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application which also communicate with other systems and facilitate automated testing.
The report describes the construction of a prototype in which the presentation layer uses
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Efter ett flertal stora olyckor där oljetankers varit inblandade, bl.a. 1999 när oljetankern Erika
sjönk utanför Frankrikes kust, bestämde sig EU för att något måste göras för att förhindra fler
sådana situationer. År 2002 kom sedan ett EU-direktiv (220/59/EC) som innebar att alla
medlemsländer skulle skapa ett informationssystem där information om fartygsrörelser, last och
destinationer skulle registreras. Dessa system ska också kommunicera med ett centralt system
”SafeSeaNet”. Tanken med systemen är att förbättra säkerheten och effektiviteten inom den
marina trafiken, att få en snabbare respons från de ansvariga instanserna vid incidenter, olyckor
eller potentiellt farliga situationer och att systemen skall hjälpa till att bättre skydda miljön från
bl.a. utsläpp från fartyg (European Maritime Safety Agency, 2008).
I Sverige är det den statliga myndigheten Sjöfartsverket som har ansvaret för Sveriges åtagande i
SafeSeaNet och den applikation de skapat har fått namnet Fartygsrapporteringssystemet (FRS).
Regelverket säger, i korthet, att alla fartyg som anlöper svenska hamnar skall rapportera det till
FRS senast 24 timmar innan ankomst. De skall också rapportera om de har avfall och farligt gods
vilket i förekommande fall innebär slag av gods och dess kvantitet. En stor del av denna
information skickas sedan vidare till SafeSeaNet och görs på så sätt tillgänglig för andra
medlemsstater och de kan, vid en eventuell situation, få fram uppgifter om antalet passagerare
och besättningsmän, fartygets destination och senast kända positioner samt fartygets last. Under
oktober 2007 skickade Sverige ungefär 8000 fartygsanmälningar och 700 farligtgodsanmälningar
till SafeSeaNet. Utöver att meddelanden levereras till SafeSeaNet så levereras också
meddelanden om fartygens förehavanden till andra system både inom och utom Sjöfartsverket.

Biztalk Server

MSMQ

FRS består bl.a. av en eTjänst där rederier och agenter kan registrera fartygsanmälan,
farligtgodsanmälan och avfallsanmälan. För rederier med många fartyg eller många resor (t.ex.
färjetrafiken) innebär en registrering via webbgränssnittet en betydande arbetsinsats, framförallt i
de fall där de har ett eget system där resor och last redan registrerats. För dessa intressenter
erbjuds en möjlighet att använda XML och EDI (Electronic Data Interchange). Det innebär att de
kan ta ut information från sina system och spara ner det i en XML-fil som de sedan lägger på
Sjöfartsverkets FTP-server. Som stöd för frontsystemen (eTjänsten och XML/EDI ingången)
finns ett affärslager bestående av webbtjänster och komponenter med affärslogik.
eTjänst
XML/EDI
(webbplats)
Affärslagret lagrar informationen i en databas
(Microsoft SQL Server 2000) och i vissa fall
kommunicerar affärslagret med andra system
Webbtjänster
via meddelandeköer i Microsoft Message
Queue Server. Den kommunicerar i sin tur
Externa
system
med Microsoft BizTalk Server via en
Affärskomponenter
Windowstjänst. Biztalk Server är en ”motor”
för att läsa in, konvertera och skicka XML
mellan olika system. Systemet är flerskiktat,
vilket innebär att olika delar av applikationen
kan installeras på olika servrar. En scheSQL Server
matisk bild över applikationen visas i figur
1.1.
Figur: 1.1 Schematisk bild över fartygsrapporteringssystemets olika delar.

1

FRS har byggts ut under åren som gått och där det varit möjligt att förnya eller uppgradera
systemet har så gjorts. Under hösten 2007 uppgraderades t.ex. Biztalk från version 2004 till
version 2006 och under året planeras en uppgradering från SQL Server 2000 till SQL Server
2005. Vad som däremot inte har uppgraderats är webbplatsen och affärslagret. Med affärslagret
menar jag de webbtjänster och affärskomponenter som befinner sig mellan webbplatsen och
databasen och som hanterar all kommunikation mellan dessa och även till Microsoft Message
Queue (MSMQ). Jag kommer att beskriva det här mer noggrant senare i rapporten när jag går
igenom systemet mer i detalj.
Under våren 2008 har jag jobbat med att införa några förändringar i systemet. Dessa förändringar
handlar om att rederierna, utöver ankommande farligt gods, även skall rapportera avgående
farligt gods. Denna rapportering ska knytas till det hamnbesök fartyget gör. När fartyget är på
väg till en hamn, t.ex. Stockholms hamn (SESTO) i figuren nedan, ska en fartygsanmälan göras i
FRS. Denna fartygsanmälan genererar ett besöksnummer. När fartyget är på väg till hamnen och
anmäler farligt gods kopplas den anmälan till det besöksnumret som ankommande farligt gods.
När fartyget lämnar hamnen skickas en farligtgodsanmälan som kopplas till samma
besöksnummer men nu som avgående farligt gods. Skulle fartyget vara på väg till en annan
svensk hamn måste också en ny fartygsanmälan och en ankommande farligtgodsanmälan skickas
för det hamnbesöket. Om nästa besök inte är till en svensk hamn är principen densamma men det
är mottagarlandets regler som avgör vad som anmäls dit. I figuren nedan visas en grå ruta, det är
den funktionaliteten som saknas i dagens system och som jag arbetar med att skapa.

Figur: 1.2 Rapporteringen i den grå rutan saknar stöd i systemet.
Nu ska inte rapporten handla om den här implementationen i sig, utan snarare FRS som ett
referenssystem när jag presenterar alternativa lösningar. Idén till den här rapporten kom dock
ifrån ovanstående arbete då jag såg att den arkitektur som använts i systemet är av den typ som
användes under 2003-2004 och är gjord enligt då rådande ”bästa sätt” men att det idag kanske
finns nya tekniker som skulle kunna underlätta ändringar i systemet. För det är just möjligheten
att kunna förändra systemet på ett snabbare och mindre resurskrävande sätt som jag eftersträvar.
Dessutom sker förändringar i stora uppgraderingar vilket gör att systemet inte är lätt att snabbt
anpassa vid förändringar i verksamheten. När jag t.ex. gjorde förändringar för avgående
farligtgods behövdes mer information skickas från webbgränssnittet till databasen och både inom
och mellan varje lager i applikationen skickas värdena som parametrar vilket innebär att en
ändring i en funktion påverkar hela kedjan av funktioner samt alla andra ställen i applikationen
som på något sätt har en beröringspunkt med någon av dessa funktioner. Det här problemet
hänger också samman med att förändringar måste ske i stora uppgraderingar då nästan hela
applikationen måste installeras vid leverans. Nu kanske det inte har så stor betydelse i just det
här fallet men i nästa version eller i en annan applikation kan det vara av stor betydelse så det är
sådana förslag jag kommer att utvärdera.
Ett vanligt problem med webbapplikationer är att affärslogiken (den kod som hanterar företagens
sätt att driva verksamheten) ofta är inbäddad i presentationslogiken (den kod som hanterar hur
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skärmdokument skall presenteras). Det har Microsoft tagit fasta på vid skapandet av ASP.NET
där ”en” webbsida består av två filer, en med presentationslogik och en med affärslogik (”Code
Behind”). ASP.Net, som är Microsofts modell för att göra webbsidor och webbplatser och kan
jämföras med t.ex. JSP som är en Javabaserad modell, används av många webbplatser så även av
FRS men den modellen har ett inneboende problem och det är att affärslogiken och
presentationslogiken ändå är tätt sammanfogade och att göra en förändring i presentationslogiken, t.ex. byta ut hela sidan mot en med ett annat utseende, inte är trivialt. Vad många
eftersträvar (t.ex. Fowler, 2006) är att separera informationen från presentationen och låta en
tredje komponent hantera kommunikationen mellan dessa. Det här är inget nytt fenomen utan ett
designmönster som går under benämningen ”Model-View-Controller (MVC)” (Reenskaug,
1979) och har funnits sedan 70-talet. Det har presenterats några olika försök att implementera
MVC i ASP.NET men ett av grundproblemen ligger i att när användaren klickar på en länk så
anropas en webbsida, här skulle anropet istället gå till en metod i en klass, den s.k. Controllern,
som i sin tur avgör vilken webbsida som skall visas. Bilden nedan (1.3) visar det klassiska sättet
och när en användare klickar på länken så talar den understrukna delen om vilken webbsida som
anropas och vilka parametrar som skickas med. När anropet når webbsidan körs koden i dels
webbsidan men också i den bakomliggande kodsidan och i det här fallet hämtas information från
databasen som sedan visas på webbsidan. Om webbsidan skulle behöva bytas ut så måste koden i
webbsidan och i kodsidan kopieras till den nya sidan och om flera alternativa sidor (t.ex. en för
vanlig webbläsare och en för telefon) behövs så måste koden dupliceras.

Figur: 1.3 Exempel på länkning i traditionella ASP.Net webbapplikationer.
Figur 1.4 visar hur ASP.NET MVC kan se ut. Observera att länken har ett annat utseende och är
lite tydligare utformad. När användaren klickar på länken så går anropet till klassen ”recept”
(Controller), nästa del i länken talar om vilken funktion som anropas (edit) och sista delen vilken
inparameter som skickas (en fyra). Klassen hämtar i det här fallet information från databasen
(model) och avgör sedan vilken webbsida (view) som skall rendera resultatet.

Figur: 1.4 Exempel på länkning i en ASP.Net MVC webbapplikation
FRS är ett stort system i den meningen att det är många intressenter inblandade och många som
skall få meddelanden från FRS. Vissa scenarier gör också att flera meddelanden skall levereras
och ett exempel på det är när en fartygsanmälan uppdateras med en ny ankomsthamn så måste
först ett meddelande om att den befintliga anmälan skall tas bort skickas, därefter skickas
uppdateringen som en ny fartygsanmälan (till SafeSeaNet). Ett flertal sådana flöden är, via
kodning, inbyggda i systemet och att ändra dessa är dels omständligt (p.g.a. det första problemet
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jag beskrev) dels på grund av att det är kod som måste tolkas och förstås för att kunna ändras.
Den som skrev koden är förmodligen inte den som senare måste ändra koden.
Inga av ovan nämnda problem är specifika för FRS utan de förekommer i de flesta system och
några anledningar kan vara att det är enklare att bygga ett system där felen visar sig direkt vid
kompileringen än ett system där felen visar sig först vid användningen av systemet. Ett exempel
på sådana system kan vara ett system som använder parametrar i metoderna kontra ett system
som använder en XML-sträng som parameter. En annan anledning kan vara tidspress och
ekonomiska faktorer då företagen har varit tvungna att i mångt och mycket själva konstruera
ramverk för att kringgärda ovanstående problem. Ett exempel är Capgemini som underhållit sitt
egna ramverk i nio år (Darinder, 2006).

1.2 Problemformulering
Att minimera beroenden mellan olika lager i ett system kan vara problematiskt och frågan är var
man drar gränsen. Att göra sig beroende av t.ex. ett utvecklingsspråk är en förutsättning för att
kunna koda program (Kovacs, 2008) som t.ex. FRS. Att göra en arkitektur som i tillräcklig grad
minimerar beroenden men ändå är förståelig och har en hög tålighet för förändringar är en
ambitiös men ändå nödvändig målsättning i utformandet av ett system (ibid.). James Kovacs
skriver också att system där beroenden är stora mellan olika lager försvårar testningen och
möjligheten att testa är en bra värdemätare på hur hårt delarna i ett system är kopplade till
varandra.
Att ersätta en teknik med en annan har i sig inget egenvärde utan den nya tekniken måste tillföra
något, förenkla eller på annat sätt göra nytta, i annat fall kan vi lika gärna använda befintlig och
väl beprövad teknik. Det kommer ständigt ny teknik och allt går inte att använda i system som
FRS då tekniken kan vara framtagen för att användas i andra typer av lösningar och system. Här
gäller det att använda sig av ”rätt” teknik för rätt lösning utan att för den skull säga att det är den
enda tekniken för lösningen.
Några av de svårigheter jag ser i att välja ”rätt” teknik är att ta reda på vilka problem den nya
tekniken skall lösa och mitt första problem är om inte presentationslagret kan hanteras på ett sätt
som bättre separerar koden för visning och koden för annan logik, som t.ex. hämtning av data.
En sådan separation skulle möjliggöra testning på ett helt annat sätt än i dagens Fartygsrapporteringssystem. Det skulle också göra det enklare att byta ut webbsidor mot nya eller
hantera olika sidor beroende på rättigheter etc. För att kunna ge svar på den frågan ställer jag mig
en mer specifik fråga: kan ASP.Net MVC vara en möjlig ersättare till traditionell ASP.Net när vi
skapar webbapplikationer?
Mitt andra problem att lösa hänger ihop med att all affärslogik, t.ex. att en anmälan skall
valideras på olika sätt, den skall sparas till databasen i flera steg och avslutningsvis ska den
skickas till SafeSeaNet och andra intressenter, är djupt inbäddad i koden och att en ändring
kräver en större operation i form av manuell testning, installation etc. Jag kommer att undersöka
om en annan teknik, Workflow Foundation, gör att vi kan bryta ut flöden i systemet för att göra
det enklare att förstå för både verksamheten och utvecklarna. Samt om det samtidigt kan göra
applikationen lättare att förändra vid ändringar i verksamheten?
Mitt sista problem berör meddelandehanteringen där affärslagret genererar meddelanden till alla
intressenter och placerar dessa i en kö i Microsoft Message Queue. Dessa meddelanden
genereras i samma process som användarens d.v.s. användaren av webbapplikationen måste
vänta tills alla meddelanden är skapade och lagda i kön innan användaren får svar på sitt anrop.
Här vill jag undersöka om det är möjligt att använda Microsoft SQL Server 2005 Service Broker
som meddelandehanterare och ge meddelandehanteraren ansvaret för att generera meddelanden
4

till alla intressenter. En sådan generering sker i en annan process än användarens vilket skulle
innebära att användaren får svar mycket snabbare och att meddelandehanteraren kan arbeta i sin
egen takt, oberoende av användaren. Att förändra logiken i dagens meddelandehantering innebär
en omprogrammering av en Windowstjänst (enligt nuvarande implementation på Sjöfartsverket)
och mitt sista problem att lösa blir att avgöra om Service Broker gör att det blir enklare att
genomföra förändringar när verksamheten förändras.

