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Abstract 

This report describes the results of the development of an API (Application Programming 

Interface) to Eurocon planning system SiteBase. The development of the system has been 

conducted as a thesis project on behalf of Eurocon Consulting AB in Örnsköldsvik. 

The thesis has been carried out as an examining course for a Bachelor of Science in 

engineering with specialization in computer technology and embedded systems. 

The work consists of developing an API to a planning system based on WCF (Windows 

Communication Foundation) which is configurable so that it relatively easy could be 

integrated with other systems. 

The purpose is to facilitate and reduce the development time it takes to integrate other 

systems with SiteBase, creating a base to work from for future integrations. 

The system is developed in C# with Visual Studio 2010 and Microsoft NET Framework 4.0. 

The development of the system was made in the phases in which parts of the system was 

developed before the next part started. 

 

 

 

 

 

 

 



 Sammanfattning 

Denna rapport beskriver arbetet med att utveckla ett API (Application Programming 

Interface) till Eurocons projekteringssystem SiteBase. Utvecklingen av systemet har bedrivits 

som ett examensarbete på uppdrag av Eurocon Consulting AB i Örnsköldsvik. 

Examensarbetet har bedrivits som en examinerande kurs för en högskoleingenjörsexamen 

med inriktning elektronik med en specialisering mot datorteknik och inbyggda system. 

Arbetet består av att utveckla ett API, till ett projekteringssystem baserat på WCF (Windows 

Communication Foundation), som är konfigurerbar så att den relativt enkelt ska kunna 

integreras med andra system.  

Syftet är att underlätta och minska den utvecklingstid det tar att integrera andra system med 

SiteBase, att skapa en bas att utgå ifrån för framtida integrationer. 

Systemet är utvecklat i C# med Visual Studio 2010 samt med Microsoft NET Framework 4.0 

som ramverk. Utvecklingen av systemet har framställts i faser där delar av systemet 

utvecklats innan nästa del påbörjats. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Beställare av examensarbetet är Eurocon Consulting AB, ett konsultbolag som erbjuder 

konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa-, papper-, energi-, kemi-, 

verkstads- samt gruv och stålindustrin. Eurocon Consulting AB grundades 1990 och har nu 

cirka 160 anställda, dess huvudkontor finns i Örnsköldsvik. 

Handledare på företaget är Torbjörn Wallin. Utvecklare är Magnus Nyberg. 

Företaget har utvecklat det integrerade projekteringssystemet SiteBase. SiteBase hjälper 

användaren att arbeta mer strukturerat och effektivt med informationsflödet i både projekt 

och anläggningar. SiteBase hjälper användaren från förprojekt till driftsättning och även 

underhållsarbete av allt från installation av maskiner till hela anläggningar som ska tas i drift.  

Nyttan att kunna integrera SiteBase med andra system är stor och betydelsefull för Eurocons 

kunder. 

1.2 Problembeskrivning 

Kunder till Eurocon som idag använder sig av SiteBase som projekteringssystem har ofta 

andra system i sin organisation och en integration mellan dessa har efterfrågats. För 

närvarande finns inget ramverk att utgå ifrån vid integration med andra system. 

Eftersom kunder eller framtida konsulter inte alltid har .NET som utvecklingsmiljö så krävs 

ett flexibelt system som kan hantera kommunikation mellan olika miljöer, beställaren önskar 

därför en web-service i form av WCF (Windows Communication Foundation) som sköter 

leveransen av data. 

För att systemet ska vara användbart för flera framtida projekt används konfigurationsfiler 

som utvecklaren specifikt konfigurerar för kunden. Konfigurationsfilerna innehåller den 

transformeringsdata som beskriver hur informationen ska omvandlas mellan de integrerade 

systemen. 
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1.3 Kravspecifikation 
Nedan presenteras de krav som ställts på systemet som helhet och ett förtydligande av 

dessa. 

Nr 1 Utvecklingsmiljö i .NET Krav 

Nr 2 WCF tjänst Krav 

Nr 3 Konfigurerbar via web.config Krav 

Nr 4 Stöd för SiteBase egna databasfrågor Krav 

Nr 5 Utformat: XML, Sträng Krav 

Nr 6 Transformering från SiteBase till andra system Krav 

Nr 7 Databas för konfigurerbar datainsamling för specifikt system Krav 

Nr 8 Dubbelriktad kommunikation Bör 

Nr 9 Utökad felhantering Bör 

Nr 10 Integration med systemet SAP i form av formaterad textfil Bör 

Nr 11 Förbättrad prestanda vid större poster Bör 

Tabell 1: Krav 

Förtydligande av krav: 

