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Sammanfattning

En Enterprise Service Bus (ESB) är en programvara för att binda ihop flera olika system, 

där man vill säkerställa att kommunikationen mellan systemen sker utan förluster av data.

Detta för att minimera konsekvenserna av störningar i trafiken.

Målet med det här examensarbetet är att se om det går att skapa en specialskriven ESB åt 

Netgain, som ser till att deras två system, det ena ett beställningsformulär på en webbsida 

och det andra en processmotor som behandlar beställningarna, kan kommunicera utan att 

data försvinner vid överföringen. Detta för att få till en stabilare överföring mot vad de 

har idag. 

Fokus för arbetet har därför varit att skriva ett system som är och känns stabilt för både 

användare och administratör. Önskemål fanns också att skriva en administratörsvy för att 

styra systemet och att projektet skrivs i JavaScript.  Hänsyn togs också till hur de två 

systemen ser ut, då dessa inköpta system inte går att modifiera. Vi fick istället förlita oss 

på deras inbyggda api:er. 
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Abstract

An Enterprise Service Bus (ESB) is a software for bridging multiple systems, where you

want to ensure that communication between systems occurs without data loss. This is to

minimize the consequences of traffic interference.

The aim of this bachelor dissertation is to see if it is possible to create a ESB for Netgain,

which ensures that their two systems, one, a web based order form, the other a processing

engine, that processes the orders, can communicate without data disappearing at transfer.

This to ensure a more stable transfer than what they have today.

The focus of the work has therefore been to write a system that is and feels stable for both

users and administrators. Desired was also to write an administrator view to control the

system and to write the project in JavaScript.  Consideration was also given to how the

two systems look, as these purchased systems can not be modified, we had to rely on their

built-in api:s.
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Vi skulle vilja tacka alla på Netgain för ryggdunkar, förslag på förbättringar och som bollplank. Speciellt

tack till  Stefan, Andreas och Fredrik på Netgain för ovärderliga tips och ständigt påhejande och vår

handledare Hans på KAU för hjälp med formuleringar och intressanta diskussioner.
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1. Inledning

Netgain är ett konsultbolag som digitaliserar verksamheter genom automation och konsultation. Ett sätt

att automatisera är en produktkatalog där kunden kan välja vad de vill beställa, såsom licenser, datorer,

tekniker eller en tillfällig åtkomst. Detta skickas sedan till  ett centralt system (PAM) som behandlar

beställningen, skapar licenser och ser till att kunden får det den har beställt. Problemet som Netgain har

med systemet är att vid hög belastning och problem med PAM så verkar systemet oresponsivt. Netgain

vill med detta examensarbete få till en stabilare och robustare överföring till PAM då den är bra på att

processa beställningarna och utföra dessa men inte alltid är så bra på att ta emot dem. 

1.1. Syfte & Mål

Syftet  med examensarbetet  är  att  skapa  en så kallad  Enterprise  Service  Bus (ESB).  En ESB är  en

hanterare som kan utföra bland annat transformeringar,  säker överföring eller  som tar hand om och

övervakar beställningarna till dess att det centrala systemet är redo att ta emot. Vid fel på det centrala

systemet  eller  att  det  inte  svarar  tillräckligt  snabbt  så  svarar  ESB:en  tillbaka  till  beställaren  att

beställningen är omhändertagen och kommer behandlas istället för att, som i nuläget, avbryta. Tanken

var också att göra den lite mer generell än att bara passa Netgains system, därför kan ESB:n hantera flera

in- och ut-adresser och är byggd på så sätt att man lätt kan fortsätta att utveckla mer funktioner till den.

På grund av det kravet ville Netgain att systemet skulle skrivas i JavaScript. JavaScript är även det språk

som katalogen och PAM är skrivet i.

Målet från Netgain var att få till en fungerande prototyp inom tiden för examensarbetet. Önskvärt var

också att ha ett grafiskt interface för att få en visuell överblick åt administratörerna. Detta inkluderade

verktyg för att visuellt kunna se hur systemet mår.
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1.2. Resultat

Vi har lyckats skapa ett system som klarar av stor mängd trafik och står pall för störningar i form av

avbrott och belastning. Begränsningarna för systemet ligger i hårdvaran, då paketen lagras fysiskt på

disk  i  databasen  så  kan  lagringskapaciteten  och  access-tiderna  bli  en  potentiell  flaskhals.  Även

processorkraft och ram-minne kan påverka men inte i lika stor utsträckning. 

Vi har även lyckats med de önskvärda målen och har skapat ett  administratörsverktyg i form av en

webbapplikation som kan visa loggar, köer, starta och stoppa inservern samt modifiera godkända PAM-

adresser. 

Vi har även implementerat ett testsystem för att verifiera att funktionerna levererar det de skall göra.

1.3. Rapportöversikt

I kapitel 2 beskrivs en bakgrund till projektet som behövs för att få en grundläggande förståelse. Detta

byggs sedan på i kapitel 3 där designen analyseras. I kapitel 4 beskrivs implementationen och i kapitel 5

redovisas resultatet och analysen av projektet.  Källkoden för det avslutade projektet finns i bilaga B.

Kodbas.
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2. Bakgrund

Det här kapitlet handlar om företaget, uppdraget och förutsättningarna för examensarbetet. I avsnitt 2.1

presenterar vi företaget Netgain, sedan själva uppdraget i avsnitt 2.2 och syftet med det och till  sist

förutsättningarna och förväntningarna på applikationen i avsnitt 2.3 och 2.4.

2.1. Om företaget

Netgain AB (Netgain) är ett företag med kontor i Stockholm, Norrköping och Karlstad med konsulter

över  hela  Sverige  och  fler  än  40  anställda.  Företaget  ingår  i  koncernen  Combined  Excellence  AB,

tillsammans med Ninetech, Sitedirect, TWO, CloudPro m.fl. Deras huvudsakliga affärsidé är att hjälpa

företag att digitalisera verksamheter genom så kallad digital automation. Vilket innebär att de hjälper till

att effektivisera manuella rutiner, beställningar och processer.

