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Abstrakt  
 

ROS är ett produktnära system som stödjer planering och återrapportering i 
stålverket. Sandvik vill undersöka möjligheterna att modernisera 
användargränssnittet på detta system som idag är terminalbaserat till ett modernt 
grafiskt interface. Två metoder analyseras, den ena innebär att använda en 
kommersiell produkt för screen scraping och den andra metoden är Web Services 
Integration Toolkit som är freeware. Resultatet från analysen visar att Web Services 
Integration Toolkit klarar av att uppfylla de mål som är satta. En testkörning av Web 
Services Integration Toolkit görs också på ROS och resultat visar att metoden 
fungerar även fungerar i praktiken.  
Nyckelord: Modernisering, Legacy-system, Wrapper, Web Services Integration 
Toolkit, OpenVMS, DECForms, användargränssnitt, ROS 
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1 Inledning 

På Sandvik Materials Technology används idag ett system som heter ROS, 
RåvaruOptimeringsSystem. Det är ett produktnära system som stödjer planering av 
tillverkningsprocessen och återrapportering i stålverket. I dagsläget är ROS 
terminalbaserat och utvecklas i DECForms på OpenVMS. Det har framkommit 
önskemål från både användare och utvecklare att modernisera systemet med ett nytt 
grafiskt användargränssnitt. 

1.1 Problem 

Många av dagens användare är vana att arbeta med ett grafiskt interface där de kan 
klicka på knappar genom att använda ett pekdon. ROS som har ett terminalbaserat 
användargränssnitt kan därför ses både svårt och omständligt för nya användare. Det 
har framkommit önskemål från användarna att modernisera användargränssnittet. 

Ett annat problem är kompetens inom DECForms, idag saknar Sandvik 
kompetens inom DECForms och ingen har riktigt djup kunskap om DECForms. Att 
skapa nya bilder i DECForms är dessutom ett tidskrävande arbete.  

Att hitta utvecklare inom DECForms att anställa är också ett problem för 
Sandvik, det finns helt enkelt inte många som kan språket längre. Därtill kommer det 
att DecForms är ett dött språk och ingen support finns att få. 

Ett terminalbaserat användargränssnitt ger också ett omodernt intryck och ger 
inte alltid ett tilltalande intryck för besökare och nyanställda i fabrikerna. Det finns 
också önskemål från utvecklarna att övergå till nyare metoder för att underlätta 
utveckling och underhåll av ROS. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur en modernisering av användargränssnittet på 
systemet ROS kan genomföras. Det innebär att analysera hur ROS är uppbyggt och 
vilka krav som finns på systemet. Samt att göra en litteraturstudie inom området för 
modernisering och redogöra för olika tänkbara metoder. En metod från Hewlett-
Packard är Web Services Integration Toolkit, WSIT, och Sandvik är intresserad av att 
utvärdera och analyseras den mot andra tänkbara metoder. WSIT ska provköras i 
mindre skala i ROS utvecklingsmiljö för att avgöra om metoden går att använda på 
ROS. 

1.3 Avgränsning 

Examensarbetets storlek avgränsas till att på teoretisk plan jämföra tänkbara metoder 
för modernisering av ROS. Möjligheten att köpa in, installera och använda flera olika 
system för modernisering ligger utanför examensarbetets tidsram. 

Praktiska exempel kommer att göras mot ROS Administration som är ett mindre 
och delvis fristående system inom ROS. Det praktiska exemplet med att använda Web 
Services Integration Toolkit kommer att vara begränsat till att avgöra om wrappning 
är möjligt på ROS och vilka modifikationer av koden som krävs. Det praktiska 
exemplet kommer därför inte innebära ett nytt grafiskt användargränssnitt utan vara 
en enklare typ av proof of concept. 
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2 Sandvik 

Sandvik startades 1862 och är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade 
produkter och en världsledande position i utvalda nischer. Sandvik-koncernen har 
47000 anställda med representation i 130 länder och en omsättning på cirka 86 
miljarder kronor. Sandvik tillverkar avancerade produkter inom tre affärsområden 
som visas i figur 1. 

 
• Sandvik Tooling, Verktyg i hårdmetall och snabbstål för metallbearbetning 

samt ämnen och komponenter i hårdmetall och andra hårda material 
 
• Sandvik Mining and Construction, Maskiner och verktyg för bergavverkning 

 
• Sandvik Materials Technology, Rostfria och höglegerade stål, 

specialmetaller, motståndsmaterial samt processystem  
 

 
Figur 1. Sandviks tre affärsområden 

Koncernens målsättning [1] är att aktivt bidra till att förbättra kundernas produktivitet 
och därmed också deras lönsamhet. De produkter och den service Sandvik erbjuder 
ska ge maximala värden för kunderna när det gäller till exempel prestanda, kvalitet, 
snabbhet, säkerhet, flexibilitet och totalekonomi. Sandvik har två IT-bolag med olika 
arbetsuppgifter, Sandvik System Development (SSD) och Sandvik Information 
Technology (SIT) som arbetar mot Sandviks affärsområden, se figur 2. 

 

 
Figur 2. Sandviks två IT-bolag och deras relation till Sandviks tre affärsområden. 
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2.1 Sandvik System Development (SSD)  

Sandvik System Development är en partner inom IT och systemutveckling för 
affärsområdena och bolagen inom Sandvik-koncernen. [1] 

Sandvik Systems Development har 340 anställda i Sverige, Österrike, Kina, 
Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Spanien, Storbritannien, USA och 
Sydamerika. Huvudkontoret ligger i Sverige. 

Sandvik System Development har ett nära samarbete med Sandvik och arbetar 
med systemutveckling, processutveckling, konsultärenden och projektledning enbart 
åt Sandvik. Sandvik System Development erbjuder ett Lifecycle Management-
koncept, från undersökning till förvaltning och support av system. De arbetar med 
utveckling på alla Sandviks stora IT-plattformar och koordinerar också ramverksavtal 
med externa leverantörer inom systemutveckling. [1] 

2.2 Sandvik Information Technology (SIT) 

Sandvik Information Technology är Sandvik-koncernens leverantör av IT-
infrastruktur och erbjuder service till alla Sandviks delar. [1] 

Sandvik Information Technology har 380 anställda i 23 länder, bland annat i 
Sverige, USA, England, Australien och Indien. Sandvik Information Technology 
förser Sandvik med IT infrastruktur och arbetar med support, teknologi, 
kommunikation, integration och säkerhet.  

Sandvik Information Technologys mål [1] är att alla IT resurser på Sandvik ska 
för att arbeta som en gemensam organisation med genensamma mål, utmaningar och 
kompetens. Detta för att kunna erbjuda kunderna högsta nivå av service, flexibilitet 
och kunskap, det till bästa möjliga pris. Deras stora plattformar är IBM Mainframe 
och iSeries samt Microsoft Windows. 

3  Metod 

En viktig del för att utföra examensarbetet var att fördjupa sig i området om 
modernisering av applikationer. Det gjordes huvudsakligen genom en litteraturstudie 
av böcker och vetenskapliga artiklar.  

För att avgöra vilka metoder som var tänkbara för att modernisera ROS krävdes 
en studie av applikationen. Det gjordes huvudsakligen genom testkörningar av 
applikationen och följa med i källkoden samt genom frågor och diskussioner med 
utvecklarna på SSD.  

En enklare kravspecifikation utformades genom dagliga frågor och diskussioner 
med utvecklare på SSD. Efter att ha studerat litteratur inom området, analyserat ROS 
och arbetat fram kravlistan genomfördes en analys på två tänkbara metoder för 
moderniseringen.  

För att få en djupare inblick om hur modernisering kan gå till i praktiken och om 
det verkligen fungerade på ROS installerades och provkördes Web Services 
Integration Toolkit på ROS utvecklingsmiljö. 

Från den teoretiska analysen och den praktiska testkörningen kunde 
rekommendationer sedan ges till Sandvik. 
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4 ROS och situationen på Sandvik 

Nedan följer en allmän genomgång av systemet ROS som används på Sandvik idag. 
Genomgången ska ge en inblick i arbetet med ROS och ligga som grund för analys 
om moderniseringsmöjligheterna.  

4.1 ROS 

I stålverket på Sandvik Materials Technology tillverkas ca 300 000 ton stål per år. 
Produktionen består av ca 900 olika stålsorter, varav de flesta är s.k. rostfria stål. I 
tillverkningen används cirka 40 % köpt skrot, huvudsakligen från Sverige, Ryssland 
och övriga västeuropa, 36 % returstål från tillverkningen, 4 % återvunnet material och 
20 % legeringar så som krom, nickel, molybden, kisel, mangan, aluminium. 

Till sin hjälp använder Sandvik Materials Technology ROS, ROS betyder 
RåvaruOptimeringsSystem och är elektrostålverkets huvudapplikation. Applikationen 
hanterar lager, är produktstöd, utför beräkningar, planerar och följer upp 
produktionen. Figur 3 visar ROS huvudmeny. 

 

 
Figur 3. ROS huvudmeny 

ROS är utvecklat under hela 90-talet och i dagsläget arbetar 5 personer heltid med 
förvaltning och vidareutveckling av systemet. ROS har idag cirka 120-140 användare 
varav 100 i produktionen. Systemet är affärskritiskt och det beräknas kosta Sandvik 
10 miljoner kronor per 4 timmar som systemet är nere. 

Systemet ROS består av ca 200 bilder/formulär i ett terminalbaserat 
användargränssnitt (VT3XX) som presenteras för användarna huvudsakligen genom 
PC-emulering, mindre än 10 stycken av användarna når ROS genom terminaler.  

4.2 ROS arkitektur 

ROS består av 3 lager som visas i figur 4, användargränssnitt, affärslogik och 
databaslager. Gränssnittet är utvecklat i DecForms, som beskriv utförligare i kapitlet 
nedan. Affärslogiken är skrivet i C och innehåller även de funktioner som behövs för 
att anropa databaserna och göra olika beräkningar. De olika funktionerna i logiklagret 
anropas från gränssnittet men även de funktioner som används för att byta bilder i 
gränssnittet. Databaslagret i ROS består av tre Oracle RDB databaser. Under åren 
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med flera olika utvecklare har dock systemet tappat delar av sin integritet, gränssnittet 
har till exempel fått enstaka uppgifter som egentligen skulle ligga i affärslogiken. 

 
 

 
Figur 4. Översikt av ROS olika lager 

4.2.1 Användargränssnittet 

Användargränssnittet i ROS är utvecklat i DECForms. DECForms [2] är ett komplett 
User Interface Management System (UIMS) som förser applikationer med ett 
användargränssnitt uppbyggt av formulär.  DECForms har också robusta kontroller 
för hantering och validering av användargränssnittet under körning och presenteras på 
terminaler.  

