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Sammanfattning 

Svenskt Rockarkiv är ett förbund inrymt i Hultsfred och har som mål att samla den 
svenska rockhistorien. Arkivet består av dokumentation i form av inspelningar, bilder, 
affischer, videoupptagningar, böcker och kuriosa som speglar svensk rockmusiks historia. 
För att lagra information om de musikmedier som finns i arkivet använder Svenskt 
Rockarkiv ett system bestående av en SQL Server 2000-databas, samt en 
inmatningsapplikation skriven i C# för Microsoft .NET och Windows Forms. 
 
Syftet med det här examensarbetet är att utföra en revidering av systemet då det finns 
behov av ny funktionalitet och rättningar av fel som upptäckts. Det genomförs en 
granskning av databasen och windowsapplikationen med fokus på att hitta punkterna för 
de nya krav som ställs på systemet. Det konstateras att databasen måste utökas med nya 
tabeller och justeras lite i sin struktur för att hantera de nya kraven. I granskningen av 
inmatningsapplikationen görs bedömningen att den orsakar prestandaproblem i systemet 
på grund av dålig konstruktion, och att problemen riskerar att växa när databasen fylls med 
mer information. 
 
Baserat på granskningen ges sedan ett förslag till förändringar i systemet för att passa 
kraven, med tyngdpunkt på att systemet även ska hålla en bättre kvalitet i form av 
prestanda, användarvänlighet och möjlighet till vidareutveckling. Strukturella förändringar 
av databasen presenteras och motiveras, samt ett förslag till en flerskiktad distribuerad 
lösning av klientapplikationen. En tunn windowsklient som med hjälp av .NET Remoting  
har ett fysiskt separerat affärslager är bättre lämpad för hög prestanda, och framför allt väl 
förberedd för framtida utveckling. 
 
Slutligen presenteras resultatet i form av en ny fysisk databasmodell och en 
implementering som gjorts av windowsklienten. 

  



 
 

Abstract 

Svenskt Rockarkiv is an organization located in Hultsfred, Sweden. Its goal is to collect 
and document the history of Swedish rock music. The archive contains several types of 
documentation, such as audio recordings, photographs, posters, video recordings and 
books representing Swedish rock music history. In order to store information about the 
audio recordings in the archive, Svenskt Rockarkiv uses a SQL Server 2000 database and a 
client application written in Microsoft.NET C# and Windows Forms. 
 
The purpose of this degree project is to audit the database and windows client, since the 
organization has needs of new functionality. There are also some bugs in the system that 
needs to be corrected. The result of the audit states that the database needs to be extended 
with additional tables and some structural changes to handle the new demands of the 
system. The poorly designed architecture of the windows client causes performance issues, 
and these issues are believed to increase with the size of the database. 
 
Based on the audit a suggestion of changes to the system is presented, with emphasis on 
overall performance, usability and preparations for future development. Structural changes 
to the database are presented as well as a new distributed client-server solution. By using 
the .NET Remoting technique the business logic is placed in a separate physical layer 
increasing performance and scalability, and making the system easy to extend with future 
functionality. 
 
Finally the outcome of the system development is presented with a database model and an 
implementation of the new client. 
  



 
 

Förord 

Kombinationen av musik och teknik är ett område som jag länge varit intresserad av. När 
jag först kom i kontakt med Svenskt Rockarkiv var jag därför väldigt entusiastisk inför 
tanken att få utveckla ett system som kopplade ihop digitala musikfiler med metadata som 
ger användaren en möjlighet att både söka information och lyssna på inspelat material. I 
efterhand kan jag konstatera att projektet förändrats en hel del jämfört med det 
ursprungliga upplägget. Istället för att bygga vidare på en färdig lösning för 
metadatahantering och komplettera den med en modul för musiklyssning har arbetet 
snarare blivit att ta fram en ny teknisk plattform med en relativt liten mängd ny 
funktionalitet. Därmed inte sagt att arbetet varit ointressant, snarare tvärtom. Det har varit 
en stor utmaning att i detalj granska den befintliga tekniska lösningen och att ta fram ett 
nytt, förbättrat förslag. Jag har inte bara fått syssla med spännande teknik och verksamhet, 
utan även lärt mig vilket stort jobb det är att utveckla ett system som ska vara 
användarvänligt, effektivt att arbeta i, hantera många användare och dessutom vara 
anpassat för hantering av större volymer information och lätt att bygga ut med ny 
funktionalitet. 
 
Tillsammans med den utveckling som pågår inom musikbranschen där lyssnandet i allt 
högre grad förflyttas från att använda traditionella musikmedium till digitala musikfiler och 
Internet tror jag att Svenskt Rockarkiv kan bli en betydelsefull källa för information och 
gamla inspelningar både som ett fysiskt och digitalt museum för musik. 
 
Jag vill tacka Stefan Ölvebring, Björn Lundquist och Bengt Andersson på Svenskt 
Rockarkiv för deras arbete med kravställning och testning av systemet. Jag vill även rikta 
ett stort tack till min handledare och ”personliga coach” Mats Loock på Högskolan i 
Kalmar för hans goda råd och våra otaliga diskussioner om teknik. Tack även till Daniel 
Toll på Högskolan i Kalmar som lärde mig att avgränsa mitt arbete, utan hans hjälp hade 
jag antagligen fortfarande suttit och funderat på den perfekta lösningen. 
 
Stockholm i maj 2008 
 
Mattias Rudén  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Beskrivning av Svenskt Rockarkiv 

 
Svenskt Rockarkiv är ett förbund inrymt i Hultsfred som har som mål att samla den 
svenska rockhistorien. Arkivet består av dokumentation i form av inspelningar, bilder, 
affischer, videoupptagningar, böcker och kuriosa som speglar svensk rockmusiks historia. 

1.1.1.1 Historik 

Förbundet Svenskt Rockarkiv bildades år 1993 då fyra statliga institutioner inom musik- 
och kulturområdet undertecknade uppropet ”Dags att rädda rocken!”: Statens kulturråd, 
Musikmuseet, Arkivet för ljud och bild (numer Statens ljud- och bildarkiv) och Svenskt 
visarkivs jazzavdelning. Uppropet handlade om att en betydande del av det material ifrån 
50- och 60-talet som skildrar den svenska rockens pionjärtid riskerar att försvinna. I och 
med övergången till CD-skivor som lagringsmedium av musik, samt att skivbolag upphört 
med sin verksamhet eller blivit uppköpta av utländska aktörer i musikindustrin gör att 
tillgängligheten för forskare och musikintresserad allmänhet till intressant musikmaterial 
ifrån den tidiga svenska rockeran minskar kraftigt. 
 
Med anledning av detta har Svenskt Rockarkiv som främsta syfte att samla inspelningar 
och annan dokumentation såsom grammofonskivor, ljudband, filmer, videoinspelningar, 
foton, affischer och böcker som skildrar olika aspekter av svensk rockmusik. Förbundet 
har ambitionen att på lång sikt bli ett arkiv öppet för allmänheten men även fungera som 
en bas för forskning. 
 
Till en början verkade Svenskt Rockarkiv genom en informell arbetsgrupp bestående av 
bland annat företrädare för de fyra statliga institutioner som tog initiativet till förbundets 
bildande, fram till juni 1994 då dessa institutioner tecknade avtal att tillsammans med 
SKAP (Föreningen Svenska Kompositörer Av Populärmusik) förbinda sig att: 
 

 ”Samla och dokumentera vittnesbörd om rockmusiken i Sverige 

 Förteckna, vårda och vetenskapligt bearbeta samlingarna 

 Hålla samlingar och dokumentation tillgängliga för forskare och andra intresserade 

 Levandegöra samlingar och dokumentation genom utställningar, program, fonogram och 
publikationer” 

 
Dessa punkter ska följas på ett sådant sätt så att förbundet skapar ett bra och väl 
fungerande arkiv, framförallt för forskning och utbildning. Förbundet ska även 
kontinuerligt samla in och dokumentera samtida populärmusik på en mängd områden, till 
exempel alla former av produktion relaterad till media; alltifrån både upptagningar av bild 
och ljud ifrån livekonserter, till insamling av olika publikationer, såsom branschtidningar 
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och fanzines. Det kan även handla om att intervjua verksamma artister, producenter, 
företrädare för musikbranschen och musikentusiaster. 
 
 
Förbundet Svenskt Rockarkiv stiftades den 5 mars 1996. Den 1 oktober 2002 valdes 
RockCity in som medlemsorganisation i förbundet, och sommaren 2003 flyttades arkivet, 
som tidigare varit inrymt hos Statens ljud- och bildarkiv i Stockholm, till RockCitys lokaler 
i Hultsfred. 

1.1.1.2 Organisation 

Svenskt Rockarkiv består idag av följande medlemsorganisationer: 
 

 IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) 

 Multimediaföretaget Subliminal Sounds 

 Musikföreningen Apromus 

 Musikvetenskapliga Institutionen vid Stockholms Universitet 

 RockCity Hultsfred 

 SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) 

 SKAP (Föreningen Svenska Kompositörer Av Populärmusik) 

 Skivbolaget Last Buzz 

 Statens Ljud- och Bildarkiv 

 Svenska musikförläggareföreningen 

 Svenskt Visarkiv 
 
Utöver en styrelse bestående av medlemmar ifrån ovannämnda organisationer så har 
Svenskt Rockarkiv även tagit initiativ till bildandet av en arbetsgrupp för svensk 
rockhistoria. Arbetsgruppen består bland annat av musiker, skribenter, radioproducenter 
och musikvetare som arbetar ideellt för att dokumentera den svenska rockmusikens 
historia och utveckling. 

1.1.1.3 Verksamhet 

Svenskt Rockarkiv har för närvarande 3,5 tjänster. Dessa består av en heltidstjänst för 
arkivansvarig, en halvtidstjänst för förbundets ordförande och slutligen två heltidstjänster 
för rockarkivarier. Man anställer även elva långtidsarbetslösa i samarbete med 
arbetsförmedlingen för arbete kring arkivet. Dessa elva jobbar på halvårsbasis med 
avläsning och registrering av den metadata som finns på konvoluten till arkivets insamlade 
medier till en databas. Sammanlagt är det alltså 14 personer som dagligen arbetar med och 
kring arkivet. 
 
Svenskt Rockarkivs insamlade material består av donationer ifrån skivbolag, distributörer, 
studior, privatpersoner och andra aktörer i musikbranschen. I arkivets samlingar finns för 
närvarande: 
 

 Ca 40000 CD- och vinylskivor, varav 9000 är demoexemplar av olika slag. 

 En större mängd än så länge icke katalogiserade affischer, kassetter, fotografier, DVD-
skivor, tidskrifter och annan kuriosa kring svensk populärmusikhistoria. 
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 Polarstudions överblivna material innehållande bland annat mastertejper med Magnus 
Uggla, Thomas Ledin, Ebba Grön, Eva Dahlgren med flera. 

 Material ifrån Michael B. Tretows privata studio och samlingar. 
 
Arkivet får kontinuerligt in nyutgåvor och kompletteringar av backkataloger och allt 
möjligt intressant material som kategoriseras, dokumenteras och tillgängliggörs. Bland 
donatorerna kan man bland annat hitta Grammofonarkivet Sveriges Radio, Sony/BMG, 
Statens ljud- och bildarkiv, föreningen Rockparty, Radio Stockholm, Sveriges Radio 
Göteborg med flera. 
 
Svenskt Rockarkiv har även gett ut två skivor: ”Rotmosrock”, en samling svenska 
rockpionjärer samt ”Från Plommons till Drain”, en samling med svenska kvinnliga 
rockband. 
 
Svenskt Rockarkiv har som mål att ingå som en del av RockCity Experience, vilket är tänkt 
att vara ett upplevelsecentrum kring rockmusik, Hultsfredsfestivalen och svensk 
samtidskultur. 