1. Systemet skall utvecklas med Microsoft .NET 

2. En WCF-service ska driva kommunikationen med det system som ska integreras med 

SiteBase 

3. Inställningar för systemets alla värden utförs i web.config tillhörande WCF 

4. SiteBase egna databasfrågor, dessa liknar SQL-frågor fast de är betydligt kortare och 

mer användarvänliga 

5. Systemet levererar data som XML-fil eller sträng baserad på XML 

6. Omvandling av SiteBase data till annat systems data 

7. En databas innehållande transformeringsdata, hur transformeringen av data mellan 

SiteBase och det externa systemet verkar 

8. Systemet ska kunna leverera data både till och från SiteBase 

9. Systemet använder sig av Windows applikation loggboken för utökad felhantering där 

användaren kan få tillgång till felmeddelande på ett enkelt sätt 

10. Integration med affärssystemet SAP, utformatet är en textfil som SAP läser in data 

från. Detta är mer ett test att det fungerar istället för en ren integration 
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11. Bättre prestanda vid större mängd information som omvandlas, vid överföring av en 

helt ny SiteBase databas så kan antalet objekt som ska transformeras lätt överstiga 

hundratusen 

För en mer ingående kravspecifikation se bilaga 1. 

2 Syfte 

Detta system utvecklas för att framtida systemintegrationer med SiteBase ska underlättas 

och för att minska den utvecklingstid integrationen upptar. 

Målet är att med endast konfigureringsdata kunna transformera data till det önskade 

formatet utan omfattande utvecklingstid för framtida kunder till Eurocon. 

3 Teori 

3.1 SiteBase 

SiteBase är ett integrerat projekteringssystem som på ett strukturerat och effektivt sätt 

hanterar all information rörande ett projekt, fabrik eller anläggning. 

Systemet SiteBase är utvecklat för att alla discipliner såsom Process, Mekanik (Anläggning), 

EL och Instrument skall kunna arbeta tillsammans och utnyttja fördelarna med central 

datalagring. Varje objekt i disciplinerna sparas i separata register som kan konfigurerbart 

uppdelas i olika kategorier där de enskilda kategorierna kan definieras med regler för arv, 

relationer och säkerhet. Objekten kan kopplas till en artikel som förser objektet med 

standardvärden eller specifikationsdata. Även revisionshantering i flera nivåer av 

informationen av objekt och dokument stöds. 

I SiteBase har man möjligheten att på några få timmar skapa grundstrukturer med 

basinformation för ett komplett projekt med hjälp av de SiteBase-mallar som finns 

tillgängliga. 

Även kopplingar till externa program kan utnyttjas med modulen SiteLink som är speciellt 

anpassade för program som till exempel Excel, Word, Auto CAD och olika styrsystem. 
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SiteBase har som stöd egna databasfrågor för att enklare hämta information ur systemet. 

”Frågesträngen för extrahering av data bygger på följande format: 

START:§RELATION{FILTER}:VÄRDE 

Frågan är uppbyggd på tre delar där den första delen (START) definierar utgångspunkten för 

sökandet av informationen. Den andra delen (RELATION{FILTER}) bygger på en serie av 

relationer med filterinstruktioner för spårning av information. Den tredje delen (VÄRDE) 

identifierar vilket värde som ska hämtas”(SiteBase, 2011). 

3.2 Microsoft NET Framework 4.0 

Systemet som utvecklats baserar sig på ramverket Microsoft .NET Framework, det innehåller 

ett stort bibliotek med metoder som stödjer flera olika programmeringsspråk. 

De program som skrivs för .NET exekverar i en programvarumiljö känd som CLR (Common 

Language Runtime), en virtuell maskin som sköter om säkerhet, minneshantering och 

undantagshantering. Tillsammans så utgör de .NET Framework (Microsoft, 2011). 

Ramverket är utformat för att uppfylla följande mål: 

• För att ge en konsekvent objektorienterad programmeringsmiljö antingen om kod 

lagras och körs lokalt, körs lokalt men är Internet-distribuerad eller körs på distans. 

• För att ge en miljö som minimerar programdistribution och 

versionshanteringskonflikter. 

•  En miljö som främjar ett säkert utförande av kod, inklusive kod som skapats av en 

okänd eller delvis betrodd tredje part. 

• En miljö som eliminerar prestandaproblem med skriptspråk. 

• För att göra utvecklarens upplevelse konsekvent mellan olika typer av applikationer, till 

exempel Windows-baserade program och webbaserade applikationer. 

• All kommunikation sker på branschstandarder för att säkerställa att koden bygger på 

.NET ramverk och kan integrera med annan kod. 
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3.3 SQL Server 2008 

Som databas används Microsoft SQL Server 2008 R2, vilket är en relationsdatabas som 

använder sig av SQL för hantering av data (Microsoft, 2011). 

SQL står för Structured Query Language och är ett frågebaserat språk som tillåter åtkomst 

och manipulation av data i en databas (W3Schools, 2011). 

En databas innehåller oftast en eller fler tabeller där varje tabell är identifierbar med ett 

namn, varje tabell innehåller rader och kolumner med data. För att skapa en relation mellan 

tabeller används en primärnyckel hos en tabell som är kopplad till motsvarande främmande-

nyckeln i den andra tabellen, för detta krävs att de två nycklarna har samma värde för att 

relationen ska vara giltig (Databasteknik, 2005).  

