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Abstrakt  
 

Den här rapporten täcker ett examensarbete som gick ut på att kartlägga och 
utvärdera användarfilosofin i ROS som utvecklas av Sandvik Systems Development. 
ROS, RåvaruOptimeringsSystem, används som stöd till produktionen på Sandvik 
AB:s stålverk. Det primära målet som sattes upp för arbetet var att visa om det går 
att skapa en koppling mellan ROS och Sandviks Active Directory för att på så sätt 
slippa skilda lösenord mellan systemen. Rapporten följer arbetet från att ta fram 
modeller av nya metoder för användarhantering till implementering av några 
prototyper i en testmiljö. Rapporten tar även upp vilka nya metoder och tekniker 
som måste skapas för att en fullständig implementation av systemlösningen ska 
kunna göras. 
 
Nyckelord: ROS, Active Directory, LDAP, OpenVMS, Sandvik Systems 
Development, Användarhantering. 
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1 Inledning 

Elektrostål tillsammans med stränggjutningen utgör kärnan i Sandvik Materials 
Technologys (härefter kallat SMT) verksamhet. Som stöd för tillverkningsprocesserna 
finns ROS som är förkortning för RåvaruOptimeringsSystem. ROS är även det 
vardagliga namnet för nämnda system. 

ROS behandlar en databas som innehåller information om de stålsorter som man 
tillverkar samt hur processerna ser ut i stålverket. Databasen innehåller även två 
tabeller som representerar användarna av systemet och deras behörigheter. Till ROS 
finns flera andra system kopplade för att skicka in och ta ut data. 

SSD vill ha hjälp med att se över användarhanteringsfilosofin i ROS att ett eller 
flera förslag tas fram på hur förbättringar kan ske med aspekt på de slutsatser som nås 
i arbetet. 

1.1 Problem 

ROS är ett väldigt stort och varierande system och har cirka 140 användare. Varje 
användare har en egen uppsättning behörigheter som bara kan modifieras genom 
anrop till databasen.  

Användartabellen i databasen är inte kopplat till något system hos Sandvik som 
hanterar alla anställda i hela koncernen. Detta innebär att det inte finns någon logisk 
koppling mellan användare och person vilket leder till att man inte utifrån tidigare data 
kan ge nya användare tillgång till systemet. Detta innebär även risken för att få olika 
information om samma person i de olika systemen. Om en ändring behöver göras för 
att tillexempel lägga till en ny användare i systemet så måste en av systemförvaltarna 
göra detta helt manuellt med hjälp av anrop till databasen. 

När ROS startas tar ROS reda på vilket UID, användaridentitetsnummer, som 
användaren har i operativsystemet som ROS körs på. Utifrån detta tar ROS reda på 
vilka rättigheter du som användare har. Istället vill man att ROS-användarna ska vara 
skilda från användarna i operativsystemet, så att en inloggning sker när ROS startas.  

SSD finner att ROS är svårstyrt i kontrast till behovet av att kunna lägga till och 
modifiera användare för systemet. Man finner även att lösenorden är osäkert att ha i 
klartext i databasen. Därför vill man finna minst ett nytt sätt att hantera användare och 
deras behörigheter som förenklar ovan nämnda uppgifter. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet var att se över logiken i hanteringen av användare och grupper i 
ROS samt sammanställa hotbilder mot säkerheten. Utvärdering skulle göras för att ta 
reda på huruvida Sandvik redan besitter tillräckliga resurser för att använda en ny 
variant av användarhantering presenteras i denna rapport. 

1.3 Avgränsning 

Arbetet är begränsat till att handla om en lösning med Active Directory vilket man på 
Sandvik har som mål att så många tjänster som möjligt ska använda sig av enligt 
’Identity and Application Management Solution Principles’ som är en av de IT-
standards som Sandvik använder sig av. Det finns så mycket man skulle kunna göra 
inom detta område för att komma nära en dynamisk lösning att det inte är värt tiden 
att spendera på alternativa lösningar så fort att det visat sig att de inte kan klara av 
lika mycket som lösningen med Active Directory vad gäller att nå målen med arbetet. 
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2 Bakgrund och förutsättningar 

I denna del kan man hitta all bakgrundsfakta som är nödvändig för att sätta sig in i 
resten av arbetet. Många begrepp och förkortningar kommer att förklaras när de tas 
upp i övriga delar. 

2.1 Sandvik AB 

Sandvik är en verkstadskoncern med rötterna i Högbo som idag ligger i 
Gävleborgs län där Göran Fredrik Göransson 1858 för första gången lyckades 
framställa stål med hjälp av Bessemermetoden. 1862 grundades Sandvik då med 
namnet Högbo Stål och JernWerk AB. 

Genom åren har Sandvik strävat efter att förbättra sina metoder för att tillverka 
det bästa stålet i världen och på senare år ingår det även i affärsstrategin att man ska 
vara bland de tre bästa på marknaden med försäljning som aspekt. 

Ett sätt att uppnå detta är att välja ut nischområden där man kan ge produkterna 
ett högt värde genom produktförädling. 

Idag har Sandvik tre stycken affärsområden, Tooling, Sandvik Materials 
Technology samt Sandvik Mining and Construction och har cirka 47000 anställda i 
130 länder. 

I takt med att processer och tekniker blivit mer sofistikerade har ett behöv av IT-
stöd stadigt växt inom Sandvik. Man beslutade 2002 att dela upp det som då hette 
Sandvik Information Systems i två IT-bolag med egna mål och strategier.[1] 

2.2 Sandvik Systems Development 

Sandvik Systems Development (härefter förkortat SSD) är ett av Sandviks IT-bolag. 
Företagets affärsidé är i linje med övriga Sandvikbolag att vara en kostnadseffektiv 
leverantör, i det här fallet av IT-lösningar. 
SSD:s kunder är uteslutande Sandviks tre affärsområden, dock har man inte monopol 
på att leverera tjänster, det är upp till kunden att avgöra vilken leverantör som är bäst 
för varje lösning. Eftersom detta leder till att SSD är konkurrensutsatta så är det egna 
målet att vara den bästa IT-leverantören för Sandvik utan att gå med förlust. 

SSD erbjuder ett koncept för IT-lösningar som sträcker sig från undersökning till 
förvaltning av system i den utsträckning som kunden tillsammans med SSD kommer 
fram till att man behöver.[1] 

2.3 OpenVMS 

OpenVMS är ett operativsystem ursprungligen utvecklat för att köras på VAX- och 
senare Alpha-arkitekturerna som utvecklats av Digital Equipment Corporation (Hädan 
efter förkortat DEC). OpenVMS är designat för miljöer med intensiv transaktion och 
behandling av data och stödjer access från flera användare och datorer samtidigt. 
Operativsystemet kan även klustras på upp till 96 noder vilket leder till att systemets 
tillgänglighet kan hållas riktigt hög.[2] 

2.4 ROS 

ROS är en applikation som SMT använder som stöd för produktionen på elektrostål. 
Programmet körs på OpenVMS och används till lagerhantering, planering, beredning 
samt redovisning och uppföljning av produktion.  
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ROS är uppbyggd i en traditionell treskiktsstruktur med vilken man skiljer på 
metoder för gränssnitt, affärslogik och databashantering. Anledningen till att man har 
tre logiska skikt i kodningen är för att man på så sätt gör dem mindre beroende av 
varandras uppbyggnad. Detta gör att man skulle kunna byta databasstruktur utan att 
koda om användargränssnittet.[5]  

2.4.1 Användargränssnitt 

Användargränssnittet är kodat i DECforms, ett terminalspråk där användaren bläddrar 
mellan skärmbilder och fält i dessa för att med returslag bekräftar de data denne matat 
in i fälten. 

