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Abstract 
 
Trafiq is used by Columna for distributing traffic information. Primary functions are to reform 
and distribute information. One important part of this service is the connection to Vägverkets 
(VV) service; Triss. Triss supply Trafiq with traffic-information. The transports of 
information from VV to Columna are currently handled with files sent by FTP. Another 
service is now available from VV where data is sent by http in XML-documents. My 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Columna är en konsultfirma i Borlänge. Tillsamman med konsulttjänster erbjuder Columna 
även trafikinformationstjänster (Columnas hemsida). Dessa tjänster förses med information 
från vägverkets trafikinformationssytem TRISS. Applikationen på Columnas sida kallas för 
Trafiq och överföringen av trafikinformation sker från Vägverket. Idag tillhandahåller 
vägverket en tjänst där trafikinformation överförs i filer från vägverket via FTP till Columna. 
Denna tjänst har numera uppgraderats från Vägverkets sida och bygger i den nyare 
tappningen på överföring av XML via http. 
 

1.2 Syfte och mål 
 
Den utredande delen av examensarbetet innebar en kartläggning av existerande lösning, en 
genomgång av mekanismer och principer bakom webbtjänster samt dess möjligheter inom 
området. De mest grundläggande principerna kring kommunikationen med http och nätverk 
har visat vara ett kraftfullt och enkelt sätt att kommunicera datorer och människor emellan. 
Min utredning skall syfta till att ge förståelse kring kommunikation med http. 
 
Målet är att ge Columna en modernare lösning för sin Trafiqapplikation genom att introducera 
XML och anpassa den existerande lösningen till BizTalk. 
 

1.3 Problemformulering 
 
Det praktiska arbetet innebar i huvudsak en implementation av en XML-del för hantering av 
BizTalk-data från vägverket. Arbetet kretsade mest kring kartläggning av de två olika 
protokollen XML och Edifact. Här visade det sig finnas både innehållsmässiga och 
betydelsemässiga skillnader. 
 

1.4 Avgränsning 
 
Projektet gäller bara konvertering av existerande applikation till VV:s XML-gränssnitt. 
Existerande dataaccesslager och databas skall användas. Den utredande delen kommer bara 
att beröra de tekniska delarna av Internetkommunikation och inte systemutveckling på 
Internet.  
 
På grund av den praktiska betoningen i detta projekt ligger merparten av arbetet på 
utredningen kring Columnas lösning och implementationen. Utredningen kring 
funktionellwebbutveckling får betraktas som mer orienterande än uttömmande. Mer 
avancerade delar inom kommunikation med http som proxystöd och autentisering tas inte upp 
i denna utredning.  
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1.5 Metod 
 
Arbetet bestod i huvudsak av tre moment: 
 

1. Analys och kartläggning av existerande lösning 
2. Inläsning .NET och C# 
3. Implementation 

 

1.5.1 Steg 1 
 
Detta visade sig innebära mest arbete. Då den applikationen har genomgått många revisioner 
var koden inte helt enkel att följa. Kartläggningen visade sig dock vara helt nödvändig för 
steg 2 och steg 3. 
 

1.5.2 Steg 2 
 
Syntax och uppbyggnad i .NET liknar mycket den som funnits på andra plattformar och 
uppvisar mer likhet med språk som Java och C++ än VB6.  Tackvare mina erfarenheter i 
dessa språk var övergången smärtfri. 
 

1.5.3 Steg 3 
 
Då protokoll och metod för överföring var bestämt att skötas med BizTalk, http och XML så 
var delen runt protokoll och överföringsmetod redan bestämd. I den tekniska biten återstod att 
konstruera en objektmodell i C# som skulle svara mot tänkbara krav. 
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2 Utredning – kommunikation med webserver 
 

2.1 Syfte 
 
Fördelarna med webbtjänster är många. I takt med ökade krav på nätverksfunktionalitet har 
mjukvarutillverkarna integrerat hjälpmedel för att distribuera funktioner över nätverk. Allt 
detta sköts nästan helt automatiskt och det är inte svårare att sätta upp en webbtjänst eller 
klient i Microsoft .NET miljö än att skriva en vanlig applikation. Själva kommunikationen 
och protokollen är numera gömd och bakom automatiserande applikationsmallar och wizards.  
 
Tidigare i mitt arbete som konsult och i detta examensarbete har jag utnyttjat min kunskap om 
överföring av data med hjälp av http och funnit detta vara ett kraftfullt redskap. Ställt mot 
klassiska socketlösningar har det visat sig vara en tillförlitlig metod. Med denna utredning vill 
jag belysa vilka mekanismer som driver webbapplikationer och webbtjänster ur ett tekniskt 
perspektiv. Utredningen kompletteras även av kodexempel i C#.  

2.1.1 För vem? 
 
Läsaren förväntas veta vad XML är och ha grundläggande kunskaper i 
nätverkskummunikation och programmering.  
 

2.2 Webbtjänst - Webservices 
 
Webbtjänster (Travis, sida 133-) är en vidareutveckling av distribuerade fjärranrop som 
DCOM, CORBA och Javans RMI.  Idén är att tillåta avancerade anrop till objekt ske över 
nätverk via en webbserver.  
 
Det revolutionerande med webbtjänster är enkelheten, DCOM och CORBA är kända för att 
vara svåra att bemästra. Nyckeln till webbtjänsternas framgång verkar vara att utnyttja kända 
teknologier som http och XML. En annan fördel är att SOAP(Shosoud, sida 4) (Simple Object 
Access Protocol) som definierar hur objekt representeras och anropas bygger på SOAP som är 
produkten av samarbete mer än jakten på konkurrensfördelar. 
  

2.3 Webbapplikation 
 
I likhet med webbtjänster är webbservern också här en grundläggande komponent.  
 
I utvecklingen av XML-mottagaren till Columna användes en webbapplikation. Detta är 
egentligen en vanlig webbsida. I detta fall användes sidan bara  för att ta emot data.  
 

2.4  Protokoll 
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Protokollet spelar en central roll i alla typer av kommunikation över Internet. 
 
Ett protokoll är en överenskommelse mellan en klient (konsument) och en server (producent) 
om ett gemensamt språk båda parter kan förstå.  
 
OSI-modellen (Stallings, sida 21) är en modell för hur datakommunikationsprotokoll byggs 
upp. Med sju stycken olika nivåer definierar OSI-modellen hur de olika delarna i ett 
datakommunikationssystem skall kommunicera. Dom delar som http definierar ligger i den 
högsta, applikationsnivån. Här hittar vi också protokoll som FTP, SMTP (Stallings, sida 689) 
osv. 
 

 
Figur 1, OSI-modellen 

 
(Stallings, sida 428) 
 

2.4.1  Internet, http och TCP/IP 
 
Http är ett mycket vanligt protokoll på Internet (Stallings, sida 726), all Internetsurfning sker 
mot webbservrar och använder http som bärare av information. Detta är en väl beprövad och 
utvecklad metod för kommunikation. Trots sin enkla uppbyggnad är detta ett mycket kraftfullt 
verktyg för utveckling av Internettjänster.  
 
Om http är det vanligaste applikationssprotokollet på Internet är TCP/IP (Stallings, sida 56) 
det vanligaste sättet att implementera de andra nivåerna i OSI-modellen. Så är IP-protokollet 
som tillåter adressering genom ipnummer och TCP-lagret som sköter transporten av data. 
Exempel på en Internetadress/ipnummer är: 192.168.0.90. 
 

Applikation (http) 

Presentation 

Session 

Transport 

Nätverk 

Datalänk 

Fysik 
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Genom att koppla ihop ipnummer med ett namn fås en mer lätthanterlig adressering. Detta 
sköts av så kallade DNS:er (Domain Name Service). 
 

2.5 http, request och response 
 
Kommunikationen med http följer alltid mönstret med anrop och svar. Klienten startar med att 
göra ett anrop eller eng. ”request” och servern svara med ”response”  
 
 

 
Figur 2 request-response modell 

 
 

Request Klient Server 

Response Klient Server 
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Request/Response-rad 
 

Generell header 
 
 

Request/response header 
 

Enhets header 
 
 
 
 

Enhetskroppen 
 

 
 
 
 
Figur 3, Generell uppbyggnad av ett http-meddelande 

 
 
(Stalling sida 732) 
 

• Request/Response-rad: Meddelandetyp och vilken resurs som efterfrågas 
• Generell header: Innehåller data för både request och response meddelanden. 

Dock inte information om det som skickas.  
• Request-header: Innehåller information om klienten och vad som efterfrågas. 
• Response-header: Innehåller information om server och det som skickas i 

svaret.  
• Enhets-header: Innehåller information om enhetskroppen. 
• Enhetskropp: Meddelandekroppen.   

 
 
 
 

2.5.1 Request – klient 
 
Ett requestanropspaket (World Wide Web Consortium, 1997, sida 51-) består av ett huvud 
som innehåller information om vilken typ av anrop som görs, hur mycket data servern kan 
förvänta sig, vilken typ av datakodning som används osv. 
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I det fall Applikationsservern skall användas för att samla in information skickas denna med 
requestanropet. Det finns två vanliga metoder vid requestanrop; POST och GET (Stalling 
734).  
 
 

2.5.1.1 POST 
 
Denna metod tillåter att stora datamängder skickas i den så kallade requestkroppen. Se 
kodexempel i bilaga 3. 
 

2.5.1.2 GET 
 
Get används först och främst för att hämta information från en server. Denna metod används 
oftast då lite data skall skickas vid till exempel surfning. Informationen skickas inte i kroppen 
utan i huvudet. Detta innebär att bara en begränsad mängd data kan skickas.  
 

2.5.1.3 Exempel 1: Request med GET 
 
Med hjälp av testprogrammet (bilaga 4) fångades ett exempel på ett GET-huvud upp från 
Internetexplorer.  
 
GET / HTTP/1.1 
Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, 
application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, 
application/msword, */* 
Accept-Language: sv 
Accept-Encoding: gzip, deflate 
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; 
.NET CLR 1.0.3705) 
Host: localhost:8080 
Connection: Keep-Alive 
 
 
 

2.5.2 Response - server 
 
Efter ett anrop svarar webbservern med ett så kallat response-paket (World Wide Web 
Consortium, 1997, sida 51-) (bilaga 3).  
 