1.2 Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att utföra en granskning och revidering av det system 
som Svenskt Rockarkiv använder för att lagra information om de musikmedier som finns i 
arkivet. Uppdragsgivaren har funnit behov av ny funktionalitet i systemet, men det har 
även upptäckts felaktigheter som behöver rättas till. 
 
För att kunna implementera den nya önskade funktionaliteten så krävs att ändringar görs i 
den databas som ingår i systemet. Ändringarna måste dock göras med omsorg så att ingen 
information som ligger lagrad i systemet går förlorad. Efter att databasen blivit utvecklad 
enligt de nya krav som Svenskt Rockarkiv har ställt så skall all data som finns i den äldre 
databasen migreras till det nya uppdaterade systemet. Databasen skall även göras redo för 
det kommande digitaliseringsprojekt då de musikmedium som finns i arkivet skall 
överföras till digitalt format. Det är då viktigt att den information som ligger lagrad i 
databasen lätt skall kunna kopplas ihop med de digitala ljudfilerna. 
 
Efter att databasen blivit uppdaterad och testad så krävs en uppdatering av den applikation 
som används för inmatning av information, så att den är kompatibel med den nya 
strukturen i databasen. Det behövs även göras justeringar i applikationens grafiska 
gränssnitt så att de nya funktionerna går att använda. Stor vikt kommer att läggas vid 
utformningen av det grafiska gränssnittet så att det ska vara lätt att förstå och att använda. 
I den mån det är möjligt kommer källkoden ifrån den äldre applikationen att återanvändas, 
men precis som vid arbetet med databasen är det aktuellt att i förväg förbereda för de 
kommande uppdateringarna i systemet för att kunna hantera digitala ljudfiler. Det är då 
extra viktigt att applikationens arkitektur är tillräckligt generell för att man på ett enkelt sätt 
skall kunna lägga till ny funktionalitet, utan att behöva omarbeta några större delar av 
applikationen. Ett annat önskemål från uppdragsgivaren är att kommunikationen mellan 
applikationen och databasen ska vara så effektiv som möjligt då det redan finns en mängd 
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lagrad information i databasen, vilket kan göra att systemet kan bli långsamt att använda 
ifall skickande och mottagande av informationen inte sker på ett effektivt sätt. 

1.3 Problemställning 

Den första problemställningen omfattar revideringen av databasen, vilka ändringar som 
behöver göras för att införa ett stöd för de nya önskade funktionerna i systemet, samt göra 
det möjligt för kommande vidareutveckling och samtidigt behålla den information som 
redan finns lagrad där i. 
 
Den andra problemställningen berör uppdatering och vidareutveckling av den applikation 
som används för inmatning av information i databasen. Hur mycket av den gamla 
arkitekturen går att återanvända? Hur utformar man det grafiska gränssnittet för att 
erbjuda användarvänlighet och effektivitet vid arbete med applikationen? Hur skapar man 
en hållbar arkitektur som gör det möjligt att på ett enkelt sätt lägga till ny funktionalitet i 
applikationen vid ytterligare vidareutveckling? 

1.4 Mål 

Svenskt Rockarkiv önskar följande modifikationer och utökningar av sitt system, grupperat 
efter den ursprungliga prioritetsordningen: 

1.4.1 Högsta prioritet 

 Skapa en funktion för att kunna söka, ersätta, samt ta bort information i listorna för 
skivbolag, etikett, distribution, musikförlag, studio, namn, medverkanderoll. 

 Införa funktionalitet som gör det möjligt att kunna koppla flera studior och förlag till 
en låt. I det ursprungliga systemet kan man endast välja en studio och ett förlag för 
varje låt. 

 Funktion för att kunna koppla digitaliserade ljudfiler till aktuellt album i databasen för 
visning och lyssning i huset (RockCity Experience-projektet). 

 Lägga till en ny rolltyp för medverkande: gruppmedlem/medlem, som ska kopplas till 
presentationen så att medlemmarna skiljs ifrån övriga musiker och medverkande. 

 Göra det omöjligt att radera den artist eller grupp ifrån medverkandelistan som 
albumet tillhör. 

 Göra det möjligt att radera oavsiktliga övertaliga tomma skivsidor i låtlistan. 

 Ta bort förvalet av grupp/artist på förstasidan. Inmataren ska göra ett aktivt val! 

 Ändra tabbordningen i låtlistan så att låttitel följs av speltid, förlag och studio. 

 & -tecknet i gruppnamn försvinner i visningen och överst i inmatningsgränssnittet: 
"Aktuellt album.” Använder man & -tecknet i gruppnamnet på förstasidan försvinner 
hela namnet när man ska skriva in albumtiteln. 

 Utöka antalet parametrar i sökfunktionen. 
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1.4.2 Medelhög prioritet 

 Valet för följebrev ska flyttas ifrån första sidan i användargränssnittet till avancerad 
information. 

 Listan "Pressad i" saknar EU som val. 

 Kan man redigera medverkande på samma sätt som låtar? Dvs., markera en 
medverkande och välja redigera istället för att behöva lägga bort och lägga till en ny. 
Enklare handhavande vid instrumentbyte etc. 

 Under "Avancerad information" bör div. surroundformat tillföras utöver stereo och 
mono. 

 Medverkande-knappen i nedre högra hörnet ska leda direkt till medverkandelistan. 

 Ibland måste man spara och stänga av för att sedan gå in igen för att kunna föra in 
medverkande på låtnivå, man kommer helt enkelt inte åt låtnivå. 

 Om man har två medverkande med samma namn och instrument på samma låt ska 
inte båda försvinna när man raderar den ena. 

 I visningen får inte långa namn plats. 

 I visningen hamnar vissa poster i krattig bokstavsordning. 

 I visningen visas vissa poster i dubbel upplaga. 

 I visningen borde utgivningsår 0 ersättas med "okänt". 

 I visning dubbleras vissa parametrar när man växlar mellan skivsidorna ad infinitum. 

 I visningen kommer bara medverkande på låtnivå med när man klickar på en låt, inte 
medverkande på albumnivå. 

1.4.3 Låg prioritet 

 När man vill radera ett namn i medverkandelistan: "Vill du ta bort meverkande?", Ska 
stå Medverkande. 

 Överst på sidan för avancerad information: ”Avancerat Information.” Ska stå 
”avancerad”. 

 Förbered nya databaser för filmformat, kuriosa, tryckt material m.fl. Möjlighet att köra 
gemensam sökning i flera av de baserna + den nuvarande? 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet har på grund av sin storlek begränsats till att inte behandla den webbapplikation 
som används för sökning, utan tar endast upp arkivets databas och applikationen för 
inmatning, då dessa anses mest kritiska i verksamheten. 
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2. Terminologi och teknik 

För att enklare kunna sätta sig in i resten av arbetet ges här en introduktion till de modeller 
och notationer som används för att beskriva systemet, samt beskrivningar av den teknik 
som använts vid själva systemutvecklingen. 

2.1 Datamodellering 

Datamodellering är en teknik för att beskriva den logiska strukturen av en databas. Det 
finns ett antal typer av datamodeller, däribland Entity-Relationship (ER), Object-
relationship modelling (ORM) och Unified Modeling Language (UML). Även om de olika 
modellerna skiljer sig åt i sina sätt att representera databasstrukturer så bygger de på 
likadana koncept. 
 
Världen består av entiteter eller objekt som kan vara av olika entiterstyper (klasser). 
Entiteter som tillhör samma entitetstyp har ett antal gemensamma attribut (egenskaper). 
Varje entitet eller objekt har ett eller flera identifierande attribut, en identitet. Entiteter kan 
vara relaterade till andra entiteter genom samband (relationer) (Padron-McCarthy 2005). 

2.1.1 Notation för logisk datamodell 

I de logiska modellerna över rockarkivets databas används en förenklad variant av ER-
diagram. I denna variant ritas endast entiteter ut, medan attribut utelämnas. De fysiska 
modellerna innehåller både entiteter, attribut och nyckelattribut (identiteter) men då i form 
av tabeller, kolumner och nycklar. 

2.1.1.1 Entitet 

Album

 
En entitet är ett namngivet objekt som skall representeras i databasen, och ritas som en 
rektangel. Objektet kan ha ett eller flera attribut knutna till sig. Attributen används för att 
beskriva de entiteter som de tillhör. Exempelvis kan entiteten album beskrivas med 
attribut som titel och utgivningsår. 

2.1.1.2 Ett-till-många-relation (1:M) 

  
Objekt knyts ihop med relationslinje för att visa att de hör ihop. Med den här så kallade 
”gaffelnotationen” anger man att en instans av ett objekt kan associeras till flera instanser 
av ett annat objekt. Det andra objektet kan dock bara associeras till en instans av det 
första. Om man vänder på gaffeln får man en omvänd relation (många-till-ett-relation). Ett 
exempel på den här typen av relation är att album tillhör ett skivbolag, medan ett skivbolag 
kan ha flera album knutna till sig. 
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2.1.1.3 Många-till-många-relation (1:M) 

 
 

Ett objekt kan associeras till flera instanser av ett annat objekt. Det andra objektet kan 
också associeras till flera instanser av det första. Vid relationer av den här typen brukar 
man märka ut ett relationsobjekt som en punkt på linjen. 

2.1.1.4 Beroendeobjekt (svaga entitetstyper) 

 B
 

Entiteter som inte har något identitetsattribut kallas för svaga då de inte kan existera själva, 
utan att relateras till en ägare eller en identifierande entitetstyp. En relation av det här 
slaget visas med ett B i den ände som ägaren är kopplad till. 

2.1.2 Notation för fysisk datamodell 

När det är dags att skapa en databas utifrån den logiska datamodellen kan man använda sig 
av en fysisk datamodell som visar hur datastrukturen ska se ut i databasen. I det kan det 
vara lämpligt att göra en mer detaljerad modell som överrensstämmer med det sätt som 
databasen strukturerar informationen. 

2.1.2.1 Tabell 

 
Databasens motsvarighet till entitet kallas för tabell. Attribut representeras som kolumner i 
tabellen. I exemplet ovan ser vi tabellen Album, som har en primärnyckel 
(identitetsattribut) för kolumnen AlbumID, en kolumn för titel, samt en kolumn med en 
främmande nyckel FormatID. FormatID refererar till en annan tabell, där FormatID 
vanligtvis är primärnyckel. Primärnycklar märks upp med PK, medan främmande nycklar 
skrivs som FK. Ifall ett attribut skrivs med fet text innebär det att attributet är 
obligatoriskt, och inte får lämnas tomt när man lägger till en ny rad i tabellen. (Padron-
McCarthy 2005). 
 
En alternativ notationsteknik för tabeller kan skrivas Album (AlbumID, Titel, 
FormatID), där primärnycklar är understrukna och de främmande nycklarna markeras 
med kursiv stil. Ifall ett attribut är obligatoriskt markeras attributets namn med fet stil.  

2.1.2.2 Relation 

 
En relation ritas som en pil mellan två tabeller, där pilen pekar på den tabell vars attribut 
refereras till i den andra tabellen. I en fysisk datamodell finns inget direkt stöd för många-
till-många-relationer, utan dessa förverkligar man istället med så kallade kopplingstabeller 
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för att representera relationsobjekt i den . Om man i en hypotetisk datamodell skulle vilja 
skapa en många-till-många-relation mellan album och låt får man då skapa en 
kopplingstabell AlbumLåt, som innehåller en sammansatt nyckel som refererar till både 
album och låt. Kopplingstabellen kan   

2.1.3 Notation för objektorienterad design 

För att representera den objektorienterade arkitektur eller design som finns över 
inmatningsapplikationen används klassdiagram skrivna med hjälp av UML. Då det här 
arbetet förutsätter att läsaren redan har viss kunskap om objektorienterad design och UML 
ges här en begränsad förklaring av notationen som används. Bitling (2005, s 187) ger en 
kort introduktion om notationsspråket som här presenteras i en sammanfattning. 