1.3 Syfte
Syftet är att pröva om ASP.Net MVC, Windows Communication Foundation, Workflow
Foundation och SQL Server 2005 Service Broker kan användas för att skapa en flerskiktad
webbapplikation som dessutom kommunicerar med andra system. Syftet är också att undersöka
och verifiera testbarheten via automatiserad testning.

1.4 Avgränsning
Jag har inte för avsikt att leverera ett svar som säger att det här är den bästa lösningen. Jag
kommer heller inte att diskutera eller leverera ett komplett affärslager och med det menar jag att
vissa aspekter som t.ex. rättigheter och roller inte kommer att beröras. Jag kommer inte heller att
göra någon kartläggning av möjliga tekniker eller demonstrera någon objektorienterad design
utan kommer enbart att diskutera ASP.Net MVC, Windows Communication Foundation,
Workflow Foundation och SQL Server 2005 Service Broker. Rapporten skall heller inte ses som
någon form av ”bästa sätt” att genomföra testning utan avsikten är enbart att kontrollera att det
går att genomföra tester. Att beskriva testning på ett bra sätt skulle kräva en helt egen rapport
och är utanför omfånget i denna rapport.

5

2 Metod
Jag har valt litteraturstudier som datainsamlingsmetod, praktiska tester för att undersöka olika
möjliga lösningar och att bygga en prototyp för att genomföra det jag kommit fram till. En
prototyp är en realisering av en design men enbart i tillräcklig grad för att kunna testa att den
gjorda designen håller (Dorrien, 2002, s19). I mitt fall innebär det att jag kommer att skapa en
webbsida, ett affärslager, anrop till databasen och tillräcklig funktionalitet för att visa på
lösningens validitet vid skapandet av en fartygsanmälan.
Litteraturstudier har jag valt då jag redan har en praktisk grund att stå på och för att den senaste
tekniken oftast presenteras i form av ”white papers” eller artiklar på Internet. I de fall jag väljer
att använda mig av kunskap jag får, via litteraturstudier, så kommer jag också att praktiskt
använda tekniken för att se att den kan lösa de problem jag står inför i min strävan att skapa
prototypen och uppfylla syftet.
Jag har identifierat tre områden där jag kommer att studera alternativa lösningar och det är
presentationslagret (webbgränssnittet), affärslagret och meddelandehanteringen. Därför kommer
prototypen att tillverkas med hjälp av följande tekniker:
ASP.Net MVC
Webbprogrammering i Microsoftmiljö med användandet av ett designmönster som heter
”Model-View-Controller”.
Windows Communication Foundation
Microsofts senaste teknik för att interagera med andra system men även inom samma
system. Denna teknik ersätter t.ex. webbtjänster och ”remoting”.
Workflow Foundation
Används för att skapa arbetsflöden i ett system.
SQL Server 2005 Service Broker
Används som meddelandehanterare och är en möjlig ersättare till Microsoft Message
Queueing.
I prototypen kommer presentationslagret att bygga på ASP.Net MVC och kommer att bestå av en
lista med fartygsanmälningar där användaren kan klicka på en länk för att redigera
fartygsanmälan och spara ändringarna. Presentationslagret kommunicerar sedan med affärslagret
via Windows Communication Foundation och väl där kommer Workflow Foundation att
användas för att hantera ett arbetsflöde i systemet. Arbetsflödet kommer att utföra ett flertal
lagringar till databasen, validering av data och skickandet av data till andra system. Integration
mot andra system kommer att ske via SQL Server 2005 Service Broker som tar emot
meddelanden och processar de för att sedan lagra dessa i en tabell (vilket i min prototyp kommer
att simulera ett annat system). Under arbetet med att skapa prototypen kommer jag att kontrollera
att mina lösningar går att testa.
Arbetet delas upp i olika faser utifrån vilken funktion eller i vilket lager tekniken hör hemma,
d.v.s. meddelandehantering, affärslager och presentationslager.

Fas 1: Utveckling av prototypens meddelandehantering
Utveckling av meddelandehanteraren genomförs i följande tre steg och jag använder mig av SQL
Servers utvecklingsmiljö (SQL Server Management Studio) för att skriva och testa kod:
1. Först måste jag komma fram till en schematisk bild över hur meddelandehanteraren är
uppbyggd och därefter skapa en modell som förenklar förståelsen av meddelandehanteraren. Det gör jag genom litteraturstudier, analys av exempelkod och genom att
praktiskt skapa egen kod för att prova ut ett arbetssätt som fungerar. Det är viktigt att
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förstå hur meddelandehanteraren fungerar för att kunna skapa en bra och fungerande
lösning. Det är också viktigt att förstå hur meddelandehanteraren fungerar när jag måste
felsöka och kontrollera var i processen ett meddelande finns.
2. Steg två är att realisera modellen genom att skapa de objekt som behövs för att få till
stånd en meddelandehantering. D.v.s. hur skapar jag en kö? Hur får jag meddelanden till
kön? Hur kontrollerar jag meddelanden i kön? Hur processar jag meddelanden i kön? Det
här gör jag genom att utnyttja kunskap jag fått i steg 1 och applicerar det på den modell
jag skapat för att kontrollera att modellen fungerar. Här gäller det att verifiera att
modellen fungerar för att förstå meddelandehanteraren innan nästa steg utförs.
3. Sista steget är att realisera den del av prototypen där ett meddelande läggs i en kö och att
meddelandehanteraren ansvarar för att generera de meddelanden som skall till andra
intressenter. Jag utför det här steget genom att skapa en kö för inkommande meddelanden
och en kö för utgående meddelanden. Jag skapar också en aktiveringsprocedur som
automatiskt körs när meddelanden landar i kön för utgående meddelanden. Den
proceduren ska hämta alla prenumeranter och sedan göra en loop genom vardera
prenumeranten och skapa ett meddelande som den adresserar till prenumeranten.
Slutligen skall meddelandet läggas i en tabell för att simulera en integration till ett annat
system. Det här steget utför jag för att testa att meddelandehanteraren kan avlasta
affärslagret med skapandet av meddelanden till andra intressenter (prenumeranter), vilket
också skulle få till följd att klienten inte behöver vänta tills alla meddelanden skapats och
skickats innan klientens webbläsare uppdateras.

Fas 2: Utveckling av prototypens affärslager
Eftersom FRS använder sig av XML som datamedium mellan lagren väljer jag att använda mig
av det också men jag vill ändå visa på hur det ser ut när jag använder objekt då det är vanligt
förekommande i liknande applikationer. När jag använder mig av XML kommer jag att skapa en
webbtjänst (formellt sett en Windows Communication Foundation tjänst men jag kommer att
benämna det webbtjänst för att öka förståelsen) med en enda metod där en parameter avgör
vilken funktion som efterfrågas. När jag använder mig av objekt kommer jag också att göra en
webbtjänst men där skapar jag flera olika metoder för att förenkla returvärden tillbaka till
klienten. Under denna fas och nästa fas använder jag mig av Visual Studio 2008 för kodning och
MS Test som ingår i Visual Studio för att genomföra testerna.
1. Steg ett är att skapa en webbtjänst där en metod används och en parameter talar om
vilken funktion som efterfrågas. Det innebär att en konfiguration måste skapas så att rätt
kod exekveras beroende på parameterns värde. Denna del verifieras genom att skapa
testmetoder som exekveras och godkänns. Jag kommer att utnyttja egenskaper som finns
tillgängliga när webbtjänsten körs i en webbserver och då förenklas förfarandet om
webbtjänsten skapas genom att addera ett nytt projekt till utvecklingsmiljön (add | New
Web Site) och därefter välja ”WCF Service”. Metoden, som tjänsten erbjuder, kommer
att heta ”Execute” och kommer att ta en parameter (sträng) för önskad funktion t.ex.
”portvisit.save”, en parameter för kontonamn (sträng) och en parameter för xmlsträngen
(sträng). Returvärdet kommer att vara en sträng med XML. Konfigurationen kommer att
skapas i en XML-fil som tjänsten kan läsa in vid uppstart.
2. Steg två blir att utöka webbtjänsten med laddning av externa komponenter. Vilken
komponent som skall laddas är beroende på konfigurationen i steg 1. De komponenter
som kommer ifråga att laddas är komponenter innehållande arbetsflöden (Workflow
Foundation). Således måste rutiner för att läsa in, starta och exekvera arbetsflöden
skapas. Dessutom måste en modell för att skicka in och ta ut parametervärden mellan
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webbtjänsten och arbetsflödet utarbetas. Att detta fungerar kommer också att verifieras
via testning mot ett enklare arbetsflöde där alla hamnar hämtas och testet kontrollerar att
hamnen SESTO (Stockholms hamn) finns med. Det finns, i och för sig, redan en färdig
modell för att skicka in parametrar i ett arbetsflöde och modellen består av att vi skapar
ett ”dictionary” med en nyckel av typen sträng och ett värde av typen objekt. När sedan
vårt dictionary skickas in i arbetsflödet kommer dess värden att populera egenskaper
(properties) som vi har skapat i arbetsflödet. Det är viktigt att nyckeln har samma namn
som egenskapen. Min modell består i att varje arbetsflöde måste ha exakt samma
egenskaper (en egenskap för xml som skickas in, en egenskap för xml som skall
returneras, en egenskap för kontonamn och en egenskap för ytterligare parametrar).
Enklaste sättet att garantera att stavningen blir korrekt mellan olika arbetsflöden och att
varje arbetsflöde har alla egenskaper är att skapa ett interface som varje arbetsflöde måste
implementera.
3. Steg tre blir att skapa en aktivitet, vilket är en egengjord funktionalitet som kan paketeras
och användas i flera olika arbetsflöden. En lämplig kandidat till det är att validera att
kunden angett en giltig hamn. Att detta fungerar valideras genom att använda aktiviteten i
ett arbetsflöde och skicka in en felaktig och en riktig hamn och få tillbaka ett resultat som
säger att den ena hamnen är korrekt och den andra inte är korrekt angiven. Valideringen
kommer att ske på samma sätt som i FRS d.v.s. genom ett uppslag i databasen. Det är
viktigt att verifiera funktionaliteten och lära sig arbetsgången då realiseringen kommer att
bestå av ett flertal egengjorda aktiviteter som kan återanvändas i flera arbetsflöden.
4. I steg fyra realiserar jag prototypens affärslager genom att först skapa en ny webbtjänst
(på samma sätt som tidigare) där jag använder mig av objekt som parametrar och
returvärden. I de metoder där det inte finns behov av en affärsprocess (t.ex. hämtning av
en lista med fartygsanmälan) anropar jag databasen direkt men i de fall där det finns
behov av en affärsprocess använder jag mig av ett arbetsflöde. För att bättre simulera
återanvändbarhet kommer jag att skapa nya aktiviteter för varje ”delmängd” i arbetsflödet
och återanvända aktiviteter där den möjligheten finns. Steg fyra avslutas med att jag
skapar ett arbetsflöde som utför följande funktioner:
- Validerar alla angivna hamnar
- Sparar fartygsanmälan
- Sparar en fartygshändelse (ankommande)
- Sparar en fartygshändelse (avgående)
- Konverterar objekt till XML
- Skickar meddelandet till den kö som skapades i fas 1, steg 3 ovan.
Det här steget utförs för att verifierar att det går att bryta ut flöden ur systemet, att det gör
det lättare att förstå för inblandade parter samt enklare att förändra när verksamheten
förändras.

