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Sammanfattning
Det här arbetet handlar om en mjukvara vars mål är att tillhandahålla syntaxträning inom 
routeradministration inriktad mot målgruppen studenter. Mjukvaran har programmerats från 
grunden i programmeringsspråket Python [1] och är menad att erbjuda ett simplistiskt 
användargränsnitt. Programmeringen har resulterat i ett program som döpts till Routersyntax och 
består av två delar: ett klientprogram och ett serverprogram. Både klientprogrammet och 
serverprogrammet går att installera och köra i flera olika operativsystemmiljöer, med främsta fokus 
på Windows [2], Ubuntu Linux [10] och OS X [4]. Det är simplistiskt utformat, enkelt att installera 
och köra, samt gratis att använda för studenter. 

Förhoppningen är att användaren med hjälp av syntaxträningsmjukvaran ska få en chans att träna 
sina färdigheter i att skriva routerkommandon för användning av studenter i universitetskurser.  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Abstract
This report explains the implementation and purpose for the computer software called Routersyntax 
that aims to assist students in exercising router command syntax. Written in Python[1], the software  
uses a simplistic command line-driven user interface, designed specifically for routing 
administration training. The software is divided into two parts: a client and a server. Using the 
router syntax software, users get an opportunity to try to improve their skills in administering router 
hardware by exercising router command input in an environment which is free to use for students. 
The aim is for the software to require nothing but Python and a Python-compatible operating system 
to run. It supports Windows [2], Ubuntu Linux [10] and OS X [4] out of the box. 
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Inledning
Detta projekt skapades för att göra det möjligt för studenter att lära sig om routing i datornätverk 
genom att programmera en ny typ av mjukvara som erbjuder en träningsmiljö för att öva på 
inmatning av routerkommandon. 

Syfte
Mjukvaran ska hjälpa studenter att träna på att skapa routerkonfigurationer när de inte har tillgång 
till en fysisk router med tillhörande routeroperativsystem. Syftet med träningsmiljön är att studenten 
ska kunna lära sig så många routerkommandon som möjligt på ett lättillgängligt och smidigt sätt. 
Förhoppningen är att studenten ökar sina kunskaper om vilka kommandon som är bra att kunna och 
att personen lär sig skriva dessa kommandon korrekt. När personen senare ska använda sina inlärda 
kunskaper från sin IT-utbildning för att hantera riktig routerhårdvara är förhoppningen att träningen 
med mjukvaran ska ha förbättrat studentens kommandohantering. 

Bakgrund
I den första revisionen av projektet bestämdes det att mjukvaran skulle simulera en kommersiell 
router, med en tydlig avgränsning: endast ett urval av de viktigaste funktionerna skulle finnas med. I 
slutändan bestämdes det dock att routersyntaxträning borde vara fokus i projektet, eftersom 
projektet riktar sig till studenter som vill lära sig de kommandon som är relevanta att kunna i de 
routrar deras utbildning tillhandahåller. 

Därför ändrade detta projekt riktning till att helt fokusera på att studenter får en chans att träna upp 
sin förmåga att administrera routrar, utan att behöva djupdyka in i routeroperativsystemets miljö. 
Fokus läggs därmed på att erbjuda kontroll av syntax i kommandoinmatningen. 
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Teori
Interpreterande programmeringsspråk
Python är ett interpreterande (tolkande) programmeringsspråk [1]. Det finns två sätt att köra koden: 
det går att starta Python-tolken och skriva in koden interaktivt [5] eller köra koden i ett script [6]. 
Nedan illustreras [figur 1, s. 7] hur scriptet körs av Python-tolken istället för att köras självständigt: 

Figur 1. Till vänster kör Python-tolken routerclient.py och till höger kör den routerserver.py.

Den version av Python du kör interaktivt eller startar tillsammans med ett script kan exempelvis 
heta python3.4 [5]. För att till exempel köra routerclient.py, som är ett Python-script, anger du 
routerclient.py som argument till Python-tolken [6]. 
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Kompilerande programmeringsspråk
Utöver interpreterande programmeringsspråk finns det också språk där koden kompileras istället för 
att den interpreteras. I exempelvis programmeringsspråket C skriver programmeraren kod i en 
källkodsfil som kräver att koden bland annat kompileras [7] och länkas [7] innan programmet är 
redo att köras som ett program av användare. 