En av DECforms starkaste egenskap enligt Hewlett-Packard [2] är separationen 
av formulär och underliggande funktioner. Hantering av användargränssnittet är helt 
skiljt från applikationlogiken. Ett formulär i DECFroms är inte bara en samling av fält 
och texter som beskriver ett formulärs utseende, utan ett formulär i DECForms både 
innehåller och kontrollerar den information som finns i formuläret.  

Applikationsprogrammet behöver bara bry sig om att bearbeta data men behöver 
aldrig bry sig om att hämta och presentera data för användaren. Detta gör det lättare 
att utveckla och förvalta applikationen. Denna styrka har dock blivit ett problem med 
ROS, delar som borde ligga i affärslogiken har med åren smugit upp i 
användargränssnittet. Användargränssnittet anses därmed inte helt rent. 

DECforms har flera komponenter och beskrivs genom Independent Form 
Description Language (IFDL) som är ett semi-procedurellt språk. Nedan visas några 
av de mest grundläggande komponenterna.  

 
• Panel: Innehåller en bild som ska visas på monitorn, en panel kan bestå av 

bland annat data input fält och statisk text. 
• Viewport: Är en rektangulär area på monitorn som kan visa en eller flera 

paneler, dock endast en panel åt gången. 
• Layout: Är en grupp av paneler och viewports, används för att skräddarsy en 

applikation till en specifik enhet, till exempel VT300. 
• Form: Innehåller inte en bild utan alla möjliga bilder för applikationen, till 

exempel menyer, undermenyer, datainput bilder och hjälpbilder. 
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4.2.2 Affärslogiken 

Affärslogiken är skriven i C även om vissa delar som behandlar indata och utdata och 
navigering har hamnat i DECForms.  

ROS kommunicerar med 7 andra system men detta sker utan inverkan av 
DECforms och ändringar och borttagningar av DECforms bör inte ha någon påverkan 
på kommunikationen. Kontakten med de andra 7 systemen görs på genom MQ och 
DMQ på affärslogikens nivå. 

4.2.3 Datalagret 

ROS använder sig av Oracle RDB som är ett relationsdatabashanteringssystem för 
Hewlett-Packards operativsystem OpenVMS. Oracle RDB kan endast köras på 
OpenVMS och är designat för att leverera hög prestanda, tillförlitlighet och upptid för 
storskaliga och affärskritiska applikationer. [3] 

Det finns tre databaser i ROS, Produktion, Historik och Historik HF. Dessa 
databaser finns även som kopior i utvecklingsmiljön. Datalagret är rent ifrån 
affärslogik och sköter enbart databaserna. 

4.2.4 Plattform 

ROS körs på OpenVMS står för Open Virtual Memory System och ägs och utvecklas 
av Hewlett-Packard. OpenVMS är ett multi-user, multiprocessing virtual memory-
based operativsystem. Processer i OpenVMS kan göras i time sharing, batch 
processing, real time and transaction processing. [4] Användarprocesser kan köras i 
högre prioritet än processer i operativsystemets kärna. 

OpenVMS har stöd för att köras I kluster vilket innebär att flera datorer kan 
arbeta som en för att ge högre prestanda och säkerhet mot avbrott. Användare av 
OpenVMS är ofta företag och större organisationer som behöver hög säkerhet och ett 
robust system. [2] 

OpenVMS bedöms inte utgöra något problem för utvecklingen av ROS i 
dagsläget, det är ett stabilt och säkert OS som har många år kvar på sin livscykel. 
Däremot är OpenVMS en liten plattform på Sandvik och räknas inte in i någon av de 
kompetensteams som finns på SSD och få system körs på OpenVMS i dagsläget. SIT 
strävar också efter att minska antalet plattformar som de driftar. 

4.3 Kompetens 

Kompetens inom DECForms på Sandvik bedömds som “hjälplig” fast den är 
begränsad till de fåtal personer som idag arbetar med ROS. DECForms bedöms som 
ett dött språk av anställda på Sandvik och ingen support finns att få. Kompetens på 
arbetsmarknaden är låg och att rekrytera personer med kunskap om DECForms 
bedöms som svårt. Kompetensen inom de föreslagna teknikerna för moderniseringen 
av ROS är hög. Java är en av Sandviks stora plattformer och där finns många med 
mycket kunskap och erfarenhet. C används inte så ofta nuförtiden men många på 
Sandvik behärskar språket väl. Även inom Web Services bedöms det att kompetensen 
är god. 

4.4 Vidarutveckling och nyutveckling 

Idag sker det långsamt men konstant förändringar och utökningar i ROS. Ändringar 
görs både i affärslogiken och användargränssnittet samt nyutveckling som påverkar 
alla lager. Utvecklarna har påpekat att arbeta med DECForms är en arbetsam 
verksamhet då en hel bild kräver upp och över tusen rader kod ibland. När helt nya 
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bilder ska utvecklas handlar det snarare om att kopiera en tidigare bild som liknar den 
man vill skapa och sedan modifiera kopian tills den når resultatet men var ute efter. 
Att skriva bilder helt från grunden görs inte direkt längre. Totalt sett arbetar 5 
personer med ROS. 

5 Systemevolution och legacy-system 

Ett legacy-system är enligt Brodie och Stonebraker [5] typiskt sett ett stort system 
med mycket kod och som är äldre än tio år. Ofta är det också svårt att modifiera och 
göra ändringar i systemet. Alla legacy-system behöver dock inte följa den mallen, 
vissa system är varken stora eller gamla men kan ändå räknas som ett legacy-system. 
Om ett företags affärsområde är under snabb och konstant förändring kan ett relativt 
nytt system ändå bli ett legacy-system. 

För många stora företag och organisationer är gamla informationssystem ett 
växande problem. Om ett företags informationssystem inte kan hantera de krav som 
ställs på verksamheten kommer de få problem med konkurrensen. Legacy-system är 
också ofta kostsamma och tar mycket personalresurser att sköta. Problemet är också 
att dessa system ofta måste köras dygnet runt och är kritiska för verksamheten och det 
gör det ännu svårare att göra ändringar i systemet. 

Systemevolution kan bestå av flera olika aktiviteter och metoder och som med all 
systemutveckling innebär det att först utreda krav och mål. Storleken på arbetet gör 
att det kan klassas in i tre områden, förvaltning, modernisering och utbyte, detta 
beskriv i kapitel 5.2.  

En viktig aspekt som har stor påverkan på systemevolution är hur man arbetar 
mot det gamla systemet. Kräver det att man analyserar källkod och kanske skriver om 
delar finns det risker att nya buggar skapas men samtidigt finns möjlighet att mer 
grundligt förbättra systemet. Det kan också vara så att det gamla systemet saknar 
dokumentation eller källkod och måste analyseras genom input och output. Detta 
beskriv i kapitel 5.3. 

Modernisering innebär också att man måste avgöra vilka delar av legacy-
systemet som har stort affärsvärde och måste bevaras och vilka delar som ska 
moderniseras. En vanlig metod för modernisering är wrappning där man kapslar in 
delar av eller hela det gamla systemet och skapar ett nytt gränssnitt utåt. Att 
presentera det nya gränssnittet utåt kan göras med olika metoder och en av de starkast 
växande är Web Services. Wrappning och Web Services beskrivs i kapitel 5.4 
respektive 5.5. 

5.1 Systemevolution  

Comella-Dorda et al. [6]beskriver systemevolution som en bred uppsättning av 
uppgifter som kan innebära allt ifrån att göra ändringar i en databas till att återskapa 
ett helt system. Uppgifterna delas in i tre grupper av Weiderman [7] och Comella-
Dorda et al. [6], grupperna är förvaltning, modernisering och utbyte. 
 Figur 5 visar hur evolutionen av ett system kan se ut. Den streckade linjen visar 
verksamhetens krav som ökar allt eftersom tiden går och den heldragna linjen visar 
funktionaliteten som systemet tillhandahåller. Systemförvaltning kan tillfälligt täcka 
de nya kraven som ställs på ett system men till slut kommer systemet inte klara av 
verksamhetens krav. En modernisering är en större insatts som görs på systemet och 
kan förlänga dess livstid. När ett system trots allt blir för gammalt och inte längre kan 
utvecklas något mera måste det bytas ut mot ett nytt. 
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Figur 5. Systemevolution enligt  Comella-Dorda et al. [6] 

Rahgozar och Oroumchian [8] ger ett antal allmänna riktlinjer för systemevolution. 
Bland annat att undvika lösningar som inte är långsiktiga eller som bara löser ett 
problem delvis. Sådana lösningar brukar bara göra systemet mer komplex och svårare 
att förvalta. Man bör undvika att göra ändringar i affärslogiken då den har blivit 
förfinad genom åren i det gamla systemet, förändringar kan lätt leda till nya buggar.  

5.1.1 Systemförvaltning 

Med systemförvaltning menas här endast utvecklingen av en applikation eller ett 
system inom området systemförvaltning. Systemförvaltning är en stegvis och iterativ 
process där små förändringar görs på ett system. Dessa förändringar är ofta till för att 
rätta till buggar och skapa eller ändra små funktioner. Förändringarna ska aldrig 
innebära stora förändringar på strukturen och arkitekturen. Systemförvaltning har 
vissa begränsningar enligt Comella-Dorda et al. [6]. 

 
1. Systemförvaltningen innebär att arbeta med förbättringar av ett gammalt 
system och det leder till att det blir svårare att utnyttja nya tekniker istället.  
 
2. Förvaltningskostnaden för legacy-system ökar med tiden, det blir också allt 
svårare med tiden som går att hitta personal med kompetens för att arbeta med de 
äldre teknikerna som används i systemet. 
  
3. Många gånger leder de små förändringarna genom förvaltning till att systemet 
tappar sin konceptuella integritet. Informationssystemen brukar med tiden växa 
och gammal, numera oanvänd, kod resas sällan bort. Med tiden blir system allt 
svårare att anpassa till kraven från verksamheten. 

5.1.2 Modernisering 

Modernisering enligt Comella-Dorda et al. [6] innebär större förändringar än de som 
sker vid förvaltning men att man behåller en del av det gamla systemet. 
Förändringarna innebär ofta omstruktureringar och tillägg av nya funktioner men att 
delar av den värdefulla affärslogiken bevaras. 
 Det finns flera olika sätt att modernisera ett legacy-system men det som är 
gemensamt för metoderna är att man försöker behålla så mycket som möjligt av 
systemet. Ett annat sätt att beskriva systemevolution göras av Bisbal et al. [9] se figur 
6. Här visas på en axel hur mycket olika metoder påverkar den gamla koden. Längst 
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till vänster finns wrappning som innebär att man paketerar in det gamla systemet i en 
kapsel och att all kommunikation till det gamla systemet går via denna kapsel. 
Förvaltning som Comella-Dorda et al. [6] inte placerar inom modernisering har en 
större påverkan på den gamla koden än wrappning då ändringar sker direkt i koden. 
Dessa ändringar är i regel små men kan över tid leda till större förändringar. 
Migrering innebär att hela eller delar av ett system flyttas till en ny plattform. Med 
migrering försöker man bevara delar av systemet intakt men ibland är det endast 
strukturen som går att bevara och mer eller mindre all kod måste skrivas om. Med 
redevelopment menar Bisbal et al. [9] att systemet återskapas från grunden. 