3.4 Excel 2010 

Excel är ett kalkylprogram där användaren kan skapa allt från enkla, användbara och 

överskådliga kalkyler till avancerade beräkningar. 

Programmet har stöd för formler och funktioner för beräkningar och analyser. Utifrån detta 

kan tabeller, listor och diagram skapas. 

3.5 WCF (Windows Communication Foundation) 

WCF är ett ramverk för att bygga serviceorienterade applikationer. Med WCF kan du skicka 

data som asynkrona meddelanden från en tjänsts slutpunkt till en annan. En slutpunkt kan 

vara en klient till en service som begär data från dess slutpunkt. Dessa meddelanden kan 

vara allt från enkla ord, eller ord skickade som XML eller en ström av binär data 

(Wcftutorial). 

Meddelanden skickas vanligtvis med begäran och svar, där en slutpunkt begär data från en 

annan slutpunkt som svarar. Även envägs- och duplex-kommunikation stöds. Vid behov av 

säkerhet så kan meddelanden krypteras för att skydda den information som sänds. 

Säkerheten kan implementeras med hjälp av standarder som SSL (Wcftutorial). 

Meddelanden kan skickas med något av de inbyggda transportprotokollen. Vanligtvis skickas 

de med SOAP protokollet, men även TCP och andra protokoll kan användas. För att systemet 
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ska kunna kommunicera med andra miljöer än .NET så används protokollet BasicHttpBinding 

som slutpunkt i WCF, vilket använder sig av SOAP 1.1 protokollet.  

Själva servicen kan köras genom IIS (Internet Information Services), i en applikation eller som 

en Windows service. 

För konfigurering av WCF alla inställningar och protokoll så använder utvecklaren sig av den 

tillhörande konfigurationsfilen web.config som automatiskt skapas i utvecklingsmiljön Visual 

Studio. Konfigurationsfilen web.config är en XML-baserad fil som användaren kan 

konfigurera WCF med och även inställningar för applikationer eller bibliotek som WCF 

använder sig av genom dess tagg appSettings. 

 

 

Bild 1: Klient WFC-Service kommunikation 

3.6 XML 

XML betyder eXtensible Markup Language och liknar HTML, skillnaden är att XML är 

utformad att transportera och lagra data med fokus på vad informationen innehåller, HTML 

är utformad att visa data med fokus på hur innehållet ser ut (W3Schools, 2011). 

Språket XML är liksom HTML uppbyggt av taggar, i motsats till HTML finns inga 

fördefinierade taggar utan utvecklaren skapar egna utifrån sitt projekt. XML i sig gör inget 

utan agerar som en struktur för att lagra och skicka information (W3Schools, 2011). 

Nedan visas ett exempel på XML-kod. 



Systemintegration baserad på WCF  2011-12-12 

Magnus Nyberg 

7 

 

<SiteBase> 

     <testdata1> 

          <data1>XML test1</data1> 

          <data2>XML test2</data2> 

     </testdata1> 

     <testdata2> 

          <data1>XML test3</data1> 

          <data2>XML test4</data2> 

     </testdata2> 

</SiteBase>  

 

3.7 SOAP 

SOAP (Simple Object Access Protocol) är ett XML-baserat protokoll som tillåter applikationer 

att byta information över http, eller för att förenkla detta: SOAP är ett protokoll för enkel 

access mot webbtjänst (W3Schools, 2011). 

Protokollet är plattforms- och språkoberoende vilket ger möjlighet att kommunicera med 

olika operativsystem, olika tekniker och programmeringsspråk. 

Eftersom protokollet använder sig av HTTP för kommunikation på internet så slipper 

användaren problemen som kan uppstå med brandväggar och proxyservrar. 

3.8 Dataset 
Klassen dataset representerar en uppsättning data som är uppbyggd med kolumner som 

innehåller, ordnar och begränsar data, samt håller relationer mellan de kolumner datasetet 

är uppbyggt av. 

Följande metoder används för att arbeta med en uppsättning av data: 

• Skapa tabeller, relationer, begränsningar inom datasetet och fylla tabellerna med data 

• Fylla ett dataset med data från en befintlig relationsdatabas. 

• Omvandla ett dataset till XML eller XML till ett dataset 

Designen av datasetet gör den ideal för att transportera data via en XML-

webtjänst(Microsoft, 2011). 
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4 Metod 

4.1 Arbetsmetod 

Systemet har utvecklats i miljön Microsoft NET 4 Framework där all programvara är skriven 

med hjälp av Visual Studion 2010 och I språket C#. 

För kommunikationen med SiteBase så har Eurocons egna bibliotek Eurocon.Core.dll och 

Data.dll använts. 

Tester av varje del av systemet sköttes till stor del av utskrift till konsol, även XML-filer har 

använts för att skrivas till och inlästs data från. 

Under utvecklingen av systemet så hölls möten med handledaren där vissa moment i 

systemet designades om eller förbättringar föreslogs. 

