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Sammanfattning 

Mjukvara i datorer styr många viktiga funktioner i dagens samhälle och används i stor utsträckning 

för att kommunicera men även för att styra utrustning. För att mjukvara ska fungera tillförlitligt 

behöver den byggas korrekt och testas utförligt. För att uppnå tillförlitlighet kan en byggserver används 

för att automatiskt bygga och testa mjukvaran. Den här rapporten beskriver hur en prototyp av ett 

övervakningssystem för byggservrar skapats. Systemet sköter övervakningen genom en 

övervakningstjänst som hämtar information från en byggserver av typen CruiseControl.NET [10] och 

presenterar informationen på en webbportal. Informationen som hämtas ut från byggservern går från 

en hög abstraktionsnivå ner till minsta detalj som är baserad på loggfiler från bygget, med exempelvis 

information om kompileringsfel. 

Utvecklingen av övervakningssystemet har haft fokus på att göra det möjligt att använda 

molntjänster och på det sättet inte begränsa vart en byggserver finns placerad. En av de molntjänster 

som använts är Service Bus Relay [27] som hanterar kommunikationen mellan en övervakningstjänst 

och webbportalen. Webbportalen har utvecklats för att vara responsiv [34] för på så sätt stödja mobila 

enheter och ge användaren frihet att besöka webbportalen oavsett enhet. Webbportalen använder sig 

av en databas för att lagra informationen som bland annat möjliggör övervakning av flera byggservrar, 

och den välutvecklade användarhanteringen. Det har gjorts flera lärdomar, bland annat genom 

upptäckt av en bugg i Microsofts implementation av meddelandehanteringen i Service Bus Relay. 
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Abstract 

Software in computers control many important functions in today's society and are widely used 

for communication but also to control equipment. For the software to work reliably it needs to be built 

correctly and tested extensively. To achieve reliability, a build server can be used to automatically build 

and test the software. This report describes how a prototype of a monitoring system for the build 

servers was created. The system will be monitored by a monitoring service that retrieves information 

from a build server using the CruiseControl.NET [10] software. The information gathered by the 

monitoring service will be presented on a web portal. The information retrieved from build the server 

goes from a high level of abstraction down to the smallest detail that is based on the log files from the 

build server, for example, information about compilation errors. 

The development of the monitoring system has been focused on making it possible to use cloud 

services and thus not restrict where a build server is located. One of the cloud services used is the 

Service Bus Relay [27] that handles the communication between a monitoring service and the web 

portal. The web portal is developed to be responsive [34] and provide support for mobile devices which 

give the user the freedom to visit the web portal from whatever device. The web portal uses a database 

to store information which enables monitoring of multiple build servers. A well-developed user 

management system is used on the web portal which provides administrators with an effective tool 

for user management. There have been several lessons learned, including the discovery of a bug in the 

Microsoft implementation of message handling in the Service Bus Relay. 
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Inledning 

I dagens samhälle används datorer i stor utsträckning och dessa datorer styrs av mjukvara. För att 

mjukvara ska fungera tillförlitligt behöver den testas utförligt. Genom att mjukvaran fungerar 

tillförlitligt gör den nytta och ger därmed ett värde till användaren av mjukvaran. Ett led i att utveckla 

är att bygga och testa mjukvaran automatiskt via en byggserver. Ett av de företag som använder 

byggservrar för att genomföra denna typ av kompilering och testning är iBiz Solutions. 

Denna uppsatts beskriver det projekt som genomfördes under vårterminen 2014 på iBiz Solutions. 

iBiz Solutions är ett konsultbolag och en av de ledande aktörerna i Norden inom integrationsområdet. 

Företaget har därmed främst fokus på integration mellan olika datasystem, men utvecklar och förvaltar 

även kunders applikationer och integrationer. Huvudkontoret finns i Karlstad och är beläget vid 

Karolinen där också projektet genomfördes i huvudsak. 

Det fanns ett ömsesidigt intresse av att genomföra examensarbetet både för att ge oss erfarenhet 

och fördjupade kunskaper inom utveckling, och dels att iBiz Solutions skulle kunna testa nya 

molntjänster. Det handlade främst om att testa hur det går att utveckla i och för molnet samt hur det 

går att använda befintliga molntjänster för underlätta utvecklingen. 

1.1 Syfte 

Syftet med projektet var att fort kunna synliggöra problem som kan uppstå vid integrationer och 

kompilering av kundapplikationer. För att synliggöra problem behöver utvecklaren kunna se vad som 

gått fel och varför, och det på ett tydligt sätt.  
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Orsakerna till att problem uppstår vid utveckling kan vara många, exempelvis kan det vara olika 

versioner av mjukvara eller en inställning i registret i Windows. När en utvecklare kompilerarar en 

kundapplikation på den egna datorn kan det hända att det går bra, men när det ska byggas av en 

byggserver i den miljön där det ska köras kan eventuellt problem uppstå i form av 

kompabilitetsproblem mellan utvecklingsmiljön och dirftmiljön. Skulle problem uppstå på en 

byggserver kan vara svårt för en utvecklare att upptäcka det då byggservern kompilerar och testar 

kundapplikation automatiskt. 

Genom att synliggöra problem vid integrationer och kompilering av kundapplikationer på 

byggservern går det korta ner den tid det tar för utvecklare att upptäcka problemet och därmed tiden 

tills att problemet är åtgärdat. Det var även tänkt att förvaltningsgruppen som finns på iBiz Solutions 

skulle få en effektivare arbetsprocess genom att direkt se problem som uppstår vid förvaltning av 

kundernas integrationer och kundapplikationer. 

1.2 Mål 

Målet med projektet var att utveckla en fullt fungerade prototyp av ett övervakningssystem för 

byggservrar. Övervakningen skulle bestå av en övervakningstjänst i form av en Windowstjänst 

(engelska service) som installeras på den byggserver som ska övervakas. Det som övervakningstjänsten 

ska göra är att hämta information från det program som kompilerar och testar kundapplikationer. 

Informationen för genomförd kompilering och testning ska hämtas från övervakningstjänsten och 

visas upp med hjälp av en klient i form av en webbportal. Webbportalen låter användare att få tillgång 

till informationen från övervakningstjänsten i form av olika vyer. Vyerna ska bestå av en överblicksvy 

där information och status för flera byggservrar ska visas. De andra vyerna ska sedan bli mer 

detaljerade genom först en vy för varje byggserver, och därefter en vy på projektnivå. Projektnivån ska 

visa detaljerad information om kundapplikationen och historik för de kompileraringar och tester av 

kundapplikationer som gjorts.  

Webbportalen ska genom roller kunna begränsa användares rättigheter att hämta information 

från de olika övervakningstjänsterna. Roller såsom servrar och användare ska gå att administrera på 

webbportalen av utvalda användare genom att skapa olika vyer där detta administreras. 

1.3 Metodik och tillvägagångssätt 

Projektet utfördes i form av utveckling av en fungerande prototyp som i detalj finns beskriven i 

denna uppsats. Det har inte gjorts några vetenskapliga förstudier för att utreda vad som skulle fungera 

bäst. De slutsatser vi har gjort är utifrån egna erfarenhet och observationer. 

Projektet utvecklades agilt genom olika delmål, genom att utveckla en funktion i taget och när 
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den var klar genomföra en utvärdering. Efter utvärderingen togs beslut om nästa delmål, antingen 

påbörja nästa funktion eller vidareutveckla en befintlig, för att uppnå den önskade funktionaliteten. 

1.4 Disposition 

Rapporten är uppdelad enligt följande disposition: Kapitel 2 ger en introduktion för att 

tillhandahålla grundläggande kunskaper som underlättar förståelsen av rapportens kommande kapitel, 

som består av många komponenter och tekniska termer. Kapitel 3 beskriver hur övervakningstjänsten 

som körs på en byggserver tillhandahåller data, hur detta görs beskrivs i detalj från att data hämtas in 

från byggmjukvaran tills att den levereras till klienten. Kapitel 4 ger beskrivning av 

övervakningsportalen, den portal som fungerar som en klient vars uppgift är att hämta data från 

övervakningstjänsten och visa upp informationen för en utvecklare. Hur informationen visas och 

portalens övriga funktionalitet med bland annat användarrättigheter beskrivs. Kapitel 5 beskriver 

resultat och lärdomar under projektet. Kapitel 6 ger en sammanfattning om projektet och 

rekommendationer för eventuell vidareutveckling.
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Bakgrund 

Detta kapitel beskriver hur iBiz Solutions existerande system fungerar i dagsläget. Beskrivning ges 

kring de system som använts vid utvecklingen av övervakningssystemet som skapades under arbetet, 

systemen är i huvudsak Microsoft-baserade. 

2.1 Inledning 

Önskemålet från iBiz Solutions när projektet startade var att utgå från deras befintliga ramverk 

Build & Deploy. Build & Deploy är en del i en programvaras livscykel, på engelska kallat: Application 

Lifecycle Management [1]. Figur 2.1 beskriver livscykeln för en programvara. Livscykeln löper från 

behovsanalys, design till att programvaran implementeras och driftsätts på företaget samt att den 

slutligen avvecklas. Löpande sker det förbättringar och även eventuella drifts problem kan behöva 

lösas längs vägen. Build & Deploy sträcker sig från utveckling (engelska developed) till utgivning 

(engelska release) av programvaran som sedan driftsätts. 
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Figur 2.1: Livscykel för en programvara (Figur från en Power Point skapad av iBiz Solutions) 

Ett av iBiz Solutions fem värdeord är kvalité vilket man skapar genom att utvecklare kan lägga 

största delen av sin arbetstid på att utveckla en bra kundapplikation istället för att lägga tid på att 

manuellt bygga och testa kundapplikationen. Bygge och testning sker i stället automatiskt av en 

byggserver som återkopplar hur det har gått på två olika sätt. Dels via en rapport för själva bygget i 

form av en HTML-fil och dels via en visuell övervakning i form av en skärm i lokalen som visar antal 

godkända tester, varningar och inte godkända tester.  
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2.2 Översikt över verktyg och tekniker som använts 

För att lättare kunna förstå kommande kapitel tillhandahåller detta delavsnitt information om de 

verktyg och tekniker som används i Build & Deploy. Här ges även information om vad som användes 

vid utvecklingen av övervakningssystemet som skapades under projektet. 

2.2.1 Verktyg och utvecklingshjälpmedel 

Det verktyg som kom att användas mest frekvent i utvecklingen var Visual Studio [2] 2013. Visual 

Studio 2013 är ett verktyg som används för utveckla Microsoft-baserade applikationer för PC och även 

webbaserade .NET [3] applikationer.  

SandCastle [3] är ett tilläggsverktyg till Visual Studio som kan generera dokumentation för projekt. 

Detta tillägg installerades till Visual Studio på utvecklingsservern. SandCastle genererar hjälpfiler i 

HTML-sidor som representerar källkod på ett strukturerat sätt. Webbsidorna som genereras 

efterliknas de som Microsoft Developer Network [5] tillhandahåller. 

Visual Studio Online [6] är ett verktyg som tillhandahåller källkodshantering, och används i detta 

projekt. Då projektet utvecklades i Windows Azure molnmiljö var Visual Studio Online ett bra verktyg 

för källkodshantering med tanke på närheten i molnet. Med hjälp av Visual Studio Online skedde 

uppdatering av källkod fortlöpande och det var lätt att jobba effektivt då korrekt version alltid fanns 

tillgänglig. 

Microsoft SQL Server 2012 [7] är ett relationsdatabashanteringssystem. En databas är en 

mjukvara vars primära uppgift är att tillhandahålla information som är lagrad på ett strukturerat sätt 

för överliggande applikationer. Databasen lagrar information från webbportalen som utvecklades. 

Tillgång till information i databasen fick webbportalen genom att skapa anrop i form av SQL-frågor som 

skickades till databasen. 

IIS [8] (Internet Information Services) är en webbserver som möjliggör åtkomst till information på 

en server via nätet. IIS kan även möjliggöra åtkomst av olika Windowstjänster som körs med hjälp av 

IIS. 

MSBuild [9] är ett verktyg som hjälper till med att automatisera processen för att skapa en 

mjukvaruprodukt, detta innefattar att kompilera källkod, paketering, testning, driftsättning och 

dokumentation. En mer detaljerad beskrivning om MSBuild ges i avsnitt 2.4. 

CruiseControl.NET [10] är en applikation som körs på operativsystemet Windows Server 2012 och 

dessa tillsammans bildar det som kallas byggservern. CruiseControl.NET har ansvar för att 

automatisera integrationsprocesser. Genom att CruiseControl.NET kan övervaka källkodshantering för 

en kundapplikationerna kan CruiseControl.NET bygga och utföra tester på kundapplikationen varje 
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gång en utvecklare checkar in en ny ändring. CruiseControl.NET kan även bygga en eller flera 

kundapplikationer på bestämda tider. När bygget är klart, meddelar servern utvecklaren om 

förändringarna i bygget integrerades framgångsrikt eller inte. På detta sätt finns ingen risk att 

utvecklare glömmer att testa sina ändringar efter en incheckning.  

CCTray [11] är ett extra verktyg som kontrollerar CruiseControl.NET, CCTray visar status om hur 

bygget av de olika kundapplikationerna har gått. Det går även manuellt kontrollera bygget av 

kundapplikationer genom att stoppa eller starta ett bygge. Genom att stoppa en kundapplikation 

kommer inte längre CruiseControl.NET kontrollera efter ändringar och inte heller utföra bygge på 

bestämda tider. Utöver dessa uppgifter kan CCTray även tvinga ett bygge att köras om en utvecklare 

vill testa att det fungerar korrekt. Användaren kan även avbryta ett pågående bygge om det skulle 

stanna upp eller om användaren av någon annan anledning inte vill att bygget ska slutföras. 

Team Foundation Server [12] (ofta förkortat till TFS) erbjuder källkodshantering och möjlighet att 

automatisera bygget av kundapplikationer. TFS tillsammans med en Windows server bildar 

byggservern, detta är en alternativ lösning till CruiseControl.NET. Inget stöd för TFS utvecklades för 

övervakningen då tiden inte räckte till men tanken var att ge stöd för TFS, det nämns här för att ge en 

bild av vad TFS är och för eventuell framtida utveckling. 

Fjärrskrivbord [13] också kallat Remote Desktop Protocol (förkortat RDP) används för att ansluta 

till en nätverksansluten Windows maskin och gör det möjligt att se programmen precis som att 

användaren skulle sitta och arbeta vid den datorn fast det visas på den egna skärmen. Fjärrskrivbord 

har använts vid anslutning till den Windows Server 2012 som använts vid utvecklingen av 

övervakningen. 

Integration Manager [14] IM är ett verktyg för att logga, övervaka resurser och rapportera 

problem. IM ger användare insyn och kontroll över de resurser som övervakas. IM har utvecklats som 

en plugin-modell, som gör att det enkelt går att utveckla egna tjänster som övervakas av IM. Tjänsterna 

kan avslöja status för resurser av intresse. Fördelar med IM är att kunna se hur resurserna presterar i 

realtid, samt hur de har betett sig under en tidsperiod.  

2.2.2 Tekniker och standarder 

Det programspråk som användes var i huvudsak C# [2] vilket är utvecklat av Microsoft och är 

objektorienterat och används i .NET ramverket [15].  

Windows Communication Foundation [16] (ofta förkortat till WCF) är ett ramverk med inriktning 

på att bygga applikationer i form av tjänster. 

JavaScript [17] användes vid utvecklingen för att utföra uppgifter direkt i webbläsaren. JavaScript 
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användes inte direkt utan skrevs med hjälp av biblioteket jQuery [18] som underlättar mycket vid 

förändringar av data i exempelvis textrutor. 

XML [19] Extensible Markup Language användes i stor utsträckning bland annat av MSBuild. XML 

är ett märkspråk, och ett viktigt användningsområde för XML är att strukturera information på ett 

sådant sätt att olika informationssystem kan utbyta data med varandra på ett gemensamt sätt. 

XSLT [19] (XSL Transformation) används för att omvandla en XML-fil genom att ändra på 

ordningen av innehållet eller för att lägga till eller ta bort information. Den nya XML-fil som skapas 

kommer därmed inte följa samma XML-schema som ursprungsdokumentet. Exempel på konvertering 

av XML med en XSLT finns i Bilaga C. 

OAuth2 [20] är en öppen standard för autentisering. OAuth2 används vid inloggning och 

kontrollerar att en användare har angett rätt inloggningsuppgifter hos en extern part. 

Active Server Pages.NET [21] (förkortat ASP.NET) är ett ramverk för att framställa dynamiska 

webbsidor. Ramverket är utvecklat av Microsoft och den abstraktion som ASP.NET tillhandahåller är 

komponent- och händelse-baserat. Till skillnad från konkurrerande ramverk (exempelvis PHP) används 

ett programspråk istället för scriptspråk vilket innebär att ramverket blir mer kraftfullt då det inte 

behöver kompileras vid varje körning. När källkoden är kompilerad i förväg används datorns resurser 

på ett bättre sätt genom att exekvera programkod direkt, istället för först kontrollera syntax och 

därefter exekvera koden med hjälp en skriptmotor. Inom ASP.NET tillämpas ett designmönster med 

namnet MVC [21], som står för modell, vy och kontroller. Modellen representerar ett tillstånd som 

förekommer inom applikationen. Kontrollen hanterar interagerande och uppdateringar inom 

applikationen för att genomföra förändring när tillståndet för applikationen ändras, när detta sker så 

skickas förändringen till en vy som representerar informationen för användaren. 

