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Sammanfattning 
Serviceprogrammet ”Mule”  är  ett  program  för  distribution av filer som utvecklats av företaget 
Prevas. Programmet har uppgraderats från programmeringsspråket C till VB.NET och 
uppdaterats med de nya funktionerna: ”Ny  hantering  av  konfigurationsdata”,  ”Ny hantering 
filnamn”  och  ”Stoppa  distributionsprocessen”.  Detta har genomförts genom en uppdelning av 
projektet i ett antal steg. Uppgraderingen till VB.NET gjorde att programmet blev bättre rustat 
för framtiden, stabilare och mer lättförstått.  
Användningen av ett XML - dokument istället för Windowsregistret för hantering av 
konfigurationsdata är den största förbättringen av de nya funktionerna och gjorde programmet 
mer användarvänligt.  
”Mule” utvecklades även som en Windowsapplikation med ett användargränssnitt. 
 
 
 
Abstract 
The service program "Mule" is a program for distribution of files, created by the company 
Prevas. The program has been upgraded from the programming language C to VB.NET and 
updated  with  the  new  features:  “New  handling of configuration data”,  "New  handling of file 
names" and "Stop  the  distribution  process”.  This was implemented by a breakdown of the 
project in a number of steps. The upgrade to VB.NET made to the program future secure, 
more stable and more easily understood. 
The use of an XML document instead of the Windows registry for managing configuration 
data is the biggest improvement of the new features and made the program more user friendly. 
"Mule”  was also developed as a Windows application with a user interface.
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Kapitel 1 

Inledning 
 
I detta kapitel kommer bakgrunden och syftet till projektet att tas upp samt vilka förkunskaper 
läsaren bör ha med sig för att kunna tillgodogöra sig så mycket som möjligt av rapporten.  

 
1.1 Bakgrund 
Konsultföretaget Prevas är ett börsnoterat IT-företag som har lång erfarenhet av utveckling av 
intelligens i produkter och industrisystem. Prevas i Karlstad tillhör mjukvarubranschen. Det 
ställs högre och högre krav på de applikationer som utvecklas vilket även medför att behovet 
av nya programmeringsspråk och utvecklingsmiljöer ständigt måste uppdateras för att 
utvecklingstiden och kostnaderna inte ska springa iväg till orimliga nivåer. Ett annat problem 
som mjukvareutvecklare ställs inför är att de ständigt måste uppdatera sina applikationer så att 
de blir kompatibla och kan dra nytta av operativsystemens senaste versioners möjligheter. Då 
Prevas har utvecklat mjukvara i många år har deras äldre program börjat bli föråldrade mot 
dagens teknik och behöver uppdateras till en mer modern utvecklingsplattform för att 
programmen fortfarande ska kunna leva vidare i många år till. Detta arbete kommer att 
behandla hur ett service program benämnt ”Mule” uppgraderas från programmeringsspråket C 
till Visual Basic.NET (VB.NET). ”Mule” är ett service program för distribution av filer. 
Arbetet kommer att ta upp tillvägagångssättet för hur detta har kunnat göras med 
tyngdpunkten på förnyelsen, vilka nya funktioner har implementeras och hur och varför dessa 
har utvecklats.  

 
1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att kunna uppgradera serviceprogrammet ”Mule” så att 
programmet blir mer framtidssäkert, stabilare, mer lättanvänt och med förbättrad och ny 
funktionalitet.  
 

1.3 Material 
Utvecklingsmiljön Visual Studio 2010. 
 

1.4 Förkunskaper 
För att ta till sig materialet som presenteras i denna rapport bör man ha en god datorvana samt 
känna till vissa grunder inom programmering. Läsaren behöver dock inte nödvändigtvis ha 
kommit i kontakt med programspråken VB.NET eller C tidigare. Projektet är uteslutande 
praktiskt och väldigt få teoretiska resonemang kommer att diskuteras. 
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 Kapitel 2 

Visual Basic 
 
I detta kapitel ges en mycket kortfattad introduktion till programmeringsspråket Visual Basic. 
  

2.1 Visual Basic 
Visual Basic [1] är ett programmeringsspråk som har utvecklats av Microsoft. Språket togs 
fram för att behovet av ett mer nybörjarvänligt programmeringsspråk behövdes då C och C++ 
ansågs vara relativt svåra att lära sig. Grunden i Visual Basic bygger på det tidigare 
programmeringsspråket BASIC som togs fram av John Kemeny och Thomas Kurt. Första 
versionen av Visual Basic släpptes 1991 och det blev då möjligt att skriva avancerade 
dataprogram utan några avancerade programmeringskunskaper. Den stora skillnaden som 
gjorde Visual Basic mer lättförstått var att syntaxen ofta bestod av vanliga engelska ord 
istället för konstiga symboler. Förutom språkförenklingen följde det med nya verktyg som 
automatiskt skapade kod för att programmen enkelt skulle kunna köras direkt under 
operativsystemet Windows. Dessa verktyg lät även programmeraren att få full kontroll över 
det grafiska gränssnittet som används i Windows, vilket gjorde att ett programs användar-
gränssnitt kunde designas på ett mycket enklare sätt mot tidigare. Detta var anledningen till 
namnet ”Visual”  Basic. 
 
Efter lanseringen 1991 har det kommit 11 större uppdateringar fram till idag. De sex första 
versionerna kallades för Visual Basic men 2002 introducerade Microsoft Visual Basic .NET 
som var en helt omgjord  och omskriven version för att kunna möta den snabbt växande 
tekniska utvecklingen.    
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Kapitel 3 

.NET 
 
I detta avsnitt ges en kortfattad introduktion till .NET (uttalas dotnet) 
 

3.1 Vad är .NET? 
Många dataanvändare har säkerligen stött på begreppet .NET Framework [2] och förmodligen 
då oftast när ett nytt program ska installeras som har krävt att .NET Frameworks finns 
installerat på datorn. Användaren har då fått ladda ner och installera .NET Frameworks för att 
komma vidare, dock oftast utan vetskapen om varför det behövs och vad det är för något.  
 
.NET Framework är en standardiserad plattform för att köra .NET program vilket förutsätter 
att användaren av .NET programmet har detta ramverk (framework) installerat.   
.NET är en relativt ny plattform för programmering, uppbyggt från grunden enligt 
objektorienterade principer. Den består av en samling komponenter som hanterar 
exekveringen av program som är skrivna speciellt för ramverket med ett nytt API. Detta har 
gjorts av olika anledningar men främst för att den tekniska utvecklingen har gått framåt med 
exempelvis webbaserade och mobila applikationer. Ett stort syfte med .NET är också att 
förenkla vardagen för en programmerare. Det nya ramverket ger programmeraren tillgång till 
ett mycket omfattande klassbibliotek som kan utnyttjas i applikationer för att exempelvis 
förenkla uppbyggnaden av användargränssnitt, databashantering, kryptering och filhantering. 
Utöver detta har även vanliga programmeringsuppgifter och algoritmer förprogrammerats för 
att underlätta ytterligare för programmeraren. En annan stor förbättring med .NET är att 
minneshanteringen sköts i stort sett helt automatiskt.  
.NET kan anses som språkoberoende eftersom det i nuläget är över 35 olika språk som stöds. 
Det är dock är endast två språk som har skapats speciellt för att kunna dra nytta av det fullt ut, 
C-sharp (C#) och VB.NET. Alla språk delar på samma klassbibliotek vilket gör det lätt att 
sammankoppla olika programdelar skrivna i olika språk till ett och samma program. Figur 3.1 
visar ett exempel på hur tre olika språk har används i ett och samma .NET program. Enkelt 
förklarat går det ut på att kompilera de olika programspråken till ett generellt språk, CIL 
(Common Intermediate Language) som i sin tur kan kompileras till maskinkod, CLR 
(Common Language Runtime).   
 