2.4.2 Affärslogik 

Affärslogiken i systemet är kodad i C. Affärslogiken är kopplingen mellan databasen 
och användargränssnittet vad gäller data. Det är denna del av programmet som tar 
reda på vilken bild som ska visas för användaren och var data som matas in ska ta 
vägen. 

2.4.3 Databashantering 

Det är i databasen som alla värden som ROS behöver känna till hämtas ifrån. En del 
metoder i ROS:s affärslogik kan anropas för att spara ner data i databasen som är en 
relationsdatabas av typen Oracle RDB7. Det som sker är att dessa metoder i sin tur 
kallar på så kallade SQLmoduler skrivna i C som har en metod för varje tänkbar 
modifiering av databasen. SQL som är förkortning för Structured Query Language är 
ett standardiserat språk med vilket databaser av den här typen definieras och 
modifieras.[6] 

2.5 LDAP 

LDAP som står för Lightweight Directory Access Protocol är definitionen för ett 
protokoll och en datamodell för att kommunicera med en katalogserver.[3] Man kan 
använda LDAP till att bland annat bläddra i en katalog över resurser och liknande. 
Med ett LDAP anrop kan man, om man fått rätt behörigheter i systemet, ställa frågor 
som kan liknas vid vanliga SQL-frågor. För att autentisera sig mot en LDAP-server 
använder man en metod som heter bind. Metoden kan heta olika saker beroende på 
vilka användaruppgifter man vill ha för att autentisera sig. Ett exempel på 
användaruppgifter för att autentisera sig till en LDAP-server eller liknande kan vara 
användarnamn och lösenord.[7] 

2.6 Active Directory 

Active Directory är en tjänst för hantering av användare, grupper och resurser främst i 
Windows-miljö. Active Directory är en hierarkisk katalogtjänst som är en 
implementation av LDAP. En katalog kan delas upp i fler än en domän, varje domän 
har en server som svarar på frågor kring den domänen. En katalog kan även fysiskt 
delas upp i så kallade sites. En site definieras av vilket subnät den ligger på och 
används för att optimera trafiken. 

I Active Directory har varje objekt ett unikt namn och en uppsättning attribut för 
att beskriva objektet. Ett objekt kan även vara en behållare för andra objekt och bildar 
då en OU (Organizational Unit). Till en OU kan man sätta en eller flera policys, detta 
kan även göras på katalog- eller domännivå.  

För att snabba upp informationshanteringen så kan hela katalogen över resurser 
delas upp i domäner.[4] 
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2.7 OpenLDAP 

OpenLDAP är en plattformsoberoende implementation av LDAP. OpenLDAP utges 
med öppen källkod och är gratis. Licensen är en egen variant på Gnu Public Licens 
och innebär att man kan använda koden till sin egen mjukvara om man har med den 
ursprungliga källkoden från OpenLDAP.[7] Med OpenLDAP följer förutom LDAP-
biblioteket med körbara server-program. OpenLDAP skiljer sig mot Active Directory 
på det sätt att scheman för OU och objekt är strikt begränsade till senaste LDAP. Med 
OpenLDAP kan varken servern lagra eller metoderna hämta modifierade datatyper så 
som sAMaccountName som Active Directory kan använda som substitut för 
användarnamn vid inloggning.[4][10] 
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3 Lösningsförslag 

Här beskrivs de orsaker som finns till de problem som togs upp under 1.1 - 
problemfall. Här finns också förklaringar till varför detta innebär hotbilder mot 
säkerheten i och runt ROS samt hur en möjlig lösning ser ut. Riktlinjerna för 
lösningen togs fram under en förstudie som utförligare beskrivs i avsnitt 4.1. 

3.1 Riktlinjer för lösningen 

Dessa är de mest kritiska punkterna som måste åtgärdas för att ROS ska vara dugligt 
ur säkerhetssynpunkt. 

Ett stort bekymmer med systemet idag är det faktum att lösenorden för 
användarna är begränsade till 6 tecken. 

Lösenorden behöver aldrig ändras och kan inte döljas eller krypteras eftersom 
detta inte stöds av rdb7. Detta leder till att andra än användaren själv kan ha kännedom 
om dennes lösenord. 

Det finns inget som kopplar en ROS-användare mot en identitet på en person 
eller en grupp på Sandvik. 

 
Som ROS fungerar så autentiseras användaren till systemet med uppgifter som 
hämtas från den användare som är inloggad i OpenVMS i sessionen som startar ROS. 
Lösningsförslaget ska syfta till att skapa en inloggningsprocess som behandlar samma 
information som förut utan att lösenordet ligger i en tabell i databasen på OpenVMS-
servern. 

3.2 Krav för inloggning 

För att lösningen på problemet med att inloggningar inte är kopplade till andra system 
ska godkännas måste det visas att inloggningsprocessen autentiserar användaren, det 
vill säga bevisar att användaren faktiskt är personen som denne utger sig för att vara. 

3.2.1 Giltigt användarnamn 

Inloggningsnamnet som användaren anger i ROS måste finnas i tabellen 
ANVANDAR_LISTA eftersom då och bara då har en användare med det angivna 
inloggningsnamnet någon som helst behörighet till systemet och behörigheten kan 
bara ges efter fullbordad autentisering. Man måste även se till att ROS får reda på vad 
en autentiserad användare ska få för rättigheter i systemet och hur länge sessionen ska 
gälla. Denna information ligger redan lagrad i databasen för varje användare. 

3.2.2 Giltigt lösenord 

Användarnamnet tillsammans med lösenordet för användarnamnet utgör tillsammans 
en nyckel till ROS. Om man praktiskt kan säkerställa att bara personen som är 
kopplat till användarnamnet känner till lösenordet för användarnamnet så säkerställer 
man även att en person som kan erhålla lösenordet faktiskt är den användaren. 

3.3 Lösningförslag med Active Directory 

I Sandviks Active Directory (härefter förkortat AD) finns uppgifter om bland annat 
alla anställda personer, grupperat efter vilken avdelning de jobbar på. 

Mot denna tjänst autentiserar man sig när man tillexempel använder en Sandvik 
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PC. Genom att göra ett lyckat inloggningsförsök mot tjänsten med användarnamn och 
lösenord bevisar man att detta är giltiga uppgifter för den användaren.  

Om man mot AD undersöker huruvida det av användaren givna lösenordet 
faktiskt är lösenordet som är kopplat till användaren så vet vi även om användaren 
med säkerhet är rätt person. Detta innebär också att en person bara kan ha en nyckel 
till ROS. Här nedan följer ett diagram som visar hur det kan tänkas att varje 
inloggning för varje användare ska se ut i en lösning. 
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Figur 1: Övergripande flöde 
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3.3.1 Inmatningsdialog 

Efter att modellen för lösningsförslaget godkänts av arbetsgivaren så utvecklades de 
blåmarkerade bitarna med varsina underdiagram. Det första som behövde skapas var 
en dialog med användaren med vilken systemet tar reda på med vilka 
användaruppgifter som användaren vill logga in med. Efter att ha fångat upp 
uppgifterna från användaren kallar programmet på en metod vars uppgift är att ta reda 
på om användaren kan logga på med dessa uppgifter. Det logiska flödet för processen 
beskrivs i diagrammet nedan.  

Figur 2: Inmatningsdialog 
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3.3.2 Användarnamnkontroll 

För att logga in på en AD-server behöver man skapa en lyckad bind med 
användaruppgifter. Denna metod är väldigt grundläggande och kan göras i väldigt 
många utföranden. Vanligen när man gör en bind använder man sig av det som kallas 
’Distinguished Name’ (hädan efter kallat DN).[8] När ett inloggningsförsök 
misslyckas av någon anledning sk användaren inte av systemet få reda på huruvida 
det var användarnamnet eller lösenordet som var fel. Detta för att försäkra sig om att 
systemet inte lämnar ut någon information om användaruppgifter.  