JSON [22] står för JavaScript Object Notation som är en öppen standard för att formatera och 

sända dataobjekt i klartext som är fullt läsbara och lätta att förstå. Data består av ett attribut samt ett 

värde som bildar ett par. Par av data formateras enligt följande {"namn": "Server"} där namn är attribut 

och Server är värdet. Det används främst för att överföra data mellan en server och webbläsare som 

ett alternativ till XML. 

SOAP [23] SOAP är en XML-baserad standard för utbyte av information i decentraliserade och 

distribuerade miljöer. Det är den standard som används i C# om man inte sätter JSON som format på 

en WCF-tjänst eller webbapplikation. Ändring till JSON i C# görs via WebGet(ResponseFormat = 

WebMessageFormat.Json)  

  



  

10 
 

URI [24] URI står för Uniform Resource Identifier vilket är en sträng utformad enligt en standard 

som används för att identifiera eller namnge en resurs. En webbadress, exempelvis 

http://www.kau.se, är en URI som leder till Karlstads universitets hemsida. 

URL [25] Uniform Resource Locator är webbadress till en resurs på Internet. Exempelvis en 

hemsida men kan även vara en FTP plats på samma sätt som en URI. URI är ett mer generellt begrepp 

än URL (se Figur 2.2). URI innefattar även URN (Uniform Resource Name) som är ett mer generellt sätt 

att identifiera resurser som inte nödvändigtvis måste vara nåbara via webben, exempelvis 

(urn:ietf:rfc:2648) är URN adressen till RFC2648. 

 

Figur 2.2: URL som en del av en URI [26]  

  

http://www.kau.se/
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2.2.3 Överblick av systemen 

För att få en överblick av hur de olika verktygen, utvecklingshjälpmedel, teknikerna och 

standarderna hänger samman, se Figur 2.3. Figuren är grovt indelad i fyra områden: utvecklingssystem, 

Windows Azure, externt system och övervakningssystemet. Windows Azure och dess komponenter 

kommer att beskrivas i detalj i kommande delavsnitt. 

 

Figur 2.3: Hur de olika systemen och teknikerna hänger samman.  
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2.3 Windows Azure 

Windows Azure är en molnplattform där användaren har möjlighet att sätta upp olika typer av 

tjänster och som tillhandahålls av Microsoft. De fyra molntjänster som kom att användas i projektet 

beskrivs nedan. 

2.3.1 Virtuella maskiner 

En av tjänsterna är virtuella maskiner som går att skapa från färdiga images. Dessa images är 

virtualiserade installationer av färdiga operativsystem med rättigheter till olika typer av mjukvara som 

väljs av användaren. Till exempel, för den utvecklingsmiljö som använts under projektet, valdes en 

Windows Server 2012 image med tillhörande Visual Studio 2013. Figur 2.4 visar den del i Windows 

Azure portalen där virtuella maskiner hanteras. 

 

Figur 2.4: Skärmdump Windows Azure  

Användaren har på detta sätt full kontroll över sin image och kan enkelt ange de tjänster som 

behövs för att utföra sitt arbete. Anledningen till att utvecklingen bedrivs i molnmiljö istället för 

lokalmiljö är för att snabbt komma igång med utvecklingen och dessutom kommer applikationerna i 

vissa fall att köras i molnmiljö. Motivet till att använda Windows Azure är att det är effektivt och kräver 

lite underhåll. Om användaren vill starta ett nytt projekt så skapar denna endast en ny image med 

egenskaper som är bäst lämpade för att utföra projektet och startar igång den virtualiserade maskinen 

och man kan börja arbete inom en kort tidsperiod, istället för att sätta upp de önskade verktygen på 

en lokal maskin. 
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2.3.2 Service Bus Relay 

Service Bus Relay [27] är en tjänst som existerar inom den molnbaserade miljön. En Service Bus 

Relay underlättar när en hybridapplikation skapas som kan köras via Windows Azure eller inom 

företagets lokala miljö. Service Bus Relay tillåter att kommunikation sker mellan en applikation inom 

företagets lokala miljö och till en applikation i molnmiljö utan att behöva öppna en brandvägg eller 

göra ändringar som försvagar nätverkets säkerhet. När anslutningen mellan den lokala applikationen 

och Service Bus Relay har upprättas kan en utomstående applikation göra anrop till just denna lokala 

applikation. Detta är en säker och tillfredsställande väg att gå då ett företag vill offentliggöra deras 

lokala applikation till samarbetspartners via molnmiljön, eftersom all åtkomst ges via Service Bus Relay 

med hjälp av krypterad anslutning och identifiering med användaruppgifter. 

2.3.3 SQL Databas 

Windows Azure SQL Database är en tjänst i form av en Microsoft SQL Server 2012 databas som 

ger tillgång till en databas utan att behöva ha virtuella maskiner igång. Det har fördelar då det inte är 

någon kostnad för att använda databasen till skillnad från en virtuell maskin. Anslutning till databasen 

görs genom adressen till databasservern och autentisering sker med användarnamn och lösenord som 

skapas i samband med att databasen sattes upp. 

2.3.4 Webbserver 

Windows Azure erbjuder möjlighet att publicera en hemsida på en webbserver [28] i molnet på 

en så kallad webbplats (engelska Web Site). Det går att köra flera typer av tjänster på webbplatsen de 

språk som stödjs är följande: ASP.NET, PHP, Node.js, Python eller standard ASP. 

Hemsidans filer laddas upp till webbserver i Azure och blir sedan tillgängliga på Internet via en 

URL som skapats för webbplatsen. En webbplats går fort att sätta upp i Azure då det enda som behöver 

väljas är det namn som bildar den URL som används för att komma åt webbplatsen. URL:en som skapas 

ser ut enligt följande http://[eget_namn].azurewebsites.net. 

För att ladda upp filer till webbservern direkt från Visual Studio krävs en publiceringsprofil som 

laddas ner från kontrollpanelen i Azure för webbplatsen. Det går även att göra detta genom att 

användaren loggar in med sitt Windows-Live konto som är knutet till Azure via Visual Studio och på det 

sättet hämta publiceringsprofilen. När denna koppling har gjorts går det att publicera information på 

webbplatsen. Vid publicering görs en kontroll och endast de filer som är förändrade sedan föregående 

publicering laddas upp.  
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2.4 MSBuild 

MSBuild [9] är ett verktyg som hjälper till med att automatisera processen för att skapa en 

mjukvaruprodukt, detta innefattar kompilering av källkod, paketering, testning, driftsättning och 

dokumentation. Det är MSBuild som utför bygget och testning av kundapplikationerna och det är den 

information som kommer från MSBuild som sedan ska visas upp av övervakningssystemet.  

MSBuild anropas via proj-filer, också kallat projektfiler, vars struktur bygger på XML. Proj-filerna 

anger vilka objekt som skall inkluderas vid byggnation samt i vilken ordning som operationerna inom 

projektet skall utföras. Genom proj-filer blir det möjligt att automatiskt bygga lösningar, exempel på 

en proj-fil visas i Listning 2.1. Proj-filen kan skapas med Visual Studio eller med hjälp av någon annan 

XML-redigerare och är uppbyggda med följande delar: 

 Project - Rot noden i XML strukturen och omsluter övriga delar. 

 Properties - Egenskaper utgör nycklar/värden i par som användas för att konfigurera byggen.  

Egenskaper deklareras genom att skapa ett nytt element i PropertyGroup, exempelvis en 

egenskap med namnet DisplayMessage och värde True. DisplayMessage blir då en lövnod till 

PropertyGroup, relationen mellan elementen i strukturen kan ses som en trädstruktur. 

Egenskaper används i MSBuild för att exempelvis utföra specifika uppgifter om de uppfylls vid en 

Boolesk operation, det kan vara att endast skriva ut ett meddelande om DisplayMessage är True. 

Egenskaper är refererade till genom $(EgenkapensNamn). 

 Items - Poster är olika typer av indata till byggsystemet och de är oftast bestående av filer. Det 

kan vara en specifik fil eller alla filer av en viss typ i katalogen. Det kan finnas flera poster 

grupperade i en ItemGroup. 

 Tasks - Uppgifter används i MSBuild för att utföra operationer och det kan vara att kompilera filer 

eller köra externa program. Message är en uppgift som skriver ut text precis som den är skriven 

innanför Message taggarna. Csc är en uppgift som kompilerar källkoden från en grupp av filer. 

 Targets - Mål är oftast fler uppgifter som grupperas tillsammans i en bestämd ordning och utförs 

efter denna ordning vid körningen med hjälp av MSBuild. En proj-fil kan innehålla flera mål och 

de adresseras då genom namnet. Targets utförs endast om utvecklaren explicit i proj-filen har 

angett den som standard att köras eller direkt genom /t vid start av MSBuild kalla på ett specifikt 

mål.  
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<!-- Detta är en kommentar nedan finns rotnoden som omsluter hela filen --> 

<Project DefaultTargets="Build" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003"> 

  <PropertyGroup> 

    <!-- Egenskaper --> 

    <DisplayMessage>True</DisplayMessage> 

  </PropertyGroup> 

  <ItemGroup> 

    <!-- Objekt Compile innehåller alla .cs filer i mappen --> 

    <Compile Include = "*.cs"/> 

  </ItemGroup> 

  <Target Name="Build"> 

    <!-- Uppgift skriver ut Hello! om egenskapen DisplayMessage är True --> 

    <Message Condition="'$(DisplayMessage)' == 'True'">Hello!</Message> 

  </Target> 

  <!-- Mål är till för att gruppera flera uppgifter --> 

  <Target Name="Compile"> 

    <Message>Start</Message> 

    <Csc Sources="@(Compile)" /> 

    <Message>Done</Message> 

  </Target> 

</Project> 

Listning 2.1: Exempel på en proj-fil 

MSBuild använder sedan denna proj-fil för att bygga kundapplikationen. På en byggserver som 

kör CruiseControl.NET eller TFS anger applikationen platsen för vart MSBuild ska leta efter proj-filen. 

När MSBuild hittat filen kommer den köra den, i detta fall skulle det endast uppgiften Build köras 

eftersom den är satt som standard och texten “Hello!” kommer att skrivas ut eftersom DisplayMessage 

är sant. 

Det går även att köra MSBuild på kommando för att köra en specifik uppgift. Då anges /target 

eller /t som switch i kommandoraden och uppgiftens namn, för att köra Compile i exemplet ovan 

skrivs: 

msbuild.exe solution.proj /t:Compile 
 

På samma sätt som det går att köra en specifik uppgift går det att sätta en egenskap med hjälp av 

/property eller /p och namnet på egenskapen och värdet som egenskapen ska anta. Körs nu uppgiften 

Build kommer inte “Hello!” att skrivas ut eftersom att DisplayMessage är falskt: 

msbuild.exe solution.proj /p:DisplayMessage=False 
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2.5 Ramverket - Build & Deploy 

Build & Deploy är ett ramverk för utveckling som stödjer utvecklare genom att automatisera 

många av de steg en utvecklare normalt måste genomföra för att bygga och testa en kundapplikation. 

Build & Deploy innehåller många olika moduler som är utvecklade allt eftersom nya krav har 

tillkommit. Nya moduler till ramverket kan vara utvecklade för att ge stöd för nya tjänster, det kan 

exempelvis vara en ny SQL-databas. Detta för att kundapplikationen och den nya tjänsten ska vara 

kompatibla med varandra. 

Build & Deploy används för i princip all utveckling på iBiz Solutions och bygger på moduler som 

kopplas till kundapplikationen genom en proj-fil. Proj-filen innehåller de olika moduler som ska 

använda för kundapplikationen, i vilken ordning de ska användas och vad de ska utföra. Moduler som 

kan kopplas till i proj-filen kan vara exempelvis stöd för SQL eller övervakning. 

Build & Deploy består bland annat av en byggserver som bygger kundapplikationen, byggservern 

kan använda sig av CruiseControl.NET eller Team Foundation Server (TFS). Byggservern hämtar den 

versionshanterade källkoden från versionshanteraren när en utvecklare gjort en incheckning av 

källkod. Byggservern kan även utföra uppgiften på bestämda tider, en utvecklare kan även manuellt 

via kommando initiera bygget. Efter att senaste versionen av källkoden hämtats hem till servern 

påbörjas själva bygget. Uppgifterna som ska utföras finns deklarerade i proj-filen och även de tester 

som är associerade med uppgiften och som ska utföras av byggservern. Det färdiga programmet 

levereras till en leveransyta vilket oftast är en mapp på byggservern med det kan även vara en 

nätverksresurs dit det färdiga programmet ska skickas. 

Det fanns delar i Build & Deploy som saknades och även existerande moduler som företaget 

önskade vidareutveckla innan början av examensarbetet. Uppgiften som valdes var baserade på 

prioritet och utöver den fanns ett flertal förslag på förbättring i Build & Deploy. Det förslag som valdes 

ut var att förbättra övervakningen av byggservrar, det existerande systemet beskrivs i nästa kapitel. 
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2.6 Övervakning 

Övervakning skedde vid planeringsfasen av projektet av en eller flera byggservrar som med hjälp 

av ett verktyg filtrerade information om bygget från en hemsida. Denna hemsida uppdateras 

automatiskt av CruiseControl.NET som är själva motorn på byggservern. Hemsidan uppdateras med 

information från CruiseControl.NET om hur ett bygge har genomförts, det finns även loggar om bygget 

(se Figur 2.5).  

 

Figur 2.5: Hemsidan där CruiseControl.NET uppdaterar information om byggen 

Informationen från övervakningen visas upp på skärmar i lokalen där utvecklarna sitter. Dessa 

skärmar kallas Dashboard, Figur 2.6 visar ett exempel på denna Dashboard. Informationen som visas 

kan ibland vara missvisande för en byggserver då detaljer om ett visst projekt inte visas utan 

informationen gäller endast hela byggservern. På så sätt hjälper detta verktyg inte utvecklarna att 

snabbt åtgärda ett misslyckat bygge. 

 

Figur 2.6: Övervakning via Dashboard (Figur från en Power Point skapad av iBiz Solutions)  
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2.7 Sammanfattning 

I detta kapitel har det gått att läsa om de verktyg och tekniker som kommit till användning vid 

utvecklingen av den tjänst och portal som legat till grund för denna uppsats. Det är en komplex 

utvecklingsmiljö med många komponenter och det är anledningen till antalet verktyg, 

utvecklingshjälpmedel, tekniker och standarder blev många. 

MSBuild, Azure, Build & Deploy har beskrivits djupare för att få en större förståelse för dessa då 

de har varit en stor del av utvecklingen. För att visa hur övervakning skedde i samband med att 

projektet startade gavs även en bild av hur det fungerade. 

De delar som beskrivits i bakgrunden ska göra det lättare att förstå hur alla komponenter hänger 

ihop och kunna hänga med i hur utvecklingen av projektet gått till. Beskrivning på hur utvecklingen har 

genomförts kommer i de två kommande kapitlen.  
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Övervakningstjänsten på byggservern 

Kapitlet innefattar en beskrivning av övervakningstjänsten som körs på byggservern. Vidare ges 

motiveringar till de olika val som har gjorts längs vägen, vissa designval som valts eller valts bort av 

olika anledningar. Teknisk beskrivning från planering till körning av tjänsten, hämtning av data från 

byggserverns mjukvara, kontrakt för kommunikation samt hur en klient kommunicerar med tjänsten 

direkt eller via molnet även nämnt som Service Bus Relay. 

3.1 Introduktion och tekniska förberedelser 

Vid all typ av utveckling krävs någon typ av planering i kommande delavsnitt kommer en 

genomgång av detta att ske. 

3.1.1 Introduktion 

Motivet bakom att uppdatera övervakningen var att undvika eventuella kompabilitetsproblem i 

framtiden, då dessa problem skulle kunna medföra högre kostnad och lägre kvalité. Exempelvis måste 

utvecklarna manuellt kompilera och testa källkoden om det inte går att se resultatet från byggservern. 

I det befintliga systemet byggde informationen till övervakning på filtrerad data. Den filtrerade data 

kom från den hemsida som skapades av CruiseControl.NET efter varje bygge. Skulle det hända att sidan 

förändras till ett annorlunda utseende skulle sannolikt filtreringsfunktionen sluta fungera. Det räcker 

med att HTML-filens struktur har förändrats det minsta för att filtreringsfunktionen ska sluta fungera. 

Filtreringensfunktionaliteten skulle då behöva en uppdatering och som alla uppdateringar och 

ändringar kan det bli kostsamt om det inte enkelt går att lösa. Företaget skulle behöva använda en 
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anställd för att uppdatera logiken bakom filtreringsfunktionen. Genom att en anställd arbetar med 

övervakningen istället för utveckling av en produkt riskerar detta leda till ökade kostnader och lägre 

kvalité i längden. 