 

 
 
 
 

 
Figur 3.1 Ett exempel på hur flera programmeringsspråk kan samverka i ett och samma 
.NET program 
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Kapitel 4 

Windows Service 
 
I detta avsnitt beskrivs kortfattad vad en Windows Service är för något. Det beskrivs också 
varför Mule utvecklades till en service och vad som är de primära skillnaderna vid utveckling 
av en service gentemot utveckling en vanlig Windowsapplikation.   
 

4.1 Vad är en Windows Service? 
En Windows Service har inget användargränssnitt, en service körs i bakgrunden i Windows. 
Den kan konfigureras till att automatiskt starta när Windows startar upp eller så kan en 
service manuellt startas eller stoppas från kontrollpanelen Administrationsverktyg  
Tjänster.  
 
En service används exempelvis när man konstant eller intervallvis vill övervaka filer, eller när 
man vill logga olika processer. Detta är precis vad Mule gör vilket var anledningen till att 
programmet utvecklades till en service. 
    

4.2 Utvecklingsskillnader mellan en service och en applikation  
Som tidigare nämnt har en service inget användargränssnitt vilket innebär att denna del kan 
uteslutas när en service utvecklas. En service skall inte användaren märka av och därför skall 
inga informationsmeddelanden, varningsmeddelanden eller felmeddelanden dyka upp på 
skärmen. Detta gör det så klart svårt att veta vad programmet gör i bakgrunden och om det har 
uppstått något fel. Ofta när en service utvecklas ser man till att logga alla händelser till en fil 
eller till loggboken i Windows. Genom att studera loggen kan man dels se vad servicen har 
gjort och dels få information om vad som har hänt före ett eventuellt fel.  
 

4.2.1 Debugging  
”Debugging” är en metod som används i så gott som alla utvecklingsmiljöer. Det är en metod 
som används för att avlusa och hitta fel i ett program. Att ”debugga” en Windowsapplikation i 
utvecklingsmiljön .NET är enkelt. Det räcker med att klicka  på  knappen  ”Start  debugging”  så  
kompileras och körs programmet automatiskt och genom att sätta brytpunkter på olika 
kodrader kan VB.NET stoppa exekveringen av programmet på dessa rader. Det går då att 
studera noggrant vad som händer i programmet genom att stega sig fram rad för rad.  
En service däremot kan inte ”debuggas” på detta vis på grund av att en service måste köras 
inom ramen för Service Control Manager istället för inifrån VB.NET. En service måste 
installeras innan den kan köras och för att göra det måste DOS-verktyget InstallUtil.exe 
användas.  Genom att skriva DOS-kommandot som visas på första raden i Tabell 4.1 kan 
servicen installeras. 
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Efter att installation är klar måste servicen startas och  därefter  måste  en  ”debugger fästas” till 
den startade processen vilket görs från VB.NET innan ”debuggningen” kan påbörjas.  
 
Om en ny funktion programmeras så vill man ofta direkt testa om funktionen fungerar eller ej, 
vilket gör att man ”debuggar” väldigt ofta. Metoden för att ”debugga” en service som 
beskrevs ovan blir då väldigt tidkrävande eftersom varje gång en ny ändring görs måste först 
servicen avinstalleras vilket kan göras med DOS-kommandot som visas på den andra raden i 
Tabell 4.1, därefter får samma process upprepas igen. Utöver detta finns det en till stor 
nackdel,  servicen  måste  nämligen  startas  innan  ”debuggern”  kan  fästat  till  processen  och  
under denna tid hinner programmet gå några sekunder innan ”debuggningen” kan påbörjas. 
Detta innebär att det blir väldigt svårt att ”debugga” den viktiga uppstartsfasen där mycket av 
variabelinitieringarna sker. Det finns så kallade  ”work  arounds”  för  detta  problem  som  gör  att  
uppstartningsprocessen kan bromsas in så ”debuggern”  kan  fästas  till  processen  innan  
programmet startas och på så vis kan uppstartningsfasen av servicen ”debuggas”.  
Ett mycket smidigare sätt att göra detta utan  ominstallationer  och  ”work  arounds”  är  att  först  
utveckla programmet som en vanlig Windowsapplikation som är betydligt lättare att 
”debugga”. När sedan programmet anses klart kan koden kopieras till ett serviceprojekt 
istället med endast ett fåtal kodförändringar. Denna metod användes i detta projekt.   
 
Tabell 4.1 DOS-kommando för att installera och avinstallera en Windows Service.  
InstallUtil "<Sökväg>\ServiceNamn.exe" 
InstallUtil  u/  ”<Sökväg>\ServiceNamn.exe" 
 



 6 

Kapitel 5 

Serviceprogrammet Mule  
 
I detta avsnitt följer en funktionsbeskrivning över hur serviceprogrammet Mule fungerar idag 
och vilka inställningsmöjligheter som finns i programmet. 
 

5.1 Funktionsbeskrivning 
Serviceprogrammet Mule är ett delprogram i ett större system där flera program samverkar 
med varandra. Systemet övervakar testresultat från funktionstester av produkter som ger 
kunden information och statistik på ett samlat ställe. 
 
Mule:s roll i systemet är att distribuera testprotokoll till olika abonnenter. En abonnent är rent 
praktiskt en mapp på hårddisken. När ett funktionstest av en produkt har genomförts vid en 
teststation så genereras automatiskt ett testprotokoll som läggs på en server som Mule får 
tillgång till. Testprotokollet är en textfil innehållande mätdata från funktionstestet. Mule 
stöder två stycken protokollformat som kallas för Pamela och NET95.  
 
Mule skannar mappen där protokollen läggs på serven med jämna intervall och om 
programmet hittar något eller några nya protokoll så distribueras dessa filer vidare till de olika 
abonnenter som vill ha dem.  När det gäller Pamelaprotokoll så kan även så kallade Blobfiler 
distribueras. En Blobfil innehåller tilläggsinformation för Pamelaprotokoll. Det kan 
exempelvis vara en bild på den testade produkten eller ytterligare testdata. Varje 
Pamelaprotokoll kan ha noll till ett oändligt antal Blobfiler knutna till sig vilket innebär att 
om ett Pamelaprotokoll hittas så ska även dess Blobfiler distribueras med protokollet 
beroende på om abonnenten vill ha Blobfiler eller ej. Figur 5.1 visar ett exempel på hur ett 
NET95 protokoll distribueras och Figur 5.2 visar ett exempel på hur ett Pamelaprotokoll 
distribueras.  
  
Distributionsprocess för ett NET95 protokoll: 
(1) Detekterar ett testprotokoll <filnummer>.rec på serven. (2) Flyttar testprotokollet till en temporär 
lagringsplats. (3) Kopierar testprotokollet till varje abonnent. (4) Tar bort <filnummer>.rec från den temporära 
lagringsplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.1 Ett exempel på hur ett NET95 protokoll distribueras ut till de olika abonnenterna 

Server 
00001234.rec 

Mule 

Abonnent2 
00001234.rec 

Abonnent3 
00001234.rec 

Abonnent1 
00001234.rec 

log 

Teststation 

(1) 

(2) 

(3) (3) (3) 

(4) 
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Distributionsprocess för ett Pamelaprotokoll: 
(1) Detekterar ett testprotokoll <filnummer>.rec. (2) Flyttar testprotokollet och eventuella Blobfiler till en 
temporär lagringsplats. (3) Kopierar testprotokollet och eventuella Blobfiler till varje abonnent. (4) Tar bort 
<filnummer>.rec från den temporära lagringsplatsen. (5) Tar bort eventuella Blobfiler  <filnummer>_ 
<blobnummer>.blob från den temporära lagringsplatsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.2 Ett exempel på hur ett Pamelaprotokoll och Blobfiler distribueras ut till de olika 
abonnenterna. 
 
 
 

5.2 Konfigurationsdata för Mule 
Konfigurationsdata består av parametrar som talar om för Mule hur programmet ska bete sig 
samt parametrar som ger information om de olika abonnenterna.  
I vilken mapp ska Mule söka efter protokoll? Ska Abonnent1 ha Blobfiler? NET95 filer? Hur 
många protokollfiler ska Mule distribuera mellan varje skanning? Detta är exempel på frågor 
som Mule måste veta svaret på innan programmet kan påbörja distributionsprocessen av 
protokoll. Det innebär att det första Mule gör när programmet startas är att läsa in alla 
konfigurationsdata.  
 