Fas 3: Utveckling av prototypens presentationslager
Presentationslagret består bl.a. av de webbsidor som klienten ser men det består också av logik
för hämtning av data via affärslagret och logik för att hantera klientens interaktion med
webbsidorna. Denna fas genomförs med ASP.Net MVC som är ett tillägg till Visual Studio
2008.
1. Steg ett blir att göra en design över hur prototypen ska se ut. Den kommer att innehålla
en textruta där användaren kan ange ett fartygsnamn och klicka på en knapp (Sök).
Därefter kommer en lista med fartygsanmälningar att visas och användaren kan klicka på
en länk för att redigera en anmälan. Klickar användaren på länken öppnas en ny sida och
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informationen visas för redigering. När användaren ändrar och sparar ska listan med
anmälningar visas igen och vald post skall vara ändrad eller en ny post tillagd.
2. Steg två blir att realisera webbsidorna och en tillhörande Controller (som är den
komponent som hanterar kommunikationen mellan webbsidorna och affärslagret).
Controllern skall hämta och spara data via affärslagret jag skapade under fas 2. För att
genomföra det här steget måste ett nytt projekt läggas till och det förutsätter i sin tur att
ASP.Net MVC är installerat på datorn. Projektet läggs till genom att välja add | New
Project, i rutan ”Add New Project” väljer vi projekttyp ”Web” och i högra rutan
”ASP.Net MVC Web Application” enligt figur 2.1 nedan.

Figur: 2.1 Lägg till ett ASP.Net MVC projekt till utvecklingsmiljön
3. Avslutningsvis kommer jag att manuellt testa webbgränssnittet för att se att det fungerar
att hämta data och spara samt att en sparning genererar flera meddelanden enligt
funktionen jag utvecklade under fas 1. Den manuella testningen baseras på att jag skriver
ett fartygsnamn i en textruta och klickar på en knapp för att utföra en sökning. När
sökningen är klar returneras en lista med fartygsanmälningar och jag klickar på en av
dess länkar för att visa vald fartygsanmälan. I det skedet kommer jag att ändra på ett av
värdena och trycka på knappen spara vilket gör att listan med fartygsanmälningar visas
igen, nu med en post ändrad. Som ett andra test kommer jag att klicka på en annan
fartygsanmälan och nu ändrar jag besöksid till noll vilket kommer att skapa en helt ny
fartygsanmälan. Efter att jag sparat fartygsanmälan kommer listan med anmälningar fram
och visar att en ny post lagts till. Att meddelanden skapats kontrollerar jag genom att titta
i databasen i den tabell jag har för att simulera andra system. Sista momentet blir att
värdera om testning går att genomföra dels mot Controllern och dels mot webbtjänsten.
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3 Nuvarande system
3.1 Övergripande arkitektur idag
Applikationen, vars namn är Fartygsrapporteringssystemet, är byggd enligt flerskiktsmodellen.
Det innebär att applikationen är fysiskt uppdelad så att olika delar av applikationen kan
installeras på olika servrar och på så sätt kan högre tillgänglighet och kapacitet uppnås. En annan
anledning till att skikta applikationen är för att nå en högre grad av säkerhet. I det här fallet
återfinns webbplatsen i en ”Demilitariserad Zon” (DMZ) vilket innebär att webbservern är
placerad innanför en yttre brandvägg och att det finns ytterligare en brandvägg mellan
webbservern och det interna nätverket. Anledningen till att man gör så är för att begränsa typen
av trafik (t.ex. hackningsförsök) från Internet in till det innersta nätet på företagen. I figuren
nedan ser vi hur flödet från Internet löper genom en yttre brandvägg till den externa webbservern
och därefter genom ytterligare en brandvägg till det innersta nätet. En sådan här konstruktion
innebär, i princip, att den enda trafiken båda brandväggarna släpper igenom är webbtrafik. Det
innebär också att applikationsservern måste kommunicera med webbtrafik m.a.o. webbtjänster.
Internt nätverk

DMZ

Webbserver

Internet
Applikationsserver

Webbserver

Biztalkserver

Databasserver

Figur: 3.1 För att nå en högre säkerhet är applikationen uppdelad i flera delar och avgränsas av
brandväggar.
En logisk vy över applikationen visar att det finns två webbplatser (en extern och en intern), där
den ena har inloggning via formulär och den andra via Windowsinloggning (har man loggat in på
sin dator behöver man inte logga in igen på webbplatsen). Figur 3.2 nedan visar också att FRS
kommunicerar med externa system och det är t.ex. ett system som hanterar fartyg
(Fartygstjänsten) där kommunikationen sker via en webbtjänst. Sen är det även extern
kommunikation via meddelandehantering, där Microsoft Message Queuing och Microsoft Biztalk Server används.

Intern
webbplats

Fartygstjänsten

Extern
webbplats

FRS

Meddelandehantering

Datalager

Figur: 3.2 Fartygsrapporteringssystemet (FRS) och dess ingående komponenter.
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FRS-applikationen är uppbyggd enligt figur 3.3 nedan, som visar hur informationen vandrar från
presentationslagret, via ett antal lager, ner till datalagret. Informationsbärare är typade dataset
och som hjälpfunktioner återfinns loggning, felhantering m.fl. En uppdelning i olika lager är en
logisk uppdelning av applikationen och skall inte sammanblandas med skikt som är en fysisk
uppdelning.

Språkstöd

Behörighet

Affärslager

Felhantering

Processlager

Loggning

Servicelager

Transaktionshantering

Typade dataset

Presentationslager

Datalager

Figur: 3.3 FRS är uppdelat i ett flertal lager med stödjande funktioner såsom loggning i varje
lager.
Här nedan går jag, i korthet, igenom de olika lagren i applikationen.
Presentationslagret har som uppgift att presentera informationen till användaren.
Presentationslagret är uppbyggt av ASP.NET webbsidor, webbkontroller och egengjorda
kontroller (s.k. User Controls).
Servicelagrets uppgift är att hantera all kommunikation mellan presentationslagret och
processlagret/affärslagret. Det hanterar också kommunikationen med andra system som
t.ex. Biztalk. Servicelagret har som uppgift att hantera och kontrollera behörigheten innan
anrop skickas vidare längre ner i kedjan. Servicelagret är implementerat som webbtjänster.
Processlagret ansvarar för transaktionshanteringen och återspeglar de användningsfall
som finns. Om en funktion inte har behov av transaktionshantering så hoppas det här
lagret över.
Affärslagret hanterar logiken i systemet och utför t.ex. konvertering av XML, validering
och versionskontroll av XML scheman.
Datalagret består av en automatgenererad dataaccesskomponent och lagrade procedurer.
Datalagret är enbart ett logiskt lager för att särskilja affärslagret och datalagret. Rent
fysiskt placeras båda dll-filerna på samma server.
För att ge ett litet exempel på hur informationen flödar i systemet visar figur 3.4 hur en farligtgodsanmälan (”HazMat”), gjord via webbplatsen, flödar genom systemet.
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Figur: 3.4 Sekvensdiagram över farligtgodsanmälan. Källa ”FRS Software Architecture
Document”
I de fall där anmälan görs via XML eller EDI kommer inte ”Web” och ”ServiceInterface”, i
ovanstående figur, att vara inblandade. I stället kommer de att ersättas av ”Mottagningslager”,
”Biztalk”, ”MSMQService” och ”MSMQFacade” innan ”TransactionServices” anropas.
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3.2 Fartygsanmälan
När rederier, agenter eller fartyg (kunder) skall anmäla att ett fartyg kommer att besöka en viss
hamn loggar de in i FRS webbapplikation och söker fram det fartyg som skall anmälas. Därefter
väljer de att skapa en ny fartygsanmälan och får fram nedanstående skärmdokument (jag har
klippt itu skärmdokumentet för att kunna beskriva vad som sker i de olika delarna)

Figur: 3.1 Visar valt fartyg med dess identitetsinformation.

Figur: 3.2 Visar att kunden kan välja ankomsthamn via rullgardinsmeny eller genom att skriva
koden direkt (Locode). Alternativt anger kunden ankarplats eller latitud/longitud.

Figur: 3.3 Antal passagerare och besättningsmän anges.

Figur: 3.4 Uppskattad ankomsttid (ETA) och uppskattad avgångstid (ETD) anges antingen som
lokal tid eller UTC.

Figur: 3.5 Uppgifter om lotsplikt eller dispensnummer, om sådana finns, anges.
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Figur: 3.6 Föregående hamn, d.v.s. vilken hamn kommer fartyget ifrån när det nu skall
ankomma till angiven hamn.

Figur: 3.7 På samma sätt anges också vilken hamn fartyget skall besöka efter den hamn fartyget
är på väg till just nu.
Vid avgång från aktuell hamn skall fartygsanmälan uppdateras med korrekta och aktuella
uppgifter och dessa uppgifter är:

Figur: 3.8 Den korrekta avgångstiden

Figur: 3.9 Antal passagerare och besättningsmän ombord

Figur: 3.10 Uppgifter om lotsplikt på samma sätt som vid ankomst
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När fartygsanmälan är färdigifylld sparas den via knappen ”Spara och skicka”. Den interaktionen
startar en serie med händelser som jag kommer att beskriva nedan med ett ”flödesschema” i form
av en tabell, en lista över alla anrop till databasen och en figur på delar av koden.
I nedanstående tabell (3.1) visas alla anrop i och mellan olika komponenter i systemet vid
sparandet av en fartygsanmälan (jag har undantagit små hjälpfunktioner). När ett anrop går
mellan webbplatsen och affärslagret eller mellan affärslagret och databasen så sker en
kommunikation över olika servrar (processgränser). Nu är det inte alldeles enkelt att följa flödet
och det är heller inte nödvändigt att detaljgranska tabellen men flera rader under varandra inom
samma kolumn innebär att olika funktioner inom samma processgräns anropas. När sedan nästa
”textblock” kommer i en annan kolumn så har ett anrop till en annan server gjorts. Det som kan
vara värt att notera är att kommunikationen vandrar mellan webbplatsen – affärslagret –
databasen i flera olika steg innan koncentrationen hamnar i affärslagret, där en omfattande
kommunikation sker mot databasen. Mot slutet sker även kommunikationer mot andra system.
Värt att notera är också att t.ex. validering sker på ett flertal ställen med i princip samma kod
(markerat i gult nedan). Eftersom ett antal anrop sker till databasen så är det intressant att se
vilken typ av anrop det är och en sådan lista presenterar jag nedan (figur 3.12). Vad den gröna
markeringen står för återkommer jag till när jag visar koden nedan.
Tabell 3.1 visar hur informationen flödar genom olika lager i applikationen. I det här fallet
innebär det även olika servrar.
Webbplatsen
PortNot.aspx.vb [BtnSaveAndSend]
PortNot.aspx.vb [ValidatePortVisit]
Util/WSFacadeAssembler.vb [GetWSFacade]
Factory/WSPortNotFacadeFactory.vb
[GetWSFacade]
PortNot.aspx.vb [ClientValidate]