4.2 Lösningsmetod 

Projektet har arbetats fram i olika faser, där delar av systemet utvecklats och testats innan 

nästa fas påbörjades, detta för att säkerhetsställa att varje system fungerar enligt uppställt 

krav innan nästa del av systemet utvecklas. Nedan följer arbetsflödet av ingående delar.  

Det första som utvecklades var en WCF-service med tillhörande klient, detta utvecklades i 

Visual Studio 2010 och testades med enkla webbmetoder för att säkerställa att 

kommunikationen fungerade mellan dessa. 

I detta arbete har tre stycken tabeller skapat för att hålla den data som systemet använder 

sig av för att översätta informationen från ena systemet till det andra, de tre tabellerna är 

Fields, Query och Result (se kapitel 5.2.2). Dessa tre tabeller kommer senare fyllas med data 

från tre Excelblad som utvecklaren konfigurerar, dessa Excelblad speglar hur databasen ser 

ut. En databas för att hålla den transformeringsdata som systemet krävde skapades manuellt 

i denna fas och testdata skapades med SQL Server Manager 2008 R2 för att säkerhetsställa 

att de tre tabellerna fungerade. I senare skede i utvecklingen så skapas dessa tabeller 

automatiskt av systemet. 

Under nästa steg utvecklades en konsolapplikation där kommunikation mellan SiteBase och 

databasen säkerhetsställdes, denna del byggdes vidare där varje funktionalitet för det tänkta 
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DLL-biblioteket utvecklades och testades noggrant med utskrift till konsol för tolkning av 

resultat. 

I detta projekt används Excel endast som ett hjälpmedel för konfiguration av databasen. För 

konfigurationsfilerna används Microsoft Excel 2010 där själva filen sparas som Excel 97-

2003-arbetsbok med filändelsen xls.  

Tre Excelfiler används av systemet, den första filen F.xls motsvarar tabellen Fields i 

databasen och innehåller hur informationen mellan de integrerande systemen ska se ut. 

Filen Q.xls motsvarar tabellen Query i databasen och innehåller SQL-frågor för att extrahera 

data från SiteBase och slutligen filen R.xls motsvarar tabellen Result i databasen som länkar 

ihop tabellen Fields med Query. Med Excel så skapades data för de tre filerna för att 

säkerhetsställa att de överfördes korrekt till databasen samt att transformationen systemet 

använder sig av fungerar vid tester av projektet. 

När stora delar av konsolapplikationen var färdig och fungerade tillfredsställande så 

konverterades applikationen om till ett DLL-bibliotek. 

Tester mot en verklig SiteBase databas utfördes med olika utformat (XML, sträng och XML-

fil) och verklighetstrogna konfigurationer för att säkerhetsställa att systemet fungerar enligt 

specifikationen. Den SiteBase databas testerna utfördes mot användes även under hela 

utvecklingen.   

För att systemet skulle vara så konfigurerbart som möjligt implementerades inhämtning av 

inställningar till systemet från web.config, innan så använde sig systemet av ”hårdkodade” 

inställningar i själva programkoden. 

5 Resultat 

Systemet fungerar på lokal utvecklingsmiljö och alla krav är uppfyllda, systemet levererades 

inom de tio veckor som sattes upp som mål för arbetet. 

5.1 Kravuppfyllnad 

Alla krav är uppfyllda. När det gäller ”bör” så har nr 8 och 9 uppfyllts, integrationen med 

systemet SAP har i viss mån uppfyllts dock inte utskrift till textfil utan utskrift till konsol. 
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Gällande nr 11 så beslutades detta att det inte var nödvändigt att programmera utan 

posternas storlek kan begränsas i själva konfigurationen av översättningen. 

Tabell 2: Kravuppfyllnad 

 

5.2 Systembeskrivning 

Nedan kommer en mer detaljerad beskrivning av de olika delarna i systemet. 

 

Bild 2: Översikt av systemet 

 

5.2.1 Klassbiblioteket SiteCross 

DLL-biblioteket är den centrala delen i systemet, detta bibliotek används av WCF-tjänsten 

och läser in inställningar och konfigurationer från web.config filen som tillhör WCF-tjänsten. 

Nr 1 Utvecklingsmiljö i .NET Krav Genomfört 

Nr 2 WCF tjänst Krav Genomfört 

Nr 3 Konfigurerbar via web.config Krav Genomfört 

Nr 4 Stöd för SiteBase egna databasfrågor Krav Genomfört 

Nr 5 Utformat: XML, Sträng Krav Genomfört 

Nr 6 Transformering från SiteBase till andra system Krav Genomfört 

Nr 7 Databas för konfigurerbar datainsamling för specifikt system Krav Genomfört 

Nr 8 Dubbelriktad kommunikation Bör Genomfört 

Nr 9 Utökad felhantering Bör Genomfört 

Nr 10 Integration med systemet SAP i form av formaterad textfil Bör Delvis 

Nr 11 Förbättrad prestanda vid större poster Bör Delvis 
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Varje gång biblioteket används av WCF-tjänsten så kommer biblioteket göra en kontroll om 

de tre Excelfilerna finns, om så är fallet kommer databasen samt tabeller(se kapitel 5.2.2) 

skapas av klassbibliotekets metod CreateDatabase. Efter detta kopieras de tre Excelfilerna 

till databasens motsvarande tabeller och filerna döps om så inte detta steg körs varje gång 

biblioteket används. Kopieringen av Excelfilerna har bulkkopierats med klassen SqlBulkCopy 

från .NET 4 ramverket, vilket betyder att hela innehållet i Excelfilerna bulkkopieras med 

klassen. 

