integration. I och med att 

båda pappersbruken har samma databasdesign kommer analysarbetet bara behöva utföras en gång 

och båda bruken kan använda samma implementation. En implementation av de bruken i systemet 

skulle således bli en enkel, men för ÅF givande vidareutveckling.

5.4.2 Förbättringar

5.4.2.1 Fritextsökning

En fritextsökning i systemet kan ta väldigt lång tid, exempelvis kan en sökning med ett tidsintervall 

på tre dagar ta uppemot 20 sekunder beroende på antalet meddelanden, och är en funktion som 

skulle kunna förbättras vid en vidareutveckling av systemet. Ett sätt att snabba upp sökningarna 

skulle vara att skapa ett full text index[80] på databasen och använda full text search[81] vid 

fritextsökning. Då Entity Framework inte stödjer full text search i dagsläget skulle vissa omvägar 

behöva tas vilka var för tidskrävande för att hinnas med inom tidsramen för exjobbet. Full text 

search skulle snabba upp webbtjänsten otroligt mycket[82] och underlätta felsökande ytterligare. 

5.4.2.2 Cachning

När en sökning i List-vyn returnerar fler än 100 rader delas resultatet upp i fler sidor. Sökningen 

letar upp alla logginlägg som uppfyller sökningen, men returnerar bara de 100 första. När 

användaren byter sida måste sökningen göras om eftersom de resultat som inte visas inte sparas. Det

innebär att samma sökning utförs flera gånger vilket inte är speciellt effektivt. Genom att använda 

en cache [83] skulle sökningen kunna sparas vilket innebär att när användaren byter sida finns 

resultatet redan lagrat istället för att det måste sökas upp på nytt. 

63



5.4.2.3 Statistik

Då webbapplikationens statistikdel inte haft lika hög prioritet som annan funktionalitet i projektet 

finns goda möjligheter för vidareutveckling. Statistikdelen skulle kunna utökas med fler 

diagramtyper samt mer specifika diagram så som fel per månad/timme eller genomsnittlig tid för 

behandlade logginlägg likt diagrammen på startsidan fast med användarinställningar. Funktionalitet 

för att göra diagrammen klickbara likt startsidans diagram skulle även kunna implementeras för att 

användaren lättare ska kunna växla mellan vyerna och behålla filteringsinställningarna. 

5.4.3 Utökad funktionalitet

5.4.3.1 Övervakning

En av idéerna ÅF hade till projektet från början var att systemet skulle hålla ett visst antal 

parametrar under övervakning, såsom antalet deadlocks och sändningstiden för meddelanden. Om 

någon av parametrarna gick över en viss gräns skulle den jourhavande bli kontaktad automatiskt av 

systemet. Detta för att en eventuell krasch skulle kunna bli förhindrad eller för att den jourhavande 

kunde vara beredd på problemet om pappersbruket ringer upp. 

5.4.3.2 Användartriggad datahämtning

Ett önskemål vi fick i slutskedet av projektet var att användaren skulle ha möjligheten att manuellt 

kunna trigga en hämtning av data från Paperline. Som det är nu hämtar systemet data varje minut 

och jourpersonalen ville även kunna trigga en hämtning. Detta för att kunna se direkt om en ändring

de gjort i Paperline fixat problemet. Nu måste de istället vänta tills det att Windows-tjänsten nästa 

gång hämtar data. 
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5.5 Sammanfattning

I kapitlet har projektets resultat, dvs systemets implementation, diskuterats utifrån dess mål och 

huruvida målen har uppnåtts. Systemets driftsättning har också behandlats i kapitlet då de kan ses 

som en del av projektets resultat. I kapitlet diskuteras även de problem som uppstått under 

projektets gång samt möjligheter till förbättring och utvidgning av systemet vid en eventuell 

vidareutveckling.
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6 Slutsats

Syftet med projektet har varit att förenkla felsökningsarbetet för ÅFs jourpersonal i systemet 

Paperline och vår målsättning har varit att designa samt utveckla ett system som uppfyller det syftet.

Systemet ersätter de många verktyg som tidigare krävts och erbjuder användaren enklare 

sökningsmöjligheter samt en översikt av Paperlines status vilket förenklar jourpersonalens 

arbetsuppgift.

Systemet och projektet har varit lyckat för samtliga partner. Vi har lyckats att leva upp till de mål 

som vi satt på oss själva samt projektet och i slutändan har vi levererat ett system som idag används 

av jourpersonalen på ÅF i deras felsökningsarbete. Både vi själva och ÅF är nöjda med den 

slutgiltiga produkten och utifrån den respons vi fått från systemets användare har vi skapat ett 

verktyg som förenklar felsökningsprocessen för dem. 