För att ta fram DN för en användare måste man titta i AD, istället för att skapa en 
systemanvändare i Sandviks AD för att ta fram dessa uppgifter ville jag låta lägga DN 
direkt i databasen på OpenVMS-servern. 

Med hjälp av något om är unikt för användaren i OpenVMS kan man genom ett 
SQL-anrop ta reda på dennes DN om de är lagrade i tillexempel samma tabell. UID är 
ett index som varje användare i ROS har, detta kan vi använda för att ta reda på DN 
för en användare. I nedanstående diagram visas hur systemet tar reda på huruvida en 
användare ska kunna logga in eller inte, detta görs innan man undersöker om 
lösenordet stämmer mot AD eller inte. 
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Figur 3: Kontroll av användarnamn 
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3.3.3 Lösenordskontroll 

Utifrån exempelkod som följer med i grundinstallationen av OpenVMS, och som är 
baserad på Search.c i OpenLDAP, skapades en enkel metod för att skapa en bind. 
Metoden skapar en bind till en angiven server med angivna inloggningsuppgifter och 
autentiseringsmetoden som har index 128 i LDAP. Efter att denna metod visat sig 
fungera i en test togs följande diagram fram. 

 
Figur 4: Lösenordskontroll 
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3.3.4 Autentisering 

Om status rapporteras som godkänd kommer användaren att ges tillgång till systemet. 
Denna process finns redan i ROS och används idag. Det är viktigt att min färdiga 
modell för en lösning kan återge korrekt information om användarens status och i rätt 
form för en möjlig implementation. När den nya användarhanteringsfilosofin helt ska 
börja implementeras så måste metoderna för hur användaren får sina rättigheter 
uppdateras för att passa de uppdaterade strukturerna för databastabellerna. 
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4 Metoder och genomförande 

Här presenteras hur lösningsförslaget togs fram, bedömdes och delvis 
implementerades. 

4.1 Förstudie 

Riktlinjerna för utvecklingen av en lösning var väldigt klara när arbetet började. Jag 
kände dock inte till särskilt mycket om OpenVMS eller Oracle innan jag fick klart för 
mig var jag skulle leta efter uppkomsten till brister i användarhanteringen. Det jag 
började med att göra var att skaffa mig så mycket kunskap om operativsystemet och 
hur det används på Sandvik idag. Jag tittade bland annat på hur databasen och dess 
tabeller var uppbyggda, vilken typ av information och logiska processer som 
hanterades i ROS:s olika domäner samt tittade i djupare detalj på hur 
användarhanteringen sköttes. 

Sedan behövde jag titta på vilka andra sätt att lagra användaruppgifter som 
användes och lärde mig mer om dessa och hur de kunde nås med olika metoder. Jag 
fick kontakt med några medarbetare som SSD hade inom dessa områden och fick 
därigenom många frågor besvarade. 

4.2 Tester 

Eftersom varje steg i lösningsförslaget var beroende av nästa steg så börjades arbetet 
med det sista steget, som var längst ifrån ROS, nämligen att lösa problemet med 
lösenordskontrollen mot AD. Testmiljö bestod av en kopia av ROS som kompilerades 
lokalt i en hemkatalog hos en användare på OpenVMS. 

4.2.1 Bind mot Active Directory 

En uppkoppling och en bind mot Sandviks AD server testades. Användaruppgifterna 
som användes var för ett testobjekt skapat åt mig för detta ändamål. Poängen med 
testerna var att ta reda på vilka bindmetoder som var möjliga mot Sandviks AD 
server. Programmet som användes för att testa bind var LDP.exe som finns i 
Microsoft Windows 2000 Server Support Kit. 

Därefter gjordes ett liknande test där metoderna i LDAP biblioteket på 
OpenVMS testades på samma sätt för att se om någon av dessa skulle räcka eller ej. 
Efter att ha funnit att man kan göra en simple bind med DN och lösenord, och fånga 
upp ett resultat i formen av ett heltal, så drogs slutsatsen att samma metod borde 
användas i testmiljön. Metoden ändrades för att passa för de tre indata som beskrevs i 
modellen för lösningsförslaget, server, DN och lösenord och flyttades sedan in i 
ROS_MENY.C. Se bilaga 2. 

4.2.2 Databasanrop 

En ny tabell skapades i databasen för att representera användare i ROS. Skillnaden 
mellan denna nya tabell och den som används idag, ANVANDAR_LISTA, är att 
PASSERORD byttes ut mot DN. SQL-modulen som hanterar nämnda tabell 
uppdaterades med en metod för att för ett angivet UID returnera motsvarande DN från 
den nya tabellen. 

ROS_MENY.C ändrades till att använda den nya metoden i SQL-modulen för att 
sedan kalla på metoden från föregående tester med en server, användarens DN och 
dennes lösenord som inparametrar. För att få fram ett resultat så hårdkodades alla 



     
 

  16
  
  

 
 

inparametrar som ska finnas utanför databasen till de värden som min testanvändare 
hade. DN som låg i databasen hämtades med den uppdaterade SQL-modulen. Nedan 
visas hur den föreslagna användarlistan, TESTANVANDAR_LISTA, ser ut. 

 

Figur 5: Tabell för att spara ROS-användare 
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4.2.3 Inmatningsruta 

En DECform för att fånga upp signatur och lösenordord, inloggningsuppgifterna till 
ROS, hade redan utvecklats så en sådan behövdes inte skapas från grunden. Istället 
modifierades den befintliga för att passa det nya behovet. Denna DECform kallar på 
den metod i ROS_MENY.C som utför autentiseringsprocessen. Istället för att 
använda signatur användes UID direkt för att snabba upp processen genom att inte 
behöva skapa SQL-anrop för att ta reda på UID utifrån signatur. Nedan visas hur 
inloggningsbilden ser ut. 

Figur 6: Provisorisk inloggningsbild 
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5 Resultat 

I detta avsnitt behandlas resultatet av arbetet och vad som återstår att göra för en 
fungerande fullständig implementation av den nya användarhanteringsfilosofin som 
detta arbete har tagit fram. 

5.1 Färdiga prototyper 

I det här avsnittet visas färdiga prototyper och hur de fungerar upp. Källkod finns 
bland bilagor. 

5.1.1 ROS_MENY_LOGIN 

Metoden är en modifikation på en tidigare påbörjad metod, den fångar upp 
inloggningsuppgifter ifrån ett DECform kallat ROS_MENYFORM.IFDL och 
behandlar dessa. Metoden tar reda på vilket DN i AD användaren har med hjälp av ett 
metodanrop till en SQL-modul. Därefter kallar metoden på ROS_MENY_BINDER 
för att veta huruvida användaren kan logga in eller inte. 

5.1.2 ROS_MENY_BINDER 

Metoden är en implementation av prototypen binder.c som skapades under en samling 
tester av metoden bind. Metoden fångar upp server, DN och lösenord för att sedan 
skapa en koppling till nämnda server. Efter att kopplingen validerats skapas en bind 
med metoden ldap_simple_bind_s. 

5.2 Återstående arbete 

Detta avsnitt tar upp de delar av lösningsförslaget som än inte är utförda praktiskt. För 
att lösningen ska bli klar och kunna implementeras i ROS måste de göras klart. 

5.2.1 Stöd för västeuropeiska tecken 

Ett problem som uppstod var att metoderna i LDAP konverterade alla tecken till 
formatet UTF-8. Om man till exempel vill göra en bind med ett DN bestående av 
CN=”David Söderlund” så kommer AD servern inte att förstå att den har fått rätt DN 
av OpenVMS-servern och således kommer bind att misslyckas. 

För att få min lösning att fungera med LDAP så måste LDAP programmeras om 
eller ställas om för att stödja latin1 alternativt så måste AD lära sig att informationen 
från OpenVMS-servern kommer i UTF-8. 