 

 
Figur 6. Systemevolution  enligt Bisbal et al. [9] 

5.1.3 Utbyte 

Comella-Dorda et al. [6] menar att utbyte av ett legacy-system kan bli nödvändigt när 
verksamhetskraven växer snabbare än det gamla system kan anpassas till eller när det 
inte längre är ekonomiskt att spendera resurser på legacy-systemet. Utbyte används 
normalt när ett system är för dåligt dokumenterat för att göra stora förändringar i eller 
när systemet är föråldrat och inte tillåter utökningar. Det finns dock risker med ett 
utbyte. 

 
1. Att byta ut ett system är ett kostsamt projekt och innebär ofta att hela systemet 
måste byggas om från grunden. Därtill kommer det att IT resurserna ofta redan är 
fullt upptagna med förvaltning och skötsel av det gamla systemet. Det kan också 
bli aktuellt för personalen att läsa sig nya tekniker som behövs för det nya 
systemet. 
 
2. Ett nytt system kräver mycket tester för att kontrollera robusthet och 
funktionalitet. Det gamla systemet är troligen redan väl testat och inställt för 
verksamheten och det nya systemet kan behöva en tid för detta innan det kommer 
fungera optimalt. 

5.2 White-box och black-box 

När man ska modernisera ett legacy-system finns det två olika sätt att behandla 
systemet på, white-box respektive black-box. Modernisering som kräver kännedom 
av de interna delarna av ett legacy-system kallas white-box modernisering och 
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modernisering som enbart kräver kännedom av de externa gränssnitten av legacy-
systemet kallas black-box modernisering.  
 White-box innebär att man behandlar systemet som öppet system och studerar de 
interna delarna genom reverse. Genom att studera systemet identifieras komponenter 
och deras relation och det leder till att förbättringarna av systemet har robust grund. 
Chikofsky [10] påpekar att man måste förstå hur komponenter fungerar och deras 
relationer till varandra i det gamla systemet. Man måste också få en bild av systemets 
arkitektur till exempel genom domänmodellering. Efter att koden är analyserad och 
förstådd innehåller ofta white-box modernisering någon grad av omstrukturering av 
koden. Aktiviteter som används vid white-box modernisering enligt Weiderman et al. 
[7]kan vara att intervjua de som designade, utvecklade och sköter systemet, analyser 
av källkoden och konceptuell domänmodellering av applikationen för att öka 
förståelsen av strukturen. 
 Black-box modernisering innebär att man behandlar legacy-systemet som ett 
slutet system och istället studerar input och output till systemet. Genom att studera 
input och output kan man skapa sig en bild av hur systemet fungerar. Att undersöka 
input och output är generellt enklare än white-box modernisering med fortfarande inte 
en helt enkelt uppgift skriver Comella-Dorda et al. [6]. I Black-box-modernisering 
används ofta wrappers som döljer komplexiteten i det gamla systemet genom ett nytt 
modernt interface. Vid Black-box modernisering kan aktiviteter som används enligt 
Weiderman et al. [7] vara att identifiera data och databaser, identifiera funktioner, 
utvärdera möjliga middle ware, wrappa data och funktioner samt att skriva kod som 
integrerar systemen. 

5.3 Wrappning 

Wrappning är en metod där man kapslar in en del eller hela systemet, denna kapsel 
heter på engelska wrapper1. Den nya wrappern erbjuder utåt ett nytt gränssnitt som 
kan användas av den nya utökningen av systemet. De nya delarna kan genom 
wrappern anropa tjänster som legacy-systemet erbjuder men utan att direkt vara i 
kontakt med det. Det gör också att man kan dölja den komplexitet och oreda som 
eventuellt kan finnas i legacy-system, i stället presenteras ett nytt och städat gränssnitt 
som är lättare att arbeta mot.  
 Internt kan kopplingen mellan systemet och wrappern vara designat på olika sätt 
och beror mycket på vad som ska wrappas. Wrappers kan användas på ett legacy-
system med tre olika angreppspunkter, användargränssnittet, affärslogiken eller data 
skriver Comella-Dorda et al. [6] samt Rahgozar och Oroumchian [8]. 

Wrappers används ofta för att utöka livslängden på komponenter i ett datasystem 
genom att integrera det gamla systemet till ett nytt modernare. Enligt Brodie och 
Stonebraker [5] finns det flera fördelar med att använda wrappers.  

 
• Genom att använda wrappers ändrar man inte på det gamla systemet. 
• Resultatet blir ett standardiserat och gemensamt interface. 
• Det tillåter utvecklaren att implementera nya funktioner som till exempel 

mäta statistik, integritetskontroller och övervaka resurser. 

                                                 
 
 

1 Istället för de engelska orden wrapper och wrapping kommer försvenskade varianter av 
dessa användas i detta examensarbete. 
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• Arbetssättet blir enkelt och stegvis genom moderniseringen. 
 
En viktig sak att komma ihåg med wrappning är att legacy-systemet ofta befinner sig i 
ett visst tillstånd vid en viss tidpunkt. Vissa metoder går kanske inte att anropa vid ett 
visst tillfälle. När man skapar en wrapper runt ett legacy-system måste man även ta 
hänsyn till tillstånd och lösa problemet skriver Canfora et al. [11]. 

5.4 Service-oriented architecture och Web Services 

Med service-oriented architecture (SOA) erbjuds tjänster genom en kontaktpunkt där 
användare frågar efter en tjänst och svaras med ett resultat. Fördelar som kommer 
med Service-oriented Architecture är återanvändbarhet, kostnadsminskningar och ett 
flexibelt förhållningssätt. Web Services är ett sätt att använda SOA på men det finns 
andra metoder också. 

Web Services är ett mjukvarusystem för att ge stöd för maskin-till-maskin 
interaktion över ett nätverk och erbjuder en standard för interaktion mellan olika 
applikationer som körs på olika plattformar och/eller ramverk 

Enligt Software Engineering Institute [12] beror Web Services framgång bland 
annat av att:  

 
• System dynamiskt kan kommunicera med andra system över nätet 
• Tjänster (Web Services) utvecklas en gång och kan återanvändas flera gånger 
• Web Services kan bli implementerade i alla programmeringsspråk 
• Användarna behöver inte bry sig om problem med brandväggar därför att 

kommunikationen sker över http 
• System kan annonsera sina tjänster för andra system 
• Web Service blir allt mer standardiserat 
 

En Web Service är en abstraktion som måste implementeras av en agent2 som kan 
skicka och ta emot meddelanden. Utåt sett kan en Web Service erbjuda samma tjänst 
även om det på insidan sker förändringar i applikationen och en användare av Web 
Services är medveten om insidan. Web Services tillåter en agent att erbjuda 
information och tjänster genom ett publikt tillgängligt protokoll för användarna.  
 För att använda en Web Service måste först agenten och användaren komma 
överens om att använda samma semantik som finns beskrivet i Web Service 
description language (WSDL). En applikation kommunicerar med Web Services 
genom att skicka meddelanden innehållande förfrågningar om information eller 
meddelanden innehållande information. Programmet får sedan svar från Web Services 
som det kan behandla. Dessa meddelanden skickas ofta i XML-format.  
 Extensible Markup Language (XML), utvecklat av World Wide Web 
Consortium, är ett markup language som är designat för att erbjuda ett markup 
language som är enklare att använda och lära sig än SGML men samtidigt mer 
mångsidigt och rik än HTML. XML huvudsakligen är ett språk för att definiera data 
på ett strukturerat sätt så att olika applikationer kan byta information med varandra 
enklare och kan hjälpa till med att integrera strukturerad och ostrukturerad data över 
Internet. 

                                                 
 
 

2 En agent är en konkret del mjukvara eller hårdvara 
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 Litoiu [13] skriver om prestandaproblem som finns med Web services. 
Huvudsakligen delar han in problem i tre områden, svarstid, skalbarhet, och 
genomströmning. Svarstid är tiden det tar från att en klient anropar en tjänst till att ett 
svar returneras. Skalbarhet är hur väl applikationen klarar av ett stigande antal 
användare utan att prestanda sjunker för mycket. Genomströmning är antalet 
förfrågningar som kan hanteras per tidsenhet. 
 Att data kommuniceras genom XML är en fallgrop för prestanda som Litoiu [13] 
och Calladine [14] tar upp. XML-formatet har mycket overhead text och ett XML-
dokument är upp till 50-200% större än andra wire protokoll. Hos mottagaren finns 
också en XML-parser som kan behöva gå igenom XML trädet flera gånger för att få 
strukturen och data. Detta vilket innebär att XML inte alltid lämpligt för applikationer 
och system där hög prestanda är ett krav. 
 En annan fallgrop som Litoiu [13] och Calladine [14] tar upp är 
transportprotokollet, normallt sett används HTTP eller SMTP som transportprotokoll 
med Web Services. Dessa protokoll har sina fördelar men svaghet i att de kan vara 
långsamma och generera väntetider. Calladine [14] påpekar också att för ökad 
säkerhet kan HTTPS vara nödvändigt men det innebär också att det kommer ta längre 
tid att kryptera paketen som ska skickas. Calladine [14] skriver att Web Services 
lösningar kan vara upp till 20-40 gånger långsammare än andra metoder enligt 
Mclaren [15]. 

5.5 Tänkbara metoder för modernisering av ROS 

I nuläget finns huvudsakligen två tänkbara metoder för att modernisera 
användargränssnittet ROS. Den ena handlar om att använda sig av ett kommersiellt 
verktyg för screen scraping till exempel LegaSuite från Seagull software för att köra 
wrappning av ROS användargränssnitt. Den andra metoden är en freeware lösning 
från HP som heter Web Services Integration Toolkit där man skapar en wrapper runt 
affärslogiken. Dessa två metoder kommer att presenteras nedan. Alternativa metoder 
för att modernisera ROS skulle kunna vara nyutveckling från grunden eller migrering. 
Nyutveckling eller migrering anses dock inte av utvecklarna av ROS som vidare 
attraktivt i nuläget. Mängden kod är helt enkelt för stor och var ursprungligen skriven 
av tidigare utvecklare.  

5.5.1 Wrappning av användargränssnittet 

Efter att Windows och grafiska operativsystem slog igenom gjorde screen scraping 
sin entré som ett sätt modernisera system genom att erbjuda användare ett nytt 
modernt gränssnitt [16]. Dagens screen scrapers har utvecklats en hel del sedan de 
tidigare dagarna men grunden är fortfarande den samma. Det är en metod för att 
erbjuda ett nytt användargränssnitt samtidigt som det gamla systemet är i kontroll 
över händelserna. 