2.5.2.1 Exempel 2: Response från server 
 
Koden till detta exempel finns i bilaga 3 
 
HTTP/1.1 302 Object moved 
Server: Microsoft-IIS/5.1 
Date: Mon, 19 May 2003 20:09:56 GMT 
Location: localstart.asp 
Content-Length: 135 
Content-Type: text/html 
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Set-Cookie: ASPSESSIONIDGQGQQGAU=BJOLPLJAMFHAOPDMCGEKOMMA; 
path=/ 
Cache-control: private 
 
<head><title>Object moved</title></head> 
<body><h1>Object Moved</h1>This object may be found <a 
HREF="localstart.asp">here</a>.</body> 
 
 
Notera raden “Set-cookie”, detta är webbserverns sätt att hantera sessioner. 

2.5.3 SOAP 
 
Detta är egentligen kärnan i vad som kallas webbtjänster idag.  
 
Med XML:s intåg erbjuds en generisk form för att representera datastrukturer som alla 
mjukvarutillverkare kan ta till sig. Detta har lett till samarbeten som SOAP (World Wide Web 
Consortium, 2000), framtaget av bland annat AT&T, SUN, IBM, Microsoft osv.  
 
SOAP erbjuder en standardiserad metod för anrop av funktioner över nätverk. Ett program i 
detta fall definieras av en värd/dator, ett program/objekt och en programdel/metod. Tackvare 
XML och en standard som SOAP kan även enkla statuslösa request-response protokoll som 
http användas till detta.  
 
 

2.6  Applikationsserver 
 
Applikationsserver är ett begrepp för en servermiljö där hela kedjan av tjänster kan utvecklas 
med webbfront i presentationslagret och möjlighet till en databas i lägsta lagret eng. 
”bakend”. Kända aktörer är: 
 
 

Företag Produkt Gratis Kommentar 
IBM Websphere/DB2 Nej Java-baserad 
BEA Weblogic Nej Java-baserad 
SUN SUN ONE Nej Java-baserad 
Netscape Netscape Enterprise server Ja* Javascript-baserad, javastöd 

genom sk. servlets 
GNU/Apache Tomcat Ja Java-baserad 
Apache/PHP  Ja PHP-baserad, scriptspråk 
Oracle Oracle9i Nej Java-baserad 
Microsoft .NET/IIS/SQLServer Nej CLI-baserad (C#, VB7 osv..)
Microsoft COM/MTS/ASP/ 

IIS/SQLServer 
Nej Den vanligaste versionen 

idag. 
Tabell 1, Applikationsservar 

(*)  Äldre versioner går att ladda ner, utvecklingen verkar dock nerlagd.  
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Notera att de flesta företag tillåter nedladdning av test eller utvecklingsversioner. Tomcat är 
dock helt gratis.  
 
Detta är ett stort och viktigt område som inte utreds här.  
 
I samarbete med Columna valdes Microsoft och .NET med C# som plattform för mitt 
examensarbete. 
 

2.6.1 Webbservern  
 
En server är egentligen per definition en programvara som är där för att serva klienter. Den 
flexibla funktionen hos en webbserver tillåter dock att vem som servar vem kan definieras 
efter behag. Till exempel kan ett system för distribuering av väderinformation byggas upp 
runt en server där klienterna frågar servern om väderdata. Samma topologi skulle även kunna 
användas för det motsatta, dvs. klienter eller väderstationer servar en server med 
väderinformation. Nu är rollerna ombytta och webbservern används för att samla in 
information istället.  
 
Tekniskt är en webbserver en lyssnare som uppkopplade mot ett datornätverk lyssnar på en 
kommunikationsport efter inkommande anrop. Denna port är förutbestämd till att vara 80. När 
en klient kopplar upp sig mot servern identifierad med adress och port skickas ett request. 
Detta kan åskådliggöras med ett program som Telnet.  
 

2.6.1.1 Exempel 3: Telnet 
 
bart:~> telnet www.dn.se 80 
Trying 213.132.113.2... 
Connected to www.dn.se. 
Escape character is '^]'. 
 
Genom att nu fråga efter toppdokumentet med ”GET” kan man ladda hem förstasidan på 
www.dn.se! 
 
GET / 
 
Strängen ”GET /” är i detta fall min request på toppdokumentet.  Serverns response är dn:s  
förstasida.  
 
Mer om hur http fungerar hittas på: http://www.w3c.org/Protocols/, 
http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt 
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2.6.2 Dynamiskt innehåll 
 
En förutsättning för applikationsutveckling på Internet med applikationsservar är att 
webbservern tillåter att ett program kan ändra på innehållet i en sida. Idag finns det flera olika 
sätt att programmera en webbserver. Gemensamt för de flesta serverbaserade metoderna är att 
databaskopplingar och sessioner tillåts. 
 
Genom att tillåta programmering på servern kan sidor med dynamiskt innehåll genereras, här 
följer tre vanliga metoder. 
 

2.6.2.1 CGI 
 
CGI (Gundavaram, 1996) eller Common Gateway Interface var den första tekniken för att ge 
webbsidor liv.  
 
Tekniken går ut på att serven slår samman statiskt innehåll med innehåll som ett program 
genererar.  
 
Denna metod kan fortfarande vara användbar då CGI-program kan exekveras i ett annat 
kontext. Till exempel i administrationsprogram där det kan vara önskvärt att exekvera 
program med andra användarrättigheter eller prioritet än den som webbservern besitter.  
 
Vanliga språk i CGI-lösningar: 
 

• Perl-script 
• Bash/sh script 
• Ruby 
• Pyhton  
• C++ 
• … 

 
I detta fall kan egentligen vilket programmeringsspråk som helst användas. Enda 
begränsningen är att språket och webbserven skall stödja CGI.  
 
 

2.6.2.2 Skriptspråk 
 
Nästa steg i utvecklingen av dynamisk webbsidegenerering var skriptspråk som tolkades av 
webbservern. Denna metod revolutionerade utvecklingen på Internet. Genom sin enkelhet 
sattes nya standarder för hur webbutveckling går till.  
 
Vanliga skriptspråkdialekter.  
 

• ASP, Microsoft  
• PHP, Apache/GNU 
• ChilliASP, Chilisoft 
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2.6.2.3 Komponentbaserade 
 
I takt med ökade krav på webbapplikationer har utvecklingen gått mot mer integrerade 
system. Med nyare system som ASP.NET är kopplingen mot webben mer en 
presentationsfråga än utvecklingsfråga. 
 
Webbutveckling i denna nyare form är kanske inte riktigt så enkel och rättfram som tidigare 
ASP-utveckling. Vinsten är en betydligt kraftfullare plattform då man som utvecklare har 
tillgång till alla funktioner som de kompilerande språken Java, C# och VB7 erbjuder.  
 
Vanliga komponentplattformar: 
 

• ASP.NET 
• Webb-komponeneter, (föregångare till ASP.NET, bygger på VB6)  
• Servlets, Äldre teknik för Java-komponenter 
• Java, Sun ONE 
 

2.6.3 Sessioner  
 
Http är i grunden ett så kallat statuslöst protokoll (Stallings, sida 726). Detta innebär att en 
kommunikationssession inte kan ärva egenskaper en gång till en annan. Till exempel finns det 
inte stöd någon sessionskontroll i http, den funktion som gör inloggning möjlig. Detta har 
emellertid lösts genom så kallade cookies på applikationsnivå.  
 
Till exempel är inloggning vanlig på så kallade Community-sidor, sidor där användare med 
speciella intressen eller tillhörighet samlas. För att en användare skall kunna göra debattinlägg 
osv. krävs att det finns en session eller id kopplat till denna användare vid just detta tillfälle.  
 
Metoden för identifiering av klienter är att använda cookies. Tekniken går ut på att servern 
skickar instruktioner med response-headern [10 ref. cookies] ”Set-Cookie:<namn>=<värde>”. 
Klienten skickar sedan med att skicka med cookien i request-headern: 
”Cookie:<namn>=<värde>”. På detta sätt kan en server kontrollera vilken klient som gör 
anrop till en sida.   
 

2.6.4 Databaser, databashanterare 
 
Den absolut vanligaste metoden för lagring och hantering av data i dessa sammanhang är i så 
kallade databaser. Detta är en oftast en stor och mycket dyr mjukvara men miljontals 
mantimmar av utveckling bakom sig. 
 
En databas är egentligen en mycket kraftfull och flexibel datastruktur där dataposter tillåts 
relatera till andra dataposter.  
 
I dag finns det mycket funktionalitet i databaserna som tillåter mer än bara datalagring. Av 
prestandaskäl brukar dataintensiva funktioner läggas i små program i databasen istället för i 
något av dom övre lagren.  
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Vid kommunikation på applikationsnivå med databasen används oftast ett frågespråk: SQL. 
Protokollet brukar vara någon av standarderna kring kommunikation med databaser:  
 

• Microsofts, ODBC 
• DBI  
• JDBC 
• Många fler… 

 
Enligt standard skall detta språk fungera likadant på alla databashanterare som stödjer SQL. 
Nu har emellertid databashanterarna oftast fler funktioner än de som ”ren” SQL erbjuder och 
nya varianter och versioner av SQL-syntaxen tas fram. Minsta gemensamma nämnare i detta 
sammanhang är en standard som kallas SQL-XX till exempel SQL-92 eller SQL-99. För att 
vara säker på att vilken databashanterare som helst skall kunna användas till en applikation 
skall en standard-databaskoppling användas med frågespråket SQL-92. 
  

2.7 Utveckling av tjänster 
 
Det finns många metoder för systemutveckling som används för att se till att kraven från 
beställaren tillgodoses på både affärsmässig och teknisk nivå.  

2.7.1 Lager 
 
På teknisk nivå brukar en så kallad flerlagerlösning (eng n-tier) användas. Detta betyder 
egentligen att man försöker separera olika funktionalitet genom att dela in applikationen i 
olika lager. Ett lager som tillexempel sköter presentationen och ett annat tar hand om 
dataåtkomsten medan ett tredje sköter logiken kring lagerhållningen. 
  
Mellanlagret kan i sin tur delas upp i logiska lager där olika programtekniska skillnader 
definierar vilket lager programkomponenterna skall ligga i. En viktig fördel med denna 
modell är att med väl definierade regler för hur kommunikationen mellan lagren skall skötas 
minskas friktionen när flera utvecklare eller utvecklingsteam är inblandade. En annan fördel 
är att funktioner kan spridas över flera datorer om kraven på prestanda kräver detta.  
 
Som alla goda ting kan även flerlagerlösningar missbrukas. Då alldeles för många lager 
används kan applikationen bli svåröverskådlig och utan en genomtänkt felhantering även svår 
att avlusa.  
 
 

2.8 Utveckling av tjänster i Windows 
 
Microsoft miljö .NET är väl lämpad för utveckling av webbtjänster.  Det finns många olika 
sätt att utveckla Internettjänster i Windows.  
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Metod Databaskoppling Utvecklingsmiljö Kommentar 
SOAP/Webservices Ja VisualStudio.NET Påminner om klassisk 

komponentutveckling. 
All teknik göms. 