    

Bild 3: Bulkkopiering av Excelfiler till databas 

Vid uttag av data från SiteBase så ställs en SQL-fråga till SiteBase och får som svar ett 

dataset. Detta dataset arbetas igenom och körs mot databasen för att översätta SiteBase 

värdenamn till det integrerade systemets benämning och skickas sedan vidare som XML, 

sträng eller XML-fil för vidare hantering. 

När data ska skrivas till SiteBase används inte en SQL-fråga utan endast en översättning likt 

ovan och SiteBase uppdateras.  

Nedan finns beskrivet de funktionaliteter som biblioteket utgör. 

• Skapar databasen som håller konfigurationsdata med metoden CreateDatabase 
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• Skriver de tre Excelfilerna F.xls, Q.xls och R.xls till databasen via bulkkopiering 

• Transformerar data enligt konfigurationen av databasen mellan SiteBase och det 

externa systemet. 

• Utformat i XML, sträng eller till XML-fil 

• Skriver till SiteBase från XML-sträng eller från XML-fil 

• Läser in konfigurationer från web.config som SiteCross använder sig av för sökvägar 

av filer, användarnamn och lösenord samt anslutningssträngar till databasen och 

SiteBase 

• Använder sig av Windows program Loggboken för utökad felhantering 

• Stöd för SiteBase egna SQL-syntax 

5.2.2 Databas 

Databasen som används är Microsoft SQL server 2008. 

Denna innehåller transformeringsdata som SiteCross DLL använder sig av för att översätta 

data till eller från SiteBase. 

De tre tabellerna i databasen är en spegling av de tre Excelbladen. Kolumnerna LV och MV 

används för närvarande inte av systemet utan de är med för en möjlig integration med 

SiteBase egna databas där dessa kolumner måste existera. 

I tabellen Query lagras information om vilken information som ska inhämtas från SiteBase 

samt vilken datatyp frågan riktar sig till, här är fältnamnet NAME den primära nyckeln. Fältet 

SQL håller en SQL-fråga till SiteBase och DATATYPE är datatypen. 

Tabellen Fields opererar som en översättningstabell där utvecklaren konfigurerar hur data 

mellan SiteBase och det integrerade systemet ska se ut. Det grundläggande i denna tabell är 

FIELDNAME vilket är namnet på det värde i SiteBase som efterfrågas och OUTPUT det 

önskade namn på värdet hos det integrerade systemet. DISCIPLINE, CATEGORY och CCDODE 

har samma namn som de attribut SiteBase databas har och ska konfigureras enligt dessa. 
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De främmande nycklarna RESULT i Query och Fields bildar en relation med hjälp av tabellen 

Results primära nyckel ID. 

 

 

Bild 4: Databasrelation 

 

5.2.3 WCF Service 

Det är WCF servicen som sköter kommunikationen med klienten och denna är konfigurerad 

att hantera kommunikation med olika typer av miljöer, system och operativsystem, detta 

genom att använda sig av BasicHttpBinding för att knyta kontakten med en klient. Detta 

innebär att andra klienter ej baserade på .NET kan kommunicera med servicen genom SOAP 

1.1 protokollet. 

I servicen finns webbmetoder för att både inhämta data från SiteBase och infoga data till 

SiteBase. Dessa webbmetoder fungerar likt vanliga metoder i programmeringsspråk, 

skillnaden är att metodanropen sker via HTTP eller TCP. 

Servicen använder sig av SiteCross-biblioteket för att hantera metodanropen, servicen är 

snarare en mellanhand för systemet än ett program som sköter detta. 

Den medföljande filen web.config används för att konfigurera systemet som helhet, denna fil 

läses av SiteCross biblioteket. 
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5.2.4 Klient 

Klienten skapas specifikt för varje systemintegration och innebär att den fungerar som en 

länk mellan SiteBase och det integrerade systemet. Klientens uppgift kan vara att leverera en 

formaterad fil eller något dataformat till eller från det externa systemet. Här kan det variera 

hur klientens funktionalitet ser ut, detta får utvecklaren anpassa efter det externa systemet.  

Klienten bör skapas i .NET men systemet har stöd för SOAP 1.1 vilket gör att även icke .NET 

bundna utvecklingsmiljöer kan skapa och köra klienten. 

I detta projekt skapades två stycken klienter, en WCF klient och en klient som skickar data 

med protokollet SOAP 1.1. Dessa två klienter skapades för tester och för att säkerhetsställa 

att systemet fungerar, men även som ett stöd för framtida utvecklare. 