2.2. Uppdraget

Syftet med uppdraget är att lösa ett problem som Netgain har mellan sina olika system. Problematiken

ligger i att nuvarande lösning inte kan garantera att alla beställningar från sändarsystemet ”CA Service

Catalog” (Katalogen) säkert  kommer fram till  mottagarsystemet  ”CA Process Automation Manager”

(PAM). Lösningen är att skapa en Enterprise Service Bus (ESB) som har som uppgift att vara en brygga

mellan de olika systemen. Den tar hand om och ser till att paketen kommer fram till mottagande system

från sändande system utan att tappas bort eller modifieras på vägen. Kravet på applikationen är att vid ett

oväntat avbrott, skall köerna och systemet kunna återställas till samma status som innan avbrottet.  

Netgain önskar även en administrationspanel för att överse köerna och dess innehåll, serverstatus, säker

start och stopp av systemet samt konfigurationsmöjligheter. Administratörpanelen bör även vara smidig

att utöka med ny funktionalitet vid behov.  Ursprungligen krävs ingen kryptering eller säker överföring,

men kan vara bra att få in i framtiden. I mån av tid önskas även statistik och högre säkerhet.

2.3. Startförutsättningar

Netgain använder  sig  i  nuläget  av en lösning från CA Technologies,  tidigare  ”Computer  Associates

International, Inc.” som består av två produkter: frontend-systemet Katalogen  och backend-systemet

PAM. Katalogen tillhandahåller beställningsformulären och PAM bearbetar beställningarna. Dessa två

system  kommunicerar  över  Hypertext  Transport  Protocol  (HTTP)  via  det  standardiserade  formatet
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Simple Object  Access Protocol  (SOAP).  Mycket  av kommunikationen sker  via  en gemensam SQL-

databas där information byggs upp och ändras över beställningens livstid men ett antal systemkritiska

meddelanden  skickas  via  HTTP.  Främst  av  dessa  är  det  SOAP-anrop  som  startar  en  ny

bearbetningsprocess hos PAM.

Problematiken uppstår när PAM är upptagen eller oförmögen att svara, då kommer de skickade paketen

att  ignoreras  eller  returnera  ett  ”Not  Acknowledged”-meddelande  (NAK)  tillbaka  till  katalogen.

Konsekvensen är då i bästa fall onödig väntan för kunden eller att hela systemet uppfattas som långsamt

och otillgängligt, i värsta fall får kunden aldrig veta att beställningen inte kommit fram. Något som kan

resultera i dubbla beställningar vilket i sin tur skapar problem och extra arbete för Netgain. Då både

Katalogen och PAM är inköpta produkter kan inga ändringar göras i dessa och måste därför hanteras

som  “svarta  lådor”.  Detta  innebär  att  det  nya  ESB-systemet  måste  utvecklas  kring  och  utifrån  de

befintliga systemen och deras API:er.

2.4. Kravspecifikation

Systemet skall implementeras som en mellanhand mellan katalogen och  PAM. Den skall även kunna

hantera olika sorters beställningar och format.  I princip innebär detta att hänsyn endast skall tas  för

vilken adress paketet skall levereras till och var det skickats från. 

På grund av att beställningarna görs från en webbsida med manuell interaktion är inte överföringstiden

från sändare till mottagare så viktig, viktigare är att paketen till slut når sin rätta destination och inte

försvinner  på  vägen.  Följaktligen  krävs  då att  kösystemet  har  kapaciteten  att  hantera  ett  stort  antal

uppkopplingar  samtidigt  (många  användare  kan  beställa  samtidigt).  Systemet  bör  då  även  vara

tillförlitligt i det avseendet att när ett paket är mottaget skall detta paket inte gå förlorat innan det har

omhändertagits av dess avsedda mottagare.

Den  viktigaste  aspekten  är  således  tillförlitlighet,  med  andra  ord  att  oavsett  vad  som händer  med

systemet skall datan inte försvinna innan den är levererad till rätt mottagare.
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3. Projektdesign

I detta kapitel beskrivs designen av systemet. Från val av färdigbyggda komponenter i kapitel 3.1 och

grundläggande  byggstenar  till  en  abstraherad  helhetsbild  av  systemet  och  dess  huvudsakliga

funktionalitet i kapitel 3.2, samt en övergripande design av projektet i kapitel 3.3. 

3.1. Val av komponenter

Här beskrivs de olika färdigbyggda komponenter som använts i lösningen. I avsnitt 3.1.1 förklaras varför

vi inte använde oss av redan befintliga ESB:er. I 3.1.2 förklaras valet av programmeringsplatform och

tillhörande större komponenter. 

3.1.1. Färdiga lösningar

Tanken i ett tidigt stadie var att undersöka om det fanns färdiga lösningar som skulle passa in i systemet

men visade sig inte möjligt eftersom de systemen är för generella  och komplexa. Denna komplexitet

skapar  en  kraftfull  och  skalbar  lösning  men  med  en  ökad  arbetsbörda  för  integrationen.  Generella

lösningar innefattar även en större bredd av funktion, varav många inte är användbara under rådande

omständigheter. 

Valet föll istället på att skapa ett mer strömlinjeformat system som utan större problem kan utökas med

funktionalitet  efter  behov.  För  att  göra  minimal  förändring  på  sändande och  mottagande  system,

eftersom dessa  är  slutna  tredjepartssystem,  bör  projektet  innebära  så  få  och  små  förändringar  som

möjligt. Projektet anpassas efter vad och hur data skickas till och från systemet. I detta fallet kommer

endast en förändring att behöva göras på  sändande  system, det är att peka om adressen som paketen

skickas till så att den pekar på ESB:n istället, samt att mottagarens adress skickas med. 

3.1.2. Val av programmeringsplattform, databas, språk och grafiskt 

användargränssnitt

I det här avsnittet beskrivs delarna i plattformen som används i projektet, valet av programmeringsspråk

i avsnitt 3.1.2.1. I avsnitt 3.1.2.2 beskrivs ramverket Node.js, i 3.1.2.3 MongoDb och mongoose och i

3.1.2.4 visningsverktyget electron.