Genom kartläggning av det befintliga systemet skapades det en uppfattning om hur de olika 

systemen kommunicerar med varandra. Med hjälp av denna kartläggning skapades det som blev 

övervakningstjänsten i och med att en byggserver kräver någon typ av tjänst som installeras på servern. 

Denna övervakningstjänst används för att aktivt kunna övervaka de arbeten som byggservern utför. 

Det som även framkom via kartläggningen var att det befintliga system som användes för övervakning 

inte riktigt räckte till utan behövdes göras om och ytterligare funktionalitet behövde utvecklas. 

Byggservern består av en dator som kör operativsystemet Windows Server 2008 eller 2012. Den 

vanligaste mjukvaran för att utföra byggen är CruiseControl.NET och näst vanligast var Team 

Foundation Server (TFS). Ofta finns Internet Information Service(IIS) redan installerat och skulle det 

inte finnas går det enkelt att installera. Windowstjänster kan köras med hjälp av IIS och en väg in till 

servern skapas (se Figur 3.1). 

 

Figur 3.1: Överblick av hur övervakningstjänsten ska fungera. 

För att förenkla utvecklingen och begränsa projektets omfattning gjordes valet att endast utveckla 

övervakningstjänsten för byggservrar med CruiseControl.NET till att börja med, och inte för de med 

TFS. Detta för att få tjänsten att fungera först och sedan i mån av tid även utveckla tjänsten för TFS. 

När det gällde inkommande förfrågan till övervakningstjänsten på byggservern fanns det 

uppgifter om att en byggserver ofta finnas placerad bakom en brandvägg. Brandväggar har i många 

fall medfört problem såsom att beslutsfattande om öppnandet av portar kan ta tid på vissa företag 

eller att företaget inte tillåter öppnandet av portar till den plats där servern finns placerad. Därför 

behövdes mer än en öppen port in till tjänsten, och ett förslag på möjlig lösning på detta var Service 

Bus Relay. 
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3.1.2 Tekniska förberedelser 

Innan utvecklingen påbörjades så gjordes val av utvecklingsmiljö samt konfiguration av denna, 

mer om konfiguration och uppsättning av miljö kan läsas i Bilaga A. Ytterligare del av förberedelsen 

bestod av att fördjupa kunskapen i de tekniker som skulle komma att användas. 

Fördjupningen var inriktad på tjänsten som körs på IIS, kommunikationen till tjänsten och hämta 

data från CruiseControl.NET.  

För att testa hur en tjänst med kommunikation fungerar skrevs en kalkylator med hjälp av 

Windows Communication Foundation (WCF). WCF används för att kommunicera mellan en tjänst och 

en applikation och gör att tjänsten kan hantera de förfrågningar som applikationen utför. 

Kalkylatortjänsten hanterade det genom att ta två värden som erhölls via den inkommande förfrågan. 

Tjänsterna adderade dessa två värden och returnerade resultatet av operationen som utfördes. 

För att uppnå den funktionalitet som krävdes för övervakningstjänsten implementerades Service 

Bus Relay i kalkylatortjänsten.  Som nämnts i avsnitt 2.3.2 är Service Bus Relay en molntjänst som 

erbjuder kommunikation mellan en lokal tjänst och en tjänst i molnet, men kan även användas för att 

undvika problem som kan uppstå när en klient inte kan kommunicera med en tjänst lokalt hos 

exempelvis ett företag då deras ingående portar kan vara spärrade av en brandvägg. Kommunikation 

mellan dessa två parter sker nu istället via en Service Bus Relay och undgår på så sätt brandväggen 

med de restriktioner som kan finnas, detta beskrivs mer utförligt i avsnitt 3.2.4. 

För att hitta en möjlig väg att hämta data från CruiseControl.NET, en så kallad integration, 

skapades en testapplikation som med hjälp av CruiseControl.NETs egna DLL:er kunde hämta data från 

CruiseControl.NET.  DLL står för Dynamic-link library och är programbibliotek som är kompilerade till 

körbar kod, i detta fall har CruiseControl.NET skapat dessa färdiga DLL:er. En DLL-fil används genom 

att importera filen till Visual Studio och sedan göra metodanrop till de publika metoder som finns i 

DLL-filen. 

CruiseControl.NET är öppen källkod och tack vare det finns källkoden tillgänglig via deras hemsida. 

Genom inspektion av källkoden blev det möjligt att hitta värdefull information för hur 

testapplikationen ska hämta data från CruiseControl.NET. Data som hämtades ut av testapplikationen 

var vilka projekt som kördes på byggservern samt mer detaljerad information om dessa projekt. 

Data kunde nu hämtas från CruiseControl.NET, och en WCF tjänst med direkt och Service Bus 

Relay anslutning realiserats för att möjliggöra inkommande anslutningar. De tekniska förberedelserna 

var nu genomförda och förutsättningarna för utvecklingen av tjänsten var på plats.  
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3.2 Lokal Windowstjänst 

Efter förberedelserna blev första steget i utvecklingen att konstruera den Windowstjänst som körs 

på den byggserver som ska övervakas. Byggservrarna kör i första hand Windows Server 2012 och har 

CruiseControl.NET installerat med ett eller flera färdigkonfigurerade projekt för kundapplikationer. 

Utvecklingen riktades sålunda in på att få tjänsten att fungera på Windows Server 2012. Servern 

kan stå lokalt på ett företag eller finnas i molnet. Det kan även vara en hybridlösning där en byggserver 

finns lokalt och en annan i molnet. I och med att tjänsten även ska fungera i molnet behövdes ett beslut 

om vilket eller vilka moln. Valet av molnmiljö gjordes av företaget och var Windows Azure. Anledningen 

till detta val var att iBiz Solutions är en Microsoft Guld partner och använder flera tjänster i Windows 

Azure redan. 

Övervakningstjänsten är en WCF-tjänst som skulle ha koppling lokalt men även via Service Bus 

Relay för att möjliggöra åtkomst utan hinder i form av brandväggar. Tjänsten ska erbjuda andra 

program möjligheten att hämta information om hur bygget av kundapplikationerna har utförts på 

byggservern. 

3.2.1 Konfiguration av Windowstjänsten 

I och med att tjänsten ska kunna köras och installeras på olika serverar krävdes någon form av 

konfigurationsmöjlighet som erbjuder användare att ställa in specifika inställningar för den server och 

plats som tjänsten körs på. Det handlade om information som tjänsten inte kan hämta från 

CruiseControl.NET eller någon annan byggservermjukvara exempelvis adress till servern eller 

information om tider för underhåll av servern. Det ska gå att ställa in vilken typ av byggservermjukvara 

tjänsten ska kommunicera med. Beskrivning av servern, platsen den finns, domän och meddelande 

som kan sättas med information om exempelvis när underhåll av servern normalt genomförs. 

Inställningar och uppgifter om servern samt övervakningstjänsten finns i en XML-fil namngiven till 

config.xml, exempel på denna fil finns nedan i Listning 3.1. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<Servers> 
  <Server> 
    <Url>http://localhost/ccnet/</Url> 
    <Description>Buildserver for test projects</Description> 
    <Location>Karlstad</Location> 
    <Domain>kau.se</Domain> 
    <Message>Server maintenance monday 03:00-05:00 every week</Message> 
  </Server> 
</Servers> 

Listning 3.1: Exempel på en konfigurationsfil för övervakningstjänsten 
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Konfigurationsfilen går att flytta eller ändra namn på genom att specificera i web.config vilken fil 

som ska användas som konfigurationsfil. Det är web.config som IIS använder för att ställa in tjänsten 

och upprätta anslutning mot bland annat Service Bus Relay. I web.config finns även inställningar för 

vilken adress och serverport som tjänsten ska upprätta kommunikationen mot. I Listning 3.2 nedan går 

det att se att det är en byggserver med CruiseControl.NET. Den finns lokalt på samma maskin vilket var 

tanken vid planeringen av övervakningstjänsten, även om det går att ställa in så att kommunikation 

sker över ett nätverk. Den nätverksport som CruiseControl.NET går att nå på som standard är port 

21234.  

Inställningar i konfigurationsfilen är möjlig att göra för när varning om lågt och kritisk diskutrymme 

ska sättas för att påvisa om problem med den övervakade servern. Genom att sätta varningar även för 

servern kan åtgärder mot lågt diskutrymme sättas in. 

<add key="Environment" value="CruiseControl" /> 
<add key="Server" value="LocalBuildServer"/> 
<add key="ServerAdress" value="localhost"/> 
<add key="ServerPort" value="21234"/> 
<add key="LowerFreeDiskSpaceWarning" value="20GB"/> 
<add key="LowerFreeDiskSpaceCritical" value="10GB"/> 
<add key="ConfigFile" value="config.xml" /> 

Listning 3.2: En del av web.config som IIS använder för att ställa in tjänsten. 

Information om tjänsten, data och varningar kommer sedan att hämtas av den eller de klienter 

som ansluter till tjänsten för att övervaka servern. 

3.2.2 Datakontrakt för att hämta data 

Information, data och varningar kommer att hämtas av olika klienter genom två typer av 

datakontrakt. Ett kontrakt används för att hämta information till Integration Manager(IM). IM som är 

ett verktyg för att övervaka resurser och erbjuder en plugin-modell för att skriva egna tjänster för att 

övervakning. I plugin-modellen finns en färdig standard för hur data ska formateras för att låta IM 

övervaka resurser. För att testa plugin-modellen skapades ett datakontrakt enligt standarden för IM 

och även för att testa hur IM skall kunna implementera den nyutvecklade övervakningstjänsten. Det 

andra kontraktet som skapats är avsett för övervakningsportalen som hanterar och representerar data. 

Övervakningstjänsten tillämpar de två kontrakten och körs lokalt på IIS som en tjänst. 

Kontraktet för IM är definierat på en mer generell nivå för att hantera generella fall och tolkar då 

all kommunikation som går till IM som en resurs. Kontraktet är därför anpassat för att hantera fler än 

en typ av fall. Data som sänds via kontraktet för IM skickas formaterad enligt JSON-standard. 
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Kontraktet för övervakningsportalen är definierat på ett specifikt sätt för att hantera byggservrar 

och gjordes för att mer detaljerad information kan utvinnas från byggservrar som kör 

CruiseControl.NET. Data som sänds via kontraktet för övervakningstjänsten skickas formaterad enligt 

SOAP-standard. Informationen som ges via detta kontrakt är generell information om byggserver samt 

projekten som byggservern behandlar. 

3.2.2.1 Kontraktet för Integration Manager 

Detta kontrakt är för att prova hur Integration Softwares produkt Integration Manager skulle 

kunna dra nytta av övervakningstjänsten och även testa att deras kontrakt för JSON fungerar korrekt. 

Kontraktet har två funktioner, den ena används för att kontrollera tillgängligheten av tjänsten 

IsAlive och returnerar endast sant om tjänsten är igång. Den andra funktioner är GetSourceInformation 

som returnerar ett Source objekt. Listning 3.3 nedan visar ett exempel på objektet source som 

returneras från funktionsanropet GetSourceInformation. Information som den returnerade JSON-filen 

innehåller används för att ge en övervakningsbild i IM. 

{ 

  "Server":"DEV-AZURE", 
  "Version":"1.8.4.0", 
  "Environment":"CruiseControl", 
  "Categories":[ 
    {"CategoryId":1,"Description":"","Name":"Server Status"}, 
    {"CategoryId":2,"Description":"","Name":"Visual Studio"} 
  ], 
  "Applications":[ 
    {"ApplicationId":1,"Description":"","Name":"LocalBuildServer"}, 
    {"ApplicationId":2,"Description":"Pinging server","Name":"MySecondProject"} 
  ], 
  "Resources":[ 
    {"ApplicationId":1,"CategoryId":1,"Description":"","ErrorCode":0, 

    "LogText":"","Name":"Buildserver","StatusCode":0}, 

    {"ApplicationId":2,"CategoryId":2,"Description":"Build:142278", 

    "ErrorCode":0,"LogText":"Success","Name":"Project name 5", 

    "StatusCode":0} 
  ] 
} 

Listning 3.3: Exempel på en JSON-fil enligt IM-kontraktet 

I exemplet går det att läsa ut att servern som övervakas har namnet DEV-AZURE och att servern 

kör CruiseControl.NET version 1.8.4.0 då texten är formaterad som JSON är det relativt lätt att läsa 

texten.  

Det som övervakas av IM är resurser och det kan finnas flera resurser i varje applikation. Det val 

som gjordes i detta projekt är att en kundlösning blir representerad som en applikation och den har 
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endast en resurs som visar statusen för bygget. Det övervakade projektet tilldelas kategorin Visual 

Studio. 

Servern övervakas i kontraktet genom en applikation LocalBuildServer med resursen Buildserver. 

Den kategori som används för att visa att det är en server är: Server Status. 

Det är denna typ av Source-objekt som används av IM för att skapa en översikt av servern och de 

övervakade kundlösningarna för att visa aktuell status. 

3.2.2.2 Kontraktet för övervakningsportalen 

Kontraktet IMonitoringService har skapats för kommunikationen mellan övervakningsportalen 

och övervakningstjänsten. Vid skapande av IMonitoringService har hänsyn tagits för data som ska föras 

över från de övervakade byggservrarna. Genom att göra IMonitoringService specifikt för en byggserver 

går det att få ut exakt den informationen som önskas vid varje anrop, varken mer eller mindre. I 

kontraktet för IM blev en resurs bunden till varje applikation trots att kontraktet är utvecklat för att 

kunna övervaka flera resurser i varje applikation. Det gör det mindre effektivt för presentation av data 

för övervakningsportalen då all information inte går att få med. 

Det som går att få ut av kontraktet IMonitoringService är: överblick av servern, serverinformation, 

detaljerad information om servern, information om specifika projekt och historik. Dessa kommer att 

beskrivas mer detaljerat i kommande text och finns även i Listning 3.4 för hur de ser ut i källkoden. 

ServerOverview GetServerOverview(); 

ServerInformation GetServerInformation(); 

ServerDetail GetServerDetail(); 

ProjectDetails GetProjectDetails(string projectName); // Selektion av enskilt 

projekt 

ProjectHistoryDetails GetProjectHistoryDetails(string projectName, string 

historyId); 

bool IsAlive(); 

Listning 3.4: Funktioner för övervakningskontraktet 

Funktionerna som används av kontraktet utnyttjas för att hämta information från byggservrar och 

skicka vidare till klienten som sedan konstruerar grafiska objekt med informationen som levererats till 

klienten. Som Listning 3.4 visar har kontraktet ett flertal funktioner för att hämta data. Alla dessa 

funktioner returnerar data formaterade enligt SOAP. Funktionerna beskrivs kortfattat nedan och 

innefattar även ett exempel, mer information om kontraktet finns beskrivet i Bilaga B. 

GetServerOverview returnerar ett objekt av typen ServerOverview. Klassen ServerOverview 

innehåller attributen ProjectsSuccess, ProjectsFailed, ProjectsWarning dessa attribut håller 
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information om antalet korrekta, felaktiga och byggda kundlösningar med varningar som byggs på den 

aktuella byggservern. 

ServerInformation-objektet returneras av GetServerInformationfunktionen som levererar 

information om servern. Den information som levereras är information om vilken typ av anslutning 

som serven använder sig av, huruvida den är direkt eller går via Service Bus Relay. Objektet innehåller 

även information om servern. Attribut som Description, Location, Url, Message och Domain anger 

huruvida servern är direkt kopplad eller kommunicerar via en Service Bus Relay.  

ServerDetail-objektet returneras av funktionen GetServerDetail och denna funktion hanterar 

information gällande byggservern och de kundapplikationer som byggs på server. Det finns även 

information om hur mycket diskutrymme som återstår på servern vilket anges i gigabyte. Information 

om vilken typ av motor som används för att bygga projekt ingår även i ServerDetail objektet. I Listning 

3.5 går det att se ett exempel på hur data formateras i SOAP för ett ServerDetail objekt det returnerar 

liknande data om projektet som JSON exemplet för IM kontraktet i Listning 3.3.  

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
  <s:Body> 
    <GetServerDetailResponse xmlns="http://ibiz-
solutions.se/BuildServer/Monitor/"> 
      <GetServerDetailResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"> 
        <Engine>CruiseControl</Engine> 
        <FreeDiskSpace>59.7</FreeDiskSpace> 
        <Name>DEV-AZURE</Name> 
        <Projects> 
          <ProjectStatus> 
            <Description>Pinging server</Description> 
            <IntegrationStatus>Success</IntegrationStatus> 
            <LastBuildTime>2014-05-02T15:40:42.8509212</LastBuildTime> 
            <Name>MySecondProject</Name> 
            <NextBuildTime>2014-05-02T15:41:15.8679913</NextBuildTime> 
            <ProjectActivity>Sleeping</ProjectActivity> 
            <ProjectState>Running</ProjectState> 
            <Revision>160353</Revision> 
            <RunningTime>PT3.0190914S</RunningTime> 
          </ProjectStatus> 
        </Projects> 
        <Version>1.8.4.0</Version> 
      </GetServerDetailResult> 
    </GetServerDetailResponse> 
  </s:Body> 
</s:Envelope> 

Listning 3.5: Exempel på GetServerDetail svar i en SOAP-fil enligt övervakningskontraktet 

GetProjectDetailfunktionen returnerar objektet ProjectDetail. ProjektDetail objektet innehåller 

information som beskriver ett specifikt objekt. Objektet innehåller attribut som beskriver ett specifikt 

projekt.  
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GetProjectHistoryDetailfunktionen returnerar objektet ProjectHistoryDetail. ProjectHistoryDetail 

funktionen används för att hämta information om projekt som har byggts av byggservern. Funktionen 

har två parametrar: identifikationsnummer och projektnamn. Information som hämtas av denna 

funktion är en loggfil som innehåller information om byggförloppet. Detta involverar tid som gick åt 

för att utföra bygget, när bygget startades, när det avslutades och vilket bygge det var. De objekt som 

hanterar tid är av typen DateTime ur dessa objekt ges alltså datumet, inte bara en siffra. 