Kommunikationen med WCF-servicen sköts med ett metodanrop via dess webbmetoder. 

5.3 Algoritmbeskrivningar 
Nedan beskrivs de två viktiga funktionerna för in- och uttag av data i SiteBase. 

Algoritm 1: Hämta dataset 

Antagande: Användaren vill utifrån en specifik SQL-fråga som finns lagrad i databasens tabell 

Query inhämta ett dataset från SiteBase. Omvandla datasetet för det integrerade systemet 

för senare omvandling till andra format (XML/Sträng).  

Indata: Namnet på SQL frågan 

Utdata: Ett dataset innehållande transformerad data 

1. Skapa ett tomt dataset (benämns nedan som returdataset) 

2. Hämta SQL-fråga från databasen motsvarande indatanamn 

3. Hämta ett dataset från SiteBase med SQL-frågan 

4. Upprepa till alla rader i datasetet är behandlade (raderna kommer benämnas nedan som 

rad) 

 4.1 Skapa en ny datatabell 

 4.2 Skapa en ny lista för värden 

 4.3 Skapa en ny lista för kolumnnamn 

     4.4 Läs in nuvarande rad 
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 4.5 Hämta ett resultat från databasen motsvarande rads värden 

     4.6 Om resultatet har rader 

  4.6.1 Upprepa till alla rader är behandlade 

   4.6.1.1 Lägg till outputnamn till kolumnlistan 

   4.6.1.2 Lägg till värdet till värdelistan utifrån rads fältnamns värde 

  4.6.2 Upprepa till alla objekt i kolumnlistan är behandlade 

                     4.6.2.1 Skapa ny kolumn i datatabell från nuvarande objekt i listan 

                4.6.3 Skapa en ny datarad 

                 4.6.4 Upprepa till alla objekt i värdelistan är behandlade 

                      4.6.4.1 Lägg in nuvarande värde från listan till datarad 

                 4.6.5 Lägg till datarad i datatabell 

      4.7 Lägg in datatabell i returdataset 

5 Returnera returdataset 

 

Algoritm 2: Insättning av XML 

Antagande: Användaren vill utifrån datatyp och en XML-sträng ändra eller tillsätta värden i 

SiteBase. Utifrån databasens tabell Fields så ersätts namnet på värdet från OUTPUT till 

FIELDNAME. För att läsa av och bearbeta den XML-sträng använde en XML-läsare klass från 

.NET 4 biblioteket, även en klass för att läsa och bearbeta en datatabell användes från .NET 4 

vilket benämns som datatabell-läsaren. 

Indata: SiteBase datatyp, XML-sträng innehållande data som ska in till sitebase 

Utdata: - 

1. Skapa ett tomt dataset 

2. Skapa en textläsare utifrån XML-strängen från indatan 

3. Skapa en XML-läsare utifrån textläsare 

4. Läs in XML-läsaren till dataset 

5. Skapa en datatabell-läsare utifrån datasetet 
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6. Upprepa tills alla rader i datatabell-läsaren är behandlade (raderna kommer benämnas 

som rad) 

 6.1 Hämta SiteBase-resultat utifrån rads ID-sträng 

 6.2 Om resultatet har rader 

  6.2.1 Upprepa tills alla fält i rad är behandlade 

   6.2.1.1 Om rad inte har tom sträng eller är inte ID 

    6.2.1.1.1 Hämta resultat från databasen motsvarande sitebase- 

     resultats värden samt output-namn från rad 

    6.2.1.1.2 Om resultatet har rader 

     6.2.1.1.2.1 Upprepa tills alla rader är behandlade 

      6.2.1.1.2.1.1 Ersätt SiteBase-resultats flätnamnvärde 

       med  rads output-värde 

  6.2.2 Uppdatera till SiteBase 

5.4 Användarhandledning 

5.4.1 Före användning 

För att säkerhetsställa att systemet ska fungera optimalt krävs det att följande moment 

utförs innan fortsatt konfigurering. En SQL-server måste vara installerad för att hålla den 

transformeringsdata som systemet använder sig av och att användaren har fulla rättigheter 

till SQL-servern. Notera att användarens login och lösenord måste vara känt för senare 

konfiguration av web.config. 

En version av Excel 2003 eller senare krävs för att skapa själva 

transformeringskonfigurationen i de tre Excel filerna som senare kopieras till databasen. 

Eftersom WCF erbjuder fler olika protokoll att kommunicera med så finns den möjligheten 

för utvecklaren att i web.config filen konfigurera hur systemet ska kommunicera med det 

integrerade systemet. 