Affärslagret

Databasen

PortNot\PortNotFacade.asmx.vb
Security.vb [CheckPermission]
Lagrad procedur (säkerhet)
PortNot\PortNotFacade.asmx.vb
[HasPermission]
PortNot\PortNotValidator.vb
[ValidateExternal]
PortNot.aspx.vb [CheckTimeSpan]
Util/WSFacadeAssembler.vb [GetWSFacade]
Factory/WSPortNotFacadeFactory.vb
[GetWSFacade]
PortNot\PortNotFacade.asmx.vb
[CheckTimeSpan]
PortNot\PortNotValidator [CheckTimeSpan]
VesselEventValidator [CheckTimeSpan]
Lagrad procedur (fartyg)
PortNot\PortNotValidator.vb
[CheckTimeSpan]
PortNot.aspx.vb [SavePortVisit]
Util/WSFacadeAssembler.vb [GetWSFacade]
Factory/WSPortNotFacadeFactory.vb
[GetWSFacade]
PortNot\PortNotFacade.asmx.vb [Submit]
PortNot\PortNotFacade.asmx.vb
[HasPermission]
Security.vb [CheckPermission]
Lagrad procedur (säkerhet)
PortNot\PortNotTS.vb [Submit]
DLGlobal.vb [NewBlock]
PortNot\PortNot.vb [Submit]
Lagrad procedur (VTSKod)
Lagrad procedur (VTSKod)
Lagrad procedur (VTSKod)
PortNot\PortNotValidator [ValidateExternal]
Lagrad procedur (Locode)
Lagrad procedur (Locode)
Lagrad procedur (Locode)
Lagrad procedur (Konto)
Vessel.vb [UpdateFlag]
Lagrad procedur (Flagga)
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PortNot\PortNot.vb [Submit]
PortNot\PortNot.vb [Submit] (annan)
PortNot\PortNot.vb [Save]
PortVisit.vb [CreatePortVisitId]
Lagrad procedur (Kolla unikt id)
Lagrad procedur (Hamnbesök sparas)
Lagrad procedur (ankommande)
Lagrad procedur (avgående)
Lagrad procedur (farligtgods)
Lagrad procedur (farligtgods)
Lagrad procedur (avfall)
MSMQ\MSMSQSender.vb
[SendFRSPort_Not]
Lagrad procedur (fartygsinfo)
Subscription.vb [GetSubscribers]
Lagrad procedur (prenumeranter)
MSMQ\MSMQSender.vb
[SendMS2SSN_Ship_Not]
Lagrad procedur (fartygsinfo)
AIS\AISAgent [GetShipPosition] extern webbtjänst
MSMQ\MSMQSender.vb
[SendMS2SSN_Ship_Not]
Lagrad procedur (fartygsinfo)
AIS\AISAgent [GetShipPosition] extern webbtjänst
MSMQ\MSMQSender.vb
[SendMS2SSN_Port_Not]
Lagrad procedur (refid)
Skickar till MSMSQ extern meddelandemotor
Securityloggning

Figur 3.11 visar en lista över den kommunikation som sker med databasen. Listan har jag fått
fram genom att använda SQL Profiler och spela in alla anrop som sker till databasen.
En sak att notera, i ovanstående figur, är de flertal kontroller av rättigheter som sker (se rad: 1, 2,
7, 8, 34, 35, 37 och 38). Här kontrolleras två olika rättigheter men det blir i alla fall en hel del
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databasanrop som skulle kunna undvikas genom att läsa rättigheterna en gång och lagra dessa i
affärslagret. En annan aspirant på ”mellanlagring” skulle kunna vara kontrollen av ”Locode”
(rad: 3, 4, 5, 13, 14 och 15).
Jag har också tagit en printbild på en del av koden och det är den del där sparandet till databasen
börjar och där andra system anropas (koden börjar vid det grönmarkerade området i
”flödesschemat”, tabell 3.1, ovan). Den del av koden jag visar nedan är från affärslagret där en
ny fartygsanmälan håller på att skapas och ett flertal anrop görs till bl.a. databasen och andra
externa system.

Figur: 3.12 Delar av koden för att skapa en ny fartygsanmälan.
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4 Referensram
När jag studerar FRS eller likvärdiga applikationer ser jag en möjlighet att med nyare tekniker
kunna göra en lite annorlunda arkitektur. ASP.Net MVC är en teknik som inte släppts ännu,
Communication Foundation och Workflow Foundation kom i .Net framework 3.0 (f.n. 3.5) och
Service Broker kom i SQL Server 2005. I figuren nedan visar jag var teknikerna hör hemma och
tanken bakom de olika lagren är att de ska installeras på separata servrar på samma sätt som FRS
är installerat idag. Jag kommer att presentera teknikerna lite mer nedan.
ASP.Net MVC

Presentationslager

Communication Foundation
Affärslager

Workflow Foundation

FRS
Databas

Service
Broker

Datalager

Figur: 4.1 Schematisk bild över var de olika teknikerna hör hemma.

4.1 ASP.Net MVC (Model-View-Controller)
MVC är ett designmönster som utvecklades i slutet på 70-talet och är användbart om en användare vill se samma information, samtidigt i olika kontext och/eller ur olika synvinklar
(Reenskaug, 2008).
Om vi förflyttar oss till dagens problem och Microsoft Patterns & Practicies (MPP) syn så menar
de att många system bygger på att data kommer från en datakälla och visas i ett skärmdokument
där användaren ändrar och sparar ner till datakällan igen. Detta scenario gör att det är frestande
att koppla ihop användargränssnittet och datakällan för att snabba upp utvecklingen (mindre kod)
och få en snabbare applikation. MPP ger några exempel på problem med en sådan lösning:
Logiken för skärmdokumenten tenderar att ändras oftare än datakällan ändras, t.ex. kan
nya webbsidor läggas till eller layouten på befintliga sidor ändras och om då
presentationskod och affärslogik samsas i samma sida så innebär det en risk att fel inträffar vilket gör att affärslogiken måste testas för varje liten ändring i skärmdokumenten.
Skärmdokumenten är mer beroende av vilken typ av enhet som kör webbapplikationen än
affärslogiken är så om en webbapplikation skall kunna ses i både en PC och en telefon så
måste skärmdokumenten anpassas efter vardera. Däremot bör affärslogiken vara den
samma.
Separerar man affärslogiken och presentationslogiken så kan affärslogiken testas separat
och det underlättar också användandet av automatiserade tester.
Logiken i dagens ASP.Net grundar sig på att länkar anropar webbsidor när det egentligen
borde vara Controllern som anropas.
Lösningen på ovanstående problem är designmönstret ”Model-View-Controller”. Det bygger på
en separation mellan ”Model” (som lagrar och hanterar affärsdata), ”Views” (som presenterar
informationen och gör att användaren kan interagera med applikationen) och ”Controller” (som
”översätter” användarens handlingar till rätt data och rätt presentation).
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Figur: 4.2 visar designmönstret ”Model-View-Controller”
ASP.Net MVC är ett tillägg till ASP.net som, i skrivande stund, finns ute på marknaden som en
förhandsvisning av kommande funktionalitet. Det har alltså inte nått betastadiet ännu. Jag tycker
ändå att det är intressant att använda det på grund av att det är Microsofts första försök att
implementera MVC i webbutvecklingen. Det har gjorts försök att skapa MVC webbapplikationer
i nuvarande ASP.Net, t.ex. har Tom Fischer i boken ”Professional Design Patterns in VB.Net”
gjort ett försök men grundproblemet (att det är Controllern som skall välja View) har han inte
kunnat komma förbi. Scott Guthrie (Microsoft) skriver i sin blogg att Controllers (i en MVC
applikation) har ansvaret att hantera användarens interaction, manipulation av data och slutligen
välja rätt skärmdokument för att presentera informationen, vilket skall vara dess enda uppgift.
ASP.Net MVC bygger på att en länk på webbsidan går till en Controller, Controllern utför sitt
arbete, bl.a. hämtar data, och avgör vilken webbsida som skall visas härnäst. Det innebär också
att vi får möjlighet till en förenklad URL (resor/asien/thailand) som kan jämföras med det
traditionella utseendet: resor.aspx?kategori=asien&land=thailand.

4.2 Windows Communication Foundation (WCF)
WCF löser kommunikationen mellan olika program. Det är i sig inget unikt, det har funnits
webbtjänster, remoting m.fl men det unika med WCF är att det löser flera av dessa kommunikationssätt med ett sätt att programmera. Tidigare fick en utvecklare använda ett sätt för att göra en
webbtjänst och ett helt annat sätt för en remotinglösning. Figur 4.3 nedan visar vilka olika kommunikationssätt som kan lösas genom att använda Windows Communication Foundation i stället
för var och en av dessa.

Figur: 4.3 Tabell över vilka tekniker som ”ersätts” av Windows Communication foundation
(WCF)
Det är tre saker som sticker ut som de viktigaste egenskaperna (Chappel, 2008):
Sammanförandet av flera existerande kommunikationstekniker till en
Interoperabilitet med applikationer byggda med andra tekniker.
Explicit stöd för tjänstebaserad utveckling.
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Att sammanföra flera tekniker till en innebär bl.a. att jag som utvecklare har en teknik att lära
mig i stället för sex olika. Det innebär också att jag kan utveckla en lösning och fortfarande ha
valmöjligheten, via en konfigurationsfil, att välja om kommunikationen skall ske över http,
binärt eller t.ex. krypterat. Interoperabiliteten innebär att WCF kan kommunicera med andra
processer på samma maskin eller med andra system som bygger på en helt annan teknologi, t.ex.
en Java EE applikation på en Sun Solaris. För att utveckla ett stöd för en tjänstebaserad
utveckling hade Microsofts arkitekter fyra grundstenar (Chappel, 2008):
Dela schema, inte klass (interaktionen skall ske via ett väldefinierat XML-interface)
Tjänster är autonoma (de är överens om ett kommunikationsgränssnitt, i övrigt helt
självständiga)
Gränslinjer mellan olika processer/system skall vara tydliga. David ger som exempel
DCOM (Distributed Component Object Model), där målet var att ”dölja” att det var en
distribuerad lösning genom att få distribuerade objekt att vara så lika ett lokalt objekt som
möjligt. I WCF är tanken snarare tvärt om d.v.s. att göra interaktionen mellan tjänster och
klienter mer tydlig.
Policybaserad kompatibilitet, d.v.s. att så långt som möjligt stödja möjligheten för en
klient att utnyttja en tjänst baserad på en ”minsta gemensamma nämnare” av vad klienten
och tjänsten stödjer.
När man pratar om WCF är det några begrepp som är viktiga att förstå och figur 4.4 nedan ger en
överblick över en tjänst byggd med WCF. Romben är en ”Endpoint” och en endpoint består av
en adress (”adress”) vilket är en URL till tjänsten, ett kommunikationssätt (”binding”) som avgör
protokoll, säkerhet, kryptering m.fl. och ett kontrakt (”Contract”) som talar om vilka tjänster som
är tillgängliga. En HostProcess är det ”program” som ”kör” tjänsten, vilket kan tyckas lite
svävande men det beror på att tjänsten kan ”hostas” på flera olika sätt t.ex. i en Consoleapplikation, i en Windows Service eller i en webbserver. Ytterligare ett begrepp, som inte visas i
figuren, är ”DataContract” som är information om hur själva informationen, som flödar genom
tjänsten, ser ut.

Figur: 4.4 För att kommunicera med en WCF-tjänst behövs en adress, ett transportprotokoll
(binding) och ett tjänstekontrakt.

Eftersom servicelagret i FRS består av webbtjänster och måste kommunicera via http (beroende
på att trafiken måste passera en brandvägg) så kommer jag att koncentrera mig på de bitar som
kan ersätta webbtjänster (”Interoperable Web Services”) snarare än att diskutera remoting etc.

4.3 Microsoft Workflow Foundation (WF)
Enklaste sättet att förklara vad WF innebär är nog att visa en figur på hur det ser ut. I figuren
nedan (jag har delat figuren i tre delar då allt inte rymdes i en figur) ser vi ett exempel på hur det
skulle kunna se ut om vi implementerar koden jag redovisade under ”Fartygsanmälan” ovan.
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Arbetsgången startar vid den gröna ringen och den första aktiviteten är ett transaktionsomfång
som innehåller sex olika sparningar till databasen. Varje ”del” kallas aktivitet och här nedan har
jag för det mesta använt en kodaktivitet. Det finns många fler aktiviteter att välja på och vi kan
också skapa våra egna aktiviteter som kan användas i andra arbetsflöden. Den första sparningen
(SavePortVisit) sker innan nästa två sparningar (SaveVesselEventArr och SaveVesselEventDep)
som sker i parallell, vilket innebär att båda sparas innan flödet går vidare till nästa
parallellaktivitet.

Figur: 4.5 Figuren visar delar av ett arbetsflöde (i utvecklingsmiljön).
Observera att vi fortfarande är inom samma transaktion när nästa parallellaktivitet gör att farligtgods och avfall sparas (SaveHazmatArr, SaveHazmatDep och SaveWaste).

Figur: 4.6 fortsättning av figur 4.5.
Slutligen avslutas arbetsflödet med att meddelande skickas till SafeSeaNet och att alla
prenumeranter (via en loop) får meddelanden skickade till sig.
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Figur: 4.7 fortsättning av figur 4.6
Om vi jämför dessa figurer med den tidigare bilden på koden (figur 3.12 under Fartygsanmälan)
så får vi inte glömma bort att det bakom dessa aktiviteter finns kod men oavsett det så är det
enklare för en oinvigd att förstå vad man tidigare velat åstadkomma. Det är även enklare för en
icke programmerare att förstå vad som händer och beställaren kan enklare verifiera att det som
händer är de rätta sakerna.