En annan lösning på detta problem skulle vara att ändra alla CN i AD så att de 
inte längre innehåller tecken som UTF-8 behöver bitkonvertera. Detta kan dock 
omöjligt genomföras då de processer som byggs upp kring identitetshantering innebär 
att namnet på en individ finns lagrat i Sandviks HR-system Peoplesoft. I förlängning 
innebär det till exempel att om någon gifter sig och byter efternamn så skall det 
namnet enbart ändras i Peoplesoft och sedan slår förändringen igenom i alla system 
som innehåller namn på Sandvik, inklusive AD. En förändring i för ROS:s skull får 
större konsekvenser ur ett identitetshanteringsperspektiv.[10] 

5.2.2 SSL 

Anropet till AD, ldap_simple_bind_s(), gick i min modell för lösningen över en 
koppling som inte var krypterad, se bilaga 2. Detta innebär att om något kan fånga 
upp och avkoda dataströmmen som går mellan OpenVMS-servern och Sandviks AD-
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server, så kan denne i datat se en användares DN och lösenord. Detta innebär ett stort 
hål i lösningens användarhanteringsfilosofi eftersom slutanvändaren då inte längre 
kan garanteras vara den ende med kännedom om lösenordet. Detta kan lösas genom 
att alla anrop till AD-servern sker med hjälp av ett SSL-certifikat och över port 636 
istället för port 389. 

5.2.3 Uppdatera databasen 

Eftersom användarna kommer att se olika ut med den nya designen av 
användarhantering så kommer tabellerna ANVANDAR_LISTA och 
BEHORIGHETS_LISTA att behöva ändras. Det är viktigt att se över vilka 
restriktioner som behöver gälla vilket inte är gjort i testmiljön. SQL-modulen som 
behandlar dessa två tabeller måste även den uppdaterats för att passa de nya data som 
lagras och hanteras. 

5.2.4 Gruppanvändare och roller 

En bit in i arbetet gavs studien av systemet lägre prioritet än att hitta en färdig 
fungerande metod för att skapa en bind mot AD från ROS. Som följd så har inte en 
utvärdering av användarroller och gruppanvändare gjorts. En undersökning bör göras 
om hur dessa ska fungera med det nya inloggningssystemet eller om de helt borde 
avskaffas. En lösning skulle vara att skapa en tabell i databasen som kopplar ihop 
vanliga användare via deras ANVID, det som i ROS-koden och OpenVMS kallas 
UID. Hur informationen om gruppanvändarna sedan ska användas för att ge ut rätt 
behörigheter till slutanvändaren måste i så fall också ses över. 

5.2.5 Serveradress 

Just nu är för enkelhetens skull adressen till AD-servern hårdkodad i 
ROS_MENY_LOGIN, vilket gör att adressen skulle bli kompilerad i ROS. Istället 
bör man arbeta in en metod som läser in adressen från en fil eller från en tjänst på 
Sandvik. 

5.2.6 Andra inloggningar 

När ROS startar så är det inte den enda gången en inloggning kan behöva ske. ROS 
har en funktion som kallas frysning som innebär att systemet låses på liknande sätt 
som man kan låsa sin arbetsstation i Windows. Ett annat scenario som kan inträffa är 
att sessionen tar slut, så kallad check_expired. Vid dessa två tillfällen måste 
användaren ange sitt lösenord. Med min lösning behöver metoden ros_meny_login 
kallas på. Det vore därför även lämpligt att denna metod, och stöd metoden 
ros_meny_binder, flyttas till varsin ny c-fil som läggs i tillexempel domänen rx. 
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6 Diskussion 

I den här delen berättar jag vad jag tycker om hur det var att utföra arbetet och vad jag 
lärt mig utav det. Jag tar även upp slutsatser jag dragit av resultatet som jag 
presenterat. 

Jag tycker upplägget som presenterades några veckor in i förstudien såg bra ut. 
När det senare utvecklades till att bli det lösningsförslag som nu tagits fram så känns 
det som att avgränsningen hamnade precis rätt. Det fanns mycket jag hade kunnat göra 
inom flera olika områden men jag tycker och tror att jag hittade den del som kan leda 
till ett bra fortsatt arbete på lösningen. 

Det var tyckte jag besvärligt att studera ROS:s uppbyggnad då dokumentationen 
var svår att använda. Jag använde mig en del av dokumentationsdatabasen på Domino 
Servern genom Lotus Notes. Dock använde jag mest källkoden till ROS som material 
till förstudien och genom arbetets gång och detta var ganska tidskrävande. En stor 
hjälp har varit min handledare Mikael Matsson och medarbetarna i ROS-gruppen som 
också bidragit med sina färdigheter i C och DECforms. Dessa personer har varit 
nyckelpersoner i min dokumentering av uppbyggnaden av ROS. 

Laborationerna var lyckade då bilden av hur ROS fungerade var mycket klar 
efter förstudien. Jag tycker att det gick fort att sålla ut fungerande förslag på 
dellösningar från icke-fungerade. 

Att lära sig hur Active Directory- och I&AM sollutions-tänket används på 
Sandvik har också det underlättat mycket för begränsningen av arbetet som sattes upp. 
Här har Marcus Wickström på SIT, Sandviks andra IT-bolag, varit en stor hjälp med 
sina tips på metoder och sätt att se på problemet. 

Med lösningen behöver en användare inte längre hålla reda på ett extra lösenord 
utöver sitt Lotus Notes lösenord, som används till e-post på Sandvik, och sitt AD 
lösenord. Istället används lösenordet tillsammans med någon öppen och unik 
information om användaren som kan lagras i databasen. Lösenorden behöver inte 
längre sparas ner i klartext i en databas, istället låter man AD berätta huruvida 
lösenordet är rätt för en användare med angivet DN. Dokumentationen av lösningen 
bidrar till att det är lätt för ROS-gruppen att sätta sig in i vilka nya metoder och vilken 
ny teknologi som behövs innan lösningen kan bli komplett och fungerande. 
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8 Bilagor 

8.1 ROS_MENY_LOGIN 

int ros_meny_login (int UID, char *passerord ) 
{ 
int sqlcode ; 
int ros_uid ; 
int stat ; 
int i ; 
char pass [22]; 
int len = strlen (passerord ); 
for(int i = 0; i < len ; i ++) 
{ 
if(passerord [i ] == ' ' || passerord [i ] == '.' ) 
{ 
strncpy (pass , passerord , i ); 
pass [i ] = '\0' ; 
break; 
} 
} 
char ros_DN [100]; 
char server [] = "sednt202.win.dom.sandvik.com" ; 
OV_ANVLIS_BHLIS_SELECT19A (&sqlcode , &UID, ros_DN ); 
if (sqlcode != 0) 
{ 
ros_uid = -1; 
rx_passerord_set_ros_uid (ros_uid ); 
return (MSG_BEHORIGHET_SAKNAS); 
} 
else 
{ 
stat = ros_meny_binder (server , ros_DN , pass ); 
if(stat == 0){ 
ros_uid = UID; 
rx_passerord_set_ros_uid (ros_uid ); 
return (MSG_NO_MESSAGE); 
} 
else 
{ 
ros_uid = -1; 
rx_passerord_set_ros_uid (ros_uid ); 
return (MSG_BEHORIGHET_SAKNAS); 
} 
} 
} 
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8.2 ROS_MENY_BINDER 