2.1.3.1 Klass 

 
Ett klassdiagram består av tre delar: namn, attribut och operationer. Operationer skiljer ett 
klassdiagram ifrån datamodellerna som beskrivits i föregående kapitel genom att en 
operation kan användas för att manipulera data (Shobaki 2006). I exemplet ovan ser man 
en klass Album, som har två attribut: albumID och titel. Den har även två operationer, 
GetTitel och SetTitel. Operationer och attributs åtkomst enligt private, protected och 
public visas med tecknen -, # och +. Klassoperationer och klassattribut (static) markeras 
med en understrykning. 

2.1.3.2 Association 

 
Association är termen för att visa hur klasser är relaterade till varandra. Symbolen för detta 
är en heldragen linje. Man kan även sätta en pil i änden på linjen för att markera 
navigabilitet, som anger om ett objekt av den ena klassen kan komma åt ett av den andra. 

2.1.3.3 Arv 

 
Arv används för att uttrycka likhet mellan klasser, där en existerande klass förses med 
utökad funktionalitet. Man säger att en klass ärver ifrån en annan. Notationen för detta är 
en triangel i UML. 

2.1.3.4 Aggregation 

 
Aggregation är en typ av association som beskriver om ett objekt är beståndsdel av ett 
annat objekt. Detta markeras med en romb i det ”ägande” objektets ände. 
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2.2 Microsoft .NET Framework 

Den här rapporten förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper om .NET-
ramverket (dotnet), men här följer korta beskrivningar av vissa beståndsdelar av ramverket 
som förekommer i rapporten och anses extra viktiga. 

2.2.1 ADO.NET 

ADO.NET är en del av dotnet-ramverket och innehåller klasser specialiserade för åtkomst 
och lagring av information i datakällor. I rapporten används det som samlingsnamn för de 
klasser som används för kommunikation med databaser. 

2.2.2 Windows Forms 

Windows Forms är en samling klasser som används till att skapa windowsapplikationer i 
.NET. Klasserna innehåller bland annat grafiska komponenter av olika slag för att bygga 
upp användargränssnitt i form av fönster, textrutor och knappar etc. 

2.2.3 .NET Remoting 

Remoting kallas en process där program eller moduler kommunicerar över vissa gränser 
(jfr svenskans fjärrstyrning). I dotnetramverket utgör remoting en grundsten för 
utvecklingen av distribuerade system (system som är uppdelade över två eller flera 
processer eller datorer, ofta i syftet att öka skalbarhet, säkerhet och/eller prestandan) då 
det ersätter den äldre tekniken DCOM (Rammer 2005, s3). Inom Remoting-tekniken 
brukar man särskilja två typer av objekt: mobila objekt (MarshalByValue objects) och 
fjärrobjekt(MarshalByRef objects). Mobila objekt kan skickas mellan servrar och 
applikationssdomäner genom serialisering och deserialisering medan fjärrobjekt alltid 
stannar på servern och endast en fjärreferens till objektet skickas. 
 
De största fördelarna med att använda .NET Remoting för kommunikation mellan system 
är att det krävs väldigt lite utveckling för att sätta upp en grundläggande men fullt 
fungerande Remoting-arkitektur, då ramverket kapslar in processerna för serialisering av 
objekt och kommunikation via transportkanaler så att det för utvecklaren sker helt 
transparent. Stora delar går att konfigurera genom en inställningsfil skriven i XML-format. 
 
Sara Morgan (2007, s1) skriver att Remoting är att föredra som teknik i interna nätverk där 
både klient och server körs i dotnet-miljö. Rammer (2005, s276) är av samma åsikt och 
nämner att kommunikation med HTTP-protokollet och med binär serialisering av objekt 
är att rekommendera för detta ändamål. 
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2.2.4 Web Services 

Web Services är en annan teknik som kan användas vid byggandet av distribuerade system 
(Troelsen 2005, s919). Tekniken använder sig av HTTP i sin kommunikation för att skicka 
och ta emot meddelanden. SOAP är den standard som används för att formatera 
meddelandena i en variant av XML. Genom att publicera sina gränssnitt i WDSL som 
även det är en form av XML kan en Web Service göras tillgänglig för kommunikation. 
 
Fördelarna med Web Services är att tekniken är plattformsoberoende, då den använder 
standarder i form av HTTP-protokollet och XML. För system där flera olika typer av 
operativsystem är inblandade lämpar sig därför tekniken mycket bra. 

2.2.5 ClickOnce 

ClickOnce ingår i version 2.0 av dotnetramverket och är en teknik som kan användas för 
att förenkla och effektivisera installationer av system skapade i dotnet. Dessa installationer 
kan göras till exempel direkt via en webbsida, eller på en delad nätverksresurs. MacDonald 
(2006, s951) redogör för några av de fördelar ClickOnce har jämfört med att skapa 
omständiga installationspaket eller att kopiera applikationsfiler mellan datorer. 
 
När man publicerar en ClickOnce-applikation skapar dotnetramverket automatiskt en 
installationsguide som hjälper användaren genom installationsprocessen. Guiden kopierar 
filerna som ingår i applikationen, men skapar även genvägar på startmenyn. 
 
ClickOnce hanterar både installation och uppdatering av publicerade applikationer. Man 
kan till exempel konfigurera en applikation att automatiskt leta efter uppdateringar och 
installera dem vid behov varje gång den startas eller avslutas. 

2.3 SQL (Structured Query Language) 

SQL är ett standardiserat programspråk som används för att hantera relationsdatabaser. 
Språket delas vanligen in i två kategorier: DDL (Data Definition Language) och DML 
(Data Manipulation Language). DDL innehåller satser som används för att konstruera 
databaser, medan DML används för att bland annat hämta, uppdatera, lägga till och ta bort 
information i en databas. 
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3. Förstudie av befintligt system 

I detta avsnitt kommer det befintliga system som Svenskt Rockarkiv använder för att lagra 
information om musikmedier att granskas. Tanken är att avsnittet ska ge en övergripande 
uppfattning om hur systemet fungerar i sin ursprungliga utformning, men även att granska 
systemets olika delar för att kunna identifiera de krav som det här arbetet har som mål att 
uppfylla.  

3.1 Översikt 

Internet

RockCitys lokaler

Allmänhet

Forskare

Besökare

Microsoft 

SQL 2000

Databas

Applikation för 

inmatning och 

administration

Administratör

Personal

IIS

Webbserver

(ASP.NET)

Webbgränssnitt 

för sökning

 
Fig. 1: Översiktlig bild av Svenskt Rockarkivs system. 

 
Systemet som Svenskt Rockarkiv använder är uppbyggt på tre delar. Till grund ligger den 
databas där all information om arkivets innehåll finns lagrat, och hanteras av Microsoft 
SQL Server 2000. För att underlätta personalens arbete med registrering och underhåll av 
databasens material så används en windowsapplikation skriven i C# för Microsoft .NET 
(dotnet) version 1.1 och Windows Forms. För att förbundet så småningom skall ha 
möjlighet att tillgängliggöra databasens information på Internet finns det även en 
webbapplikation skriven i ASP.NET (ASP-dotnet) och C#, version 1.1. 
Webbapplikationen och SQL Server-instansen körs i en servermiljö av typ Microsoft 
Server 2003. Webbapplikationen ska så småningom integreras med förbundets officiella 
hemsida, men finns än så länge endast tillgänglig på förbundets interna nätverk på Rock 
City. 
 
Windowsklienterna för inmatning finns installerade på inmatningspersonalens bärbara 
datorer, samt på ett par stationära datorer som används i demonstrationssyfte för 
besökare. Totalt handlar det om ca 15 klienter, samtliga Windows XP. 

3.2 Granskning av databas 

För att kunna identifiera de nya krav som ställs på databasens struktur ska det här avsnittet 
granska den ursprungliga struktur som databasen använder sig av. En komplett fysisk 
modell över databasen finns att hitta i slutet på rapporten (Appendix A: Ursprunglig fysisk 
datamodell). 
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Fig. 2: Logisk datamodell över arkivet. 

3.2.1 Beskrivning av databasens innehåll 

I databasen är tabellerna Album och Låt fundamentala. Till dessa relateras en mängd 
information som lagras i tabeller av mindre storlek, bestående av ett fåtal kolumner. 
Strukturen är till viss del optimerad för att undvika redundans genom att större delen av 
den information som kan tänkas återkomma i informationen lyfts ut i separata tabeller 
(normalisering).  

3.2.1.1 Album 

Album är det mest centrala objektet i databasen, och representerar ett fysiskt 
musikmedium, som till exempel en CD eller en vinylskiva. Varje album har ett 
identitetsattribut (primärnyckel) som måste vara unik, då man via detta attribut kan 
identifiera den specifika instansen av ett album. Album har även ett flertal ett-till-många-
relationer till andra objekt i databasen. Dessa får ett relationsattribut hos albumobjektet 
(främmande nycklar). De främmande nycklarna refererar till primärnycklarna hos de 
relaterade objekten. Genom de främmande nycklarna kan man till exempel identifiera 
vilket format albumet har, vilket skivbolag som albumet är utgivet under eller vem som 
donerat albumet till arkivet. 

3.2.1.2 Format 

Hos entiteten format finns de olika typer av format som ett album kan tillhöra. Ett album 
kan endast tillhöra ett format, medan en typ av format kan innefatta flera album. Exempel 
på format är CD, vinylskiva och kassett. 
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3.2.1.3 Donator 

Donator innehåller namn på de personer som donerat musikmedium till arkivet. Då en 
donator kan donera flera album märks detta ut med en ett-till-många-relation. 

3.2.1.4 Pressland 

Pressland innehåller de länder som ett album tillverkats, eller pressats i. Flera album kan 
pressas i ett och samma land. 

3.2.1.5 Skivbolag 

Skivbolag innehåller namn på de bolag och etiketter som ett album tillhör. Ett skivbolag 
kan inneha rättigheter till flera album. 

3.2.1.6 Samling 

I vissa fall kan ett album vara en del av en större samling som donerats och som förvaltas 
av Svenskt Rockarkiv. En samling kan innehålla flera album. 

3.2.1.7 Bild 

I samband med att informationen om ett album registreras så läser man även in omslag 
och konvolut ifall albumet har något sådant. Bilderna lagras och visas sedan som en liten 
referens så att man vet hur albumet ser ut. En bild är beroende av att tillhöra ett album, 
och således ritas det ut som ett beroendeobjekt. 

3.2.1.8 Bildtyp 

Bildtyp anger de typer som ett inläst skivomslag kan tillhöra, exempelvis framsida eller 
baksida. 

3.2.1.9 Låt 

Låt innehåller de spår som kan finnas på ett album. Förutom att en låt har en relation till 
album, så är den även relaterat till en inspelningsstudio och ett musikförlag. 

3.2.1.10 Studio 

Studio innehåller namn på de studior som en låt kan vara inspelad i. I modellen kan en låt 
vara inspelat i en studio, medan en studio kan användas för att spela in flera låtar. 
Relationen mellan låt och studio stämmer dock inte in på verkligheten, då en låt kan vara 
inspelad i flera studior. Därför önskar uppdragsgivaren att relationen ändras till en många-
till-många-relation. 