4.4 SQL Server 2005 Service Broker
FRS använder sig av Microsoft Message Queueing (MSMQ) för att minska beroendet mellan
olika delar av systemet. MSMQ möjliggör en asynkron kommunikation och i händelse av att
mottagande system inte är online kan MSMQ lagra meddelanden tills mottagande system
kommit online. Det här är ett designmönster som kallas ”Store and forward”. Service Broker
bygger egentligen på samma koncept men det som skiljer dessa två åt är att Service Broker är
integrerat i databasen och drar nytta av Transact-SQL, SQL Server Management Studio, säkerhet
m.m. och administrationen kan hanteras av en databasadministratör. Ett exempelscenario kan
vara att ta en ”backup”, flytta backupen till en annan server och göra en ”restore” för att fortsätta
skicka ut meddelanden.
Hinsson (2007), som var den som introducerade idén hos Microsoft, skriver i ett förord till Klaus
Aschenbrenners bok ”Professional SQL Server 2005 Service Broker” att deras mål var:
Den ska vara snabb (”Kan vi inte leverera 1000 meddelanden/ sekund, exakt en gång och
i ordning ska vi inte leverera den”)
Djup integration med SQL Server (köer ska kunna backas upp, ”failed over” och kunna
frågas på, precis som vilken tabell som helst)
Förenklad programmeringsmodell jämfört med MSMQ
Service Broker består av fyra delar (se figur 4.8 nedan). Av dessa fyra är tre (Message Types,
Contracts och Queues) implementerade som SQL Server objekt och den fjärde (Service
Program) kan vara implementerad som en lagrad procedur eller ett externt program.
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Figur: 4.8 Beståndsdelarna i Microsoft SQL Server 2005 Service Broker.
”Message Types” kan vara XML som verifieras mot ett schema, väl formaterad XML, ingen
validering (binär data) eller tomt (vilket innebär att meddelandet måste vara tomt). ”Contract”
avgör vilka meddelandetyper en kö kan ta emot eller sända. En ”Queue” är implementerad som
en gömd tabell där varje meddelande blir en rad men det går inte köra några TSQL-kommandon
direkt mot kön utan vill man se vad som finns i kön finns det en skrivskyddad vy som det går att
skriva ”select-satser” mot. ”Service Program” kan vara en lagrad procedur eller ett externt
program och det går att ställa in hur aktiveringen ska gå till d.v.s. om t.ex. proceduren skall köras
med automatik när ett nytt meddelande kommer in eller om programmet skall scheduleras.
Om två köer ska kommunicera med varandra finns det inga begränsningar att de måste finnas i
samma databas utan de kan finnas i olika databaser eller på helt olika servrar i olika världsdelar.
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5 Utveckling av prototypen
5.1 Meddelandehantering
SQL Server Service Broker (meddelandehanteraren) kan vid en första anblick se krånglig ut men
när man väl satt sig in i hur den fungerar är den ganska enkel att använda. Det jag hade mest
problem att komma underfund med var att för att sätta upp en kö behöver man sätta upp två köer.
När vi använder oss av MSMQ så går anropet från webbsidan, genom affärslagret och till en kö i
MSMQ. Figuren nedan visar en förenklad bild över MSMQ-scenariet.
Webbsida

Affärslager

Kö

Figur: 5.1 figuren visar hur informationen flödar i nuvarande system med MSMQ som
köhanterare.
När jag utgick från ovanstående scenario och försökte överföra det till meddelandehanteraren så
såg jag nedanstående figur framför mig. Problemet är att det inte är en korrekt bild av verkligheten.
Webbsida

Affärslager

Lagrad
procedur

Kö

Figur: 5.2 figuren visar hur jag tänkte mig att ersättningslösningen skulle se ut.
Nedanstående figur visar den modell jag utvecklade för att förstå hur det i verkligheten ser ut och
hur jag var tvungen att tänka när jag skulle implementera meddelandehanteringen i SQL 2005
Service broker.
Webbsida

Affärslager

Lagrad
procedur

Sändkö

Mottagarkö

Figur: 5.3 figuren visar min tankemodell för hur jag skulle implementera SQL Server 2005
Service Broker.
Det här ser ut att innebära extra mycket arbete jämfört med att använda MSMQ men enligt min
mening är det inte så. Att lägga information i en kö i MSMQ kräver speciell kodning medan ett
anrop från affärslagret till en lagrad procedur s.a.s. redan är gjord i och med att applikationen kan
hämta och spara data. Den lagrade proceduren i sin tur startar en konversation mellan sändkön
och mottagarkön. Går överföringen mellan sändkön och mottagarkön bra återfinns informationen
i mottagarkön och skulle den inte gå bra så återfinns informationen i sändkön. Det innebär att
den lagrade proceduren snabbt kan återlämna kontrollen till affärslagret och den fortsatta
bearbetningen i meddelandehanteraren sker asynkront. Det är inte nödvändigt att använda sig av
en lagrad procedur, anropet kan lika gärna ske med SQL-kod direkt från affärslagret men jag
föredrar att arbeta med lagrade procedurer för ökad säkerhet och möjlighet till snabba
förändringar utan att behöva kompilera om affärslagret. När informationen hamnar i
mottagarkön finns det olika möjligheter att automatiskt aktivera ett processande av
informationen. Vi kan välja mellan intern aktivering (en lagrad procedur startar när meddelanden
kommer) eller extern aktivering (en händelse aktiverar ett externt program). Det låter som att en
intern aktivering skulle vara begränsande men då får man inte glömma bort att SQL Server 2005
har stöd för lagrade procedurer gjorda i Transact-SQL och t.ex. C# eller VB.NET. Vi kan även
välja att inte ha en automatisk aktivering och i stället använda ett SQL Server Agent jobb.
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Det första vi måste göra för att aktivera meddelandehanteraren är att i en databas, vilket kan vara
samma databas som applikationen använder eller en separat databas, köra ett kommando.
--Databasnamnet är FRS i det här fallet
ALTER DATABASE FRS SET ENABLE_BROKER

Sedan behöver vi tala om vilken eller vilka typer av meddelanden som köerna skall kunna
hantera. Vi kan i det här skedet också bestämma vilken typ av validering vi vill ha på
inkommande information. Vi kan välja mellan ingen validering (framförallt för binär data), väl
formulerad XML, validering mot schema eller att meddelandet skall vara tomt. För att förenkla
prototypen väljer jag att inte använda mig av valideringsmöjligheterna.
CREATE MESSAGE TYPE FRS_message VALIDATION = NONE

Ett kontrakt är en överenskommelse mellan två tjänster, i meddelandehanteraren, om vilka
meddelanden de skickar till varandra. I det här fallet har jag valt att ”FRS_message” är den enda
typen av meddelande som kan skickas men eftersom valideringen inte är påslagen så får det
ingen reell betydelse. Hade valideringen varit satt till något schema hade det haft en avgörande
betydelse för vilka meddelanden som kunnat skickas.
CREATE CONTRACT FRS_Contract (FRS_message SENT BY INITIATOR)

När jag skapar köerna föredrar jag att använda engelska namn följaktligen får sändkön namnet
”SenderQueue” och mottagarkön namnet ”ReceiverQueue”.
CREATE QUEUE SenderQueue
CREATE QUEUE ReceiverQueue

När köerna är skapade skall tjänsterna skapas. Det är dessa tjänster jag sedan refererar till när jag
skickar meddelanden mellan köerna. Mottagarkön har också fått ett kontrakt tilldelat till dig
vilket innebär att enbart de typer av meddelanden som finns i kontraktet kommer att tas emot.
CREATE SERVICE Sender ON QUEUE SenderQueue
CREATE SERVICE Receiver ON QUEUE ReceiverQueue (FRS_Contract)

I det här skedet är egentligen hela strukturen uppsatt och vi kan börja använda meddelandehanteraren men vi skulle kunna utöka funktionaliteten med en aktiveringsfunktion som
automatiskt tar hand om varje meddelande som kommer in. Det jag väljer att göra då är att skapa
en lagrad procedur som sätter in meddelandet i en tabell. Jag skulle ha kunnat skapa en lagrad
procedur i VB.Net som via ett webbtjänsteanrop flyttat meddelandet in i Biztalk men det är
utanför denna rapports omfång. Nedan visar jag ett kortare exempel på hur en sådan procedur
kan se ut. Den procedur jag använder mig av i prototypen är längre och bygger på kod från
följande webbplats (den kompletta koden återfinns i bilaga 1):
http://blogs.msdn.com/remusrusanu/archive/2006/10/14/writing-service-broker-procedures.aspx
DECLARE @ch UNIQUEIDENTIFIER
DECLARE @messagetypename NVARCHAR(256)
DECLARE @messagebody XML
DECLARE @responsemessage XML;
BEGIN TRY
BEGIN TRANSACTION
WAITFOR (
RECEIVE TOP (1)
@ch = conversation_handle,
@messagetypename = message_type_name,
@messagebody = CAST(message_body AS XML)
FROM TargetQueue
), TIMEOUT 60000
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IF (@@ROWCOUNT > 0)
BEGIN
IF (@messagetypename = 'FRS_message')
BEGIN
-- Lagra meddelandet i en tabell
INSERT INTO ProcessedMessages (ID, MessageBody, ServiceName)
VALUES (NEWID(), @messagebody, 'FRS')
-- Avsluta konversatioen
END CONVERSATION @ch;
END
END
COMMIT
END TRY
BEGIN CATCH
ROLLBACK TRANSACTION
END CATCH

Den procedur vi använder oss av kommer inte att köras förrän vi talat om att den ska köras och
det gör vi med nedanstående kod. MAX_QUEUE_READERS talar om hur många trådar som skall
användas eller enklare uttryckt hur många instanser av proceduren som skall användas. I den
kompletta koden (bilaga 1) har jag också en procedur som aktiveras när mottagarekön har
processat meddelandet och skickar tillbaka ett felmeddelande eller ett ”OK” och den proceduren
avslutar konversationen vilket innebär att meddelandet tas bort i båda köerna.
ALTER QUEUE ReceiverQueue
WITH STATUS = ON,
ACTIVATION (STATUS = ON,
PROCEDURE_NAME = dbo.[ReceiveProcessor],
MAX_QUEUE_READERS = 1,
EXECUTE AS OWNER)

Det som återstår att visa är hur proceduren, som anropas från affärslagret, ser ut. Jag har kallat
den för SaveMessage och den tar ett meddelande som parameter. Proceduren i sig är ganska
självförklarande, den skapar ett unikt id (@handle) som följer med meddelandet under hela konversationen. Den skickar från ”Sender” till ”Receiver” och använder kontraktet ”FRS_Contract”.
Nu har jag valt att inte kryptera meddelandena för att i klartext kunna läsa de men de kan enkelt
krypteras, förutsatt att det finns en ”master key”. Saknas ”master key” skapas en sådan med
koden: CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = 'pwd'
CREATE PROC [dbo].[SaveMessage](
@message nvarchar(max)
)
AS
DECLARE @Handle uniqueidentifier
BEGIN TRY
BEGIN TRANSACTION;
BEGIN DIALOG @handle
FROM SERVICE Sender
TO SERVICE 'Receiver'
ON CONTRACT FRS_Contract
WITH ENCRYPTION = OFF;
SEND ON CONVERSATION @handle
MESSAGE TYPE FRS_message(@message)
COMMIT;
END TRY
BEGIN CATCH
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ROLLBACK TRANSACTION
END CATCH

Om jag anropar den lagrade proceduren samtidigt som jag kör en ”Select” från mottagarkön så
hinner vi se meddelandet men i nästa ”millisekund” så har meddelandet processats och
försvunnit från mottagarkön.