int ros_meny_binder (char *server , char *ros_DN , char *passerord ) 
{ 
 
/* 
* Status för ldapmetoder, vårt returvärde för att se om bind lyckades eller inte 
*/ 
int stat ; 
/* 
* Om servern inte stödjer version 3 ändra 3an till en 2a 
*/ 
int protocol = LDAP_VERSION3; 
/* 
* pointer för LDAP 
*/ 
LDAP *ld = NULL; 
/* 
* Skapa ett kopplingshantag för att använda med bind 
*/ 
ld = ldap_init (server ,389); 
if (ld == NULL) { 
stat = 999; 
goto finished ; 
} 
/* 
* Bestäm hur sessionen kommer att fungera enligt ld och protokollversion 
*/ 
stat = ldap_set_option (ld , LDAP_OPT_PROTOCOL_VERSION, &protocol ); 
if (stat != LDAP_SUCCESS) { 
stat = 999; 
goto finished ; 
} 
/* 
* Gör binden för att undersöka om användaren med det DN som fanns i RDB kan logga på i AD med lösenordet 
som angavs 
*/ 
if(strcmp ("" ,ros_DN ) != 0 && strcmp ("" ,passerord ) != 0 ){ //man måste 
ha ett lösenord 
stat = ldap_simple_bind_s (ld ,ros_DN ,passerord ); 
} 
else{ 
stat = 999; 
} 
goto finished ; 
/* 
* Här fixas avalokering och sånt som bör göras när programmet är klar med sitt 
*/ 
finished : 
/* 
* "ld" kom tillbaka från ldap_init() 
*/ 
if (ld != NULL){ 
ldap_unbind (ld ); 
ld = NULL; 
} 
return stat ; // Returnera om det gick att göra en bind eller inte med DN, password till servern som 
angavs 
} 
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8.3 ROS_MENYFORM.IFDL 

