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Abstrakt 
 

Att implementera scriptmotorer i Windows-applikationer öppnar upp många 
intressanta möjligheter, varav en av dessa är att göra kundanpassningar till ett 
system utan att kompilera om källkoden. Några problemställningar som skall 
utvärderas är hur det kan implementeras en scriptmotor till ett affärssystem och vad 
finns det för färdiga scriptmotorer och scriptspråk som kan användas, och hur det 
på ett lämpligt sätt kan skapas anropspunkter till script så som händelser, knappar 
och menypunkter. I denna uppsats ges ett förslag på en möjlighet att anpassa ett 
affärssystem under dess exekvering genom att integrera en scriptmotor till systemet. 
Denna teknik kommer att tillåta olika kunder att själva anpassa ett system efter 
deras egna behov, men dock inom ett visst ramverk. Syftet med detta är att öppna 
upp möjligheten att skapa egna anpassningar av systemet på ett snabbt och 
ekonomiskt tillvägagångssätt.  
 
Nyckelord: Scriptspråk, utvärdering, anpassning, standardsystem 
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1 Inledning 

Standardsystem har blivit allt vanligare ute på arbetsmarknaden. För en organisation 
eller företag kan valet att införa ett standardsystem ge en ekonomisk vinning, 
systemen kan vara av högre kvalitet och verksamheten behöver inte ha en egen stab 
av systemutvecklare. Där det finns fördelar finns det också nackdelar och ett exempel 
på detta är att det kan vara svårt att göra anpassningar. Vill en möjlig kund göra olika 
små modifikationer i ett standardsystem kan det vara bra att veta vilken 
anpassningsintention systemet har. Till en del standardsystem går det helt enkelt inte 
att göra några egna anpassningar till. Är ett standardsystem programmerbart finns det 
olika aspekter på hur en modifikation kan utföras och ett alternativ är att använda sig 
av scriptspråk. Microsoft Script Control är en ActiveX-kontroll som finns i varje 
Windows-installation och den stödjer scriptmotorer som kan tyda scriptspråk som 
VBScript och JScript. Genom att använda denna ActiveX-kontroll tillsammans med 
andra tekniker skall en teknik utvecklas som kan användas för att utföra olika 
modifikationer på ett standardsystem.  

 

1.1 Problemformulering 

Ett företags kunder önskar att det på ett enkelt sätt skulle vara möjligt att lägga in 
små modifieringar eller tillägg i ett befintligt affärssystem. En idé skulle vara att 
öppna upp möjligheten för användare och konsulter att själva lägga in kodsnuttar som 
kan utföra olika uppgifter, genom att integrera en färdig scriptmotor till systemet. 
Några av de tänkbara modifikationerna kan vara att till exempel lägga till egna 
knappar som utför vissa händelser, haka på egna kodsnuttar, sätta olika triggers som 
utför något när ett moment utförs m.m. 
 
Huvudaspekterna som skall ingå i utredningen är: 
 

• Val och utvärdering av programmeringsspråk och färdig scriptmotor som kan 
komma att användas.  

• Hur kan det på ett lämpligt sätt skapas "anropspunkter" till script så som vid 
händelser, knappar och menypunkter? 

• Ta fram en teknik som kan användas för att få tillgång till ett affärssystems 
fönster och dess tillhörande fält och funktioner. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och utvärdera möjligheterna att 
modifiera ett affärssystem under dess exekvering genom att integrera en scriptmotor 
till systemet. En teknik skall utvecklas som kommer att tillåta kunder att själva 
anpassa ett system efter deras egna behov, men dock inom ett visst ramverk. Syftet 
med detta är att öppna upp möjligheten att skapa egna anpassningar av systemet på 
ett snabbt och ekonomiskt tillvägagångssätt.  
 

1.3 Avgränsningar 

Den teknik som kommer att utvecklas, för att ge användare möjligheter att 
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kundanpassa ett system efter egna behov, kommer endast att implementeras som en 
prototyp. Detta på grund av att den period som detta examensarbete utförts på inte 
räcker till för att bygga ett fullbordat system som kan anpassas.  
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs de olika teorier och tekniker som skall används för att kunna 
öppna upp möjligheterna för en kund att anpassa ett affärssystem snabbt och enkelt. 
Det kommer att skrivas om de olika teknikerna som kommer att användas för att lösa 
problemet och några av dessa är COM1-arkitekturen, Active Scripting och PBNI2.  
 

2.1 Standardsystem 

Ett standardsystem är ett program som har utvecklats för användning i många 
verksamheter. När ett standardsystem utvecklas brukar det enligt Andersen [1] utgås 
från olika förutsättningar om hur produkten kommer att användas. Han beskriver att 
det kan utgås ifrån att systemet kommer att användas utan förändringar från 
kundernas sida, eller att det kan ordnas olika så kallade förhållanden så att kunderna 
själva kan modifiera systemet. Detta kallar han för anpassningsintention.  
Det finns enligt honom fyra olika intentioner som det kan skiljas mellan och dessa är: 
 

• helt standardiserat system 
• hård standardiserat system 
• standardiserat system 
• standardiserat underlag för eget system 

 
Helt standardiserade system är program där utvecklarna ansett att det inte finns några 
behov att kunna modifiera programmet. Hårt standardiserade system är utvecklat så 
att det inte skall behövas någon modifikation på programmet, men vissa 
modifikationer är möjliga att göra. I ett standardiserat system är avsikten att kunden 
skall göra egna modifikationer i programmet och i ett standardiserat system med 
underlag för att konstruera ett eget program måste kunden modifiera sitt program. 
Andersen [1] klassificerar standardsystemen efter tre olika kategorier av 
anpassningssätt och dessa är: 
 

• hårdkodade 
• tabellstyrda 
• programmerbara 

 
Hårdkodade program måste anpassas genom att ändringar sker i programkoden vilket 
kommer att bli komplicerat, och det är i praktiken nästan omöjligt för kunden att själv 
kunna anpassa programmet. Ett tabellstyrt program ger större flexibilitet men det är 
emellertid relativt begränsat till vad som kan anpassas. Det går till exempel välja 
mellan olika programmoduler som tillägg till systemet eller eventuellt ange 
ordningsföljder på olika behandlingar som skall ske. Programmerbara system öppnar 
upp möjligheten för olika kunder att själva direkt kunna anpassa systemet med ett 
effektivt programmeringsspråk, dock bara inom vad ramverket tillåter. Enligt Vasic 
[2] var kundanpassning av ett standardsystem mycket ovanligt för ett par år sedan 
och han säger att det bara utfördes för exklusiva produkter eftersom det medförde 

                                                 
 

1 Component Object Model 
2 Powerbuilder Native Interface 
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stora kostnader för företagen. En fördel han nämner med att kundanpassa sitt system 
är att kunden ifråga kan vara med under utformningen och utvecklingen av systemet. 
Detta medför att sannolikheten att den slutgiltiga produkten kommer att uppfylla 
kundens krav ökas. Genom att göra ett affärssystem programmerbart kommer kunden 
att kunna göra en viss kundanpassning men dock inte på samma sätt som Vasic [2] 
framhäver. Kundanpassningen i detta fall sker genom att kunderna själva kommer att 
kunna ändra eller lägga till händelser till systemet. På detta sätt kommer 
kundanpassning av ett system bli mycket mer ekonomiskt för företaget och det kan 
ge företaget nya kunder då systemet i sig blir ännu mer slagkraftigt ute på 
marknaden. Något som måste tas i beaktande är hur denna kundanpassning kommer 
att kunna påverka systemets framtid. Öppnar företaget upp möjligheten att anpassa 
systemet kan kunden i princip tillåtas att göra vad som helst, vilket skulle i värsta fall 
kunna medföra att en systemkrasch inträffar. Det skulle även kunna försämra ett 
företags support runt systemet eftersom det kan vara svårt för dem att veta exakt vad 
en kund har gjort. Därför måste det skapas ett slags ramverk över vad som helt enkelt 
går att göra. Genom att integrera en scriptmotor till ett system som kunden kan 
använda för att utföra olika ändringar, kan det i denna scriptmotor skapas ett 
ramverk.   
 

2.2 Scripting 

Barron [3] skriver att ordet ”script” användes i datorsammanhang för första gången 
sent på 1970-talet. Det var skaparna av operativsystemet UNIX som skapade termen 
”Shell Script”. Deras nya term uppkom när de skulle läsa in en sekvens av 
kommandon från en textfil som skulle funktionera som om de skrevs in sekventiellt 
från tangentbordet. Andra tidigare fall av ordet ”script” var i ett hypertext system från 
Apple Macintosh, nämligen deras hypercard applikation. Det associerade språket 
HyperTalk tillät användarna att skapa olika sekvenshändelser vid musklickningar 
eller musrörelser. När detta utnyttjades så skapade användarna helt enkelt olika 
”scripts”. I dagsläget används scripting som ett verktyg inom utveckling av 
webbsidor och ett annat område det används i är i applikationsutveckling.  
 
I scripting behövs det inte några speciella kommandon för att kompilera koden som 
skrivits med ett scriptspråk, och det behövs inte länkas in bibliotek för att använda 
det utan ett scriptspråk exekveras på direkten. Detta menas att det skulle gå att lägga 
till stöd för scripting i ett system och skapa script som kan utföra olika 
modifikationer i applikationen, utan att källkoden behöver kompileras om. Detta är 
en av fördelarna Balena [4] också nämner om scripting. Denna teknik kallas för 
”Active Scripting” och det är denna teknik som delvis kommer att användas i detta 
examensarbete. Active Scripting och dess mekanism bygger på den så kallade COM-
arkitekturen.  
 

2.3 Component Object Model 

Box [5] beskriver Component Object Model som en plattformsoberoende och 
språkoberoende teknik för att kommunicera mellan objekt inom eller mellan 
program. Det är en slags specifikation som beskriver ett objekt i olika avseenden, vad 
det är, hur det ser ut, dess livscykel, vad det kan göra och hur andra objekt kan ta del 
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av dessa egenskaper. COM är en teknik som utvecklats av Microsoft och dess familj 
består av COM+, DCOM3 och ActiveX-komponenter. 
  
COM härstammar från en teknik som kallas för OLE4 och denna teknik gick ut på att 
det skulle kunna vara möjligt att skapa objekt i en applikation och länka eller bädda 
in dessa i en annan applikation. Ett exempel på detta är när en graf länkas in till ett 
textprogram, t.ex. Excel till Word. När Windows kom i 32-bitars system utvecklades 
OLE ytterligare, dvs. COM utvecklades. DCOM är en ytterligare utveckling av COM 
och denna teknik tillåter COM-objekt att kommunicera över ett nätverk. 
 
Det hävdas ibland att COM är en programspråksoberoende teknik, men med detta 
menas inte att denna teknik inte har några begränsningar. COM är i sig inget 
programmeringsspråk utan det är en binär standard som ett flertal 
programmeringsspråk kan använda sig av. En binär standard enligt Dobbs [6] innebär 
att klienten får minnesadresserna till serverns funktioner genom att COM definierar 
virtuella funktionstabeller i minnet som pekar på de tillängliga funktionerna, samt hur 
åtkomsten till dessa skall utföras.  
 

 
FIG 2.1: Virtuell funktionstabell 
 

Det krävs att det programmeringsspråk som skall användas kan hantera fält av pekare 
och att funktionerna kan anropas genom dessa pekare. De vanligaste 
programmeringsspråken som stödjer detta är C, C++, Smalltalk, Ada och även Basic. 
 