NET.ASP Ja VisualStudio.NET Påminner om dom 
såkallade 
webcomponents i 
VB6.  

ASP Ja VisualStudio eller 
VisualStudio.NET 

Bygger på VBScript. 

ISAPI Ja Visual C++ eller  
Visual Basic 

Svårt och krångligt. 
Effektivt och snabbt! 

Tabell 2, Internettjänster i Windows 

2.8.1 MTS och komponenter 
 
Länkbibliotek, DLL eller Dynamic Link Library gör det möjligt att utveckla 
komponentbaserade applikationer i Windows. Med komponenter menas att 
programfunktioner kan implementeras och gömmas i komponenter. Exempel på en sådan 
komponent är MSXML3.DLL som innehåller all funktionalitet för hantering av XML. 
Fördelar med detta är att stora program kan delas upp i många mindre delar som i sig kan 
användas av andra applikationer.  
 
Microsoft Transaction Server erbjuder transaktionshantering av komponenter. 
Komponenterna som måste vara av typen ActiveX exekveras dessutom i en betydligt stabilare 
miljö än den som exekvering i ”bara” Windows erbjuder. Anrop och instantiering skiljer sig 
inte från den som görs i vanlig VisualBasic programmering.  
 

2.8.2 .NET - SOAP 
 
 
All applikationsutveckling i .NET-miljön har det gemensamt att i likhet med utveckling i Java 
så omvandlas all kod till byte-kode för exkvering i en virtuell maskin (VM), CLI.  
 
Nackdelen med .NET gentemot andra miljöer som Websphere och Oracle9i är att Microsoft 
utvecklat ett eget språk och plattform. Dom flesta applikationsservrarna på marknaden 
använder sig av öppna standarder och Java i grunden. Har man väl valt .NET som plattform är 
det svårt att byta om det skulle visa sig nödvändigt.  
 
I webbtjänstsammanhang är .NET väl utvecklat. SOAP och anrop till RPC-tjänster (Remote 
Procedure Call) är i det närmaste helt integrerat. Utvecklingen av en webbtjänst kräver 
egentligen bara tillgång till en webbserver (IIS) och .NET-studio. Både klient- och server-
utveckling är till mycket automatiserat.  
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2.8.3 XML och DOM 
 
För att enkelt kunna hantera XML-dokument tillhandahåller Microsoft i .NET en klass kallad 
System.Xml.XmlDocument och i VB6 MSXML3.DLL. För att hanteringen av både stora och 
mindre dokument skall vara enkel finns det funktioner för inläsning av strängar och av 
strömmar. Användningen av strömmar är mest motiverad då riktigt stora datamängder skall 
hanteras. 
 

2.8.4  Microsoft, BizTalk 
 
Syftet med BizTalk [Travis, sida 171] är överbrygga kommunikations problem mellan olika 
tjänster och plattformar. I fallet med Vägverkets trafikinformation sker informationsutbytet 
med XML och http.   
 

2.9 Diskussion 
 
Kommunikation med http och webbservrar medför vissa begränsningar. Kommunikationen 
initieras alltid av klienten med request-anropet till skillnad mot klassisk socket 
kommunikation där klienten och servern har en öppen kanal. Detta innebär att informationen 
initierad från server inte skickas direkt till klienten utan först efter en klientens förfrågan. I 
realtidsapplikationer och övervakningssystem då både klient och server måste förmedla 
information snabbt kan en klassisk kommunikationslösning med sockets vara att föredra.  
 

2.9.1 Slutsats 
 
I utvecklingen av XML-applikationen för Columna använde jag mig av Microsoft .NET och 
en metod kallad ”Web application”. Det fanns inget behov för fullfjädrade webbtjänster då 
applikationen egentligen bara skulle ta emot och bearbeta ett XML-dokument.  
 

2.9.1.1 Fördelar 
 
Efter att ha arbetat som konsult har jag kommit i kontakt med serverlösningar som inte 
baserar sig på webbservar och http. Webblösningar har tydligt stått ut som det bättre 
alternativet då en applikationsserver ofta erbjuder en säker miljö med kontroll av 
minnesläckage och skenande program.  
 
Mycket av det positiva intryck jag fått till denna metod beror på det enkla och rena API i 
.NET.  
 
 

2.9.1.2 Nackdelar 
 
I till exempel chatt program som IRC där förbindelsen med servern måste vara oavbruten kan 
inte ett request-response protokoll användas. I dessa applikationer är vanlig 
socketkommunikation det bästa alternativet. 
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3 Trafiq - nuläge 
 
Trafiq är komponentbaserat och använder sig av MS-SQLServer-2000. Alla komponenter och 
applikationer är skrivna i VisualBasic version 6. Datahanteringen sker via ett 
dataåtkomstlager i form av storedprocedures som i sin tur anropas av komponentlager för 
dataåtkomst. Komponenterna är avsedda att exekveras i Microsoft Transaction Server (MTS).  
 
Informationen hämtas in i Trafiq genom i 4 steg: 
 

1) Edifactfilen läggs upp på Columnas server med FTP 
2) TrafiqIFF applikationen skapar en datastruktur med Recordset som korresponderar 

mot databasstrukturen.  
3) Datastrukturen populeras/fylls av information från filen. 
4) Datastrukturen skickas till dataaccesslager för att propageras ner i databasen.  

 
 

MSSQLServer
Trafiq.Trafiq

Trafiq

InternetFTP/Edifact

ADOR

TRISS

FTP/Edifact

 
Figur 4, Topologi 
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3.1 Komponentstruktur – upphämtning av datastruktur 
 
Principen bakom Trafiq:s dataflöde är att använda sig av ett ADOR.Recordset skapat med 
SHAPE. Detta ger nästlade recordsets, en typ där ett fält kan innehålla ytterligare recodsets. 
Strukturen korresponderar mot tabellstrukturen i kärntabellerna, se beskrivning av 
databasstruktur.  
 
 
 

 
Figur 5 

 

3.2 Komponentstruktur - propagering av data  
 
 
När data alla fälten i en upphämtad recordset-struktur är populerade anropas följande funktion 
med ett populerat recordset som argument:  
 

Microsoft 
FTP-Server 

Filsystem 

TrafiqIFF 

TrafiqServiceFacade.tcdServiceClass.GetEmptySituati
on() 

TrafiqBoEntities.SituationManager.GetEmpty() 

TrafiqDataAccess.SituationFetcher.GetEmptyRecordS
et() 

ADODB.Recordset 

MSSQLServer 
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Figur 6 

 
 

3.3 Trafiq-databas 
 
Trafiq bygger på MS-SQLServer 2000 och har utvecklats i omgångar. Det har tyvärr uppstått 
en del redundans och databas-strukturen är inte lägre helt enkelt att följa. Det är främst i 
delarna runt meddelande och typer det uppstått en del förbistring då dessa anpassats till dom 
nya typer av meddelanden som ständigt kommer.  
 

3.4 Databastabeller 
 
Informationen i Trafiq består av händelser som lagras i ”situation”. Till varje händelse kan 
flera situationer (”element”) knytas och till varje element knyts information i from av attribut 
(”elementattributes”) och position (”location”).  
 
De tabeller som berörs direkt av mitt arbete: 

3.4.1 Situation 
 
Fältnamn Datatyp Nyckel Kommentar 

TrafiqServiceFacade.fcdServiceTrafiq. 
SaveSituation(ADOR.Recodset) 

TRafiqBoEntites .SituationManager. 
Save(ADOR.Recodset) 

TrafiqDataAccess.SituationManager.  
Save(ADOR.Recordset) 

TrafiqIFF 
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SITUATIONID Number PK  
SUPPLIERID Number FK: SUPPLIERID  
ExternalKey Varchar(50)  Motsvarande nyckel för 

VV:s databas 
Tabell 3 

 

3.4.2 Element 
 
Fältnamn Datatyp Nyckel Kommentar 
ELEMENTID Number PK  
SITUATIONID Number FK: SITUATION  
SUPPLIERID Number FK: SUPPLIERID Verkar inte användas 
CREATETIME Date   
STARTTIME Date  Definierar starten på 

spannet 
STOPTIME Date  Definierar slutet på 

spannet 
EXPIRETIME Date  Indikerar när en post 

skall tas bort 
PHRASEID Number FK:PHRASE  
GROUPID Number FK:GROUP I group-tabellen hittad 

DOB-koden.  
EXTERNALKEY Varchar (50)   
DELIVER Date   
UPDATETIME Date   
DELETETIME Date   
PHRASETEXT Varchar(50)  Vet inte när detta sätts?
GROUPTEXT Varchar(50)  Vet inte när detta sätts?
AlertCode Number  ? 
Tabell 4 

 
 
 

3.4.3 Elementattributes 
 
Fältnamn Datatyp Nyckel Kommentar 
Elementattributesid Number PK  
ELEMENTID Number FK:ELEMENT  
SITUATIONID Number FK: SITUATION  
SUPPLIERID Number FK: SUPPLIERID  
ATTRIBUTEID Number FK:ATTRIBUTE  
VALUE Varchar(750)   
ATTRIBUTETEXT Varchar(50)   
Tabell 5 
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3.4.4 Location 
 
Fältnamn Datatyp Nyckel Kommentar 
LOCATIONID Number PK  
ELEMENTID Number FK:ELEMENT  
SITUATIONID Number FK: SITUATION  
SUPPLIERID Number FK: SUPPLIERID  
PrimaryLocCode Number   
SecondaryLocCode Number   
Extent Number   
Direction Number   
LocationText Varchar(255)   
XRT90 Number   
YRT90 Number   
CountyNo Number   
Tabell 6 

 

3.4.5 VVIS 
 
Denna tabell skall bara uppdateras. 
 
Fältnamn Datatyp Nyckel Kommentar 
Measurepointid Number PK  
Xcordinate Number   
Ycordinate Number   
Mpointname Nvarchar(30)   
Measuretime Date   
Tyta Varchar(10)   
Tluft Varchar(10)   
Vimed Varchar(10)   
Virik Varchar(10)   
Ned_typ Varchar(20)   
Ned_maengd Varchar(10)   
Deviver Number   
Areacode Number   
Description Varchar(255)   
Roadno Number   
Countyno Number   
Tabell 7 
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3.4.6 Tabellstruktur - situation 
 

3.4.6.1 Tabelldiagram 
 
Läs tabellen från vänster till höger. Databastabellerna i vänstra kolumnen är knutna till 
tabllerna i övre raden genom fältet i tabellen.  
 