3.1.2.1. TypeScript

Rekommendationen från Netgain var att skriva projektet i Javascript då de använder detta språk i många

av sina egna projekt och har därför en stor kompetensbas samt utvecklare insatta i Javascript. Detta
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resulterar i att den slutgiltiga produkten med enkelhet kan lämnas över för fortsatt utveckling. Katalogen

och PAM är i sig själva skrivna i Java, men alla interna funktioner och sökningar är skrivna i Javascript,

vilket underlättar vid framtida utveckling och utvidgning av systemet. 

TypeScript (Microsoft,  2018) är ett språk utvecklat av  Microsoft  som kompileras till  Javascript före

exekvering. TypeScript har många fördelar jämfört med javascript, de främsta av dessa är kompilering

och stark typning. Stark typning innebär att en funktions returvärden och variabler kan tilldelas strikta

datatyper, och dessa sedan måste följas under kompileringen. Kompileringen av TypeScript ger även

större  möjligheter till felsökning, då syntax och förväntade datatyper med mera kan kontrolleras före

exekvering.  Allt  detta  kombinerat  med  hög  kompatibilitet  mot  Node.JS  och  faktumet  att  koden

kompileras till  javascript, som kan modifieras och vidareutvecklas separat, resulterar i en effektivare

utveckling och en smidigare överlämning. 

3.1.2.2. Node.js

Valet av Node.js faller sig naturligt då det är gjort för serverlösningar och det finns många api:n som kan

användas för att lösa de flesta problemen man stöter på.  Node.js (Wikipedia,  2018c)  är  baserad på

öppen-källkod som kan köras på en rad olika plattformar. I grunden är Node.js enbart ett ramverk där en

Javascriptmotor är sammankopplad med ett lättillgängligt modulbibliotek. Detta skapar en  plattform

som underlättar exekvering av javascript på serversidan, till  skillnad  från språkets ursprungliga syfte

vilket var att  bäddas in  i  HTML-kod och exekveras av en webbläsare.  Node.js listar vilka moduler

projektet är beroende av, vilken version som används samt lagrar dem i en json-fil. När projektet skall

installeras, används json-filen för att bygga upp projektet så att det ser likadant ut vart det än sätts upp.

När  projektet  är  paketerat  behöver därför  inte  modulerna  skickas  med,  dessa  installeras  genom att

använda  json-filen,  och  samma  struktur  byggs  då  upp  hos  användaren.  I  modul-biblioteket  Node

Package Manager (npm) (npm enterprise, u.å a) finns mer än 600 000 moduler och är fritt att använda

under Artistic License 2.0 som är en open source-licens (npm enterprise, u.å b). Vilken av alla licenser

som används är upp till individuella utvecklare och skall inkluderas i paketinformationen. Inom NPM

delar användare över hela världen med sig av sina moduler och dessa är tillgängliga att användas för

andra utvecklare i sina node.js-applikationer. 

3.1.2.3. MongoDB och mongoose

MongoDb (MongoDB Inc., u.å.)  är  en document-store databas vilket innebär att data lagras som en

samling av dokument. Datastrukturen moduleras av ett schema och varje enskilt dokument är således en

specifik  instans  av  ett  schema.  Dessa  dokument  sammanställs  till  en  sökbar  samling.  MongoDB i

kombination  med  Node.js ger  även  ett  enkelt  ramverk  för  databashantering  i  form  av  modulen

mongoose.
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Mongoose (Learnboost, u.å.) är en Node.js-modul vars api tillhandahåller strömlinjeformade funktioner

för  modulering,  uppkoppling  och  sökning  av  databasen.  Dessa  funktioner  är  implementerade  och

generaliserade versioner av vanligt förekommande databasförfrågningar samt enskilda funktioner för att

utföra upprepade operationer, som att lagra eller ta bort flera dokument vid samma tillfälle. Då stora

delar av den kod som behövs för att manipulera databasen redan är skriven och testad ges en snabbare

och enklare utvecklingsprocess.

För lagring av data och för att binda ihop de olika delarna av projektet krävs en databas och mest lämpad

för  projektet  var  MongoDB.  Bland  databaser  finns  två  stora  kategorier:  relationsdatabaser  (SQL-

databaser)  och  icke-relationsdatabaser  (NoSQL-databaser). Dessa  databastyper  skiljer  sig  i  sin

grundläggande design och är optimerade för olika ändamål. Den fundamentala skillnaden mellan dessa

typer är språket de använder. Relationsdatabaser använder sig av och får sitt namn ifrån språket SQL

(Structured Query Language) medan NoSQL-databaser, som namnet antyder, utnyttjar ett språk som inte

är SQL (vilket språk som används skiljer sig mellan olika implementationer). Ett resultat av detta är en

stor  skillnad  i  flexibilitet,  då  SQL-databaser  måste  följa  den  standard  som är  satt  av  SQL och  att

datafälten måste vara fördefinierade. NoSQL-databaser har i de flesta fall stora möjligheter att dynamisk

omdefiniera datafält och definitionen av ett dokument påverkar inte övriga dokument. Detta ger en högre

flexibilitet.  SQL är av naturen väldigt komplext, denna komplexitet gör att det är ett kraftfullt verktyg

och när relationer mellan dataobjekt är till fullo utnyttjade så är det också väldigt snabbt. Dock uppstår

problem när den data som skall hanteras kommer i stora mängder av icke-relaterbar rådata. I dessa fall är

NoSQL-databaser  snabbare  då  de  bygger  på  indexerade  dataobjekt  utan  någon  direkt koppling  till

varandra. Detta gör att sökningar i dessa samlingar är snabbare än om de skulle implementeras i SQL

(Xplenty, 2017).  Baserat på dess olika egenskaper och de krav som ESB-systemet skall uppfylla är en

NoSQL-databas, som MongoDB,  bäst lämpad för ändamålet. 