IsAlive returnerar true (sant), för att enkelt kunna kontrollera om tjänsten är igång och fungerar 

korrekt. 

3.2.3 Kommunikation och ETag 

Övervakningstjänsten kräver två typer av kommunikation, där den ena är en direktanslutning och 

den andra är via Service Bus Relay. Genom att basera tjänsten på en WCF-tjänst som erbjuder flera 

olika typer av kommunikationssätt kan de krav som finns för övervakningstjänsten lösas. För att öppna 

en port lokalt används basicHttpBinding och för Service Bus Relay används basicHttpRelayBinding. 

Båda dessa bindningar använder HTTP i kommunikationen mellan en klient och tjänst. 

HTTP har ett brett stöd av standarder och för att minimera den data som skickas mellan tjänsten 

och klienten används ETag (Entitets tagg) [29] som är en standard för att hantera oförändrad data via 

HTTP. ETag möjliggörs genom att klientsidan lagrar tidigare mottagen data så kallad cachening. Data 

taggas i HTTP-huvudet i form av en ETag som innehåller en hash av data som sänds i väg från tjänsten 

(se Figur 3.2). Klienten tar emot data och sparar den tillsammans med ETagen. När en klient på nytt 

skickar en förfrågan om exempelvis status kommer den tidigare sparade ETagen att skickas med i HTTP 

huvudet i form av en If-None-Match. 

 

Figur 3.2: Exempel på HTTP kommunikation med ETag 

HTTP GET /status

HTTP 200 OK + ETag: "abc" svar med 2 KB statusdata

HTTP GET /status + If-None-Match "abc"

HTTP 304 Not Modified + ETag: "abc" svar med 0 KB statusdata

Satus förändrig

HTTP GET /status + If-None-Match "abc"

HTTP 200 OK + ETag: "123" svar med 2.2 KB statusdata

HTTP kommunikation med ETag

ÖvervakningstjänstKlient

ÖvervakningstjänstKlient
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Övervakningstjänsten tar på nytt emot den inkommande förfrågan och samlar ihop data. Sedan 

skapas på nytt en ETag i form av en hash av insamlad data. Om resultatet från hashen är samma som 

för den inkommande ETagen i If-None-Match kommer tjänsten skicka ett HTTP 304 Not Modified som 

svar och med samma ETag. HTTP 304 Not Modified innebär att data är oförändrad och att ingen data 

om serverstatus kommer att skickas med i svaret utan endast HTTP huvudet kommer att skickas, och 

på så sätt minimeras nätverkstrafiken.  

Kommer en förfrågan in med en If-None-Match och hashen inte blir den samma kommer data 

sändas iväg som vanligt men via HTTP 200 OK plus den nya ETagen som skapades. I samband med 

denna utveckling upptäcktes det att Microsoft hade en bugg i sin Service Bus Relay tjänst. HTTP 

meddelanden som taggas med 304 Not Modified kommer inte fram till mottagaren. Ett sätt att lösa 

det på blev att ändra statuskoden från HTTP 304 Not Modified till HTTP 201 Created. I och med det 

följs dock inte längre standarden för HTTP, så detta ska ses som tillfällig lösning tills Microsoft har 

åtgärdat buggen i sin Service Bus Relay tjänst. 

Som stöd för att hantera ETag används en klass ConditionalRetrieveChecker som läser av den 

inkommande If-None-Match via följande kommando. 

WebOperationContext.Current.IncomingRequest.IfNoneMatch 

 

För att ändra den utgående statuskoden används följande kod i ConditionalRetrieveChecker 

klassen. 

WebOperationContext.Current.OutgoingResponse.StatusCode = 
HttpStatusCode.NotModified 

 

Det finns även två hjälpklasser som ConditionalRetrieveChecker använder sig av. ETagCreator som 

skapar en ETag genom att hasha det objekt som ska sändas med hjälp av SHA1-standarden för hashning 

av data. ETagStore som används för att lagra tidigare sänd ETag för att veta om data tidigare sänts med 

en specifik ETag. 

3.2.4 Service Bus Relay  

Service Bus Relay används av övervakningstjänsten och övervakningsportalen för att skapa en väg 

in till byggservern. Oftast skyddas ett företags nätverk av en brandvägg och det är därför inte möjligt 

att ansluta direkt till byggservern utifrån Internet där exempelvis webbportalen finns placerad. Det 

smarta med Service Bus Relay är att så länge det finns en väg ut från företagsnätverket till Windows 

Azure kan en väg in till övervakningstjänsten skapas, Figur 3.3 visar hur denna väg kan se ut. 
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Figur 3.3: Service Bus Relay [30] 

Service Bus Relay är en del av Windows Azure och agerar förmedlare av datatrafiken samt att 

säkerhet skapas genom en HTTPS anslutning som kräver autentisering. För att sätta upp en Service Bus 

Relay krävs ett konto på Windows Azure. En Service Bus Relay skapas genom att lägga till ett 

namespace, adressen för namespacet blir [dittnamespace].servicebus.windows.net. Till ett namespace 

finns tillhörande inloggning med användarnamn och lösenord. För att inte vara begränsad av endast 

en koppling till en viss Service Bus Relay finns också en sökväg på engelska kallad path. Detta möjliggör 

i fallet med övervakningstjänsten att flera tjänster kan vara kopplade till samma Service Bus Relay, men 

använda olika sökvägar för att särskilja dem åt. 

En koppling mot en Service Bus Relay kan kräva autentisering beroende på hur den sätts upp. För 

att ha hög säkerhet valdes att autentisering alltid krävs för att få tillgång till data på 

övervakningstjänsten. Autentiseringen för att få tillgång till Service Bus Relay skapas en förfrågan för 

att skaffa en token, denna förfrågan skickas till en autentiseringsserver. Förfrågan sker genom en HTTP 

POST innehållande användarnamn, lösenord och namespace som skickas till https://[dittnamespace]-

sb.accesscontrol.windows.net/WRAPv0.9/ över en krypterad HTTPS-anslutning. Formatering för 

denna typ av förfrågan visas i Listning 3.6 nedan. 

POST /WRAPv0.9/ HTTP/1.1 
Host: dittnamespace-sb.accesscontrol.windows.net 
Content-Length: 101 
 
wrap_name=användarnamn&wrap_password=lösenord&wrap_scope=http://dittnamespace.servic
ebus.windows.net/ 

Listning 3.6: Autentiserings förfrågan efter token till Service Bus Relay 

Har autentiseringsförfrågan skett korrekt kommer ett svar tillbaka innehållande den token som 

sedan används för att autentisera mot Service Bus Relay. Anslutningen sker via en krypterad HTTPS-

anslutning för att ingen ska komma över den token som används. För att autentiseringen ska fungera 
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korrekt mot Service Bus Relay sätts Authorization i huvudet i HTTP förfrågan som skickas till 

övervakningstjänsten. Den raden i huvudet på HTTP förfrågan ser ut enligt följande nedan där [token] 

är den token som autentiseringsservern svarat med tidigare. 

Authorization: WRAP access_token="[token]" 

 

På samma sätt som en klient autentisera sig för att kunna nå Service Bus Relay kommer en ny 

övervakningstjänst vid upprättandet av en ny Service Bus Relay eller en ny path att autentisera sig för 

att sätta upp denna nya path för att möjliggöra tillgänglighet av tjänsten via Service Bus Relay.  
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3.3 Hämta data från CruiseControl.NET 

För att uppfylla kontraktet och returnera en instans av den klass som efterfrågats samlar 

övervakningstjänsten in data som krävs för att besvara en inkommande förfrågan. Den mesta datan 

kommer från CruiseControl.NET, men även information som lagrats i konfigurationen förekommer 

bland annat servernamn och URL. För att förenkla och i framtiden göra det möjligt att lägga till andra 

moduler för annan typ av byggservermjukvara annan än CruiseControl.NET skapades en 

kommunikationsklass kallad CruiseControlCommunicator. CruiseControlCommunicator hanterar 

kommunikationen mellan övervakningstjänsten och CruiseControl.NET.  

CruiseControlCommunicator använder sig av samma metoder som finns i den DLL-fil som CCTray 

använder sig av för att kommunicera med CruiseControl.NET. ThoughtWorks.CruiseControl.Remote.dll 

är DLL-filen som används och innehåller en mängd av funktioner dock är inte alla implementerade. För 

att utnyttja metoderna som finns i ThoughtWorks.CruiseControl.Remote.dll inkluderas DLL-filen i 

Visual Studio som en referens. Sedan går det att göra metodanrop mot de metoder som finns i DLL-

filen. 

3.3.1 Sätta upp anslutningen 

Konstruktorn för klassen CruiseControlCommunicator, i detta fall upprättar en anslutning mot 

CruiseControl.NET med hjälp av en av klasserna som finns i ThoughtWorks.CruiseControl.Remote.dll. 

Det är denna anslutning som används för att hämta data och den klass som upprättar och hanterar 

anslutningen heter CruiseServerClient. 

CruiseServerClient tar in ett objekt av typen IServerConnection för att skapa en instans av 

CruiseServerClient. Det fanns två typer av IServerConnection färdiga i DLL-filen HttpConnection och 

RemotingConnection. Den anslutningsklass som valdes var RemotingConnection då det fanns fler 

implementerade metoder i klassen. HttpConnection saknade implementation av bland annat 

metoderna för att hämta version och ledigt diskutrymme. 

RemotingConnection är ett interface av IServerConnection som användas vid skapandet av 

CruiseServerClient. RemotingConnection tar en sträng i form av en URI och det är denna sträng som 

tillhandahåller information om vart anslutningen skall upprättas. Kommunikationen sker med hjälp av 

.NET Remoting [31] och används endast för kommunikation mellan övervakningstjänsten och 

CruiseControl.NET inget utvecklings arbetet har sket för .NET Remoting med detta nämns för att visa 

att det används vid anslutningen. Ett exempel för hur anslutningen upprättas visas i Listning 3.7 nedan. 

Det anges i strängen att det är via en TCP-anslutning och att CruiseControl.NET finns lokalt på datorn, 

porten som används i detta fall är 21234. Dessa uppgifter går att ändra i övervakningstjänsten 

konfigurationsfil web.conf. 
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_Client = new CruiseServerClient( 
  new RemotingConnection("tcp://localhost:21234/CruiseManager.rem") 
); 

Listning 3.7: Anslutning till via remoting 

3.3.2 Hämta status 

Hämta status om de projekt som finns på servern görs med funktionsanropet GetProjectStatus till 

den instansen av klassen CruiseServerClient som skapats i Listning 3.7 ovan. Hämtning av status för 

kundapplikationsprojekt sker enligt Listning 3.8. GetProjectStatus returnerar en lista av typen 

ProjectStatus, varje instans av ProjectStatus innehåller information om projektet i fråga.  

ProjectStatus[] projects = _Client.GetProjectStatus(); 

Listning 3.8: Hämta data remoting 

Klassen ProjectStatus innehåller ett flertal intressanta attribut som används av 

övervakningstjänsten för att besvara och fylla kontraktet med data. En kort genomgång av de som har 

använts följer nedan: 

IntegrationStatus visar nuvarande status för projektet. IntegrationStatus kan anta följande 

värden: Success, Failure, Exception, Unknown eller Cancelled. Det är med hjälp av IntegrationStatus 

det går att avgöra hur projektets senaste körning genomfördes. 

ProjectActivity kan anta följande värden: Building, CheckingModifications, Pending eller Sleeping. 

Här anges alltså vad som händer med projektet för tillfället. Vid annat värde än Sleeping går det inte 

att veta nuvarande status då projektet redan påbörjat en körning för att bygga. IntegrationStatus 

kommer då att fortsätta ha värdet från den tidigare körningen. 

ProjectState visar om ett projekt körs eller är stoppat och de värden som ProjectState kan anta 

är: Running, Stopping, Stopped eller Unknown. 

Det som även är intressant för projekt är när det byggdes senast, LastBuildTime, och när det 

kommer att byggas nästa gång efter en fast tid, NextBuildTime. ProjectStatus innehåller även Revision, 

det vill säga vilken version det är som byggts och det kan bestämmas av exempelvis vilken incheckning 

till versionshanteraren det är eller vilken gång i ordningen som CruiseControll.NET byggt projektet. 

Description är en kort beskrivning av projektet, det är en beskrivande text som sätts i 

konfigurationsfilen för CruiseControl.NET.  

Tiden det tog att bygga ett projekt hämtas efter att projektet byggts och hämtas separat från en 

klass med namnet ProjectStatusSnapshot som instansieras genom metoden TakeStatusSnapshot som 

finns i CruiseServerClient. Denna metod tar ett projektnamn som parameter se Listning 3.9. 
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ProjectStatusSnapshot snapshot = _Client.TakeStatusSnapshot(project.Name); 
TimeSpan? runningTime = snapshot.TimeCompleted - snapshot.TimeStarted; 

Listning 3.9: Exempel på hur hämta tiden det tog att bygga projektet 

ProjectStatusSnapshot innehåller även information om hur långt ett bygge kommit och hur 

mycket tid varje del har tagit. Det går på så sätt enkelt att se vart eventuella problem har uppstått 

information hämtas i form av XML. Enklast är att visualisera XML:en i Listning 3.10 genom Figur 3.4 

från övervakningsportalen. 

 

Figur 3.4: Visualisering av en ProjectStatusSnapshot 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 
  <projectStatusSnapshot xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" name="MyTask" 
status="CompletedFailed"> 
    <description>MyTask</description> 
    <timeStarted>2014-05-03T12:36:53.9450626+02:00</timeStarted> 
    <timeCompleted>2014-05-03T12:36:57.0131783+02:00</timeCompleted> 
    <timeOfEstimatedCompletion xsi:nil="true" /> 
    <childItems> 
      <childItem name="NullSourceControl: CheckForModifications" 
status="CompletedSuccess"> 
      <timeStarted>2014-05-03T12:36:53.9450626+02:00</timeStarted> 
      <timeCompleted>2014-05-03T12:36:53.9450626+02:00</timeCompleted> 
      <timeOfEstimatedCompletion xsi:nil="true" /> 
      <childItems /> 
    </childItem> 
    <childItem name="NullSourceControl: GetSource" status="CompletedSuccess"> 
      <timeStarted>2014-05-03T12:36:53.9450626+02:00</timeStarted> 
      <timeCompleted>2014-05-03T12:36:53.9450626+02:00</timeCompleted> 
      <timeOfEstimatedCompletion xsi:nil="true" /> 
      <childItems /> 
    </childItem> 
    <childItem name="Build tasks" status="CompletedFailed"> 
      <timeStarted>2014-05-03T12:36:53.9450626+02:00</timeStarted> 
      <timeCompleted>2014-05-03T12:36:57.0081617+02:00</timeCompleted> 
      <timeOfEstimatedCompletion xsi:nil="true" /> 
      <childItems> 
        <childItem name="MsBuildTask" status="CompletedFailed"> 
          <description>MsBuild is cool</description> 
          <timeStarted>2014-05-03T12:36:56.9561572+02:00</timeStarted> 
          <timeCompleted>2014-05-03T12:36:57.0031588+02:00</timeCompleted> 
          <timeOfEstimatedCompletion> 
            2014-05-03T12:36:57.0041572+02:00 
          </timeOfEstimatedCompletion> 
          <childItems /> 
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        </childItem> 
      </childItems> 
      </childItem> 
    </childItems> 
  </childItem> 
  </childItems> 
  <timeOfSnapshot>2014-05-03T12:40:05.0413311+02:00</timeOfSnapshot> 
</projectStatusSnapshot> 

Listning 3.10: Innehållet i en ProjectStatusSnapshot. 

3.3.3 Historik och loggning av byggd kundlösning 

Den mest detaljerade informationen från ett bygge är de loggfiler som sparas efter varje bygge. 

För att hämta en specifik loggfil måste först namnet på filen hämtas och görs genom 

GetMostRecentBuildNames som är en sträng-array. Historiska data som ska presenteras hämtas sedan 

från loggfilen genom GetLog, (se Listning 3.11). Antalet loggfiler som hämtas är satt till 50 stycken och 

det finns även en begränsning som kan ställas in i CruiseControl.NET genom att CruiseControl.NET 

sparar alla, eller ett specifikt antal loggar när ett bygge har genomförts. 

string[] recent = _Client.GetMostRecentBuildNames(projectName, 50); 
// Hämtar logdata från den första loggfilen 
string log = _Client.GetLog(projectName, recent[0]);  

Listning 3.11: Hämta loggfil 

Loggfilen är formaterad som XML, men det finns mycket information i loggfilen som inte behöver 

presenteras då den finns med flera gånger fast i olika former. För att hämta ut nödvändig information 

från XML-filen skapades en XSLT för att på så sätt omvandla data och enbart ha kvar det som önskas. 