3.2.1.11 Förlag 

Förlag är en förteckning över de musikförlag som en låt kan tillhöra. Precis som med 
studio är relationen felaktig och behöver modifieras att kunna hantera flera förlag till en 
och samma låt. 
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3.2.1.12 Roll 

Roll representerar de roller som en medverkande kan ha i samband med ett album eller en 
låt, såsom sångare, upphovsman, musiker etc. Roll kopplas till en kategori (Rolltyp) så att 
det ska bli enklare att gruppera och sortera alla medverkande av en viss typ, exempelvis 
alla musiker för sig och alla som är involverade i produktion för sig. Roll har många-till-
många-relationer till både medverkande, låt och album. 

3.2.1.13 Medverkande 

Medverkande innehåller namn på de personer som på ett eller annat sätt medverkat på ett 
album eller på en låt. 

3.2.1.14 Grupp 

Grupp är ett relationsobjekt som kopplar ihop grupper och deras medlemmar. Grupp 
finns dock inte med i den faktiska databasen då den blivit ersatt med en alternativ lösning. 

3.2.1.15 Låtmedverkande 

Låtmedverkande är relationsobjekt som kopplar ihop medverkande, roll och låt. På så sätt 
kan man visa vilka personer som varit involverade i en låt, och vilken roll de haft. 
Anledningen till att man väljer att separera medverkande för album och medverkande för 
låt är för att kunna hantera samlingsskivor och personer som endast är involverade i vissa 
låtar på ett album. 

3.2.1.16 Albummedverkande 

Albummedverkande är ett relationsobjekt motsvarande låtmedverkande, men kopplar 
istället ihop album, medverkande och låt. 

3.2.1.17 Användare 

Användare innehåller kontouppgifter för den personal och de administratörer som 
använder sig av systemet. 

3.2.1.18 Rolltyp 

Rolltyp innehåller olika kategorier av roller som en medverkande kan ha. Varje roll tillhör 
en rolltyp medan en rolltyp kan innehålla flera roller. 

3.2.1.19 Distribution 

Distribution representerar en distributör för album. Varje album är knuten till en 
distributör, medan en distributör kan distribuera flera album. 

3.2.2 Identifiering av krav i databasen 

I samband med granskningen av databasmodellen över systemet konstaterad att den till 
viss del behöver kompletteras för att stöda de krav som uppdragsgivaren ställt. Här följer 
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en närmare beskrivning av de tabeller som behöver modifieras för att den nya önskade 
funktionaliteten skall kunna införas i systemet. 

3.2.2.1 Låt 

Lat

PK latID

FK1,I2,I1 albumID

FK2 forlagID

FK3 studioID

 lattitel

 speltid

 spar

 sida
 

Fig. 3: Representation av tabellen "Låt" i databasen. 

 
Lat (latID, albumID, forlagID, studioID, lattitel, speltid, spar, sida) 
 
En låt ska kunna vara knuten till flera förlag, av den anledningen att det förekommer låtar 
där personer ifrån olika musikförlag medverkar. En låt ska kunna vara knuten till flera 
studior, av samma anledning, till exempel då olika instrument som förekommer i samma 
låt har blivit inspelade i olika studior. Tabellen ”Låt” använder sig av främmande nycklar 
för sina relationer till ”Förlag” och ”Studio”. För att kunna knyta en låt till flera studior 
och förlag krävs kopplingstabeller, då det handlar om ”många-till-många-relationer”. Om 
man skapar sådana kopplingstabeller och ändrar relationerna mellan ”Låt”, ”Studio” och 
”Förlag” till att använda sig av kopplingstabellerna istället, så blir de ursprungliga 
kolumnerna ”forlagID” och ”studioID” lämnade oanvända. Dessa kolumner kan då tas 
bort ifrån låt-tabellen. 

3.2.2.2 Album 

Album

PK albumID

FK3 formatID

FK4 presslandID

FK1 distributionID

 huvudbolagID

FK6 etikettID

FK5 samlingID

FK2 donatorID

 albumtitel

 albuminfo

 inmatningsniva

 signatur

 stereo

 hyllplacering

 anmarkningar

 utgivningsar

 arkivnr

 inmatningsar

 foljebrev

 skivnr
 

Fig. 4: Representation av tabellen "Album" i databasen. 
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Album (albumID, formatID, presslandID, distributionID, huvudbolagID, etikettID, 
samlingID, donatorID, albumtitel, albuminfo, inmatningsniva, signatur, stereo, 
hyllplacering, anmarkningar, utgivningsar, arkivnr, inmatningsar, foljebrev, skivnr) 
 
Man skall kunna välja mellan flera ljudbilder (stereo, mono, surround etc.) på ett album. 
Den nuvarande konstruktionen ger endast valet att ange om albumet är inspelat i stereo 
(sant eller falskt). För att kunna lägga till fler valmöjligheter så behövs en separat tabell för 
ljudbilder som kopplas ihop med album-tabellen genom en främmande nyckel. En annan 
detalj som uppmärksammades vid granskningen är kolumnen ”inmatningsniva”, som vid 
utvecklingen av systemet skulle ge personalen möjlighet att endast skriva in obligatorisk 
information om ett album (primärinmatning), såsom artist, titel och format. 
Inmatningsnivå skulle sedan användas för att hitta sådana album för senare komplettering. 
Dock har det visat sig att funktionen inte är ordentligt implementerad, och att personalen 
inte heller arbetar efter den principen. Därmed fyller kolumnen ingen funktion i tabellen 
längre. 

3.3 Granskning av applikation för inmatning 

Windowsklienten som används för inmatning och underhåll av databasen är skriven i 
Microsofts dotnet-ramverk med C# som programmeringsspråk. Applikationen är skapad 
för att användas i windowsmiljö med hjälp av Windows Forms som är en av delarna av 
ramverket. Klienten kommunicerar direkt med databasen genom  ADO.NET (ADO-
dotnet).  

3.3.1 Beskrivning av inmatningsklientens användargränssnitt 

Det grafiska gränssnittet är enligt utvecklarna själva skapat med inspiration ifrån Windows 
guider (wizard) som låter användaren stegvis arbeta sig framåt i programmet. Utvecklarna 
till applikationen hävdar att anledningen till att designa applikationen på detta sätt är för 
att göra den användarvänlig. Man menar att det blir lättare att arbeta med en begränsad 
delmängd information åt gången (Karlsson, Gunnarsson, Axelsson 2005). 

3.3.1.1 Inloggning 

 
Fig. 5: Fönster för inloggning. 
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Vid applikationens start visas en inloggningsruta, där användaren måste ange 
användarnamn och lösenord för att kunna använda systemet. I samband inloggningen så 
lagras användarnamn och huruvida användaren är administratör eller ej i applikationen. 
Detta för att kunna använda den inloggade personens signatur i databasen när ny 
information läggs till, samt för att aktivera utökade administrativa funktioner i de fall då 
användaren har administratörsrättigheter i systemet. 

3.3.1.2 Lägg till nytt album 

 
Fig. 6: Grafiskt användargränssnitt för "Lägg till Album". 

 
Efter att användaren loggat in möts man av formuläret som visas i Fig. 6. Användaren har 
nu möjlighet att registrera ett nytt album. Genom alternativknapparna på vänster sida väljs 
om albumet tillhör en enskild artist, en grupp eller om albumet är en samling. Till höger 
anger man titeln på albumet samt dess format. Det finns även en kryssruta som anger om 
det donerade albumet har ett följebrev, vilket är vanligt i de fall albumet är en demo. 
 
När all information fyllts i har användaren möjlighet att klicka på knapparna ”Klar” eller 
”Nästa >>”. Om användaren klickar på knappen ”Klar” så lagras albumet i databasen och 
formuläret töms. Om användaren klickar på ”Nästa >>” så går applikationen vidare till 
sidan för avancerad information. Värt att notera är att informationen är obligatorisk att 
fylla i, och det går inte att ta sig ifrån sidan utan att informationen som skrivits in lagras i 
databasen. 
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3.3.1.3 Avancerad information 

 
Fig. 7: Grafiskt användargränssnitt för "Avancerad Information". 

 
Efter att den grundläggande informationen om ett album lagrats har användaren möjlighet 
att ange ”avancerad information”, det vill säga detaljer om skivbolag, utgivningsår, 
skivnummer med mera. Fälten på sidan är frivilliga att fylla i då informationen kan vara 
okänd. Användaren har sedan möjlighet att lägga till bilder genom att klicka på knappen 
”Lägg till bilder”, eller att ange en låtlista för albumet genom att klicka på knappen 
”Låtar”. Se Fig. 7. 

3.3.1.4 Låtlista 

 
Fig. 8: Grafiskt användargränssnitt för "Låtlista". 
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Sidan för låtlista ger användaren möjlighet att lägga till, ta bort och redigera låtar för 
albumet. I rutan till vänster i Figur 8 visas de låtar som redan lagts till i albumet. Det finns 
även en knapp för att lägga till flera sidor på albumet. För att lägga till låtar på en annan 
sida måste användaren växla sida genom att klicka på knapparna ”<<” samt ”>>” under 
låtlistan. När användaren är färdig med låtlistan så kan man klicka på knappen 
”Medverkande >>” för att ta sig till sista sidan i guiden. 

3.3.1.5 Medverkande 

 
Fig. 9: Grafiskt användargränssnitt för att hantera "Medverkande". 

 
I formuläret för medverkande (Figur 9) kan användaren lägga till personer som på något 
sätt varit involverade på albumet. Till vänster fyller man i namn, rolltyp och roll som den 
medverkande har, och därefter läggs den medverkande till under albumnivå eller låtnivå. 
 
Om den medverkande läggs till under låtnivå måste användaren ange de låtar personen 
medverkar på. Detta görs med hjälp av kryssrutor i listan till höger. 
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3.3.1.6 Bilder 

 
Fig. 10: Grafiskt användargränssnitt för att hantera "Bilder" 

 
Formuläret (Figur 10) ger användaren möjlighet att spara omslagsbilder för ett album. 
Användaren får använda knappen ”Bläddra” för att leta rätt på önskad bild på hårddisken 
för att sedan klicka på ”Lätt till >>” för att lägga till bilden. Informationen om bilden 
lagras i databasen medan själva bildfilen laddas upp på arkivets webbserver för visning. 

3.3.1.7 Användare 

 
Fig. 11: Grafiskt användargränssnitt för hantering av "Användare". 

 
Om användaren har administratörsrättigheter så ges möjlighet att lägga till, ta bort och 
redigera användare av systemet enligt gränssnittet i Figur 11. Administratören får fylla i 
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namn, användarnamn, lösenord och ange ifall den skapade användaren ska ha utökade 
rättigheter. 

3.3.1.8 Sök album 

 
Fig. 12: Användargränssnitt för "Sök album" och "Information". 

 
För att hitta information i databasen kan användaren använda kontrollen för sökning 
(Figur 12 t.h.). Man kan söka på artist, arkivnummer eller albumets titel. Om sökningen 
ger några träffar så visas en lista på de album som hittats, och användaren kan då 
dubbelklicka för att visa ett formulär med grundläggande information om albumet. 

3.3.1.9 Automatisk komplettering 

 
Fig. 13: Nedrullningsbar listruta med automatisk komplettering. 

 
I windowsklienten används automatisk komplettering i de flesta textrutor, en funktion 
som slutför påbörjade ord under tiden man skriver in dem. Syftet med att använda 
automatisk komplettering är dels att snabba upp inmatningen då användaren i många fall 
endast behöver skriva in ett fåtal tecken för att få ett komplett ord, men även för att 
förhindra stavfel. 