/* --------------------------------------------------- ---------------
-------* 
* Program / Subrutin : ROS_MENYFORM.IFDL Huvudmeny ROS * 
* --------------------------------------------------- ----------------
-------*/ 
Form ROS_MENYFORM 
Copy 'rx_src:RX_FORM_PARAMS.I' End Copy 
Form Data 
RELEASE_NOTES Character ( 25) Value "ROS_RELEASE_NOTES" 
NEWS_AKTUELL_RAD Longword Integer 
NEWS_ANTAL_RADER Longword Integer 
NEWS_SIDRADER Longword Integer Value 20 
NEWS_SISTA_FORSTA Longword Integer 
NEWS_SCROLL_MARKERING Character( 7) 
UID Longword Integer 
PASSWORD Character ( 21) 
Group NEWS_GROUP 
Occurs 200 
Current NEWS_AKTUELL_RAD 
NEWS_RAD Character ( 82) 
End Group 
ROS_ANVANDARE CHARACTER( 20) 
ROS_ANVANDARE_LEN Longword Integer Value 20 
ROS_VERSION CHARACTER( 20) 
ROS_VERSION_LEN Longword Integer Value 20 
MENY_INFO_LEN Longword Integer Value 60 
DB_INFO_LEN Longword Integer Value 60 
INFO_DOMAIN CHARACTER ( 6) 
Group ros_info 
Occurs 12 
ROS_INFO_TXT CHARACTER( 60) 
End Group 
MENY_DUMMY CHARACTER( 1) 
PARENTREQUESTID Character ( 26) builtin 
CALL_STATUS Longword Integer 
Copy 'meny_src:ROS_MENY_PANEL000_BILD_FALT.I' End Copy 
Group RX_COMMON 
COPY 'rx_src:rx_common_struct.I' END COPY 
END group 
/* anrops parametrar till andra bilder */ 
SUBSYSTEM_RG Character ( 4) value "RG " 
SUBSYSTEM_RQ Character ( 4) value "RQ " 
SUBSYSTEM_RR Character ( 4) value "RR " 
SUBSYSTEM_RH Character ( 4) value "RH " 
SUBSYSTEM_RB Character ( 4) value "RB " 
SUBSYSTEM_SH Character ( 4) value "SH " 
BILD_NUMMER_000 Character ( 5) value "000 " 
BILD_NUMMER_010 Character ( 5) value "010 " 
BILD_NUMMER_021 Character ( 5) value "021 " 
BILD_NUMMER_030 Character ( 5) value "030 " 
BILD_NUMMER_110 Character ( 5) value "110 " 
BILD_NUMMER_120 Character ( 5) value "120 " 
BILD_NUMMER_130 Character ( 5) value "130 " 
BILD_NUMMER_210 Character ( 5) value "210 " 
BILD_NUMMER_310 Character ( 5) value "310 " 
End Data 
COPY 'rx_src:RX_MESSAGE_DATA.I' END COPY /* Message parametrar */ 
Copy 'rx_src:RX_FORM_HELP.I' End Copy 
Copy 'rx_src:rx_dummy.i' End Copy 
/* **************************************** */ 
Form Record NEWS_RECORD 
Group NEWS_GROUP 
Occurs 200 
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NEWS_RAD Character ( 82) 
End Group 
End Record 
/* **************************************** */ 
Form Record RX_SOK 
Group RX_COMMON 
COPY 'rx_src:rx_common_struct.I' END COPY 
End Group 
End Record 
/* **************************************** */ 
Form Record MENY_RECORD_SEND 
Copy 'meny_src:ROS_MENY_PANEL000_BILD_FALT.I' End Copy 
Group RX_COMMON 
COPY 'rx_src:rx_common_struct.I' END COPY 
End Group 
Copy 'meny_src:ros_meny_panel_message_record.I' End Copy 
End Record 
/* **************************************** */ 
Form Record MENY_RECORD_RECEIVE 
Copy 'meny_src:ROS_MENY_PANEL000_BILD_FALT.I' End Copy 
Group RX_COMMON 
COPY 'rx_src:rx_common_struct.I' END COPY 
End Group 
Copy 'meny_src:ros_meny_panel_message_record.I' End Copy 
End Record 
/* **************************************** */ 
Layout ROS_LAYOUT 
Copy 'rx_src:RX_FORM_DEVICE.I' End Copy 
/* **************************************** */ 
List HUVUDMENY_VAL 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 2 1 
End List 
Copy 'rx_src:RX_FORM_VIEWPORTS.I' End Copy 
Copy 'rx_src:RX_FORM_FUNCTIONS.I' End Copy 
Copy 'rx_src:RX_FORM_UNDEF_FUNCTIONS.I' End Copy 
COPY 'rx_src:RX_MESSAGE_CALL.I' END COPY 
Function Response REFRESH DISPLAY 
Refresh All 
Reset DATUM 
Reset TID 
End Response 
/* **************************************** */ 
Enable Response 
Let HELP_PANEL_NAMN = "RX_DOK:RXA000.HLP" 
End Response 
/******************************************/ 
Disable Response 
Remove All 
End Response 
/* **************************************** */ 
Receive Response MENY_RECORD_RECEIVE 
Let DUMMY_FALT = " " 
If ( BEHORIG = TRUE ) Then 
Call 'ros_meny_get_version' Using By Reference ROS_VERSION 
By Value ROS_VERSION_LEN 
Call 'rx_passerord_get_ros_namn' Using 
By Reference ROS_ANVANDARE 
By Value ROS_ANVANDARE_LEN 
Display ROS_PANEL000 
Display MESSAGE_PANEL 
Display FUNCTION_PANEL_ROS000 
Activate Field MENY_VAL On ROS_PANEL000 
Position To Field MENY_VAL On ROS_PANEL000 
Else 
Display ROS_LOGIN_PANEL 
Activate Field UID on ROS_LOGIN_PANEL 
Activate Field PASSWORD on ROS_LOGIN_PANEL 
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Position To Field UID on ROS_LOGIN_PANEL 
/* 
Activate Field DUMMY_FALT On ROS_PANEL000 
Position To Field DUMMY_FALT On ROS_PANEL000 
*/ 
End If 
End Response 
/* **************************************** */ 
Panel ROS_PANEL000 
Viewport PICTURE_VIEW 
Display %Keypad_Numeric /*** Har ändrat här... ***/ 
Entry Response 
Reset DATUM 
Reset Tid 
Display FUNCTION_PANEL_ROS000 
Message " " 
If ( AVSLUT_VAL = ROS$LOGOFF ) Then 
Deactivate All 
Return Immediate 
End If 
End Response 
Function Response AVSLUT 
Display RXA_PANEL920 
Activate Field AVSLUT_VAL On RXA_PANEL920 
Position Immediate To Field AVSLUT_VAL On RXA_PANEL 920 
End Response 
/* **************************************** */ 
Function Response F10 
Reset NEWS_GROUP 
Call "ros_meny_get_news" Using 
By Reference RELEASE_NOTES 
By Reference NEWS_SIDRADER 
By Reference NEWS_RECORD 
By Reference NEWS_ANTAL_RADER 
By Reference NEWS_SISTA_FORSTA 
Giving CALL_STATUS 
If ( CALL_STATUS <> MSG_NO_MESSAGE) Then Message 
"No news today..." 
Else 
Activate Group NEWS_GROUP ( 1: NEWS_ANTAL_RADER) On RELNOTES_PANEL 
Position Immediate To Field NEWS_GROUP ( 1). NEWS_RAD On RELNOTES_PANEL 
End IF 
End Response 
/* **************************************** */ 
Function Response F7 /*** visa ROS info ***/ 
Display ROS_INFO_PANEL 
Activate group ros_info On ROS_INFO_PANEL 
Activate Field meny_dummy On ROS_INFO_PANEL 
Position Immediate To Field meny_dummy On ROS_INFO_ PANEL 
End Response 
/* **************************************** */ 
Function Response F12 /*** Anrop till SUS ***/ 
Message "SUS startas..." 
Call "rx_sus_call" Using 
By Reference RX_SOK 
Giving CALL_STATUS 
Message "" 
If ( CALL_STATUS <> MSG_NO_MESSAGE) Then 
Message "No SUS today..." 
End IF 
Refresh All 
Reset DATUM 
Reset TID 
End Response 
/* **************************************** */ 
Copy 'rx_src:RX_FORM_HELP_RESPONSE_NO_CLEAR.I' End Copy 
/* **************************************** */ 
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/* Literal Text Line 1 Column 33 Value "Huvudmeny" Display Bold End 
Literal 
Literal Text Line 3 Column 9 Value " Stålverket" Display Bold End 
Literal 
Literal Text Line 3 Column 47 Value " Tillverkning HF-ugnar" Display 
Bold End 
Literal 
Literal Text Line 5 Column 9 Value "1. Översikt" End Literal 
Literal Text Line 5 Column 47 Value "20. HF-ugnar" End Literal 
Literal Text Line 6 Column 9 Value "2. Planering" End Literal 
Literal Text Line 6 Column 47 Value "21. Götgjutning" End Literal 
Literal Text Line 7 Column 9 Value "3. Råvaruadministration" End 
Literal 
Literal Text Line 7 Column 47 Value "22. Skänkhantering" End Literal 
Literal Text Line 8 Column 9 Value "4. Beredning" End Literal 
Literal Text Line 9 Column 9 Value "5. Långtidslagring" End Literal 
Literal Text Line 10 Column 9 Value "6. Historik" End Literal 
Literal Text Line 12 Column 9 Value " Tillverkning Ljusbågsugn" 
Display Bold 
End Literal 
Literal Text Line 14 Column 9 Value "10. Lastning" End Literal 
Literal Text Line 15 Column 9 Value "11 Ljusbågsugn" End Literal 
Literal Text Line 16 Column 9 Value "12. AOD-konverter" End Literal 
Literal Text Line 17 Column 9 Value "13. Skänkugn" End Literal 
Literal Text Line 18 Column 9 Value "14. Stränggjutning " End 
Literal 
Literal Text Line 19 Column 9 Value "15. Götgjutning" End Literal 
Literal Text Line 20 Column 9 Value "16. Skänkhantering" End Literal 
*/ 
Literal Text Line 1 Column 2 Value "ROS version" Display Bold End 
Literal 
Literal Text Line 1 Column 36 Value "Huvudmeny" Display Bold End 
Literal 
Literal Text Line 3 Column 9 Value " Stålverket" Display Bold End 
Literal 
Literal Text Line 3 Column 47 Value " Tillverkning Ljusbågsugn" 
Display Bold 
End Literal 
Literal Text Line 5 Column 9 Value "1. Översikt" End Literal 
Literal Text Line 5 Column 47 Value "11 Ljusbågsugn" End Literal 
Literal Text Line 6 Column 9 Value "2. Planering" End Literal 
Literal Text Line 6 Column 47 Value "12. AOD-konverter" End Literal 
Literal Text Line 7 Column 9 Value "3. Råvaruadministration" End 
Literal 
Literal Text Line 7 Column 47 Value "13. Skänkugn" End Literal 
Literal Text Line 8 Column 9 Value "4. Beredning" End Literal 
Literal Text Line 8 Column 47 Value "14. Stränggjutning " End 
Literal 
Literal Text Line 9 Column 9 Value "5. Långtidslagring LB" End 
Literal 
Literal Text Line 9 Column 47 Value "15. Götgjutning" End Literal 
Literal Text Line 10 Column 9 Value "6. Chargehistorik LB" End 
Literal 
Literal Text Line 10 Column 47 Value "16. Skänkhantering" End 
Literal 
Literal Text Line 11 Column 9 Value "7. Råvaruhistorik Köpt" End 
Literal 
Literal Text Line 11 Column 47 Value "17. Sökn Prodstörning" End 
Literal 
Literal Text Line 12 Column 9 Value "8. Råvaruhistorik Returstål" 
End Literal 
Literal Text Line 12 Column 47 Value "18. Kolbalansberäkning" End 
Literal 
Literal Text Line 13 Column 9 Value "9. Långtidslagring HF" End 
Literal 
Literal Text Line 14 Column 9 Value "10. Chargehistorik HF" End 
Literal 
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Literal Text Line 14 Column 47 Value " Tillverkning HF-ugnar" 
Display Bold End 
Literal 
Literal Text Line 16 Column 47 Value "20. HF-ugnar" End Literal 
Literal Text Line 17 Column 47 Value "21. Götgjutning" End Literal 
/* Literal Text Line 17 Column 47 Value "22. Skänkhantering" End 
Literal */ 
Literal Text Line 20 Column 35 Value "Val.. " End Literal 
Copy 'rx_src:RX_FORM_DATE_TIME_FIELDS.I' End Copy 
/* **************************************** */ 
Field ROS_VERSION 
Line 1 Column 14 Display Bold 
Output Picture X ( 20) 
Protected 
End Field 
/* **************************************** */ 
Field DUMMY_FALT 
Line 1 Column 1 