När transformationen har gjorts kommer en ny XML-fil att ha skapats innehållande endast de fält som 

är nödvändiga. Det går sedan enkelt att göra ett objekt genom att deserialisera XML-filen till ett objekt 

som sedan kan sändas över till klienten. En detaljerad beskrivning hur konverteringen med hjälp av 

XSLT fungerar finns i Bilaga C.   
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3.4 Sammanfattning 

I detta kapitel har utvecklingen av övervakningstjänsten beskrivits. Detta för att ge läsaren en bra 

förståelse i vad som har utvecklats, och varför, samt även tankarna bakom de implementationer som 

beskrivits.  

Delarna som har presenterats var bland annat övervakningstjänsten och hur den körs på en IIS. 

Hur konfiguration av övervakningstjänsten görs. Hur kommunikationen sker direkt eller via Service Bus 

Relay genom de kontrakt som finns för tjänsten. Med hjälp av ETag går det att minska den data sänds 

mellan klienten och övervakningstjänsten. Samt hur data hämtas och paketeras för att uppfylla 

kontraktet.  

I kapitlet har logiken bakom övervakningstjänsten beskrivits och nästkommande kapitel kommer 

att beskriva hur logiken tillämpas av en klient i form av en övervakningsportal. 
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Övervakningsportalen 

För att dra nytta av den övervakningstjänsten som beskrivits i föregående kapitel behövs en klient 

som visa upp informationen från en övervakad byggserver. Svaret på det blev en webbportal benämnd 

övervakningsportalen. Genom denna portal kan flera användare få tillgång till information från 

övervakningen.  

Övervakningsportalens funktioner kan beskrivas i ett flöde (se Figur 4.1). Användare surfar in på 

den webbserver där portalen finns. Webbservern gör först kontroll av användarens rättigheter och tar 

i sin tur kontakt med databasen för att hämta uppgifter om den eller de byggservrar som ska 

kontrolleras. Övervakningsportalens klient för övervakningen ansluter direkt eller via en Service Bus 

Relay anslutning till den byggserver där övervakningstjänsten finns tillgänglig. Webbservern har nu en 

direkt anslutning till den övervakade byggservern och skickar en förfrågan för att hämta status, 

därefter väntar webbservern på svaret. Är tjänsten igång på byggservern kommer webbservern få 

tillbaka svar om statusen, annars finns en tidsgräns och anslutningen stängs. Detta steg upprepas 

beroende på hur många byggservrar som ska kontrolleras. När webbservern fått status för byggservern 

och projekten genereras den webbsida som ska visas för användaren. 
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Figur 4.1: Flödesdiagram övervakningsportalen  
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4.1 System för att driva portalen 

De system som används för att hantera portalen kommer beskrivas mer detaljerat i kommande 

delavsnitt med tyngdpunkt på databas och webbserver (IIS) som ingår i Figur 4.1 ovan. 

Övervakningstjänsten och Service Bus Relay kommer inte att beskrivas då dessa finns beskrivna i 

kapitel 3 övervakningstjänsten. 

4.1.1 Databas SQL Server via Azure 

För att hantera och lagra data sattes en databas upp. Detta gör det möjligt att lagra information 

om användare, roller, de olika servrarna samt kopplingarna mellan dessa. När databasen var i gång 

skapades tabellerna(relationerna) med de attribut som krävdes för att lagra data på ett korrekt sätt. 

Databasen körs i molnet Windows Azure. På detta sätt behövs ingen installation av SQL Server 

2012 göras. Innan driftsättningen av databasen skapades först en lokal databasfil med alla tabeller, det 

var denna struktur som sedan flyttades över till driftmiljön i molnet. På detta sätt flyttades databasen 

som skapades lokalt över till Azure med bibehållen struktur och detta möjliggjorde att det enkelt gick 

köra samma tester på separata utvecklingsmaskiner. 

När databasen var flyttad till Azure behövdes vissa inställningarna göras i Web.config, som finns i 

root katalogen för portalen, dessa inställningar uppdaterades för att anslutningen till databasen skulle 

fortsätta fungera. Inställningarna är en sträng av information, även kallad connectionString, som 

innehåller vilken typ av anslutning det är, databasens namn, adress och användaruppgifter. Denna 

sträng fanns färdig, redan genererad på portalen i Azure och var på det sättet enkel att ställa in. 

Kommunikationen mellan övervakningsportalen och databasen sker via en krypterad TCP-

anslutning och på detta sätt säkerställs att inte känslig data skickas okrypterade. Databasen används 

av övervakningsportalen för nästan alla funktioner, den är alltså ett stödsystem som används för att 

driva webbportalen och ge möjlighet till all den funktionalitet som skapats.  
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4.1.2 Webbservern drivs med Internet Information Services 

Den plattform som möjliggör att driva portalen är Internet Information Services, som är en 

webbserver. Denna webbserver är en Windowstjänst som möjliggör åtkomst till information på 

servern via nätet. Den ger på detta sätt tillgång till övervakningsportalen.  

Den grafiska vyn som en utvecklare ser bygger på en webbportal som skapades som ett ASP.NET-

projekt. Övervakningsportalen är skriven i C# med Razor implementation [32]. Razor implementation 

används för att skapa dynamiska webbsidor där vissa delar av koden är färdigkompilerade i förväg 

direkt i Visual Studio medan andra delar av koden kompileras när begärd sida ska visas. 

Vid utvecklingen av ett projekt körs portalen lokalt på datorn, detta för att underlätta utvecklingen 

av portalen. För att göra det möjligt att nå portalen från andra enheter via Internet skapades en 

webbplats i Azure. Det var på adressen http://monitoringportal.azurewebsites.net/ som 

övervakningsportalen gick att nå när den var klar. När tjänsterna som portalen, databasen samt Service 

Bus Relay finns i samma moln finns närheten som gör att svarstiderna hålls nere. 

Portalen laddades upp i molnet direkt från Visual Studio och blev sedan tillgänglig på Internet. 

Anslutningen till portalen går via http och är därmed inte skyddad mot att någon lyssnar av trafiken 

och kommer över en cookie [33] och på så sätt kan få åtkomst. Ett sätt att lösa detta vore att skaffa ett 

certifikat för att skydda webbplatsen men detta ansågs inte nödvändigt under utveckling och testning 

av portalen. Utan något som ska skapas om portalen ska köras i en skarp miljö med övervakning av 

många byggservrar och frekvent inloggning. Inloggningen som sker via öppen inloggning med hjälp av 

WindowsLive eller Gmail är dock skyddad då dessa användaruppgifter autentiseras mot den givna 

leverantören och deras skyddade autentiseringsserver.  

http://monitoringportal.azurewebsites.net/


  

41 
 

4.2 Databasens tabeller 

Databasen har som tidigare nämnts ett flertal tabeller och Figur 4.2 visar dessa tabeller som utgör 

databasen. Tabellerna används för att associera användare med de övervakningstjänster som 

användaren har rättigheter att övervaka och hämta information ifrån och även för att ge en 

administratör de rättigheter som krävs för att administrera portalen. I databasen benämns 

övervakningstjänsterna som servrar, detta för att lättare hålla ihop begreppen vid utvecklingen av 

övervakningsportalen. I Build & Deploy benämns en server som bygger mjukvaran som en byggserver. 

 

Figur 4.2: Tabeller i databasen. 

En användare kan vara associerad med olika roller. En roll kan vara exempelvis ett visst företag 

och kan på det sättet ge rättigheter till de användare som finns på det företaget. En roll i sin tur kan 

vara knuten till en eller flera byggservrar och på det sättet kan användare få tillgång till företagets alla 

byggservrar. 

4.2.1 Servrar 

Hanteringen av servrar representeras av tre tabeller i databasen. Tabellen Servers håller 

information om servern. Det som tabellen lagrar är Id, Namn, Description, Location, Domain, URL, 

Engine och Version. Utöver det innehåller även denna tabell en främmandenyckel för att koppla ihop 

servern med en anslutning. Antigen Service Bus Relay vars uppgifter finns lagrad i tabellen 

AzureServices, eller en direkt anslutning vars uppgifter finns lagrade i tabellen LocalServices. Genom 

att lagra mycket information i databasen behöver inte dessa uppgifter hämtas varje gång en anslutning 

upprättas mot övervakningstjänsten. 

Tabellen AzureServices lagrar information till en Service Bus Relay anslutning. Det som finns lagrat 
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är Id, NameSpace, Path UserName och UserSecret. Id används för att knyta ihop anslutning med en 

server i servertabellen. 

På samma sätt lagras information i LocalServices, fast nu till en direktanslutning. Det som finns 

lagrat är Id, Adress, Port och, Path. Id används för att knyta ihop anslutning med en server i 

servertabellen. En server kan endast ha en typ av anslutning åt gången, antingen en Service Bus Relay 

eller en direkt anslutning.  

4.2.2 Roller 

För att knyta en användare till en server används roller för att förenkla denna hantering. Roller 

gör det även möjligt att ge användare specifika rättigheter på portalen då rättigheter knyts mot roller. 

Roller finns lagrade i tabellen Roles i databasen. En roll kan även ses som en grupp om en roll används 

för att specificera användare på ett företag och därmed ge dem samma rättigheter. Det kan även vara 

individer som ska ha rättigheter för att se specifika servrar. 

En roll kopplas mot en server för att ge rättighet att se servern. Denna koppling sker i databasen 

genom en relationstabell, RolesServers, där varje rad lagrar id till en server och en roll. En roll kan ha 

åtkomst till flera servrar om exempelvis ett företag har fler än en server som övervakas. Tanken bakom 

detta är att enkelt kunna hantera åtkomstkontroll för användarna. De funktioner som gör det möjligt 

att omdefiniera roller är genom att lägga till eller ta bort servrar som är associerade med rollen. Det är 

samma funktioner som används för att lägga till eller ta bort en roll från en server. 

4.2.3 Användare 

Uppgifterna för användare finns lagrade tre tabeller. Tabellen UserClaims används inte i 

övervakningsportalens implementation, de tabeller som används är Users och UserLogins. Users håller 

information användaren Id, UserName, PasswordHash, SecurityStamp, Discriminator.  

En användare kan ha en lokal inloggning och då finns ett lösenord sparat genom en hash i 

PasswordHash, det är dock inte nödvändigt. Då det finns extern inloggning som lagras i tabellen 

UserLogins. Den externa inloggningen kan vara ett alternativ eller som en kombination till en lokal 

inloggning. Den externa inloggning kopplas till en användare genom att lagra uppgifterna UserId, 

LoginProvider och ProviderKey där UserId är främmandenyckel för id till en användare i Users. 

Användarna knyts till roller för att ge dem rättigheter i systemet. Detta sker genom en 

relationstabell, UserRoles, i databasen. Det finns två fasta typer av roller: AcceptedUser och Admin. 

AcceptedUser används för att ge användarna grundläggande rättigheter i systemet, exempelvis för att 

kunna logga in och få tillgång till informationen på övervakningsportalen. 

När en användare har blivit accepterad (se Figur 4.3) uppdateras databasen genom att 
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användarens id knyts i hop med id för rollen AcceptedUser. Denna relation läggs in i tabellen för 

koppling mellan användare och roll. Den accepterade användaren kan sedan bli tilldelad fler roller som 

i sin tur ger rättigheter att övervaka de servrar som är kopplade till de respektive rollerna. 

 

Figur 4.3: Administratören accepterar nya användare för att ge den tillgång till portalen 

Rollen Admin definierar att en användare är administratör och det gör det möjligt att uppdatera 

uppgifter i portalen och direkt styra de uppgifter som finns lagrade i databasen. Om en administratör 

tilldelar användare en roll skapas en relation och lagras i tabellen UserRoles för kopplingen mellan 

användare och roller. Administration av databasen utvecklades genom klassen 

DatabaseCommunicator i Visual Studio projektet för övervakningsportalen. DatabaseCommunicator 

ger stöd för att lägga till, ta bort, uppdatera samt skapa relationer mellan tabeller. 

Alla förändringar i databasen måste göras av en användare med administratörsrättigheter. Att ge 

en användare administratörsrättigheter kan endast göras av en befintlig administratör eller genom att 

uppdatera databasen manuellt. Genom administratörer kan ett lager av säkerhet över databasen samt 

för övervakningsportalen göras möjlig.  
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4.3 Rättigheter och vyer på portalen 

Portalen består av tre delar: en allmän information för sidan, övervakning av byggservrar och en 

administratörs sida. För att hindra obehörig åtkomst till de olika delarna skapades två olika nivåer av 

rättigheter: accepterad användare och administratör. Utöver dessa två nivåer kan en användare vänta 

på att bli accepterade eller också har ingen autentisering genom inloggning på portalen genomförts 

ännu. Dessa nivåer beskrivs i kommande delavsnitt. 

Webbportalen är anpassade för att vara responsiv [34], vilket innebär att de blir lättare att läsa i 

en mobiltelefon, surfplatta eller dator. Vyerna anpassar sig automatiskt efter storleken på skärmen 

med hjälp av CSS, då det är CSSen som styr utseende på sidan. Tankarna vid utveckling för att anpassa 

sidan för mobil och surfplattor var “mobile first”. Mobile first innebär att det är den som ska använda 

sidan som bestämmer hur och vart den användas, och att inte den som utvecklar sidan sätter 

begränsningar som exempelvis att den endast ska gå att använda på en dator. 

4.3.1 Ej inloggad användare eller inte ännu accepterad 

En användare som inte är inloggad kan endast se allmän information om övervankningsportalen 

och övervakningstjänsten på förstasidan, Figur 4.4 visar de sidor som kan nås. Det går även att 

registrera ett konto själv, genom att låta användarna registrera kontot går det att knyta med ett 

WindowsLive- eller Gmail-konto. Registreringen av nya användare på det sättet var tänkt för att 

underlätta för en administratör som på det sättet slipper skapa användarna. Det enda som krävs är att 

administratören accepterar den nya användaren och därefter får användaren tillgång till portalen. 

Motsvarande sätt går även att göra manuellt men då ska ett användarnamn och lösenord skapas av 

administratören.  
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Figur 4.4: Sidor en inte inloggad användare eller inte accepterad användare kan nå 

En användare som autentiserat sig genom att logga in men ännu inte blivit accepterad kan även 

komma till en sida som informerar om att användaren ännu inte blivit accepterad av en administratör.  
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4.3.2 Accepterad användare 

En inloggad användare som är accepterad kan komma åt sidor för accepterade användare, sidan 

för mitt konto och status för de byggservrar som finns associerad till den roll eller de roller som 

användaren har blivit tilldelad. En användare kan ha flera roller, exempelvis om en anställd jobbar mot 

flera företag ska användaren kunna se de servrar som finns hos de olika företagen. Däremot ska en 

anställd på företaget endast kunna övervaka sin egen byggserver. På sidan för konton kan användaren 

byta lösenord samt koppla eller frikoppla konton hos WindowsLive eller Gmail. Figur 4.5 visar de sidor 

som en inloggad samt accepterad användare har tillgång till. 

 

Figur 4.5: Sidor en inloggad användare kan nå 

4.3.2.1 Förstasidan för en inloggad och accepterad användare 

På förstasidan när en användare är accepterad går det att visa information som bara berör 

användare som ska ha tillgång till informationen genom att de blivit accepterade. Det kan vara 

information för specifika servrar, annan information kan vara nyheter i form av uppdateringar, 
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kommande eller tidigare avbrott eller liknande. 

4.3.2.2 Överblickssida för övervakningen 

Den första sidan för övervakningen visar en överblick över byggservrarna, (se Figur 4.6). Varje 

svart ruta representerar en byggserver och i den finns tre mindre rutor som kan visas med olika färger. 

Det som visas är antalet godkända projekt, samt de projekt som innehåller fel eller varningar. Första 

rutan visar antal godkända byggda projekt och har alltid grön bakgrund. Den andra rutan visar antal 

byggda projekt med fel, är antalet 0 visas den med grön bakgrund annars visas en röd bakgrund. Den 

sista rutan visas antal byggda projekt med varningar och är orange om det finns några projektvarningar 

annars är den grön. 

 

Figur 4.6: Överblick för övervakningen 

Byggservrarna sorteras beroende på antal fel som inträffat, och därefter på namn eftersom oftast 

är det mest intressant att veta om något gått fel och behöver åtgärdas än att det fortfarande är ok. 

4.3.2.3 Övervakningens servervy 

För mer detaljerad information om en server kan en användare klicka sig in på servern och där 

visas även projekten som finns på byggservern, (se Figur 4.7). Det som visas först är allmän information 

om servern samt detaljerad information om vilken typ av byggserver det handlar om. Vilken version 

som byggserverns mjukvara använder för att bygga projekten samt även ledigt utrymme på 

hårddisken. 
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Figur 4.7: Vyn byggserverstatus 

Projekten som hanteras av byggservern listas för att användaren ska få en överblick av statusen i 

form av små bilder med olika färger. Projekten sorteras beroende på status för projektet. De typer av 

status som finns och som sorteringen sker är Exception, Failure, Unknown, Cancelled, Building och 

Success. 