Detta kan jämföras med Python, där Python-tolken kan köra programmeringsscriptet som 
programmeraren har skapat [6]. Nedan visas [figur 2, s. 8] en förenklad och förkortad version av 
den kompileringsprocess som en källkodsfil går igenom: det börjar som källkod och blir bland 
annat kompilerat med GCC (GNU Compiler Collection) [8] och så småningom länkat med 
länkningsprogrammet GNU Linker som ingår i GNU Binutils [9]: 

    Figur 2. En förenklad översiktsbild: från källkodsfil till körbart program.

Om allt har gått som det ska i kompileringen kommer det att finnas en exekverbar fil att köra.  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Kravspecifikation
Målbeskrivning
Målgruppen för projektet är främst studenter på högskola, universitet och gymnasium. 

(Krav 1) Portabel kod
Programmeringskoden ska kunna flyttas mellan olika operativsystem på ett flexibelt sätt. Vidare ska 
det inte vara låst till en specifik plattform. Användaren ska kunna starta och använda programmet 
utan att fundera över om användarens operativsystem har stöd för programmet eller ej. Målet är att 
förverkliga detta genom att utforma programmet så att hänsyn tas till att programkoden är så 
generell som möjligt, att Routersyntax går att starta utan kodmodifiering på så många 
operativsystem som möjligt.  

(Krav 2) Studenter ska ha tillgång till mjukvaran gratis
Studenter ska inte behöva betala för programmen Routerclient och Routerserver. 

(Krav 3) Kommersiella villkor
Om ett företag (eller en organisation) vill använda Routersyntax i kommersiella sammanhang ska 
det finnas en möjlighet att skriva under ett avtal om detta, som undertecknas av upphovsmannen av 
Routersyntax och företaget/organisationen.  

(Krav 4) Nätverkskoppling till central server
Användaren ska kunna ansluta från ett klientprogram till en centralt placerad servermjukvara med 
kapacitet för flera samtidiga användare. Användaren ska kunna interagera via ett klientprogram där 
interaktionen görs via tangentbordsstyrd inmatning. Inmatningen är i form av kommandon som 
skickas till serverprogrammet över en nätverksanslutning som kan vara etablerad på den egna 
datorn, i ett lokalt nätverk eller över en fjärranslutning till internet. 

(Krav 5) Webbgränssnitt
Administratörer av serverprogrammet i Routersyntax bör kunna övervaka vilka kommandon som 
skickas till routerserver.py från klienter. Övervakningen skulle kunna ske med hjälp av att en 
webbsajt konstrueras som administratören enkelt kan nå med en webbläsare från en mobiltelefon, 
surfplatta eller dator. 

(Krav 6) Leverans
Både administratörer och användare ska kunna ladda ner Routersyntax-programmen (server och 
klient) digitalt, exempelvis från en webbsida. Programmen ska inte vara låsta med serienummer 
eller andra tekniska begränsningar utan istället erbjudas enligt en olåst modell där kommersiell 
användning är otillåten trots att tekniska begränsningar för användningen inte är implementerade. 
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(Krav 7) Fristående binär distribution
Användare ska inte behöva vara programmeringskunniga för att använda programmen i 
Routersyntax. För att det ska bli enkelt för användare att starta och använda programmen bör därför 
programmen erbjudas i exekverbara filer som inte kräver Python installerat på den egna datorn. Ett 
exempel är att routerserver.py skulle kunna heta routerserver.exe i Windows [2] och bara 
routerserver i Ubuntu Linux [10]. 
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Målformulering

Portabilitet (koppling till krav 1)
Målet med att vara portabel och flexibel är att möjliggöra att programmet anpassar sig efter den 
främsta målgruppen, studenter, istället för att studenter ska behöva anpassa sin situation efter detta 
projekts mjukvara. I klartext innebär detta att programmeringskoden kan köras på tre plattformar 
idag: Windows [2], OS X [4] och Linux [3]. Detta i sin tur innebär att så många studenter som 
möjligt ska kunna köra programmet på det operativsystem just deras dator använder. Detta utesluter 
dock officiell kompatibilitet med mobila enheter så som mobiltelefoner och surfplattor, eftersom en 
programutveckling för mobila marknader varken är inkluderat eller inom ramarna för projektmålen.  