Screen scraping är en vanlig teknik som innebär att man skapar en wrapper runt 
ett gammalt textbaserat användargränssnitt. Ett nytt och modernt grafiskt gränssnitt 
kan sedan skapas som kommunicerar med det gamla systemet genom wrappern. Det 
nya användargränssnittet kan nu till exempel köras på en PC istället för en terminal, 
se figur 7.  
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Figur 7. Övergripande modell av Screen scraping enligt Comella-Dorda et al. [6]. 

Det gamla systemet är ovetande om det nya grafiska användargränssnittet och kan 
inte avgöra om användaren arbetar via terminalfönstret eller det nya gränssnittet. För 
användarna har systemet genomgått en modernisering och användargränssnittet är 
nytt och modernt. Fördelar med screen scraping enligt Asna [16] är att det är ett 
snabbt sätt att skapa ett nytt användargränssnitt. Samtidigt innebär screen scraping att 
det gamla systemet lämnas orört. 
 För systemutvecklarnas kan dock det nya systemet vara minst lika svårt och 
besvärligt att förvalta som det gamla enligt Comella-Dorda et al. [6]. Screen scraping 
reder inte ut några gamla problem som systemet eventuellt hade utan screen scraping 
lägger bara på ett nytt lager ovanpå det gamla systemet. Om det gamla systemet är 
stabilt och fungerande och det enda målet är ett nytt grafiskt användargränssnitt så 
kan screen scraping vara effektivt.   
 Asna [16] tar upp et annat problem med screen scraping som är att när man 
skapar ett nytt lager ovanför det gamla gränssnittet så finns det risk att det hamnar 
logik ovanför ett gränssnitt. Det innebär i med tiden att systemet kan bli svårare att 
förvalta. Ett annat problem är att hantera två datamodeller, en för det gamla systemet 
och en för utökningen. Den nya datamodellen arbetar till exempel inte mot 
databaserna utan mot fält på skärmen. För mindre system kan detta fungera väl men 
för stora system kan detta bli ett problem.  

När screen scraping används kommer det gamla systemet fortfarande köras på 
den gamla plattformen. Man bör därför se över hur framtiden för den plattformen ser 
ut gällande support, tillgänglighet, kostnad och tjänster. 

Legasuite GUI från Seagull software är en produkt som kan skapa ett grafiskt 
användargränssnitt till ett legacy-system helt utan att skriva kod eller göra ändringar i 
det gamla systemet. LegaSuite GUI går att använda för system som körs på: 

 
• Mainframe: MVS, z/OS, and VME mainframe  
• System i (AS/400) midrange  
• OpenVMS and UNIX-VT midrange  
• VME mainframe 
 

LegaSuite GUI [17] använder sig av Screen scraping och innehåller två verktyg för att 
hjälpa utvecklaren att modernisera det gamla systemet.  

LegaSuite Workbench GUI Builder som är ett verktyg för att generera ett nytt 
grafiskt användargränssnitt från tidigare skärmbilder. Genom att läsa metadata från 
legacy-systemet och använda grafiska templates på den insamlade informationen 
skapas automatiskt ett nytt användargränssnitt. Det medföljer färdiga templates i 
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Legasuite GUI och man kan även skapa sina egna.  
LegaSuite GUI Server and LegaSuite Client Access License (CAL) är mjukvara 

för att köra LegaSuite servern. Klienterna kommunicerar med det gamla systemet 
genom LegaSuite servern och möjliga tekniker för klienterna är Webb, Java applet 
eller Windows klienter. All kommunikation mellan LegaSuite komponenter kan 
krypteras med SSL. 

En översikt på LegaSuites arkitektur för screen scraping visas i figur 8. 
 

 
Figur 8. Seagulls produkt LegaSuite [17][17] 

5.5.2 Wrappning av affärslogiken 

Att skapa en wrapper runt affärslogiken innebär att man måste ha en viss inblick i hur 
legacy-systemet fungerar och tillgång till källkoden. En svårighet med att wrappa 
affärslogiken är att det då krävs att gränssnittet och affärslogiken är väl skilda. Att 
wrappa affärslogiken kan innebära att kod behöver skrivas om eller modifieras.  

Precis som när man wrappar användargränssnittet med screen scraping så innebär 
wrappning av affärslogiken också att det gamla systemet fortfarande kommer att 
köras på den gamla plattformen. Man bör därför på samma sätt som med screen 
scraping se över hur framtiden för den plattformen ser ut gällande support, 
tillgänglighet, kostnad och tjänster. 

Hewlett-Packard har utvecklat ett Web Services Integration Toolkit (WSIT) för 
applikationer som körs på OpenVMS. WSIT innehåller en samling verktyg för att 
integrera olika tekniker och kan användas för att anropa OpenVMS applikationer 
skrivna i språk som C, Basic, C, COBOL, FORTRAN och ACMS från nya 
teknologier som JAVA, .net, JMS och Web Services. Verktygen är designade för att 
vara flexibla och enkla att använda för utvecklarna. 

För att använda WSIT på en applikation behöver man göra fyra steg: 
 

• Steg 1: Det första man måste göra är att förereda applikationen så att den inte 
är beroende av sitt nuvarande gränssnitt för logik och bearbetning av in- och 
utdata. Applikationens lager under sitt nuvarande användargränssnitt måste 
vara direkt anropbart och till detta ska det skrivas ett nytt gränssnitt i det 
gamla språket som beskriver de metoder i applikationen som ska gå att 
anropa. Förslagsvis så ska även det nya gränssnittet och applikationen testas 
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genom en testklient enligt figur 9. 
 

 
Figur 9. Applikationen, det nya gränssnittet och testklienten [18] 

• Steg 2: När den nyskriva wrappern är testad och fungerar måste dess metoder 
och struktur beskrivas för Web Services Integration toolkit. Detta görs genom 
att skapa ett XML-dokument som innehåller all information som WSIT 
behöver. Med WSIT följer ett verktyg som automatiskt kan generera XML-
dokumentet från wrappern, detta verktyg funkar dock endast på OpenVMS 
som körs på Itanium plattform. Körs OpenVMS på Alpha eller VAX måste 
fortfarande XML-dokumentet skrivas för hand, ROS körs på Alpha. 

 
• Steg 3: När XML-dokumentet är klart och beskriver wrappern så ska det 

generas en WSIT server interface wrapper och en WSIT Javaböna. Detta görs 
genom att använda ett verktyg som medföljer WSIT. Javabönan måste byggas 
på det OpenVMS systemet som kör applikationen.  

 
• Steg 4: Det sista steget innebär att skriva en ny klient som kan anropa 

Javabönan som presenteras utåt från OpenVMS genom Web Services. Figur 
10 visar hur alla de olika delarna kommunicerar med varandra. 

 

 
Figur10. Översikt av de komponenter som behövs för att använda WSIT [18] 
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6 Analys 

I analysen ska de två tänkbara metoderna wrappning av användargränssnittet och 
wrappning av affärslogiken jämföras och bedömas utifrån Sandviks krav och villkor. 
På vissa områden kommer de två metoder ge liknande fördelar och nackdelar medan 
på andra områden kommer stora skillnader synas.  

För att utföra analysen krävdes mål och riktlinjer för ROS och dessa har tagits 
fram genom frågor och diskussioner med utvecklare och användare. I dagsläget finns 
det inte så många specificerade krav utan berörda parter är öppna för förslag på 
tänkbara lösningar. De krav och mål som finns: 

 
• De gamla kraven som finns på ROS måste uppfyllas gällande stabilitet och 

korrekthet. 
• Prestanda och resurser är inget direkt problem så länge det hålls inom rimliga 

gränser. Nuvarande servrar har hög prestanda och uppgraderingar är möjligt 
vid behov. 

• Nättrafik och kommunikation sker internt och är skyddat. 
• Inga direkta krav finns på hur ett nytt användargränssnitt ska se ut. 
• Från utvecklarnas önskemål är det viktigt att hitta ett alternativ till 

DECForms. 
• Så säkra som möjligt framtida tekniker ska användas där support och 

kompetens på arbetsmarknaden kan finnas. 
 
Utifrån dessa punkter och de problemområden som litteraturen beskriver analyseras 
ROS nedan. 

6.1 Påverkan på gammal kod 

Screen scraping innebär i teorin att ingen påverkan kommer ske på den gamla koden 
utan att hela systemet kommer kapslas in och behandlas enligt black box metoden, se 
kapitel 5.3. Screen Scraping på ROS skulle ske på samma villkor, de kommersiella 
produkter som finns arbetar direkt mot användargränssnittet och är inte beroende av 
underliggande lager. ROS kan efter wrappningen av det gamla användargränssnittet 
presenteras enligt olika SOA-metoder, bland annat Web Services. 

Med WSIT kommer det krävas en del modifiering av den gamla koden. Det 
gamla användargränssnittet i DECForms innehåller en del logik som egentligen borde 
ligga i affärslogiklagret. För att skriva en wrapper runt affärslogiken i ROS måste C 
koden först förberedas genom att skriva om delar av logiken i DECForms så input och 
output behandlas i C koden.  

Det är svårt att bedöma exakt hur lång tid detta skulle ta, arbetet i sig handlar om 
enkla programmeringsuppgifter men det kommer kräva en hel del genomgång av den 
tidigare koden, se kapitel 5.3. Wrappningen av affärslogiken kommer sedan 
presenteras som Web Services. 

Med avseende på påverkan av gammal kod har Screen Scraping en fördel då 
ROS kan lämnas i stort sett orört. Att använda WSIT kommer innebär att C koden 
måste förberedas och det finns alltid en risk att nya buggar kan uppstå. En fördel med 
att gå igenom DECForms och C koden är att när förberedelsen görs av koden finns 
även möjligheten att rensa bort DECForms och minska mängden kod. 
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6.2 Förvaltning 

Genom att använda screen scraping får man två modeller som ska förvaltas, först hela 
det nuvarande legacy-systemet och sedan den nya. ROS är inte låst i utvecklingen 
utan att det sker ständigt ändringar och tillägg både i DECForms och C koden. En av 
de stora anledningarna till önskemålet om modernisering av ROS var att komma ifrån 
DECForms. Det innebär ett problem med att använda screen scraping på ROS för 
DECForms måste då fortsättas förvaltas. 

WSIT innebär en hel del förarbete men det leder också till att man kommer helt 
ifrån förvaltning av DECForms. Däremot ges inte mycket stöd från WSIT att 
uppdatera de nya delarna i systemet efter att ändringar i det gamla systemet gör utan 
det måste till största del skötas manuellt. 

En annan skillnad är att med WSIT måste ändringar som påverkar Web Services 
och/eller det nya användargränssnittet skötas helt för hand då inget stöd ges. 
Wrappern runt den gamla C koden måste uppdateras manuellt samt eventuella 
ändringar i klienten. Med användandet av kommersiella produkter för screen scraping 
medföljer ofta programvara som automatiskt kan hjälpa till med delar av wrappningen 
och klienten.  