5.4.2 Konfiguration av web.config 

För systemet krävs att web.config är rätt konfigurerat annars kommer problem uppstå och 

systemet kommer inte att fungera enligt specifikationen, nedan kommer en beskrivning på 
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de parametrar som ska ändras och dess innebörd. Alla parametrar återfinns inom taggarna 

<appSettings> och endast ”value=” ska ändras, inte ”add key=”. 

siteBaseConString: Inställning för SiteBase. Syntax: SQL;Servername;Databasename, ändra 

endast Servername och Databasename, Servername är servern där SiteBase körs, 

Databasename är namnet på databasen SiteBase kör. 

refDataConString: Anslutningssträng för konfigurationsdatabasen.  Ändra “data source”, “id” 

och “password”, ändra inte ”Initial Catalog”. 

initialConnString: Likt refDataConString ovan ändras “data source”, “id” och “password” och 

lämna “Initial Catalog” tom. 

dataBaseFilesLocation: Plats där databasen för konfigurationen ska sparas på hårddisken. 

confFileLocation: Plats där de tre Excel filerna Q.xls, R.xls och F.xls ligger. 

initDBstring: Initiering av SiteBase. Plats där det två filerna Datatypes.acd ligger. 

sbUsername: Användarnamn för SiteBase. 

sbPassword: Lösenord för SiteBase 

idName: Denna inställning är viktig om systemet ska användas för att skriva till SiteBase, 

värdet anger vad det externa systemet kallar SiteBase ID för. 

5.4.3 Konfiguration av Excel filer 

Nedan kommer de tre Excel-filerna beskrivas hur de ska konfigureras. Viktigt är att 

användaren är noggrann då minsta fel gör att systemet inte fungerar eller att 

transformeringen blir fel. Notera att för närvarande konfigureras inte fälten LV och MV, 

dessa är endast för en eventuell integration med SiteBase. 

F.xls: Denna fil håller själva transformeringen mot det externa systemet, motsvarar Fields 

tabellen i databasen. Kolumnen ID lämnas tom då databasen använder denna som primär 

nyckel och räknar upp det talet själv. 

Kolumnen DISCIPLINE: Denna kolumn motsvarar SiteBase Disciplin namn. 

Kolumnen CATEGORY: Motsvarar kategorin i SiteBase. 
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Kolumnen CCODE: Motsvarar Typ i SiteBase. 

Kolumnen FIELDNAME: Motsvarar Fältnamnet i SiteBase, har stöd för SiteBase SQL syntax. 

Kolumnen OUTPUT: Denna kolumn motsvarar det externa systemets namn på värdet. 

Kolumnen RESULT: Kolumn för att länka ihop motsvarande rad i Q.xls 

Q.xls: Denna fil håller SQL-frågor till SiteBase samt datatyp, motsvarar Query tabellen i 

databasen. 

Kolumnen NAME: Denna kolumn är den primära nyckeln för tabellen och även det namn 

som är kopplat mot den SQL-fråga som ska ställas till SiteBase. 

Kolumnen SQL: Här skrivs SQL-frågan som ska ställas till SiteBase för tänkt data som ska 

transformeras till det andra systemet. 

Kolumnen DATATYPE: Kolumnen används för att bestämma vilken datatyp i SiteBase som ska 

användas.  

R.xls: Tabellen länkar ihop Query och Result, motsvarar Result tabellen i databasen. 

Kolumnen ID lämnas tom då databasen använder denna som primärnyckel och räknar upp 

det talet själv. Eftersom Denna tabell är en länk mellan Result och Query så har vad som 

skrivs i kolumnerna ingen större betydelse för själva systemet utan mer en beskrivning av 

resultatet. 

Kolumnen NAME: Namnet på resultatet. 

Kolumnen DESCRIPTION: En förklaring vad resultatet ska göra. 

5.4.4 Skapa klient 

Vid skapande av klienten så krävs av utvecklaren att denna har stor förståelse av SiteBase 

och det integrerande systems in- och utformat. Arbetar utvecklaren i .NET miljö så 

underlättas skapandet av klienten då endast fokus på hantering av in och utdata kommer att 

behövas eftersom Visual Studio har färdiga mallar för en WCF klient. Används däremot 

annan miljö för klienten så krävs förståelse och programmering mot SOAP-protokollet. 
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Här skapas även behandling av det utformat som systemet använt, vilket varierar och är 

kund specifikt. 

6 Slutsatser och diskussion 

Systemet i helhet fungerar enligt kraven på den lokala utvecklingsmiljö där systemet 

utvecklades. Eftersom SiteBase-biblioteket är det centrala i systemet och utför allt arbete så 

kan det köras direkt utan att systemet använder sig av WCF-servicen. Detta har testats 

enstaka gånger under utvecklingen, en potential ses för framtida integrationer som 

använder sig av .NET baserade miljöer. 

Nyttan med systemet måste ses som stor då ett ramverk för framtida integrationer skapats, 

att endast som utvecklare behöva fokusera på hur transformeringen ska se ut underlättar 

mycket och utvecklingstiden förkortas betydligt. 

Den konfiguration som beskrivs i rapporten kan i viss mån verka enkel men sanningen är att 

det ställer stora krav på utvecklaren då denna kräver stor förståelse av SiteBase och dess 

struktur, minsta fel i konfigurationen göra att systemet inte fungerar enligt specifikationen. 