Affärsmodell (koppling till krav 2)
Tanken är som sagt att studenter ska ha gratis tillgång till mjukvaran. Ekonomisk vinning är med 
andra ord ej att vänta från användarna och någon annan ekonomisk modell är inte upprättad när 
detta skrivs. Detta projekt är dock ej uppbyggt efter den potentiella ekonomiska värderingen av 
mjukvaran, utan drivkraften ligger i att det finns en användarnytta av att använda produkten i 
studier inom routing i datornätverk. Ambitionen är att nå ut till så många användare som möjligt 
och sträva efter att hålla hög kvalitet på mjukvaran. I takt med att antalet användare växer är 
förhoppningen att det parallellt blir en ökad relevans och popularitet vilket kan vara en motiverande 
faktor för att driva projektet vidare, men formella planer på framtida utveckling saknas.  

Kommersiella villkor (koppling till krav 3)
Organisationer och företag ska ha möjlighet att använda Routersyntax-programmen (klient och 
server) om projektets upphovsman och organisationen/företaget i fråga lyckas nå en uppgörelse som 
båda parter är nöjda med. 

Programstruktur enligt klient/server-modellen (koppling till krav 4)
En tydlig uppdelning är gjord mellan klient och server. Målet med uppdelningen är att underlätta all 
framtida underhåll av programmeringskoden och att kunna uppdatera programmen med nya 
funktioner. Målet är villkorat att en uppdatering av kod på klient- eller serversidan inte står i 
konflikt med sin motpart på något vis som stör kompatibiliteten mellan klient och server. 

Webbgränssnitt (koppling till krav 5)
Det bör finnas ett sätt för serveradministratörer att kunna övervaka vilka kommandon som skickas 
till serverprogrammet i Routersyntax genom att använda en webbläsare. 

Leverans (koppling till krav 6)
Distributionen av programmet ska vara elektronisk, tillgänglig digitalt. 

Fristående binär (koppling till krav 7)
Både klient och server ska gå att installera utan krav på att installera Python-tolken. Användarna ska 
kunna starta programmen i form av exekverbara filer.  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Metod
För att skapa mjukvaran har två kategorier av datorprogram använts: 

• Texteditor (GNU Nano) 
• Programkodstolk (Python 3.4) 

Texteditorn har använts för att skriva programkoden. Den tillhandahåller ett textbaserat gränssnitt 
med praktiska funktioner: framförallt att programmet är kapabelt att automatiskt färgsätta text när 
programmet känner igen text som programmeringskod. Både texteditorn och programkodstolken 
har körts i Ubuntu Linux [10] genom virtualiseringsmjukvara i operativsystemet OS X Yosemite 
[13] . Själva programkoden i Python kan dock användas i flera olika operativsystem [1] som till 
exempel Windows [2] och OS X [4]. 

Det första användaren måste göra innan programmet startas är att försäkra sig om att Python finns 
installerat i operativsystemet [11]. Om det är installerat kan användaren sedan starta upp ett 
kommandoradsgränssnitt, vilket exempelvis i Ubuntu Linux kallas för Terminal [12]. Samma namn, 
Terminal, används för programmet som medföljer Apples OS X [4]. Först behöver användaren 
starta upp serverkomponenten, routerserver.py. Om exempelvis Linux [3] används, navigera till 
katalogen där Python-programkodfilen är placerad och starta igång Python-tolken. Ange scriptet 
som argument [14]: 

python3 routerserver.py 
Mjukvaran routerserver.py ska då starta upp och visa bekräftelse på att servern körs, redo att ta 
emot klientanslutningar. För att sedan ansluta till servern behöver användaren starta klienten med 
följande kommando: 

python3 routerclient.py 
Sedan kan studenten sätta igång och träna på routerkommandoinmatningar. 
Programmet bygger på en kommandoradsbaserad tolk som står redo att ta emot kommandon av 
studenten när programmet startar, förutsatt att serverkomponenten routerserver.py är igång, 
antingen lokalt eller uppkopplat i ett nätverk. När ett kommando skrivs in kollar routerprogrammen 
om inmatningarna är giltiga inmatningar eller ej. Är de giltiga visas ett bekräftande OK-meddelande 
på skärmen. Ett ogiltigt kommando genererar ett felmeddelande. 
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Arbetet har utförts i form av att programmera en routersyntaxmjukvara från grunden i 
programmeringsspråket Python. För att studenten ska kunna träna på kommandon hämtade från 
riktiga routrar, har efterforskning gjorts i böcker och på webbsidor för att utröna hur kommandon 
ser ut i routrar av märket Cisco, eftersom företaget erbjuder utbildning i datornätverk riktade mot 
bland annat universitet i något som kallas för Networking Academy [15]. Routersyntax-programmet 
kan dock anpassas till vilken router som helst eftersom dess kommandon går att lägga till och ta 
bort när som helst från en textfil. 