6.3 Framtid och långsiktig lösning 

Skillnaden mellan screen scraping och WSIT med avseende på framtiden skiljer sig 
huvudsakligen kring DECForms. DECForms har nått slutet på sin livscykel och kan 
betraktas som dött, ingen support finns att få utan Sandvik får mer eller mindre klara 
sig på egen hand. Både screen scraping och WSIT lösningarna kommer att använda 
sig av OpenVMS, C, Web Services och troligen java för klienten.  

En annan fråga om en långsiktig lösning är därför att utvärdera om wrappning av 
ROS är lämpligast eller om nyutveckling vore ett bättre alternativ. Utifrån en 
förväntad livslängd på de olika tekniker som används i ROS. För nuvarande bedöms 
ingen annan teknik än DECForms som ett problem. 

6.4 Nytt användargränssnitt 

Båda metoderna presenterar det gamla systemet genom Web services eller andra SOA 
metoder. Det leder till att båda metoderna har samma möjligheter gällande den nya 
klienten. Den enda skillnaden är att det medföljer verktyg för att skapa ett grafiskt 
användargränssnitt i LegaSuite. Dock finns det många verktyg för att skapa 
användargränssnitt på marknaden som kan användas om WSIT väljs.  

6.5 Prestanda och säkerhet 

Liksom med punkten 6.4 om användargränssnitt skiljer sig dessa två metoder inte 
nämnvärt åt. Gällande säkerhet använder båda metoderna sig av Web Services och 
kommer få använda samma lösningar för att garantera säkerhet. Till exempel kan det 
handla om att använda https istället för http och att kryptera XML-dokumenten. Detta 
innebär högre resursanvändning på de servrar som ROS körs på men dessa servrar 
anses vara kraftfulla och kan klara av att ROS kräver mer resurser än i nuläget. 
Metoderna kan betraktas som likvärdiga även på denna punkt. 
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6.6 Arbete och resurser 

Att använda screen scraping bör leda till en snabbare moderniseringsprocess då det 
gamla systemet inte behöver skrivas om. De kommersiella produkterna hjälper även 
till med fler delar än WSIT gör vid moderniseringstillfället. Att använda WSIT 
kommer innebär en hel del arbete att wrappa ROS affärslogik som inte behövs med 
screen scraping. Vid själva moderniseringen kan screen scraping anses som en 
enklare och snabbare metod och det går även att beställa en instruktör från vissa 
företag som utvecklar kommersiella produkter som hjälper kunden komma igång.  

Vid fortsatt förvaltning av ROS kommer screen scraping-lösningen kräva mer 
resurser och arbete än WSIT och Sandvik måste fortsätta att se till att det finns 
kompetens inom DECForms. Där har WSIT en stor fördel då det kommer krävas 
mindre arbete och resurser för både utbildning och förvaltning än vad screen scraping 
gör.  

En annan skillnad är att WSIT är freeware och i sig inte kostar Sandvik något 
annat än personalkostnad. Att använda en kommersiell produkt innebär en kostnad. 

6.7 Leverantörsberoende 

Båda metoderna innebär att använda sig av en icke egenutvecklad produkt vilket 
innebär leverantörsberoende. Att avgöra vilken metoden som innebär minst 
leverantörsberoende är inte helt enkelt och innebär också en viss spekulation om 
framtiden.  

WSIT är utvecklat av Hewlett-Packard som är en stor aktör på marknaden med 
en lång historia. Att till exempel använda sig av Seagulls LegaSuite innebär att binda 
sig till en mindre aktör på marknaden. 
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6.8 Resultat av analys 

Båda metoderna har sina fördelar och nackdelar. En sammanställning om metoderna 
påverkar ROS visas i tabell 1.  

  
 Screen Scraping WSIT 
Påverkan på gammal 
kod 

+ Ingen påverkan på 
gammal kod 

- Kräver viss 
modifiering av C kod 
+ Möjlighet att minska 
total mängd kod 

Förvaltning - Kräver förvaltning av 
DECForms 

+ Ingen förvaltning av 
DECForms 

Framtid och 
långsiktig lösning 

- DECForms är dött 
språk och ingen support 
finns 

+ Kompetens och 
framtid inom övriga 
tekniker bedöms goda 

Nytt 
användargränssnitt 

+ SOA ger goda 
möjligheter till 
alternativ 

+ SOA ger goda 
möjligheter till 
alternativ 

Prestanda och 
säkerhet stabilitet 

- Web Services kräver 
mer resurser och kan 
vara långsammare 

- Web Services kräver 
mer resurser och kan 
vara långsammare 

Arbete och resurser + Mindre arbete initialt 
- Mer förvaltning och 
utbildning 
- Inköpskostnad 

- Mer arbete initialt 
+ Enklare förvaltning 
+ Ingen inköpskostnad 

Leverantörsberoende Binder sig till mindre 
aktörer på marknaden 

HP är en större aktör på 
marknaden 

Tabell 1. Sammanfattning av fördelar och nackdelar med Screen scraping och WSIT. 

Båda metoderna klarar av att erbjuda liknande möjligheter för hur designen av ett nytt 
användargränssnitt kan se ut och den stora skillnaden mellan metoderna handlar 
istället om problemen med DECForms. Med metoden WSIT slipper SSD problemen 
med DECForms så som brist på kompetens på arbetsmarknaden och det tidskrävande 
arbetet att utveckla användargränssnittet i DECForms 

7 Testkörning av WSIT på ROS 

Den stora skillnaden mellan WSIT och ett kommersiellt verktyg för screen scraping 
påvisades i analysen, se kapitel 6, och var att man kom ifrån användandet av 
DECForms. Däremot kan wrappning av affärslogiken innebära modifieringar och 
analyser av källkoden. För att få en djupare inblick i WSIT och om metoden fungerar 
i praktiken för ROS genomfördes en enklare provkörning på ett mindre och delvis 
isolerat system inom ROS som heter ROS Admin. ROS Admin används för att 
hantera användare och deras rättigheter för ROS. 

7.1 Förberedande beskrivning av ROS Admin 

För att förstå de steg som görs med WSIT behövs en genomgång av ROS Admin och 
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dess delar. ROS Admin består av: ROSADM_EXE.C, ROSADM_EXE.H, sex 
stycken DECForms bilder samt kopplingen till databasen. Kopplingen är inte av 
intresse för att provköra WSIT och kommer till stora delar utelämnas i beskrivningen. 
Figur 11 visar en översikt av ROS arkitektur. 

 

 
Figur 11. ROS Admin arkitektur 

ROSADM_EXE.C innehåller logik som håller reda på vilken DECForms bild som är 
den som visas för användaren och metoder för att byta dessa bilder. 
ROSADM_EXE.C gör även anrop till en andra nivå av affärslogik för att hämta 
information om användare och rättigheter från databasen.  

ROSADM_EXE.C använder sig av sex stycken DECForms filer, 
ROSADM_000.IFDL till ROSADM_500.IFDL. Dessa sex filer representerar 
huvudmenyn, som kan ses på figur 12, samt de fem formulären: Användare, 
Behörighet, Åtgärder, Skrivare och Yrken. Uppe i vänster hörn visas även vilken bild 
som är aktiv. ROS Admins huvudmeny visas i figur 12 och testkörningen kommer att 
fokusera på alternativ 1, Användare. 

 

 
Figur 12. ROS Admin huvudmeny.  
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Varje DECForms bild hanterar input och output till systemet och kontrollerar att input 
är riktig. Om ett felaktigt val eller värde skrivs in är det DECForms som kontrollerar 
input och meddelar användaren att det var ett felaktigt.  

ROSADM_EXE.H innehåller enbart olika structar för att hantera information om 
användare, en av dessa structar visas nedan. Övriga structar följer samma design. 
 

struct anv_struct 
{ 
  Char sign[5]; 
  char passw[7]; 
  short uid; 
  char namn[31]; 
  char skrivare[11]; 
  short skrivare_id; 
  char skrivare_ps[11]; 
  short skrivare_ps_id; 
  short arbetsplatsid; 
  int yrkesid; 
  char yrke[16]; 
}; 
typedef struct anv_struct anvandare; 
 
struct anv_str 
{ 
  anvandare strAnv[MAX_ANTAL_ANV]; 
}; 
typedef struct anv_str anvandarestrang; 

  
En anvandarestrang  innehåller alltså en array av anvandare . För att fylla 
dessa structar med information anropar ROSADM_EXE.C en andra nivån av 
affärslogiken som i sin tur anropar databaslagret. anvandarestrang  kan sedan 
presenteras med hjälp av DECForms användargränssnitt.  

7.2 Tillämpning av WSIT på ROS 

Att använda WSIT består av fyra steg: 
 
• Förbereda applikationen samt att skriva en wrapper som presenterar ett nytt 

interface 
• Beskriva applikationens nya interface för wrappningsverktygen i WSIT 

genom att skapa ett XML-dokument 
• Köra WSITs kodgenerator för att skapa en ny paketerad applikation 
• Skriva en ny klient för applikationen  
 

Fokus kommer att ligga på är steg ett till tre för att avgöra om WSIT kan användas på 
ROS.  

7.2.1 Steg 1: Att förbereda applikationen 

Det första steget för att använda WSIT innebär att skapa en wrapper runt 
affärslogiken och presentera ett nytt gränssnitt utåt. I ROS Admins fall innebär det att 
skapa en wrapper runt de metoder som finns i ROSADM_EXE.C. ROSADM_EXE.C 
innehåller dock metoder som inte är av intresse så som att ändra DECForms bild och 
dessa metoder ska inte ingå i det nya gränssnittet utåt. 
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Som exempel på hur wrappningen går till används formuläret för användare, 
ROSADM_100.IFDL, som kan ses på figur13. 

 

 
Figur 13. Formuläri ROS Admin  för att visa information om användare. 

ROSADM_100.IFDL använder sig av fyra olika metoder i ROSADM_EXE.C för att 
hämta, lägga till, ändra och ta bort användare. Metoderna i ROSADM_EXE.C är 
definierade som följande. 

 
int rosadm_exe_1000( anvandarestrang  *anv, int *an tal ) 
 
int rosadm_exe_ins_anv( anvandare  *anv ) 
 
int rosadm_exe_upd_anv ( anvandare  *anv ) 
 
int rosadm_exe_del_anv( short *in_uid ) 
 

ROSADM_100.IFDL använder sig också av en metod i ROSADM_EXE.C för att 
byta bild. Denna metod kommer ej att behöva anropas längre och kommer inte att 
wrappas. 

Det DECForms gör idag är att skicka adressen till en struct till en metod i 
ROSADM_EXE.C som i sin tur fyller structen genom att anropa en andra nivå av 
affärslogik. Detta gör att wrappern som ska kapsla in dessa metoder måste arbeta efter 
samma princip för att undvika att förändringar måste göras i original koden.  