 Situation Element Location ElementAttribute
Situation - - - - 
Element SituationId - - - 
Location SituationId ElementId - - 
ElementAttribute SituationId ElementId - - 
Tabell 8 

3.4.7 Tabellstruktur – konvertering 
 
Principen bakom konverteringsfunktionerna i Trafiq är att använda vyn ”VCONVERTS”.  
 
Då de parametrar som XML-dokumenten från TRISS erbjuder är av mer verbal karaktär så 
användes konverteringsfunktionen på lite annorlunda sätt jämfört med den ursprungliga 
applikationen. Mer information finns i beskrivning av klasserna.  
 
Vyn kopplar ihop två stycken tabeller; CONVERTS och PHRASE_GROUP. 
 

3.4.7.1 CONVERTS 
 
Fältnamn Datatyp Nyckel Kommentar 
ID Number Pk   
CONVERTTYPE Smallnumber   
CODE Nuber   
PHRASE1 Varchar(3)   
QUANT Varchar(3)   
VALUE Varchar(10)   
SPEC Varchar(3)   
PHRASE2 Varchar(3)   
PHRASE3 Varchar(3)   
PHRASE4 Varchar(3)   
DEFPHR Varchar(3)   
DEFQ Varchar(3)   
PHRASE Varchar(255)   
CLASS Smallnumber   
NATURE Varchar(1)   
DURATION Varchar(1)   
Q_TYPE Smallnumber   
PHRASEID1 Number   
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PHRASEID2 Number   
PHRASEID3 Number   
PHRASEID4 Number   
Tabell 9 

3.4.7.2 PHRASE_GROUP 
 
Fältnamn Datatyp Nyckel Kommentar 
PHRASEID Number PK  
GROUPID Number PK  
Tabell 10 

3.4.7.3 Vy:VCONVERTS 
 
Fältnamn Datatyp Nyckel Kommentar 
ID          
CONVERTTYPE 
CODE        PHRASE1 
QUANT VALUE      
SPEC PHRASE2 
PHRASE3 PHRASE4 
DEFPHR DEFQ 
PHRASE                          
CLASS  NATURE 
DURATION Q_TYPE 
PHRASEID1   
PHRASEID2   
PHRASEID3   
PHRASEID4   
GROUPID2    
GROUPID3    
GROUPID4    
GROUPID1     

Se 
PHRASE_GROUP 
och CONVERTS 

  

Tabell 11 

3.5 Information kontra databasmodell 
 
Strukturen med ett ”situation” objekt överst och med under objekt Element och Location är 
enkel och bra och korresponderar mot XML-dokumentets uppbyggnad. Detta kommer sig av 
att det fortfarande är samma informationssystem i botten. De delar som baserar sig systemet 
med ”phraseid” och ”groupid” bygger på två olika grupperingssystem som visserligen verkar 
vara direkt motsvarande men ändå otydligt.   
 
Informationen i XML-arket håller information på verbal form, exempelvis beskrivs en 
riktning i databas med en siffra och i XML-datat med orden ”positive”, ”negative” eller 
”both”. Speciellt i fallet med beskrivningen av DOB-kod med XML-erkets ”xsi_type” verkar 
detta klumpigt. Detta är något som förhoppningsvis skall lösas. En första lösning på detta 



Högskolan Dalarna    Examensarbete inom datateknik, E2661D 
Josef Elgeholm  C-uppsats 10p 
 

Högskolan Dalarna  Telefon: 023 - 77 80 00 
Röda vägen 3  Telefax:023 – 77 80 50 
781 88  BORLÄNGE  URL: http:// www.du.se 

Sida 22 

 

problem är att skriva konverteringsklasser som till en början bygger på så kallade 
hashtabeller.  
  

4 Trafiq – ny lösning  
 
Den nya lösningen går ut på att utnyttja Vägverkets bizTalk-tjänst. VV kopplar upp sig med 
en http-klient liknande den i bilaga 3.  
 
På Columna skall en webbapplikation lyssna och ta emot data som Postas från VV:s sida. 
 
Det finns även planer på att separera webbservern och databashanteraren.  
 

4.1 Ny topologi 

Server
Trafiq/IIS

MSSQLServer

Trafiqdatabas

HTTP/XML
HTTP/XML

 
Figur 7 
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4.1.1   Komponentstruktur – hämtning av datastruktur 
 
 

 
Figur 8 

Då samma komponenter används i den nya lösningen som i den äldre används samma princip 
i propageringen som i tidigare lösning.  
 

4.1.2 Ny tabell: VerbalToDOB 
 
Detta är en ny tabell som lagts till för just konverteringen av XML till Trafiq. Då 
DOBkoderna  numer skickas på verbalform i attributtaggen xsi_type konverteras denna med 
hjälp av denna tabell:  
 
 
 
Fältnamn Datatyp Nyckel Kommentar 
Verbal Varchar(50)   Indexerad för snabbare 

sökning. 
DOB Char(3) PK Dob-koden 
Tabell 12 

IIS/TrafiqIFF 
http/XM

ConverterClass.Situation 

ConverterClass.ElementAttribute 

Äldre Trafiq-dataacesslager.  

Trafiqdatabas 

ConverterClass.ElementSituation 

ConverterClass.ElementLocation 
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4.1.2.1 Verbal till DOB alla koder 

 
DOB Verbal 
ACC AccidentType 
ACT ActivitiesType 
APL ActionPlanType 
AVS AverageSpeedType 
CTT ConcentrationType 
DEC Delays/CancellationsType 
EQU Traffic Equipment StatusType 
EXH Exhaust pollutionType 
FER Ferries/TrainsType 
FLO FlowType 
FOS Fog/Smoke/DustType 
INC IncidentType 
INF ServiceInformationType 
IVD IndividualVehicleDataType 
LOS LevelOfServiceType 
MHZ MovingHazardsType 
OCC OccupancyType 
ODM Origin-destinationMatrixType 
OHZ ObstructionHazardsType 
OPA OperatorActionsType 
PAR CarparksType 
PRE PrecipitationType 
RCS RoadConditionType 
RES TrafficRestrictionsType 
RMT RoadWorksType 
ROU ReroutingType 
SHZ SkidHazardsType 
SIG TrafficSignalPlansType 
SNE Snow/IceEquipmentType 
SNO SnowOnTheRoad(s)Type 
TTM TravelTimeType 
WDA WeatherDataType 
WIN WindType 

Tabell 13 
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5 Edifact och Xml 
 
En stor del av jobbet handlade om att matcha nya dataformat mot det tidigare använda 
Edifact. Det visade sig att det saknades en del information i det nyare formatet. Då det 
fortfarande bygger på samma system i botten så finns all information tillgängligt om än i 
annan form. För att överbrygga detta byggdes en konverteringsklass (se klassbeskrivningar).  
 

5.1 Edifact  
 
Edifact är en samling regler och bestämmelser för hur information kring transporter skall 
definieras och hanteras. Vinsten med Edifact är att alla inblandade i en transport har ett 
gemensamt språk oavsett mellan vilka länder gods skickas. (UNECE)  
 

5.2 Mappning 
 
I den första kolumnen står namnet på taggen som användes på det äldre formatet. Kolumnen 
med namnet XML-tagg innehåller motsvarande tagg i XML-dokumentet.  

5.2.1 SITUATION 
 
Edifact Datatyp XML-tagg Kommentar/Fält 
Trisstoryobid, oid, 
objectid, obid 

Number ObHistID Db:Situation. 
Externalkey 

Tabell 14 

5.2.2 ELEMENT 
 
Edifact Datatyp XML-tagg Kommentar/Fält 
Operation Char (“U”|”D”|...?)  Se kommentarer/ 

Db:Element.Status 
Alertcode Number  Se kommentarer/ 

Db:Element.Phraseid, 
Db:Element.GroupId 

Starttime Datetime ValidityPeriod. 
ValidityPeriodStart 

Db:Element. 
startTime. 

Stoptime Datetime ValidityPeriod. 
ValidityPeriodEnd 

Db:Element. 
StopTime 

Tabell 15 

5.2.3 ELEMENTATTRIBUTES 
 
Edifact Datatyp XML-tagg Kommentar/Fält 
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Description, comment String SituationElement. 
Comment 

Db:Elementattributes. 
Value 
Db:Elementattributes. 
Attributeid=215  

Tabell 16 

5.2.4 LOCATION 
 
Edifact Datatyp XML-tagg Kommentar/Fält 
SectionNo Number SituationElement. 

SectionNo 
Db:Location. 
SectionNo 

Locationtext String ElementLocation. 
LocationText 

Db:Location. 
LocationText 

Loccode Number ElementLocation. 
LocationCodeExtent 
FirstLocationCode 

Db:Location. 
PrimaryLocCode 

- Direction Number ElementLocation. 
LocationCodeExtent. 
Direction 

“Positive”, 
“Negative”? eller 
“Both”. – kräver 
konvertering 
Db:Location. 
Direction 

- Extent Number ElementLocation. 
LocationCodeExtent. 
Extent 

Db:Location. 
Extent 

Tabell 17 

5.2.5 VVIS 
(Läs xml-taggar med ResponseRTData.TrafficData) 
 
Edifact Datatyp XML-tagg Kommentar/Fält 
Measurepointid Number TrafficDataMeasurementPoint. 

MeasurementPointIdentification
 

Airtemp Number TrafficDataMeasurementPoint. 
AirTemperature 

 

Roadtemp Number TrafficDataMeasurementPoint. 
SurfaceTemperature 

 

Winddirection Number TrafficDataMeasurementPoint. 
WindDirection 

 

Windstrength Number TrafficDataMeasurementPoint. 
WindSpeed 

 

Precipitationquantify Number TrafficDataMeasurementPoint. 
PrecipitaionVolyme 

 

Precipitationtype Number TrafficDataMeasurementPoint. 
PrecipitaionCode 

 

StartTime Date TrafficDataMeasurementPoint 
MeasurementTime 

Db:measuretime 
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Tabell 18 

5.2.6 Edifact-taggar utan motsvarighet i XML 
 
 
Tag Datatyp Kommentar 
Obtype   
LocationX  Kan hämtas genom loccode 
LocationY  Kan hämtas genom loccode 
Condition1   
Condition2   
Warningno   
Tabell 19 

 

5.3 Konverteringar  
 

5.3.1 Operation 
 
”Operation” avgör hur data skall behandlas, det finns tre olika fall:  
 

1. Aktivt element som inte uppdaterats. 
2. Uppdaterat element 
3. Raderat element 

 
”Element.Status” håller denna information.  
 
I det nya formatet är det bara läge 3 som kan identifieras. Detta görs genom kontroll av om 
”Situation.ExpiryTime” är satt i XML arket.  
 