3.3.2 Design och arkitektur 

Windowsapplikationen är byggd med Windows Forms som är ett del av Microsofts 
dotnet-ramverk för att skapa grafiska tillämpningar i windowsmiljö. Applikationen bygger 
på klassen input som ärver ifrån klassen Form som representerar ett fönster i Windows. 
Fönstret innehåller i sin tur ett antal användarkontroller som representerar varje sida i 
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inmatningsguiden. Kontrollerna ärver ifrån ramverkets klass UserControl. Fönsterklassen 
agerar värd för övriga kontroller och innehåller även information som är central för 
applikationen. Varje gång en ny sida ska visas sköter fönsterklassen detta. Det här avsnittet 
tar upp de klasser som finns i applikationen, deras ansvar och hur de kommunicerar med 
varandra. Ett klassdiagram över applikationens design står att finna i slutet av rapporten 
(Appendix B: Klassdiagram över ursprunglig inmatningsapplikation). 

3.3.2.1 Input.cs 

Fönsterklassen input agerar värd för de sidor som förekommer i guiden. Den är ansvarig 
för att skapa instanser av de kontroller som representerar guidens sidor, samt att lägga till, 
ta bort och visa dessa kontroller vid behov. Klassen innehåller även en sökfunktion som 
visas till höger i det grafiska gränssnittet. Vid sökning så kommunicerar direkt med 
databasen via instanser av klasser ifrån ADO-dotnet, och SQL-frågor (Figur 12). 

3.3.2.2 newmedia.cs 

Kontrollen newmedia innehåller de grafiska komponenter som utgör användargränssnittet 
för sidan ”Lägg till Album”. Dessa kontroller fylls på med information som hämtas ifrån 
databasen, så att användaren kan välja till exempel namnet på den artist som skapat 
albumet. Ifall artisten inte finns i listan så skapas en ny post i databasen. I samband med 
att användaren klickar på knapparna ”Klar” eller ”Nästa” så anropas en lagrad procedur i 
databasen som sparar informationen (Figur 6). 

3.3.2.3 basicInfo.cs 

Kontrollen basicInfo används då användaren sökt upp ett album i databasen och väljer att 
visa det i det grafiska gränssnittet. Ett anrop till databasen sker och all information hämtas 
för visning. Kontrollen innehåller även en funktion för att radera ett redan existerande 
album ifrån databasen (Figur 12). 

3.3.2.4 addImage.cs 

Kontrollen addImage innehåller funktioner för att lagra bilder som ska kopplas till ett 
album. I samband med att kontrollen visas på skärmen så sker en databasförfrågan som 
hämtar information om de eventuella bilder som redan finns lagrade för albumet. Bilderna 
lagras på en webbserver genom en instans av klassen WebClient (Figur 10). 

3.3.2.5 advancedInfo.cs 

Kontrollen advancedInfo representerar det grafiska gränssnittet för ”Avancerad 
Information” (Figur 7). Denna kontroll innehåller vid körning en ansenlig mängd data, 
och det är många förfrågningar till databasen som sker i samband med att den laddas. Ett 
tiotal anrop via SQL krävs för att fylla listorna med data, samt att hämta eventuell 
information om det aktuella albumet. Vid lagring av informationen så anropas en lagrad 
procedur med listkontrollernas värden som parametrar. 

3.3.2.6 tracks.cs 

Kontrollen tracks representerar det grafiska gränssnittet för ”Låtlista” (Figur 5). 
Användaren har möjlighet att lägga till, uppdatera och ta bort låtar ifrån listan. När 
användaren klickar på knappen ”<< Spara” så görs ett anrop till databasen att skapa en ny 
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låt, eller att uppdatera en redan existerande låt. Efter att informationen lagrats i databasen 
så töms alla kontroller på sina värden, och en ny förfrågan görs till databasen som fyller på 
kontrollerna med uppdaterad data. 

3.3.2.7 members.cs 

Sidan för ”Medverkande” sköts genom kontrollen members. Den består av tre 
nedrullningsbara listrutor, där användaren kan fylla i information om en medverkandes 
namn, rollkategori och roll. I samband med att användaren klickar på ”Lägg till>>” görs 
en förfrågan till databasen som lagrar den nya medverkande. Samtliga kontroller töms 
sedan, och fylls på med den uppdaterade informationen ifrån databasen. Ifall en 
medverkande lagts under låtnivå så krävs att användaren kryssar i en eller flera rutor för att 
markera vilka låtar som den medverkande deltagit på. I samband med att användaren 
klickar på en ruta så skickas en förfrågan till databasen att lägga till eller ta bort den 
medverkande ifrån en låt. Även i detta fall töms samtliga kontroller och all data på sidan 
laddas om. 

3.3.2.8 users.cs 

Kontrollen users används för att ge användare med administratörsrättigheter möjlighet att 
lägga till, uppdatera och ta bort användare i databasen enligt sidan ”Användare” (Figur 11). 
I samband med att en användare läggs till, tas bort eller uppdateras så skickas först en 
förfrågan till databasen för att lagra den nya informationen, och sedan töms samtliga 
kontroller varpå nya data hämtas ifrån databasen. 

3.3.2.9 archiveInfo.cs 

Fönsterklassen archiveInfo visar en dialogruta med det aktuella albumets arkivnummer. 
Den innehåller även en funktion som gör det möjligt att kopiera arkivnumret till 
klippbordet genom den statiska instansen av klassen Clipboard. 

3.3.2.10 Authentication.cs 

Authentication är en fönsterklass som presenterar dialogrutan för inloggning vid 
applikationens start (Figur 5). I samband med att användaren klickar på knappen ”OK” så 
skickas ett anrop till databasen. Om användarnamn och lösenord passar in på någon av de 
användarna som finns lagrade i databasen så tas användarnamn och de eventuella 
administratörsrättigheterna om hand för att senare kunna användas i applikationen. 

3.3.3 Utvärdering och identifiering av krav i inmatningsapplikationen 

Större delen av de krav som ställs av uppdragsgivaren handlar om windowsklientens 
funktionalitet. I många fall handlar det om mindre så kallade buggar i klientens 
användargränssnitt, men det förekommer även allvarligare felaktigheter som kan orsaka 
skada i systemet. 

3.3.3.1 Lägg till Album 

När formuläret för att lägga till ett nytt album visas så är alternativ ”Artist” markerad per 
default. Detta gör att användaren inte behöver göra ett medvetet val av artist, grupp eller 
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samling. Det är inte helt ovanligt att användaren av misstag fyller i information i fältet för 
artist istället för grupp, dvs. fyller i namn på grupper i artist-rutan. För att rätta till detta 
bör förvalet på ”Artist” tas bort. 
 
Ett allvarligt problem är att den första sidan inte går att uppdatera eller ändra i efterhand. 
Om användaren upptäcker att ett fel gjorts under sektionen ”Lägg till Album” så måste 
albumet och all relaterad information tas bort ur databasen för att sedan läggas till igen. 
Det enda alternativ som finns för att rätta dessa fel är att göra ändringar direkt i databasen, 
något som endast kan göras av en databasadministratör. Ifall användaren gått igenom alla 
steg i inmatningen så kan det handla det om upp emot en timmes inmatningsarbete som 
måste göras om. Därför bör den första sidan justeras så att det finns möjlighet att rätta till 
eventuella felaktigheter i efterhand. 
 
Kryssrutan för följebrev skall flyttas till sidan för avancerad information, främst för att 
valet konceptuellt inte hör till den grundläggande information som skrivs in under ”Lägg 
till album”, utan snarare ytterst utökad information som i princip endast används när det 
handlar om demo-inspelningar. I den ursprungliga utformningen går det heller inte att 
ändra valet i efterhand, precis som den övriga informationen på sidan. 

3.3.3.2 Avancerad information 

Den text som visas i kontrollens överskrift är felstavad och behöver rättas till (”Avancerat 
information” skall ändras till ”Avancerad information”). I övrigt så skall kryssrutan för 
följebrev flyttas till i formuläret ifrån ”Lägg till Album”, samt ”EU” läggas till den lista 
med länder som finns att välja för ”Pressad i”. 
 
Istället för alternativknapparna som anger stereo eller mono för albumets ljudbild skall en 
lista med fler valmöjligheter läggas till. 

3.3.3.3 Låtlista 

I låtlistan skall det finnas möjlighet att lägga flera studior och förlag till en låt. Det bör 
även gå att radera sidor på albumet, något som är omöjligt i det befintliga systemet. 
Tabbordningen skall ses över och modifieras så att fokus flyttas i rätt ordning mellan 
kontrollerna då användaren trycker på tabbtangenten. 

3.3.3.4 Medverkande 

På sidan för medverkande finns ett allvarligt fel som gör att hela inmatningen kan gå 
förlorad. Om man på sidan ”Lägg till album” anger en artist eller grupp för albumet så 
hamnar detta i listan över medverkande. Om man av misstag råkar radera den raden så 
försvinner all information om albumet ifrån det grafiska gränssnittet och blir väldigt svår 
att hitta. Albumet finns fortfarande kvar i databasen, men går längre inte att visa i 
inmatningsklienten, pga att det inte längre finns någon artist eller grupp som är kopplad till 
albumposten. 
 
Hanteringen av medverkande och dess roller måste förbättras. Användaren har ingen 
möjlighet att redigera en redan adderad medverkandes roll utan att först ta bort 
medverkanden och sedan lägga till korrekt information. 
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3.3.3.5 Prestanda 

Vid tidpunkten för granskningen har systemet använts i produktionsmiljö under ca 6 
månader, och drygt 10 000 album registrerats. I takt med att databasen fyllts med 
information har prestandan i windowsklienten försämrats märkbart. Detta märks genom 
att man vid vissa tidpunkter måste vänta i flera sekunder efter att ha klickat på en knapp i 
gränssnittet innan systemet svara, vilket upplevs som att systemet ”hängt sig”. Detta beror 
på två saker: 
 
1. Klientapplikationen sparar och/eller hämtar information vid många tillfällen ifrån 

databasen under inmatningens gång. Detta gör att systemet låser sig under en 
tidsperiod då klienten kommunicerar med databasen, en period som blir lång eftersom 
det handlar om stora mängder data. Detta gäller i synnerhet då listorna som används 
för automatisk komplettering ska populeras. 

2. Eftersom vissa av listorna som används för automatisk komplettering innehåller stora 
mängder data då de hämtas ifrån databasen och lagras i minnet hos klienterna kräver 
detta även att datorerna som klienterna körs på har tillräckligt mycket internminne för 
att prestandan inte ska bli lidande. Då arbetsstationerna endast har 512 MB 
internminne och listorna i vissa fall innehåller bli upp till 100 000 poster blir 
hanteringen av dessa stora listor svåra att mellanlagra i minnet utan att systemet ska 
kännas långsamt att använda. 
 

Allt eftersom mer information registreras i databasen kommer listorna för automatisk 
komplettering att växa och klienten kommer då att upplevas som allt långsammare för att 
slutligen bli svår att använda pga. för långa väntetider.  
 

 
Fig. 14: Felstavningar försvårar inmatning med automatisk komplettering. 

 
Listorna med automatisk komplettering ställer även till problem vid inmatning, eftersom 
all information som skrivs in och sparas aldrig försvinner ifrån databasen oavsett om de är 
relaterade till ett album. Det innebär att användaren måste vara mycket noggrann med sin 
stavning för att hitta rätt i listorna, ett typexempel visas i Fig. 14 där det felstavade ordet 
”Poducent” ligger först i listan över ord som börjar på bokstaven P. Det är i ett sådant läge 
lätt att välja det felstavade ordet. 
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3.3.3.6 Design och arkitektur 

Källkoden för windowsklienten för inmatning lämnar mycket i övrigt att önska. Även om 
koden bitvis är ganska flitigt kommenterad så är text som används för att beskriva 
programkoden väldigt generell och förutsätter i princip att man är djupt insatt i 
programmet för att man ska förstå den (och i det läget är kommentarerna överflödiga 
eftersom man redan vet vad koden gör). 
 

 
Fig. 15: SQL-fråga i Visual Studios grafiska editor. 