3.1.2.4. Electron

För menyn och grafiska gränssnittet  används electron då det är  ett  modulerbart  webbgränssnitt  som

fungerar liknande en webbläsare. Electron (Github, u.å) är ett mjukvaru-ramverk som använder sig av

node.js realtidsstyrning i bakgrunden och Chromium som visningsmodul. Chromium (Wikipedia, 2018b)

är i praktiken en tvilling till webbläsaren Chrome som är utvecklat av Google. Chrome och Chromium

delar många funktioner och stora delar av koden är lika. Skillnaden ligger i licensieringen där Chrome

ägs  av  Google  och  innehåller  diverse  licenser  för  audio  och  video,  är  färdigkompilerad  till  en

installationsfil och har ett automatiskt uppdateringssystem. Chromium är licensierad som öppen källkod

och förlitar sig på att användaren lägger till de funktioner den behöver till sitt projekt, som till exempel,
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videoavkodare,  mp3-avkodare,  samt att  google update inte inkluderas .  (Chris  Hoffman,  2017) Med

hjälp av electron kan man bygga upp en hemsida vilken kan konfigureras genom att lägga till och dra

ifrån funktioner  när  fönstret  öppnas.  Till  exempel  kan man sätta  begränsningar  på  hur  fönstret  kan

manipuleras, såsom minsta storlek, om det går att förstora och vad menyerna skall innehålla. 

3.2. Realisering av funktion

Lösningen är ett system som fungerar som en distributionscentral där paket lämnas in. Dessa flyttas till

ett  sorteringsband,  där  avsändaren  avläses,  och placeras  i  rätt  kö.  Från  den kön placeras  det  första

paketet i ett postfack och ett meddelande skickas till mottagaren. När mottagaren har hämtat ett paket så

placeras ett nytt paket i postfacket och ett nytt meddelande skickas till mottagaren och så fortsätter det

till dess kön blir tom. På det sättet kommer inte mottagaren bli överöst av paket utan kan plocka dem i

sin egen takt. Är mottagaren inte tillgänglig så väntar paketet till dess att den är det. Den övergripande

strukturen illustreras i Figur 1 nedan.

 Fig. 1: Modell av systemet

Om systemet kraschar kommer fortfarande paketen att ligga kvar i kön till dess att systemet drar igång

igen.  För  att  använda  liknelsen  med  postcentralen:  när  arbetarna  går  hem  för  dagen  så  ligger  ej

levererade paket kvar tills de återvänder och återupptar arbetet.
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3.3. Övergripande design

Redan i den tidigaste designfasen bestämdes det att system skall vara så modulärt och skalbart som

möjligt. Detta medför att hela systemet kan brytas ner i ett fåtal huvudmoduler som var och en ansvarar

för sin egen del av funktionaliteten.  Dessa huvudmoduler kan i sin tur brytas ner i submoduler med

enbart en grundläggande roll till exempel hantering av filströmmar eller åtkomst till databasen.

En stor fördel med denna struktur är att moduler kan återanvändas i flera delar av systemet samt att en

modul kan, ur systemets synvinkel,  ses som en så kallad “black box” (ett  stängt system där  enbart

information  angående  hur  den  skall  användas  är  tillgänglig).  Resultatet  är  att  en  moduls  interna

implementation helt kan bytas ut men så länge de yttre definitionerna inte förändras så påverkas inte

systemet i sin helhet. Dock finns det självklart nackdelar med en modulär struktur nämligen att kraven

på dem som skriver koden är högre. Mer tid behövs för planering och design av modulerna för att de

yttre definitionerna inte skall behöva ändras och strukturen ställer även krav på utvecklarens disciplin att

följa strukturen genom hela projektet. Trots detta väger fördelarna och den flexibilitet som ges mycket

tyngre än nackdelarna.
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4. Implementation

I detta kapitel beskrivs hur systemet fungerar och är uppbyggt. I avsnitt 4.1 ges en kort introduktion till

de  olika  delarna,  i  avsnitt  4.2  förklaras  själva  ESB-delen  av  projektet  och  i  kapitel  4.3  förklaras

databasens struktur.  I 4.4 förklaras vyn och dess flikar, 4.5 Testerna och i 4.6 så visas hur allt sitter ihop.

Där visas också alla steg från det att paketet kommer in till att det lämnar. 

4.1. Programsystemet

Programsystemet består av tre moduler som alla har olika funktioner, vilka är mer eller mindre kopplade

till ESB:n.

Fig. 2: Ramverksstruktur för ESB

Som Fig 2. ovan illustrerar är dessa delar ESB:n, databasen och visaren. ESB:n är systemets kärna, här

tas  data  emot,  bearbetas  och skickas.  Databasen  lagrar  den  data  som skall  bearbetas  och försäkrar

således att den inte försvinner samt att all delar av systemet har tillgång till informationen. Slutligen

visaren som är det grafiska gränssnitt som förmedlar information om systemet till  använder och ger

användaren kontroll över systemet. Testmodulen påverkar inte systemet direkt utan kan köras vid behov

för att säkerställa att alla funktioner fungerar som förväntat.
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4.2. ESB

I det här avsnittet beskrivs ESB-delen av projektet. Först en kort introduktion till ESB i avsnitt 4.2.1. I

4.2.2  beskrivs  modulen  Processkontroll.  I  4.2.3  och  4.2.4  så  beskrivs  Inputservern  respektive

Outputservern. 

4.2.1. Introduktion ESB

Den huvudsakliga  ESB-modulen  består  av  tre  delar  som exekveras  i  egna  processer,  Input-servern,

Output-servern och Process-kontrollern.  Input-servern hanterar all  inkommande trafik och är således

kopplingen till  Katalogen. Output-servern hanterar  all  utgående trafik  och är systemets  koppling till

PAM. Process-kontrollern är det styrsystem som startar, stoppar och övervakar samtliga processer inom

systemet samt huserar webbservern för menyns web-api.