Det första som gjordes för att testköra WSIT på ros var att skapa en kopia på 
ROSADM_EXE.C och ROSADM_EXE.H. Dessa två filer döptes om till 
NYADM_EXE.C och NYADM_EXE.H och strippades dessutom ner till att enbart 
innehålla de fyra metoderna som behövs för användarhanteringen. Båda filerna kan 
ses i bilaga 1 och bilaga 2. Att wrappa dessa 4 metoder kräver relativt enkel kod 
återfinns i bilaga 3 och bilaga 4. 

I exemplet med ROS admin och första formuläret, Användare, framgår det inte 
speciellt bra varför denna wrapper skapas. Anledningen är att man vill presentera ett 
nytt och rent gränssnitt utåt. Det innebär också att man mer tydligt delar upp systemet 
i olika delar. Om ändringar görs i det gamla systemet räcker det med att uppdatera 
wrappern och det nya systemet fortsätter fungera ovetande om förändringarna som 
gjordes. Det kan också vara så att man inte längre vill ha samma metoder anropbara 
eller att data behöver formateras. 

För att testa wrappern skrevs en enkel testklient enligt WSITs rekommendation 
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som körs lokalt på OpenVMS servern. Strukturen med wrappern, testklienten och 
ROS syns på bild 9 i kapitel 5.6.2. 

Resultatet från Testklienten kan ses på figur 16 och använder sig inte av 
DECForms för att hämta information om användare. 

 

 
Figur 16. Bild från testklientens körning. 

7.2.2 Steg 2: Att beskriva applikationens nya inter face 

Steg två innebär att skapa ett XML-dokument som beskriver de metoder och dess 
argument, variabler och structar som finns i wrappern. Detta kan vara en snabb 
process i bästa fall och endast innebära att köra två verktyg som följer med WSIT.  
 Det första verktyget genererar XML-dokumentet och det andra verktyget kan 
användas för att verifiera dokumentet. För arbetet på ROS har det inte gått riktigt lika 
enkelt. Problemet är att verktyget som genererar XML-dokumentet helt enkelt inte går 
att köra i OpenVMS som körs på Alpha plattform vilket ROS server gör.  

Hewlett-Packard som utvecklat WSIT erbjuder dock användarna en nödlösning 
genom gratiskonton på deras testservrar för OpenVMS som körs på itanium plattform. 
En bättre och alternativ lösning ordnades av SSD som har itanium servrar i Gimo. 
Genom ett script kan nu en wrapper laddas upp till servern i Gimo och generera ett 
XML-dokument som sedan laddas hem till SSD i Sandviken. Dock kvarstår 
problemet med att denna metod inte fungerar utan att större delar av ROS måste 
flyttas på grund av att filer behöver inkluderas i koden. Det går också att skriva dessa 
XML-dokument för hand och de är inte speciellt komplexa i sin utformning men det 
är ett tidskrävande arbete. 

För att använda lösningen genom servern i Gimo är man i dagslägen tvungen att 
skapa en strippad version av wrappern som inte innehåller includes av andra filer. 
Bilaga 5 visar hur en strippas wrapper måste se ut. 

 
XML-dokumentet som beskriver en wrapper är uppbyggt av följande delar: 

 
<Enumerations></Enumerations>  
<Typedefs></Typedefs>  
<Primitives></Primitives>  
<Structures></Structures>  
<Routines></Routines>  
 

I bilaga 6 återfinns hela XML-dokumentet som användes för att testa de fyra 
metoderna för användarformulärets hantering av användare. 

7.2.3 Steg 3: Att köra WSITs kodgenerator och bygga  server och klient 

När wrappern är skriven och beskrivs av ett XML-dokument är den gamla 
applikationen redo att paketeras om till en javaböna av WSITs kodgenerator. Det 
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första som görs är att köra WSITs kodgenerator som skapar två kataloger, en för 
serverfilerna och en för klientfilerna. När generatorn är klar är WSIT redo att bygga 
serverbilden och klienten. Ett mindre manuell uppgift uppstår i arbetet med ROS och 
som måste lösas manuellt. Bland serverfilerna finns en fil som listar de objektfiler och 
bibliotek som behövs för länkningen och dessa måste läggas till manuellt. 

Därefter kan man köra ett script som skapats av WSITs kodgenerator för att 
bygga serverbilden. Bilden kopieras sedan till WSITs deploy katalog. Sedan kan 
klienten byggas, också den genom ett script som WSITs kodgenerator skapat. När 
scriptet är klar har det byggt ett paket som innehåller de filer som behövs för att 
kommunicera med serverbilden som skapades innan. 

7.2.4 Steg 4: Att skriva en ny klient 

När serverbilden och klientens paket är byggda kan man skriva sitt nya 
användargränssnitt. För detta proof-of-concept byggdes enbart ett enkelt och 
ofullständigt användargränssnitt för användarformuläret. För att bygga klienten 
importeras paketet som byggdes för klienten samt en serie klasser för att hantera olika 
datatyper. 
 

import nywrapper.*; 
import javax.xml.rpc.holders.*; 

 
För exemplet med ROS Admin skapades det ett paketet nywrapper som innehåller de 
filer som behövs för att kommunicera med den gamla koden. Det finns även 
motsvarigheter för de structar som fanns i C-koden fast i objektorienterad miljö. 
Dessa kan på vanligt sätt instanseras genom:  
 

nywrapperImpl ros = new nywrapperImpl(); 
 
För att lista användare fanns i wrappern metoden: 
 

void nyadm_exe_1000(anvandarestrang *anv ); 
 
För att anropa den metoden från Javaklienten måste först en instans av 
anvandarestrang skapas. Men det räcker dock inte att enbart skicka med detta objekt 
utan det måste först stoppas in i en ObjectHolder. 

 
Anv_str anv = new Anv_str(); 
ObjectHolder anv1 = new ObjectHolder (anv); 
ros.wrapper_adm_exe_1000(anv1); 

 
Därefter innehåller anv informationen om alla användare och kan presenteras i ett nytt 
användargränssnitt genom get- och set-metoder som skapas i de klasser som 
representerar de tidigare structarna. Ett enkelt exempel på den javakod som behövs 
för att lista de 10 första användarna visas i bilaga 7. Figur 14 visar körning av en 
testklient i Java för att visa att hämtning av information fungerar. 
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Figur 14. Bild från testklientens körning. 

7.3 Resultat av testkörning med WSIT på ROS 

Testkörningen av WSIT är ej helt komplett, ett sista steg vore att presentera 
serverbilden utåt genom Web Services. Det var dock inte möjligt att hinna med under 
examensarbetet utan testkörningen av WSIT gjordes genom att få två Javaklasser, 
server och klient, att lokalt kommunicera med varandra. 

Både fördelar och nackdelar har dykt upp under testkörningen. Den viktigaste 
slutsatsen som framkommit är att det gick att använda WSIT på ROS Admin. Det 
kommer förmodligen att kräva ett större exempel för att avgöra om resultaten från 
ROS Admin blir samma för hela ROS. Men kunskapen från testkörningen kommer 
vara till stor hjälp för fortsatt arbete. De problemen med länkning, classpath och 
structar som stötts på under testkörningen är nu lösta. 

En av de positiva överraskningarna var hur WSIT hanterar structar. De structar 
som användes i C-koden och DECForms sköter WSIT på ett användarvänligt sätt för 
utvecklaren som i de flesta fall troligen inte behöver göra speciellt mycket manuellt. 
De klasser som skapas av WSIT för att representera structar innehåller från start de 
metoder som behövs för ROS Admin, det vill säga get- och set-metoder samt olika 
kontroller av till exempel storlek. 

När det gäller modifieringar av den gamla koden krävs det relativt få ändringar, 
det kan handla om ett par nya inkluderingar och skapande av headerfiler som 
presenterar vilka metoder som wrappern ska kunna anropa. Det innebär också att 
borttagning av de metoder som används för att hantera DECForms kan påbörjas för 
att minska den totala mängden kod.  

Att modernisera ROS med hjälp av WSIT innebär en hel del mer arbete än att 
bara installera WSIT och köra programmet. Det krävs analys enligt white-box metod 
av den gamla koden som måste anpassas och wrappas med en egenutvecklad wrapper 
i C kod. Situationen på SSD idag innebär också extra problem med genereringen av 
XML-dokumentet och det bör lösas innan ett eventuellt arbete på hela ROS påbörjas. 
Men som helhet hjälper WSIT till med de mest avancerade delarna och om en 
dokumenterad arbetsmetod för modernisering tas fram så bör WSIT vara en stark 
kandidat för att användas. 
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8 Diskussion 

Under examensarbetet och provkörningen av WSIT påträffades ett par problem och 
områden som det inte fanns tid att fördjupa sig i. Dessa presenteras i detta kapitel. 

8.1 Web Services 

På grund av tidsbrist fanns det inte tid att provköra testexemplet som en Web Service. 
Det kan dock antas att det inte finns någon större anledning till varför det inte skulle 
gå att presentera serverbilden som en Web Services. Verktyget kommer från Hewlett-
Packard och är till för att skapa Web Services på OpenVMS. Men eftersom en skarp 
lösning kommer kräva Web Services så bör det provköras först. Nästa steg för att 
fortsätta arbetet med WSIT kommer innebära att sätta upp och konfigurera en 
applikationsserver. 

Ett område som är av vikt och som tagits med i analysen men som inte har 
kunnat testas är att Web Services kräver mer resurser samtidigt som svarstiderna kan 
bli längre. Innan en eventuell modernisering av hela ROS med hjälp av WSIT 
genomförs kan det därför vara lämpligt att undersöka om Web Services uppfyller de 
krav som finns. 

8.2 Leverantörer och support 

Det hade varit intressant att också provköra ett verktyg för screen scraping men det 
har inte funnits möjlighet för detta. Dels på grund av tidsbrist och dels för att dessa 
inte är freeware. 

Jag har också upplevt att det har varit svårt att få kontakt med de företag som 
erbjuder produkter för screen scraping. De enda som svarat inom acceptabel tid på 
frågor via e-post och deras webbsidor är Seagull. En sak som jag försökt få bättre 
information om är hur bra dessa verktyg hanterar förändringar i det gamla systemet.  

Användarsupporten på Hewlett-Packard för WSIT har däremot fungerat snabbt 
och effektivt. En anledning till detta kan dock bero på att WSIT är freeware och 
supporten kan enklare svara på frågor om svagheter med verktyget än vad en 
försäljare för de kommersiella verktygen kan. 

8.3 Provkörning endast i liten skala 

Resultatet från testkörningen visar att WSIT fungerar på ROS Admin men det kan 
vara bra att genomföra ett större och mer komplicerat användarfall än att bara hantera 
användare i ROS Admin. Övriga ROS är dock uppbyggt enligt samma struktur så 
WSIT kan antas fungera på hela ROS.  