Ett objekt i COM-sammanhanget är en bit kompilerad kod som tillhandhåller olika 
tjänster till resten av systemet. Dobbs [6] refererar objekt i COM-världen som 
komponenter, COM-komponenter. En komponent implementerar ett bas gränssnitt, 
som kallas för IUnknown, kombinerat med andra gränssnitt beroende på vilken 
funktionalitet komponenten vill exponera. En COM-komponent har aldrig direkt 
tillgång till de olika funktionerna i en annan COM-komponent utan denna 
kommunikation sker alltid via gränssnitts-pekare. Detta är vad COM arkitekturen 
bygger på. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

3 Distributed COM 
4 Object Linking And Embedding 
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Det finns en standardnotation som används för att visa vilka gränssnitt en COM-
komponent består av och ett exempel på detta kan se ut som denna figur: 
 

 
FIG 2.2: Notation av COM-objekt 

  
Från figur 2.2 kan det ses vilka gränssnitt ett CatDog objekt använder sig av 
nämligen ICat, IDog, IAnimal och IUnknown. Box [5] skriver att det måste användas 
olika programmeringsspråk vid definition och implementation av gränssnitten i 
COM-arkitekturen. För att få en helt programspråksoberoende teknik kan inte COM 
gränssnitten definieras i vanliga programmeringsspråk så som t ex C++, utan dessa 
måste definieras med ett språk som alla programmeringsspråk kan förstå. Det egna 
programmeringsspråket som utvecklats till detta ändamål kallas för IDL5. 
 

2.3.1 Interface Definition Language 

COM´s Interface Definition Language bygger på det IDL som redan används i 
Microsoft RPC6 som i sin tur bygger på OSF DCE7. IDL är ett programspråk som 
tillåter separation av ett objekts definition från dess implementation. Med definition 
av ett objekts gränssnitt menas hur interaktionen med detta objekt skall ske. Bartlett 
[7] beskriver denna kommunikation som ett kontrakt mellan klienten och servern. 
Klienten skickar in de argument en metod behöver och servern ger ett returvärde. 
Klienten som använder ett IDL gränssnitt har ingen aning om hur gränssnittets 
metoder är implementerade utan den skickar helt enkelt bara in argument till en 
metod och sen tar den emot returvärdet. Enligt Box [5] finns det många olika slags 
IDL, och COM använder sig utav MIDL8 som har en syntax som är väldigt lik C/C++ 
syntax.  
 

 
FIG 2.3: COM IDL syntax 

                                                 
 

5 Interface Definition Language 
6 Remote procedure call 
7 Open Software Foundation´s Distributed Computing Environment 
8 Microsoft Interface Definition Language 
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I IDL används nyckelordet “interface” för att börja en definition av ett gränssnitt. 
Definitionen av gränssnittet har fyra olika komponenter och dessa är: 
 

• Gränssnittets namn 
• Namnet på basgränssnittet 
• Gränssnittets kropp 
• Gränssnittets attribut 

 
Varje nytt COM-gränssnitt måste också ha två IDL attribut och dessa är ”object” och 
”uuid”. Attributet ”object” används för att indikera att det är ett COM-interface som 
skall definieras och det andra attributet ”uuid” indikerar gränssnittets fysiska namn. 
Det gränssnitt som definieras i figur 2.3 har ett logiskt namn som är ”IAnimal” och 
ett fysiskt namn som är dess ”uuid”. Ett COM-gränssnitt måste ha ett logiskt och ett 
fysiskt namn eftersom ett nydefinierat gränssnitt måste vara unikt. Om två skilda 
utvecklare bestämmer sig för att definiera ett gränssnitt för en miniräknare kommer 
båda med all sannolikhet att namnge gränssnittets logiska namn till ”ICalculator”. De 
två olika gränssnitten från dessa utvecklare kanske har helt skilda metoder. Om en 
klient väljer att implementera sin miniräknare efter den första utvecklarens gränssnitt 
skulle det kunna vara möjligt att denna klient av misstag skulle fråga efter den andra 
utvecklarens gränssnitt vilket skulle medföra att ett allvarligt fel skulle uppstå. För att 
förhindra att dessa så kallade namnkollisioner skall uppstå finns det även ett fysiskt 
namn på dessa gränssnitt vilket gör så att de blir unika. Dessa fysiska namn är binära 
namn som tilldelas gränssnitten vid designen och dessa kallas för GUIDs9. GUIDs 
används genom hela COM-arkitekturen och det är ett 128-bitars extremt stort 
nummer som garanterar att det är unikt genom all tid och rymd. När ett GUID 
nummer skall visas i textform antar det alltid följande form: 
 

• DF12E151-A29A-11d0-8C2D-0080C73925BA 
 

Det är precis denna textform som det andra IDL-attributet, ”uuid”, accepterar. Varje 
metod som deklareras i ett IDL gränssnitt returnerar en HRESULT. HRESULT är en 
32-bitars integer som ger information om vad för slags fel som kan ha inträffat vid en 
exekvering av en metod.      
När ett gränssnitt har definierats kompileras det med MIDL.EXE vilket gör så att det 
skapas olika artefakter med skelettkod som definierar det valda gränssnittet. Det 
skapas även kod för hur kommunikationen mellan objekten skall hanteras i systemet. 
Nedan visas en bild över hur det kan se ut efter ett IDL gränssnitt, ”DOG.IDL”, 
kompilerats med MIDL.EXE:  

 
FIG 2.4: Kompilering med MIDL 

                                                 
 

9 Globally Unique Identifiers 
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MIDL.EXE skapar olika artefakter varav en av dessa är en C/C++ header-fil, och 
enligt Box [5] medför detta att det är underförstått att det inte skall skapas egna COM 
gränssnitt manuellt i C++. Användes det endast en punkt där definition av gränssnitt 
sker undvikes det att det skapas multipla inkompatibla versioner av ett gränssnitt som 
kanske har glömts bort.   
 

2.3.2 Implementation av COM-objekt 

Alla COM-objekt har sin implementation inne i en server. Denna server innehåller 
den kod som implementerar alla metoder som exponeras av ett COM-objekts 
gränssnitt och den hanterar även det data ett objekt måste ha under dess aktiva 
tillstånd. En server underhåller oftast flera klasser och Chappell [8] nämner tre 
primära servertyper. Dessa är följande: 
 

 
FIG 2.5: Olika servertyper inom COM 
 

I ”in-process” servrar implementeras COM-objekten i en så kallad DLL10 som 
exekveras i samma process som klienten. Den andra servertypen är en ”local server”. 
När denna typ av server används så är COM-objekten implementerade i en skild 
process men dock på samma maskin som klienten. Den sista servertypen är ”Remote 
Servers” och när denna används så ligger COM-objektens implementation i en DLL 
eller i en separat process som körs på en annan maskin än klienten. DCOM stödjer 
denna slags server.  
Det spelar ingen roll för en klient hur ett COM-objekts implementation sker utan 
klienten kommer fortfarande bara komma åt objektens metoder via de olika 
gränssnitts-pekare. Skulle dock klienten behöva veta vilken slags server ett objekt 
implementerats i så kan den särskilja detta. 
      

2.3.3 Gränssnittet IUnknown 

Det gränssnitt som alla COM-komponenter måste ärva från kallas för IUnknown och 
detta gränssnitt implementerar tre olika metoder: 
 

• QueryInterface 
• AddRef 
• Release 

 

                                                 
 

10 Dynamic Link Library 
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Enligt Chappell [8] kan det anropas metoder i IUnknown genom vilken komponents 
gränssnitts-pekare som helst, eftersom alla COM-komponenter ärver som sagt från 
gränssnittet IUnknown. Metoden QueryInterface används av en klient när den vill få 
tillgång till ett annat gränssnitt, dvs. när klienten är i behov av en annan COM-
komponents metoder. QueryInterface anropas då och den kommer att returnera en 
pekare till det gränssnitt som skall användas. Varje COM-komponent innehåller en 
referensräknare som räknas upp varje gång komponenten returnerar en pekare till en 
annan komponent som vill använda dess gränssnitt. Metoderna AddRef och Release 
är de metoder som används för att manipulera denna referensräknare i COM-
komponenter. COM-komponentens metod AddRef anropas när en annan komponent 
vill använda dess gränssnitt vilket medför att referensräknaren räknas upp ett steg och 
när en komponent längre inte behöver använda denna COM-komponents gränssnitt 
anropas metoden Release vilket medför att referensräknaren räknas ner ett steg. När 
denna referensräknare är 0 så kommer komponenten vanligtvis att förstöra sig själv.  
Metoden QueryInterface sägs vara en av de viktigaste funktioner inom COM-
arkitekturen. Både Dobbs [6] och Chappell [8] säger att denna enkla mekanism löser 
en av de mest fundamentala aspekter som finns inom mjukvaruutveckling, nämligen 
hantering av förnyade versioner av de olika komponenterna. Ett exempelscenario kan 
vara ett program som är helt uppbyggt utav olika COM-komponenter och dessa 
komponenter utvecklas utav olika organisationer som i sin tur uppdaterar sina 
komponenter med jämna mellanrum med nya funktioner helt självständigt. Hur kan 
programmet fortfarande köras utan avbrott och använda de gamla komponenterna 
som vanligt och hur kan det få tillgång till de nya funktioner som de olika 
organisationerna uppdaterat sina komponenter med? Detta sköts helt enkelt utav 
metoden QueryInterface och detta gör denna till ett av de viktigaste elementen i 
COM-arkitekturen. 
Referensräknaren som lever inne i en COM-komponent kan enligt Chappell [8] vara 
väldigt problematisk. Han säger att om de olika COM-komponenterna inte följer de 
regler som gäller inom COM-arkitekturen, så som användning utav AddRef och 
Release metoderna, så kan en instans av en komponent finnas kvar i oändlighet eller 
ännu värre så kan instansen förstöras för tidigt. Chappell [8] skriver att den enda 
funktionella lösning för att kontrollera olika komponenters livstid är att använda 
referensräkningsmetoden.  
 

2.4 Active Scripting 

Shepherd [9] delar upp Active Scripting i två olika sidor och dessa är: 
 

• Active Scripting Engines 
• Active Scripting Hosts 

 
Active Scripting Engine är en COM-komponent som implementerar olika 
scriptgränssnitt och den kan tyda och förstå syntaxen för ett visst scriptspråk. 
Generellt är en scriptmotor implementerad som en in-process server. Mekanismen i 
Active Scripting är gömd bakom COM-gränssnitten och detta medför att multipla 
olikartade scriptmotorer kan inkluderas till en applikation. Scriptmotorer som 
tillhandhas av Microsoft eller något annat företag kan inkluderas, likasom 
egendefinierade scriptmotorer kan inkluderas.  
 
Microsoft tillhandhåller scriptmotorer för scriptspråken VBScript och JScript. Precis 
som en vanlig COM-komponent så anropar en scriptmotor de olika gränssnitt den vill 
ha tillgång till genom metoden QueryInterface. En scriptmotor implementerar 
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följande gränssnitt: 
 

• IActiveScript 
• IActiveScriptDebug 
• IActiveScriptParse 
• IActiveScriptStats 
• IObjectSafety 
• IRemoteApplicationDebugEvents 
• IVariantChangeType 

 
För att exekvera script i en scriptmotor finns det två alternativa vägar att gå. Det 
första alternativet är att be en scriptmotor ladda in script från ett persistent medium 
eller annars kan ett script representeras som en BSTR som laddas in en scriptmotor 
med hjälp av interfacet IActiveScriptParse. Box [5] beskriver en BSTR som en 
alternativ textrelaterad datatyp som kan användas i COM-arkitekturen.  
 
Ett utmärkande drag för en Active Scripting Host är att den oftast implementerar 
objekt vars metoder, variabler och händelser kan uppkallas, kommas åt och tas emot 
av ett exekverande script. En Scripting Host agerar som en värd för en scriptmotor 
och för att få en dubbelriktad kommunikation mellan dessa två sidor så måste Active 
Script Host implementera ett gränssnitt som kallas för IActiveScriptSite. Detta 
gränssnitt används för att den scriptmotor som används skall kunna kommunicera 
tillbaks till Active Script Host. Detta kallas med ett annat ord att en scriptmotor gör 
en ”Callback” till en Active Script Host.  
 