 

5.3.2 CountyNo, SectionNo, X och Y 
 
Det saknade positions information i form av X -, Y- koordinater, CountyNo och SectionNo. 
Denna information gick emellertid att ta fram med hjälp av Loccode.  
 



Högskolan Dalarna    Examensarbete inom datateknik, E2661D 
Josef Elgeholm  C-uppsats 10p 
 

Högskolan Dalarna  Telefon: 023 - 77 80 00 
Röda vägen 3  Telefax:023 – 77 80 50 
781 88  BORLÄNGE  URL: http:// www.du.se 

Sida 28 

 

 

6 Implementation - Utförande 
 
 
Övergripande struktur: 
 
Informationen kommer från Vägverket på formen av XML med protokollet http. Mottagaren 
implementeras som en webbsida i webbservern på Columna där mottagningen och parsningen 
sker. Ingen funktionalitet som är kopplad till själva Trafiq finns här utan bara generella 
funktioner som rör hantering av XML.  
 
XML-dokumentet läses från topp till botten (Top-down) med hjälp av en iterativ parser 
[Kozen, sida 157]. Varje par av namn och värde skickas till en objektstruktur identifierat av 
ett huvudobjekt. Huvud objektet kan vara av två olika typer: ”VVIS_measurement” eller 
”Situation” beroende på vilken typ av dokument som skickas.  
 
För varje par av namn och data, hädanefter kallad tuppel, som skickas ner i huvudobjektet kan 
objektet välja att göra tre saker. 
 

1. Behåll data i objekt 
2. Skapa nytt underobjekt 
3. Skicka vidare data till underobjekt   

 
Objekten i som används för parsning ”ConverterClass” implementerar alla interfacet 
”Idbtable” som garanterar grundläggande funktioner som ”Propagate” för updatering av 
databas och ”doConvertion” för convertering av data. All databashantering sker i dessa 
objekt. Under initiering skapas i fallet med objektet situation en koppling till 
dataaccesskomponeneterna TrafiqServiceFacade.fdServiceTrafiqClass. Genom ADOR-arvet 
erhålls funktionalitet för ADOR-recordset.  
 
Felhanteringen är av semantisk typ, mer en kontroll av att rätt data är satt än att dokumentets 
syntax är korrekt.  

6.1 Klassbeskrivningar 
 

6.1.1 Interface 
6.1.1.1 IDbtable 

 
Syftar till att ge en minsta gemensam nämnare för alla klasser som skall hantera tabeller.  
 
Alla klasser som inmpelementerar detta interface har funktionerna: 
 
void Propagate();  
 void doConvertion(string tag, string val); 
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6.1.1.1.1.1 doConvertion(string tag, string val) 
 
Denna funktion tar par av data (2-tuppel), exempelvis {”loccode”, ”38921”}. Om denna 
tuppel tillhör denna klass så lagras val i klassen. Om tuppeln inte tillhör denna klass skickas 
tuppeln förslagsvis ner i objekthierarkin.  

6.1.1.1.1.2 Propagate() 
 
I och med funktionen propagate() görs sista steget i uppdateringen. Alla förändringar gjorda 
med doConvertion(…) ”propageras” ner till dataaccess lagren.  

 

6.1.2 Klasser, IDbtable relaterade 
6.1.2.1 DatabaseConnection 

 
Denna klass håller information om databaskopplingar.  
 

6.1.2.2 ADOR_Adapter 
 
Ärver: DatabaseConnection 
 
Innehåller funktioner för hantering av ADOR.Recordset 
 

6.1.2.3 ADOR_Adapter_w_time 
 
Ärver: ADOR_Adapter 
 
Denna klass lägger till funktionalitet för hantering av gemensamma data som start- och stopp- 
data. 
 

6.1.2.4 VVIS_Measurement 
 
Ärver: DatabaseConnection  
Implementerar: IDbtable 
 
Detta är en klass för hantering av VVIS mätdata.  
 

6.1.2.5 ElementAttribute 
 
Ärver: ADOR_Adapter 
Implementerar: IDbtable 
 
Klass för hantering av tabellen elementatribute 
 

6.1.2.6 ElementLocation 
 
Ärver: ADOR_Adapter_w_time 
Implementerar: IDbtable 
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Klass för hantering av tabellen Location 
 

6.1.2.7 ElementSituation 
 
Ärver: ADOR_Adapter_w_time 
Implementerar: IDbtable 
 
Klass för hantering av tabellen Element 
 

6.1.2.8 Situation 
 
Ärver: ADOR_Adapter_w_time 
Implementerar: IDbtable 
Klass för hantering av tabellen Situation 
 

6.1.3 Klasser för datakonvertering 
 
För att lösa problemen med att data representerades på olika sätt krävdes det en klass: 
ConvertData för detta.  
 

6.1.3.1 ConvertData 
 
Ärver: DatabaseConnection 
 

6.1.3.1.1 Metoder 

6.1.3.1.1.1 Lookup_xsi(string xsi_type, ref string dob, ref int groupid, ref int nameid) 
 
Metod för konvertering av verbal-xsityp till dob, groupid och nameid.  

6.1.3.1.1.2 lookup_phrase(string phrase, ref int group_ids, ref int phrase_ids) 
 
Metod för uppslag av phraseid och groupid med phrase som identifierare.  
 
Denna metod använder sig av ”ConvertList”-funktionen. Uppslag görs strängen phrase1, 
tvärtom mot tidigare då informationen kom i form av nummer. 

6.1.3.1.1.3 lookup_XY(int sectionno, ref long x, ref long y) 
 
Metod för att hämta X och Y kordinater med hjälp av sectionno.  
 

6.1.3.1.1.4 lookup_county_from_loccode(int loccode, ref int countynr) 
 
Metod för att hämta county med loccode. 



Högskolan Dalarna    Examensarbete inom datateknik, E2661D 
Josef Elgeholm  C-uppsats 10p 
 

Högskolan Dalarna  Telefon: 023 - 77 80 00 
Röda vägen 3  Telefax:023 – 77 80 50 
781 88  BORLÄNGE  URL: http:// www.du.se 

Sida 31 

 

6.1.3.1.1.5 lookup_sectiono_from_loccode(int loccode, ref int sectionno) 
 
Metod för att hämta sectionnumber med loccode.  

6.1.3.1.1.6 lookup_XY_from_loccode(int loccode, ref long x, ref long y) 
 
Metod för att hämta X och Y med loccode.  
 

7 Test av funktion 
 

7.1  Trafiq 
Som testbänk användes två applikationer en för test av konverteringsklassen direkt (figur 1) 
och en för test av webbtjänst (figur 2).  
 

7.1.1  Testapplikation - direktanrop 
 

 
Figur 9 

 

7.1.2 Testapplikation – httpanrop 
 

 
Figur 10 

 
 
 
Ett problem som kan uppstå vid utveckling av webbtjänster är att tjänsten exekveras av en 
användare som saknar rättigheter att utföra t.ex. avlusning. Att köra applikationen som en 
vanlig applikation löser alla sådana problem .  
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7.2 Nätverksfunktioner 
 
För att snappa upp och avlusa mina http-anrop till och från serven användes en applikation: 

 
Figur 11 

  
 
 

8 Kontroll av data 
 
För att kontrollera att rätt data har kommit in användes denna sql-fråga: 
 
select  s.*, e.*, ea.*, l.* 
from situation s, 
 element e, 
 location l,  
 elementattributes ea 
where e.situationid = s.situationid 
and ea.elementid = e.elementid 
and l.elementid = e.elementid 
order by s.situationid desc 
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9 Slutsats - utförande 
 
I kartläggningen av Columnas Trafiqapplikation fick jag ytterligare insyn i hur en 
systemlösning kan se ut. Trafiq verkar vara en genomtänkt lösning byggd med tanke på 
framtida utbyggnader. Med väl separerade lager och relativt enkla och lättbegripliga metoder 
för dataaccess känns designen relativt ren.  
 
Det som har varit svårt är att det inte funnits någon systemdokumentation att tillgå annan än 
orienterande. För karläggningen var jag tvungen att gå igenom koden rad för rad och följa 
anropen genom flerlagerarkitekturen. Den resulterande lösningen med mottagaren och 
konverteringsklasserna känns stabil och relativt enkel att bygga ut och ändra om det skulle 
visa sig nödvändigt.  
 
 

10 Bilagor 

10.1 Exempelfiler 

10.1.1 BILAGA 1: XML från TRISS 
 

- <ResponseSituation> 
- <Situation> 
  <ObjectId>VV:Situation:5719704</ObjectId>  
  <Version>16052404</Version>  
  <CreationTime>2002-11-18T07:00:50+01:00</CreationTime>  
  <ExpiryTime>2002-11-18T08:01:04+01:00</ExpiryTime>  
- <ValidityPeriod> 
  <ValidityPeriodStart>2002-11-18T07:47:03+01:00</ValidityPeriodStart>  
  <ValidityPeriodEnd>2002-11-18T08:02:03+01:00</ValidityPeriodEnd>  
  </ValidityPeriod> 

- <SituationElement xsi_type="LevelOfServiceType"> 
  <Phrase>LS3</Phrase>  
  <Comment>Rv45 i riktning mot Centrum: Genomsnittshastighet (nu) 50 

km/h.</Comment>  
  <ElementState>Active</ElementState>  
  <Severity>LowSeverity</Severity>  
  <CodedDuration>1</CodedDuration>  
- <ElementLocation> 
  <LocationText>Rv 45, Falutorget</LocationText>  
- <LocationCodeExtent> 
  <LocationCodeTableReference>E33</LocationCodeTableReference>  
  <LocationCodeTableVersionNumber>1</LocationCodeTableVersionNumber>  
  <FirstLocationCode>10486</FirstLocationCode>  
  <Direction>Positive</Direction>  
  <SecondLocationCode />  
  <Extent>0</Extent>  
  </LocationCodeExtent> 
  </ElementLocation> 
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- <SupplementaryInformation> 
  <AdviceCode />  
  </SupplementaryInformation> 

- <Consequence> 
- <Advice> 
  <DiversionAdvice>0</DiversionAdvice>  
  </Advice> 
  </Consequence> 

  <ProcessingIndicator />  
  <SectionNo />  
  </SituationElement> 

  <EventCode>115</EventCode>  
  <ObHistID>5719704</ObHistID>  
  <VerHistID>16052404</VerHistID>  
  </Situation> 
  </ResponseSituation> 