Output Picture X ( 1) 
No Data Input 
End Field 
/* **************************************** */ 
Field ROS_ANVANDARE 
Line 20 Column 2 
Output Picture X ( 20) 
Protected 
End Field 
/* **************************************** */ 
Field MENY_VAL 
Line 20 Column 41 
Display Underlined 
Output " " When ( MENY_VAL <= 0 Or MENY_VAL > 99 ) 
Output Picture 9( 2) R 
Justification Right 
Entry Response 
Message "" 
End Response 
Search HUVUDMENY_VAL 
Message "Felaktigt val " FIELDIMAGE". Välj ett av numren i menyn." 
/* **************************************** */ 
Function Response TRANSMIT 
If Converted Then 
If ( MENY_VAL = 15 Or 
MENY_VAL = 21 ) Then 
Signal %Bell 
Message " Funktion " FIELDIMAGE" kommer att göras i ett senare 
skede." 
End If 
If ( MENY_VAL = 2 Or MENY_VAL = 3 Or 
MENY_VAL = 4 Or MENY_VAL = 11 Or 
MENY_VAL = 12 Or MENY_VAL = 13) Then 
Let AVSLUT_VAL = ROS$INGEN_UPPGIFT 
Return Immediate 
End If 
If ( MENY_VAL = 1) Then 
Call 'rx_oversikt_get_oversikt' using 
By Value MENY_VAL 
Giving Call_status 
If ( CALL_STATUS <> 0) then 
let RX_MESSAGE_ID = CALL_STATUS 
include rx_message_call 
End If 
Refresh All 
Reset DATUM 
Reset TID 
Let MENY_VAL = 0 
End If 
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If ( MENY_VAL = 5) Then 
Call 'rx_visa_next_form' using 
By reference SUBSYSTEM_RQ 
By reference BILD_NUMMER_010 
By reference PARENTREQUESTID 
By reference RX_SOK 
Giving Call_status 
Let MENY_VAL = 0 
If ( CALL_STATUS <> 0) then 
let RX_MESSAGE_ID = CALL_STATUS 
include rx_message_call 
End If 
If ( rx_common.funktionsval = ROS$LOGOFF ) THEN 
Let AVSLUT_VAL = ROS$LOGOFF 
Return Immediate 
End If 
End If 
If ( MENY_VAL = 6) Then 
Call 'rx_visa_next_form' using 
By reference SUBSYSTEM_RR 
By reference BILD_NUMMER_010 
By reference PARENTREQUESTID 
By reference RX_SOK 
Giving Call_status 
Let MENY_VAL = 0 
if ( CALL_STATUS <> 0) then 
let RX_MESSAGE_ID = CALL_STATUS 
include rx_message_call 
end if 
IF ( rx_common.funktionsval = ROS$LOGOFF ) THEN 
Let AVSLUT_VAL = ROS$LOGOFF 
Return Immediate 
End If 
End If 
If ( MENY_VAL = 7) Then 
Let AVSLUT_VAL = ROS$INGEN_UPPGIFT 
Call 'rx_visa_next_form' using 
By reference SUBSYSTEM_RR 
By reference BILD_NUMMER_210 
By reference PARENTREQUESTID 
By reference RX_SOK 
Giving Call_status 
Let MENY_VAL = 0 
if ( CALL_STATUS <> 0) then 
let RX_MESSAGE_ID = CALL_STATUS 
include rx_message_call 
end if 
IF ( rx_common.funktionsval = ROS$LOGOFF ) THEN 
Let AVSLUT_VAL = ROS$LOGOFF 
Return Immediate 
End If 
End If 
If ( MENY_VAL = 8) Then 
Let AVSLUT_VAL = ROS$INGEN_UPPGIFT 
Call 'rx_visa_next_form' using 
By reference SUBSYSTEM_RR 
By reference BILD_NUMMER_310 
By reference PARENTREQUESTID 
By reference RX_SOK 
Giving Call_status 
Let MENY_VAL = 0 
if ( CALL_STATUS <> 0) then 
let RX_MESSAGE_ID = CALL_STATUS 
include rx_message_call 
end if 
IF ( rx_common.funktionsval = ROS$LOGOFF ) THEN 
Let AVSLUT_VAL = ROS$LOGOFF 
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Return Immediate 
End If 
End If 
If ( MENY_VAL = 9) Then 
Call 'rx_visa_next_form' using 
By reference SUBSYSTEM_RQ 
By reference BILD_NUMMER_110 
By reference PARENTREQUESTID 
By reference RX_SOK 
Giving Call_status 
Let MENY_VAL = 0 
if ( CALL_STATUS <> 0) then 
let RX_MESSAGE_ID = CALL_STATUS 
include rx_message_call 
end if 
IF ( rx_common.funktionsval = ROS$LOGOFF ) THEN 
Let AVSLUT_VAL = ROS$LOGOFF 
Return Immediate 
End If 
End If 
If ( MENY_VAL = 10) Then 
Call 'rx_visa_next_form' using 
By reference SUBSYSTEM_RR 
By reference BILD_NUMMER_110 
By reference PARENTREQUESTID 
By reference RX_SOK 
Giving Call_status 
Let MENY_VAL = 0 
if ( CALL_STATUS <> 0) then 
let RX_MESSAGE_ID = CALL_STATUS 
include rx_message_call 
end if 
IF ( rx_common.funktionsval = ROS$LOGOFF ) THEN 
Let AVSLUT_VAL = ROS$LOGOFF 
Return Immediate 
End If 
End If 
If ( MENY_VAL = 14) Then 
Call 'rx_visa_next_form' using 
By Reference SUBSYSTEM_RG 
By Reference BILD_NUMMER_000 
By Reference PARENTREQUESTID 
By Reference RX_SOK 
Giving Call_status 
Let MENY_VAL = 0 
If ( CALL_STATUS <> 0) then 
Let RX_MESSAGE_ID = CALL_STATUS 
Include rx_message_call 
End If 
IF ( rx_common.funktionsval = ROS$LOGOFF ) THEN 
Let AVSLUT_VAL = ROS$LOGOFF 
Return Immediate 
End If 
End If 
If ( MENY_VAL = 17) Then 
Call 'rx_visa_next_form' using 
By Reference SUBSYSTEM_RQ 
By Reference BILD_NUMMER_210 
By Reference PARENTREQUESTID 
By Reference RX_SOK 
Giving Call_status 
Let MENY_VAL = 0 
If ( CALL_STATUS <> 0) then 
Let RX_MESSAGE_ID = CALL_STATUS 
Include rx_message_call 
End If 
IF ( rx_common.funktionsval = ROS$LOGOFF ) THEN 
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Let AVSLUT_VAL = ROS$LOGOFF 
Return Immediate 
End If 
End If 
If ( MENY_VAL = 18) Then 
Call 'rx_visa_next_form' using 
By Reference SUBSYSTEM_RQ 
By Reference BILD_NUMMER_310 
By Reference PARENTREQUESTID 
By Reference RX_SOK 
Giving Call_status 
Let MENY_VAL = 0 
If ( CALL_STATUS <> 0) then 
Let RX_MESSAGE_ID = CALL_STATUS 
Include rx_message_call 
End If 
IF ( rx_common.funktionsval = ROS$LOGOFF ) THEN 
Let AVSLUT_VAL = ROS$LOGOFF 
Return Immediate 
End If 
End If 
If ( MENY_VAL = 20) Then 
Call 'rx_visa_next_form' using 
By Reference SUBSYSTEM_RH 
By Reference BILD_NUMMER_000 
By Reference PARENTREQUESTID 
By Reference RX_SOK 
Giving Call_status 
Let MENY_VAL = 0 
If ( CALL_STATUS <> 0) then 
Let RX_MESSAGE_ID = CALL_STATUS 
Include rx_message_call 
End If 
IF ( rx_common.funktionsval = ROS$LOGOFF ) THEN 
Let AVSLUT_VAL = ROS$LOGOFF 
Return Immediate 
End If 
End If 
If ( MENY_VAL = 16) Then 
Call 'rx_visa_next_form' using 
By Reference SUBSYSTEM_SH 
By Reference BILD_NUMMER_000 
By Reference PARENTREQUESTID 
By Reference RX_SOK 
Giving Call_status 
Let MENY_VAL = 0 
If ( CALL_STATUS <> 0) then 
Let RX_MESSAGE_ID = CALL_STATUS 
Include rx_message_call 
End If 
IF ( rx_common.funktionsval = ROS$LOGOFF ) THEN 
Let AVSLUT_VAL = ROS$LOGOFF 
Return Immediate 
End If 
End If 
Display FUNCTION_PANEL_ROS000 
Else 
Signal %Bell 
Message "Felaktig val " FIELDIMAGE". Välj ett av numren i menyn." 
End If 
End Response 
End Field 
End Panel 
/* ************************************************  */ 
Panel FUNCTION_PANEL_ROS000 
Viewport FUNCTION_VIEW 
Display %Keypad_Numeric 
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Literal Text 
Line 1 
Column 2 
Value "PF1-Bildhjälp PF3-Avslut F10-Nyheter F12-Stålverke ts 
Underhålls 
System" 
End Literal 
End Panel 
/* ************************************************  */ 
Panel FUNCTION_PANEL_ROS001 
Viewport FUNCTION_VIEW 
Display %Keypad_Numeric 
Literal Text Line 1 Column 2 
Value "PF2-Återgå 'Föreg bild' 'Nästa bild' F12-Stålverke ts 
Underhålls 
System" 
End Literal 
End Panel 
/* ************************************************  */ 
Panel RELNOTES_PANEL 
Viewport PICTURE_VIEW 
Display %Keypad_Unchanged 
Literal Text Line 1 Column 30 Value "Nyheter" Display Bold End 
Literal 
Literal Text Line 1 Column 65 Value "Mer: " End Literal 
Field ROS_VERSION 
Line 1 Column 2 Display Bold 
Output Picture X ( 20) 
Protected 
End Field 
Group NEWS_GROUP 
Vertical Displays 20 
Scroll By Page 
Entry Response 
Message "" 
Display FUNCTION_PANEL_ROS001 
End Response 
Function Response PREVIOUS PANEL 
If ( NEWS_AKTUELL_RAD < NEWS_SIDRADER) Then 
Message "Början av nyheter." 
Else 
Message "" 
Position Immediate To Up Occurrence Unseen 
End If 
End Response 
Function Response NEXT PANEL 
If ( NEWS_AKTUELL_RAD >= NEWS_SISTA_FORSTA) Then 
Message "Slut på nyheter." 
Else 
Message "" 
Position Immediate To Down Occurrence Unseen 
End If 
End Response 
Function Response ATERGA 
Remove PICTURE_VIEW 
Deactivate Panel RELNOTES_PANEL Position Immediate To Previous Item 
End Response 
Field NEWS_RAD 
Line 2 
Column 1 
Output Picture X ( 80) 
No Data Input 
Message "Ingen inmatning. Enbart läsning" 
End Field 
End Group 
Field NEWS_SCROLL_MARKERING 
Line 1 Column 70 
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Output Picture X ( 7) 
Output "Ner " When 
( NEWS_AKTUELL_RAD <= NEWS_SIDRADER And NEWS_ANTAL_RADER > 
NEWS_SIDRADER ) 
Output "Upp/Ner" When 
( NEWS_AKTUELL_RAD > 
NEWS_SIDRADER And NEWS_AKTUELL_RAD < NEWS_SISTA_FORSTA ) 
Output "Upp " When 
( NEWS_AKTUELL_RAD >= 
NEWS_SISTA_FORSTA And NEWS_SISTA_FORSTA > NEWS_SIDRADER ) 
Protected 
End Field 
End Panel 
/****************************************/ 
Panel ROS_INFO_PANEL 
Viewport HELP_VIEW 
Display %Keypad_Unchanged 
Entry Response 
let INFO_DOMAIN = 'MENY' 
Call 'ros_meny_get_info' Using By Reference INFO_DOMAIN 
By Reference ros_info ( 1). ros_info_txt 
By Reference ros_info ( 2). ros_info_txt 
By Value MENY_INFO_LEN 
let INFO_DOMAIN = 'GJUT' 
Call 'ros_meny_get_info' Using By Reference INFO_DOMAIN 
By Reference ros_info ( 3). ros_info_txt 
By Reference ros_info ( 4). ros_info_txt 
By Value DB_INFO_LEN 
let INFO_DOMAIN = 'UROS' 
Call 'ros_meny_get_info' Using By Reference INFO_DOMAIN 
By Reference ros_info ( 5). ros_info_txt 
By Reference ros_info ( 6). ros_info_txt 
By Value DB_INFO_LEN 
let INFO_DOMAIN = 'RX' 
Call 'ros_meny_get_info' Using By Reference INFO_DOMAIN 
By Reference ros_info ( 7). ros_info_txt 
By Reference ros_info ( 8). ros_info_txt 
By Value DB_INFO_LEN 
let INFO_DOMAIN = 'ROSDB' 
Call 'ros_meny_get_info' Using By Reference INFO_DOMAIN 
By Reference ros_info ( 9). ros_info_txt 
By Reference ros_info ( 10). ros_info_txt 
By Value DB_INFO_LEN 
Display FUNCTION_PANEL_BLANK 
Position Immediate To Field meny_dummy On ROS_INFO_ PANEL 
End Response 
Function Response ATERGA 
Remove HELP_VIEW 
Deactivate Panel ROS_INFO_PANEL 
Position Immediate To Previous Item 
End Response 
Literal Rectangle Line 1 Column 1 Line 19 Column 64 
End Literal 
Literal Text Line 2 Column 20 Value "ROS information" Display Bold 
End Literal 
Literal Text Line 18 Column 3 Value "PF2-Återgå" 
End Literal 
Group ROS_INFO 
Vertical Displays 12 
Field ROS_INFO_TXT Line 4 Column 3 
Output Picture X ( 60) No Data Input 
End Field 
End Group 
Field Meny_Dummy Line 17 Column 3 
Output Picture X ( 1) No Data Input 
End Field 
End Panel 