Konfigurationsdata ska kunna ändras av användaren men eftersom Mule är en service finns 
det ingen möjlighet för användaren att göra detta från något användargränssnitt men däremot 
finns det andra sätt att lösa det på. När Mule installeras skrivs automatiskt den förutbestämda 
konfigurationsdatan till Windowsregistret. Mule kan då läsa dessa data därifrån varje gång 
programmet startas. Ska användaren göra en ändring av standardinställningarna så krävs det 
att man går in i Windowsregistret och redigerar en registernyckel manuellt för varje parameter 
som ska ändras. Tabellerna 5.1, 5.2, 5.3 och 5.4 visar programmets alla 
konfigurationsparametrar. 
 
 

00001234.rec 

Mule 
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log 
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Server 
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Applikationsparametrar 
Applikationsparametrar påverkar hur Mule ska arbeta.  
 
Tabell 5.1 Applikationsparametrar 

Parameter Förklaring 
FilesInScan Maximala antalet filer som Mule kan hantera i varje skanning. Anges som heltal.   
LogLevel Bestämmer mängden loggningar till Windows loggboken.  

 
1: Loggar alla händelser, för felsökning. 
0: Loggar endast fel. 

Mule Sökväg till den temporära lagringsplatsen dit protokollfilerna först flyttas till innan 
filerna kopieras till abonnenterna.   

SecondsBetweenScan Bestämmer hur ofta Mule ska kolla efter protokollfiler på serven.  
Pamela Sökväg till mappen där Mule ska söka efter Pamelaprotokoll. 
NET95 Sökväg till mappen där Mule ska söka efter NET95 protokoll. 

 
Systemparametrar, Pamela 
Systemparametrarna består av namn och sökväg dit Pamelaprotokollen ska distribueras till.  
 
Tabell 5.2 Systemparametrar, Pamela 

Parameter Förklaring 
Abonnent1 Sökväg till mappen för Abonnent1 dit Mule ska kopiera protokollfiler till.  
Abonnent2 Sökväg till mappen för Abonnent2 dit Mule ska kopiera protokollfiler till. 
Abonnent3 Sökväg till mappen för Abonnent3 dit Mule ska kopiera protokollfiler till. 
………  

 
Systemparametrar, Pamela (Blob) 
Systemparametrarna består av namn och ett ord som indikerar om Blobfiler ska distribueras 
till abonnenten eller ej.  
 
Tabell 5.3 Systemparametrar, Pamela (Blob) 

Parameter Förklaring 
Abonnent1 Ska Blobfiler kunna distribueras till Abonnent1? 

 
0:  Inga Blobfiler distribueras  
1:  Blobfiler distribueras.  

Abonnent2 Ska Blobfiler kunna distribueras till Abonnent2? 
 
0:  Inga Blobfiler distribueras  
1:  Blobfiler distribueras. 

Abonnent3 Ska Blobfiler kunna distribueras till Abonnent3? 
 
0:  Inga Blobfiler distribueras  
1:  Blobfiler distribueras. 

………  
 
Systemparametrar, NET95 
Systemparametrar består av namn och sökväg dit NET95 protokollen ska distribueras till.  
 
Tabell 5.4 Systemparametrar, NET95 

Parameter Förklaring 
Abonnent 1 Sökväg till mappen för Abonnent1 dit Mule ska kopiera protokollfiler till. 
Abonnent 2 Sökväg till mappen för Abonnent2 dit Mule ska kopiera protokollfiler till. 
Abonnent 3 Sökväg till mappen för Abonnent3 dit Mule ska kopiera protokollfiler till. 
………  
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Kapitel 6 

Uppgradering av servicen Mule 
 
I detta kapitel kommer en kortare beskrivning över tillvägagångssättet för att uppgradera 
Mule till VB.NET och vilka nya funktioner som har införts samt hur författaren av detta 
arbete har gått till väga för att göra detta. 

6.1 Tillvägagångsätt 
För att programmera om och vidareutveckla Mule i VB.NET användes följande 
tillvägagångssätt:  
 
Steg 1 – Överblick 
Det första som gjordes var att skaffa en bred överblick hur programmet och dess funktioner 
fungerade idag, vad är bra och vad är dåligt och vilka förbättringsmöjligheter kan man tänka 
sig? Genom att installera och köra programmet kunde dessa frågor besvaras.   
 
Steg 2 – Granska befintlig källkod 
Genom att granska den befintliga C-skrivna källkoden kunde en djupare förståelse skaffas 
över hur programmets funktioner fungerar. Utöver detta kunde även många bra tips 
införskaffas över hur svårare problem kan lösas. Även fast syntaxen mellan C och VB.NET 
trots allt skiljer sig väldigt mycket från varandra så är ofta principen hur problem kan lösas 
någorlunda lika.  
 
Steg 3 – Flödesschema 
För att få en röd tråd att följa när programmet skrevs ritades ett grovt flödesschema upp över 
vilka funktioner programmet skulle ha och över vilka villkor som måste vara uppfyllda för att 
programmet skulle kunna köras. Programmet delades även upp i mindre subrutiner och 
funktioner för att strukturera upp programmet samt för att minska ner koden för saker som ska 
göras flera gånger. Det är väldigt nyttigt att rita upp en grov skiss över hur programmet ska se 
ut då det kan vara lätt att tappa bort sig och glömma av saker när koden börjar växa.   
 
Steg 4 – Programstruktur 
Prevas har vissa uppsatta regler över hur strukturen av program från Prevas ska se ut. Detta 
medför att programmeraren har vissa regler att följa. Genom att studera ett annat VB.NET 
program från Prevas kunde man se hur programstrukturen skulle se ut.  
 
Steg 5 – Programmering 
Programmets uppgraderades från C till en VB.NET applikation så det funktionsmässigt 
fungerade i .NET plattformen. Då det är stora skillnader mellan språken och hur programmen 
byggs upp, så föll det sig lättast att programmera efter flödesschemat istället för att översätta 
rad för rad. Nya funktioner lades till, koden förbättrades och optimerades. Slutligen 
överfördes koden från applikationen till ett serviceprojekt. De problem som uppstod under 
programmeringen kunde oftast lösas genom att söka på Internet.    
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Steg 6 – Installation 
Programmet ska kunna installeras och avinstalleras och för det måste ett installationspaket 
skapas från koden. Genom att använda en av Visual Basics inbyggda verktyg kunde detta 
åstadkommas. Det är viktigt att bifoga DOS-verktyget InstallUtil.exe för att servicen ska 
kunna registreras automatiskt med installationen. Man slipper då öppna DOS-prompten och 
skriva in det som visades i Tabell 4.1.   
 
Steg 7 – Testkörning 
Efter att programmet ansågs färdigt testades det noga och utsattes för olika medvetna fel som 
skulle kunna inträffa. Programexekveringen får aldrig stoppa vid inträffade fel.  
 
Steg 8 - Manual   
Det sista som gjordes var att dokumentera programmets funktioner och hur dessa används. 

6.2 Nya funktioner 
När Mule uppdaterades till VB.NET ville man passa på att lägga till funktioner i programmet 
som dagens version saknar. Det fanns även ett önskemål om att Mule ska finnas i två 
versioner. En huvudversion där Mule arbetar som en service och en testversion där Mule är en 
Windowsapplikation med ett användargränssnitt. 