I början av utvecklingen så var kravet en webbservice vilket är föregångaren till WCF. En 

förfrågan av möjligheten att köra WCF istället ställdes, då tid och tillfälle visade sig så 

undersökte jag möjligheten. Efter tester visade det sig att detta var genomförbart och efter 

diskussion med handledaren på Eurocon så flyttades utvecklingen till en WCF istället för en 

webbservice. 

Under arbetets gång har många nya kunskaper fått inhämtas då mina tidigare kunskaper 

från min utbildning endast riktats mot äldre programmeringsmiljöer och inte .NET. Detta har 

både varit utmanande och intressant då krav ställdes på mig som utvecklare att både 

inhämta ny kunskap och utifrån mina tidigare kunskaper inom datavetenskap anpassa dessa 

till den nya programmeringsmiljön. 

En framtida förbättring och naturlig väg att förbättra systemet borde vara att vidareutveckla 

en metod att bulkkopiera Excelfilerna till andra databaser än SQL server. 

Fortfarande är jag oviss när det gäller en verklig integration med ett främmande system, 

men jag har hopp om att det kommer att fungera relativt bra. 
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Jag vill ge ett stort tack till mina två handledare Torbjörn Wallin på Eurocon och Stefan 

Berglund på Umeå Universitet, även tack till Eurocon Infosystems anställda som har varit till 

stor hjälp under arbetets gång. 
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Dokumenthistorik 

Version Datum Utförda förändringar 

1.0   2011-10-04 Första version 

1.1 2011-10-14 Andra version 

 

1 Inledning  
Projektet skall vara en fungerande länk från Eurocons egna konstruktionsverktyg SiteBase och andra 

system. Länken ska drivas av en Web-Service som i sig använder en dll fil som programmeras att vara 

själva motorn i länken. 

Själva länken är tänkt att kunna användas av kunder som använder SiteBase och har andra system 

som de vill integrera med SiteBase på ett lättare sätt än tidigare, denna lösning ska endast 

konfigurerfiler i Excel och ett klient program behövas skrivas. 

 

Krav: 

Nr 1 Utvecklingsmiljö i .NET Krav 

Nr 2 WCF tjänst Krav 

Nr 3 Konfigurerbar via web.config Krav 

Nr 4 Stöd för SiteBase egna databasfrågor Krav 

Nr 5 Utformat XML, Sträng Krav 

Nr 6 Transformering från SiteBase till andra system Krav 

Nr 7 Databas för konfigurerbar datainsamling för specifikt system Krav 

Nr 8 Dubbelriktad kommunikation Bör 

Nr 9 Utökad felhantering Bör 

Nr 10 Integration med systemet SAP i form av formaterad textfil Bör 

Nr 11 Förbättrad prestanda vid större poster Bör 
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1.1Parter 
Beställaren är Eurocon SiteBase AB och utvecklaren är Magnus Nyberg via Umeå Universitet. 

1.2 Mål 
Målet är en fungerande länk som kan konfigureras specifikt för en viss kund med möjligheten att 

leverera flera typer av utformat. 

1.3 Bakgrund 
Detta projekt grundar sig på att kunder hos Eurocon har frågat angående en integration med deras 

andra system, vid tidigare tillfällen har det skapats en ny länk varje gång från grunden. 

2 Översikt av systemet 
Systemet använder sig av en web service som i sin tur kör ett dll bibliotek som sköter hela arbetet, 

där den ställer en fråga till SiteBase och får ett dataset som svar, som i sin tur frågar en databas där 

vilka värden/egenskaper som skall användas och bakas tillbaka i ett nytt dataset och returneras 

tillbaka till användaren i valt format.  

2.1 Beroende till andra system 
Systemet är beroende av .NET 4, SiteBase och en databas, även Excel bör finnas då konfigureringen 

av översättningen görs i ett Excel blad. För kommunikation med SiteBase så används en DLL för 

funktioner vid frågor till dess databas. 

2.2 Designfilosofi 
Designen skall göras i .NET miljö för att enkelt kunna göra mindre förändringar av koden hos Eurocon 

vid framtida behov. 

2.3 Generella krav på hela systemet 
Ett generellt krav att systemet kan leverera en rad olika utformat då det mottagande systemet inte 

kommer vara specifikt vara i .NET 

3 Prestandakrav 
Vid större inhämtning av dataset för transformering så bör det om möjligt skickas/bearbetas i ett 

mindre antal i omgångar. 

4 Kvalitetskrav 
Kravet är att systemet skall leverera korrekt utdata där systemet fungerar enligt specifikationen. 
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5 Förändringar 
Vid vidare diskussioner med handledaren skapas inte en web service utan en WCF som i sig kan agera 

som en web service med har även stöd för fler metoder att kommuniceras med. 

Utformaten har även begränsats till endast XML och sträng. 

Förfrågan från handledaren angående dubbelriktad kommunikation med sitebase har lagts till som 

bör. 

Ett GUI för systemet är ej numera aktuellt då det mesta konfigureras i web.config filen. 

 