Projektet har även lyckats över våra förväntningar då vi under projekttiden även hann med att 

installera och driftsätta hela systemet på en server hos ÅF. Driftsättningen var något vi initialt inte 

hade med i våra beräkningar, men då det i slutet av projektet fanns tid över och ÅF erbjöd oss 

möjligheten att få utföra driftsättningen själva kunde vi inte tacka nej. Driftsättningen av systemet 

har varit extremt intressant och lärorikt eftersom det var något vi aldrig tidigare genomfört under 

utbildningen samt att det gav oss extra bekräftelse på att vi faktiskt utvecklat ett fungerande system.

6.1 Projektutvärdering

6.1.1 Tidsåtgång

Att examensarbetet skulle ta mycket tid visste vi från början, men vi har ändå lagt mer tid än vi 

initialt trodde. Eftersom vi var väl medvetna om att arbetet skulle ta tid planerade vi att skulle 

spendera 3 hela arbetsdagar per vecka på ÅFs, men vi har även varit tvungna att arbeta helger då det

krävts för att följa de deadlines som funnits för uppsatsen. Arbetet som lagts på examensarbetet har 

varierat mellan ca 110-150 timmar per månad vilket är ganska mycket jämfört med de ca 90 timmar

per månad som kursen kräver, men något som krävts för att lyckas med projektet samt uppnå de 

goda resultat vi anser att projektet uppnått.
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Vi har under examensarbetet växlat mellan att arbeta med projektet och skriva på uppsatsen då vi 

varit tvungna att göra framsteg i projektet för att ha något att skriva om i uppsatsen. Sammanlagt 

har ungefär hälften av tiden lagts på projektet och andra hälften på uppsatsen, vilket vi även initialt 

hade planerat. 

Tiden har dock inte varit jämnt fördelad över hela projekttiden då vi under olika faser varit tvungna 

att lägga mer timmar på antingen projektet eller uppsatsen för att ta oss vidare. Exempelvis krävde 

utvecklingsfasen fler timmar i projektet för att ha något att skriva om och slutfasen krävde fler 

timmar på uppsatsen då systemet var färdigutvecklat.

6.1.2 Kundkontakt och kontakt med slutanvändare

Att ha fått arbeta med projektet på ÅFs kontor i Karlstad har varit väldigt givande. Personalen på 

ÅF har varit väldigt hjälpsamma när vi kommit med frågor och vid de inledande intervjuerna, med 

personal från jourgruppen, har de vi tillfrågat att ställa upp gjort det med kort varsel och utan 

problem. Personalen på ÅF och deras erfarenheter har även varit en stor tillgång för oss under 

utvecklingstiden då de erbjudit oss råd och tips vilket har hjälpt oss att undvika många 

nybörjarmisstag och även fått oss att komma igång snabbare med för oss nya tekniker. 

Att vi har jobbat på samma ställe som kunden och slutanvändarna har också varit givande då vi har 

kunnat diskutera våra idéer med dem och kunnat få respons direkt vilket medfört att nästintill ingen 

tid i projektet gått till spillo i väntan på besked. Under hela projektet har vi haft två 

kundavstämningar varje vecka där vi redovisat vilka framsteg som gjorts sedan vi sågs sist samt 

diskuterat och planerat vad som ska göras härnäst. De korta avstämningarna har varit en viktig del 

till att projektet lyckats eftersom det medfört att systemet utvecklats åt det håll kunden önskat.
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6.1.3 Erfarenheter

Projektet har varit väldigt mångsidigt och involverat både design- samt utvecklings-moment vilket 

bidragit till både användningen av tidigare kunskaper samt införskaffandet av nya. Vi har dragit stor

nytta de kunskaper vi fått med oss från universitetet gällande databasdesign, utveckling av 

webbapplikationer, Visual Studio samt C# och under projektets gång har vi även breddat dessa 

kunskaper ytterligare. 

Antalet nya erfarenheter som vi införskaffat under projektets gång är många och involverar bland 

annat tekniska erfarenheter såsom skapande av Windows-tjänster, hantering av stora mängder data, 

serverinstallationer samt driftsättning av system. Det som dock varit mest givande under projektets 

gång har varit att få utföra uppgiften skarpt på en arbetsplats vilket medfört att vi införskaffat oss 

arbetslivserfarenheter som förbereder oss inför ett framtida arbete.

Projekten vi haft tidigare på universitetet har varit väldigt korta och det har varit intressant att få 

jobba i ett längre projekt. Då projektet har varit längre har det varit ett helt annat fokus på planering 

och design innan vi börjat programmera till skillnad från uppgifterna på universitetet där det varit 

programmering nästan direkt från start. 

När vi arbetat på kontoret har de anställda behandlat oss som medarbetare vilket varit en intressant 

upplevelse då vi har fått känna på hur det är att jobba med det vi utbildat oss till på en riktig 

arbetsplats. Det har gjort att vi känner oss mer redo inför arbetslivet och projektet har på så vis gett 

mer än bara erfarenhet inom systemutveckling. 

Projektet har gett oss en god insikt i arbetsrollen som IT-konsult då vi utifrån en vag idé identifierat 

behovet, lagt fram lösningsförslag samt designat, utvecklat och levererat ett system till en nöjd 

kund.
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