Det finns tre huvudsakliga funktioner som en scriptmotor kan utföra när den gör en 
”Callback” till en Active Scripting Host´s gränssnitt IActiveScriptSite. Den första 
funktionen frågar efter information om det objekt som scriptmotorn jobbar med. Den 
andra funktionen informerar Active Scripting Host om eventuella ändringar i 
scriptmotorns tillstånd och den tredje funktionen informerar Active Scripting Host 
om förekommande fel som uppstått i ett script som scriptmotorn exekverat.             
En Active Scripting Host har som uppgift att instansiera en av de tillängliga 
scriptmotorerna och instruera denna till att exekvera ett script som den har tilldelat 
scriptmotorn. En scriptmotor kan för det mesta också ladda in ett COM-objekt som 
Active Scripting Host tilldelar den och på detta tillvägagångssätt använda sig av 
COM-objektets funktioner. Shepherd [9] påstår att för att kunna utnyttja Active 
Scripting i en applikation måste gränssnittet IActiveScriptSite implementeras och på 
något sätt anknyta detta till den aktiva scriptmotorn. Om en utvecklare arbetar med 
ett utvecklingsverktyg som inte gör detta möjligt skulle det vara bra om det fanns 
något som redan var implementerat och klart att använda. Microsoft tillhandhåller 
utvecklare med en ActiveX-kontroll som kallas för Microsoft Script Control och 
denna kontroll har all implementation klar och det är bara att inkludera den till den 
applikation som skall göras programmerbar.      
 

2.4.1 Microsoft Script Control 

Microsoft Script Control är en ActiveX-kontroll. En ActiveX-kontroll är helt enkelt 
en COM-komponent och det är inte mycket som skiljer dessa åt. En COM-
komponent och en ActiveX-kontroll måste båda stödja gränssnittet IUnknown medan 
ActiveX-kontrollen även måste vara självregistrerande. Chappell [8] framför att det 
som menas med att denna kontroll måste vara självregistrerande är att kontrollen 
måste kunna registrera sina egna poster i systemregistret när dess funktionalitet 



Ökade anpassningsmöjligheter med scriptspråk 

     
 

  14
  
  

 
 

önskas. Microsoft Script Control har 23 definierade gränssnitt och de flesta av dessa 
är gränssnitt som används för att bädda in Script Control till ett valt scenario. Det 
huvudsakliga gränssnittet är IScriptControl och detta gränssnitt är det gränssnitt som 
används för att kommunicera med Script Control. Det innehåller metoder och 
variabler som hanterar hela scriptprocessen, så som att ställa vilket språk som skall 
användas, addera kod och objekt till scriptet. Gränssnittet IScriptControl´s variabler 
och metoder beskriver Script Control´s objektmodell.  
 

 
FIG 2.6: Microsoft Script Control – Object Model 
 
Microsoft Script Control implementerar IActiveScriptSite som krävs för att 
scriptmotorn skall kunna användas. Den innehåller även en egen intern objektmodell 
som består av olika modul- och procedursamlingar. 
 
Det översta lagret i Script Control´s objektmodell är en samling av moduler. Som 
standard innehåller Script Control en global modul som kallas för ”global”. Det är i 
denna modul som Script Control hanterar alla script som ges av klienten. Gränssnittet 
IScriptModuleCollection kan iterera över de befintliga modulerna som finns inlagda i 
Script Control och det kan också lägga till nya moduler till samlingen. Samlingen av 
moduler består av objekt som implementerat gränssnittet IScriptModule.    
 

 
FIG 2.7: En modul i Script Control skriven I VBScript 
 

Det andra lagret i objektmodellen är en samling av procedurer och den är likadant 
uppbyggt som modulsamlingen. Dessa procedurer implementerar gränssnittet 
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IScriptProcedure och den samling av procedurer som finns tillängliga kan itereras 
över med hjälp utav gränssnittet IScriptProcedureCollection. Det finns ingen 
funktionalitet som kan användas för att lägga till fler procedurer med gränssnittet 
IScriptProcedureCollection utan detta kan göras genom en funktion i en modul, 
”AddCode”. 
 
Script Control´s objektmodell innehåller även ett gränssnitt som används för att 
hantera fel som kan ha uppstått under exekvering. Detta gränssnitt kallas för 
IScriptError. När ett fel uppstår kommer klienten fråga Script Control efter det 
senaste uppstådda fel genom att använda sig av gränssnittet IScriptError. Script 
Control kommer då att returnera ett objekt, ett Error-objekt, som innehåller den 
information om vad som gått fel under exekveringen av ett script. 
 
Microsoft Script Control har inbyggda scriptmotorer som stödjer olika scriptspråk, 
och de som används som standard är scriptspråk som VBScript och JScript.   
      

2.5 Scriptspråk 

Det finns många olika scriptspråk så som VBScript, JScript, Pearl, Pyton m fl. Barron 
[3] nämner några aspekter som karaktäriserar ett scriptspråk och några av dessa är: 
 

• Förhöjd funktionalitet 
• Lättanvänt 
• Integrerad ”compile and run” 

 
Olika scriptspråk har oftast en förhöjd funktionalitet inom ett specifikt område. Ett 
exempel på detta är att vissa scriptspråk har en väldigt kraftfull stränghantering som 
baseras på reguljära uttryck, medan andra scriptspråk tillhandhåller användaren 
funktionaliteten för att utnyttja ett operativsystems så kallade lågnivå-funktioner. Att 
ett scriptspråk skall vara lättanvänt är också en av de karaktärer scriptspråken kan ha. 
Effektivitet är inte efterfrågat i applikationer som scriptspråk används i, utan det är 
mycket viktigare att scriptspråken är lättanvända. Dessa två punkter påverkar 
varandra väldigt mycket. Vill användare ha en lättanvänd produkt så kommer 
effektiviteten påverkas. Många av de script som skrivs kommer endast att användas 
en gång. Ett exempel på detta kan vara att en systemadministratör skriver ett ”Shell 
script” som den vill använda endast en gång. Andra script kan komma att användas 
mer regelbundet. De olika script som skrivs är oftast inte skrivna för att utföra några 
tyngre operationer, utan i det syfte ett scriptspråk används är det mycket viktigare 
med att det skall gå snabbt och enkelt att utforma eller ändra ett script. Det viktigaste 
som karaktäriserar ett scriptspråk är att det har en integrerad ”compile and run”. Det 
behövs inte några speciella kommandon för att kompilera koden som skrivits med ett 
scriptspråk, och det behövs inte länkas in bibliotek för att använda det utan ett 
scriptspråk exekveras på direkten. 
 
VBScript och JScript kan användas i Microsoft Script Control och dessa språk har 
sina för- och nackdelar. Enligt Chappell [8] är dessa två scriptspråk de största 
scriptspråk som används på marknaden i dagsläget.  
 

2.5.1 VBScript 

VBScript är en del av Visual Basic familjen. Det är ett kraftfullt scriptspråk som 
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finns på marknaden och det kan användas i många olika sammanhang. VBScript är 
ett språk som ofta används i script som skall exekveras i en applikation. När 
VBScript presenterades för marknaden var detta scriptspråk en väldigt avskalad 
version av dess grundare Visual Basic. VBScript och Visual Basic skall enligt Barron 
[3] helst anses som två skilda språk även om VBScript i dagens läge inkorporerar det 
mesta av Visual Basics funktionalitet. Till en början var VBScript menat att 
funktionera som ett hjälpmedel för att lägga in script i klientbaserade webbsidor i 
Internet Explorer, men i dagsläget har det utvecklats och spridit sig till en helt annan 
marknad. Det används mest nu inom ActiveX-arkitekturen. VBScript är designat för 
att operera i en klientmiljö och använda sig av klientens funktionalitet i form av en 
samling objekt. Detta menas att funktionaliteten i VBScript varieras beroende på 
vilken typ av klient som det används av. Ett exempel på detta kan vara att VBScript 
används i en Microsoft IIS Webbserver vilket gör att VBScript har tillgång till det 
lokala filsystemet. Om klienten däremot skulle vara Internet Explorer skulle inte 
VBScript ha tillgång till en sådan funktionalitet. VBScript har en massa olika 
funktionaliteter så som stöd för allt ifrån variabler till lite mer avancerade tekniker. 
Alla variabler som deklareras i VBScript är av en datatyp som kallas för ”variant”. 
En variabel deklaration sker genom att nyckelordet ”Dim” används, vilket gör att den 
variabel som deklareras blir en ”variant”.     
 

 
FIG 2.8: Variabeldeklaration i VBScript 

 
Datatypen ”variant” har i sig undertyper som en variabel associeras till under 
exekvering. De olika undertyperna är: 
 

• Byte 
• Boolean 
• Integer 
• Long 
• Single 
• Double 
• Currency 
• Date 
• String 
• Object 

 
Det har även stöd för enumerationer, typkonverteringar och olika konstanter. Några 
av de inbyggda funktioner som finns i VBScript är matematiska funktioner, 
avrundning av tal, konvertering av tecken, manipulering av strängar, datum- och 
tidsfunktioner och olika slags formateringar.  
Det har även stöd för en kraftfull funktion som kallas för reguljära uttryck. Reguljära 
uttryck kan som exempel användas för att kontrollera om en textsträng har skrivits på 
ett speciellt vis, t ex kan en e-postadress kontrolleras att den skrivits in korrekt. 
Denna funktionaliteten är ett mycket kraftfullt verktyg och ett används mest i olika 
formulär där utvecklaren vill ha en viss kontroll på att vissa fält som fyllts i är korrekt 
ifyllda. VBScript har även stöd för DCOM och det går också att skapa egna klasser.  
 

2.5.2 JScript 

JScript är Microsoft version av Netscapes scriptspråk JavaScript. När Netscapes 
version av JavaScript visade sig att vara ett mycket populärt språk gjorde Microsoft 
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snabbt en nästan kompatibel version av JavaScript som de kallade för JScript. JScript 
och VBScript inkorporerades sen till webbläsaren Internet Explorer. Både Netscapes 
JavaScript och Microsofts JScript är egentligen olika implementationer av en 
standard som kallas för ECMAScript11. Även om dessa scriptspråk tillverkats av 
olika organisationer är de nästan identiska och de båda har fullt stöd för de 
specifikationer som finns i ECMA 262. JScript är ett dynamiskt objektbaserat språk. 
Det är inte en nedskalad eller förenklad version av ett annat språk men det har en 
begränsad funktionalitet. Det går inte att skriva egna separata program med JScript 
utan det kan endast användas inuti en server, så som ASP12, Internet Explorer eller 
Windows Script Host. Det är ett skiftlägeskänsligt scriptspråk och variabler kan inte 
deklareras till olika datatyper explicit. Variabler deklareras med det reserverade ordet 
”var” och dessa variabler knyts sen dynamiskt till en datatyp efter det värde som 
tilldelas den. JScript har ett rikt utbud av inbyggda funktioner, precis som VBScript. 
Funktionaliteten i JScript är nästan samma som VBScript men det finns vissa 
olikheter mellan dessa scriptspråk. Detta kommer att utvärderas senare i denna 
uppsats.  
 

2.6 Examensarbetet 

Detta examensarbete har utförts på företaget Monitor Industriutveckling AB i 
Hudiksvall under en period på 10 veckor, året 2006. Den teknik som skall tas fram 
under detta examensarbete är delvis beroende av vad deras affärssystem är utvecklat 
i. 
 

2.6.1 Företaget 

Företaget Monitor Industriutveckling AB i Hudiksvall utvecklar, säljer och 
marknadsför affärssystemet MONITOR. De har lång erfarenhet och stor kompetens 
inom material och produktionsstyrning (MPS) och även inom order, lager och 
fakturering (OLF). De erbjuder systemlösningar för tillverkande företag inom 
området:  
 

• MPS och OLF 
• Tidsunderlag 
• Tidredovisning 
• Ekonomisystem 
• Lönesystem 

 
De har även lång erfarenhet och stor kompetens inom produktionstekniska frågor och 
kan även erbjuda kvalificerad konsulthjälp för tillverkande företag inom olika 
områden så som produktionsteknik, produktionsplanering, administration, logistik 
och ekonomi. 
Kunderna hittas idag inom mycket olika branscher så som företag med 
kundorderstyrd tillverkning med få- eller enstyckstillverkning, som företag med 
prognosstyrd tillverkning i stora serier. Monitor Industriutveckling AB har idag över 
800 kunder runt om i Sverige ett 30-tal kunder i utlandet. 