6.2.1 Individuell räknare för varje abonnent 
Som tidigare förklarats så hämtar Mule upp protokollfiler och Blobfiler från en server och 
flyttar dessa till en temporär lagringsplats innan de distribueras vidare ut till de olika 
abonnenterna. Protokollens filnamn består av 8 siffror, exempelvis 00001234.rec. Filnamnen 
som protokollfilerna erhåller bestäms av en räknare som ökas med +1 för varje protokoll som 
skapas från teststationen. Detta innebär att nästa protokoll som skulle skapas skulle få 
filnamnet 00001235.rec.  Det man vill ändra på är att varje enskild abonnent också ska få en 
individuell räknare som bestämmer filnamnet. Med detta menas att när protokollfilen 
00001234.rec hämtas till den temporära lagringsplatsen så ska först Mule läsa av en räknare 
från exempelvis Abonnent1. Protokollfilen kopieras därefter till Abonnnent1 men filnamnet 
har då ändrats till det avlästa värdet från abonnentens individuella räknare. Om eventuella 
Blobfiler ska distribueras så ska dessa få samma namn som den tillhörande protokollfilen får. 
I nästa steg läser Mule av räknaren från exempelvis Abonnent2 och kopierar filen 
00001234.rec dit men filnamnet ändras till det avlästa värdet från abonnentens individuella 
räknare och på samma sätt distribueras filerna ut till de övriga inlagda abonnenterna.    
För att implementera denna funktion i Mule måste man försöka komma fram till hur dessa 
räknare skulle kunna se ut. Det går inte att använda sig av variabler som räknare dels för att 
det inte är ett fast antal abonnenter, men också för att variabler blir nollställda varje gång 
programmet startas om. Detta innebär att värdet på räknarna måste sparas för att Mule ska 
veta vid omstart av programmet vilket filnamn som protokollen ska ha. Lösningen blev att 
skapa en räknarfil för varje abonnent till båda protokollformaten. Räknarfilen är en fil som 
endast innehåller ett värde som Mule ska kunna läsa och skriva till. Mule skapar automatisk 
dessa räknarfiler.  Ett exempel på hur detta fungerar för Pamelaprotokoll visas i Figur 6.1. 
Samma princip gäller för NET95 protokoll fast utan Blobfiler.  
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Distributionsprocess för ett Pamelaprotokoll med individuell räknare: 
 (1) Detekterar ett testprotokoll <filnummer>.rec. (2) Flyttar testprotokollet och eventuella Blobfiler till en 
temporär lagringsplats. (3) Läser av räknare för abonnenten. (4) Kopierar testprotokollet och eventuella Blobfiler 
men filnamnen byts ut till de avlästa räknarvärdena. (5) Den avlästa räknarens värde ökas med +1. (6) Tar bort 
<filnummer>.rec från den temporära lagringsplatsen. (7) Tar bort eventuella Blobfiler 
<filnummer>_<blobnummer>.blob från den temporära lagringsplatsen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.1 Ett exempel på hur principen för distribution av Pamelaprotokoll kan se ut när 
individuella räknare används för att bestämma protokollets filnamn. 
 

6.2.2  Stoppa distributionsprocess utan att behöva stoppa servicen. 
En annan funktion som saknades i den äldre Mule-versionen var att det inte gick att stoppa 
distribueringen av NET95/Pamelaprotokoll utan att behöva stoppa själva servicen. För att lösa 
detta på ett enkelt sätt programmerades Mule till att kolla efter en fil som kallas 
MULE.STOP. Om denna fil skulle hittas i samma mapp som Mule hämtar protokollfilerna 
ifrån så kommer Mule att bortse från att det finns protokoll att distribuera, men så fort filen 
MULE.STOP tas bort från mappen kommer distributionsprocessen börja igen. Som syns i 
Tabell 6.1 löstes detta endast med en enkel villkorssats. 
 
 
Tabell 6.1 Villkorssats för att stoppa Mule från att distribuera filer. 

 

6.2.3  XML - Konfigurationsdata 
För att ändra en inställning i Mule eller för att lägga till en ny abonnent krävs det att man går 
in i Windowsregistret och ändrar parametrar därifrån. Det är allmänt känt att 
Windowsregistret är ett känsligt ställe att göra ändringar i. Fel ändring kan i värsta fall leda 
till att inte Windows startar och därför vill man komma bort ifrån användningen av 
Windowsregistret även om det är ett bra ställe att spara undan data i. Istället för att använda 
sig av Windowsregistret vill man spara konfigurationsdata i ett XML-dokument istället. Detta 
kommer att tas upp i kapitel 7. 

1 If IO.File.Exists(<Sökväg till NET95/Pamela mapp>/MULE.STOP) Then    
2    // Vänta 
3 Else 
4   // Distribuera filer 

Server 
00001234.rec 

00001234_1.blob 

Mule 

Abonnent2 
00000355.rec 

Räknarfil = 355 

Abonnent3 
00001255.rec 

Räknarfil = 1255 

Abonnent1 
00000012.rec 

00000012_1.blob 

Räknarfil= 12 

log 

Teststation 

(1) 

(2) 

(3) 
(3) 

(4) 

(6) (7) (2) 

(3) 
(4) 

(4) 
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6.2.4 Windowsapplikation, Mule 
Mule är utvecklat som en service men man vill även att Mule ska finnas som en 
Windowsapplikation med ett användargränssnitt. Programmets funktion ska i övrigt fungera 
på precis samma sätt som servicen gör.  
 
För att utveckla Mule till en Windowsapplikation så behövdes det i stora drag enbart skapas 
ett användargränssnitt, därefter kunde koden från serviceprogrammet kopieras och användas 
även i Windowsapplikationen. Den stora vinsten av en Windowsapplikation är att 
konfigurationsdata kan ändras på ett mycket mer användarvänligt och logiskt sätt. Genom att 
programmera ett användargränssnitt med uppsatta villkor så kan användaren förhindras från 
att göra fel.  
När ett användargränssnitt skapas måste programmeraren vara medveten om att användaren 
kan göra alla sorters fel. Det kan vara att de gör misstag och ändrar en inställning eller tar bort 
något som de inte ville, det kan vara att de matar in en bokstav där det skulle vara en siffra. 
Listan kan göras lång över vilka fel som kan inträffa och därför måste användargränssnittet 
skrivas på sådant vis att om ett fel görs så ska användaren bli informerad om detta och 
därefter få en ny chans att rätta till felet. I andra fall när användaren utför åtgärder av 
allvarligare karaktär bör användaren dessutom bli tillfrågad om man verkligen vill utföra 
handlingen, vilket minskar risken för ett misstag ska ske.  Figur 6.2 visar huvudfönstret som 
kommer upp när Windowsapplikationen av Mule startas.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.2 Huvudfönster för Windowsapplikationen. 
 
I Figur 6.2 så  är  knappen  ”Stop”  ej klickbar. Detta har gjorts eftersom distribueringen av 
protokoll inte har startats ännu och då finns ingen mening med att kunna klicka på 
stoppknappen i detta läge.  

Distribution av protokoll och 
Blobfiler startas.  

Distribution av protokoll och 
Blobfiler stoppas.  

Program och 
abonnentinställningar.  

Avslutar programmet. 
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Startas däremot distributionen av filer så kommer stoppknappen att bli klickbar medan 
startknappen och inställningsknappen (Settings) inte blir det. Genom att programmera 
knapparna på detta vis förhindras användaren till att kunna göra fel. Trycks knappen 
”Settings” ner så göms startfönstret och ett nytt fönster öppnas som visas i Figur 6.3.  
Fönstret  består  av  två  flikar,  ”Program”  och  ”Subscribers”.   
 
Fliken  ”Program” består av alla applikationsinställningar som bestämmer hur programmet ska 
arbeta (samma inställningar i som i Tabell 5.1). Trycks  knappen  ”Edit”  ner  så  blir  alla  
applikationsinställningar tillgängliga för ändring. Samtidigt  göms  ”Edit”  knappen  och  två  nya 
knappar  visas  för  att  spara  (”Save”)  eller  avbryta  (”Cancel”). De små sökknapparna till höger 
om varje textruta med ett plustecken på är till för att hjälpa användaren från att slippa skriva 
in sökvägar. Om man klickar på en sådan knapp kommer en dialogruta upp där möjligheten 
ges att välja en befintlig mapp eller skapa en ny mapp på någon hårddisk. När detta är gjort är 
det  bara  att  klicka  på  knappen  ”OK”  och  hela  sökvägen  till  den  mappen  kommer  då  
automatiskt att hamna i textfältet bredvid knappen. Detta är väldigt användbart eftersom 
sökvägar kan bli väldigt långa och då är det lätt att skriva fel.  
Efter att alla ändringar  har  utförts  och  man  trycker  på  ”Save”  knappen  kommer  först  en  
kontroll av alla fält att ske (för giltiga värden). Om något fält har ett ogiltigt värde så erhålls 
ett felmeddelande. När alla fält har giltiga värden så skrivs applikationsparametrarna till 
XML-dokumentet  (se  kapitel  7).  Trycker  man  på  ”Cancel”  knappen  sker  inga  ändringar  och  
man går ur editeringsläget. Ändring av applikationsparametrar på detta sätt är betydligt 
”säkrare”  än  att  direkt  skriva  i  XML-dokumentet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 6.3 Inställningar för applikationsparametrar för Windowsapplikationen. 
 