     
 

  34
  
  

 
 

/****************************************/ 
Panel ROS_LOGIN_PANEL 
Viewport HELP_VIEW 
Display %Keypad_Unchanged 
Function Response UP ITEM 
Message " " 
Position To Up ITEM 
End Response 
Function Response DOWN ITEM 
Message " " 
Position To Down ITEM 
End Response 
Function Response PREVIOUS ITEM 
Message " " 
Position To PREVIOUS ITEM 
End Response 
Function Response NEXT ITEM 
Message " " 
Position To NEXT ITEM 
End Response 
Entry Response 
End Response 
Function Response ATERGA 
Remove HELP_VIEW 
Deactivate Panel ROS_LOGIN_PANEL 
Position Immediate To Previous Item 
End Response 
Function Response AVSLUT 
let rx_common.funktionsval = ROS$LOGOFF 
let rx_common.funktionsval = 99 
Deactivate Panel ROS_LOGIN_PANEL 
Return Immediate 
End Response 
Function Response TRANSMIT 
Call 'ros_meny_login' Using By Value UID 
By Reference PASSWORD 
Giving CALL_STATUS 
if ( CALL_STATUS <> 0) then 
let RX_MESSAGE_ID = CALL_STATUS 
include rx_message_call 
Reset UID 
Reset PASSWORD 
position to Field UID On ROS_LOGIN_PANEL 
else 
Call 'rx_passerord_set_exp_date' Giving call_status 
let rx_common.funktionsval = ROS$INGEN_UPPGIFT 
Remove HELP_VIEW 
Deactivate Panel ROS_LOGIN_PANEL 
Return Immediate 
end if 
End Response 
Literal Rectangle Line 5 Column 5 Line 15 Column 60 
End Literal 
Literal Text Line 7 Column 20 Value "Välkommen att logga in i ROS" 
Display Bold 
End Literal 
Literal Text Line 10 Column 10 Value "UID" 
End Literal 
Literal Text Line 11 Column 10 Value "Lösenord" 
End Literal 
Literal Text Line 13 Column 10 Value "PF3-Avsluta Utför-Logga in" 
End Literal 
Field UID Line 10 Column 30 
Input Picture 9( 3) 
End Field 
Field PASSWORD Next Line Same Column 
Input Picture X ( 20) Concealed 
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End Field 
End Panel 
/* ************* Övriga paneler ************** */ 
/* RXA_PANEL920, avsluta panel för huvudmenyn */ 
Copy 'rx_src:RX_FORM_AVSLUT920_PANEL.I' End Copy 
/* MESSAGE_PANEL, meddelande panel. Default panel i DECforms */ 
Copy 'rx_src:RX_FORM_MESSAGE_PANEL.I' End Copy 
/* Hämta hjälppanels beskrivningen */ 
Copy 'rx_src:RX_FORM_HELP_PANEL.I' End Copy 
/* Hämta blank functions panel */ 
Copy 'rx_src:RX_FORM_BLANK_KEYS_PANEL.I' End Copy 
End Layout 
End Form 

 