                                                 
 

11 European Computer Manufacturers Association Script     
12 Active Server Pages 
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2.6.2 Systemet Monitor 

Affärssystemet Monitor är ett Windows-baserat, moduluppbyggt informationssystem 
som riktar sig till små och medelstora företag. Monitor består av sju olika moduler 
och det finns även tilläggsfunktioner som kan kompletteras till systemet. De sju olika 
modulerna är: 
 

• Tillverkning 
• Inköp 
• Försäljning 
• Lager 
• Verkstadsinformation 
• Redovisning 
• Systemvård 

 
Varje modul har i sin tur många olika funktioner och de kan användas var för sig 
eller i en integration med varandra. 
Systemet Monitor är utvecklat i en programmeringsplattform som kallas 
Powerbuilder. Powerbuilder är ett 4: e generations programmeringsspråk och det är 
en produkt som utvecklats av företaget Sybase Inc. Powerbuilder är systemets 
primära utvecklingsplattform men även delar av systemet är uppbyggt i språk som 
C++ och C#, där tekniken COM ofta används.   
 

2.7 Powerbuilder 

Företaget Sybase tillhandhåller många olika produkter varav en är 
utvecklingsplattformen Powerbuilder. Powerbuilder är ett 4: e generations 
utvecklingsverktyg och det har funnits med i över 10 år. Det är ett av de första 
verktygen som kan kallas för en IDE13. Med ett IDE verktyg behöver en utvecklare 
inte gå utanför den miljö som används för att utföra uppgifter som är relaterade till 
verktyget. Ett exempel på detta kan vara om det skrivs en viss javakod i programmet 
Notepad så måste denna kod kompileras av ett utomstående program. Ett IDE 
verktyg har en integrerad kompilator som har som uppgift att kompilera den kod som 
skrivits i verktyget. En utvecklare som arbetar med Powerbuilder behöver alltså inte 
använda någon utomstående produkt för att utföra uppgifter så som att kompilera 
eller ställa in datatillgång. Powerbuilder har ett programmeringsgränssnitt som kallas 
för PBNI och detta gränssnitt är en stor del av den teknik som ska utvecklas i detta 
examensarbete.  
 

2.7.1 Powerbuilder Native Interface 

PBNI är ett programmeringsgränssnitt som används för att utöka Powerbuilders 
funktionalitet. Genom att använda PBNI går det bland annat att skapa icke visuella 
och visuella utökningar och det går också att bädda in PBVM14 i en C++ applikation. 
Java applikationer kan också kommunicera med PBVM genom att använda PBNI och 

                                                 
 

13 Integrated Development Environment 
14 Powerbuilder Virtual Machine 
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JNI15.  De visuella utökningarna kan användas för att ge Powerbuilders 
användargränssnitt ett Windows XP liknande utseende medan de icke visuella 
utökningarna kan utöka Powerbuilder med kraftfulla funktioner. Det går även att 
använda Powerbuilders funktioner i en C++ applikation genom att använda PBNI. 
 

 
FIG 2.9: Interaktion mellan PBVM och externa applikationer och utökningar 

 
En utökning av Powerbuilder kommunicerar med PBVM genom gränssnittet 
”IPB_SESSION”, och PBVM kommunicerar med utökningen genom ett gränssnitt 
som härleder från ”IPBX_UserObject”. Applikationer skrivna i Java och C++ 
kommunicerar med PBVM genom gränssnitten ”IPB_VM” och ”IPB_SESSION”. 
Den typ av utökning som används mest enligt Sybase [10] är den icke visuella 
utökningen av Powerbuilder. Med de icke visuella utökningarna går det att anropa 
C++ funktioner från Powerbuilder. Dessa funktioner är mycket mer flexibla än de 
som kan skapas inne i Powerbuilder och det går även att använda ett objektorienterat 
arbetssätt. En icke visuell utökning är en DLL som är skriven i C++ och denna 
utökning tolkas av Powerbuilder som det vore en så kallad ”userobject” som skapats i 
Powerbuilder. Dessa utökningar tillåter också att datatyper från C++ används som 
sen kan typkonverteras till Powerbuilders standard datatyper. Detta krävs också för 
att denna idé skall fungera. Det måste finnas ett sätt för dessa applikationer att 
kommunicera med varandra, och eftersom de inte bygger på samma språk har de inte 
alls samma datatyper.  
Det gränssnitt som är det viktigaste i PBNI är ”IPB_SESSION”. Detta gränssnitt 
används för att kommunicera mellan en C++ applikation och en Powerbuilder 
applikation. ”IPB_SESSION” är ett abstrakt gränssnitt som definierar metoder för att 
utföra vissa uppgifter som att läsa data i Powerbuilder, skapa Powerbuilder objekt 
och anropa funktioner i Powerbuilder.               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

15 Java Native Interface 
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3 Genomförande och metod 

Detta examensarbete startades med att en diskussion om vilka olika tillvägagångssätt 
det kunde finnas för att lösa problemet. Punkter på vad som skulle undersökas lades 
upp och den litteratur som krävdes letades fram. Efter litteraturstudien avklarats, av 
de böcker och vetenskapliga artiklar som använts, kunde de tekniker som ansågs 
behövas för att göra det möjligt att skapa kundanpassningar av ett system identifieras. 
Dessa tekniker utvärderades och testades, vilket i sin tur medförde att en mer 
specialiserad lösning med de identifierade teknikerna skapades. Många av de tekniker 
som prövades fanns det ingen tidigare erfarenhet av vilket gjorde att en stor tid gick 
till att få grunderna till lösningen att fungera. Parallellt under den tid som 
utvecklingen skedde skrevs uppsatsen och detta pågick under hela arbetets period.         
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4 Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet av detta examensarbete presenteras. Det kommer att 
ges en utvärdering av olika scriptspråk och scriptmotorer, samt en utredande del av 
hur ett programmerbart och anpassningsbart system skulle kunna påverka ett företag 
och dess kunder.  
 

4.1 Val av färdig scriptmotor och scriptspråk  

4.1.1 Scriptmotor 

I detta examensarbete har det valts att använda en ActiveX-kontroll som Microsoft 
utvecklat. Den kallas för Microsoft Script Control och med denna kontroll är det 
väldigt enkelt enligt Shepherd [9] att ge den applikation som utvecklas stöd för 
scripting. Om de som utvecklar applikationen är erfarna C++ utvecklare är det inte 
speciellt svårt att implementera stöd för scripting genom att själva utveckla en 
scriptmotor, men valet av att inte själva utveckla detta kan avgöras av andra aspekter. 
Utvecklas applikationen i en utvecklingsmiljö som inte direkt tillåter eller möjliggör 
implementation av de gränssnitt som behövs för scripting, måste denna 
implementation ske på ett annat sätt. Denna teknik som detta examensarbete skall ta 
fram har utvecklats till systemet Monitor och detta affärssystem utvecklas i 
Powerbuilder. Powerbuilder är ett så kallat 4: e generations programmeringsspråk 
och i detta är det inte möjligt att implementera de olika gränssnitt som behövs för att 
få stöd för scripting. Eftersom Powerbuilder har stöd för ActiveX kontroller har då 
Microsoft Script Control valts för att ge systemet stöd för scripting. Denna ActiveX 
kontroll implementerar alla gränssnitt som behövs och den stödjer scriptspråket 
VBScript som standard, men den stödjer även alla andra ActiveX kompatibla 
scriptspråk på marknaden. Microsoft Script Control är en produkt som finns med i 
varje Windows installation och den kan användas helt fritt bland utvecklare. Detta 
anses vara ännu en orsak varför denna kontroll har valts.   
                  

4.1.2 Utvärdering av scriptspråken VBScript och JScript 

VBScript anses vara ett scriptspråk som har en lätthanterlig syntax med en kraftfull 
funktionalitet. Chandra [11] anser att VBScript har en överlägsen funktionalitet inom 
vissa områden medan JScript även det har funktionalitet som överglänser VBScript 
inom vissa områden. Dessa två scriptspråk är enligt Chandra [11] att föredra inom 
affärssystem dels för dess funktionalitet men även för dess lätthanterliga syntax. När 
ett anpassningsbart affärssystem utvecklas är det högst relevant att det språk som 
används är lätt att använda och att det finns god dokumentation runt scriptspråket. 
Chandra [11] nämner att det från en lärande aspekt är VBScript det scriptspråk som 
rekommenderas för att det är lättare att förstå. Är användaren van vid att utveckla 
applikationer med hjälp av Visual Basic är VBScript det scriptspråk som faller 
naturligt att använda. Det finns även gott om dokumentation runt VBScript i böcker 
och på Internet. Skulle användaren dock komma från en applikationsutveckling där 
språket C/C++ använts kommer JScript att kännas som det mest tilltalade språket och 
dels skulle VBScript kännas för enkelt. Dessa scriptspråk använder sig av lite olika 
aspekter hur de skall implementeras och användas och för att få en överblick över 
dessa scriptspråkens funktionalitet ges en tabell nedan över detta.  
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FIG 4.1: Översiktstabell över scriptspråken VBScript och JScript  

 
VBScript och JScript har en funktionalitet som liknar varandra och det är inte mycket 
som skiljer denna aspekt åt. Skillnaden finns i hur funktionaliteten i scriptspråken 
hanteras. I vissa fall är funktionaliteten i VBScript kraftfullare än JScript och vice 
versa.  
 
1. Programsatser 
 
En programsats består av en eller flera värden och symboler på en rad. Programsatser 
i VBScript skrivs på en fysisk rad men det går att skriva en sats på multipla rader. För 
att utföra detta måste en programsats avslutas med tecknet, ”_”, där en sats skall 
avbrytas för att sen fortsättas på nästa rad. I VBScript är det inte möjligt att 
specificera ett block med programsatser eller namnge en programsats. Flera 
programsatser i VBScript kan anges direkt efter varandra på samma fysiska rad om 
de separeras med ett kolon.  
I JScript kan en programsats skrivas på en eller flera fysiska rader och för att markera 
en programsats avslut användes tecknet semikolon. Flera programsatser kan skrivas 
på samma fysiska rad men i programmeringsvärlden är inte detta att föredra. Olika 
block av programsatser kan användas i JScript och det är också möjligt att namnge 
dessa.  
 
2. Kommentering av kod 
 
Kommentarer kan användas i båda scriptspråken och i VBScript skapas en 
kommentar genom att ett enkelt citationstecken skrivs först på raden. Alla tecken 
efter detta citationstecken hanteras som en kommentar. Det går också att använda det 
reserverade ordet ”Rem” för att markera att en kommentar följer. En kommentar som 
sträcker sig över multipla rader kan inte användas i VBScript utan detta måste ske 
genom att ett citationstecken eller det reserverade ordet ”Rem” anges på varje ny rad. 
I JScript anges en kommentar genom att två snedstreck skrivs först på en rad, ”//”. 
Allt efter dessa två snedsträck kommer att hanteras som en kommentar. 
Kommentarer som sträcker sig över multipla rader kan hanteras i JScript och detta 
kan utföras genom att ett snedsträck följt av en stjärna anges först. Efter detta kan en 
kommentar skrivas över flera rader för att sen avslutas med en stjärna följt av ett 
snedsträck.  
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3. Variabler 
 
Variabler i VBScript och JScript måste följa vissa standardregler. I VBScript är inte 
variablerna skiftlägeskänsliga och detta medför att VBScript känns som ett vänligt 
programmeringsspråk. En variabel kan skapas implicit eller explicit. Genom att 
använda en variabel utan att använda det reserverade ordet ”Dim” deklareras en 
implicit variabel. Används ordet ”Dim” innan en variabel kommer denna variabel att 
deklareras explicit.  
 

 
FIG 4.2: Variabeldeklarationer i VBScript 

 
I VBScript kan det reserverade ordet ”Option Explicit” anges först i koden. Detta 
medför att kompilatorn tvingar programmeraren att alltid deklarera en variabel 
explicit. Detta är ett väldigt bra hjälpverktyg för att skapa en buggfri kod.  
JScript deklarerar en variabel implicit eller explicit. För att deklarera en variabel 
explicit i JScript används det reserverade ordet ”var”. JScript är ett skiftlägeskänsligt 
scriptspråk. Enligt Chandra [11] finns det inga som helst fördelar med att skapa ett 
skiftlägeskänsligt språk, speciellt om det går att skapa variabler implicit. Hon menar 
att kombinationen mellan att kunna deklarera variabler implicit och explicit blandat 
med skiftlägeskänsliga variabler, lätt skapar en kod som kan bugga. Genom att en 
variabel kan skapas implicit kan små skrivfel skapa nya variabler. För att JScript 
skall vara ett pålitligt och säkert scriptspråk skall det inte finnas några val att 
deklarera en variabel implicit eller explicit, utan det skall vara ett krav att en variabel 
skall deklareras explicit.  
 