Hur Routersyntax fungerar
• En servertjänst startas igång på en dator, antingen direkt på samma dator eller inom ett lokalt 

nätverk. 

• Användaren ansluter till servertjänsten genom att ange serverinställningarna i filen settings.cfg 
som ska finnas installerat tillsammans med klientprogrammet. 

• Användaren testar sig fram i gränssnittet genom att göra inmatningar. Återkoppling visas på 
skärmen om det var korrekt eller inkorrekt inmatning. 

• Användarens inmatningar loggas till textfiler som kan analyseras i efterhand. Detta görs för att 
studenten ska få en chans att lära sig av sina eventuella misstag. 

OBS. Inmatningar som användaren gör har inget större syfte utöver att träna på inmatningar. 
Inmatade kommandon är verkningslösa. Exempelvis kommer show version inte att visa 
information om routermjukvarans versionsnummer. 
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Programmets uppbyggnad
Programmet är byggt i moduler. Det finns två huvudprogram: routerclient.py och routerserver.py. 
Resterande Python-filer består av klasser och funktioner som huvudprogrammen importerar genom 
ett kommando som heter import i Python [16]. 

Konfigurationsfiler
Utöver huvudprogrammen och import-modulerna finns också tillhörande konfigurationsfiler för 
både server och klient: settings.cfg [tabell 1, s. 14], clientsettings.cfg [tabell 2, s. 15], commands.cfg 
[tabell 3, s. 15] och errors.cfg [tabell 4, s. 16]. Några av konfigurationsfilerna används dock av både 
klient och server, under samma namn och med samma konfigurationsinnehåll.  

Tabell 1. settings.cfg
Variabel Exempel Förklaring

cmdname router Här konfigurerar användaren vad 
routersyntax-klienten ska visa för 
namn i kommandoprompten där 
kommandon skrivs in. Valfritt 
namn kan skrivas in här.

server 127.0.0.1, 192.168.1.2, etc Här fyller användaren i vilken IP-
adress routerserver.py körs på. 
Om servern enbart körs lokalt på 
samma dator som klienten så går 
det bra att fylla i 127.0.0.1 som 
adress. Om servern finns på en 
dator i ett lokalt nätverk behöver 
användaren veta adressen till 
denna. I exemplet här bredvid 
anges 192.168.1.2.

port 18555 Anger vilken port som servern 
körs på. Om servern körs på en 
separat dator med anslutande 
klienter inom ett nätverk så 
behöver både klienterna och 
servern ange samma 
portnummer. Var uppmärksam 
på vilket portnummer du väljer. 
Se till att du väljer portnummer 
som inte är i konflikt med 
andra servertjänster.
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Tabell 2. clientsettings.cfg

Tabell 3. commands.cfg

Variabel Exempel Förklaring

ip-adress = datornamn 127.0.0.1 = localhost 
192.168.1.4 = dator4 
192.168.1.5 = dator5

Detta är en konfigurationsfil 
som läses av servertjänsten 
routerserver.py. Tanken är att 
den person som kör router-
servertjänsten ska kunna 
associera namn till de klient-
anslutningar som görs. Alltså: 
när en klient ansluter kan det 
stå både ett särskilt namn och 
IP-adress på den som ansluter, 
istället för att enbart IP-
adressen visas. Varenda dators 
IP-adress som ska förknippas 
med ett namn måste läggas till 
manuellt i en lista, med IP-
adress och datornamn 
representerade på varje rad.