4.2.2. Processkontroll

Hela systemet startar med denna modul, namngiven Processkontroll i Fig. 3 nedan,  och således om den

stannar, stängs resten av systemet av. Modulens huvudsakliga syfte är att skapa och hantera de olika sub-

processer  där  systemets  olika  delar  exekverar  och  detta  utförs  med  hjälp  av  node.js-modulen

child_process. 

Fig. 3: Överblick av processkontrollen

Processkontrollen  utförs  genom  en  kombination  av  child_process modulen  och  javascripts

eventsystem, där eventsystemet används för logiken rörande när, hur och i vilken ordning processerna

skall starta och stanna. Den underlättar inte enbart skapandet av processer utan även hantering av och

kommunikation mellan dessa. När en process skapas via en av child_process metoder returneras även ett

objekt med information relevant för processen. Detta objekt kan senare användas för kommunikation

mellan  processer.  Kommunikationen  sker  då  via  den  inbyggda  metoden  send().  Metoden  tillåter

signaler  att  skickas  mellan  processer,  några  av  dessa  signaler  är  ‘SIGTERM’ och  ‘SIGINT’ för

terminering av processen samt ‘message’ som tillåter överföring av abstrakt data. Barnprocessen kan då

konfigureras för att utföra specifika operationer baserat på signalen som tagits emot. Kommunikationen
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är dubbelriktad vilket innebär att en barnprocess kan skicka signaler och meddelanden till sin förälder på

samma sätt som föräldern kan skicka till barnet.

4.2.3. Inputserver

Inputservern är, som namnet indikerar, den del av systemet som hanterar all  inkommande trafik. På

grund av detta finns ett antal designkrav som måste uppfyllas, främst av dessa är belastningstolerans och

kommunikations  kompatibilitet.  Toleransen beror  av  systemets  natur  och  måste  då  vara  kapabel  att

hantera ett okänt antal inkommande förfrågningar för varje given tidsperiod. Kompatibiliteten är styrd av

redan existerande system. Dessa system kommunicerar i nuläget via urlkodade apianrop formaterade

enligt Simple Object Access Protocol (SOAP). En systemtyp som är designad för att hanterar ett okänt

men stort antal asynkrona förfrågningar är en vanlig webbserver.

Att modifiera en webbserverarkitektur har en rad fördelar. Först och främst är de vanligt förekommande/

populära vilket resulterar i att det finns många befintliga ramverk, så även i node.js. Detta underlättar

utvecklingsprocessen då koden för  bland annat  sockethantering  och urlrouting  redan är  skrivna  och

enbart behöver anpassas. Då inputservern enbart behöver ta emot data krävs enbart en POST-metod för

att  utföra  huvudsyftet.  Resterande  API  kan  då  användas  för  statuskontroller.  Detta  resulterar  i  att

inputservern blir en webbsida utan en grafisk representation.

4.2.4. Outputserver

Under ideala förutsättningar krävs inget mer än inputservern beskriven ovan med tillägget av en GET-

metod för att aktivt hämta ut det meddelande som ligger först i kön men detta är inte möjligt under

rådande restriktioner. PAM är byggt för att passivt ta emot förfrågningar och har därför ingen möjlighet

att aktivt begära meddelanden från en yttre tjänst. Kombinerat med att PAM är en inköpt produkt och

därför inte kan ändras innebär detta att ESB-systemets utport måste vara en aktiv sändare istället för en

passiv lyssnare. 

Outputservern uppfyller detta syfte. Dock krävs att den inte sänder i blindo utan kontrollerar att PAM har

möjlighet  att  ta  emot  nya  beställningar.  Som  del  av  PAM:s  api  finns  metoder  för  att  kontrollera

serverstatusen men detta kommer kräva många kontinuerlig förfrågningar och väntan på svar. Denna

väntan medför en risk att outputservern blockerar eller låser ner hela ESB-systemet vilket leder till att

andra delar av systemet inte kan prestera optimalt.

Den enklaste lösningen för att undvika att blockera hela systemet är att bryta ut sändarmodulen till en

egen process, vilket medför att sändaren kan blockeras och vänta på möjligheten att utföra sin givna

uppgift  medans  resterande  system  kan  fortsätta  exekvera  oförhindrat.  Till  följd  av  detta  kan

sändarmodulen även generaliseras och exekveras som en process för varje given kö.
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4.3. Databas

I detta avsnittet beskrivs databasen och dess delar. Först en introduktion i avsnitt 4.3.1. Sedan beskrivs

samlingarna för destination 4.3.2. , meddelande 4.3.3 och kö 4.3.4. I avsnitt 4.3.5. beskrivs Mongoose

och init. I 4.3.6 och 4.3.7 beskrivs funktionsmodulerna dbRepository och file.

4.3.1. Introduktion

Databasens uppgift är att lagra informationen som skickas in till  ESB:n. Den delar upp paketet och

kopplar samman de olika delarna i filer och lagrar dem fysiskt på lagringsmediet. Om ESB:n skulle

stanna kan man läsa in filerna igen och återuppta sändningarna när den återstartats. Databasen lägger

även till information som är användbar om man vill gå tillbaka och granska historiken. Till exempel hur

ett paket såg ut när det kom fram. Det som läggs till är bland annat när paketet togs emot, vilken adress

som skickade paketet och när det skickades till PAM-servern. 

4.3.2. Destinationssamling

Samlingen “DestinationList” är databasrepresentationen av de destinationer som systemet känner till och

är därför en avbildning av  whitelist.ini filen som innehåller de adresser som är godkända att

skicka till, dessa har även tilldelats ett id som skapas när de läggs till. För att uppfylla dess syfte krävs

enbart tre datafält:

● queueId: Ett internt identifikationsnummer, angivet av administratör via whitelist.ini filen.

● destination: Adressen till mottagaren, angivet via whitelist.ini filen.

● active: En booleanflagga som anger huruvida destinationen fortfarande är godkänd och sätts

under initsialiseringsfasen av serverns uppstart.