Det finns framför allt ett område som jag tycker behöver utvärderas i större skala 
och det är hur man ska paketera tjänsterna som ROS erbjuder. Man kan inte gärna ha 
en enda stor wrapper för alla metoder i ROS. Att skapa en wrapper för varje formulär 
behöver inte heller bli en bra lösning. Med ett nytt modernt användargränssitt kan 
man säkert få plats med mer information på skärmen än vad det gamla 
terminalbaserade användargränssnittet klarade av. Det kan därför bli lämpligt att 
paketera ihop olika formulär till en gemensam wrapper. Detta har inte varit möjligt att 
hinna med under examensarbetet. 
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8.4 Krav på ett nytt användargränssnitt 

En annan sak om inte tagits upp under examensarbetet är hur ett nytt 
användargränssnitt skulle kunna se ut. Det har inte heller funnits några direkta 
önskemål om detta som också beskrivs mer under kapitel 8.5. Inget nytt förslag på 
användargränssnitt togs fram under examensarbetet utan endast små testexempel för 
att visa att wrappningen fungerade. Utifrån den testkörning som har gjorts finns det 
inget som tyder på att det skulle vara problematiskt att utveckla ett modernt 
användargränssnitt till ROS genom att använda WSIT. 

8.5 Kravspecifikation 

Det fanns ingen exakt kravspecifikation för moderniseringen vilket också leder till det 
är svårt att avgöra vilka fördelar och nackdelar med de två olika 
moderniseringsmetoderna som väger tyngst. Användarna efterlyste ett nytt och 
modernt användargränssnitt. Då båda metoderna som analyserades erbjuder liknande 
möjligheter för användargränssnitt har det fortsatta arbetet fokuserat runt utvecklarnas 
önskemål om att komma ifrån DECForms. Nu när en första utvärdering och även en 
testkörning är utförd vore ett nästa steg att utforma mer exakta krav och mål. Det är 
möjligt att en mer specifik kravformulering kan ändra förutsättningarna för 
metoderna. 

9 Slutsats 

Sandvik var intresserade av att undersöka hur en modernisering av 
användargränssnittet på systemet ROS kunde genomföras. Sandvik var speciellt 
intresserade av Web Services Integration ToolKit (WSIT) som är ett verktyg från 
Hewlett-Packard.  

Under examensarbetet har moderniseringsmöjligheter utvärderats genom en 
analys av systemet på teoretisk nivå samt genom en testkörning av WSIT på ROS. 
Analysen visar att WSIT har goda möjligheter att uppfylla de krav som finns från 
Sandvik. Alternativet med ett verktyg för screen scraping kommer att innebära 
fortsatta problem med DECforms.  

Testkörningen av WSIT på ROS Admin har visat att metoden även fungerar i 
praktiken på systemet. Det upptäcktes dock att ett av verktygen i WSIT inte fungerar 
på den server som ROS körs på och för att utvecklingsarbetet med WSIT ska fungera 
effektivt måste en ny lösning hittas. 

Resultatet från examensarbetet är att WSIT är den metod som kan 
rekommenderas för modernisering av användargränssnittet till ROS. WSIT uppfyller 
både användarnas och utvecklarnas krav. Det kommer dock att innebära en del arbete 
att får allt att funka med WSIT och det första som måste klaras av är att tas fram en 
tydlig kravspecifikation.  

9.1 Tack 

Jag vill tacka mina två handledare, Mikael Engström på Sandvik System 
Development och Fredrik Bökman på Högskolan i Gävle för all hjälp och feedback. 
Kjell Persson och SSD för möjligheten att få göra mitt examensarbete hos er. Samt all 
personal på Sandvik och övriga examensarbetare som hjälp mig under 
examensarbetet. 
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Bilagor ROS Admin 

Bilaga 1. NYADM_EXE.H 

/*                       NYADM_EXE.H                      */ 
/***********************************************************/ 
#include "rx_src:rx_print.h" 
#include "rx_src:rx_yrke.h" 
#ifndef __ros_ui_logon__ 
#define __ros_ui_logon__ 
#define USER_SIGN_MAX_LENGTH 32 
#define PASSWORD_MAX_LENGTH 32 
 
struct logga_struct 
{ 

char user_sign [USER_SIGN_MAX_LENGTH]; 
char password [PASSWORD_MAX_LENGTH]; 
int iFunktionsval ; 
char message[75]; 

}; 
typedef struct logga_struct logon_str ; 
 
#endif 
#define MAX_ANTAL_ANV 500 
#define MAX_ANTAL_BILDER 300 
#define MAX_ANTAL_PRINTERS 99 
#define MAX_ANTAL_YRKEN 99 
 
struct beh_struct 
{ 

short uid ; 
char pid [8]; 
char godkann [2]; 
char utfarda [2]; 
char granska [2]; 
char lasa [2]; 
char tagbort [2]; 

}; 
typedef struct beh_struct behorighet ; 
 
struct beh_str 
{ 

behorighet strBeh [MAX_ANTAL_BILDER]; 
}; 
typedef struct beh_str behorighetstrang ; 
typedef char vektor [8]; 
 
struct anv_struct 
{ 

char sign [5]; 
char passw[7]; 
short uid ; 
char namn[31]; 
char skrivare [11]; 
short skrivare_id ; 
char skrivare_ps [11]; 
short skrivare_ps_id ; 
short arbetsplatsid ; 
int yrkesid ; 
char yrke [16]; 

}; 
typedef struct anv_struct anvandare ; 
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struct anv_str 
{ 

anvandare strAnv [MAX_ANTAL_ANV]; 
}; 
typedef struct anv_str anvandarestrang ; 
 
struct print_struct 
{ 

short id ; 
char namn[11]; 

}; 
typedef struct print_struct printers ; 
 
struct printers_struct 
{ 

printers row [MAX_NROF_PRINTERS]; 
}; 
typedef struct printers_struct print_rec ; 
 
struct yrke_struct 
{ 

short id ; 
char namn[16]; 

}; 
typedef struct yrke_struct yrken ; 
 
struct yrken_struct 
{ 

yrken row [MAX_NROF_YRKEN]; 
}; 
typedef struct yrken_struct yrke_rec ; 
 
struct common_struct 
{ 

int avslut_val ; 
short c_uid ; 
int c_spot ; 
char c_message [75]; 

}; 
typedef struct common_struct ros_common_struct ; 
 
int adm_exe_1000_v2 ( anvandarestrang *anv , int *antal ); 
int rosadm_exe_ins_anv_v2 ( anvandare *anv ); 
int rosadm_exe_upd_anv_v2 ( anvandare *anv ); 
int rosadm_exe_del_anv_v2 ( short *in_uid ); 
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Bilaga 2. NYADM_EXE.C 

/* NYADM_EXE.C */ 
/***********************************************************/ 
 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <forms$c_definitions.h> 
#include <ssdef.h> /* System definitioner */ 
#include <descrip.h> 
#include <unixlib.h> 
#include <math.h> 
#include <ctype.h> 
#include <sql_literals.h> 
#include "rosdb_src:ov_anvlis_bhlis.h" 
#include "rospub_src:OV_SQL_COMMANDS.h" 
#include "rx_src:rx_string.h" 
#include "rx_src:rx_message_data.h" 
#include "rx_src:rx_print.h" 
#include "rx_src:rx_yrke.h" 
#include "NYADM_EXE.H" 
#define MSG_DELETE_FAILED 7 
#define MSG_INSERT_FAILED_1 8 
#define MSG_UPDATE_FAILED_1 9 
#define MSG_INSERT_FAILED_2 10 
#define SAKNAS 2 
#define ROS_LOGOFF 1 /* Menyuppgifter */ 
#define ROS_ARBETSMENY 2 
#define ROS_RETURN 3 
#define ROS_INGEN_UPPGIFT 4 
#define ROS$WARNING 5 /* Status vid anrop */ 
#define ROS$NORMAL 0 
#define ROS$ERROR -1 
#define ROS_HUVUDMENY 17 /* Bilder */ 
#define ROS_NORMAL 0 
#define ROS_ERROR -1 
 
/***************************************************************/ 
 
 
int adm_exe_1000_v2 ( anvandarestrang *anv , int *antal ) 
{ 

int sqlcode , i , j ; 
int k=1; 
anvandare dummy ; 
 
/* initiering av dummy struct */ 
 
dummy.uid = 
dummy.yrkesid = 
dummy.arbetsplatsid = 0; 
strcpy (dummy.sign ," " ); 
strcpy (dummy.passw," " ); 
strcpy (dummy.namn," " ); 
strcpy (dummy.skrivare ," " ); 
 
/* slut dummy initiering */ 
 
for ( i = 0; i < MAX_ANTAL_ANV; i ++ ) 
{ 

anv ->strAnv [i ].uid = 0; 
anv ->strAnv [i ].yrkesid = 0; 
anv ->strAnv [i ].arbetsplatsid = 0; 

 
for ( j = 0; j < 4; j ++) 
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anv ->strAnv [i ].sign [j ] = ' ' ; 
anv ->strAnv [i ].sign [j ] = '\0' ; 
 
for ( j = 0; j < 6; j ++) 

anv ->strAnv [i ].passw[j ] = ' ' ; 
anv ->strAnv [i ].passw[j ] = '\0' ; 
 
for ( j = 0; j < 30; j ++) 

anv ->strAnv [i ].namn[j ] = ' ' ; 
anv ->strAnv [i ].namn[j ] = '\0' ; 
 
for ( j = 0; j < 10; j ++) 

anv ->strAnv [i ].skrivare [j ] = ' ' ; 
anv ->strAnv [i ].skrivare [j ] = '\0' ; 

} 
 
SET_READ ( &sqlcode ); 
OV_ANVLIS_BHLIS_OPEN1 ( &sqlcode ); 
*antal = 0; 
 
for ( i = 0; i < MAX_ANTAL_ANV && sqlcode == 0; i ++ ) 
{ 

OV_ANVLIS_BHLIS_FETCH1 ( &sqlcode , 
anv ->strAnv [i ].sign , 
anv ->strAnv [i ].passw, 
&anv ->strAnv [i ].uid , 
anv ->strAnv [i ].namn, 
&anv ->strAnv [i ].arbetsplatsid , 
&anv ->strAnv [i ].yrkesid , 
&anv ->strAnv [i ].skrivare_id , 
&anv ->strAnv [i ].skrivare_ps_id ); 
 
anv ->strAnv [i ].sign [4] = 
anv ->strAnv [i ].namn[30] = 
anv ->strAnv [i ].passw[6] = '\0' ; 
 
rx_print_get_printer_name (anv ->strAnv [i ].skrivare_id , 
anv ->strAnv [i ].skrivare ); 
 
rx_print_get_printer_name (anv ->strAnv [i ].skrivare_ps_id , 
anv ->strAnv [i ].skrivare_ps ); 
 
rx_yrke_get_namn (anv ->strAnv [i ].yrkesid ,  
anv ->strAnv [i ].yrke ); 
 
if (sqlcode == 0) 
{ 

*antal = *antal + 1; 
} 

} 
 
/* Check om maxgräns på antal användare har nåtts */ 
if (sqlcode == 0) 
{ 

OV_ANVLIS_BHLIS_FETCH1(&sqlcode , dummy.sign , 
dummy.passw, &dummy.uid , 
dummy.namn, &dummy.arbetsplatsid , &dummy.yrkesid , 
&dummy.skrivare_id ,&dummy.skrivare_ps_id ); 
 
if (sqlcode == 0) 
{ 

*antal = *antal + 1; 
} 

} 
if ( sqlcode == 0 || sqlcode == 100 ) k=0; 
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OV_ANVLIS_BHLIS_CLOSE1 ( &sqlcode ); 
ROLLBACK_WORK ( &sqlcode ); 
 
return k; 