10.1.2 BILAGA 2: Edifact 
 
"[begin object]" 
"ObType",2000 
"CreateServer",3 
"ObjectID",5207840 
"Operation","U" 
"StartTime",#2003-04-08 14:10:17# 
"StopTime",#2003-04-08 14:25:17# 
"Description","Meddelande från Göteborg (Automatiska kömeddelanden) :  I riktning Mot 
Frölunda. Genomsnittshastigheten är (nu) 44 km/h" 
"Diversion",#FALSE# 
"AlertCode",115 
"Duration",1 
"AffectCode",3 
"[begin restriction]" 
"SpeedLimit",0 
"WeightLimit",0 
"LengthLimit",0 
"WidthLimit",0 
"HeightLimit",0 
"RoadClosed",#FALSE# 
"NoOverTake",#FALSE# 
"[end restriction]" 
"[begin Schedule]" 
"[end Schedule]" 
"LocationX",640100941 
"LocationY",126668466 
"LocationText","E 6.20 på Västerleden, Rödastensmotet -> Järnbrottsmotet vid 
Gnistängstunneln  i  Västra Götalands län." 
"[begin LocationLinks]" 
"[end LocationLinks]" 
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"[begin LocationLocation]" 
"LocCode",10411,"Direction",1,"Extent",0,"BothDirections",#FALSE# 
"[end LocationLocation]" 
"[begin LocationSection]" 
"[end LocationSection]" 
"[end object]" 
"[begin object]" 
"ObType",2000 
"CreateServer",3 
"ObjectID",5207920 
"Operation","D" 
"StartTime",#2003-04-08 14:10:01# 
"StopTime",#2003-04-08 14:25:01# 
"Description","Meddelande från Göteborg (Automatiska kömeddelanden) :  I riktning (N)       
. Genomsnittshastigheten är (nu) 47 km/h" 
"Diversion",#FALSE# 
"AlertCode",115 
"Duration",1 
"AffectCode",3 
"[begin restriction]" 
"SpeedLimit",0 
"WeightLimit",0 
"LengthLimit",0 
"WidthLimit",0 
"HeightLimit",0 
"RoadClosed",#FALSE# 
"NoOverTake",#FALSE# 
"[end restriction]" 
"[begin Schedule]" 
"[end Schedule]" 
"LocationX",640566883 
"LocationY",127282026 
"LocationText","E 6, Göteborg -> Varberg vid Gullbergsmotet (Göteborg)  i  Västra 
Götalands län." 
"[begin LocationLinks]" 
"[end LocationLinks]" 
"[begin LocationLocation]" 
"LocCode",10358,"Direction",0,"Extent",0,"BothDirections",#FALSE# 
"[end LocationLocation]" 
"[begin LocationSection]" 
"[end LocationSection]" 
"[end object]" 
  

 

10.2 Källkod 
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10.2.1 BILAGA 3: Skicka data med http och Postmetoden 
private void button2_Click(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
    
 // Deklareationer 
 char[] tmpBuf;  
 long bfrSz;  
 
 // FileToSend skall vara en textruta och innehåller filnamnet på filen som skall sändas 
 if(FileToSend.Text == "")  
 { 
  MessageBox.Show("Välj en fil");  
  return;  
 } 
 
 // Skapa webbklient 
 WebRequest req = HttpWebRequest.Create(PostUri.Text); 
    
 // Välj metod 
 req.Method = "POST"; 
 
 // Skapa filtröm 
 StreamReader file_r = new StreamReader(FileToSend.Text); 
    
 try  
 { 
  bfrSz = file_r.BaseStream.Length; 
  // deklarera buffer 
  tmpBuf = new Char[bfrSz];  
     
  // Läs in fil 
  int actual_read = file_r.Read(tmpBuf,0, (int) bfrSz); 
     
  // Stäng fil 
  file_r.Close(); 
 
  // Lägg allt i en fil 
  string str = new String(tmpBuf);  
 
  req.ContentLength = str.Length;  
     
  // Initiera skrivströmmar 
  StreamWriter sr = new StreamWriter(req.GetRequestStream()); 
 
  // Skriv och stäng 
  sr.Write(str); 
  sr.Close(); 
 
  // Vänta på svar 
  HttpWebResponse resp = (HttpWebResponse) req.GetResponse(); 
     
  // Läs svar 
  StreamReader srdr = new StreamReader(resp.GetResponseStream()); 
  MessageBox.Show("Servern svarade:" + srdr.ReadToEnd()); 
  resp.Close();  
 } 
    
 catch(WebException we)  
 { 
  MessageBox.Show("Fel uppstod:" + we.Message); 
 } 
} 
 

10.2.2 BILAGA 4: Testserver, port 8080 
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
 // Definitioner 
 string in_string;  
 int buffersize = 200; 
 int port = 8080; 
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byte[] curr_buff = new Byte[buffersize]; 
   
 // Definiera inplats 
 int i; 
 
 //Deklarera server 
 TcpListener my_server = new TcpListener(port); 
 Socket client;  
 
 in_string = ""; 
 
 // Initiera server 
 my_server.Start();  
    
 // Vänta på inkommande anslutning 
 client = my_server.AcceptSocket(); 
    
 curr_size = client.Receive(curr_buff); 
 
 // Konvertera inkommande data till strängar 
 for(i = 0 ; i < curr_size ; i++)   
 { 
  in_string = in_string + Convert.ToChar(curr_buff[i]);   
 } 
    
 // Lagra undan inläst text 
 ServerOutput.Text = in_string;  
    
 // Återställ 
 my_server.Stop(); 
} 

 

10.2.3 BILAGA 5: Webbapplikation 
 
using System; 
 
using System.Xml; 
using System.Text.RegularExpressions;  
using System.IO;  
 
using System.Collections; 
using System.ComponentModel; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Reflection;  
using System.Web; 
using System.Web.SessionState; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Web.UI.HtmlControls; 
 
namespace TrafiqIFF 
{ 
 /// <summary> 
 /// Summary description for WebForm1. 
 /// </summary> 
 
 public class WebForm1 : System.Web.UI.Page 
 { 
    
   
  private ConverterClass.IDbtable Head;  
   
 
 
 
  /*  
   * Iterativ variant av  en parser för XML, al'a Pushdown 
   *  
   * */ 
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  private void Parse_Situation(XmlNode Situation)   
  { 
   int tmp;  
   string Element_name, Element_value; 
   bool iterOk, stackOk;  
    
   // Iterera över situation  
   IEnumerator node_iterator = Situation.GetEnumerator();  
   
   // Initiera stacken 
   Stack myStack = new Stack();  
  
   while( (iterOk = node_iterator.MoveNext()) 
    || (stackOk = (myStack.Count != 0)))  
   { 
     
    if(!iterOk) // Iteratorn har nått EOF, popa iterator från nivån ovanför 
    { 
     node_iterator = (IEnumerator) myStack.Pop(); 
    } 
    else  
    { 
     // Läs node från iterator 
     XmlNode current_node = (XmlNode) node_iterator.Current; 
 
     // Hämta upp data 
     Element_name = current_node.Name;  
     Element_value = current_node.InnerText;  
      
     // Är detta en nod med intressant tuppel? 
     if(current_node.NodeType == XmlNodeType.Attribute ||  
      current_node.NodeType == XmlNodeType.Element)  
      Head.doConvertion(Element_name, Element_value);  
 
     // Om detta är ett element finns risken att det finns barn  
     if(current_node.NodeType == XmlNodeType.Element)  
     { 
      if(current_node.Attributes.Count > 0) // Hittade attribut 
      { 
       myStack.Push(node_iterator); 
       node_iterator = current_node.Attributes.GetEnumerator();  
      } 
      
      if(current_node.ChildNodes.Count > 0) // Hittade barn 
      { 
       myStack.Push(node_iterator);  
       node_iterator = current_node.GetEnumerator();  
      } 
     } 
    } 
   } 
  } 
 
  // **************************************************************** 
  // Start 
  // **************************************************************** 
  private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
    
   byte[] document;  
 
   try  
   { 
 
    // Läs data i post-kroppen 
    document = Request.BinaryRead(Request.ContentLength); 
     
    // Strömmar för datahantering 
    MemoryStream StrStream = new MemoryStream(document); 
    StreamReader StrReader = new StreamReader(StrStream); 
 
    // Instantiera XML-objekt 
    XmlDocument XmlDOM = new XmlDocument(); 



Högskolan Dalarna    Examensarbete inom datateknik, E2661D 
Josef Elgeholm  C-uppsats 10p 
 

Högskolan Dalarna  Telefon: 023 - 77 80 00 
Röda vägen 3  Telefax:023 – 77 80 50 
781 88  BORLÄNGE  URL: http:// www.du.se 

Sida 39 

 

    XmlTextReader MyXmlReader = new XmlTextReader(StrReader); 
     
    // Läs in all data, här kan det kanske vara ide att kolla på om det går att använda  
    // en ström-variant (om XML-arken blir JÄTTE-stora) 
    XmlDOM.Load(MyXmlReader); 
    
    string XmlType = XmlDOM.FirstChild.Name;  
     
    // HACK TODO Lös detta på ett bättre sätt 
     
    switch (XmlType.ToLower())  
    { 
     case "responsesituation":  
      Head = new ConverterClass.Situation(); 
      break; 
     case "responsertdata":  
      Head = new ConverterClass.VVIS_measurement(); 
      break; 
     default: 
      throw new Exception("Taemot.Page_Load:XML-dokumentet är inte av känd typ"); 
    } 
 
    Parse_Situation(XmlDOM);  
    Head.Propagate(); 
   } 
   catch(System.Exception ex)  
   { 
    string return_this;  
 
    System.Exception tmp;  
 
    tmp = ex;  
    return_this = "";  
 
    while(tmp != null)  
    { 
     return_this += ex.Message; 
     tmp = ex.InnerException;  
    } 
 
    Response.Write(return_this);  
   } 
  } 
 
  #region Web Form Designer generated code 
  override protected void OnInit(EventArgs e) 
  { 
   // 
   // CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web Form Designer. 
   // 
   InitializeComponent(); 
   base.OnInit(e); 
  } 
   
  /// <summary> 
  /// Required method for Designer support - do not modify 
  /// the contents of this method with the code editor. 
  /// </summary> 
  private void InitializeComponent() 
  {     
   this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load); 
  } 
  #endregion 
 } 
} 

10.2.4 BILAGA 6: Konverteringsklass 
 
using System; 
using System.Data;  
using System.Data.OleDb;  
using System.Collections;  
using System.Reflection; 
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using System.Text.RegularExpressions; 
 
 
namespace ConverterClass 
{ 
 /// <summary> 
 /// Summary description for Class1. 
 /// </summary> 
  
 /*  
  * Interface för koppling mot omvärlden 
  * - grundläggande funktioner! 
  * */ 
 
 public interface IDbtable 
 { 
  void Propagate();  
  void doConvertion(string tag, string val); 
 } 
 