Variabel Exempel Förklaring

(inga variabler används) enable 
configure terminal 

Den här filen bestämmer vilka 
kommandoinmatningar som 
anses vara giltiga kommandon 
i en router. Exemplet bredvid 
visar på två kommandon som 
finns representerade i Ciscos 
routrar [17]. För att lägga till 
ett kommando, öppna filen i en 
texteditor, skapa en ny tom rad 
och skriv in kommandot du vill 
lägga till som ett giltigt 
kommando. Sedan är det bara 
att spara filen och starta (eller 
starta om) routerprogrammet 
du övar inmatningar med. 
Därmed ska de nya 
kommandon du angett ha blivit 
giltiga att träna på.
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Tabell 4. errors.cfg
Variabel Exempel Förklaring

serverconnrefused = Text  
servernoreach = Text  
clientquit = Text 
(och många fler)

servernoreach = Could not 
connect to the university 
server. Did you configure 
everything correct in the 
settings.cfg file? 

clientquit = Quitting the 
routerclient application … 

Felmeddelanden som visas för 
klienten är möjliga att 
skräddarsy vid behov. Du kan 
t.ex. välja att visa en särskild 
text när klientprogrammet 
routerclient.py avslutas av 
användaren med CTRL-C-
tangentbordstryckningar. Som 
standard skeppas programmet 
med instruktioner på engelska, 
men det går bra att ändra detta 
till ett annat språk eller 
modifiera vad texten ska säga 
till användaren när något blir 
fel. I exemplet bredvid visas 
två scenarios: Det ena är ett 
skräddarsytt engelskt 
meddelande som har anpassats 
till bruk i universitetsmiljö. Det 
andra är en översättning av 
meddelandet för avslut av 
klienten, från engelska till 
svenska.
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Nedan är en lista på klasser och funktioner i routerclient.py [tabell 5, s. 17]. Notera dock att 
funktionsparametern “self” inte finns med i listan. Detta eftersom det inte är en finess skapad på 
egen hand, utan ett begrepp som Python använder [18]. 

Tabell 5. Programfunktioner och klasser i routerclient.py

Nedan följer en lista på programfunktioner och klasser som finns i routerserver.py [tabell 6, s. 17]: 

Tabell 6. Programfunktioner och klasser i routerserver.py

Namn Typ Förklaring

cmdclient Klass Huvudprogrammets klass heter cmdclient i klienten. Detta syftar på 
command-line client tillhörande routersyntax-mjukvaran.

Send(message) Funktion Upprättar en socketanslutning till en server i syfte att skicka ett 
meddelande till servern, samt returnera server-svar.

Client() Funktion Visar kommandoprompten som användaren gör inmatningar från.

ConsoleClient() Funktion Kollar om användarens kommandoinmatning är korrekt eller ej. 

Namn Typ Förklaring

cmdserver(socketserver.St
reamRequestHandler)

Klass Serverns huvudprogram har klassnamnet cmdserver. 
Klassen cmdserver ärver [19] funktionalitet i Pythons 
socketserver [20].

sendClient(clientmessage) Funktion Skickar ett svarsmeddelande till klienten på begäran.

handle() Funktion Funktionen hanterar bland annat inläsning av klientens 
kommandoinmatningar och bekräftar om inmatningen var 
korrekt eller ej.
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Programmets utseende
Vid start av programmet visas följande gränssnitt (Router är endast ett namnexempel) : 

Router> 
Användaren förväntas då testa mata in kommandon som personen har lärt sig från sina studier i 
administration av routrar. Vid en korrekt inmatning ska inga meddelanden visas för användaren 
efter inmatningen är gjord. Om kommandot inte är implementerat eller har skrivits in felaktigt 
kommer följande meddelande att visas: 

Error: ‘kommando’ is not a valid command. 
Som synes av ovanstående felmeddelande är engelska det valda språket för meddelanden mot 
användaren. Programmet utgår från engelska som språk både i kommandoinmatning och 
exempelvis felmeddelanden för att programmet ska kunna användas av så många människor som 
möjligt. Felmeddelanden kan dock skräddarsys i viss mån från konfigurationsfilen errors.cfg. 