} 
 
 
int rosadm_exe_ins_anv_v2 ( anvandare *anv ) 
{ 

int sqlcode ; 
SET_WRITE ( &sqlcode ); 
 
OV_ANVLIS_BHLIS_INSERT_USERS ( &sqlcode , anv ->sign ,  
anv ->passw, &anv ->uid , anv ->namn, &anv ->arbetsplatsid ,  
&anv ->yrkesid , &anv ->skrivare_id ,&anv ->skrivare_ps_id ); 
 
if ( sqlcode != 0 ) 
{ 

ROLLBACK_WORK ( &sqlcode ); 
return MSG_INSERT_FAILED_1; 

} 
 
COMMIT_WORK ( &sqlcode ); 
 
return 0; 

} 
 
 
int rosadm_exe_upd_anv_v2 ( anvandare *anv ) 
{ 

int sqlcode ; 
SET_WRITE ( &sqlcode ); 
 
OV_ANVLIS_BHLIS_UPDATE_USERS ( &sqlcode , anv ->sign ,  
anv ->passw, &anv ->uid , anv ->namn, &anv ->arbetsplatsid ,  
&anv ->yrkesid , &anv ->skrivare_id ,&anv ->skrivare_ps_id ); 
 
if ( sqlcode != 0 ) 
{ 

ROLLBACK_WORK ( &sqlcode ); 
return MSG_UPDATE_FAILED_1; 

} 
 
COMMIT_WORK ( &sqlcode ); 
return 0; 

} 
 
 
 
int rosadm_exe_del_anv_v2 ( short *in_uid ) 
{ 

int sqlcode ; 
SET_WRITE ( &sqlcode ); 
OV_ANVLIS_BHLIS_DELETE_USERS3_2 ( &sqlcode , in_uid ); 
 
if ( sqlcode != 0 && sqlcode != 100 ) 
{ 

ROLLBACK_WORK ( &sqlcode ); 
return MSG_DELETE_FAILED; 

} 
 
OV_ANVLIS_BHLIS_DELETE_USERS ( &sqlcode , in_uid ); 
 
if ( sqlcode != 0 ) 
{ 
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ROLLBACK_WORK ( &sqlcode ); 
return MSG_DELETE_FAILED; 

} 
 
COMMIT_WORK ( &sqlcode ); 
return 0; 

} 
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Bilaga 3. NYWRAPPER.H 

/* NYWRAPPER. H */ 
/***********************************************************/ 
#include "rx_src:rx_print.h" 
#include "rx_src:rx_yrke.h" 
#include "NYADM_EXE.H" 
/***********************************************************/ 
void wrapper_adm_exe_1000 (anvandarestrang *anv ); 
void wrapper_rosadm_exe_ins_anv ( anvandare *anv ); 
void wrapper_rosadm_exe_upd_anv ( anvandare *anv ); 
void wrapper_rosadm_exe_del_anv ( short *in_uid ); 
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Bilaga 4. NYWRAPPER.C 

/* NYWRAPPER.C */ 
/***********************************************************/ 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include "rx_src:rx_print.h" 
#include "rx_src:rx_yrke.h" 
#include "NYWRAPPER.H" 
/***************************************************************/ 
 
void wrapper_adm_exe_1000 ( anvandarestrang *anv ) 
{ 

int antal = 500; 
adm_exe_1000_v2 ( anv , &antal ); 

} 
 
void wrapper_rosadm_exe_ins_anv ( anvandare *anv ) 
{ 

rosadm_exe_ins_anv_v2 ( anv ); 
} 
 
void wrapper_rosadm_exe_upd_anv ( anvandare *anv ) 
{ 

rosadm_exe_upd_anv_v2 ( anv ); 
} 
 
void wrapper_rosadm_exe_del_anv ( short *in_uid ) 
{ 

rosadm_exe_del_anv_v2 (in_uid ); 
} 
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Bilaga 5. NYWRAPPER2.C 

struct anv_struct 
{ 

char sign [5]; 
char passw[7]; 
short uid ; 
char namn[31]; 
char skrivare [11]; 
short skrivare_id ; 
char skrivare_ps [11]; 
short skrivare_ps_id ; 
short arbetsplatsid ; 
int yrkesid ; 
char yrke [16]; 

}; 
typedef struct anv_struct anvandare ; 
 
struct anv_str 
{ 

anvandare strAnv [MAX_ANTAL_ANV]; 
}; 
typedef struct anv_str anvandarestrang ; 
 
 
void wrapper_adm_exe_1000 ( anvandarestrang *anv ) 
{ 

int antal = 50; 
} 
void wrapper_rosadm_exe_ins_anv ( anvandare *anv ) 
{ 
 
} 
 
void wrapper_rosadm_exe_upd_anv ( anvandare *anv ) 
{ 
 
} 
 
void wrapper_rosadm_exe_del_anv ( short *in_uid ) 
{ 
 
} 
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Bilaga 6. NYWRAPPER.XML 

<?xml version ="1.0" encoding ="UTF-8"?> 
<OpenVMSInterface xmlns ="hp/openvms/integration" 

xmlns:xsi ="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation ="hp/openvms/integration openvms-
integration.xsd" 
ModuleName="NYWRAPPER.OBJ" 
Language ="C89"> 
<Primitives> 

<Primitive Name = "signed short" Size = "2" VMSDataType 
= "DSC$K_DTYPE_W"/> 
<Primitive Name = "signed int" Size = "4" VMSDataType = 
"DSC$K_DTYPE_L"/> 
<Primitive Name = "AutoGen_FixedString4" Size = "4" 
VMSDataType = "DSC$K_DTYPE_T" NullTerminatedFlag = "0" 
FixedFlag = "1"/> 
<Primitive Name = "AutoGen_FixedString6" Size = "6" 
VMSDataType = "DSC$K_DTYPE_T" NullTerminatedFlag = "0" 
FixedFlag = "1"/> 
<Primitive Name = "AutoGen_FixedString30" Size = "30" 
VMSDataType = "DSC$K_DTYPE_T" NullTerminatedFlag = "0" 
FixedFlag = "1"/> 
<Primitive Name = "AutoGen_FixedString10" Size = "10" 
VMSDataType = "DSC$K_DTYPE_T" NullTerminatedFlag = "0" 
FixedFlag = "1"/> 
<Primitive Name = "AutoGen_FixedString15" Size = "15" 
VMSDataType = "DSC$K_DTYPE_T" NullTerminatedFlag = "0" 
FixedFlag = "1"/> 

</Primitives> 
<Typedefs> 

<Typedef Name = "anvandarestrang" TargetName = 
"anv_str"/> 
<Typedef Name = "anvandare" TargetName = "anv_struct"/> 

</Typedefs> 
<Structures> 

<Structure Name = "anv_struct" TotalPaddedSize = "96"> 
<Field Name = "sign" Type = "AutoGen_FixedString4" 
Offset = "0"/> 
<Field Name = "passw" Type = 
"AutoGen_FixedString6" Offset = "5"/> 
<Field Name = "uid" Type = "signed short" Offset = 
"12"/> 
<Field Name = "namn" Type = 
"AutoGen_FixedString30" Offset = "14"/> 
<Field Name = "skrivare" Type = 
"AutoGen_FixedString10" Offset = "45"/> 
<Field Name = "skrivare_id" Type = "signed short" 
Offset = "56"/> 
<Field Name = "skrivare_ps" Type = 
"AutoGen_FixedString10" Offset = "58"/> 
<Field Name = "skrivare_ps_id" Type = "signed 
short" Offset = "70"/> 
<Field Name = "arbetsplatsid" Type = "signed 
short" Offset = "72"/> 
<Field Name = "yrkesid" Type = "signed int" Offset 
= "76"/> 
<Field Name = "yrke" Type = 
"AutoGen_FixedString15" Offset = "80"/> 

</Structure> 
<Structure Name = "anv_str" TotalPaddedSize = "48000"> 

<Field Name = "strAnv" Type = "anvandare" Offset = 
"0" ArrayDimension = "1"> 
<Array LowerBound = "0" UpperBound = "499"/> 

</Field> 
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</Structure> 
</Structures> 
<Routines> 

<Routine Name = "wrapper_adm_exe_1000"> 
<Parameter Name = "anv" Type = "anvandarestrang" 
PassingMechanism = "Reference" Usage = "IN/OUT"/> 

</Routine> 
<Routine Name = "wrapper_rosadm_exe_ins_anv"> 

<Parameter Name = "anv" Type = "anvandare" 
PassingMechanism = "Reference" Usage = "IN/OUT"/> 

</Routine> 
<Routine Name = "wrapper_rosadm_exe_upd_anv"> 

<Parameter Name = "anv" Type = "anvandare" 
PassingMechanism = "Reference" Usage = "IN/OUT"/> 

</Routine>  
<Routine Name = "wrapper_rosadm_exe_del_anv" ReturnType 
= "signed short"> 
</Routine> 

</Routines> 
</OpenVMSInterface>  
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Bilaga 7. Roscaller.java  

import nywrapper .*; 
import java .io .*; 
import javax .xml .rpc .holders .*; 
 
public class Roscaller { 

 
public Roscaller () { 
} 
public static void main (String [] args ) { 

try { 
nywrapperImpl ros = new nywrapperImpl (); 
Anv_str anv = new Anv_str (); 
ObjectHolder anv1 = new ObjectHolder (anv ); 
ros .wrapper_adm_exe_1000 (anv1 ); 
Anv_struct str ; 
 
System .out .println ("UID Sign Pass ArbetsplatsID 
Yrke Namn" ); 
 
for(int i =0; i <10; i ++){ 

str = anv .getStrAnv (i ); 
System .out .println (str .getUid () + " " + 
str .getSign () + " " + "******" + " " 
+ str .getArbetsplatsid () + " " + 
str .getYrke () + " " + str .getNamn()); 

} 
} catch (Exception e ) { 

System .out .println ("Exception thrown" ); 
e.printStackTrace (); 

} 
} 

} 