 
 //TODO 
 /* 
  * Denna klass skall kopplas till antingen registret eller TrafiqdataAccess! 
  *  
  * */ 
 
 public class DatabaseConnection 
 { 
  public static string ConnectionString= "Provider=SQLOLEDB.1;Data 
Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=sa;Initial Catalog=Trafiq_test;Data 
Source=TRAFIQ"; 
 } 
 
 /* 
  *  KLass med funktionalitet för ADOR 
  *  
  * */ 
 
 public class ADOR_Adapter: DatabaseConnection  
 { 
   
  // Dataset för denna klass 
  private ADOR.Recordset myRecordSet; 
   
  public void setDatasource(ADOR.Recordset rs)  
  { 
   myRecordSet = rs;  
  } 
 
  public ADOR.Recordset getDatasource()  
  { 
   return myRecordSet;  
  } 
 
  public void Delete()  
  {  
   ADOR.AffectEnum n = new ADOR.AffectEnum();  
   myRecordSet.Delete(n);   
  } 
 
  public void Update()  
  { 
   myRecordSet.Update(Missing.Value, Missing.Value); 
  } 
 
  public void Setfield(string field, object val)  
  { 
   myRecordSet.Fields[field].Value = val; 
  } 
 
  public void Addnew()  
  { 
   myRecordSet.AddNew(Missing.Value, Missing.Value);  
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  } 
 
  public void Cancel() 
  { 
   myRecordSet.Cancel();  
  } 
 } 
 
  
 /* 
  *  
  *  Ytterligare Adapter för hantering av obligatoriaska tid-data 
  * Detta används av klassen Situation och Elementsituation 
  *  
  * */ 
  
 public class ADOR_Adapter_w_time : ADOR_Adapter 
 { 
   
  public string startTime; 
  public string stopTime; 
  public string ExpiryTime;  
  public string CreationTime;  
 
  public ADOR_Adapter_w_time parent;  
 
  public void SetParent(ADOR_Adapter_w_time p)  
  { 
   parent = p; 
  } 
 
  public ADOR_Adapter_w_time GetParent()  
  { 
   return parent;  
  } 
 
  public void CopyStaticData()  
  { 
  
   startTime = parent.startTime; 
   stopTime = parent.stopTime;  
   ExpiryTime = parent.ExpiryTime;  
   CreationTime = parent.CreationTime;  
  } 
 } 
 
 /*  
  * VVIS datakomponent, för hantering av mätdata 
  *  
  * */ 
 
 public class VVIS_measurement : DatabaseConnection , IDbtable 
 { 
  // variabler svarar mot tidigare namn i TrafiqIFF 
 
  public string measurepointid; 
  public string airtemp; 
  public string roadtemp; 
  public string winddirection; 
  public string windstrength; 
  public string precipitationquantify; 
  public string precipitationtype; 
  public string measuretime;  
  
  public void Propagate()  
  { 
   string ssql; 
   int effected;  
 
   try  
   { 
    ssql = "UPDATE VVIS SET " +  
     "deliver=1," +  
     "measuretime='" + DateTime.Parse(measuretime).ToShortDateString() + "'," + 
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     "tluft='" + airtemp + "'," + 
     "tyta='" + roadtemp + "'," + 
     "vimed='" + windstrength + "'," +  
     "virik='" + winddirection + "'," + 
     "ned_typ='" + precipitationtype + "'," + 
     "ned_maengd='" + precipitationquantify + "' " + 
     "where measurepoint=" + measurepointid; 
 
   } 
   catch(System.Exception ex) 
   { 
    throw new Exception("VVIS_measurement-class:Error in sql-string contruction", ex);  
   } 
 
   try  
   { 
    OleDbConnection conn = new OleDbConnection(ConnectionString);  
    OleDbCommand com = new OleDbCommand(ssql, conn);  
    conn.Open();  
    effected = com.ExecuteNonQuery();  
    conn.Close(); 
   } 
   catch(System.Exception ex)  
   { 
    throw new Exception("VVIS_measurement-class:Error in database connection:sql=" + ssql + 
", connstring=" + ConnectionString, ex);  
   } 
  } 
 
  public void doConvertion(string tag, string val)  
  { 
   switch(tag.ToLower())  
   { 
    /* 
     *  
     * Om vi har en mätning i minnet är det dax att lägga ner i databasen  
     * Notera att den sista mätningen hanteras av webtjänstens .propagate() anrop!  
     *  
     * */ 
 
    case "trafficdatameasurementpoint": 
     if(measurepointid != null)  
     { 
      Propagate();  
      measurepointid = null;  
     } 
     break;  
    case "windspeed":  
     windstrength = val; 
     break;  
    case "winddirection": 
     winddirection = val;  
     break; 
    case "measurementpointidentification": 
     measurepointid = val; 
     break; 
    case "airtemperature": 
     airtemp = val; 
     break; 
    case "surfacetemperature": 
     roadtemp = val;  
     break;  
    case "precipitaionvolyme": 
     precipitationquantify = val;  
     break; 
    case "precipitaioncode": 
     precipitationtype = val; 
     break; 
    case "measurementtime": 
     measuretime = val;  
     break; 
 
   } 
  } 
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 } 
 
 /* 
  *  
  *  Komponent för hantering av elementattribut 
  *  
  * */ 
 
 public class ElementAttribute : ADOR_Adapter , IDbtable  
 { 
  public string AttributeText; 
  public string Value;  
  public int ElementId; 
  public int AttributeId;  
  public int SituationId;  
  public string description; 
 
  public void Propagate()  
  { 
   if(description != "")  
   { 
    Addnew();  
    Setfield("ATTRIBUTEID", AttributeId);  
    Setfield("ELEMENTID", 1);  
    Setfield("value", description);  
    Update(); 
   } 
  } 
 
  public void doConvertion(string tag, string val)  
  { 
   switch(tag.ToLower())  
   { 
    case "comment": 
     AttributeId = 215; //??? 
     description = val; 
     break; 
 
     // Lägg till fler funktioner här!!! 
     
   } 
  } 
 
 } 
 
 /*  
  *  
  * Komponent för hantering av "Location"-data 
  *  
  * */ 
  
 public class ElementLocation : ADOR_Adapter_w_time, IDbtable 
 { 
  public string SectionNo; 
  public string LocationText; 
  public string Loccode;  
  public string Direction; 
  public string Countynr;  
  public string Extent; 
  public string XRT90; 
  public string YRT90; 
   
  ConverterClass.ConvertData xdob = new ConverterClass.ConvertData(); 
 
  public void Propagate()  
  { 
   long x, y;  
   int dir, county, sectionno;  
   
   if(Extent != "" || Loccode != "" || LocationText != "" || SectionNo != "" )  
   { 
    Addnew();  
 
    Setfield("ELEMENTID", 1);  
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    Setfield("SITUATIONID", 1);  
 
    Setfield("locationText", LocationText); 
    Setfield("PrimaryLocCode", Loccode); 
    Setfield("extent", Extent);  
 
     
    try  
    { 
 
     if(Loccode != "")  
     { 
      sectionno = county = 0; 
      x = y = 0;  
      xdob.lookup_XY_from_loccode(Int32.Parse(Loccode), ref x, ref y);  
      Setfield("XRT90", x); 
      Setfield("YRT90", y); 
  
      xdob.lookup_county_from_loccode(Int32.Parse(Loccode), ref county);  
      
      if(county > 0)  
       Setfield("CountyNo", county);  
 
      xdob.lookup_sectiono_from_loccode(Int32.Parse(Loccode), ref sectionno);  
      if(sectionno > 0) // om det inte finns nån data skall det vara null!  
       Setfield("SectionNo", sectionno);  
 
     } 
    } 
    catch(System.Exception ex)  
    { 
     throw new Exception("ElementLocation.Propagate():Error in converting loccode to 
usefuldata", ex);  
    } 
 
    try  
    { 
     dir = -1;  
     switch(Direction.ToLower())  
     { 
      case "both": 
       dir = 2; 
       break; 
      case "negative": 
       dir = 0;  
       break;  
      case "positive": 
       dir = 1;  
       break;  
      case "unknown": 
       dir = -1;  
       break;  
      
      default: 
       break;  
     } 
   
     Setfield("direction", dir);  
    } 
 
    catch(System.Exception ex)  
    { 
     throw new Exception("ElementLocation.Propagate():Error in converting direction", ex);  
    } 
 
    Update();  
   } 
  } 
 
  public void doConvertion(string tag, string val)  
  { 
   switch(tag.ToLower())  
   { 
    case "sectionno":  
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     SectionNo = val; 
     break; 
    case "locationtext": 
     LocationText = val;  
     break;  
    case "firstlocationcode":  
     Loccode = val; 
     break; 
    case "direction": 
     Direction = val; 
     break;  
    case "extent": 
     Extent = val; 
     break;  
   } 
  } 
 } 
 
 // SituationsElement 
 public class ElementSituation : ADOR_Adapter_w_time, IDbtable 
 { 
  public string operation; 
  public string AlertCode; 
  public string AffectCode;  
  public string SectionNo; 
  
  // Inte implementerade 
  public string ElementState;  
 
  private int groupid;  
  private int phraseid;  
   
  // Location data 
  ElementLocation myElementLocation = new ElementLocation(); 
  ElementAttribute myElementAttribute = new ElementAttribute();  
 
  //private ArrayList myAttributes = new ArrayList();  
 
  ConverterClass.ConvertData xdob = new ConverterClass.ConvertData(); 
 
  public string xsi_type;  
  private string DOB; 
  public string Phrase; 
 
  public void doConvertion(string tag, string val)  
  { 
   switch(tag.ToLower())  
   { 
    case "xsi_type": 
     xsi_type = val;  
     break;  
 
    case "phrase":  
     Phrase = val;  
     break; 
 
    case "validityperiodstart": 
     startTime = val; 
     break; 
  
    case "validityperiodend": 
     stopTime = val; 
     break;  
     
    case "severity": 
     AffectCode = val;  
     break; 
 
    case "alertcode":  
     AlertCode = val;  
     break; 
 
    case "elementstate:": 
     ElementState = val;  
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     break;  
 
    default: 
     myElementLocation.doConvertion(tag, val);  
     myElementAttribute.doConvertion(tag, val);  
     break; 
   } 
  } 
 
  public void Propagate()  
  { 
   int groupid, nameid; 
    
   try  
   { 
 
    Addnew();  
   