 14 

Fliken  ”Subscribers” som visas i Figur 6.4  består av alla systemparametrar som handhar 
abonnentinformation (samma inställningar i som i Tabellerna 5.2, 5.3 och 5.4). I denna flik 
kan abonnenter adderas, redigeras och tas bort. Genom att välja en abonnent i listan till 
vänster så visas information om abonnenten automatiskt i det högra fältet. När en abonnent är 
markerad i listan så går det att editera (”Edit”)  eller radera (”Delete”)  abonnenten. När en 
abonnent ska tas bort så kommer en fråga att ställas där en bekräftelse av borttagningen 
behöver godkännas för att borttagningen ska genomföras, detta för att minimera risken av att 
borttagning ska ske av misstag.  
Trycks knappen  ”Add” ner kan en ny abonnent läggas till. Samtidigt göms editerings-
knapparna  och  två  nya  knappar  visas  för  att  spara  (”Save”)  eller  avbryta  (”Cancel”).   
Information om den nya abonnenten anges med hjälp av textrutor och valknapparna till 
vänster. Efter det att all abonnentinformation har fyllts i trycker man på  ”Save”  knappen och 
då kommer samma sak som beskrevs på föregåande sida att inträffa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.4 Inställningar för systemparametrar, Mule applikationen. 
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6.3 Egna förbättringsförslag 
Under projektets gång har författaren av detta arbete upptäckt möjliga förbättringsförslag. Två 
av dem kommer att tas upp i denna rapport. 
 

6.3.1 En avancerad installationsguide 
En service som skapas från VB.NET måste ha ett servicenamn för att kunna installeras och i 
de allra flesta fall ska servicenamnet vara konstant. Namnet på servicen ska med andra ord 
inte gå att ändra. I Mule:s fall behöver man dock kunna göra detta för att det finns tillfällen då 
Mule ska kunna installeras två eller flera gånger på samma dator och då kan inte 
servicenamnet vara lika. När Mule installeras med den tillhörande installationsguiden så 
kommer Mule att få ett förutbestämt servicenamn. För att installera Mule en andra gång på 
samma dator men med ett annat servicenamn krävs det att användaren kopierar hela 
biblioteket där Mule installerades och lägger den nya kopian av Mule på valfritt ställe på 
hårddisken. Därefter kan servicenamnet ändras genom att öppna upp och editera ett XML-
dokument som skapats med installation. När detta är gjort måste användaren öppna DOS 
prompten och skriva in det som står i Tabell 4.1 och om allt är gjort på rätt sätt efter det så 
kan Mule installeras igen men med ett annat servicenamn. De flesta som använder Mule 
installerar det bara en gång så detta blir aldrig något problem men för de som behöver göra 
det så är detta ett omständligt moment. För att göra detta mycket mer användarvänligt ville 
jag ändra på detta. När användaren kör installationsguiden så vill jag att det ska finns ett 
alternativ som det ska gå att klicka på om önskar skriva in ett eget servicenamn.  Görs detta så 
ska servicen installeras direkt med det inskriva servicenamnet utan att användaren ska behöva 
göra något mer. 
 
Att skapa ett installationspaket från VB.NET som automatisk installerar servicen är relativt 
enkelt. Man använder ett av VB.NET:s inbyggda verktyg för att åstadkomma detta, men detta 
verktyg visade sig ha en hel del begränsningar. Om programmeraren vill gå ifrån 
standardmallen för hur installationsguiden ska se ut som Microsoft har gjort så fanns det inga 
större möjligheter till att göra detta. Det gick att lösa med komplicerade ”work arounds” men 
det skulle ta för lång tid. Ett annat alternativ var att köpa ett tilläggsprogram (Plugin) till 
VB.NET som heter InstallShield. Detta tillägg är till för att göra mer komplicerade 
installationspaket som kan designas efter programmerarens krav, men licenskostnaden för 
tillägget kunde inte motiveras för att förenkla en funktion som väldigt sällan används. Tyvärr 
så kunde inte denna förbättring genomföras.  
   

6.3.2 Funktion för att säkerhetsställa protokolldistributionen 
Protokollfilen 00001234.rec ska distribueras till 3 olika abonnenter.  Först hämtas protokollet 
från serven och flyttas till en temporär lagringsplats. Därefter kopieras protokollet till 
Abonnent1, när det är klart kopieras protokollet till Abonnent2 och slutligen kopieras 
protokollet till Abonnent3. Därefter tas protokollfilen bort från den temporära lagringsplatsen.  
Vid ett eventuellt fel i kopieringen till exempelvis Abonnent2 så skulle detta loggas men 
distribueringen samt borttagningen skulle fortsätta vilket innebära att Abonnent2 aldrig skulle 
få filen 00001234.rec. Detta ville jag göra mer säkert.  
Misslyckas en kopiering till en abonnent så ska inte protokollfilen tas bort. Filen ska istället 
ligga kvar i den temporära lagringsplatsen så att nytt försök att kopiera filen kan göras vid ett 
senare tillfälle. Först när kopieringen lyckas så kan filen tas bort.  
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Metoden som användes för att lösa detta problem var att spara sökvägarna till de protokoll-
filer som inte kunnat kopieras i en vektor (array). En vektor består av en samling element där 
varje element kan identifieras med ett index. Om Mule är inställt för att hantera 3 stycken 
protokoll mellan varje skanning och att det finns 2 stycken abonnenter som ska ha dessa 
protokoll så skulle följande scenario kunna inträffa: 
 
1. Mule hämtar protokollet 00000001.rec och kopierar filen till Abonnent1, därefter kopieras 
protokollet till Abonnent2. Allt gick bra, protokollfilen 000000001.rec kan tas bort från den 
temporära lagringsplatsen.  
  
2. Mule hämtar protokollet 00000002.rec och kopierar filen till Abonnent1, därefter kopieras 
protokollet till Abonnent2. Men av någon anledning blev det fel i kopieringen till Abonnent2 
och istället för att ta bort filen så sparar följande sökväg i första elementet i vektorn:  
<sökväg till Abonnent2>/00000002.rec. 
 
3. Mule hämtar protokollet 00000003.rec och kopierar filen till Abonnent1, därefter kopieras 
protokollet till Abonnent2. I detta fall blev det fel i kopieringen till båda abonnenterna och 
istället för att ta bort filerna så sparar följande sökvägar i nästföljande lediga element i 
vektorn: 
<sökväg till Abonnent1>/00000003.rec. 
<sökväg till Abonnent2>/00000003.rec. 
 
Mule skannar mappen för NET95/Pamelaprotokoll kontinuerligt med ett visst tidsintervall. I 
detta fall skulle Mule hämta 3 stycken nya protokollfiler som ska distribueras till de två 
abonnenterna. Innan detta sker ska dock Mule undersöka om det finns sökvägar inlagda i 
vektorn. Finns det sökvägar inlagda ska kopieringsförsök av dessa filer först göras innan 
distributionen av de tre nya filerna kan påbörjas. 
I scenariot som beskrevs ovan så skulle vektorn se ut som i Tabell 6.2. Genom att protokoll-
filerna som misslyckades att kopierats till alla abonnenter ligger kvar i den temporära 
lagringsplatsen och att sökvägarna dit filerna ska kopieras till finns sparade så kan ett nytt 
kopierings försök göras. Om protokollfilen 000000002.rec som ligger i första elementet i 
vektorn lyckas kopieras så kan filen tas bort från den temporära lagringsplatsen samt från 
vektorn. Därefter försöker Mule kopiera filen som ligger i nästa element vilket är 
protokollfilen 00000003.rec. Om denna fil lyckas kopieras till Abonnent1 så är det bara 
sökvägen i vektorn för abonnenten som kan tas bort på grund av att samma fil även ska 
kopieras till Abonnent2. Om däremot denna kopiering också skulle lyckas så kan Mule ta bort 
filen från den temporära lagringsplatsen.  
     