4. Datatyper 
 
Det finns en generell datatyp i VBScript och denna kallas för ”variant”. ”Variant” är 
en mycket komplex datatyp som kan knytas till olika datatyper vid olika tillfällen. 
Om ett numeriskt värde tilldelas en ”Variant” kommer denna att funktionera som ett 
tal där det går att använda multiplikation och alla andra räknesätt som finns och om 
ett strängvärde tilldelas den så kommer den att funktionera som en sträng. Det går 
också att typkonvertera en ”variant” från ett numeriskt värde till en sträng under 
exekvering. VBScript har en inbyggd funktion som kan användas för att avgöra av 
vilken typ en variant är av vid ett tillfälle och denna funktion kallas för ”VarType”. 
Det går att säga att VBScript är ett dynamiskt scriptspråk eftersom en variabel knyts 
till en datatyp under exekveringens gång beroende på vilket värde som tilldelas den. 
JScript kan också beskrivas som ett dynamiskt scriptspråk där även här variabler 
knyts till en viss datatyp under exekvering. JScript har tre primära datatyper, två 
sammansatta datatyper och två speciella datatyper. De primära datatyperna är string, 
number och boolean. De sammansatta datatyperna är Object och Array och slutligen 
de speciella datatyperna, null och undefined. JScript har också en inbyggd funktion 
som kan avgöra vilken datatyp som är knyten till en variabel och denna funktion 
kallas för ”typeof”.  
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5. Arrayer 
 
Den ända datastrukturen som VBScript stödjer är strukturen Array. Arrayer skapas 
med en bestämd storlek och detta kan göras med det reserverade ordet ”Dim”.  
 

 
FIG 4.3: Deklaration av Array i VBScript 

 
Flerdimensionella arrayer och dynamiska arrayer stöds av VBScript och det finns 
olika funktioner för att ändra en storlek på en array. 
 

 
FIG 4.4: Dynamisk array i VBScript 

 
Genom att använda det reserverade ordet “ReDim” kan en arrays storlek ändras 
dynamiskt. Det finns även ett nyckelord, ”preserve”, som kan läggas till för att hindra 
att den information som kanske redan finns i arrayen skrivs över när en 
storleksändring utförs. Användes inte det ordet kommer informationen i den array 
som ändras att försvinna. Arrayer i VBScript är nollbaserade, dvs. att det första 
elementet i en array finns på plats 0 i arrayen.  
Arrayer i JScript skapas med operatorn ”new” och de kan ändras dynamiskt. Arrayer 
i JScript är nollbaserade precis som dem i VBScript.  
 

 
FIG 4.5: Deklaration av en array i JScript 

 
Arrayer i JScript hanteras som objekt och har därför en del funktioner som kan 
utföras på dem. Några av dessa funktioner är: 
 

• Concat 
• Join 
• Pop 
• Push 
• Reverse 
• Sort 
• ValueOf 

 
JScript stödjer inte flerdimensionella arrayer men det går att lägga till ett element i en 
array som är en annan endimensionell array. På detta vis kan en flerdimensionell 
array skapas.  
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6. Konstanter 
 
Konstanter i VBScript stöds och dessa skapas genom att det reserverade ordet 
”Const” anges. VBScript har också många fördefinierade konstanter som kan 
användas och några av dessa är:   
 

• Färgkonstanter 
• Jämnförelsekonstanter 
• Datum- och tidskonstanter 
• Datumformatskonstanter 
• MsgBox konstanter 
• Strängkonstanter 

 
JScript har inget stöd för konstanter men Chandra [11] nämner att det har reserverats 
ord för detta ändamål till framtiden.  

 
7. Operatorer 
 
VBScript har fullt stöd för de vanliga operatorerna och som används inom 
programmering. Nedan följer en tabell över de olika typer av operatorer som 
VBScript stödjer så som aritmetiska-, jämförelse-, logiska- och strängoperatorer.  
 

 
FIG 4.6: Operatorer i VBScript 

 
JScript har ungefär samma standardutbud av operatorer som VBScript har. JScript 
har stöd för alla operatorer som finns i figur 4.6, utom exponent- och implikation-
operatorn. Det har även stöd för andra operatorer som inte finns i VBScript och dessa 
finns i följande tabell. 
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FIG 4.7: Andra operatorer i JScript 

 
Det finns olika subtyper som ”Compound assignment” kan anta och dessa är delete, 
typeof, void, instanceof, new och in.   
 
8. Selektiva- och repetitionssatser 
 
Programflöden i VBScript och JScript hanteras på ungefär samma sätt. Det skiljer sig 
dock ganska mycket i dess syntax. VBScript har två primära repetitionsatser som 
skall användas och dessa är de vanliga ”DO” och ”FOR” satserna. Det finns även en 
”WHILE” sats som kan användas men denna sats finns endast med för att 
bakåtkompabilitet krävs. Eftersom JScript har stöd för att kunna namnge 
programsatser har JScript några fler programflödessatser som involverar denne 
funktionalitet. Det finns nyckelord som kan användas inne i ett programflöde och 
detta är ”continue”. Med detta ord kan en iteration avbrytas för att hoppa vidare till 
ett annat programflöde som namngetts.  
Det finns också stöd för de vanliga selektionssatserna i båda scriptspråken så som if-
satser och case-satser.  
 
9. Funktioner och procedurer 
 
Funktioner och procedurer stöds av VBScript men i detta scriptspråk kallas 
procedurer för en ”SUB”. En ”SUB” returnerar inget värde utan den tar emot 
eventuella värden och behandlar dem för att sen skicka dem vidare till andra 
parametrar. Funktioner i VBScript fungerar som vilket annat programmeringsspråk. 
De returnerar ett värde och det viktiga att komma ihåg är att funktioner i VBScript 
alltid returnerar en ”Variant”.  
I JScript finns det bara funktioner och dessa kallas ibland för globala metoder. 
Funktionerna kan funktionera som en procedur eller en funktion. Om de parametrar 
som skickas in består av objekt och arrayer kommer dessa skickas in som referenser, 
medan de andra parametrarna skickas in som värden. Båda språken har många 
inbyggda funktioner som kan användas.       
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10. Objekt 
 
För att utföra många vanliga uppgifter har både VBScript och JScript flera inbyggda 
objekt för att kunna hantera detta. Ett objekt är en samling av egenskaper och 
metoder. I VBScript kan egna klasser skapas som det går att skapa egna objekt 
utifrån sen. Dessa klasser skall innehålla datamedlemmar och tillhörande metoder 
som kan komma åt dessa värden. I JScript måste en konstruktor definieras för att 
kunna skapa ett objekt. I denna konstruktor skall definiera olika egenskaper och 
metoder. När en konstruktor har definierats kan ett objekt skapas genom att new-
operatorn anropas. I JScript går det även att lägga till egenskaper till ett objekt som 
redan har skapats men skapas nya objekt av konstruktorn kommer dessa inte att 
innehålla de tillagda egenskaperna. Några av de inbyggda objekten som tillhandhas 
av scriptspråken är objekt som automationsobjekt, samlingsobjekt och Error-objekt. 
Med automationsobjekt går det att starta COM-baserade applikationer så som Excel 
och Word. Genom att använda metoden ”CreateObject” kan det startas en 
automationsserver som det sen går att skapa objekt av som representerar instansen av 
applikationen. Ett samlingsobjekt innehåller flera relaterade objekt och Error-objektet 
innehåller information om ett eventuellt fel som uppstått. Det går inte att instansiera 
ett Error-objekt utan detta finns redan och det fylls på automatiskt med information 
när ett fel uppstår under exekveringen. 
 
 
Programsatser i VBScript och JScript, hanteras på olika sätt och det är aningen 
svårare att hantera detta i VBScript än i JScript. I JScript kan programsatser skrivas 
som sträcker sig över flera rader utan problem för att sen avslutas med ett semikolon. 
I VBScript måste en programsats som sträcker sig över flera rader ha ett understreck 
efter varje rad för att det skall tolkas rätt. Utifrån detta skulle det kunna konstateras 
att VBScript kräver lite extra arbete för att skapa programsatser som sträcker sig över 
flera rader. I JScript kan block skapas av programsatser och dessa kan även namnges 
vilket resulterar att JScript är att föredra på denna punkt. Kommentarer i dessa 
scriptspråk stöds och det går snabbt att avgöra att JScript har en bättre lösning på 
detta då det går att skapa kommentarer som sträcker sig över flera rader. VBScript 
har ett bra försprång gällande variabeldeklaration. Båda scriptspråken kan skapa 
variabler implicit och explicit vilket gör att det kan skapas oväntade variabler i koden 
om en felskrivning sker. VBScript har dock en funktionalitet som kan användas för 
att tala om att varje variabel måste deklareras med ”Dim” vilket medför att det inte 
kan skapas några oväntade variabler på grund utav en felskrivning. Detta är en 
väldigt bra funktionalitet för att skapa en buggfri kod. VBScript är det scriptspråk 
som föredras här. När det kommer till datatyper är det väldigt svårt att avgöra vilket 
språk som är att föredra men enligt Chandra [11] kommer VBScript att föredras här 
eftersom JScript inte stödjer ”Option Explicit” vilket kan medföra att detta 
tillsammans med dynamisk knytning av datatyper till variabler, kan göra det väldigt 
svårt att debugga ett program. Arrayer i VBScript och JScript har väldigt olika 
funktionalitet. JScript har en hel del fler funktionaliteter och dess array-hantering är 
bra mycket kraftfullare än vad VBScripts arrayer är. Dock måste det nämnas att 
hantering av arrayer i JScript kommer att kännas precis som arrayer i ett riktigt 
programmeringsspråk vilket kan vara till en fördel för dem som jobbar med 
programmering. VBScript har en enklare syntax och det är enklare att förstå dessa.   
Konstanter kan bara användas i VBScript och detta är en väldigt bra funktionalitet 
som även finns i de flesta andra programmeringsspråk. Eftersom JScript inte stödjer 
konstanter är VBScript att föredra. VBScripts och JScripts stöd för operatorer är 
nästan lika men JScript har stöd för fler operatorer än VBScript. Även om JScript har 
fler operatorer än vad VBScript har så kan det egentligen inte avgöras om JScript är 
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att föredra. Eftersom båda stödjer de vanligaste operatorer som används vid 
programmering är båda scriptspråken att föredra. Programflöden i dessa scriptspråk 
skiljer sig markant. VBScript har en ganska vek programflödeskontroll i jämförelse 
med JScript vilket gör att JScript är att föredra här. Funktioner stöds av båda 
scriptspråken och enligt Chandra [11] är VBScript att föredra eftersom det finns en 
bättre kontroll i detta över hur olika argument tilldelas funktioner och procedurer. 
Klasser och objekt anses vara kraftfullare i JScript än i VBScript. Detta beror på att i 
JScript kan ett objekt tilldelas nya egenskaper efter det har skapats.  
 
Det scriptspråk som är att föredra i den teknik som detta examensarbete skall ta fram 
beror inte bara på dess funktionalitet utan även en annan viktig aspekt som nästan är 
viktigare än något annat, och detta är vilka typer av användare som skall anpassa 
systemet. Är det ett affärssystem som bara används av vanliga användare kan det 
vara bra om scriptspråket som skall användas har en lätt syntax och inte för mycket 
funktionalitet. Det kan finnas andra scenarion där ett affärssystem kommer att 
anpassas av endast en programmerare vilket medför att det även går att använda ett 
scriptspråk som är lite mer avancerat att förstå. Eftersom ett affärssystem används av 
ett flertal olika kunder är det bra att hålla en generell nivå på allt och välja ett 
scriptspråk som tros kunna passa till alla användare. VBScript är det självklara valet i 
detta fall, dels för att det har en rik funktionalitet men det viktigaste är att det har en 
väldigt enkel syntax i jämförelse med JScript. Genom att använda detta scriptspråk 
kommer det vara en enkel syntax för dem som inte har så mycket erfarenhet i 
programmering och det finns rikt med funktioner för dem som är lite bättre på 
programmering. Det blir en perfekt blandning. VBScript är det språk som kommer att 
användas. 
 