 
Eftersom klienten kommunicerar direkt med databasen för att hämta och spara 
information finns det gott om olika typer av SQL-frågor i form av textsträngar. Dock är 
dessa utspridda över alla 11 klasser och är i de allra flesta fall insprängda i programkoden. I 
vissa fall ligger även textsträngarna lagrade i kontroller som rör det grafiska gränssnittet 
och går endast att läsa om man använder designläget på Visual Studio(VS), eller letar i den 
automatiskt genererade koden som VS skapar. Den här hanteringen av databasanrop gör 
att det är väldigt svårt att följa programkoden och att veta var, när och varför 
kommunikationen sker med databasen. 
 
Vad som är extra anmärkningsvärt ur mjukvarudesignsynpunkt är att alla de 11 klasser 
som finns i applikationen är relaterade till det grafiska användargränssnittet. Fundamentala 
riktlinjer i objektorienterad programmering som att återanvända kod och att separera 
ansvarsområden i programkoden – exempelvis genom att kapsla in hanteringen av 
databaskommunikation i separata klasser – har alltså inte följts. 
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4. Förslag till ändringar i systemet 

I detta avsnitt ges en beskrivning av de förslag till ändringar i systemet för att nå upp till de 
krav som ställs på arbetet, samt för att säkerställa att slutprodukten som levereras till 
Svenskt Rockarkiv håller en hög kvalitet i form av användarvänlighet, prestanda och att 
den ger god möjlighet till vidareutveckling. 

4.1 Översikt 

Presentationslager

Affärslager

Datalager

Datatabeller (SQL Server 2000)

Dataåtkomst

(ADO.NET)

Windowsformulär

(Inmatningsklient)

Webbformulär

(Sökgränssnitt webb)

Fasadklasser

(.NET Remoting)

Affärsobjekt

(Objektmodell)

 
Fig. 16: Arkitektur hos det reviderade systemet 

 
Merparten av de synpunkter som uppdragsgivaren kom med vid projektets start visade sig 
vara direkt relaterade till utformningen av applikationen som används för inmatning. 
Därför har extra stor vikt lagts på att hitta lösningar som förbättrar det grafiska 
gränssnittet och även applikationens arkitektur för att erbjuda så god funktionalitet som 
möjligt vid inmatningsproceduren. Även förslag till nya tabeller och viss modifiering av de 
befintliga tabellerna i databasen presenteras i följande stycken, även om datamodellen i 
stort sätt är bibehållen. 
 
Kompletterat med en lagerarkitektur där presentation, affärslogik och datalagring har 
separerats finns ett gott stöd för att ansluta ytterligare klienter, som till exempel ett 
webbaserat sökgränssnitt, eller ett externt system. 
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4.2 Databas 

4.2.1 Generella förändringar 

4.2.1.1 Införande av namnstandard 

Genom att införa vissa standarder i databasen för namngivning av tabeller och kolumner 
samt val av datatyper ges ett bättre stöd för införandet av en entitetsmodell även i 
windowsapplikationen (se Kap. 4.3). 
 
Ändringar som gjorts konsekvent i hela modellen är att byta datatyp på alla primärnycklar 
ifrån integer och bigint till uniqueidentifier (guid). Även om det finns en fördel med att 
128-bitars datatypen uniqueidentifier kan representera många fler värden än 32- och 64-
bitars heltal, och att det i förlängningen tillåter att databasen kan växa mycket finns det 
idag inget sådant behov hos Svenskt Rockarkiv. Bytet sker i allra första hand med 
standardisering i åtanke, att alla nycklar i databasen skall vara av samma typ. 
 
Namngivningen av primärnycklar har även ändrats ifrån att ha börjat med tabellens namn 
följt av id, exempelvis ”AlbumID”, till att endast använda ”ID” som namn. På så sätt finns 
det en enhetlig benämning av alla primärnycklar i databasen då alla tabeller har en kolumn 
med namnet ”ID”. Namnen på de främmande nycklarna har ändrats till att använda 
prefixet ”fk”, kort för engelskans ”foreign key”. En kolumn som innehåller en främmande 
nyckel till tabellen ”Album” skulle namnges ”fk_Album” istället för ”AlbumID”. Genom 
att använda prefix i kolumnnamnet för att markera främmande nycklar blir det lätt att hitta 
relationer bara genom att titta på kolumnernas namn. 
 
Slutligen har vissa justeringar som gjorts för att datamodellen ska bli lättare att läsa. Enligt 
den nya standarden har alla kopplingstabeller döpts på ett sådant sätt att det tydligt ska 
framgå vilka tabeller de refererar till, exempelvis har ”Låtmedverkande” fått namnet 
”Låt_Medverkande_Medverkanderoll”. 

4.2.1.2 Utökad spårbarhet med signaturer och datumangivelser 

 
Fig. 17: Kolumner för namnsignaturer och datumstämplar i databasen. 

 
Genom att införa signaturer och datumstämplar i alla tabeller kan man se när ändringar 
gjorts i databasen, och vem som gjort dem. Detta kan användas till att hämta olika typer av 
statistik ur databasen. 
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4.2.2 Hantering av användare 

Användare

PK ID uniqueidentifier

 Namn varchar(50)

U1 Användarnamn varchar(50)

 Lösenord varchar(50)

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(50)

 ÄndrDatum datetime

 ObjVersion timestamp

Användare_Användarroll

PK ID uniqueidentifier

 RegSignatur varchar(255)

 RegDatum datetime

FK1,I1,U1 fk_Användare uniqueidentifier

FK2,I2,U1 fk_Användarroller uniqueidentifier

 ObjVersion timestamp

Användarroll

PK ID uniqueidentifier

U1 Namn varchar(50)

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(50)

 ÄndrDatum datetime

 ObjVersion timestamp

 
Fig. 18: Datamodell över tabellerna ”Användare”, ”Användarroll” och den kopplingstabell 
som möjliggör en många-till-många-relation. 

 
För att en användare av systemet skall kunna ha flera roller (och medföljande rättigheter) 
än administratör och ”icke-administratör” (dvs. inmatningsanvändare) har en separat tabell 
för användarroller tagits fram, samt en kopplingstabell mellan användare och 
användarroller (Fig. 13). Detta gör att kolumnen ”administrator” i användartabellen inte 
längre behövs utan har ersatts av poster i användarrolltabellen. 
 
Den nya lösningen då en användare kan ha en eller flera roller i systemet kommer i 
synnerhet vara av nytta vid eventuell vidareutveckling och införandet av nya funktioner 
som skall rättighetsstyras. Man kan till exempel tänka sig en användarroll som endast har 
sök och läsrättigheter i användargränssnittet, men som däremot har rätt att lyssna på de 
musikfiler som kopplas till albumen. 

4.2.3 Stöd för flera ljudbilder 

Ljudbild

PK ID uniqueidentifier

U1 Namn varchar(255)

 RegSignatur varchar(255)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(255)

 ÄndrDatum datetime

 ObjVersion timestamp
 

Fig. 19: Tabellen ”Ljudbild”. 

 
Kolumnen ”stereo” i tabellen ”Album” har ersatts med en tabell  ”Ljudbild” så att man 
kan lagra fler inspelningsformat än ”mono” och ”stereo”. Tabellen har kompletterats med 
en en-till-många-relation till ”Album”. 
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4.2.4 Stöd för multipla studior och förlag 

Låt

PK ID uniqueidentifier

 Titel varchar(255)

 Speltid varchar(50)

 Spårnummer int

 Sidnummer int

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(50)

 ÄndrDatum datetime

FK1,I1 fk_Album uniqueidentifier

 ObjVersion timestamp

Låt_Förlag

PK ID uniqueidentifier

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

FK1,U1,I1 fk_Förlag uniqueidentifier

FK2,U1,I2 fk_Låtar uniqueidentifier

 ObjVersion timestamp

Låt_Studio

PK ID uniqueidentifier

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

FK2,I2,U1 fk_Studior uniqueidentifier

FK1,I1,U1 fk_Låtar uniqueidentifier

 ObjVersion timestamp

Förlag

PK ID uniqueidentifier

U1 Namn varchar(255)

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(50)

 ÄndrDatum datetime

 ObjVersion timestamp

Studio

PK ID uniqueidentifier

U1 Namn varchar(255)

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(50)

 ÄndrDatum datetime

 ObjVersion timestamp  
Fig. 20: Modell innehållande de nya kopplingstabellerna mellan låtar, studior och förlag. 

 
Införandet av de två nya tabellerna ”Låt_Studio” och ”Låt_Förlag” ger möjlighet till 
multipla kopplingar (många-till-många-relationer) mellan ”Låt” och ”Förlag”, samt mellan 
”Låt” och ”Studio”. 

4.2.5 Album 

Album

PK ID uniqueidentifier

 Titel varchar(255)

 Arkivnummer int

 Utgivningsår int

 Information varchar(1000)

 Anmärkningar varchar(500)

 Hyllplacering varchar(50)

 HarFöljebrev bit

 Skivnummer varchar(255)

 ÄrSamlingsmedium bit

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(50)

 ÄndrDatum datetime

FK4,I5 fk_Land uniqueidentifier

FK8,I8 fk_Skivbolag uniqueidentifier

FK5,I6 fk_Ljudbild uniqueidentifier

FK1,I1 fk_Distributör uniqueidentifier

FK2,I2 fk_Donator uniqueidentifier

FK3,I4 fk_Format uniqueidentifier

FK6,I7 fk_Samling uniqueidentifier

FK7,I3 fk_Etikett uniqueidentifier

 ObjVersion timestamp
 

Fig. 21: Reviderad version av tabellen ”Album”. 

 
De förändringar som gjorts i tabellen ”Album” är att ta bort kolumnen ”inmatningsnivå”, 
eftersom den inte längre används, samt att ersätta kolumnen ”stereo” med en relation till 
tabellen ”Ljudbild”. 
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4.2.6 Låt 

Låt

PK ID uniqueidentifier

 Titel varchar(255)

 Speltid varchar(50)

 Spårnummer int

 Sidnummer int

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(50)

 ÄndrDatum datetime

FK1,I1 fk_Album uniqueidentifier

 ObjVersion timestamp
 

Fig. 22: Reviderad version av tabellen "Låt". 

 
Eftersom ”Förlag” och ”Studior” fått kopplingstabeller för sina relationer till ”Låt” 
behövs inte längre kolumnerna med främmande nycklar till dessa tabeller. 

4.3 Affärslager 

Genom att komplettera separera funktionalitet för dataåtkomst och affärsregler med 
tydligt definierade gränssnitt ges ett löst kopplat affärslager med väl inkapslad 
funktionalitet för datalagring. 

4.3.1 Arkitektur 

Grundtanken vid utformandet av den nya arkitekturen för systemet har varit att designa 
och utveckla objektorienterat för att sedan optimera och hitta effektiva lösningar där det är 
nödvändigt, till exempel vid de punkter då kommunikation med databasen sker. Genom 
att skapa en logisk arkitektur uppbyggd i lager skapas större möjlighet att modularisera och 
återanvända stor del av systemets affärslogik. 

4.3.2 Dataåtkomst och objektmodell 

Den ursprungliga idén för dataåtkomst i systemet var att utnyttja funktionalitet i Visual 
Studio som ger möjlighet att automatiskt generera klasser utifrån en databas. På så sätt 
skulle funktionaliteten för databaskommunikation i ADO.NET snabbt vara byggd och 
dessutom inkapslad i klasser (Appendix D: Exempel på flerlagerarkitektur med automatisk 
genererade klasser). 
 