4.3.3.  Meddelandesamling

“Msg”-samlingen lagrar de meddelande som ESBsystemet i nuläget hanterar och har hanterat och består

av de åtta datafälten:

● queueId: Det interna identifikationsnumret för meddelandets destination.

● sender: Adressen till sändare av meddelandet.

● receiver: Adressen till meddelandets slutgiltiga mottagare.

● isSorted: En booleanflagga, anger om meddelandet har sorterats in till en kö.

● isSent: En booleanflagga som anger om meddelandet har skickats.

● timeReceived: Datum och tid när meddelandet togs emot.
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● timeSent: Datum och tid när meddelandet skickades.

● msg: Meddelandet som skall vidarebefordras.

4.3.4. Kösamling

Varje dokument i samlingen “QueueList” representer en enskild kö, kopplad till en enskild destination

och innefattar följande fem datafält:

● queueId: Internt identifikationsnummer som kopplar kön till en given destination.

● lengthOfQueue: Antalet meddelanden som för närvarande ligger i kön.

● lastSentMsg: Det meddelande som senast har skickats, kan även vara det som håller på att

skickas.

● timeOfLastSent: Datum och tid när senaste försöket att skicka ett meddelande gjordes.

● msgArray: En lista innehållande samtliga meddelanden som för närvarande ligger i kön.

När ett  paket  tas  emot sorteras  det  in  i  den kö som matchar  mottagaradressen och läggs  som sista

elementet i listan. När ett paket skall skickas tas det första elementet i listan och läggs i lastSentMsg

fältet och resterande element flyttas framåt i listan. 

4.3.5. Mongoose och init

Node.js  modulen  har  som syfte  att  underlätta  skapande  och  användning  av  MongoDB databaser  i

javascript/typescript  kod.  Utan  mongoose  krävs  att utvecklaren använder mongodbs  egna

programmeringsspråk för att hantera databasen. Mongoose löser detta genom att tillhandahålla metoder

som implementerar vanligt förekommande operationer.

Initialiseringen av databasen görs i  två steg per  samling, först  definieras ett  schema. Schemat är en

abstraktion av ett element i kollektionen och beskriver hur elementet kommer se ut, vilka datafält som

finns tillgängliga samt deras datatyper. Detta schema används sedan för att skapa en modell. Modellen

kan  ses  som en  utökad  version  av  schemat  och  innehåller  data-deklarationerna  från  schemat  samt

metoder definierade både i modell-klassen och av utvecklaren specifikt för den givna modellen. När

datan således skall lagras i databasen skapas en instans av modellen, denna instans är ett dokument.

4.3.6. dbRepository

Modulen  dbRepository  är  ett  sätt  att  samla  alla  funktioner  som har  med  databasen  att  göra,  dessa

funktioner hjälper till att kapsla in och förenkla några vanligt förekommande eller komplexa databas-

transaktioner. Till exempel så används dess funktioner för att skriva ut de aktiva köerna, räkna antalet

rader i kön (för att skriva ut hur många meddelanden som ligger och väntar på att skickas) och hur
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många köer som är aktiva och har meddelanden i sig. Funktionerna i dbRepository är även väsentliga

när det gäller att hantera köerna i ESB:n.

4.3.7. File

Modulen file är en modul som innehåller alla funktioner som har med skrivande och läsande från filer att

göra. Många av funktionerna i vyn kräver läsning från en fysisk fil på ett lagringsmedia, till exempel

whitelist, fel- och system-loggarna. Dessa lagras alla på ett fysiskt medium varför det behövdes något

centralt system för att manipulera dessa filer. Funktionerna är alla skapade utan hänsyn till vilken fil som

den skall utföra operationen på och är således generell. Vid användandet skickas hela filnamnet in och

den returnerar då olika former av filen. Till exempel används funktionerna för att hämta ut whitelist.ini

som en tuple för att användas i databasen, eller en specifik rad i filen beroende på vilken mottagare man

söker efter. I file finns även hjälpfiler för att kolla om filen finns och innehåller data, dessa används

endast inuti file. Dessa funktioner ser till att programmet inte stöter på problem om filen skulle vara

borta eller tom. Den returnerar informationen med hjälp av callback-funktioner och kan sedan visas i

vyn för användaren.
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4.4. Meny/Administrationspanel

Meny/Admin-panelen (fig 4) är låst till att vara tillgänglig enbart på servern och kommunicerar inte ut

till en vanlig webbläsare. En webbsida skapas i ett fönster med hjälp av node applikationen electron och

visar där i toppramen statusen för servern (A), hur många paket som ligger i kön (B) och hur många köer

som är aktiva (C) för tillfället. Dessa uppdateras en gång i minuten eller om uppdateraknappen aktiveras

(D).

Om på/av-knappen är grön och klickas kommer ett anrop skickas till ESB:n som stänger av inservern

men behåller processerna för ESB:n och vyn igång. Den ändrar även färgen på knappen till röd. Klickas

den igen så skickas ett nytt anrop till ESB:n som startar upp inservern igen och byter färg på knappen till

grön.
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Till vänster i fönstret finns menyn med ett antal flikar (fig 4):

(1) Whitelist

Whitelist  innehåller kontroller  för att  läsa,  lägga till  och ta bort adresser från whitelist.ini.  Whitelist

kontrollerar och visar vilka PAM-adresser som är godkända att skicka till från ut-modulen och ligger

även  till  grunden  för  serverns  distribuerade  system.  Whitelist.html  kommunicerar  med  whitelist.ini

genom att skicka data i formuläret som en post till servern på routing-adressen “/whitelist”. Routern gör

sedan en  förfrågan  mot  antingen  appendLine()  eller  removeLine()   beroende  på  vilken  knapp  som

användaren tryckt på (add eller remove). Inmatningsfältet är inmatningsskyddat på ett sådant sätt att

endast  formerna  x.x.x.x:y  eller  x.x.x:y  är  tillåtna.  På  sidan  visas  även  hur  whitelist.ini  ser  ut  och

uppdateras antingen när sidan startas eller när filen uppdateras genom inmatning.  Whitelist.ini hämtas

genom att göra ett get-anrop till routing-adressen “/whitelistini” som i sin tur läser in whitelist.ini till en

sträng och skickar den tillbaka till sidan där den skrivs ut i fönstret.