Syntaxkontroll
Syntaxkontroll är vad programmet går ut på: studenter ska kunna träna på inmatning av 
kommandon i en simulerad miljö utan att behöva tillgång till routerhårdvara. Syntaxkontrollen görs 
i programmet av servern routerserver.py. Kommandot skickas från klienten routerclient.py.  
För att exemplifiera följer nedan ett exempel på hur programmet fungerar när användaren just har 
startat programmet och bestämmer sig för att mata in kommandot enable för att aktivera 
privilegierat läge: 

Om användarinmatningen är exakt texten enable, skicka kommandoinmatningen över en 
nätverksanslutning från klienten till servern och kontrollera inmatningen på serversidan genom att 
kolla om kommandot är giltigt och finns med i commands.cfg-filen. 
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Statistik för korrekt inmatning
Programmet har inbyggt stöd för att logga statistik över kommando-inmatningen. Detta för att 
erbjuda studenter möjlighet att se hur bra eller dåligt deras träning av kommando-inmatning går. 
Användaren behöver bara leta upp katalogen där routerclient-programmet är installerat på datorn 
och kolla i dess underkatalog logs så finns det två filer där: log.txt och logserver.txt. De fyller två 
olika syften: log.txt berättar information om hur många korrekta inmatningar de har gjort vid 
tidigare användningstillfällen (sessioner). Varje rad i textfilen där det nämns antalet korrekta 
inmatningar, representerar en session. I logserver.txt står det vilka kommandon som har matats in 
och huruvida de var korrekt inmatade eller inte. Det finns också registrerat vilket IP-nummer 
inmatningarna har gjorts från, vilket framförallt är av administrativa skäl då det blir enklare att ge 
feedback till rätt studenter. Läraren kan nämligen se vilket IP-nummer som har skrivit vissa typer av 
kommandon korrekt och felaktigt, vilket innebär att läraren kan hjälpa studenten i fråga med att 
förbättra sina kunskaper. 

Funktionaliteten för statistiken är uppbyggd kring en loggningsfunktion och en poängvariabel där 
en korrekt inmatning adderar värdet 1 till sig själv när studenten gör en framgångsrik inmatning av 
ett visst kommando och subtraherar värdet 1 till sig själv vid felaktig inmatning. Variabeln är 
nollställd vid start. 
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Resultat
Det färdiga programmet. 

Routerclient

Figur 3. Routerclient vid start, där en prompt väntar på användarens kommandoinmatning.

Routerclient är det program (mjukvaran) som användaren interagerar med [figur 3, s. 20]. För att 
kommandoinmatning ska kunna tolkas korrekt behöver serverprogrammet startas före 
klientprogrammet. Användaren måste också konfigurera serverinställningar (t.ex. IP-adress och 
tillhörande portnummer) vilket ställs in i en konfigurationsfil som heter settings.cfg. 
Konfigurationsfilen finns med i det installerade programmets katalog i underkatalogen config. 
  
Interaktionen med programmet sker genom att användaren matar in ett kommando. Om exempelvis 
enable matas in kommer programmet att svara användaren om det var ett korrekt eller felaktigt 
kommando på följande vis [figur 4, s. 20]: 

Figur 4. Routerclient har tagit emot ett korrekt kommando (enable) och ett felaktigt (erabled).

Korrekt inmatning visas enligt mallen kommando: OK medan en felaktig inmatning resulterar i ett 
felmeddelande enligt mallen Error: ‘kommando’ is not a valid command. vilket illustreras i figuren 

�20



Tony Granberg Mjukvara för träning av routersyntax VT 2015

[figur 4, s. 20], där inmatat kommando i detta fall är erabled. Som synes i figuren [figur 4, s. 20] har 
kommandot enable matats in korrekt och programmet visar därför meddelandet enable: OK och 
undertill har kommando erabled matats in. Eftersom programmet har tolkat programmet som 
felaktigt visas felmeddelandet Error: ‘erabled’ is not a valid command, efterföljt av en ny rad med 
texten router:> som betyder att användaren återgår till kommandoinmatningsläget efter att 
kommandotolkningen är klar. Programmet är sedan redo att ta emot nya kommandoinmatningar 
från användaren. 

Kommandohantering
När ett kommando matats in av användaren (samt bekräftats genom att trycka på tangenten Enter) 
kommer programmet att skicka iväg kommandot från klienten till den server som har angetts i 
konfigurationsfilen settings.cfg. Om allt fungerar som det ska kommer servern att tolka kommandot 
och därefter skicka tillbaka ett svar på detta till användaren. Kommandotolkningen sker i en separat 
fil som heter commands.cfg och återfinns på den plats och dator där serverprogrammet körs. Av den 
anledningen kommer dessutom alla klienter som är anslutna till samma server och samma 
tillhörande konfigurationsfiler att få sina kommandoinmatningar tolkade enligt samma uppsättning 
kommandon.  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Routerserver

Figur 5. Serverprogrammet väntar på att klienter ska ansluta och skicka kommandon.