4.3.2.4 Övervakningens projektstatusvy och historikvy 

För varje projekt går det att se ytterligare detaljer vilket görs genom att klicka på projektets namn 

i vyn för byggserverstatus. Figur 4.8 illustrerar projektstatusvyn som visar status för sista genomförda 

bygget, nuvarande aktivitet och tillstånd som beskriver om projektet normalt bygger på byggservern 

eller är stoppat och inte bygger några projekt. Utöver detta visas en kort beskrivning av projektet och 

information om när projektet senast var byggt, nästa gång det kommer att byggas enligt förutbestämd 

tid och hur lång tid det tog att bygga projektet senaste gången projektet byggdes. 
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Figur 4.8: Vyn för projektstatus 

För att visa vad som händer på byggservern vid ett bygge eller för att visa på vart problem har 

uppstått finns ett träd (Build tree). Trädet visar vad som utförs av servern såsom att hämta källkoden, 

bygga projektet, levererar den färdiga programvaran till en leveransyta och publicera resultatet. 

Det finns även en historik som visar tidigare genomförda byggen och hur dessa har gått vid 

godkänt så visas dessa rutor gröna och vid problem är de röda. Det går att hålla muspekaren över dessa 

rutor för att få mer information om status, revison och tid när det byggdes. På det sättet är det lätt att 

se när det börjat gå fel i ett projekt, det skulle kunna underlätta för att återgå till en version i 

versionshanteraren eller faktiskt se vilken förändring som var orsaken till problemet och på så sätt 

rätta felet. 

Genom att klicka in på ett av de tidigare byggen som genomförts under historik går det att få en 

detaljerad information i form av en loggning om vad som har utförts under bygget av projektet, (se 

Figur 4.9). 
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Figur 4.9: Historik och logvyn för bygge av ett projekt 

Det som visas under Project history details är en sammanställning av informationen som finns i 

loggfilen. Detta för att det kan vara lättare att se informationen formaterad än att läsa ut detaljer direkt 

från loggfilen som är i XML format. Dock kan det även vara av intresse att läsa loggfilen, för underlätta 

och göra det tydligare finns ett JavaScript på sidan (highlight.js) som sätter färg på loggfilen med ett 

färgschema som liknar Visual Studio. 

4.3.2.5 Kontosidan 

På den individuella sidan för användarkonton kan användare själv ändra lösenord för sitt lokala 

användarkonto. Finns inget lösenord för ett lokalt användarkonto kan ett lösenord skapas. Det går 

även att koppla eller frikoppla en extern inloggning (WindowsLive eller Gmail) från kontot.  
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4.3.3 Administratör 

En administratör administrerar och hanterar användare, roller och tjänster. Utöver sidorna endast 

administratören kan nå, går det även att se samma sidor som en inloggad och accepterad användare 

kan se. Det går även att se status för byggservrarna under förutsättning att administratörens 

användare finns i en roll som är knutna till en byggserver. Figur 4.10 visar en överblick över de sidor 

som en administratör kan nå. 

 

Figur 4.10: Sidor en administratör kan nå 

4.3.3.1 Acceptera ny användare 

Vid hantering av användare kan administratören acceptera eller neka en ny användare access till 

sidan. De användare som ännu inte är accepterade visas i en lista med två knappar acceptera eller neka 

som visas efter användarnamnet. Efter klick på någon av dessa knappar kommer en bekräftelse för att 

inte neka eller acceptera felaktiga användare. När en användare blir accepterad associeras användaren 

med rollen AcceptedUser. AcceptedUser låter en användare logga in på sidan. Innan en användare har 

blivit accepterad och fått rollen associerad med kontot går det inte att komma in på portalen. Nekar 

administratören användaren access tas kontot bort från portalen.  

4.3.3.2 Hantering av användare 

Via vyn för användaren går det att skapa nya användare, samt uppdatera och ändra uppgifter om 

en befintlig användare. De uppgifter det som går att ändra är användarnamn och lösenord, ta bort 

kopplingar till WindowsLive eller Gmail konton. Det går inte att lägga till kopplingar, det är endast 

användaren själv som kan koppla sitt användarnamn till ett WindowsLive eller Gmail konto eftersom 

användaren använder sin e-postadress och sitt privata lösenord för att autentisera sig och därmed 
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tillåta kopplingen. Användaren utför det själv det på kontosidan som är personlig för varje användare.  

Det går också att associera en användare med en eller flera roller för att ge användaren tillgång 

till de olika byggservrarna. Det går att klicka på koppla roll, då visas en ny sida med möjliga roller där 

det är möjligt att markera önskad roll och klicka på lägg till roll. Administratören hamnar sedan åter på 

sidan för användare och den nya rollen visas i listan för kopplade roller. För att avassociera en koppling 

mellan användare och roll markerar administratören en roll i lista med associerade roller och sedan 

klicka på knappen ”koppla från”. Administratören kan även bort befintliga användare från portalen och 

då tas även de kopplingar som tidigare fanns mellan rollen och användaren bort.  

4.3.3.3 Hantering av server-poster 

En server-post på portalen innehåller informationen om anslutning till övervakningstjänsten på 

byggservern. Administratören kan lägga till, ta bort och uppdatera befintliga servrar. Det som går att 

ändra på för servern är namn, URL och anslutningensinformation. 

Till servern kan två typer av anslutningar användas, Service Bus Relay eller en direkt anslutning. 

För Service Bus Relay sätts namespace, path, användarnamn och lösenord. För en direkt anslutning 

anges adressen som en IP-adress eller ett DNS namn, port och path. Befintliga uppgifter visas när sidan 

för en specifik server visas dock visas inte lösenordet för Service Bus Relay av säkerhetsskäl. Sätts inte 

något nytt lösenord fortsätter befintligt lösenord att gälla efter att uppgifterna har uppdaterats.  

Det finns även möjlighet att associera en server med en eller flera roller. Det går att klicka på 

koppla roll så visas en ny sida med möjliga roller, markera önskad roll och klicka på lägg till roll. 

Administratören hamnar sedan åter på sidan för servrar och den nya rollen visas i listan för kopplade 

roller. För att avassociera en koppling mellan tjänst och roll markerar administratören en roll i lista 

med associerade roller och klickar på knappen koppla från. 

4.3.3.4 Hantering av roller 

Roller hanterar kopplingen mellan tjänster och användare för att lättare sköta kopplingen. 

Administratören kan enkelt koppla flera byggservrar till samma roll om ett företag har flera 

byggservrar. Det som går att ändra på för hantering av roller är att sätta namnet på rollen, och utöver 

det går det att koppla rollen mot användare och byggservrar. Det går även att ta bort en roll och då 

kommer kopplingen mellan de användare och byggservrar som är kopplade mot rollen att försvinna. 

Figur 4.11 visar hur sidan för hantering av en vald roll ser ut och hur kopplingen till en server och två 

användare är gjord. 
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Figur 4.11: Hantering av roller  
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4.4 Inloggning och autentisering för tillgång till portalen 

För att säkerställa att endast de personer som ska ha tillgång till portalen för övervakningen är de 

enda som har det krävdes någon typ av inloggning. Det finns två sätt att autentisera sig på 

övervakningsportalen, antigen via ett lokalt konto eller via en extern inloggning. 

För att användare ska slippa komma ihåg lösenord till portalen används OAuth2 för extern 

inloggning då det finns med som standard i C# ASP.NET projekt. OAuth2 har stöd för att utföra 

inloggning via WindowsLive, Gmail, Facebook med flera. De leverantörer som valts att stödjas är 

WindowsLive och Gmail då dessa används av företaget sedan tidigare.  

För autentisering med den lokala inloggningen används användarnamn och lösenord, dessa 

uppgifter finns sparade portalens databas. För att höja säkerheten sparas lösenordet i form av ett 

lösenordssalt [35] unikt för varje lösenord och en lösenordshash [35] som skapas med hjälp av 

envägskryptering. Envägskryptering av lösenordet följer den standard som finns för lösenord i ASP.NET 

och använder RFC2898 [35].  

Lösenordssalt framställs enligt RFC2898, och på samma sätt krypteras lösenordet enligt denna 

RFC. Data som lagras i databasen för lösenordet är en base64 kodad sträng innehållande följande: 1 

byte som har värdet 0, sedan följer 16 byte med salt och därefter 32 byte med det lösenordets hash. 

När en användare loggar in generas en ny lösenordshash med hjälp av det inmatade lösenordet 

och saltet som finns lagrat i databasen. Sedan jämförs den lösenordshashen som finns lagrad med den 

som skapades vid inloggningen, är de identiska har användaren angett korrekt lösenord. 

Vid inloggningen finns även en ”kom ihåg mig” ruta för att användaren inte ska behöva ange 

användaruppgifterna varje gång. När användare fyllt i uppgifterna och klickar vidare vid inloggningen 

skickas uppgifterna enligt en bestämd modell, LoginViewModel, som innehåller UserName, Password 

och RememberMe. Stämmer uppgifterna blir användaren inloggad och en cookie sätts med 

information om att användaren är inloggad. Skulle uppgifterna vara felaktiga kommer användaren 

tillbaka till inloggningssidan och får ange användarnamn och lösenord på nytt. 

För att använda Oauth2 vid autentisering skickas användare vidare till en sida hos respektive 

leverantör för autentisering det sker enligt flödet i Figur 4.12 nedan. För att användaren ska kunna 

komma åt webbportalen krävs även att det finns ett konto registrerat sedan tidigare och att 

användaren är accepterad. 
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Figur 4.12: Flödesdiagram för inloggning via Oauth2 

1. Klienten begär att få logga in via en extern part, WindowsLive eller Gmail, och skickar 

med vilken i en HTTP POST förfrågan till portalen.  

2. Klienten får till svar ett HTTP 302 Found med adress till vald extern parts inloggningssida. 

3. HTTP GET för att hämta extern parts inloggningssida 

4. Klienten anger användarnamn och lösenord. Vid fel inmatade uppgifter kommer 

användaren att uppmanas uppge korrekta uppgifter på nytt på den externa sidan. 

5. Anta att klienten har blivit beviljad access på autentiseringsservern, klienten kommer 

att omdirigeras tillbaka till portalen och med en autentiseringskod (token). 

6. Klienten skickar vidare autentiseringskoden (token) till portalen. 

7. Portalen skickar valideringsbegäran för att verifiera att den token som användaren 

skickat är korrekt. 

8. Autentiseringsservern bekräftar om token var korrekt eller inte. 

9. Har användaren tillåtelse att nå sidan kommer användaren att bli inloggad, annars 

kommer användaren att nekas tillträde. 

När en accepterad användare har autentiserats via inloggningen får användaren tillgång till de 

funktioner som användarens roller ger access till, i första hand gäller det åtkomst till övervakningen. 

Har användaren administratörsrättigheter kommer användaren få tillgång till den delen av portalen 

också.  

1. HTTP POST ExternalLogin

2. HTTP 302 Found + Location: Adress till extern parts inloggningssida

3. HTTP GET /extern parts inloggningssida

4. Autentiserar på extern server

steg [Autentiserar]

5. HTTP 302 Moved Temporarily + Inloggning godkänd + token

6. HTTP POST ExternalLoginCallback + token

7. Skickar token för validering

8. Sänder användaridentitet vid godkänd validering

9. HTTP 302 Found + Användaren får tillgång till sidan

Användare AutentiseringsserverÖvervakningsportalen

Användare AutentiseringsserverÖvervakningsportalen

Flödesdiagram för inloggning via Oauth2
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4.5 Sammanfattning 

I detta kapitel har konstruktionen av övervakningsportalen förklarats genomgående med syftet 

att ge en bra bild av vad som har utvecklats och varför det blev just på detta sätt. Resultat är en 

övervakningsportal som ger användaren en god överblick över vad som sker på de byggservrar som 

övervakas av övervakningsportalen. Felsökning blir med hjälp av övervakningsportalen mer effektiv 

och sparar även tid, jämfört med att en användare skall navigera till CruiseControl.NETs hemsida för 

den aktuella byggserver där felet har uppstått. 

Beskrivningen som har getts i kapitel fyra ger en fördjupning inom de val som gjorts för att 

övervankningsportalen skall fungera på ett sätt som önskas av iBiz Solutions. 

För webbportalen har utvecklingen skett på webbservern som hämtar lagrad information från 

databasen. Inloggningen kan använda OAuth2. För hämtning av data används Service Bus Relay eller 

en direkt anslutning.  
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Resultat och lärdomar 

Resultatet av projektet är en fullt fungerande prototyp av ett övervakningssystem med dels en 

övervakningsportal och dels en övervakningstjänst som övervakar byggservrar. Utöver det mål som 

fanns från början har säkerhetsmekanismer implementerats genom autentisering vid anslutning till 

övervakningstjänsterna via Service Bus Relay. Under projektets gång och vid arbetet med 

övervakningstjänsten och övervakningsportalen har många lärdomar gjorts i samband med de 

problem som uppstått. Bland annat hur Service Bus Relay fungerar och hur en byggserver kan 

underlätta utvecklingen av mjukvara. Resultat och lärdomar av detta projekt och inför framtida projekt 

beskrivs i detta kapitel.  

Resultatet för den färdiga prototypen av övervakningssystemet kan presenteras genom Figur 5.1. 

Figuren visar en förenklad bild av vad som händer när en utvecklare arbetat mot övervakningsportalen, 

som i sin tur hämtar informationen som ska presenteras för utvecklaren från databasen och den 

övervakade byggservern. 

 

Figur 5.1: Den färdiga prototypen av övervakningssystemet  
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5.1 Inledande lärdomar 

Projektet startades med fem tilltänkta uppgifter varav en valdes ut och denna utökades sedan 

efter hand. De fyra andra uppgifterna var nog mer som en del av en önskelista än en realistisk 

projektspecifikation. Projektet med övervakningssystemet såg från början litet ut men växte sig så stort 

att det tog mer tid i anspråk än den tid som kursen erbjöd. En intressant kommentar som 

uppmärksammades under en fikapaus var “Vet du inte hur lång tid en uppgift tar att utveckla 

multiplicera tiden du tror det tar med PI (3,1415...)!”. Det verkade stämma på detta projekt och den 

prototyp som utvecklades. 

Mycket av information som finns beskriven i rapporten om Build & Deploy och MSBuild var en del 

av den förkortade varianten av företagets 2 dagars utbildning om Build & Deploy som vi fick. Utöver 

det genomfördes flera mindre övningar för att skapa proj-filer för att kunna köra i MSBuild och på det 

sättet återskapa hur företaget arbetar. Genom detta skapades en inblick i hur kommande utveckling 

skulle ske. 

I den förberedande fasen sattes en Windows Server 2012 upp där utvecklingen skulle ske. 

Windows Server 2012 erbjuder möjligheten att två användare samtidigt loggar in med varsin 

skrivbordsvy. Tanken med detta var att vi båda skulle kunna sitta och arbeta på samma projekt men 

olika delar samtidigt. Till att börja med fungerade detta fint men efter ett tag märktes att den enas 

ändringar inte alltid trädde i kraft, och konstiga felmeddelande uppstod om att inte IIS kunde startas 

korrekt. Orsaken till detta var att IIS endast kan köras av en användare åt gången. Lösningen på detta 

problem blev helt enkelt att skaffa en till utvecklingsserver med Windows Server 2012 för att undvika 

problemen med IIS.  
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5.2 Övervakningstjänsten 

Arbetet med prototypen för övervakningstjänsten påbörjades genom att utveckla en enkel 

Windowstjänst med WCF. Med hjälp av denna övning gavs en grundläggande förståelse för hur 

kommunikation kan ske till en Windowstjänst. Denna kunskap applicerades sedan under projektet, 

utan denna övning skulle utvecklingen stagnerat kraftigt när implementeringen av denna komponent 

skulle utföras. Med resultatet i åtanke tycker vi att det var gynnsamt för oss att bekanta oss med de 

tekniker som skulle användas, istället för att ge sig på den riktiga implementationen direkt och lära sig 

denna teknik under utvecklingen. Detta eftersom det sällan blir riktigt bra första gången något görs 

utan man drar nytta av de lärdomar som gjorts tidigare. 

5.2.1 Service Bus Relay och ETag 

För att utöka Windowstjänsten med teknik för att överkomma hinder i form av brandväggar 

implementerades Service Bus Relay. Service Bus Relay är relativt nytt och var inte använt i någon stor 

utsträckning på företaget, även om det finns lösningar som tidigare byggts med hjälp av Service Bus 

Relay. Service Bus Relay har inte använts på det sättet som kom att användas för övervakningen i detta 

projekt. Här var det aktuellt att låta en klient ansluta till flera olika övervakningstjänster via Service Bus 

Relay, eller en direkt anslutning, för att hämta information från dessa. 