Figur: 5.4 ovan visar ett meddelande i meddelandekön.
När en användare sparar en fartygsanmälan i FRS så ska ett meddelande levereras till alla som
prenumererar på meddelanden för just den hamn fartyget är på väg till. I dagens FRS sker denna
bearbetning i affärslagret och där hämtas prenumeranter från databasen, meddelanden
konstrueras och läggs i en kö i MSMQ. Allt det här sker under tiden som användaren väntar på
svar från systemet d.v.s. det sker synkront. Nu kommer det inte att finnas så många
prenumeranter på varje hamn så det spelar inte så stor roll i det här fallet men ju mindre tid man
låter användaren vänta desto bättre. Om det här implementeras i meddelandehanteraren så räcker
det med att spara ett meddelande, sen hämtar meddelandehanteraren alla prenumeranter och
skapar upp meddelanden asynkront. Exemplet nedan visar en sådan implementation och det
börjar med att jag skapar köer, typ av meddelande etc.
CREATE MESSAGE TYPE FRS_prenumeration VALIDATION = NONE
CREATE CONTRACT FRS_PrenContract (FRS_prenumeration SENT BY INITIATOR)
CREATE QUEUE SendPrenQueue
CREATE QUEUE ReceivePrenQueue
CREATE SERVICE PrenSender ON QUEUE SendPrenQueue
CREATE SERVICE PrenReceiver ON QUEUE ReceivePrenQueue (FRS_PrenContract)
ALTER QUEUE ReceivePrenQueue
WITH STATUS = ON,
ACTIVATION (STATUS = ON,
PROCEDURE_NAME = dbo.[PrenReceiveProcessor],
MAX_QUEUE_READERS = 1,
EXECUTE AS OWNER)
ALTER QUEUE SendPrenQueue
WITH STATUS = ON,
ACTIVATION (STATUS = ON,
PROCEDURE_NAME = dbo.[PrenSenderReceiveAck],
MAX_QUEUE_READERS = 1,
EXECUTE AS OWNER)

Proceduren PrenReceiveProcessor är i stort sett en kopia på den förra aktiveringsproceduren
men här har jag lagt till kod för att hämta prenumeranter och bearbeta XML-dokumentet.
--Gör om meddelandet till XML
SELECT @XML = CAST(@payload as XML)
--Hämta ut LOCODE
SELECT @Locode = @xml.value('(//Position_ArrivalTo/Locode)[1]', 'char(5)')
--Hämta alla prenumeranter
INSERT INTO @pren(Account)
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SELECT AccountName
FROM Subscription SU JOIN Organisation O
ON SU.fk_OrgId= O.pk_OrgId JOIN Account A
ON (A.fk_OrgId= O.pk_OrgId AND A.Type=1)
WHERE SU.Locode = @Locode
--Ta ut varje prenumerant för sig
SELECT @rowid = MIN(rowid) FROM @pren
WHILE @rowid IS NOT NULL
BEGIN
--Hämta kontonamn
SELECT @account = Account FROM @Pren WHERE rowid = @rowid
--Förändra XML-dokumentet och sätt kontonamnet i To
SET @xml.modify('replace value of (//Header/To/text())[1] with
sql:variable("@account")')
--Sätt in i tabellen för debug (normalt skulle det gå till en annan kö)
INSERT INTO ProcessedMessages (ID, MessageBody, ServiceName, Created)
VALUES (@h, CONVERT(NVARCHAR(MAX), @xml), 'Prenumeration', getdate())
--Ta bort posten och hämta nästa prenumerant
DELETE FROM @pren WHERE rowid = @rowid
SELECT @rowid = MIN(rowid) FROM @pren
END
END CONVERSATION @h;

Ett anrop till proceduren med nedanstående utseende genererar tre meddelanden i mottagarkön.
SavePrenMessage
'<FRS_Port_Not xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Header>
<Version>1.0</Version>
<RefId>198765431</RefId>
<SentAt>2007-05-07T22:28:27</SentAt>
<From>test1</From>
<To>FRS</To>
<DocumentType>Port_Not</DocumentType>
<ActionCode>new</ActionCode>
</Header>
<Body>
<VoyageInformation>
<Position_ArrivalTo>
<Locode>SESTO</Locode>
</Position_ArrivalTo>
<Position_LastPort>
<Locode>DEMUK</Locode>
</Position_LastPort>
<Position_NextPort>
<Locode>DEMUK</Locode>
</Position_NextPort>
</VoyageInformation>
</Body>
</FRS_Port_Not>'

Figur: 5.5 ett meddelande har omvandlats till tre meddelanden av meddelandehanteraren.
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5.2 Affärslager
FRS har ett flertal webbtjänster som alla levererar en sträng som returvärde. Den strängen består
av XML som hos klienten omvandlas till ett dataset. Varje webbtjänst har ett flertal metoder som
tar emot instruktioner via parametrar. Att hantera parametrar är enkelt vid klientprogrammeringen men kan ställa till bekymmer vid förändringar då t.ex. behovet av ytterligare
en informationsmängd kan innebära många förändringar, med ett ökat antal tester som
konsekvens. Att använda ett objekt som inparameter skulle förenkla det scenariot då inga
överföringsgränser skulle behöva ändras. Då FRS redan idag använder strängar som returvärde
väljer jag ett motsvarande tillvägagångssätt i den här tjänsten. Jag kommer dock att ”förenkla”
hela designen på så sätt att jag kommer att använda mig av enbart en webbtjänst som kommer att
hantera XML både som inparameter och returvärde. Sen kan det diskuteras om det borde vara ett
XMLDocument, XMLFragment, sträng eller en annan typ men det är inte viktigt i det här fallet
då jag enbart vill visa på en meddelandebaserad webbtjänst. Innan jag bestämde mig för den här
designen testade jag ett annat sätt och det var att utnyttja möjligheten att publicera ett arbetsflöde
som en tjänst. När man skapar ett nytt projekt i Visual Studio 2008 erbjuds flera mallar som
integrerar Windows Communication Foundation och Workflow Foundation men de är skapade
utifrån ett ett-till-ett förhållande d.v.s. en tjänst och en workflow, vilket i mitt fall (både för
prototypen och för referenssystemet) skulle innebära väldigt många olika tjänster. Jag är snarare
ute efter att ha så få tjänster som möjligt och flera workflows. Nedanstående figur visar hur jag
tänker mig designen.
Klient
Portnot.get

Portnot.save

ServiceInterface

Workflow

Workflow

Workflow

Workflow

Workflow

Figur: 5.6 Logisk modell över den XML-baserade webbtjänsten
Klienten anropar en tjänst och skickar med information om vilken ”funktion” han önskar.
Tjänsten (ServiceInterface) slår upp, i en konfiguration, vilket arbetsflöde (workflow) som skall
köras och startar arbetsflödet. När arbetsflödet är klart skickas returvärden (t.ex. ett sökresultat)
till kunden. Fördelen med denna konstruktion är att det är flexibelt på så sätt att ny funktionalitet
kan skapas genom att skapa ett nytt arbetsflöde, bygga det och kopiera filen till
installationskatalogen för tjänsten. Efter det skriver man in värden i en konfigurationsfil och på
så sätt finns den nya funktionaliteten tillgänglig för klienten. Nackdelen är att det traditionellt
sett har varit svårare att testa att funktionaliteten fungerar i och med att delarna är löst kopplade
mot varandra. Den delen har i och med Visual Studio 2008 blivit mycket enklare att hantera då
den erbjuder ett inbyggt testsystem. Jag tänkte kort visa hur det ser ut.
I koden nedan ser vi en del av koden i tjänsten. Det första som sker är en kontroll av att
”operation” och ”account” finns medskickat, i annat fall skickar jag tillbaka ett fel. I nästa steg
hämtar jag ut konfigurationen för just den operation som önskas (t.ex. portnot.save) och
returnerar ett strängvärde tillbaka till klienten.
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För att testa denna kod lägger jag till ett testprojekt till lösningen. Jag skapar också en referens
till tjänsten på sedvanligt sätt. Jag har skapat tre testmetoder och jag går igenom de en och en. I
koden nedan syns den första testmetoden och här skickar jag in ”test.test” i parametern operation
och jag talar om, på raden efter (Assert.AreEqual), att jag förväntar mig ett svar som har värdet
”test.testType”

I koden nedan har jag talat om att jag förväntar mig ett felmeddelande ([ExpectedException]), då
jag har ”missat” att fylla i parametern operation”.

I sista exemplet skickar jag in, i parametern operation, ett felaktigt värde som inte finns i
konfigurationen och jag förväntar mig ett fel tillbaka.

När jag sedan kör testet får jag följande resultat (figur 5.7 nedan) och här gäller det att tänka lite
annorlunda, alla testerna gick igenom och blev godkända men vi vet att vi borde ha fått fel från
åtminstone två av funktionsanropen. Tittar vi på koden ovan igen så har jag talat om att jag
förväntar mig att få ett fel tillbaka ([ExpectedException]) så kontentan är att vi verkligen fick
det felet för hade vi inte fått det så skulle inte testet ha gått igenom och blivit godkänt.
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Figur: 5.7 visar testresultatet efter körning av tester
Bara för att visa hur det skulle se ut så har jag ändrat förväntat fel till:
[ExpectedException(typeof(System.ServiceModel.CommunicationException), "No operation")]

När jag nu kör testerna så går inte det ena testet igenom för jag fick inte kommunikationsfel utan
ett annat fel.

Figur: 5.8 Figuren visar att första testet inte gick igenom
Koden nedan visar resterande kod och för läsbarhetens skull har jag uteslutit kommentarer och
felhantering. Koden börjar med ett anrop till en klass som heter ”StopWatch” och det har jag
gjort för att kunna ta tid på varje operation. Det klassen gör är att den sätter en variabel till
DateTime.Now.Ticks i konstruktorn. Klassen implementerar interfacet IDisposable och i
metoden Dispose räknar jag ut ett tidsspann som skrivs till konsolen. Därefter skapar jag ett
Dictionary som används för att skicka in parametrar till ett arbetsflöde (Workflow). I mitt
Dictionary är första parametern av typen sträng och har exakt samma namn som en egenskap
(property) jag senare kommer att skapa i koden i arbetsflödet. Den andra parametern måste vara
av typen object. LoadedAssemblies är ett annat Dictionary där jag lagrar inläst information för
att snabba upp skapandet av arbetsflöden. Finns inte arbetsflödet laddat redan så laddar jag in
den med Assembly.Load och tar ut typinformationen med ass.GetType. GetType kastar
normalt inget fel om typen saknas utan variabeln får värdet null, sätter man true som andra
parameter kommer funktionen att kasta ett TypeLoadException och true som tredje parameter
innebär att stora eller små bokstäver inte spelar någon roll. WorkflowHelper kommer jag att
berätta mer om nedan. För att få tillbaka returvärden från arbetsflödet så fyller jag egenskapen
”OutputXML”, inuti arbetsflödet, och när arbetsflödet är avslutat tar jag ut det värdet (ur mitt
Dictionary) som en sträng och returnerar till klienten.
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WorkflowHelper är en hjälpklass, skapad av Al Zabir (2008), för att underlätta
kommunikationen med arbetsflöden när de används i samband med webbapplikationer. Ett
arbetsflöde körs normalt asynkront men när man använder arbetsflöden i webbapplikationer så
kommer det att innebära problem på grund av att en asynkron start av ett arbetsflöde startar en ny
tråd i processorn och trådar är det ont om. En annan anledning är att en webbplats som skickar
ett anrop också förväntar sig ett svar, vilket gör att en synkron lösning skulle fungera bra. För att
kunna använda arbetsflöden måste ”motorn” använda sig av en tjänst som heter
ManualWorkflowSchedulerService som startar arbetsflöden synkront (i klientens process).
Sedan får ”WorkflowRuntime”, som är den ”motor” som kör arbetsflöden, enbart finnas en gång
per applikation vilket gör att Application_Start och Application_End är bra ställen att starta
respektive stoppa motorn. Al Zabir har skrivit en bok som heter ”Building a web 2.0 portal with
ASP.NET 3.5” där han tar upp just dessa problem med arbetsflöden. Han har löst problemen i en
klass som heter WorkflowHelper och det är hans implementation jag använder mig av här.
För att kunna testa ovanstående kod behöver jag skapa ett arbetsflöde och jag gör på enklast
möjliga vis, jag använder mig av en kodaktivitet där jag skriver ett anrop till en dataaccesskomponent. Figur 5.9 till vänster visar designen och figuren till höger bakomliggande kod.

Figur: 5.9 Den vänstra figuren visar hur aktiviteten ser ut i utvecklingsverktyget och den högra
figuren visar den bakomliggande koden.
Jag vill också passa på att visa hur parametrarna blir
”synliga” för användande i koden. För att alltid få rätt
stavning och rätt egenskaper skapade jag ett interface
som varje arbetsflöde skall importera. När sedan arbetsflödet körs så fylls varje egenskap med värden från
Dictionaryobjektet som skickats in som parameter till
arbetsflödet.
OBS! Jag valde att skapa ett nytt projekt för
arbetsflödet och eftersom laddning av arbetsflöden sker
dynamiskt under körning via Assembly.Load så måste
assemblyn finnas i webbplatsens ”bin-katalog”.
Enklaste sättet att åstadkomma det är att ändra
projektets egenskaper för var den byggda filen skapas
(Build | Output Path).
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För att testa att arbetsflödet fungerar skapar jag en ny testmetod (se kod nedan) där jag
kontrollerar att ett av svaren är koden för Stockholms hamn (SESTO). Vid första körningen fick
jag ett fel (figur 5.10) som sade att strängen var för stor. Detta fel åtgärdar man i klientens
konfigurationsfil (figur 5.11). Därefter körde jag testet igen och fick det godkänt (figur 5.12).
Duration som visas i figur 5.13 har en del overhead i och med testningen och om jag kör
motsvarande hämtning av hamnar i ett konsolprogram skriver StopWatch klassen följande i
konsolen: locode.get: 0,015625.