Tabell 6.2 Array efter det beskrivna scenariot.  

Index 0 1 2 
 <sökväg till Abonnent2> 

/00000002.rec 
<sökväg till Abonnent1> 
/00000003.rec 

<sökväg till Abonnent2> 
/00000003.rec 

 
Funktionen som är beskriven ovan fungerade och minskade konsekvenserna av ett distribuer-
ingsfel avsevärt. Den nya funktionen för räknarfiler som beskrevs i stycket 6.2.1 gjorde dock 
att funktionen för distribueringsfel inte kunde användas. (Funktionen för räknarfiler blev 
påtänkt efter att funktionen för distribueringsfel hade utvecklats klart.)   
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Kapitel 7 

XML - Konfigurationsfil 
 
I detta kapitel beskrivs kort vad XML är för något och fördelen med att använd ett XML-
dokument för lagring av konfigurationsdata istället för i Windowsregistret och hur det kan 
implementeras i Mule. Det kommer även tas upp 4 korta kodexempel i VB.NET om hur man 
kan läsa, addera, editera och ta bort konfigurationsdata från en konfigurationsfil skriven i 
XML som används till Mule samt varför programmet läser in abonnentdata till en 2-
dimmentionel vektor.  
 

7.1 Vad är XML? 
XML [3] står för eXtensible Markup Language och är ett märkspråk. Ett märkspråk är ett 
format för ett dokument beståendes av särskilda textkoder, så kallade taggar och element. 
Koden utgör direktiv till det dataprogram som använder dokumentet. HTML är också ett 
märkspråk men skillnaden mellan XML och HTML är att XML används för att strukturera 
och organisera data medan HTML används för att visa data. Det går utmärkt att öppna och 
redigera innehållet från ett XML-dokument med ett vanligt textredigeringsverktyg, 
exempelvis Anteckningar (Notepad) i Windows.   
 

7.1 Varför XML och inte Windowsregistret? 
Den stora fördelen med att använda sig av ett XML-dokument för konfigurationsdata istället 
för Windowsregistret i Mule är att man förbättrar användarvänligheten. Det är mycket lättare 
att göra en manuell ändring i ett XML-dokument än att göra det i Windowsregistret. En annan 
stor fördel med XML är den programmeringsmässiga biten. XML har många likheter med hur 
man ställer frågor till en databas. I detta fall kan exempelvis en fråga ställas till XML-
konfigurationsfilen om hur många abonnenter det finns inlagda i konfigurationsfilen och 
tillbaka returneras antalet direkt. VB.NET lämpar sig extra bra eftersom finns ett stort inbyggt 
stöd för XML som förenklar hanteringen.       

 
7.2 Konfigurationsfil och VB.NET 
I Tabell 7.1 visas ett exempel på hur konfigurationsfilen för Mule kan se ut. Den första raden 
är en XML deklaration som är en valfri rad som talar om vilken XML version och vilken 
teckenkodning som använts.    
Element är grunden i ett XML-dokument. Ett element består vanligtvis av en start- och en 
sluttagg, och kan ha olika attribut och innehåll. Starttaggen består av namnet inom vinkel-
parenteser och sluttaggen består av samma namn med vinkelparenteser men med ett ledande 
snedstreck. Innehållet i ett element är allt som finns mellan start- och sluttaggen. Så om man 
studerar konfigurationsfilen på nästa sida finner man starttaggen  “configuration” på rad 2 och 
dess sluttagg på rad 35. Som man ser innehåller elementet “configuration” flera andra element 
och även flera attribut. Ett attribut läggs till i starttaggen och har ett namn och ett värde.  
Rad 5 visar ett attribut, “error_eventlog”  är  starttaggen,  “EventSource”  är  namnet  och  “Mule  
error”  är  värdet.  
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Genom att bygga upp ett XML-dokument på rätt sätt med element och attributet kan man på 
ett enkelt sätt modifiera och hämta information från ett XML-dokumentet med VB.NET. För 
att visa detta kommer 4 kodexempel att förklaras som alla komma utgå från 
konfigurationsfilen i Tabell 7.1. Det som kommer att tas upp är hur man läser, adderar, 
editerar och tar bort data från denna fil. De 3 senare exemplen utnyttjas enbart av 
Windowsapplikationen för att man ska kunna göra ändringar av konfigurationsdata direkt från 
programmet utan att behöva öppna konfigurationsfilen manuellt som användare av service 
versionen måste göra. 
 
Tabell 7.1 Konfigurationsfil för Mule skrivet i XML. 

 
Om konfigurationsfilen ovan studeras kan man exempelvis se att elementet  ”Blob_file” 
(Rad 30) för Abonnent2 innesluts av  elementet  ”Subscriber”  som  i  sin tur är innesluts av 
”elementet  ”Subscribers”  och  som  slutligen innesluts av huvudelementet  ”configuration”.  
XML-dokument byggs oftast upp på detta sett, det vill säga enligt trädmodellen, en gren 
splittrar upp sig i flera grenar och så vidare. Detta är ett väldigt bra sätt för att snabbt komma 
åt informationen som man letar efter och av den anledningen är det inte helt ovanligt att 
använda XML-dokument som mindre databaser.   

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
2 <configuration> 
3  
4   <!-- Event Log Sources --> 
5   <error_eventlog EventSource="Mule error" /> 
6   <trace_eventlog EventSource="Mule Log" /> 
7  
8   <!-- Parameters for Testnet Mule service --> 
9   <mule_service NET95Path="C:\TestMule\Server" 
10                 PamelaPath="C:\TestMule\Server\Pamela" 
11                 MulePath="C:\TestMule\Mule 
12                 LogLevel="1" 
13                 SecondsBetweenScan="5" 
14                 FilesInScan="10"/> 
15  
16   <!-- Parameters for Testnet Mule service subscribers --> 
17   <Subscribers> 
18  
19     <Subscriber> 
20       <Subscriber_name>Abonnent1</Subscriber_name> 
21       <NET95_path>C:\TestMule\Subscribers\Abonennt1</NET95_path> 
22       <Pamela_path>C:\TestMule\Subscribers\ Abonennt1\Pamela</Pamela_path> 
23       <Blob_file>YES</Blob_file> 
24     </Subscriber> 
25  
26     <Subscriber> 
27       <Subscriber_name>Abonnent2</Subscriber_name> 
28       <NET95_path>C:\TestMule\Subscribers\Abonennt2</NET95_path> 
29       <Pamela_path>C:\TestMule\Subscribers\Abonennt2\Pamela</Pamela_path> 
30       <Blob_file>NO</Blob_file> 
31     </Subscriber> 
32  
33   </Subscribers> 
34  
35 </configuration> 
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7.2.1 Läsa från XML 
 
I Tabell 7.2 visas ett kodexempel på hur Mule kan få information om Abonnent2 vill ha 
Blobfiler eller ej samt hur Mule kan få reda på hur många abonnenter som finns inlagda i 
konfigurationsfilen.   
 
Tabell 7.2 Kodexempel på hur VB.NET kan läsa information från konfigurationsfilen . 