4.2 Anpassningsbara system 

Genom att göra ett affärssystem programmerbart kan användare själva göra egna 
anpassningar av systemet. Anpassningsbarhet enligt Kuhn [12] kan refereras till de 
antal möjligheter en användare har för att kontrollera en applikation. Han menar att 
anpassningsbarhet är en mycket viktig faktor för att en applikation skall vara 
användarvänlig. En applikation som har en stor anpassningsbarhet tillåter sina 
användare att lära applikationen hur de vill använda den. Dessa applikationer möter 
de olika användarnas behov på ett mycket bra tillvägagångssätt genom att det inte är 
applikationen som tvingar användaren att interagera som den vill, utan det är 
användaren som styr och kontrollerar applikationen. Ma [13] delar upp 
anpassningsbarhet i icke programmerbara och programmerbara 
anpassningsmekanismer. Med icke programmerbara anpassningsmekanismer menar 
Ma [13] anpassningar så som direkt manipulering av det grafiska gränssnitt 
applikationen består av eller parameterinställningar i konfigureringsfiler. De 
programmerbara anpassningsmekanismerna involverar någon form av scripting eller 
programmering som kan manipulera applikationen och ge den en bredare 
funktionalitet. Det kraftfullaste anpassningsalternativet är det programmerbara 
anpassningssättet men detta har sina nackdelar. Det kommer att krävas en högre 
insats av de involverade så som användare och utvecklare. En initialkostnad uppstår 
när en användare måste få den kunskap det krävs för att utnyttja 
anpassningsmekanismen och en kostnad för att utveckla och underhålla anpassningen 
tillkommer oftast också. En fråga som kan ställas är hur dessa anpassningar kommer 
att användas av de slutgiltiga användarna. Enligt en undersökning som Page [14] 
utförde för att undersöka hur olika användare av en applikation använde dess 
anpassningsmekanismer, använde hela 92 % av användarna 
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anpassningsmöjligheterna. Han anser att denna höga procentsats beror på två primära 
företeelser. Den första företeelsen är att det är ett arbetsbehov. Han menar att 
användare som använder sina system väldigt mycket har de högsta 
anpassningsnivåerna. Arbetet de utför kräver att de anpassar sina system för att det 
skall gå snabbare och smidigare att utföra olika arbetsuppgifter. Den andra 
företeelsen är att det är lätt att anpassa en applikation. Anpassningsmekanismer som 
är enkla att använda sig av har en tendens att få en högre skräddarsydd 
anpassningsnivå. Då hans undersökning avgränsade sig till användare av ett 
ordbehandlingsprogram kan det inte riktigt avgöras hur anpassningar uppfattas och 
användes av olika användare vid användning av andra typer av applikationer. De 
anpassningar som oftast används på ett ordbehandlingsprogram är saker som att flytta 
på knappfält och ändra storlek på knappar. Dessa anpassningar är inte av 
programmerbar karaktär vilket gör att dessa anpassningar användes mycket flitigare 
av användare. 
 
Innan en applikation utvecklas till en anpassningsbar produkt måste det finnas i 
åtanke vilka användare som använder systemet och hur dessa användare vill anpassa 
sin applikation. Enligt Mackay [15] är det väldigt få utvecklare som vet vad en 
användare använder för anpassningsmekanismer och hon framhäver att oftast 
utnyttjar inte användare de nya anpassningsmekanismer som tillkommit en 
applikation. Detta är något som måste ta i beaktande av företaget som utvecklar en 
anpassningsbar produkt.  
                     
   

4.2.1 Anpassningsbara system i ett företags synvinkel 

Ett företags produkt skulle bli attraktivare och mer konkurrenskraftigt på dess 
marknad om det skulle ha anpassningsmöjligheter. Dessa anpassningsmöjligheter 
skulle kunna användas av företaget som ett argument till de eventuellt blivande 
kunder som vill investera i deras system. Det skulle också öppna upp en helt ny 
möjlighet att kundanpassa det nuvarande systemet. En konsult från företaget skulle 
kunna åka ut till den organisation som använder systemet och skapa 
kundanpassningar snabbt och enkelt på plats. Det skulle också ge användarna av 
systemet en chans att själva anpassa systemet som de vill. En viktig aspekt som måste 
tas i beaktande är hur detta skulle kunna påverka utvecklingsföretaget negativt. De 
kundanpassningar som utförs på ett system som inte har några 
anpassningsmöjligheter måste utvecklas på företagets utvecklingskontor. Dessa 
kundanpassningar kommer att bekostas av beställaren vilket genererar en vinst till 
företaget. Genom att en användare skulle kunna utföra vissa av dessa anpassningar 
själva skulle det ge företaget en vinstminskning. Detta är något som företaget måste 
ta ett beslut om utifall denna slags kundanpassningsmekanism skall utvecklas. En 
annan negativ aspekt på detta är att det kan bli väldigt svårt att hålla en bra support. 
Genom att en kund skapat ett script som kanske gjort att systemet har kraschat kan 
det nästan vara omöjligt att svara på vad som kan ha gåt fel. När företagets support 
frågar vad de har gjort kommer antagligen kunden säga att de bara skrev ett script 
som gjorde att systemet nu har kraschat. Om detta skulle vara ett script som 
exekveras varje gång ett program startas så skulle detta medföra allvarliga problem. 
Det är därför extra viktigt att tänka på hur ramverket för anpassningsmekanismen 
skall utvecklas dels för att förhindra att anpassningsmekanismen kan göra så att 
systemet kraschar och dels för att supporten på ett företag skall kunna hålla en hög 
kvalité.        
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4.2.2 Anpassningsbara system i en användares synvinkel 

Genom att en organisation investerat i ett anpassningsbart system kommer de att 
kunna utföra egna anpassningar av systemet. Är dessutom anpassningsmöjligheterna 
av programmerbar karaktär kommer det vara möjligt att skapa mycket avancerade 
och smidiga anpassningar. Anpassningarna är dock begränsade av det ramverk som 
anpassningsmöjligheterna har byggts in i. Anpassningar som inte är av 
programmerbar karaktär och endast involverar anpassningar så som att utföra 
ändringar på det visuella utseendet är mycket enklare att använda än de som har en 
programmerbar karaktär. Detta är något som en användare eller organisation måste ta 
i beaktande när de investerar i ett system som skall kunna anpassas. Är det för 
avancerat kommer det troligen inte att användas av de användare som använder 
systemet vilket medför att organisationen investerat pengar i en helt onödig 
mekanism. Det kan o andra sidan ge organisationen en vinst eftersom de inte behöver 
betala ett företag för att utföra kundanpassningar. Detta är en fråga de måste ta 
ställning till. Är det värt att investera lite mer pengar för att själva kunna anpassa ett 
system, istället för att betala ett företag när en viss kundanpassning behövs? Om 
anpassningsmöjligheten inte kommer att användas och företaget har investerat extra 
pengar för att få denna möjlighet kommer detta att ge en onödig kostnad. Den 
utredning Mackay [15] utförde angående användares nyttjande av 
anpassningsmöjligheter, ledde fram till att användare inte nyttjar denna möjlighet så 
ofta. 

 

4.3 Teknisk lösning 

Den teknik som tagits fram till Monitor Industriutveckling AB kommer att beskrivas 
i detta stycke. En utförlig beskrivning hur de olika komponenterna kopplats samman 
för att lösa problemet kommer att ges i form av bilder och text.  
 

4.3.1 Sammanfogning av de olika teknikerna 

 
FIG 4.8: Den tekniska lösningens delar och dess sammanfogning 

 
Figur 4.8 visar hur de olika teknikerna som använts sammanfogats för att ta fram en 
lösning för att komma åt en Powerbuilderapplikations fönster, fält och dess 
funktioner. Powerbuilderapplikationen integrerar Microsoft Script Control som i sin 
tur adderar ett COM-objekt till sin namnrymd. Detta COM-objekt integrerar 
programmeringsgränssnittet PBNI. En utbyggnad har skapats för att öka 
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applikationens funktionalitet och denna har byggts upp med hjälp av PBNI.      

4.3.2 Implementation av Microsoft Script Control 

Microsoft Script Control lever I en in-process server som finns med i varje Windows 
installation och denna heter MSScript.ocx. Genom att inkludera denna in-process 
server i Powerbuilder som ett Ole-objekt kan dess funktionalitet börja användas inne 
i en Powerbuilder applikation. Första steget är att skapa en deklarerad instansvariabel 
som kan instansieras senare med ett Ole-objekt. När denna instansvariabel finns kan 
denna instansieras med det inkluderade Ole-objektet som består av Microsoft Script 
Control, vilket gör att det nu finns ett objekt som fått alla funktioner som behövs för 
att börja skriva script till applikationen. Det finns nu stöd för active scripting i 
Powerbuilder applikationen.  

 
FIG 4.9: Initiering av Microsoft Script Control 

 
När denna initiering är klar måste det anges vilket scriptspråk som SC16 skall 
använda och som tidigare diskuterats i denna uppsats var det VBScript som skulle 
användas. Genom att använda en funktion i SC som kallas för ”Language” talas det 
om vilket språk SC skall använda sig av. SC har som sagt stöd för flera scriptspråk 
där VBScript och JScript är scriptspråk som stöds som standard.   

 
FIG 4.10: En funktion i SC som talar om vilket språk som skall användas 

 
I detta läge kan det nu skrivas olika script skrivna med VBScripts syntax som sen 
tolkas och exekveras av SC. För att exekvera ett script används funktionen 
”ExecuteStatement”. Detta script kan skrivas i en helt vanlig textbox som sen i sin tur 
skickar in sin text till funktionen ”ExecuteStatement”. För att förhindra att den 
applikation som SC används i kraschar om ett fel i scriptet skulle uppstå, kan 
”ExecuteStatement” bäddas in i ett Try- och Catchblock. Skulle det vara så att ett fel 
uppstår kan detta även fångas i Catch-blocket och sen användas för att beskriva vilket 
slags fel som uppstått. SC har ett inbyggt error-objekt som alltid innehåller 
information om felet som uppstått under exekvering.  

 
FIG 4.11: Exekvering och felhantering av ett script 

 
Det går inte att göra mycket med självaste applikationen i detta läge utan det skulle 
behövas mer funktionalitet i SC som tillät någon slags kommunikation med 
applikationen i fråga. SC har en funktion som kallas för ”AddObject” och med denna 
funktion kan ett COM-objekt adderas till SC. Detta öppnar upp mycket stora 
möjligheter för att kommunicera mellan SC och applikationen.  

                                                 
 

16 Script Control 
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FIG 4.12: Ett Ole-objekt som kopplas till ett COM-objekt 
 
För att kunna addera ett COM-objekt med funktionen ”AddObject” måste det skapas 
ett Ole-objekt i Powerbuilder som skapar en pekare till det COM-objekt det vill 
instansieras till.  

 
FIG 4.13: En funktion i SC som adderar ett COM-objekts funktionalitet till SC 

 
Ole-objektet ”compointer”, som nu är kopplat till COM-objektet 
”monitor.monscript”, adderas till SC funktionalitet. Den VBScript kod som kommer 
att skrivas kan nu använda sig av detta objekt genom att använda det namn som 
angetts i den första parametern i funktionen ”AddObject”, nämligen ”com”.        
 