Service Bus Relay är en tjänst som medför kostnader. Kostnaden är 0,68 kr per 100 timmar och 

0,068 kr per 10 000 meddelanden där meddelanden som är större 64 kB räknas som ett extra 

meddelande och för varje extra 64 kB data i meddelandet. För att minska trafiken som skickas via en 

Service Bus Relay implementerades ETag. Att implementera ETag via Service Bus Relay visade sig vara 

lättare sagt än gjort. ETag använder sig nämligen av ett http-meddelande som heter 304 Not Modified 

och det är ett meddelande som sänds för att visa att ingen förändring har skett av tidigare sänd 

information. Problemet var att det inte gick att skicka 304 Not Modified via Service Bus Relay, av okänd 

anledning. Det gick åt mycket tid för att hitta vad som var fel, och undersöka varför meddelandet inte 

kom inte fram. Informationen som vi fick var att det ska fungera att skicka 304 Not Modified för det 

har gjorts tidigare via en annan tjänst med ETag och Service Bus Relay. 

För att lösa detta och se vart exakt i kommunikationen det gick fel skapades en klient för att 

formatera och sända data via Service Bus Relay. Detta för att den ska bli korrekt formaterad och kunna 

se på protokollnivå vart anslutningen upphör. Det ledde till en mycket grundlig lärdom om hur Service 

Bus Relay fungerar och detta finns beskrivet i avsnitt 3.2.4. Trots den klient som skapades försvann 

meddelanden som skickades tillbaka från tjänsten till klienten. Till slut kom vi fram till att det måste 

vara något fel på Service Bus Relay och med hjälp av företaget gjordes en buggrapport till Microsoft. 

Innan buggen är åtgärdad används ett annat HTTP-meddelande, nämligen 201 Created, som ersättning 
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till 304 Not Modified. I och med det så följs inte längre HTTP-standarden och vi är tydliga med att 

standarden behöver frångås tills dess att felet är åtgärdat. 

5.2.2 CruiseControl.NET 

Att hitta hur data skulle hämtas från CruiseControl.NET var en av de delar som tog mest tid i 

anspråk. Svårigheten att hämta ut data ur CruiseControl.NET bestod i att många av de funktioner som 

fanns var odokumenterade. Det tog mycket tid i anspråk på att gå igenom CruiseControl.NET för att 

hitta de funktioner som gav den information som önskades i vissa fall så ledde det till funktionen som 

ej var implementerad. 

Till en början användes HTTPConnection som är en IServerConnection vilken innehåller funktioner 

för att kommunicera med CruiseControl.NET via HTTP men många av de önskade funktionerna som 

exempelvis att hämta server-version fanns inte implementerade i den. Därför användes istället 

RemotingClient som erbjöd mest funktionalitet av det som söktes. 

I samband med att hämta data upptäcktes det att det inte gick att hämta enbart status om ett 

specifikt projekt ifrån CruiseControl.NET via CruiseServerClient klassen, då det inte fanns någon metod 

för detta. För att lösa det hämtades informationen om alla projekt och sedan stegas listan med alla 

projekt igenom och koden jämför namnen med namnet på det projekt som information önskas om. 

5.2.3 Datakontrakten för utbyte av information 

Ett datakontrakt styr vilken information som utbyts vid kommunikationen mellan klienten och 

övervakningstjänsten. 1-2 veckor gick åt att förändra kontraktet för övervakningstjänsten då vi först 

utvecklade en enkel variant av övervakningstjänsten. För att ha något att visa upp skapades 

övervakningsportalen och den hämtade data från tjänsten. Detta via ett kontrakt som inte var planerat 

utan kontraktet fick uppdateras efterhand som tankar om vad mer som behövdes på portalen. 

Det som har utvecklats är två kontrakt som kan köras som en enda tjänst. Först utvecklades det 

ena kontraktet som en tjänst och sedan det andra kontraktet som en annan tjänst och i slutet av 

projektet blev det klart att sammanfoga dessa två tjänster till en och samma. Det löste sig ganska 

smidigt efter noggrann överflyttning av konfigurationen från den ena tjänsten till den andra och på det 

sättet sammanfogades dessa.  
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5.3 Övervakningsportalen 

 Den första överblicksvyn som skapads med information ner på projektnivå blev allt för detaljerad 

för att få en enkel överblick. Detta kom fram när övervakningsportalen var fullt fungerade och en 

utvärdering av vyernas innehåll genomfördes. Efter utvärderingen önskade beställaren en ny 

övervblicksvy. Av denna anledning designades vyn om och antalet detaljerna minskades ner till att 

endast visa siffror för hur många byggen på server som gått bra samt fel och varningar. Anledning till 

detta missförstånd kan ha varit att beställaren inte viste exakt vad den ville ha eller beskrev det på ett 

sätt som gjorde att vi inte lyckades uppfatta kravet korrekt. Det kan även vara så att vi såg kravet på 

ett sätt men beställaren hade ett annorlunda synsätt. För att lösa detta missförstånd skapades en ny 

layout för överblicksvyn, och datakontraktet utökades för att möta beställarens önskemål. 

Detta önskemål fick oss att leta efter information som inte tidigare kunde utvinnas innan det nya 

kravet ställdes. Flera nya funktioner skapades som hämtade mer information från CruiseControl.NET, 

dessa funktioner var mer omfattande och kunde på det sättet även hämta detaljerad information om 

historik. Detta ledde till att en ny vy skapades på portalen för att kunna presentera den nya 

informationen om historiken. Portalen blev på så sätt mer detaljrik med ytterligare en vy genom 

projekthistorikvyn. Detta önskemål resulterade sålunda i en förbättrad version av 

övervakningsportalen med den utökade funktionaliteten.  

I samband med att databasen utvecklades tillsammans med portalen lärde vi oss hur SQL-frågor 

skrivs för Microsoft SQL Server 2012. Det verktyg som finns i Visual Studio för att hantera databasen 

blev användbart för att uppdatera databasen. Uppdatering genom exempelvis lägga in de 

grundläggande rättigheterna till den användaren som skulle ha administratörsrättigheter från start. En 

väldigt bra lärdom blev hur man skyddar sig mot SQL-injektion genom SqlCommand.Parameters och 

hur det skrivs i C#. 

Mycket av den tid som använts vid skapandet av portalen gick åt för att skapa 

administratörsgränssnittet där användare, roller och servrar hanteras. Portalen är uppbyggd enligt 

designmönstret MVC och för varje vy skapas en HTML-fil för vyn. Vidare finns en funktion i kontrollern 

som hanterar den inkommande förfrågan från webbläsaren. För att skicka data från kontrollern till vyn 

på ett smidigt sätt och tvärtom används modeller. Genom att antalet vyer blev många (21 stycken) för 

administrationen, blev det också många funktioner och modeller att hålla reda på, och i och med det 

tog det längre tid att utveckla och hålla isär funktionerna. För att lagra data från dessa vyer skapades 

även många (72 stycken) funktioner i DatabaseCommunicator klassen som sköter kommunikationen 

med databasen.  
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Slutsats 

I detta kapitel utvärderas helheten av projektet. Kapitlet är tänkt att ge en sammanfattande bild 

av de erfarenheter som skaffats under projektet. En blick framåt för vidareutveckling av 

övervakningssystemet ges också tillsammans med de tankar som vi har kring projektet. 

6.1 Detta projekt 

Den tid som har gått åt till projektet såg till en början ut att vara mer än tillräcklig för att utföra 

den uppgift som vi blivit tilldelade vid projektstarten. Det fanns även andra uppgifter i åtanke från 

början men det fokuserades ganska snart på att bredda den uppgiften vi tilldelades från början istället 

för att genomföra flera mindre uppgifter.   

Den uppgift som vi blev tilldelade var att vi skulle utveckla ett övervakningssystem. Systemet 

består av en övervakningstjänst som övervakar en byggserver av typen CruiseControl.NET samt en 

portal för att visa upp informationen från övervakningstjänsten.  

I samband med att ETag skulle implementeras tillsammans med Service Bus Relay gick mycket tid 

åt att försöka hitta vad vi gjort för fel eftersom datatrafiken som skickades med 304 Not Modified inte 

gick fram. Problemet var den bugg som senare rapporterades in till Microsoft. Den tid om ca 40 

arbetstimmar som gick åt att försöka lösa detta problem hade, om vi vetat om buggen, kunnat 

användas på ett bättre sätt och vi hade troligen kunnat utveckla ytterligare funktioner. 

När övervakningsportalen fungerade genom att det gick att hämta information från 
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övervakningstjänsten och visa upp den utvärderades vyernas innehåll och beställaren önskade en ny 

övervblicksvy. Den önskades för att tydligare kunna påvisa misslyckade integrationer. Innan 

utvärderingen hade beställaren och vi inte samma uppfattning av hur överblicksvyn skulle presenteras, 

där av denna justering av vyinnehållet. 

Problem med överblicksvyn tillsammans med de andra problem som vi stötte på vid utvecklandet 

av övervakningssystemet gjorde att tiden blev en bristvara. Slutresultatet blev likväl en fullt 

fungerande prototyp där en stor del av koden är fullt funktionsduglig för att driftsättas. 

6.2 Vidareutveckling i framtiden 

I framtiden kan övervakningssystemet vidareutvecklas för att ge stöd för fler typer av 

byggservermjukvara som exempelvis Team Foundation Server (TFS) eller TeamCity. Det som kan 

behöva uppdateras i samband med implementation av ytterligare byggservermjukvara är 

datakontraktet IMonitoringService. Detta då datakontraktet är framtaget för att i första hand ge stöd 

för CruiseControl.NET, men det är designat för att vara så generellt att det även ska gå att användas 

med en annan typ av byggservermjukvara. 

Genom rapporten hoppas vi även att andra som ska hämta data från CruiseControl.NET får en god 

bild hur data kan hämtas och på så sätt undvika en del av de fallgropar som vi har stött på. Den främsta 

fallgropen vi har i åtanke är att använda RemotingConnection istället för HTTPConnection då många 

funktioner saknar implementering i HTTPConnection. 

6.3 Sammanfattning 

Projektet blev mycket lärorikt och mer omfattande än vad det var tänkt från början. Flera nya och 

spännande tekniker har utforskats. När utveckling sker med nya tekniker är det inte alltid som det finns 

utförlig dokumentation att vända sig till. Detta har tvingat oss till att vara kreativa för att hitta lösningar 

på problem som uppstått eftersom det inte funnits någon färdig lösning. 

Vi har fått möjlighet att se hur mjukvara för datorer i dagens samhälle utvecklas och testas i ett 

IT-företag. Det övervakningssystem vi har utvecklat är tänkt att möta morgondagens krav redan idag 

genom att stödja utvecklare vid utveckling och testning av mjukvara. Projektet har även gett oss 

möjligheten att knyta kontakter utanför universitetet och genom det skapa en väg vidare ut till 

arbetslivet. Kursen och detta projekt har satt vår kunskap på prov, och verkligen låtit oss dra nytta av 

den kunskap som vi samlat på oss under de fem terminerna av utbildningen som gått innan projektet 

startade. 
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Bilaga A: Installation av utvecklingsmiljön 

Innan utvecklingen av övervakningssystemet med delarna övervakningstjänsten och 

övervakningsportalen kunde påbörjas behövdes en miljö där utvecklingen kunde ske. Det som gjordes 

var en kartläggning av vilka system som skulle underlätta vid utvecklingen av systemet, för att därefter 

installera dessa system. Under projektet har ett fåtal nya system tillkommit utöver de som kom fram 

vid kartläggningen  

I samband med kartläggningen förutsågs det att utveckling kan ske lokalt på en dator men det 

medför risken att all data som sparas där riskerar att gå förlorad om något händer med datorn. Det 

som bestämdes var att någon form av versionshantering skulle användas och genom den skapades 

även en säkerhetskopia av källkoden utöver data som finns lagrad på datorn. För att lagra och hantera 

källkoden på ett smidigt sätt användes Visual Studio Online som är en tjänst för versionshantering. Det 

var företaget som valde åt oss att använda Visual Studio Online eftersom det är en beprövad miljö. 

Visual Studio Online är molnbaserad och finns i Windows Azure, där även utvecklingsmaskinen kördes. 

För att använda Visual Studio Online skapas ett konto på http://www.visualstudio.com/ och rättigheter 

delades ut till de användare som skulle kunna komma åt källkoden. 

Utvecklingsmaskinen bestod av en Windows Server 2012 dit det gick att logga in med hjälp av 

fjärrskrivbord. På servern var kravet att det skulle gå att köra Visual Studio med tillägget SandCastle 

för dokumentation av källkoden. För att sätta upp Windows Server 2012 maskinen med Visual Studio 

skapades ett Windows Azure konto på http://www.windowsazure.com/ vilket är den molnmiljö som 

den servern skulle köras i. Efter att kontot var skapat tilldelades åtkomst för de användare som skulle 

ha tillgång till kontot. Den virtuella servern installerades med hjälp av en befintlig image innehållande 

Windows Server 2012, på den fanns även Visual Studio. MSBuild som är en del av Visual Studio var 

även installerat. 

För att kunna bygga övervakningstjänsten som skulle integrera med byggservermjukvaran 

CruiseControl.NET installerades även CruiseControl.NET, genom en fil från CruiseControls hemsida. 

Installationen genomfördes ganska enkelt med handledning från handledaren på företaget. För att ha 

någon kundapplikation att testa mot i CruiseControl.NET sattes ett testprojekt upp som byggde var 5:e 

minut för att få testdata att hantera. Ett stödverktyg CCTray som redan hade en färdig integration för 

CruiseControl.NET installerades också för att ge oss en bild av viken data som gick att hämta från 

CruiseControl.NET. 

Det är dessa system som har använts för att underlätta utvecklingen av övervakningssystemet. 

Systemen har fungerat bra och det är delvis tack vare CCTray som projektet gick bra då det 

underlättade mycket. 

http://www.visualstudio.com/
http://www.windowsazure.com/
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Bilaga B: Datakontrakt för övervakningen 

Datakontrakt IMonitoringService skapades specifikt för byggserverövervakningen och används av 

både övervakningstjänsten och övervakningsportalen. Kontraktet skapades för att kunna överföra data 

som ska visas upp i klientens användargränssnitt. Listning B.1 nedan visar IMonitoringService 

kontraktets funktioner som en klient kan anropa för att hämta data från övervakningstjänsten. 

[ServiceContract] 
public interface IMonitoringService 
{ 
  [OperationContract] 
  ServerOverview GetServerOverview(); 
  [OperationContract] 
  ServerInformation GetServerInformation(); 
  [OperationContract] 
  ServerDetail GetServerDetail(); 
  [OperationContract] 
  ProjectDetails GetProjectDetails(string projectName); 
  [OperationContract] 
  ProjectHistoryDetails GetProjectHistoryDetails(string projectName, string 
historyId); 
  [OperationContract] 
  bool IsAlive();   

} 

Listning B.1: Operationer för IMonitoringService kontraktet 

Data som överförs har strukturerats för att vara generell detta för att ge stöd för flera typer av 

byggservermjukvara. Som Listning B.1 visar returnerar varje operation en klass som bildar 

datakontraktet. Datakontrakten går från en hög abstraktion ner till minsta detalj, där ServerOverview 

(se Listning B.2) har hög abstraktion och ProjectHistoryDetails har mest detaljer, (se Listning B.10). 

[DataContract(Name = "ServerOverview" 
public class ServerOverview 
{ 
  [DataMember] 
  public int ProjectsSuccess { get; set; } 
  [DataMember] 
  public int ProjectsFailed { get; set; } 
  [DataMember] 
  public int ProjectsWarning { get; set; } 
} 

Listning B.2: Datakontraktet ServerOverview 
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För att hämta allmän information om en server används ServerInformation (se Listning B.3). Den 

information som fylls här är information som finns lagrad i konfigurationen för övervakningstjänsten.  