Figur: 5.10 Felmeddelande när för stor datamängd skickas

Figur: 5.11 Lösningen på felmeddelandet finns i konfigurationsfilen
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Figur: 5.12 Testet har blivit godkänt
Såhär långt i designen ser filen, där arbetsflödena konfigureras, ut på nedanstående sätt. Den kan
t.ex. byggas ut med element för vilka rättigheter som krävs för att få använda en viss metod.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<method name="test.test" assembly="testAssembly" typeName="test.testType" />
<method name="locode.get" assembly="Lookup" typeName="Lookup.Locode" />
</configuration>

Den kan också kunna byggas ut med andra typer av parametrar som kan vara bra att använda i
arbetsflödena. Ett exempel är att Fartygstjänsten kräver inloggning med domän, användarnamn
och lösenord och att ha möjligheten att redan i konfigureringen sätta parametrar och värden kan
vara bra. En sådan lösning skulle kunna se ut på nedanstående sätt och måste då skickas in till
arbetsflödet på ett mer generiskt sätt via t.ex. ett Dictionary på samma sätt som XML
strängarna fast itm.Parameters i detta fall är ett Dictionary som läggs i vårt befintliga
Dictionary via properties.Add("Parameters", itm.Parameters). Alternativt kan man
loopa genom itm.Parameters och addera varje ”rad” till vårt befintliga Dictionary
(properties).
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<method name="test.test" assembly="testAssembly" typeName="test.testType" />
<method name="locode.get" assembly="Lookup" typeName="Lookup.Locode" />
<method name="portnot.save" assembly="PortNotification"
typeName="PortNotification.SavePortNotification">
<parameters>
<parameter name="domain" value="afab" />
<parameter name="user" value="jonpen" />
<parameter name="password" value="secret" />
</parameters>
</method>
</configuration>

I det arbetsflöde jag tillverkat och testat ovan använde jag en ”CodeActivity” vilket i stort sett
inte är bättre än att skriva sin kod i vilken klass som helst. Fördelen med arbetsflöden är att det
går att skapa egna aktiviteter som kan pluggas in i olika arbetsflöden och på så sätt har vi
möjlighet att tillverka små byggstenar som kan användas till att skapa stora system. Om vi tar
anropet till Fartygstjänsten som exempel så skulle vi kunna skapa en
egengjord aktivitet som innesluter all funktionalitet och kan användas
flera gånger i olika arbetsflöden. Om andra system också använder
arbetsflöden skulle samma aktivitet kunna användas i de systemen
också. Bilden till vänster (5.13) visar hur en egengjord aktivitet kan
innehålla flera generella aktiviteter och kan på så sätt innesluta en större
funktionalitet. När sedan vår aktivitet kompileras blir det till en aktivitet
som vi kan dra och släppa i ett arbetsflöde för att stödja ett anrop till
Fartygstjänsten.
Figur: 5.13 En egengjord aktivitet kan vara uppbyggd av flera aktiviteter
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Nu är det inte aktuellt att implementera ett sådant anrop i den här prototypen men en validering
att angiven hamn finns i databasen kan vara ett lagom sätt att testa den funktionaliteten.
Jag har återigen använt mig av en kodaktivitet där jag skrivit ett anrop till databasen för att
kontrollera att hamnen finns. Om hamnen finns sätter jag egenskapen IsValidLocode till sann,
annars falsk. Den kod som behövs för att kunna använda nämnda aktivitet i ett arbetsflöde är
enligt koden nedan. I stort sett har jag använt mig av en egenskap för att
få in hamnen (Locode) men för att användaren skall kunna använda
aktiviteten i Visual Studio måste den ”extra” koden till. Nu finns det
stöd för att skriva den koden i Visual Studio via en ”snippet” så om jag
högerklickar där jag vill ha koden, väljer ”NetFX30” och ”Define a
DependencyProperty” så kommer koden att skapas.
Figur: 5.14 En egengjord aktivitet

Efter att jag kompilerat koden kommer den att vara tillgänglig
i verktygslådan (figuren 5.15) och den kan enkelt dras ut i ett
arbetsflöde.

Figur: 5.15 Verktygslådan i Visual Studio 2008

Det lilla låset (figur 5.16 nedan) visar att det inte går att ändra på koden i aktiviteten. När man
markerar aktiviteten så vill den knyta en egenskap från arbetsflödet
till egenskapen ”Locode” som finns i aktiviteten. Väljer jag att
göra det får jag fram följande fönster (figur 5.17) där jag kan välja
vilken egenskap jag vill knyta. Här dyker det upp ett problem,
ingen av de egenskaper jag skapat är lämpliga att knyta till
”Locode” då den förväntar sig en sträng i form av en hamn (t.ex.
SESTO) snarare än ett helt XML-dokument.

Figur: 5.16 Hänglåset visar att koden inte är tillgänglig för redigering
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Figur: 5.17 Här kan jag välja vilken egenskap jag vill knyta till den valda aktiviteten
I det här fallet hade det varit en fördel om informationen funnits som objekt snarare än XML
men det är å andra sidan inte speciellt krångligt att konvertera det ena till det andra. Innan
arbetsflödet kör igång själva flödet så körs en initieringshändelse och i den händelsen tar jag ut
de värden jag är intresserad av. För att förenkla prototypen så skapar jag en klass direkt i
projektet för arbetsflödet (koden till vänster). Sedan
skapar jag en egenskap i arbetsflödet av typen
PortVisit som jag fyller i initieringshändelsen.

Koden nedan visar hur jag fyller min variabel med information från XML-strängen.

Nu när jag har ett objekt blir det mycket enklare att välja vilken egenskap jag vill binda mot
(figur 5.18) och en testkörning med två olika hamnar ger nedanstående resultat (figur 5.19).

Figur: 5.18 Det blir enklare att binda egenskaper mot ett objekt
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Figur: 5.19 Testresultat vid validering av hamn
Nästa moment är att jag ska bygga ett presentationslager med ASP.Net MVC men innan dess ska
jag tillverka ett affärslager som använder objekt i stället. Om jag vill göra en väldigt flexibel
design fungerar det jag gjort hittills men det är omständligt att hantera XML i alla lager. Nu
skulle förvisso ett typat ”Dataset” eller en klass som serialiseras kunna fungera men jag väljer
ändå att skapa ett nytt projekt och göra en service med typsäkra funktioner (att använda klasser i
stället för xml som sträng). Till viss del behåller jag ändå möjligheten att anropa olika arbetsflöden även om jag inte implementerar det fullt ut i prototypen. Tanken med den nya designen är
att funktioner som enbart hämtar data ska använda sig av en dataaccesskomponent direkt men
funktioner där information skall sparas eller på annat sätt processas använder jag mig av
arbetsflöden. I det arbetsflöde jag kommer att implementera (att spara en fartygsanmälan)
kommer jag också att skapa aktiviteter för varje delmoment. Anledningen är att dessa aktiviteter
går att återanvända i andra arbetsflöden.
DataAccess
Aktivitet
Webbplats

Tjänst

Arbetsflöde

Aktivitet
Aktivitet
Aktivitet

Figur: 5.19 visar hur den nya designen är tänkt
Koden nedan visar hur en av funktionerna i tjänsten ser ut efter den ändrade designen. Jag har
skapat ett objekt PortVisit som returneras av funktionen efter att det fyllts via ett anrop till
dataaccesskomponenten.
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När ett hamnbesök sparas anropas nedanstående funktion och i och med att det är ett flertal
”saker” som händer vid sparning så anropar jag ett arbetsflöde.

Arbetsflödet ifråga består av ett flertal aktiviteter och nedanstående figur (5.20) visar vilka steg
jag implementerat. Först sker en kontroll (ValidateLocodeActivity) av att angivna hamnar är
giltiga sedan sparas fartygsanmälan (SavePortVisitActivity), efter det sparas två fartygshändelser, en ankommande och en avgående (SaveVesselEventActivity). Slutligen omformas
objektet till xml (ConvertPortVisitToXML) och sparas via (SendToSubscribersActivity) till
en kö. I den kön hämtas alla prenumeranter och ett meddelande skapas upp till vardera
prenumeranten.
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Figur: 5.20 Funktionen ”spara fartygsanmälan” implementerat som ett arbetsflöde
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5.3 Presentationslager
Jag kommer att bygga ett presentationslager i ASP.Net MVC. I skrivande stund finns inte detta
tillägg (MVC) till ASP.Net utan jag kommer att använda en ”preview” och det är just nu version
0416. Det kommer med all säkerhet att innebära att den kod jag visar inte kommer att fungera i
kommande versioner och slutligen i den version som levereras som produktionsversion. Det hade
varit önskvärt om utvecklingen hade kommit längre men jag menar att det ändå är så pass
lovande att jag vill visa hur det fungerar redan nu.
Vill man läsa mer om APS.Net MVC kan jag rekommendera Scott Guthrie’s blog som utgångspunkt och nedladdning av MVC kan ske från http://www.codeplex.com/aspnet
Användargränssnittet kommer att bestå av ett skärmdokument där användaren kan skriva in ett
fartygsnamn och trycka sök. Resultatet kommer att vara en lista med hamnanmälningar. Normalt
sett skulle en lista med fartyg visas men jag väljer med automatik det första fartyget för att
minimera prototypen. Utifrån den listan kan användaren välja att titta närmare på en
fartygsanmälan för att t.ex. uppdatera den, alternativt går det att skapa en ny fartygsanmälan.
Nedanstående figur visar all funktionalitet som presenteras för användaren och efter att
användaren klickat på ”Submit” (längst ner i figur 5.21) så kommer den första skärmbilden fram
igen och listan visar den nya eller uppdaterade fartygsanmälan.
Användaren skriver in fartygsnamn och trycker sök
...vilket ger nedanstående lista

Klick på länken ger redigeringsmöjlighet (eller skapa ny)

Figur: 5.21 Översikt över skärmdokument i presentationslagret
Nu ser inte ovanstående skärmdokument så imponerande ut och jag har inte gjort speciellt
mycket för att ordna en fin design, men det som skiljer ovanstående mot det traditionella sättet
att skapa webbapplikationer är att koden bakom är annorlunda. Om jag börjar i kodsidan (”Code
behind”) så ser den ut på nedanstående sätt och det mest intressanta är det jag ringat in. Varje
webbsida implementerar ”ViewPage” och därav får vi tillgång till det data vi skickat in till sidan.
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Med data menas här den information vi hämtat från t.ex. en databas för att visa på sidan. I koden
nedan har jag gått ett steg längre och sagt att informationen är av typen SummaryViewData vilket
är en klass jag skapat för att få en typad information.

I figuren nedan (5.22) ser vi hur vi kan använda den typade informationen direkt i html-koden
via variabeln ”ViewData”. Observera att ovanstående kod är all kod som finns i kodsidan men
att det inte är ett medvetet designval utan grundar sig i att jag ville visa några av hjälpmetoderna
(finns i figur 5.22 nedan) för att skapa html men också hur jag använt ViewData. Det går givetvis
att använda sig av vanliga ASP.Net kontroller och databindning men någon ViewState finns inte
att tillgå och det behovet har kanske minskat i och med att användandet av Ajax ökat.
Microsoft har skapat ett antal hjälpfunktioner för att skapa htmlkod och vi ser ett exempel nedan
där jag använd funktionen Html.ActionLink för att skapa en ankartagg (<a href=””></a>) men
på grund av en bugg i deras kod måste jag skicka in portVisitId med namnet CCCustomerId
annars fungerar inte länken.

Figur: 5.22 Ett exempel på ett skärmdokument vid användandet av ASP.Net MVC
Jag använder en förhandsversion av ASP.Net MVC och den har ett antal problem som har tagit
mycket tid i anspråk att lösa så att prototypen skall fungera. Ett av de mest frekventa felen har
varit att resurser inte har hittats men genom att bygga hela lösningen innan debuggning så rätade
problemen upp sig och applikationen fungerade igen. Detta var jag tvungen att göra varje gång
jag skulle köra koden.
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Figur: 5.23 Ett typiskt felmeddelande vid utvecklingen
Det som händer när användaren skrivit in ett fartyg och trycker på sök är att ett anrop går till en
klass och inte till en webbsida som brukligt. Den och liknande klasser går under benämningen
”Controller” och ansvarar för att ta hand om parametrar, hämta och spara data och avgöra vilken
webbsida som skall visas. I nedanstående figur har användaren klickat på sök och anropet har
kommit till klassen PortVisitController och dess metod List. I den metoden hämtas data
från databasen (via tjänsten jag visat tidigare), sedan skapar jag ett objekt SummaryViewData (se
koden ovan) som jag tilldelar värden jag vill skicka in till webbsidan. Avslutningsvis talar jag
om att det är webbsidan Summary som skall visa information.