4.3.3 Implementation av eget COM–objekt 

De COM-objekt som har skapats är utvecklade i Microsoft Visual Studio 2005. Dessa 
COM-objekt kommer att finnas i en in-process server som kallas för ”monitor.dll”. 
COM-objekten skall ha funktioner som skall användas i SC för att utföra de uppgifter 
som önskas. Detta kan vara uppgifter som att hämta och sätta text i olika fält och 
datawindows i applikationen som SC finns i. Det kan också vara uppgifter som att 
skapa nya knappar och fält. För att skapa en bra struktur på COM-objekten har flera 
COM-objekt skapats. Monitor är uppbyggt som ett så kallat MDI17 system och med 
detta menas att det körs ett huvudfönster som det kan startas olika barnfönster inuti. 
Genom att skapa ett primärt COM-objekt som kommunicerar med huvudfönstret och 
ett COM-objekt som kan kommunicera med barnfönstren inne i huvudfönstret skapas 
en bra struktur. De funktioner som skall kunna utföras mot ett barnfönster kommer 
att finnas i det COM-objekt som kommunicerar mot dem, och det COM-objekt som 
kommunicerar mot huvudfönstret kommer att ha andra funktioner.  
Det primära COM-objektet har till exempel en funktion som kallas för ”getSheet” 
och denna funktion tar en sträng som argument. Denna sträng är namnet på ett av de 
barnfönster som scriptet skall kommunicera mot och funktionen letar upp det fönstret 
genom att använda sig av funktioner som redan finns definierade och implementerade 
i Powerbuilder. Hur COM-objektet kan komma åt dessa funktioner inne i en 
Powerbuilder applikation kommer att diskuteras senare i ett annat stycke i denna 
uppsats. Om det skulle vara så att ett fönster hittas av funktionen ”getSheet” så 
kommer denna att returnera en IDispatch-pekare som pekar på det COM-objekt som 
skall kunna kommunicera mot ett barnfönster.  
 

                                                 
 

17 Multiple Document Interface 
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FIG 4.14: En del av funktionen getSheet 

 
I figur 4.14 skapas en instans av ett nytt COM-objekt som pekar mot det fönstret som 
söktes med metoden ”getSheet”. En IDispatch pekare kan typkonverteras till den 
klass som implementerar COM-objektet och detta görs på grund av att det måste 
instansieras några variabler i det nya COM-objektet. Det måste initieras en session 
och en pekare till det fönster som ”getSheet” har hittat, och detta kan göras genom att 
kalla på interna funktioner som finns definierade i COM-objektet. Sessioner kommer 
att beskrivas i nästa stycke. Detta COM-objekt kan nu användas för att utföra lite 
olika funktioner mot det aktuella fönstret. Vad som kan utföras beror på vilka 
funktioner som kommer att finnas i COM-objektet. I det stora hela kommer detta att 
byggas upp enligt denna princip vilket kommer att generera en bra struktur som är 
lätt att förstå och lätt att använda.        

 

4.3.4 En session till rätt instans av applikationen 

Ett problem som uppstod var att hitta rätt session till den instans av applikationen 
som exekveras. En lösning till detta problem är att simulera en session genom att 
använda PBNI och skapa en egen icke visuell utbyggnad. I Visual Studio 2005 
inkluderas de bibliotek och inkluderingsfiler som behövs för att kunna använda PBNI 
i C++. När detta gjorts går det att skapa egna utbyggningar i C++ som kan användas i 
en Powerbuilder applikation. Genom att skapa en egen icke visuell utbyggnad till 
Powerbuilder som har en funktion som på något sätt skall returnera en session, skulle 
det eventuellt gå att använda denna session för vidare användning. När Powerbuilder 
anropar den egna utbyggningen och anropar metoden i den så kommer det att skapas 
en session för att funktionen i fråga skall kunna returnera något tillbaka till den 
Powerbuilder applikation som har anropat denna metod. Det är denna session som 
måste fångas och på något sätt typkonverteras till en datatyp som Powerbuilder kan ta 
emot. Sessionen måste typkonverteras till en datatyp som inte gör att sessionen blir 
korrupt och tappar informationen. En session är en slags pekare som är skapad utifrån 
det abstrakta gränssnittet ”IPB_SESSION” och detta är ett gränssnitt som tillhör 
PBNI arkitekturen. Det finns inga direkta datatyper som denna session kan 
typkonverteras till mellan C++ och Powerbuilder. Eftersom det inte finns så många 
olika datatyper i Powerbuilder måste den datatyp som sessionen typkonverteras till 
också typkonverteras ytterligare till en datatyp som Powerbuilder stödjer. I C++ finns 
det en datatyp som kallas för ”DWORD” och när en session typkonverteras till denna 
datatyp kommer all information vara förbli ok. Denna session som nu är en 
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”DWORD”, kan nu returneras tillbaks till Powerbuilder som i sin tur kan konvertera 
en ”DWORD” till en datatyp som kallas ”ULONG”. Datatypen ”ULONG” är en 
standard datatyp i Powerbuilder. Det finns nu en session som fångats upp, 
typkonverterats och skickats tillbaks till Powerbuilder och det som nu behövs göras 
är att skapa en funktion i COM-objektet som tar emot denna session som en 
DWORD och typkonverterar den till en ”IPB_SESSION”.  
 

 
 

FIG 4.15: Metod i COM-objektet som typkonverterar den fångade sessionen. 

 
Denna session kan nu sparas undan i en intern konstant variabel i COM-objektet som 
sen kan användas för att utföra ändringar mot den rätta instansen av applikationen. 
Denna konstanta variabel är också en slags pekare som är skapad utifrån gränssnittet 
”IPB_SESSION”.    
      

4.3.5 Integration av PBNI i COM-objektet 

För att det skall vara möjligt att komma åt funktioner och fält i Powerbuilder från 
Microsoft Script Control, måste COM-objektet adderas till dess namnrymd och detta 
COM-objekts funktioner måste integrera PBNI. Genom att PBNI´s bibliotek 
inkluderas i det projekt som COM-objektet skapas i går det nu att använda PBNI´s 
funktionalitet i COM-objektet. Den session som har fångats och initierats till den 
konstanta pekarvariabeln i COM-objektet kommer att användas hela tiden det skall 
ske en kommunikation med PBNI. Detta måste ske för att de funktioner som finns i 
objektet skall kommunicera med rätt instans av applikationen. Gränssnittet 
”IPB_SESSION” har ett stort utbud av funktioner som kan användas för att 
kommunicera mellan de olika applikationerna.  
 
Den normala arbetsgången som utförs varje gång en ny funktion skapas är följande: 
 

• Använd sessionen för att skapa ett objekt av applikationens huvudfönster 
som exekverats 

• Hämta den klass som detta objekt skapats från 
• Anropa funktioner som skall användas från denna klass och hantera 

eventuella returvärden 
 

Metoder för att utföra dessa steg tillhandhas av sessionsvariabeln. 
 

 
 

FIG 4.16: Skapar ett objekt av den instans av den sökta applikationen som exekverats 
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Figur 4.16 visar en del av en kod som letar reda på huvudfönstret och skapar ett 
objekt av det. Det som är intressant här är att varje gång ett nytt fönster exekveras i 
Powerbuilder kommer det att automatiskt skapas och registreras ett globalt ID 
nummer till detta fönster. Det är detta ID-nummer som den andra kodraden fångar 
upp och använder för att sen identifiera och skapa ett objekt av det sökta fönstret. Nu 
när ett objekt av huvudfönstret har hittats går det att hämta den klass som skapat detta 
fönster. I sessionsvariabeln finns det en metod som hanterar detta och den kallas för 
”getClass” och denna funktion tar emot ett objekt som argument och returnerar den 
klass som detta objekt tillhör.   
 

 
 

FIG 4.17: En del av en funktion i COM-objektet 

 
När denna klass har skapats går det nu att anropa funktioner som tillhör denna klass i 
Powerbuilder. Sessionsvariabeln har en metod som kallas för ”getMethodID” och den 
tar emot fyra argument. Första argumentet är den klass som skapats av objektet och 
det andra argumentet är namnet på den sökta metoden som skall exekveras senare. 
Det tredje argumentet talar om att metoden ”ue_new” är en händelse. Powerbuilder 
har två typer av metoder som antingen är en händelse eller en funktion. Det fjärde 
argumentet är metodens signatur. En signatur talar om vilka argument en metod 
behöver och vilket returvärde som ges av metoden. Metoden ”ue_new” returnerar en 
integer och tar en sträng som inargument, varav den tilldelas signaturen ”IXS”. 
Metoden ”getMethodID” returnerar ett ID-nummer som den sökta funktionen i 
Powerbuilder har.  Dessa element som hittats kommer att behövas för att initiera en 
struktur av typen ”PBCallInfo”. Denna struktur används för att hantera inargument 
och returvärden från metoder i Powerbuilder.  
Genom att integrera PBNI i COM-objektet enligt denna beskrivning går det att bygga 
funktioner som kan utföra väldigt avancerade uppgifter så som funktioner som endast 
kan utföra enkla uppgifter.  
   

4.3.6 Anropspunkter 

När ett script skapas måste detta kunna anropas på något sätt och det måste också 
finnas kvar vid nästa programkörning, scriptet måste vara persistent. En lösning för 
att skapa ett persistent script skulle vara att använda en databas som det gick att spara 
undan de script som skapas. I denna databas skulle det kunna skapas en tabell som 
innehåller kolumner som dels sparar undan scriptets kod och även ett ID-nummer. 
Detta ID-nummer skulle vara ett nummer som var unikt och det skulle vara bundet 
till en viss knapp. När denna knapp trycks ner skulle det vara möjligt att hämta ett 
script från databasen genom att kolla efter det rätta ID-numret i databasen och hämta 
den text som tillhör detta ID-nummer. Om denna text skulle vara tom har inget script 
skapats till denna knapp vilket skulle medföra att inget sker.  
Det finns lite olika alternativ på hur anropspunkter skulle kunna skapas. Två av dessa 
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alternativ är att tillåta användarna att skapa egna knappar med hjälp av Script Control 
eller att skapa ett fördefinierat verktygsfält med knappar. Det lättaste alternativet är 
att skapa ett verktygsfält med knappar redan vid konstruktionen av systemet som i sin 
tur kan kopplas till olika script som skapas senare av en användare. Det andra 
alternativet skulle vara att låta användarna skapa helt nya knappar under exekvering 
av programmet och knyta dessa till script. Detta kan utföras genom att skapa 
funktioner i COM-objektet som implementerar ett annat programmeringsgränssnitt 
som kallas för Microsoft Windows API18. Eftersom det inte direkt finns några 
funktioner i Powerbuilder som används när en knapp skall skapas så måste dessa 
knappar skapas genom att detta gränssnitt används. Detta är ett relativt avancerat 
programmeringsgränssnitt men genom att implementera detta gränssnitt så skulle 
anpassningsnivån på applikationen höjas rejält. Detta alternativ kräver dock mycket 
arbete och det måste verkligen skapas funktioner som inte genererar en dålig struktur 
av knappar och fält. De olika fönstren i systemet Monitor är i dagsläget så gott som 
fulla av knappar och fält och det skulle på grund av detta inte vara någon bra idé att 
använda detta alternativ. Det bästa alternativet är att skapa ett fördefinierat 
verktygsfält med knappar som går att knyta till olika script. Det skulle sen också vara 
möjligt att knyta ett unikt nummer till alla knappar i de fönster som finns i en 
Powerbuilder applikation för att på detta sätt kunna skapa script till dessa också. Då 
skulle det vara möjligt att skapa script som exekveras när vissa händelser utförs så 
som att användaren sparar eller öppnar en viss rutin. Möjligheterna är oändliga.  

 
 
 

                                                 
 

18 Application Programming Interface 
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5 Diskussion 

5.1 Diskussion av metod 

Genom att ha en diskussion med handledaren på företaget skapades en bild över vilka 
områden och tekniker som behövdes studeras och detta underlättade 
litteratursökandet. Efter litteraturen hittats och studerats fanns det nu grundläggande 
kunskap för att gå vidare med examensarbetet. Eftersom det fanns ett antal olika 
tekniker som kanske kunde användas för att komma fram till en lösning så blev det 
relativt mycket att läsa om och även många återvägsgränser i utvecklingen. Detta 
medförde att den utveckling som skett inte har kommit så långt som det var tänkt.      
 