[DataContract(Name = "ServerInformation")] 
public class ServerInformation 
{ 
  [DataMember] 
  public string Url { get; set; } 
  [DataMember] 
  public string Description { get; set; } 
  [DataMember] 
  public string Location { get; set; } 
  [DataMember] 
  public string Domain { get; set; } 
  [DataMember] 
  public string Message { get; set; } 

} 

Listning B.3: Datakontraktet ServerInformation 

För att hämta detaljer om en server används ServerDetail (se Listning B.6) som hanterar aktuell 

information för server med bland annat version, ledigt diskutrymme samt en lista av projekten som 

finns på servern. Projekten består av en lista av ProjectStatusV2 som visas i Listning B.5 För kunna lagra 

information för projekt och server används även enumerationer, de som används är tre stycken: 

IntegrationStatusV2, ProjectActivityV2 och ProjectState (se Listning B.4) 

[DataContract(Name = "IntegrationStatus")] 
public enum IntegrationStatusV2 
{ 
  [EnumMember(Value = "Success")] 
  Success, 
  [EnumMember(Value = "Failure")] 
  Failure, 
  [EnumMember(Value = "Exception")] 
  Exception, 
  [EnumMember(Value = "Unknown")] 
  Unknown, 
  [EnumMember(Value = "Cancelled")] 
  Cancelled, 
} 
 
 
 
[DataContract(Name = "ProjectActivity")] 
public enum ProjectActivityV2 
{ 
  [EnumMember(Value = "Building")] 
  Building, 
  [EnumMember(Value = "CheckingModifications")] 
  CheckingModifications, 
  [EnumMember(Value = "Pending")] 
  Pending, 
  [EnumMember(Value = "Sleeping")] 
  Sleeping, 
} 
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[DataContract(Name = "ProjectState")] 
public enum ProjectState 
{ 
  [EnumMember(Value = "Running")] 
  Running, 
  [EnumMember(Value = "Stopping")] 
  Stopping, 
  [EnumMember(Value = "Stopped")] 
  Stopped, 
  [EnumMember(Value = "Unknown")] 
  Unknown, 

} 

Listning B.4: Datakontraktet Enumerationer för att hålla data 

 

[DataContract(Name = "ProjectStatus")] 
[KnownType(typeof(IntegrationStatusV2))] 
[KnownType(typeof(ProjectActivityV2))] 
[KnownType(typeof(ProjectState))] 
public class ProjectStatusV2 
{ 
  [DataMember] 
  public string Name { get; set; } 
  [DataMember] 
  public IntegrationStatusV2 IntegrationStatus { get; set; } 
  [DataMember] 
  public ProjectActivityV2 ProjectActivity { get; set; } 
  [DataMember] 
  public ProjectState ProjectState { get; set; } 
  [DataMember] 
  public string Revision { get; set; } 
  [DataMember] 
  public DateTime LastBuildTime { get; set; } 
  [DataMember] 
  public DateTime NextBuildTime { get; set; } 
  [DataMember] 
  public TimeSpan? RunningTime { get; set; } 
  [DataMember] 
  public string Description { get; set; } 

} 

Listning B.5: Datakontraktet ProjectStatusV2 
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[DataContract(Name = "ServerDetail")] 
[KnownType(typeof(List<ProjectStatusV2>))] 
public class ServerDetail 
{ 
  [DataMember] 
  public string Name { get; set; } 
  [DataMember] 
  public string Location { get; set; } 
  [DataMember] 
  public string Description { get; set; } 
  [DataMember] 
  public string Engine { get; set; } 
  [DataMember] 
  public string Version { get; set; } 
  [DataMember] 
  public string Domain { get; set; } 
  [DataMember] 
  public double FreeDiskSpace { get; set; } 
  [DataMember] 
  public string Message { get; set; } 
  [DataMember] 
  public List<ProjectStatusV2> Projects { get; set; } 
} 

    } 

Listning B.6: Datakontraktet ServerDetail 
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För att hämta detaljer om ett projekt används datakontraktet ProjectDetails (se Listning B.8) som 

hanterar information om projektet exempelvis tid, namn och tidigare händelser visas med hjälp av 

ProjectHistory (se Listning B.7) 

[DataContract(Name = "ProjectHistory")] 
[KnownType(typeof(IntegrationStatusV2))] 
public class ProjectHistory 
{ 
  [DataMember] 
  public string HistoryId { get; set; } 
  [DataMember] 
  public IntegrationStatusV2 IntegrationStatus { get; set; } 
  [DataMember] 
  public string Revision { get; set; } 
  [DataMember] 
  public DateTime BuildDate { get; set; } 

} 

Listning B.7: Datakontraktet ProjectHistory 

 

[DataContract(Name = " ProjectDetails")] 
[KnownType(typeof(IntegrationStatusV2))] 
[KnownType(typeof(ProjectActivityV2))] 
[KnownType(typeof(ProjectState))] 
[KnownType(typeof(List<ProjectHistory>))] 
public class ProjectDetails 
{ 
  [DataMember] 
  public string Name { get; set; } 
  [DataMember] 
  public IntegrationStatusV2 IntegrationStatus { get; set; } 
  [DataMember] 
  public ProjectActivityV2 ProjectActivity { get; set; } 
  [DataMember] 
  public ProjectState ProjectState { get; set; } 
  [DataMember] 
  public string Revision { get; set; } 
  [DataMember] 
  public DateTime LastBuildTime { get; set; } 
  [DataMember] 
  public DateTime NextBuildTime { get; set; } 
  [DataMember] 
  public TimeSpan? RunningTime { get; set; } 
  [DataMember] 
  public string Description { get; set; } 
  [DataMember] 
  public List<ProjectHistory> History { get; set; } 
  [DataMember] 
  public string DeliveryArea { get; set; } 
  [DataMember] 
  public string SourceEngine { get; set; } 
  [DataMember] 
  public string StatusSnapshot { get; set; } 
} 

Listning B.8: Datakontraktet ProjectDetails 
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Det mest detaljerade kontraktet är ProjectHistoryDetails som hanterar historiken och lagrar all 

information om bygget (se Listning B.10) för att lagra ändringar som gjorts i projektet används 

datakontraktet Modifications (se Listning B.9) 

[DataContract(Name = "Modifications")] 
public class Modifications 
{ 
  [DataMember] 
  public string Type { get; set; } 
  [DataMember] 
  public string User { get; set; } 
 
  [DataMember] 
  public string Filename { get; set; } 
  [DataMember] 
  public string Project { get; set; } 
 
  [DataMember] 
  public string Comment { get; set; } 
  [DataMember] 
  [XmlIgnore] 
  public DateTime Date { get; set; } 
 
  [IgnoreDataMemberAttribute] 
  [Browsable(false)] 
  [XmlElement("Date")] 
  public string DateString 
  { 
    get { return this.Date.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); } 
    set { this.Date = DateTime.Parse(value); } 
  } 

} 

Listning B.9: Datakontraktet Modifications 

 

[XmlRoot()] 
[DataContract(Name = "ProjectHistoryDetails")] 
[KnownType(typeof(IntegrationStatusV2))] 
[KnownType(typeof(List<Modifications>))] 
public class ProjectHistoryDetails : IExtensibleDataObject 
{ 
  [DataMember] 
  public string HistoryId { get; set; } 
  [DataMember] 
  public IntegrationStatusV2 IntegrationStatus { get; set; } 
  [DataMember] 
  public string Revision { get; set; } 
  [DataMember] 
  public string ProjectName { get; set; } 
  [DataMember] 
  [XmlIgnore] 
  public DateTime BuildDate { get; set; } 
  [IgnoreDataMemberAttribute] 
  [Browsable(false)] 
  [XmlElement("BuildDate")] 
  public string BuildDateString 
  { 
    get { return this.BuildDate.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); } 
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    set { this.BuildDate = DateTime.Parse(value); } 
  } 
  [DataMember] 
  [XmlIgnore] 
  public TimeSpan RunningTime { get; set; } 
  [IgnoreDataMemberAttribute] 
  [Browsable(false)] 
  [XmlElement("RunningTime")] 
  public string RunningTimeString 
  { 
    get { return this.RunningTime.ToString("c"); } 
    set { this.RunningTime = TimeSpan.Parse(value); } 
  } 
  [DataMember] 
  public string IntegrationRequest { get; set; } 
  [DataMember] 
  [XmlElement("ModificationsSinceLastBuild")] 
  public List<Modifications> ModificationsSinceLastBuild { get; set; } 
  [DataMember] 
  public string XmlFilename { get; set; } 
  [DataMember] 
  public string Xml { get; set; } 
 

} 

Listning B.10: Datakontraktet ProjectHistoryDetails 
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Bilaga C: Konvertering av loggfil via XSLT 

För att konvertera loggfiler innehållande historik används XSL Transformation (XSLT) [19]. 

Historiska data som finns lagrad i loggfilerna beskriver hur tidigare byggda projekt har genomförts och 

log-filerna är formaterade med XML [19]. 

För att hämta ut nödvändig information från XML-filen används XSL Transformation för att på så 

sätt omvandla data och enbart ha kvar det som önskas. Se Listning C.1 för hur inkommande loggfil där 

exekvering av “ping -l 1400 -n 4 127.0.0.1” har gjorts och visar hur den är formaterad innan XSLT-

konverteringen. 

<cruisecontrol project="MySecondProject"> 
  <request source="continuous" buildCondition="IfModificationExists"> 
    Build (IfModificationExists) triggered from continuous 
  </request> 
  <parameters> 
    <parameter name="$CCNetArtifactDirectory" value="C:\CCNet\BuildArtifacts" /> 
    <parameter name="$CCNetBuildCondition" value="IfModificationExists" /> 
    <parameter name="$CCNetBuildDate" value="2014-05-13" /> 
    <parameter name="$CCNetBuildId" value="bd0c3373d3734addb3e1e6429ea7bd5c" /> 
    <parameter name="$CCNetBuildTime" value="11:02:04" /> 
    <parameter name="$CCNetFailureTasks" value="System.Collections.ArrayList" /> 
    <parameter name="$CCNetFailureUsers" value="System.Collections.ArrayList" /> 
    <parameter name="$CCNetIntegrationStatus" value="Unknown" /> 
    <parameter name="$CCNetLabel" value="188460" /> 
    <parameter name="$CCNetLastIntegrationStatus" value="Success" /> 
    <parameter name="$CCNetListenerFile"  
    value="C:\CCNet\BuildArtifacts\MySecondProject_ListenFile.xml" /> 
    <parameter name="$CCNetModifyingUsers"  
    value="System.Collections.ArrayList" /> 
    <parameter name="$CCNetNumericLabel" value="188460" /> 
    <parameter name="$CCNetProject" value="MySecondProject" /> 
    <parameter name="$CCNetProjectUrl" value="http://DEV-AZURE/ccnet" /> 
    <parameter name="$CCNetRequestSource" value="continuous" /> 
    <parameter name="$CCNetUser" value="" /> 
    <parameter name="$CCNetWorkingDirectory" value="C:\Program Files  
    (x86)\CruiseControl.NET\server\MySecondProject\WorkingDirectory" /> 
  </parameters> 
  <modifications> 
    <modification type="modified"> 
      <filename>AlwaysModified</filename> 
      <project>NullSourceControl</project> 
      <date>2014-05-13 11:02:04</date> 
      <user>John "The Duke" Wayne</user> 
      <comment>Making a change</comment> 
      <changeNumber /> 
    </modification> 
  </modifications> 
  <integrationProperties> 
    <CCNetArtifactDirectory>C:\CCNet\BuildArtifacts</CCNetArtifactDirectory> 
    <CCNetBuildCondition>IfModificationExists</CCNetBuildCondition> 
    <CCNetBuildDate>2014-05-13</CCNetBuildDate> 
    <CCNetBuildTime>11:02:04</CCNetBuildTime> 
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    <CCNetFailureUsers /> 
    <CCNetFailureTasks /> 
    <CCNetIntegrationStatus>Success</CCNetIntegrationStatus> 
    <CCNetLabel>188460</CCNetLabel> 
    <CCNetLastIntegrationStatus>Success</CCNetLastIntegrationStatus> 
    <CCNetListenerFile> 
      C:\CCNet\BuildArtifacts\MySecondProject_ListenFile.xml 
    </CCNetListenerFile> 
    <CCNetModifyingUsers> 
      <user>John "The Duke" Wayne</user> 
    </CCNetModifyingUsers> 
    <CCNetNumericLabel>188460</CCNetNumericLabel> 
    <CCNetProject>MySecondProject</CCNetProject> 
    <CCNetProjectUrl>http://DEV-AZURE/ccnet</CCNetProjectUrl> 
    <CCNetRequestSource>continuous</CCNetRequestSource> 
    <CCNetWorkingDirectory> 
      C:\Program Files 
(x86)\CruiseControl.NET\server\MySecondProject\WorkingDirectory 
    </CCNetWorkingDirectory> 
    <CCNetBuildId>bd0c3373d3734addb3e1e6429ea7bd5c</CCNetBuildId> 
    <LastIntegrationStatus>Success</LastIntegrationStatus> 
    <LastSuccessfulIntegrationLabel>188460</LastSuccessfulIntegrationLabel> 
    <LastModificationDate>2014-05-13 11:02:04</LastModificationDate> 
  </integrationProperties> 
  <build date="2014-05-13 11:02:04" buildtime="00:00:03"  
  buildcondition="IfModificationExists"> 
    <buildresults> 
      <task> 
        <buildArgs>-l 1400 -n 4 127.0.0.1</buildArgs> 
        <buildTimeoutSeconds>15</buildTimeoutSeconds> 
        <baseDirectory /> 
        <description>Pinging a server</description> 
        <dynamicValues /> 
        <environment /> 
        <executable>ping.exe</executable> 
        <priority>Normal</priority> 
        <successExitCodes /> 
      </task> 
      <message>Pinging 127.0.0.1 with 1400 bytes of data:</message> 
      <message>Reply from 127.0.0.1: bytes=1400 time&lt;1ms TTL=128</message> 
      <message>Reply from 127.0.0.1: bytes=1400 time&lt;1ms TTL=128</message> 
      <message>Reply from 127.0.0.1: bytes=1400 time&lt;1ms TTL=128</message> 
      <message>Reply from 127.0.0.1: bytes=1400 time&lt;1ms TTL=128</message> 
      <message>Ping statistics for 127.0.0.1:</message> 
      <message>Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),</message> 
      <message>Approximate round trip times in milli-seconds:</message> 
      <message>Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</message> 
    </buildresults> 
  </build> 
</cruisecontrol> 

Listning C.1: Inkommande loggfil för XSLT konverteringen 

För att konvertera XML-filen behövs en XSLT-fil som används för vid konverteringen XML-filen till 

en ny XML-fil. XSLT-filen kan ses som regler för hur översättningen informationen ska, XSLT-fil är 

formaterad som XML, (se Listning C.2). 
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<?xml version="1.0"?> 
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0"> 
  <xsl:output method="xml"/> 
  <xsl:template match="/"> 
    <ProjectHistoryDetails> 
      <HistoryId></HistoryId> 
      <xsl:variable name="modification.list" 
      select="/cruisecontrol/modifications/modification"/> 
      <xsl:if test="/cruisecontrol/exception"> 
        <IntegrationStatus>Exception</IntegrationStatus> 
        <Message> 
          <xsl:value-of select="/cruisecontrol/exception"/> 
        </Message> 
      </xsl:if> 
      <xsl:if test="/cruisecontrol/build/@error"> 
        <IntegrationStatus>Failure</IntegrationStatus> 
      </xsl:if> 
      <xsl:if test="not (/cruisecontrol/build/@error) and not 
(/cruisecontrol/exception)"> 
        <IntegrationStatus>Success</IntegrationStatus> 
      </xsl:if> 
      <Revision> 
        <xsl:value-of select="/cruisecontrol/integrationProperties/CCNetLabel"/> 
      </Revision> 
      <ProjectName> 
        <xsl:value-of select="/cruisecontrol/@project"/> 
      </ProjectName> 
      <BuildDate> 
        <xsl:value-of select="/cruisecontrol/build/@date"/> 
      </BuildDate> 
      <RunningTime> 
        <xsl:value-of select="/cruisecontrol/build/@buildtime"/> 
      </RunningTime> 
      <IntegrationRequest> 
        <xsl:value-of select="/cruisecontrol/request" /> 
      </IntegrationRequest> 
      <ModificationsSinceLastBuild> 
        <xsl:apply-templates select="$modification.list"> 
        <xsl:sort select="date" order="descending" data-type="text" /> 
        </xsl:apply-templates> 
      </ModificationsSinceLastBuild> 
    </ProjectHistoryDetails> 
  </xsl:template> 
  
  <!-- Last Modification template --> 
  <xsl:template match="modification"> 
    <Type> 
      <xsl:value-of select="@type"/> 
    </Type> 
    <User> 
      <xsl:value-of select="user"/> 
    </User> 
    <Project> 
      <xsl:if test="project != ''"> 
        <xsl:value-of select="project"/> 
      </xsl:if> 
    </Project> 
    <Filename> 
      <xsl:value-of select="filename"/> 
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    </Filename> 
    <Comment> 
      <xsl:value-of select="comment"/> 
    </Comment> 
    <Date> 
      <xsl:value-of select="date"/> 
    </Date> 
  </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 

Listning C.2: XSLT-filen som används för konverteringen av loggfilen 

När transformationen har gjorts kommer en ny XML-fil att ha skapats innehållande endast de fält 

som är definierade av XSLT-filen. Den nya XML-filen innehåller endast de fält som är nödvändiga den 

fil som skapats med XSL Transformation finns i Listning C.3. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 
<ProjectHistoryDetails> 
  <HistoryId /> 
  <IntegrationStatus>Success</IntegrationStatus> 
  <Revision>188460</Revision> 
  <ProjectName>MySecondProject</ProjectName> 
  <BuildDate>2014-05-13 11:02:04</BuildDate> 
  <RunningTime>00:00:03</RunningTime> 
  <IntegrationRequest> 
    Build (IfModificationExists) triggered from continuous 
  </IntegrationRequest> 
  <ModificationsSinceLastBuild> 
    <Type>modified</Type> 
    <User>John "The Duke" Wayne</User> 
    <Project>NullSourceControl</Project> 
    <Filename>AlwaysModified</Filename> 
    <Comment>Making a change</Comment> 
    <Date>2014-05-13 11:02:04</Date> 
  </ModificationsSinceLastBuild> 
</ProjectHistoryDetails> 

Listning C.3: Ny XML-fil som skapats genom konvertering via XSLT 

Denna nya XML-filen går sedan göra om till ett objekt genom att deserialisera XML-filen till ett 

objekt som sedan kan sänds över till klienten enligt det kontrakt för datautbyte som önskas. 