    Setfield("SITUATIONID", 1); 
    Setfield("ELEMENTID", 1);  
 
    groupid = nameid = 0;  
 
    if(xsi_type != null)  
     xdob.lookup_xsi(xsi_type, ref DOB, ref groupid, ref nameid);  
    else 
     throw new Exception("Det saknas xsi_type"); 
 
    if(Phrase != null)  
     xdob.lookup_phrase(Phrase, ref groupid, ref phraseid);  
 
    /* Borttaget då jag inte är säker på att detta är obligatoriskt 
     * else 
     * throw new Exception("Det saknas Phrase");  
    */ 
 
    startTime = GetParent().startTime; 
    stopTime = GetParent().stopTime;  
    ExpiryTime = GetParent().ExpiryTime;  
    CreationTime = GetParent().CreationTime;  
 
    if(ExpiryTime != "") 
    { 
     Setfield("expiretime", DateTime.Parse(ExpiryTime));  
     Setfield("status", 3); 
    } 
    else 
     Setfield("status", 1);  
 
    Setfield("starttime", DateTime.Parse(startTime));  
    Setfield("createtime", DateTime.Parse(CreationTime));  
 
    if(stopTime != null)  
     Setfield("stoptime", DateTime.Parse(stopTime));  
   
    // TODO Detta är ännu inte implementerat i XML-dokumentet 
    if(AlertCode != null)  
     Setfield("alertcode", AlertCode);  
    
    Setfield("phraseid", phraseid);  
    Setfield("groupid", groupid);  
   } 
   catch(System.Exception ex)  
   { 
    throw new Exception("ElementSituation.Propagate():Error in convertions", ex);  
   } 
 
   try  
   { 
 
    Update();  
    
    myElementLocation.setDatasource((ADOR.Recordset) 
getDatasource().Fields["Locations"].Value);  
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    Update();  
   
    myElementLocation.Propagate();   
    Update();  
   
 
  
    myElementAttribute.setDatasource((ADOR.Recordset) 
getDatasource().Fields["Attributes"].Value);  
    Update();  
    
    myElementAttribute.Propagate();  
    Update(); 
   } 
   catch(System.Exception ex)  
   { 
    throw new Exception("ElementSituation.Propagate():Error in further propagations", ex);  
   } 
    
  } 
 
 } 
 
 /* 
  * Situation, Detta är huvuklassen, här i från byggs strukturen för  
  * meddelanden som inte rör mätningar 
  *  
  * */ 
  
 public class Situation : ADOR_Adapter_w_time,  IDbtable 
 { 
  // Behållare för situations-element anslutna till denna situation 
  private ArrayList Elements = new ArrayList();   
         
  // Dataaccess objekt 
  private TrafiqServiceFacade._fcdServiceTrafiq obi; 
   
  // "Externakey" 
  public string historyObj; 
 
  // Pekare till ektuellt element 
  private ElementSituation current_element; 
 
  // Funktion för att lägga till ett nytt element! 
  public ElementSituation AddElement()  
  { 
   current_element = new ElementSituation(); 
   current_element.parent = this;  
   Elements.Add(current_element); // Lägg till i behållare 
   return (ElementSituation) current_element; // Formalia :) 
  } 
 
  public void Propagate()  
  { 
   Addnew();  
 
   Setfield("externalkey", historyObj);  
   Setfield("SUPPLIERID", 1); 
   Setfield("SITUATIONID", 1);  
 
   // Iterera över behållare 
   IEnumerator enu = Elements.GetEnumerator();  
    
   while(enu.MoveNext())  
   { 
    Update();  
    // Populera databas hållare 
    ((ADOR_Adapter) enu.Current).setDatasource((ADOR.Recordset) 
getDatasource().Fields["Elements"].Value); 
    Update();  
    // Propagera data 
    ((IDbtable) enu.Current).Propagate();  
   } 
   Update(); 
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   // Spara genom dataaccesslagret 
   obi.SaveSituation(getDatasource());  
    
  } 
 
  public void doConvertion(string tag, string val)  
  { 
   switch(tag.ToLower())  
   { 
    case "validityperiodstart": 
     startTime = val;  
     break;  
    case "validityperiodend":  
     stopTime = val;  
     break; 
    case "creationtime": 
     CreationTime = val;  
     break;  
    case "expirytime": 
     ExpiryTime = val;  
     break; 
    case "obhistid": 
     historyObj = val; 
     break; 
    case "objectid": 
     // Parsa mha. Regular Expressions 
     Regex re = new Regex("(?<sender>\\w+):(?<type>\\w+):(?<id>\\d+)", 
RegexOptions.Compiled); 
     Match m = re.Match(val); 
     historyObj = m.Groups["id"].Value; 
     break; 
 
    case "situationelement": 
     AddElement(); 
     break;  
    default: 
     if(current_element != null)  
      current_element.doConvertion(tag, val);  
     break; 
   } 
  } 
  public Situation()  
  { 
   obi = new TrafiqServiceFacade.fcdServiceTrafiqClass(); 
   setDatasource(obi.GetEmptySituation()); 
  } 
 } 
 
 /*  
  * Dataaccess klass för konverteringar 
  *  
  * */ 
 
 public class ConvertData : DatabaseConnection  
 { 
  private ADOR.Recordset rsConv;  
  private TrafiqServiceFacade._fcdServiceTrafiq obi;  
 
  public void setDatasource(ADOR.Recordset rs)  
  { 
   rsConv = rs;  
  } 
 
  ~ConvertData()  
  { 
   if(rsConv != null)  
    rsConv.Close();  
 
   rsConv = null;  
  } 
 
  public ConvertData()  
  { 
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   rsConv = null;  
   init_ConvertData();  
  } 
 
  // Initiera 
  private void init_ConvertData() 
  { 
   short Conv;  
   obi = new TrafiqServiceFacade.fcdServiceTrafiqClass();  
   Conv = 0;  
   rsConv = obi.GetConvertList(ref Conv);  
  } 
 
  /* 
   * Eftersom xsi_type är DOB fast på en verbal form så måste en konvertering göras.   
   *  
   * */ 
 
  public void lookup_xsi(string xsi_type, ref string dob, ref int groupid, ref int nameid)  
  { 
   string sql;  
    
   try  
   { 
    sql = "select  vd.dob, g.groupid, g.nameid from  verbaltodob vd, [group] g where
 Verbal='"+ xsi_type + "' and g.datexdob = vd.dob";  
 
    OleDbConnection conn = new OleDbConnection(ConnectionString);  
    OleDbCommand com = new OleDbCommand(); 
    
    conn.Open();  
    com.Connection = conn; 
    
    com.CommandType = CommandType.Text; 
    com.CommandText = sql;  
    OleDbDataReader dr = com.ExecuteReader();  
    
    if(dr.Read())  
    { 
     dob = (string) dr["dob"]; 
     groupid = (int) dr["groupid"];  
     nameid = (int) dr["nameid"]; 
    }  
    else dob = ""; 
    
    conn.Close();  
    
    if(dob == "")  
     throw new Exception("Could not find right DOB-Code to verbal code (" + xsi_type + ") 
, please update database"); 
   } 
   catch (System.Exception ex)  
   { 
    throw new Exception("ConvertData.lookup_xsi:Error in databaseaccess", ex);  
   } 
  } 
 
  /* 
   * Konvertera verbal phrase till id 
   * */ 
 
  public bool lookup_phrase(string phrase, ref int group_ids, ref int phrase_ids)  
  { 
   bool ret;  
    
   try  
   { 
    ret = false;  
    rsConv.Filter = "CONVERTTYPE=0 and phrase1='" + phrase + "'"; 
    // ??? märkligt hack! 
   
    if(rsConv.Fields["groupid1"].Value != null && 
     rsConv.Fields["phraseid1"].Value != null) 
    { 
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     ret = true; 
     group_ids = (int) rsConv.Fields["groupid1"].Value; 
     phrase_ids = (int) rsConv.Fields["phraseid1"].Value; 
    } 
    
    return ret; 
   } 
   catch (System.Exception ex)  
   { 
    throw new Exception("ConvertData.lookup_phrase:Error in databaseaccess", ex);  
   } 
  } 
   
  public void lookup_XY(int sectionno, ref long x, ref long y)  
  { 
   try  
   { 
    ADOR.Recordset rs = obi.GetSectionByID(ref sectionno); 
   
    if(!rs.EOF && !rs.BOF)  
    { 
     x = Int64.Parse(rs.Fields["DisplayY"].Value.ToString()); 
     y = Int64.Parse(rs.Fields["DisplayX"].Value.ToString()); 
    } 
    rs = null; 
   } 
   catch (System.Exception ex)  
   { 
    throw new Exception("ConvertData.lookup_XY:Error in TrafiqServiceFacade access", ex);  
   } 
  }  
 
  public void lookup_county_from_loccode(int loccode, ref int countynr)  
  { 
   try  
   { 
    countynr = obi.GetCountyNoFromLocCode(ref loccode);  
   } 
   catch(System.Exception ex)  
   { 
    throw new Exception("ConvertData.lookup_county_from_loccode:Error in 
TrafiqServiceFacade access", ex);  
   } 
  } 
 
  public void lookup_sectiono_from_loccode(int loccode, ref int sectionno)  
  { 
   try  
   { 
    sectionno = obi.GetSectionNoFromLocCode(ref loccode);  
   } 
   catch(System.Exception ex)  
   { 
    throw new Exception("ConvertData.lookup_sectiono_from_loccode:Error in 
TrafiqServiceFacade access", ex);  
   } 
  } 
 
  public void lookup_XY_from_loccode(int loccode, ref long x, ref long y)  
  { 
   string sql; 
   bool bOK;  
 
   try  
   { 
    sql = "select  Xcoord, Ycoord from  locCodesPlus where Loccode = " + loccode; 
 
    OleDbConnection conn = new OleDbConnection(ConnectionString);  
    OleDbCommand com = new OleDbCommand(); 
    
    conn.Open();  
    com.Connection = conn; 
    
    com.CommandType = CommandType.Text; 
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    com.CommandText = sql;  
    OleDbDataReader dr = com.ExecuteReader();  
    
    bOK = false;  
 
    if(dr.Read())  
    { 
     bOK = true;  
     int tmp = (int) Double.Parse((string) dr["Xcoord"].ToString()); 
    
     x = (int) Double.Parse((string) dr["Xcoord"].ToString()); 
     y = (int) Double.Parse((string) dr["Ycoord"].ToString()); 
    }  
 
    conn.Close();  
 
    if(!bOK)  
     throw new Exception("Could not find right Loccode(" + loccode +"), please update 
database"); 
   } 
   catch(System.Exception ex)  
   { 
    throw new Exception("ConvertData.lookup_XY_from_loccode:Error in dataaccess", ex); 
   } 
  } 
 } 
 
} 
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