Serverprogrammet [figur 5, s. 22] är den komponent i programmeringsprojektet som hanterar 
kommandotolkningen via de kommandon som är uppställda i filen commands.cfg. Filen återfinns i 
underkatalogen config som är placerad i den katalog där serverprogrammet är installerat. Detta 
program startas före klienterna eftersom det är servern som gör kommandotolkningen. Anslutningen 
kan vara antingen lokal på samma dator som klienten körs på eller över en nätverksanslutning. 
När klienter ansluter och skickar kommandon kan det se ut på följande vis [figur 6, s. 22]: 

Figur 6. En klient har anslutit till servern.

En klient har anslutit till servern [figur 6, s. 22]. Därefter har kommandot enable skickats från 
klienten till servern. Endast korrekta inmatningar visas. I detta fall är enable ett korrekt inmatat 
kommando. Serverprogrammet visar inte upp felaktigt tolkade kommandon på skärmen, utan endast 
de som är korrekta. Syftet är att undvika ett scenario där en potentiell flod av felmeddelanden skrivs 
ut på skärmen om väldigt många klienter är anslutna samtidigt och en betydande andel av dessa 
matar in felaktiga kommandon.  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Portabilitet
Projektet har nått målet att kunna köras i de tre operativsystemen Windows [2], OS X [4] och Linux 
[3]. Den körbara koden nås från samma script på alla plattformar: routerclient.py för klienten, 
respektive routerserver.py för servern. Portabiliteten innebär att programmet ser likadant ut oavsett 
vilket operativsystem som körs. Användaren kan därför växla mellan olika datorplattformar med 
bibehållen konfiguration och användargränssnitt. Det som skiljer är programmet som används för 
att exekvera Routersyntax-klienten eller Routersyntax-serverprogrammet, exempelvis Powershell i 
Windows [21]. 

Följande figur [figur 7, s. 23] är en skiss på hur routerserver.py skulle kunna se ut om en användare 
har använt routerclient.py och därifrån skickat kommandot enable till routerserver.py: 

Figur 7. En skiss på routerserver.py med ansluten klient som skickat ett kommando.

Nedan visas en skiss på hur Routerclient.py skulle kunna se ut om en användare är ansluten till en 
dator som kör routerserver.py och har skickat kommandot enable [figur 8, s. 23]: 

Figur 8. En skiss som visar att ett kommando (enable) har skrivits in i routerclient.py.
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Affärsmodellen
När detta skrivs har Routersyntax-programmen inte tillgängliggjorts för studenter att ladda ner och 
exekvera. Konkret innebär en gratisdistribution av mjukvaran till studenter att det inte blir några 
ekonomiska vinster i detta projekt i dagsläget, eftersom det inte finns någon person eller 
organisation som betalar för att använda mjukvaran. Resultatet av detta är att projektet endast 
utvecklas vidare när det finns tid och möjlighet för projektets programmerare att arbeta med koden, 
antingen som en del av examensarbetet eller på fritiden. Detta innebär att projektets framtid är oviss 
utifrån när förändringar, förbättringar och felrättningar av koden kan verkställas. 

Kommersiella villkor
Projektet har ännu inte resulterat i ett framtagande av ett avtal eller överenskommelse med någon 
organisation eller något företag. Konsekvensen av detta är att Routersyntax-mjukvaran inte kan 
garanteras fungera i de operativsystem som företagen använder. Om föråldrade versioner av 
operativsystem används så behöver företaget/organisationen utföra tester på egen hand för att 
kontrollera huruvida Routersyntax fungerar att köra med både klient och server i deras specifika 
operativsystemsmiljöer. Om inkompatibilitetsproblem uppstår så är det upp till företaget/
organisationen att själv lösa problemet eftersom det i dagsläget inte finns någon support att vända 
sig till. 

Klient och server
Beslutet att dela upp Routersyntax i två delar, en klient och en server, har konkret resulterat i att 
användaren, exempelvis en student, behöver köra två program på sin dator: serverprogrammet för 
att möjliggöra kommandon att kunna tolkas och ett klientprogram för att skicka iväg kommandon 
för tolkning. 