Tyvärr visade det sig finnas vissa brister i de automatiskt genererade klasserna, bland annat 
vid hanteringen av null-värden i kolumner med främmande nycklar och stöd för ”nullable” 
värde-typer i dotnet version 2.0 . På grund av de stora mänger problem som orsakats av 
detta har istället ett förslag med egenutvecklade klasser tagits fram som kapslar in 
ADO.NET-funktionalitet. 
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ID : Guid

ObjVersion : object

Titel : string

Arkivnummer : int

Utgivningsår : int

Information : string

Anmärkningar : string

Hyllplacering : string

HarFöljebrev : bool

Skivnummer : string

ÄrSamlingsmedium : bool

RegSignatur : string

RegDatum : DateTime

ÄndrSignatur : string

ÄndrDatum : DateTime

LandId : object

SkivbolagId : object

LjudbildId : object

DistributörId : object

DonatorId : object

FormatId : object

SamlingId : object

EtikettId : object

Album

FindById(in id : Guid) : Album

FindByName(in name : string) : Album

SaveChanges(in album : Album) : Album

SaveChanges(in albums : AlbumCollection) : AlbumCollection

AlbumFactory

ADO.NET

AlbumCollection

1

 
Fig. 23: Inkapsling av ADO.NET med hjälp av designmönstret Factory. 

 
Genom att införa en objektmodell i mjukvarudesignen som motsvarar den logiska struktur 
som finns i databasen kan man arbeta mot objekt i objektmodellen istället för 
databastabeller. Styrkan med detta är att man inte behöver tänka på hur informationen 
lagras i databasen utan istället kan lägga fokus på hur verksamhetslogiken skall fungera i 
systemet. I Fig. 22 illustreras hur man kan använda sig av klasserna Album och 
AlbumCollection som objektdatakällor, medan AlbumFactory ansvarar för att 
kommunicera med databasen via ADO.NET, hämta och spara information i databasen, 
hantera transaktioner och komplexa anrop. 
 
Genom att utnyttja generics i .NET-ramverket i kombination med standardiseringen 
primärnycklarna i databasen kan varje kollektion i objektmodellen som motsvarar en 
datatabell med rader i databasen representeras som en ordlista (Dictionary<TKey, 
TValue>), där primärnyckeln i databasen även fungerar som nyckel i ordlistan. 

4.3.3 Remoting och fasadklasser 

Införande av .NET Remoting gör att man kan låta en applikationsserver hantera 
resurskrävande affärslogik och kommunikation med databasen, och låta istället 
inmatningsapplikationerna agera som tunna klienter. Klienterna arbetar endast mot 
objektmodellen, och kommunicerar med dataåtkomstklasserna via ett antal förenklade 
gränssnitt som publiceras med hjälp av Remotingtekniken på en applikationsserver, eller 
lokalt på databasservern. 
 
Remoting har valts som distributionsteknik framför web services då det är mer effektivt 
vid kommunikation på interna nätverk och i miljöer där det inte finns något speciellt krav 
på interopabilitet mellan olika plattformar (både klienter och servrar använder dotnet-
miljö). 
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Album

Find()

Save()

AlbumFactory

ADO.NET

AlbumCollection

1

+GetAlbum()

+SaveAlbum()

AlbumFacade

Client

Remoting
+GetAlbum()

+SaveAlbum()

«interface»

IAlbumFacade

 
Fig. 24: Kommunikationsvägarna mellan en klient och ADO.NET via Remoting-fasad. 

 
Genom att fysiskt separera affärslagret och presentationslagret ges klienterna aldrig någon 
direkt åtkomst till databasen, vilket gör systemet säkrare mot intrång. Gruppering av flera 
objekt vid nätverksanropen reducerar även antalet anrop som behöver göras. Det blir även 
enkelt att exponera systemet för tredje part genom exempelvis web services då affärslagret 
redan är skapat, det enda som behövs är att bestämma vilka delar av 
verksamhetsinformationen som skall finnas tillgänglig externt och att implementera ett 
gränssnitt som levererar informationen. 

4.4 Windowsklient 

Vid granskningen av den ursprungliga windowsklient som används för inmatning 
konstaterades att den var dåligt anpassad för vidareutveckling. Förslaget bygger istället på 
att skapa en ny klientapplikation, med justeringar av det grafiska gränssnittet enligt 
uppdragsgivarens krav, men att ändå behålla delar av grundutförandet så att användarna av 
systemet känner igen sig. Stor vikt läggs på förbättrad prestanda vid inmatningen, samt att 
utnyttja den föreslagna arkitekturen med lager. 

4.4.1 Prestandaåtgärder 

4.4.1.1 Mellanlagring av data 

Som tidigare nämnts är den stora mängden information som används för att komplettera 
ord i listorna i det grafiska gränssnittet ett problem, både gällande minnesåtgång och 
nätverkstrafik. Men då funktionaliteten med automatiska kompletteringar är viktig för 
användarna behöver hanteringen av detta optimeras. 
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Medverkande

+GetMedverkande()

+SaveMedverkande()

+GetAllMedverkande()

«interface»

IMedverkandeFacade

+GetChanges()

+GetAll()

+GetMedverkande()

-lastupdated

MedverkandeProxy
MedverkandeCollection

+GetMedverkande()

+SaveMedverkande()

+GetAllMedverkande()

MedverkandeFacade

1

MainForm

 
Fig. 25: Mellanlagring av data med hjälp av en proxy. 

 
Istället för att som tidigare hämta alla poster i från alla relevanta tabeller med få intervaller 
kan man i Figur 25 se hur en proxy-klass används för att mellanlagra kollektioner. Proxyn 
kan sedan uppdatera kollektionerna vid speciella tillfällen, som till exempel när användaren 
vill spara ett album. Eftersom samtliga tabeller innehåller tidsinformation då de senast 
ändrades är det dessutom enkelt att endast hämta objekt som ändrats sedan senaste 
uppdateringen. På så sätt minskar mängden nätverkstrafik både i antalet anrop och 
mängden data som överförs per tillfälle. 

4.4.1.2  Asynkron kommunikation 

Genom att utnyttja bakgrundtrådar kan man optimera hämtning av kollektioner och 
automatisk komplettering i listor. Principen går ut på att vänta tills användaren angett en 
eller flera bokstäver innan listan med ord för komplettering hämtas. Då listorna skall 
renderas i det grafiska gränssnittet kan det stora innehållet påverka prestandan. Om man 
istället för att hämta alla 10 000 ord i en kollektion istället väntar tills användaren fyllt i en 
eller två bokstäver kan listan med ord som ska hämtas begränsas kraftigt, och resultatet 
blir då en mycket prestanda i gränssnittet. Bakgrundtrådar skapas för att hämta ordlistorna 
asynkront, så att användargränssnittet inte låses. 

4.4.1.3 Hantering av samtidig användning 

För att lösa problem med samtidig användning då två eller flera användare kan ändra i 
samma post utan varandras vetskap används en kolumn i databasen som lagrar en 
tidsstämpel varje gång en ändring görs i databasen. Ifall databasen innehåller en nyare 
version av en post då en användare försöker spara får användaren ett felmeddelande. 
Sannolikheten att fel av det här slaget skulle uppkomma ofta är dock väldigt liten eftersom 
relativt få ändringar görs av registrerad data i det dagliga arbetet, det är vanligare att nya 
poster skapas och att gamla poster återanvänds. 
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4.4.2 Distribution och uppdateringar med ClickOnce 

Tekniken ClickOnce förenklar installation och uppdateringar av windowsklienterna. 
Istället för att kopiera installationsfiler till varje dator kan ett installationspaket publiceras 
på en central lagringpunkt i nätverket. Då det kommer nya versioner av windowsklienten 
uppdateras varje dator automatisk vid uppstarten av inmatningsapplikationen. 

InstallationsserverUtvecklingsdator Klientdator

Versionskontroll

Publicering

Nedladdning

 
Fig. 26: Distributionsmodell med ClickOnce 
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5. Resultat 

Detta examensarbete har resulterat i en reviderad version av Svenskt Rockarkivs system 
för lagring av metadata, där de två viktigaste beståndsdelarna är en databas och en 
windowsklient för inmatning av information. 

5.1 Databas 

Revideringen av databasens struktur har lett till ett antal förändringar i form av tillkomna 
tabeller och justeringar av ursprungliga tabeller, dock med åtanke att ingen information får 
gå förlorad. En fullständig modell över resultatet finns att hitta i Appendix C: Reviderad 
fysisk datamodell. 

5.2 Inmatningsapplikation 

5.2.1 Sök album 

 
Fig. 27: Användargränssnitt för sökning. 

 
Det nya användargränssnittet för sökning har utökade kolumner för att visa artist/grupp, 
titel och arkivnummer på album. Det gör det enklare att hitta rätt jämfört med den tidigare 
versionen då endast albumets titel visades. 
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5.2.2 Grundläggande information 

 
Fig. 28: Användargränssnitt för inmatning av grundläggande information. 

 
Grundläggande information ersätter formuläret ”Lägg till album” i den tidigare versionen 
av inmatningsklienten. Den stora skillnaden jämfört med föregångaren är att man i 
efterhand kan ändra den grundläggande informationen på ett album utan att behöva radera 
det och registrera det på nytt. 
 

5.2.3 Detaljerad information 

 
Fig. 29: Användargränssnitt för inmatning av detaljerad information. 

 
Detaljerad information ersätter ”Avancerad information”, men innehåller i princip samma 
information. En skillnad är listan för ljudbilder där man nu har flera alternativ att välja på. 
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5.2.4 Låtlista 

 
Fig. 30: Användargränssnitt för hantering av ett albums låtlista. 

 
Låtlistan representeras som en trädvy med sidor som rotnoder och låtar som barnnoder i 
en hierarki. Tidigare kunde man bara se låtarna för en sida åt gången. Funktioner för att 
lägga till och redigera låtar har lyfts ut till en separat dialogruta för att förenkla arbetet. 
 

5.2.5 Medverkande 

 
Fig. 31: Användargränssnitt för hantering av medverkande på album och låtar. 

 
Formuläret för medverkande och roller har justerats så att man endast behöver lägga till 
personer och roller en gång per album. Genom att välja en medverkande i den vänstra 
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listan och en roll i den mellersta listan kan man sedan med hjälp av kryssrutor välja ifall 
medverkanden förekommer på en eller flera låtar, alternativt förekomst på hela albumet. 

5.2.6 Hantering av användare 

  
Fig. 32: Användargränssnitt för administration av användare och roller. 

 
Användargränssnittet för hanteringen av användare tillåter nu även att man anger vilka 
roller användaren har. 

5.2.7 Databasvård 

 
Fig. 33: Administration av länder i det grafiska gränssnittet för databasvård. 

 
Databasvård ger ny möjlighet för användare med administratörsrättigheter att ta bort och 
redigera poster i databasen. 
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5.2.8 Sök och ersätt 

 
Fig. 34: Användargränssnitt för funktionerna sök och ersätt. 

 
En efterlängtad administratörsfunktion för att söka och ersätta poster i databasen finns nu 
i två varianter. Den ena används för att ersätta en post med flera, vilket är extra viktig för 
studior och förlag som inte längre har någon teknisk begränsning i databasen. 
 
Den andra varianten ersätter flera poster med en, vilket exempelvis är användbart för att 
ersätta likartade rollnamn med en konsekvent benämning. 
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6. Slutsats och kommentarer 

Det här examensarbetet är uppdelat i tre delar, varav två är beskrivna i den här rapporten. 
Den första delen har som mål att undersöka och utvärdera Svenskt Rockarkivs 
ursprungliga system för lagring av metadata. Detta för att hitta de krav som ställts ifrån 
uppdragsgivarens sida på en ny version av systemet. Utvärderingen visar att det 
ursprungliga system som Svenskt Rockarkiv använt i vissa avseenden varit undermåligt 
utvecklat, och skulle bli väldigt besvärligt att använda som ett långsiktigt arbetsredskap 
med en ständigt försämrad prestanda. Detta resulterar i vissa omprioriteringar av arbetet. I 
stället för att lägga fokus på att koppla ihop systemets metadata med digitaliserade 
musikfiler, ligger tyngdpunkten på att konstruera om systemets arkitektur för att förbättra 
dess funktionalitet samt att göra det lättare att vidareutveckla i framtiden. 
 