5.2 Diskussion av resultat 

Valet av färdig scriptmotor föll sig ganska naturligt eftersom systemet Monitor är 
utvecklat i utvecklingsplattformen Powerbuilder. Powerbuilder möjliggör inte 
implementation av de gränssnitt som behövs för att integrera en egen scriptmotor till 
applikationen, vilket medfört att Microsoft Script Control har valts. Microsoft Script 
Control är inget dåligt val heller utan denna kontroll har stöd för två av de 
kraftfullaste scriptspråk på marknaden, nämligen VBScript och JScript. SC i sig har 
en väldigt kraftfull funktionalitet och den gör det väldigt enkelt och smidigt att 
integrera stöd för scripting i en applikation.  
 
VBScript och JScript är två scriptspråk som är väldigt lika varandra. De har båda två 
en rik funktionalitet och de har sina för- och nackdelar. VBScript tenderar att vara lite 
enklare att använda än JScript och detta är en anledning till att detta scriptspråk valts. 
Det antas att de slutgiltiga användarna av systemet inte har någon direkt 
programmeringsvana och detta måste finnas i åtanke när det skall väljas ett 
scriptspråk, som skall användas vid de anpassningar som skall utvecklas. Microsoft 
Script Control har stöd för både VBScript och JScript och det skulle vara möjligt att 
låta användarna välja vilka språk som de vill utveckla sina anpassningar i, men i 
denna uppsats har det som sagt valts att använda VBScript. Detta val baseras dels på 
att VBScript syntax är enkel att förstå och det har rikt med funktioner, men en annan 
viktig aspekt är att det för företaget skall bli enklare att hålla en hög kvalitet på 
supporten. Med detta menas att om en kund ringer till företaget och vill ha hjälp med 
ett visst script kan det underlätta om det anpassningsbara systemet är koncentrerat på 
ett visst scriptspråk. 
 
System som utvecklas nuförtiden har oftast en viss anpassningsbarhet och det börjar 
mer eller mindre bli ett krav från användarna att system skall kunna anpassas efter 
deras behov. Det finns dock vissa för- och nackdelar med anpassningsbara system i 
både företagens och användarnas synpunkt. Ett företags system kan få en mer 
konkurrenskraftig produkt på marknaden vilket kan generera att företaget säljer mer 
av sin produkt. Det kan också ge en ekonomisk förlust om de kunder som köper 
systemet inte längre behöver beställa anpassningar från företaget, utan de kan utföra 
dessa själva. Användare av systemet kan tjäna pengar på att investera i ett 
anpassningsbart system då de i stor utsträckning kan anpassa det själva. Vid en 
programmerbar anpassningsmöjlighet i systemet kommer det att gå att utföra relativt 
avancerade anpassningar i jämförelse med de anpassningar som har en enklare form 



Ökade anpassningsmöjligheter med scriptspråk 

     
 

  38
  
  

 
 

av anpassningsintention. Användare av ett anpassningsbart system måste dock ha i 
åtanke att det även om det kan verka lockande att investera i ett programmerbart 
system så kommer det antagligen inte vara den enklaste uppgiften att utföra 
anpassningar. Om en organisation investerar extra pengar för att få ett 
programmerbart system och denna del inte kommer att utnyttjas, på grund av att det 
kanske kommer vara för svårt för en vanlig användare att nyttja, kommer detta 
medföra en onödig investering. 
 
I den tekniska lösning som tagits fram har inte PBNI varit det enda alternativet som 
undersökts utan ett annat perspektiv på hur problemet skulle kunna lösas var att skapa 
Powerbuilder applikationen som en automations server. En automations server är 
som ett stort COM-objekt där hela applikationen är inbakad inuti detta. Tanken var 
att hantera systemet Monitor som en automations server och addera detta till 
Microsoft Script Control´s namnrymd. En undersökning på hur detta skulle 
funktionera kom fram till att det inte var möjligt. När en automations server skapades 
så skapades det helt enkelt alltid en ny instans av applikationen vilket aldrig skulle 
kunna generera en session som pekade mot den rätta instansen. Det visade sig också 
tillslut att det aldrig skulle vara möjligt att komma åt och anropa Powerbuilders 
funktioner utan att använda PBNI.      
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6 Slutsatser och framtida arbete 

6.1 Slutsatser 

I denna uppsats har det undersökts hur ett affärssystem kan anpassas genom att 
integrera en scriptmotor till det, och på detta sätt tillåta att kundanpassningar av 
systemet kan utföras på egen hand av olika kunder. Genom att integrera ActiveX-
komponenten Microsoft Script Control kan det på ett snabbt och effektivt sätt 
tillföras stöd för detta till systemet vilket öppnar upp enorma möjligheter. Denna 
kontroll har också stöd för två av de kraftfullaste scriptspråken på marknaden, 
nämligen VBScript och JScript. Dessa olika aspekter gör att denna kontroll anses 
som ett självklart val för att tillfredsställa behovet att hitta en färdig scriptmotor som 
kan integreras till systemet. I samband med att denna ActiveX-kontroll integreras 
faller det sig naturligt att använda VBScript som programmeringsspråk vid 
utveckling av anpassningar, då detta scriptspråk stöds av kontrollen och det har en 
enkel och lättförståelig syntax.  
Genom att skapa ett bra och strukturerat COM-objekt som adderas till Microsoft 
Script Control´s namnrymd kommer detta att resultera i ökade 
anpassningsmöjligheter med scriptspråk.  
Det bästa alternativet för att hålla en bra struktur på systemet är att skapa 
fördefinierade verktygsfält med knappar som kan knytas till de script som utvecklas 
och på detta sätt agera som anropspunkter. Alternativet som att tillåta kunderna själva 
skapa knappar och menypunkter skulle snabbt kunna generera en dålig struktur i 
systemet om detta verkligen inte har utvecklats på ett smart sätt. Den teknik och idé 
som har utvecklats till Monitor Industriutveckling AB skulle generellt kunna 
användas inom andra organisationers affärssystem. Den ända skillnaden som måste 
justeras är hur COM-objektet implementeras. Då systemet Monitor är utvecklat i 
Powerbuilder integrerades PBNI i COM-objektet för att göra det möjligt att anropa 
och använda systemets funktioner. Det är denna punkt som måste justeras för att 
denna teknik skall funktionera i andra organisationer och detta skulle kunna medföra 
komplikationer men det skulle lika gärna kunna underlätta. Det är helt beroende på 
vilken utvecklingsplattform systemet är utvecklat i.   
 

6.2 Framtida arbete 

I detta examensarbete har det endast utvecklats en prototyp av hur ett anpassningsbart 
system skulle kunna funktionera genom att implementera den teknik som har tagits 
fram. Ett framtida arbete skulle vara att vidareutveckla denna idé och bygga in ett 
verkligt scenario till systemet Monitor eller något annat affärssystem. Den 
scripteditor som utvecklats är inte direkt speciellt avancerad och det finns en hel del 
funktioner som skulle kunna läggas till. Några av dessa funktioner skulle kunna vara 
att skapa en debugger till att färglägga syntaxen i scripteditorn. En annan viktig del 
skulle vara att utveckla en algoritm som på något sätt hämtade ut de tillängliga 
fönstren, och dess kontroller och funktioner, som finns tillängliga att utnyttja för att 
skapa anpassningar till systemet. Dessa fönster, kontroller och funktioner skulle 
kunna presenteras tillsammans med scripteditorn så att användarna skulle kunna få en 
bra överblick av vad som finns att anpassa. Då det endast finns en enkel algoritm i 
den nuvarande prototypen skulle detta vara ett exempel på framtida arbete gällande 
utvecklingen av scripteditorn.  
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En omfattande undersökning över hur pass mycket användare av ett programmerbart 
anpassningsbart system utnyttjar anpassningsmöjligheterna är också ett exempel på 
framtida arbete. Denna undersökning skulle kunna ge företaget en överblick över 
vilka anpassningar som en användare oftast vill kunna utföra och det skulle också 
kunna hjälpa företaget att ta ett beslut huruvida det skall utvecklas en anpassningsbar 
möjlighet till affärssystemet.     
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8 Appendix – Testkörningar och kodbilaga 

8.1 Testkörning  

 

 
FIG 8.1: Powerbuilderapplikationen med scripteditorn startad 
 

I figur 8.1 visas en bild på applikationen som utvecklats under examensarbetets 
period. Rutinen scripteditor är startad och från denna skapas alla script som skall 
utföra de önskade kundanpassningarna. Dessa script kan knytas till de fördefinierade 
knapparna och menypunkter som skapats. I figur 8.1 skapas ett script som knyts till 
menypunkten ”m_script1”. Användaren som skapar scriptet har tillgång till det 
ramverk som skapats för detta ändamål. Detta ramverk presenterar de fönster som 
kan anpassas och vilka kontroller och funktioner som finns i respektive fönster. Det 
finns även en ruta som visar vad för eventuella fel som scriptet genererat.  
 

 
FIG 8.2: Fördefinierade menypunkter 
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I figur 8.2 visas de fördefinierade menypunkterna som skapats. Detta är endast en 
prototyp över hur det kan funktionera och möjligheterna här är oändliga. En 
användare kan välja att exekvera eller editera scriptet. Det script som är knytet till 
menypunkt 1, ”m_script1”, utför endast en enkel anpassning av applikationen. 
Scriptet kommer att ändra en textetikett i ett fönster som kallas för 
”w_monitorscript_test” till det värde som hämtas ut från ett så kallat ”datawindow” 
som tillhör samma fönster. Fönstret hämtas med en funktion som definierats inne i 
COM-objektet, ”getSheet”. För att hämta och sätta värden till valda kontroller 
användes också definierade funktioner som finns inne i COM-objektet och dessa 
kallas för ”getValue” och ”setValue”. 
 

 
FIG 8.3: Det fönster som kommer att anpassas 
 

När scriptet från menypunkt 1, ”m_script1”, exekveras kommer textetiketten som 
visas i figur 8.3 att ändras till den text som väljs i det ”datawindow” som finns till 
höger om den.  
 

 
FIG 8.4: Fönstret som har anpassats med ett script 
 

I figur 8.4 visas det hur fönstrets textetikett har ändrats efter att scriptet har 
exekverats.  
 
Detta exempel visar bara en väldigt enkel anpassning av ett fönster. Det är möjligt att 
konstruera i princip vad som helst för anpassningar, men dock endast inom det 
ramverk som erbjuds.  
Några tänkbara anpassningar på ett system skulle till exempel vara att vid tillfällen då 
en användare själv behöver starta flera olika rutiner och använda information från 
dessa för att till slut få fram ett resultat. En anpassning skulle då kunna skapas i ett 
script som automatiserar detta, vilket medför att dessa steg skulle kunna utföras 
genom att endast en anropspunkt anropas.  
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En annan anpassning av ett system är att användarna kan skapa ett script som hämtar 
ut data från ett speciellt fönster och skickar denna information vidare till ett externt 
system. Detta externa system kan i sin tur använda sig av denna information och 
bearbeta den på sitt sätt för att ge ett önskat resultat. Möjligheterna är oändliga.             
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8.2 Kodbilaga 

8.2.1 Den icke visuella utbyggnaden till Powerbuilder 

 

Main.h 

 

  
 

Main.cpp 
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Enumwindows.h 
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EnumWindows.cpp 
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8.2.2 COM-objektet 

Monscript.h 
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monscript.cpp 
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activeWindow.h 

 

 



Ökade anpassningsmöjligheter med scriptspråk 

     
 

  53
  
  

 
 

 
 

activeWindow.cpp 
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COM-objektet består av mycket mer kod, men det är den kod som ”Visual Studio 
2005” genererar av sig själv när ett COM-objekt skapas. Denna kod som finns med i 
detta appendix är kärnan i COM-objektet där PBNI integreras till objektet. 
 

8.2.3 Övrig kod 

Den kod som tillhör applikationen som är skriven i Powerbuilder presenteras inte. 
Eftersom Powerbuilder är ett 4: e generations programmeringsspråk så skrivs inte 
mycket av den kod som skapas. Större delen av den kod som uppkommer när ett 
fönster eller kontroll skapas genereras automatiskt av Powerbuilder. Denna kod ger 
ingen direkt återanvändning till andra utvecklare och därför har det valts att inte 
presentera denna. 