 
 
Exemplet inleder de 4 första raderna med olika variabeldeklarationer som följs av Rad 6 som 
laddar in XML-dokumentet som ska användas som i detta fall är konfigurationsfilen från 
Tabell 7.1. Rad 7 läser in alla element med taggnamnet  ”Subscriber”  och  sparar  dessa i 
variabeln ”xmlnode”. Variabeln är deklarerad till en elementlista (XmlNodeList) där varje 
element upptar en egen plats i listan. Detta utnyttjas i Rad 8 för att få reda på hur många 
abonnenter som finns inlagda i konfigurationsfilen genom att säga åt VB.NET att räkna hur 
många  platser  i  elementlistan  som  är  fyllda.  Variabeln  ”numberOfSubscribers”  skulle  i  detta  
fall innehålla värdet 2 efter att denna kodrad exekverats.  
Den sista raden (Rad 9) läser Blobdata från Abonnent2 genom att använda samma 
elementlista. Elementlistan som fylldes på Rad 7 skapade en plats åt Abonnent1 och en åt 
Abonnent2. I detta fall ville man läsa data från Abonnent2 och för att göra detta måste 
Abonnent2 väljas  vilket  kan  göras  med  ett  index.  Genom  att  skriva  ”xmlnode(1)”  pekar  man  
på Abonnent2, indexet är 1 och inte 2 eftersom index 0 räknas som det första värdet i 
elementlistan.  
Elementen  ”Subscriber”  innehåller 4 stycken  underelement,  ”Subscriber_name”,  
”NET95_path”,  ”Pamela_path”  och  ”Blob_file”. Det är informationen från underelementet 
”Blob_file”  som  man  i  detta  fall  vill  åt.  Genom att bygga på den sista redan med 
”.ChildNodes.Item(3)” så kan detta underelement väljas. Slutligen läggs ”.InnerText” till för 
att säga åt VB.NET att läsa informationen som underelementet innehåller, i detta fall skulle 
variabeln ”strTmp” innehålla strängen  ”NO”  efter  att  kodraden exekverats.  
 

1 Dim xmldoc As New System.Xml.XmlDocument    
2 Dim xmlnode As System.Xml.XmlNodeList 
3 Dim strTmp As String 
4 Dim numbersOfSubscribers As String 
5  
6 xmldoc.Load(<Sökväg till konfigurationsfilen>) 
7 xmlnode = xmldoc.GetElementsByTagName("Subscriber") 
8 numbersOfSubscribers = xmlnode.Count 
9 strTmp = xmlnode(1).ChildNodes.Item(3).InnerText 
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7.2.2 Addera till XML (Enbart Windowsapplikationen) 
 
I Tabell 7.3 visas ett kodexempel på hur en ny abonnent kan adderas till konfigurationsfilen.  
 
Tabell 7.3 Kodexempel på hur VB.NET kan addera en ny abonnent till konfigurationsfilen. 

 
Exemplet inleder de 4 första raderna med olika variabel deklarationer som följs av Rad 6 som 
laddar in XML-dokumentet som ska användas som i detta fall är konfigurationsfilen från 
Tabell 7.1. På Rad 8-14 deklareras en ny strängvariabel som har byggs upp så att strängen blir 
att se ut som Rad 19-24 i konfigurationsfilen fast med andra parametervärden. 
Parametervärdena bestäms av användaren som skriver in dessa från användargränssnittet i 
Windowsapplikationen, Figur 6.4. Textrutan där abonnentnamnet skrivs in har valts att kallas 
för  ”txtSubName”  och  om  då Rad 10 i kodexemplet studeras så ser man att elementet i 
strängen innehåller  ”txtSubName.Text”. Detta innebär att det som skrivs in i textrutan för 
abonnentnamnet kommer att hamna på detta ställe. Samma princip gäller för den övriga 
abonnentdatan med. För att strängvariabeln som har skapats ska kunna adderas till 
konfigurationsfilen måste först ett avsnitt i XML-dokumentet reserveras vilket Rad 17 gör.  
Rad 18 fyller detta avsnitt med den skapade strängvariabeln. För att VB.NET ska veta var i 
konfigurationsfilen detta avsnitt ska läggas så måste detta pekas ut. Huvudelementet 
“configuration”  i  konfigurationsfilen har 4 stycken underelement där det sista underelementet 
är  “Subscribers”.  Det är i detta element som den nya abonnenten ska adderas till. Rad 21 
säger åt VB.NET att platsen där avsnittet ska läggas är i det sista underelementet (.LastChild). 
När VB.NET vet detta så kan slutligen Rad 22 användas för att lägga till den nya abonnenten 
till konfigurationsfilen. Avsnittet läggs automatiskt till under den senast tillagda abonnenten. 

1 Dim xmldoc As New System.Xml.XmlDocument    
2 Dim xmlnode As System.Xml.XmlNodeList 
3 Dim subscriberNode As XmlNode 
4 Dim docFrag As XmlDocumentFragment 
5  
6 xmldoc.Load(<Sökväg till konfigurationsfilen>) 
7 ' Create our new element as a string. 
8 Dim newSubscriber As String = Environment.NewLine & "    " & _ 
9 "<Subscriber>" & Environment.NewLine & "  " & _ 
10 "   <Subscriber_name>" + txtSubName.Text + "</Subscriber_name>" & 

Environment.NewLine & "  " & _ 
11 "   <NET95_path>" + txtSubNET95Path.Text + "</NET95_path>" & Environment.NewLine 

& "  " & _ 
12 "   <Pamela_path>" + txtSubPamelaPath.Text + "</Pamela_path>" & 

Environment.NewLine & "  " & _ 
13 "   <Blob_file>" + strTmp + "</Blob_file>" & Environment.NewLine & "    " & _ 
14 "</Subscriber>" 
15  
16 ' Create a new XmlDocumentFragment for our document. 
17 docFrag = xmldoc.CreateDocumentFragment() 
18 ' The Xml for this fragment is our new subscriber string. 
19 docFrag.InnerXml = newSubscriber 
20 ' Append the subscriber to the root element. 
21 subscriberNode = xd.DocumentElement.LastChild 
22 subscriberNode.AppendChild(docFrag) 
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7.2.3 Editera XML (Enbart Windowsapplikationen) 
 
I Tabell 7.4 visas ett kodexempel på hur en parameterinställning för sökvägen till NET95 
protokoll kan editeras.  
 
Tabell 7.4 Kodexempel på hur VB.NET kan editera en parameterinställning i konfigurations-
filen. 

 
Exemplet inleder de 2 första raderna med olika variabeldeklarationer som följs av Rad 4 som 
laddar in XML-dokumentet som ska användas som i detta fall är konfigurationsfilen från 
Tabell 7.1. Rad 5 läser  in  alla  element  med  taggnamnet  ”mule_service”  och  sparar  dessa  i  
variabeln  ”xmlnode”  som  är  deklarerad  till  en  elementlista.  I  detta  fall  kommer  listan  endast  
att innehålla 1 element eftersom det bara finns 1 element med det taggnamnet i 
konfigurationsfilen. Detta element innesluter raderna 9-14 i konfigurationsfilen. Som syns så 
är det attributvärdet på Rad 9 som ska editeras. Den sista raden i kodexemplet (Rad 6) säger 
att det attributvärde som står i det första attributet i det första elementet ska vara lika med det 
som användaren skriver in textrutan för NET95 sökvägen (Figur 6.3) vilket medför att 
attributvärdet kan editeras. 

7.2.4 Ta bort från XML (Enbart Windowsapplikationen) 
 
I Tabell 7.5 visas ett kodexempel på hur VB.NET kan ta bort Abonnent2 från 
konfigurationsfilen.  
 
Tabell 7.5 Kodexempel på hur VB.NET kan ta bort en abonnent från konfigurationsfilen. 

 
Som de tre tidigare kodexemplen så inleds även detta exempel med olika 
variabeldeklarationer som följs av Rad 4 som laddar in konfigurationsfilen från Tabell 7.1. 
Rad 5 använder kommandot  “GetElementByTagName” som också har används i de tidigare 
exemplen. Kommandot läser in alla element  med  taggnamnet  ”Subscriber”  och  sparar  dessa  i  
variabeln  ”xmlnode”  som är deklarerad till en elementlista. I elementlistan ligger både 
Abonnent1 och Abonnent2 och för att kunna ta bort Abonnent2 kan Rad 6 användas. Element 
som innehåller Abonnent2 väljs med ett index 1, därefter säger man åt VB.NET att ta bort 
detta element.  
 