Den andra delen är att arbeta fram ett reviderat förslag på nya lösningar för systemet, 
baserat på undersökningen i del ett. Ett förslag på en ny databasmodell läggs fram, följt av 
ett förslag på en distribuerad arkitektur som kan vara lämplig att bygga det reviderade 
systemet på. Det presenteras även förslag till optimeringar i windowsklienten som används 
för inmatning av information för att få en bra prestanda vid arbete med systemet 
kombinerat med viktiga funktioner såsom automatisk komplettering av inskriven text. 
 
Den tredje och sista delen är att implementera det förslag som tagits fram i föregående 
steg, med målet att införa det reviderade systemet i Svenskt Rockarkivs miljö. Den 24 
augusti 2007 har en första migrering gjorts av databasen och installation av systemet för 
acceptanstest hos Svenskt Rockarkiv. Efter två dagars flitigt testande har närmare 20 
felaktigheter upptäckts i systemet varav de flesta är av liten betydelse. Merparten av dessa 
löstes snabbt tack vare det distributionssättet med ClickOnce som gör det möjligt att 
utföra rättningar för att sedan automatiskt uppdatera testklienterna. Endast några enstaka 
fel återstod vid acceptanstestets slut, och beslut togs att gå i produktion med systemet. 
Sedan produktionssättningen har en ytterligare uppdatering av systemet gjorts vilket 
innebär att alla kända fel är åtgärdade och att all planerad funktionalitet enligt de 
föreslagna ändringarna i systemet är implementerad. De prestandaförbättringar och 
förändringar av användargränssnittet som gjorts i windowsapplikationen har fått god 
respons av de personer som använder systemet i sitt arbete. 
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7. Framtida utveckling 

Även om resultatet av det här examensarbetet uppfyller många av de krav som ställts så 
finns det ett antal tänkbara vidareutvecklingsområden. Det som kanske är mest angeläget 
är att implementera ett nytt webbaserat sökgränssnitt för systemet, något som 
ursprungligen var planerat att genomföras i detta arbete men som fick prioriteras ned. Att 
tillgängliggöra en sökfunktion för allmänheten på Internet skulle med största sannolikhet 
bli väldigt uppskattat hos musikintresserade, och dessutom hjälpa till att göra Svenskt 
Rockarkivs arbete känt för flera. 
 
Ett annat utvecklingsarbete som det här examensarbetet delvis förberett Svenskt 
Rockarkivs system för är att koppla ihop databasens metadata med de digitaliserade 
musikfilerna av arkivets material, och på så sätt ge möjlighet till arkivets besökare att både 
titta, söka och lyssna på arkivets material. 
 
En ytterligare möjlighet till fortsatt utveckling är en webbplats som låter besökare redigera 
och komplettera arkivets metadata. Detta skulle kunna användas som en form av 
korrekturarbete som många musikintresserade antagligen kan tänka sig att göra helt ideellt. 
I ett sådant arbete skulle det vara intressant att utvärdera hur tekniker som till exempel 
Windows Workflow Foundation kan användas för att skapa arbetsflöden för korrektur 
och godkännande av inskickat material. 
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Appendix A: Ursprunglig fysisk datamodell  

Latmedverkande

PK,FK2 medverkandeID bigint

PK,FK1 latID bigint

PK,FK3 rollID int

Bild

PK,FK1 albumID bigint

PK bildID int identity

FK2 bildtypID int

 bildlank varchar(255)

Album

PK albumID int identity

FK3 formatID int

FK4 presslandID int

FK1 distributionID int

 huvudbolagID int

FK6 etikettID int

FK5 samlingID int

FK2 donatorID int

 albumtitel varchar(255)

 albuminfo varchar(1000)

 inmatningsniva int

 signatur varchar(50)

 stereo bit

 hyllplacering varchar(50)

 anmarkningar varchar(500)

 utgivningsar int

 arkivnr int

 inmatningsar int

 foljebrev bit

 skivnr varchar(255)

Medverkande

PK medverkandeID int identity

 medverkande varchar(255)

Pressland

PK presslandID int identity

 pressland varchar(255)

Bildtyp

PK bildtypID int identity

 bildtyp varchar(255)

Roll

PK rollID int identity

FK1 rolltypID int

 roll varchar(255)

Distribution

PK distributionID int identity

 distribution varchar(255)

Rolltyp

PK rolltypID int identity

 rolltyp varchar(255)

Donator

PK donatorID int identity

 donator varchar(255)

Samling

PK samlingID int identity

 samling varchar(255)

Forlag

PK forlagID int identity

 forlag varchar(255)

Skivbolag

PK skivbolagID int identity

 skivbolag varchar(255)

Format

PK formatID int identity

 format varchar(255)

 formatprefix varchar(25)

Studio

PK studioID int identity

 studio varchar(255)

Lat

PK latID int identity

FK1,I2,I1 albumID bigint

FK2 forlagID int

FK3 studioID int

 lattitel varchar(255)

 speltid varchar(50)

 spar int

 sida int

Albummedverkande

PK,FK2 medverkandeID bigint

PK,FK1,I1 albumID bigint

PK,FK3 rollID int

Anvandare

PK anvandarID int identity

 namn varchar(50)

 anvandarnamn varchar(50)

 losenord varchar(50)

 admin bit
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Appendix B: Klassdiagram över ursprunglig 
inmatningsapplikation 

  

Authentication

addImageadvancedInfo

archiveInf

basicInf editData

input

members newmediatracks users

Forms::UserControl

Forms::Form

-m_archiveNo

111
11111

External Classes::MTGCComboBox

11 1
1 1

1 1
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Appendix C: Reviderad fysisk datamodell 

Format

PK ID uniqueidentifier

U1 Namn varchar(255)

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(50)

 ÄndrDatum datetime

U2 Prefix varchar(25)

 ObjVersion timestamp

Låt_Studio

PK ID uniqueidentifier

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

FK2,I2,U1 fk_Studior uniqueidentifier

FK1,I1,U1 fk_Låtar uniqueidentifier

 ObjVersion timestamp

Album

PK ID uniqueidentifier

 Titel varchar(255)

 Arkivnummer int

 Utgivningsår int

 Information varchar(1000)

 Anmärkningar varchar(500)

 Hyllplacering varchar(50)

 HarFöljebrev bit

 Skivnummer varchar(255)

 ÄrSamlingsmedium bit

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(50)

 ÄndrDatum datetime

FK4,I5 fk_Land uniqueidentifier

FK8,I8 fk_Skivbolag uniqueidentifier

FK5,I6 fk_Ljudbild uniqueidentifier

FK1,I1 fk_Distributör uniqueidentifier

FK2,I2 fk_Donator uniqueidentifier

FK3,I4 fk_Format uniqueidentifier

FK6,I7 fk_Samling uniqueidentifier

FK7,I3 fk_Etikett uniqueidentifier

 ObjVersion timestamp

Samling

PK ID uniqueidentifier

U1 Namn varchar(255)

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(50)

 ÄndrDatum datetime

 ObjVersion timestamp

Låt

PK ID uniqueidentifier

 Titel varchar(255)

 Speltid varchar(50)

 Spårnummer int

 Sidnummer int

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(50)

 ÄndrDatum datetime

FK1,I1 fk_Album uniqueidentifier

 ObjVersion timestamp

Användare

PK ID uniqueidentifier

 Namn varchar(50)

U1 Användarnamn varchar(50)

 Lösenord varchar(50)

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(50)

 ÄndrDatum datetime

 ObjVersion timestamp

Bildtyp

PK ID uniqueidentifier

U1 Namn varchar(255)

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(50)

 ÄndrDatum datetime

 ObjVersion timestamp

Medverkande

PK ID uniqueidentifier

U1 Namn varchar(255)

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(50)

 ÄndrDatum datetime

 ObjVersion timestamp

Förlag

PK ID uniqueidentifier

U1 Namn varchar(255)

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(50)

 ÄndrDatum datetime

 ObjVersion timestamp

Skivbolag

PK ID uniqueidentifier

U1 Namn varchar(255)

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(50)

 ÄndrDatum datetime

 ObjVersion timestamp

Distributör

PK ID uniqueidentifier

U1 Namn varchar(255)

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(50)

 ÄndrDatum datetime

 ObjVersion timestamp

Användare_Användarroll

PK ID uniqueidentifier

 RegSignatur varchar(255)

 RegDatum datetime

FK1,I1,U1 fk_Användare uniqueidentifier

FK2,I2,U1 fk_Användarroller uniqueidentifier

 ObjVersion timestamp

Medverkanderoll

PK ID uniqueidentifier

U1 Namn varchar(255)

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(50)

 ÄndrDatum datetime

FK1,I1 fk_Medverkanderollkategori uniqueidentifier

 ObjVersion timestamp

Låt_Förlag

PK ID uniqueidentifier

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

FK1,U1,I1 fk_Förlag uniqueidentifier

FK2,U1,I2 fk_Låtar uniqueidentifier

 ObjVersion timestamp

Land

PK ID uniqueidentifier

U1 Namn varchar(255)

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(50)

 ÄndrDatum datetime

 ObjVersion timestamp

Studio

PK ID uniqueidentifier

U1 Namn varchar(255)

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(50)

 ÄndrDatum datetime

 ObjVersion timestamp

Användarroll

PK ID uniqueidentifier

U1 Namn varchar(50)

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(50)

 ÄndrDatum datetime

 ObjVersion timestamp

Låt_Medverkande_Medverkanderoll

PK ID uniqueidentifier

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

FK1,I1 fk_Låt uniqueidentifier

FK2,I2 fk_Medverkande uniqueidentifier

FK3,I3 fk_Medverkanderoll uniqueidentifier

 ObjVersion timestamp

Donator

PK ID uniqueidentifier

U1 Namn varchar(255)

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(50)

 ÄndrDatum datetime

 ObjVersion timestamp

Album_Medverkande_Medverkanderoll

PK ID uniqueidentifier

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

FK2,I2 fk_Medverkande uniqueidentifier

FK3,I3 fk_Medverkanderoll uniqueidentifier

FK1,I1 fk_Album uniqueidentifier

 ObjVersion timestamp

Medverkanderollkategori

PK ID uniqueidentifier

U1 Namn varchar(255)

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(50)

 ÄndrDatum datetime

 ObjVersion timestamp

Ljudbild

PK ID uniqueidentifier

U1 Namn varchar(255)

 RegSignatur varchar(255)

 RegDatum datetime

 ÄndrSignatur varchar(255)

 ÄndrDatum datetime

 ObjVersion timestamp

Bild

PK ID uniqueidentifier

 Filnamn varchar(255)

 RegSignatur varchar(50)

 RegDatum datetime

FK1,I1 fk_Album uniqueidentifier

FK2,I2 fk_Bildtyp uniqueidentifier

 ObjVersion timestamp
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Appendix D: Exempel på flerlagerarkitektur 
med automatisk genererade klasser 

Presentationslager

MainForm

Affärslager

+Album()

+Insert()

+Update()

+Delete()

Album

-albumID : long

-titel : string

-skapadAv

-formatID

+AlbumID

+Titel

+SkapadAv

+FormatID

Dataåtkomstlager

+Fill()

+GetAll()

+InsertAlbum()

+UpdateAlbum()

+DeleteAlbum()

AlbumTableAdapter

AlbumDataTable

AlbumRow

-AlbumID

-Titel

-SkapadAv

-FormatID1

Databaslager

Microsoft 

SQL Server 

2000

Automatiskt genererade klasser

 