I en traditionell ASP.Net applikation sker ett anrop till en webbsida och dess bakomliggande
kodsida så fort en länk klickas, knapp trycks in eller annat anrop till servern sker. Det gör att
koden blir hårt knuten till webbsidan vilket försvårar testning och även utbyte av webbsidan. I
ASP.Net MVC går anropet i stället till en separat klass, en s.k. ”Controller” som avgör vad som
skall ske härnäst. Det kan t.ex. vara att validera inskriven data, hämta ny information och
interagera med användaren. En av de stora skillnaderna mellan dessa två angreppssätt är att i
ASP.Net MVC kan mycket kod läggas i Controllerklassen vilket innebär att automatiserad
testning kan ske på en större del av koden än tidigare. Det går t.o.m. att göra tester utan att någon
webbsida ens är skapad. Nedan ser vi två testmetoder som testar om fartygsnamnet på
fartygsanmälan 16778132 är Triton. Det som skiljer dessa två metoder är att den första testar mot
tjänsten och den andra testar mot Controllerklassen vilket innebär att testningen kan göras
närmare själva användargränssnittet än tidigare. Även om jag nu skulle välja att byta ut hela
webbsidan mot en som passar för t.ex. en mobiltelefon så kan jag vara säker på att
grundfunktionaliteten finns kvar och jag kan förvissa mig om det genom att köra testerna.
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6 Slutsatser
6.1 Återkoppling till problemformulering
Under problemformuleringen ställde jag en del frågor som jag tänkte besvara här:
Första frågan handlade om ASP.Net MVC och om det var en möjlig ersättare till traditionell
ASP.Net när vi skapar webbapplikationer och svaret på den frågan är ja! Enligt min mening blir
det en mycket renare och snyggare design som är mycket enklare att testa. Sidorna kommer att
bli mindre i omfång tack vare att ”viewstate” inte skickas till klienterna och utbyte av webbsidor
förenklas avsevärt.
Andra frågan handlade om Microsoft Workflow Foundation och om den möjliggör att vi kan
bryta ut flöden i systemet för att göra det enklare att förstå för både verksamheten och
utvecklarna. Samt om det samtidigt kan göra applikationen lättare att förändra vid ändringar i
verksamheten? Svaret på dessa frågor är ja! En process som uttrycks i ett arbetsflöde har flera
fördelar: Dels kan vi enkelt åskådliggöra det för olika intressenter, vi kan använda oss av färdiga
aktiviteter som vi kan dra och släppa för att förändra eller skapa nya arbetsflöden och vi kan
ladda arbetsflöden dynamiskt för att skapa en applikation som är i högsta grad förändringsbara.
Sista frågan handlade om Service Broker och om den gör att det blir enklare att genomföra
förändringar när verksamheten förändras? Svaret på den frågan är också ja! Motiveringen till det
är att även om det är lika enkelt att skapa köer i Service Broker som MSMQ så är det avsevärt
mycket enklare att skapa processerna runt omkring köerna i Service Broker än i MSMQ. De
processer jag avser är att lägga in data i en kö samt att hämta ut och processa det data som finns i
kön.

6.2 Diskussion
6.2.1 Meddelandehantering
Det svåraste med meddelandehanteringen via Microsoft SQL Server 2005 Message Broker
(meddelandehanteraren) var att förstå att det krävs två köer för att publicera meddelanden. I
MSMQ räcker det med en kö så det krävdes en mental omställning och att utveckla en modell för
att förstå hur den används. När modellen väl var på plats var det inga problem att använda
meddelandehanteraren.
Jag har inte gjort någon jämförelse mellan MSMQ och meddelandehanteraren men ett argument
som kan tala emot att använda sig av meddelandehanteraren är att den är en del av SQL Server
och att MSMQ är en del av operativsystemet. Om företaget redan använder SQL Server så bör
inte det här argumentet vara så avgörande. Enligt min mening finns det flera argument som talar
för meddelandehanteraren:
Det är enkelt att infoga data i en kö. Det kan göras med Transact-SQL på samma sätt som
annan information lagras i databasen (via en dataaccesskomponent). MSMQ har en
”svårare” modell för infogande av data som visserligen förenklats i WCF men ändå
kräver speciell kodning.
Det är enkelt att hämta ut data ur en kö. Det kan också göras med Transact-SQL i en
lagrad procedur, en .Net procedur eller ett externt program. I FRS används en Windowstjänst för att hämta ut data ur MSMQ, vilket är en lösning som är ”svårare” vad det gäller
t.ex. förändring och uppdatering.
Den är enkel att använda för att skapa asynkrona lösningar. I prototypen använde jag en
kö för att utifrån ett meddelande skapa upp ett flertal meddelanden för publicering till
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andra system. Hade jag implementerat det i MSMQ hade det krävts en omprogrammering
av Windowstjänsten eller att jag skapat en ny tjänst.
Det här är ingen komplett lista på argument för och emot utan det är argument som jag fått
kännedom om via skapandet av prototypen.

6.2.2 Affärslager
Att använda sig av XML som databärare genom hela applikationen ger en applikation som är
väldigt ”enkel” att förändra och här menar jag enkel i den meningen att lägga till ett element i
databäraren har en liten påverkan på systemet. Däremot är själva hanterandet av XML t.ex. att
hämta ut värden inte att betrakta som ”enkel” då den är tidsödande och att det lätt blir fel. Det
försvårade också användandet av Workflow Foundation och gjorde att allt tog mycket längre tid
vilket var avgörande för att jag skulle övergå till att använda objekt istället. Jag skulle i och för
sig ha kunnat använda mig av XML som jag, i tjänsten, skulle ha kunnat göra om till objekt igen
men valde istället att låta Windows Communication Foundation (WCF) hantera den delen.
I prototypen använde jag mig av Windows Communication Foundation på motsvarande sätt som
jag tidigare använt webbtjänster och jag kan inte säga att det var vare sig enklare eller svårare.
Däremot får jag tillgång till flera olika sätt att kommunicera vilket var en funktion som jag i och
för sig inte utnyttjade i prototypen men som enligt min mening är ett bra argument för att
använda sig av Windows Communication Foundation.
Workflow Foundation (WF), som jag använde till att skapa arbetsflöden i systemet, är något som
kan ses utifrån flera perspektiv. Jag menar att det, ur ett kommunikationsmässigt perspektiv,
fyller en stor funktion på så sätt att om vi jämför figur 3.12 med figur 5.20 (som i stort sett utför
samma funktioner) kan se att figur 5.20 är mycket mer lättförståelig och kommunicerbar till bl.a.
kunden, verksamhetsutvecklaren, systemutvecklaren m.fl. personer. Däremot kan jag om jag ser
det ur systemutvecklarens perspektiv mena att det är enklare att implementera koden direkt i en
klass än att skapa ett flertal aktiviteter med den extra kod som behövs för att kunna använda
aktiviteterna i ett arbetsflöde. Ser jag däremot framåt i tiden när verksamheten har ändrats och
det skall implementeras i arbetsflödet så är det enklare att förstå figur 5.20 än 3.12 och det är
dessutom enklare att återanvända aktiviteterna än att återanvända logiken bakom en ”kodad”
process som den i figur 3.12.
Workflow Foundation har mycket mer att visa än jag har haft möjlighet att utforska i den här
rapporten och förmodligen kan en del av de arbetsflöden jag presenterat göras på ett bättre sätt
än jag haft möjlighet till men ändå är min mening att det här är en användbar teknik för att bryta
ut processer ur ett system. Gör jag dessutom en kombination av mina två varianter av
webbtjänster där jag dels använder mig av objekt och flera metoder men också, i de fall där ett
arbetsflöde skall användas, hämtar information om arbetsflödet från en konfiguration så blir det
en bra flexibilitet i affärslagret.

6.2.3 Presentationslager
Jag var tvungen att dra ner på omfånget på presentationslagret och det berodde på att den version
jag använde mig av hade alldeles för många buggar och konstigheter. Det är förvisso en förhandsversion så det är helt i sin ordning men det underlättade inte undersökningen. Jag är trots
det glad över att jag fått möjlighet att syna ASP.Net MVC lite närmare. Enligt min mening är det
här ett alldeles utmärkt sätt att göra webbapplikationer men det kräver mer tid och mer planering.
Min uppfattning är att en webbapplikation som skall användas i ett intranät hellre görs med
ASP.Net men en extern webbapplikation, där flexibiliteten är viktig, mycket väl kan byggas med
ASP.Net MVC, när det släpps på marknaden. Anledningen till den uppfattningen är att
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”viewstate” saknas i ASP.Net MVC vilket innebär att utvecklaren måste fylla textboxar m.fl.
kontroller manuellt vid varje anrop till servern, något som sker med automatik vid traditionell
ASP.Net. Fördelen å andra sidan blir en snabbare laddning då datamängden, som skickas till
klienten, är mycket mindre. Vilket inte berör ett intranät på samma sätt då det vanligtvis är
mycket större bandbredd.

6.2.4 Testning
Syftet var inte att visa hur ”Test Driven Development” (TDD) går till men de tester jag
genomförde, om än inte enligt någon testmetodik utan mer ad hoc, visade enligt min mening på
en stor potential. Jag kan jämföra med den testning som måste ske i dagens FRS där det mesta
måste kontrolleras manuellt mot en utvecklad testning där ”alla” testfall finns implementerade
med kod och kan genomföras med en knapptryckning, vilken tidsbesparing och ökad säkerhet
det måste innebära. Att sedan testsystemet finns inbyggt i utvecklingsmiljön (Visual Studio
2008) är ett nog så gott argument till att använda det.

6.3 Avslutning
Jag har enbart skrapat på ytan på varje teknik jag använt och syftet var heller inte att göra en
djuplodad analys av varje teknik utan snarare att se de tillsammans i en flerskiktad prototyp.
Under arbetets gång har jag dock märkt att framförallt Workflow Foundation kräver en mer
djuplodad analys för att kunna användas på bästa sätt. ASP.Net MVC är enligt min mening
intressant att analysera vidare men det får vänta tills en mer formell version finns tillgänglig då
denna förhandsversion har alldeles för många felaktigheter. En annan teknik som jag väldigt
gärna hade velat ha med i denna rapport är ”Entity Framework” men den finns också enbart i en
förhandsversion och där var kravet att operativsystemet skulle vara amerikanskt, vilket inte var
aktuellt i mitt fall. Alternativt skulle jag ha kunnat använda ”Linq To SQL” men det saknar än så
länge stöd för flerskiktade lösningar och även om det finns ”varianter” som gör att det skulle
kunna användas så valde jag bort det.
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Bilagor
1. Prenumerationsprocedur
DECLARE @tableMessages TABLE (
queuing_order BIGINT,
conversation_handle UNIQUEIDENTIFIER,
message_type_name SYSNAME,
message_body VARBINARY(MAX));
DECLARE cursorMessages CURSOR FORWARD_ONLY READ_ONLY
FOR SELECT
conversation_handle,
message_type_name,
message_body
FROM @tableMessages
ORDER BY queuing_order;
DECLARE @h UNIQUEIDENTIFIER,
@messageTypeName SYSNAME,
@payload VARBINARY(MAX)
WHILE (1=1)
BEGIN
BEGIN TRANSACTION;
WAITFOR(RECEIVE
queuing_order,
conversation_handle,
message_type_name,
message_body
FROM ReceiverQueue
INTO @tableMessages), TIMEOUT 1000;
IF (@@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
COMMIT;
BREAK;
END
OPEN cursorMessages;
WHILE (1=1)
BEGIN
FETCH NEXT FROM cursorMessages
INTO @h, @messageTypeName, @payload;
IF (@@FETCH_STATUS != 0)
BREAK;
IF N'FRS_message' = @messageTypeName BEGIN
INSERT INTO ProcessedMessages (ID, MessageBody, ServiceName, Created)
VALUES (@h, CONVERT(NVARCHAR(max), @payload), 'Sender -> Receiver', getdate())
END CONVERSATION @h;
END
ELSE IF N'DEFAULT' = @messageTypeName BEGIN
SEND ON CONVERSATION @h (@payload);
END
ELSE IF N'http://schemas.microsoft.com/SQL/ServiceBroker/EndDialog' = @messageTypeName
BEGIN
END CONVERSATION @h;
END
ELSE IF N'http://schemas.microsoft.com/SQL/ServiceBroker/Error' = @messageTypeName
BEGIN
DECLARE @h_string NVARCHAR(100);
DECLARE @error_message NVARCHAR(4000);
SELECT @h_string = CAST(@h AS NVARCHAR(100)),
@error_message = CAST(@payload AS NVARCHAR(4000));
RAISERROR (N'Conversation %s was ended with error %s',
10, 1, @h_string, @error_message) WITH LOG;
END CONVERSATION @h;
END
END
CLOSE cursorMessages;
DELETE FROM @tableMessages;
COMMIT;
END
DEALLOCATE cursorMessages;
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