(2) Current Queues 

Sidan  currQueue.html  visar  de  köer  som är  aktiva  och  vad  som ligger  i  dem.  Denna  information

innefattar när beställningen togs emot, adressen till den som skickat in beställningen samt adressen till

den som är mottagaren. Listan hämtas genom ett get-anrop till routing-adressen “/listActive”. Den kallar

i sin tur på funktionen listActive() som gör en förfrågan till databasen efter de dokument som matchar

sökparametrarna  “isSorted  = true”  och “isSent  = false”.   Databasen returnerar  ett  JSONobjekt  som

skickas tillbaka till vyn där den behandlas och visas som en tabell.

(3) Log

Sidan log.html visar systemloggen. I loggen ligger alla operationer som utförts av ESB:n, även rena fel

skrivs in i loggen men märks då upp med en errortag. Själva listan hämtas med ett postanrop till routing-

adressen “/Log” med ett datum som väljs på sidan. Servern i sin tur hämtar innehållet i logfilen som en

sträng och skickar tillbaka den till sidan där den skrivs ut på skärmen. När sidan laddas hämtas dagens

loggfil.  

(4) Errorlog

errorLog.html visar felloggen där alla fel som systemet genererar ligger. Om allt fungerar som det skall

är denna sida tom. Listan hämtas precis på samma sätt som logfilen fast på routing-adressen “/errorLog”.

Även denna har som grundläge att visa dagens fellogg.
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4.5. Test

Testmodulen  kontrollerar  funktionerna  i  ESB:n  med  fördefinierade  inställningar  som  skickas  in  i

funktionerna  och  utvärderar  utgången  av  testet  för  att  se  om  de  matchar  det  förväntade  svaret.

För att göra detta enklare används modulen Mocha (Mochajs, u.å.) som ger ett ramverk för att testa

koden. För varje test som gås igenom skrivs resultatet ut på skärmen. Om alla funktioner är godkända i

testet är koden testad, alla möjliga utgångar har utvärderats och de fungerar som det är tänkt. Ändras

något  i  funktionerna  kan  testet  köras  igen  för  att  utvärdera  om ändringarna  påverkat  utgången  av

testerna.  På  så sätt  kontrolleras  att  alla  funktioner  fungerar  som förväntat.  Med modulen  istanbuljs

(Istanbul, u.å.) analyseras testen och en rapport tas fram på hur stor del av koden som har testats samt

statistik över vilka moduler som behöver testas mer (fig 5).

Fig. 5: Resultat från tester
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4.6. Sammanvävning av moduler

Alla dessa tidigare definierade moduler kopplas ihop till ett fullt system från det att paket tas emot till

dess att paketet är färdigprocessat och skickat till mottagaren. Man kan dela upp funktionsblocket i tre

moduler, inmodul (InputController och sorterare) som har hand om processen runt inkommande paket

från katalogen, ESB:n som handskas med köerna och ut-modulen som sköter kontakten med PAM.

Fig. 6: Flödesschema för ESB

I fig 6 beskrivs flödet mer i detalj, detta kan kan läsas ut i flödesschemat ovan och siffrorna motsvarar

respektive punkt i listan nedan :

1. Paketet kommer in från katalogen till inmodulen och innehåller då mottagare och meddelande. 

InputControllern tar emot paketet och utvärderar paketets mottagaradress, om adressen finns i 

whitelist.ini skickas paketet vidare, om inte returneras ett serversvar tillbaka till katalogen och 

paketet kastas bort. 

2. Paketets innehåll sparas ner i databasen (MongoDB) och sändar-adressen hämtas från paket 

headern, tiden för mottagandet läggs till och ett meddelande-id skapas för paketet. 
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3. I sorteraren matchas mottagaradressen mot ett register med whitelistade (godkända) mottagare 

och tilldelas även ett kö-id som sparas ner i databasen.  

4. När paketet är sorterat till den korrekta kön anropas processkontrollern med id:et för den kö där 

paketet ligger. Processkontrollern kontrollerar om det finns en aktiv kö som matchar kö-id:et, om

ingen match hittades startas en ny kö och ut-modulen aktiveras. Om kö-id:et matchas startas 

ingen ny kö utan processkontrollern är klar. 

5. Ut-modulen kontrollerar huruvida den givna kön är tom. Är kön tom terminerar processen annars

skickas en statusförfrågan till den adressens PAM-api för att säkerställa att PAM kan ta emot en 

ny beställning. Är PAM inte redo fortsätter den fråga tills den får ett ok. 

6. När PAM svarar att den är redo att ta emot skapas ett paket som ser ut som det som kom in till in-

modulen från början och skickas som ett SOAP-anrop. Om PAM returnerar ett fel återgår man till

föregående steg och kollar statusen på PAM.

7. Om försändelsen går ok sätts meddelandets status i databasen till skickat och plockas bort från 

kön, varpå processen repeteras från punkt fem tills dess att kön är tom. När kön är tom avslutas 

processen.
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5. Utvärdering

I det här kapitlet följer en diskussion kring genomförande och resultat för projektet i avsnitt 5.1, vilka

framtida utbyggnader som kan tänkas göras i avsnitt 5.2 och i 5.3 avslutas uppsatsen med en slutsats.