Dessa fyra kodexemplen har visat på ett bra sätt hur enkelt det är att modifiera ett XML-
dokument med endast ett fåtal rader kod genom att använda VB.NET. Att läsa, addera, editera 
och ta bort är det mest grundläggande sakerna, men i många fall behöver man inte kunna mer 
än så vilket även var fallet i detta arbete.  

1 Dim xmldoc As New System.Xml.XmlDocument    
2 Dim xmlnode As System.Xml.XmlNodeList 
3  
4 xmldoc.Load(<Sökväg till  konfigurationsfilen>) 
5 xmlnode = xd.GetElementsByTagName("mule_service") 
6 xmlnode(0).Attributes.Item(0).InnerText = txtNET95Path.Text 

1 Dim xmldoc As New System.Xml.XmlDocument    
2 Dim xmlnode As System.Xml.XmlNodeList 
3  
4 xmldoc.Load(<Sökväg till konfigurationsfilen>) 
5 xmlnode = xd.GetElementsByTagName("Subscriber") 
6 xmlnode(1).ParentNode.RemoveChild(xmlnodelist(1)) 
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7.3 Abonnentdata till en 2-dimensionell vektor 
När Mule startas börjar programmet med att läsa data från konfigurationsfilen. Applikations-
parametrarna läses in var för sig och sparas i enskilda variabler. Detta kan dock inte göras 
med systemparametrarna eftersom antalet abonnenter kan variera vilket gör att det inte går att 
sätta upp ett fast antal variabler för detta. Genom att skapa en 2-dimensionell vektor kan detta 
lösas på ett smidigt sätt. 
En 2-dimensionell vektor är en vanlig matris med rader och kolumner. I Tabell 7.6 visas ett 
exempel på hur data från abonnenterna i konfigurationsfilen läses in till en 2-dimensionell 
vektor.  
 
Tabell 7.6 2-dimensionell vektor  

Index 0 1 2 3 
0 Abonnent1 <NET95 Sökväg> <Pamela Sökväg> YES 
1 Abonnent2 <NET95 Sökväg> <Pamela Sökväg> NO 

      
I kodexemplet från Tabell 7.2 finner man på rad 9 följande kod: 
 
xmlnode(1).ChildNodes.Item(3).InnerText 
 
Kodraden läser Blobdata från Abonnent2. Man ser att både val av abonnent och val av data 
till abonnenten är indexstyrt. Detta kan utnyttjas när abonnentdata läses in till den 2-dimen-
sionella vektorn och till sin hjälp använder man sig av slingor (loopar). Genom att öka 
indexen på rätt sätt vid varje iteration kan alla abonnentdata läsas in snabbt och smidigt. Men 
innan detta kan göras måste vektorns storlek deklareras. Man vet att antalet kolumner i 
vektorn alltid kommer vara detsamma, så därför kan ett konstant värde användas där, men 
däremot kan antalet rader (abonnenter) variera. Så innan vektorns storlek kan deklareras 
måste rad 1-8 i kodexemplet i Tabell 7.2 användas för att ta reda på hur många abonnenter det 
finns i konfigurationsfilen.  
När abonnenternas data är inlästa till vektorn kan Mule på ett enkelt och snabbt sätt läsa de 
data som behövs från vektorn för att programmet ska kunna distribuera protokoll- och 
Blobfiler. Om exempelvis Mule ska distribuera ett NET95 protokoll till Abonnent2 så läser 
den bara indexet (1,1) från vektorn vilket man ser är sökvägen till NET95 biblioteket för 
Abonnent2. Det skulle såklart gå att öppna konfigurationsfilen och läsa abonnentdata direkt 
från den varje gång Mule ska distribuera en fil men detta tar mycket mer systemresurser, det 
tar längre tid, det krävs mer kod för att göra det och programmet blir rörigt. Därför är en 2-
dimensionell vektor det naturliga valet för detta. 
 
På samma sätt som man itererade i konfigurationsfilen för att för att fylla vektorn med data 
från abonnenterna så kan man iterera i vektorn för att distribuera protokollfilerna på ett snabbt 
sätt. Säg att Mule hämtar Pamelaprotokollet 00001234.rec från serven. Detta protokoll ska nu 
distribueras ut till alla abonnenter innan det ska tas bort. Mule läser då Pamelasökvägen för 
Abonnent1 (0,2) och kopierar filen dit. I nästa iteration i slingan ökas indexet för valet av 
abonnent med +1 vilket medför att Mule då kommer läsa Pamelasökvägen för Abonnent2 
(1,2) och kopierar filen dit med. Så genom att jobba med slingor och ökande index kan Mule 
distribuera ut protokoll- och Blobfiler till de olika abonnenterna på ett effektivt sätt och 
eftersom Mule vet antalet abonnenter sedan tidigare så vet också Mule hur många iterationer 
som behöver göras för att varje protokoll ska kunna distribueras ut till alla abonnenter innan 
protokollfilen kan tas bort från den temporära lagringsplatsen. Hela Mule:s funktion bygger 
på detta, slingor och ökande index i olika typer av vektorer.  
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Kapitel 8 

Resultat och slutsats 
I detta avslutande kapitel beskrivs resultaten och slutsatserna från detta arbete. 
 

8.1 Mule 
Genom att följa tillvägagångssättet för att förnya och förbättra Mule som presenterade i 
kapitel 6 kunde syftet med detta arbete uppnås vilket var att göra Mule mer framtidssäkert, 
mer lättanvänt och stabilare med förbättrad och ny funktionalitet. 
 
Efter att Mule hade uppgraderats till VB.NET och att de nya funktionerna hade lagts till så 
utsattes programmet för en rad antal tester för att kontrollera programmets stabilitet och 
funktion. Ett av testen gick ut på att distribuera 10000 NET95-protokoll och 10000 
Pamelaprotokoll med tillhörande Blobfiler till 10 olika abonnenter med olika inställningar. 
Utfallet av detta blev att alla protokoll och Blobfiler distribuerades utan att något fel 
inträffade, vilket inte heller inträffade under de övriga testerna. Så resultatet av detta arbete 
blev ett färdigt program som kunde levereras ut till kund.  
Muleapplikationen hann däremot inte färdigställas helt, funktionsmässigt fungerade 
programmet bra men vissa detaljer i användargränssnittet behöver uppdateras innan 
programmet kan släppas till kund.  
 

8.2 Författarens slutsatser 
Av mina erfarenheter från detta arbete kan jag ge följande rekommendationer: 
 
Om en Windows Service ska utvecklas i .NET så bör man först utveckla den som en 
Windowsapplikation för att ”debuggnings” möjligheterna är mycket bättre där. När 
Windowsapplikationen sedan är klar och utprovad kan koden enkelt kopieras till ett service- 
projekt istället. 
 
Konfigurationsdata är något de flesta program använder. Dessa data kan exempelvis sparas i 
Windowsregister eller i ett XML-dokument. Detta arbete visade de stora fördelarna med 
XML och hur lite kod som behövde skrivas för att kunna hantera ett sådant dokument. Därför 
rekommenderar jag att använda XML-dokument som konfigurationsfiler.   
 
En viktig slutsats som kan dras av detta programmeringsprojekt är att man bör se till att innan 
man börjar programmera så ska programmet och alla dess funktioner vara specificerade. 
Under hela detta projekt har nya funktioner och förbättringar kommit in. Problemet med detta 
är att mycket kod har behövts skrivas om för att anpassa programmet till dessa nya funktioner 
vilket har tagit onödigt med tid mot om man hade känt till alla funktioner från start. Ett 
exempel på detta var att hela funktionen som skapades i stycket 6.3.2 fick tas bort på grund av 
att en annan funktion skulle implementeras som inte var specificerad från början. Om den 
hade varit det så hade funktionen i stycket 6.3.2 kunnat skrivas på ett annat sätt.  
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