5.1. Reflektion

Från  början  kändes  uppgiften  som tämligen  rättfram och  borde  inte  vara  några  större  problem att

genomföra då vi hade en klar bild över hur vi ville utforma lösningen. Vi hade begränsade erfarenheter

av node.js och då kravspecen krävde att vi använde JavaScript blev den det naturliga valet. Node.js är en

av de största plattformarna inom JavaScript och har därför många moduler att använda sig av vilket

minskar ner antalet funktioner som behövde skrivas för att få till en bra lösning. Under arbetets gång har

vi konstaterat att vi gjorde ett bra val. I ett tidigt stadium fanns en vilja att utföra projektet i C, Java eller

liknande  språk.  Dessa  språk  har  generellt  striktare  krav  på  typdeklarationer,  kraftigare  verktyg  för

felsökning  och  en  känsla  av  högre  stabilitet.  Många  av  de  vanligaste  fel  som  uppstår  under

utvecklingsprocessen är fel  som upptäcks via kompilering,  syntaxfel,  fel  datatyper m.fl.  Detta är  en

svaghet med JavaScript där dessa fel upptäcks först under exekvering medan i C eller Java så måste

koden kompileras och således upptäcks felen tidigare. Tack vare dessa anledningar har Typescript varit

till stor hjälp under projektet och visat sig vara en bra kompromiss. 

Vi hade några tillfällen då vi fick ändra lite på idén som vi hade funderat ut, just på grund av att vi hade

valt vissa lösningar. Som ett exempel började vi med att göra en meny liknande Linux terminalfönstret,

men när  det  var  klart  kändes  det  klumpigt  och  svårnavigerat  varpå  vi  fick transformera det  till  ett

webbgränssnitt istället. Detta förde med sig ett par problem som att vissa bibliotek har samma namn för

Node.js och frontendlösningarna (jQuery till exempel). Istället för att försöka gå runt problemen med

lösningar där vi helt kopplar isär Node.js och electron utnyttjade vi istället express och använde post och

get via jQuery för att kommunicera mellan dem. 

Likasom menyn har många delar av systemets design ändrats under projektets gång. Att designen ändras

över  tiden  är  förväntat  i  ett  projekt  av  denna skala  och under  förhållanden  där  konsekvenserna  av

ändringar är relativt små kan detta var gynnsamt. Problemet med koden vi skrivit är att den inte med

lätthet  har  accepterat  större  designändringar  i  existerande delar  vilket  är  en  viktig  lärdom till  nästa

projekt.
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Planeringen under projektet, kanske främst fördelningen av tid och fokus, har inte alltid varit optimal. I

vår  ursprungliga  arbetsplan  var  tanken  att  arbetstiden  fördelas  jämt  mellan  utveckling  och

dokumentering, tyvärr skiftades fördelningen under projektets gång och mer fokus lades på utveckling.

Även här har vi en viktig lärdom som kommer hjälpa oss i framtiden.

5.2. Framtida utbyggnader

Även om ESB:n är fungerande i nuvarande version finns det många saker som kan förbättras, läggas till

och fördjupas. 

● Mer statistik för frontend: Med hjälp av den data som finns i databasen kan en statistiksida 

skapas för att få reda på hur servern mår och hjälpa till att identifiera flaskhalsar. Vi vet med 

hjälp av informationen om paketen när de kommer in och när de skickas ut från ESB:n.  Detta 

kan hjälpa oss ta reda på den genomsnittliga processtiden. Med små förändringar kan även hur 

många paket som legat i kön påverka om man behöver fler mottagande PAM-servrar för att öka 

hastigheten. 

● Öka säkerheten: I nuläget kan inte ESB:n ta emot krypterade sändningar men skulle med 

modifiering av in- och ut-modulen kunna ta emot och ta hand om sådana sändningar också. Man 

behöver också helt låsa ner serverns meny-api från yttre påverkan, dvs filtrera vem som kommer 

åt api:et antingen med lösenord eller ställa in brandväggen så att den bara kan accessas av den 

maskin där ESB:n körs eller av betrodda maskiner med kända IP-adresser.

● Utöka testerna: Det finns inte tester skrivna för alla funktioner, något som  skulle behöva läggas 

till. Till exempel har vi få tester för servern medan funktionerna för dbrepository och file är 

vältestade för tillfället.
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5.3. Slutsats

Arbetet under detta projekt har till stor del fortskridit utan större motgångar och med utmärkt samarbete.

De problem som har uppdagats har generellt sett varit programmeringsrelaterade och är  en förväntad del

av programmeringsprocessen. Detta på grund av en informell och flexibel arbetsfördelning som växte

fram under projektets tidiga skeden. Denna fördelning innebar att en av gruppens två medlemmar tog

ansvar för frontendutvecklingen medans den andra tog ansvar för backendutvecklingen. Fördelningen

förblev flexibel under hela projektet då båda hjälpte till när problem uppstod eller när arbetsbördan blev

mer än vad en utvecklare kunde klara av.  Arbetsmetodiken har under projekt även kombinerats med

mycket god kommunikation. Denna kommunikation har sin grund i att allt arbete, med endast enstaka

undantag, har utförts med samtliga projektmedlemmar närvarande. Vilket resulterade i att problem, ny

funktionalitet och designändringar alltid kunde diskuteras öppet och utan fördröjning samt försäkrade att

båda hade förståelse och insyn i hur systemet fungerar i sin helhet. Båda av dessa aspekter främjade en

smidig och stressfri arbetsprocess.  

Inget projekt är perfekt och utförs sällan helt som planerat, vårt är inget undantag. Vi har vid projektets

slut skapat och levererat en fungerande produkt som uppfyller de krav vi blev tilldelade. Det finns delar

som vi vill finslipa och funktionalitet som vi vill implementera givet mer tid, vilket är en vilja som alltid

kommer kvarstå. Trots de problem och snedsteg som gjorts under arbetets gång är vi nöjda med vår

prestation och den produkt vi har levererat.
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Bilagor

Bilaga A. Lista på förkortningar

ESB Enterprise Service Bus

HTTP Hypertext Transport Protocol

JS JavaScript

JSON JavaScript Object Notation

JQuery Java Query

NAK Not Ackonowledged

NoSQL Not Only Structured Query Language

NPM Node Package Manager

PAM Process Automation Manager

SOAP Simple Object Access Protocol

SQL Structured Query Language

TS TypeScrtipt

Bilaga B. Kodbas
Länk till projektkoden:

https://github.com/elgen81/exjobbnetgain
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