• Interaktionsgränssnittet kan optimeras och justeras i klientprogrammet och distribueras i form av 
en uppdaterad programversion, samtidigt som koden till serverprogrammet kan fortsätta 
distribueras oförändrat.  

• Koden till servern kan uppdateras och fler kommandon går att lägga till på serversidan utan att 
koden till klientprogrammet behöver uppdateras. 
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Anslutningar - översikt
Routersyntax skickar och tar emot nätverkstrafik mellan klient och server. 
Nedan [figur 9, s. 25] beskrivs hur klient och server kommunicerar med varandra: 

Figur 9. Förenklad bild av kommunikation mellan Routerserver och Routerclient.

Det första användaren behöver göra är att antingen ansluta mot en befintlig server eller starta en 
egen instans av serverprogrammet. Om anslutningen från klienten till servern misslyckas kommer 
ett felmeddelande att visas som en skärmutskrift i klientprogrammet. Användaren kan då avsluta 
klientprogrammet och starta om det på nytt för att försöka ansluta igen. 
  
Servern kommer som standard att acceptera klientanslutningar på portnummer 18555 för 
inkommande nätverkstrafik över TCP-protokollet [22]. När en klient sedan ansluter måste serverns 
värdnamn och port vara inställd i routerclient.py så att anslutningen till routerserver.py kan 
upprättas. När anslutningen är upprättad kan klienten börja skicka kommandon. Servern tar emot 
kommandot, tolkar det och returnerar en respons till klienten. Klienten ser responsen på sin skärm 
och kan sedan fortsätta skicka nya kommandon tillbaka till servern. 
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Webbgränssnitt
Som en del av projektet har en webbsajt skapats, som tillsammans med en webbserver kan användas 
som ett verktyg för övervakning av serverprogrammet tillhörande Routersyntax. Webbsajten är 
organiserat enligt följande: serverlogg, poängräkning, loggfilslista, konfigurationer, aktiverade 
kommandon, klient- och servermoduler, samt systeminformation. Tanken är att dessa funktioner ska 
göra det enklare för systemadministratörer att hålla koll på vad anslutna klienter gör. Om 
övervakningen upplevs negativt av klienterna är tanken att systemadministratören ska kunna stänga 
av övervakningsfunktionen med en inställning i serverkonfigurationsfilen. 

Leverans
Routersyntax-programmet ska levereras elektroniskt, exempelvis via webben, till användarna. 
Projektet har anpassats till detta krav genom att projektfilerna paketeras i en arkivfil som sedan 
publiceras på en lämplig webbsajt där studenter kan ladda ner programmet gratis. Arkivfilen som 
används i Linuxversionen och till OS X [4] är i tar.gz-format, medan Windows-versionen arkiveras i 
zip-format. Inuti arkivfilerna finns följande filer tillgängliga för användare: 

Linuxversionen
Documentation.pdf (Ett textdokument i PDF-format)  
routerclient.8, routerserver.8 (Manualsidor, dokumentation) 
routerclient, routerserver (de exekverbara programfilerna för Linux [3]) 
settings.cfg, commands.cfg, clientsettings.cfg, errors.cfg, webserver.cfg (Konfigurationsfiler) 

Windowsversionen
Documentation.pdf (Ett textdokument i PDF-format) 
routerclient.exe, routerserver.exe (de exekverbara programfilerna för Windows [2]) 
settings.cfg, commands.cfg, clientsettings.cfg, errors.cfg, webserver.cfg (Konfigurationsfiler) 

Fristående binär
Användare som laddar ner Routersyntax till sin dator kan starta programmen Routerclient och 
Routerserver som standardutformade exekverbara filer. Det enda användaren behöver göra efter att 
ha laddat ner de exekverbara filerna är att navigera fram till katalogen där de nerladdade filerna 
ligger och starta respektive program. Exempelvis kan Routerserver startas lokalt på samma dator 
som Routerclient. Då kan användare börja mata in kommandon i klientprogrammet Routerclient 
direkt efter att Routerserver har startats.  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Felmeddelanden
I utvecklingen av ny kod eller vid ändring av befintlig kod är det en bra idé att testa koden efter att 
den skrivits för att se om den fungerar i enlighet med programmerarens förväntningar och krav. 
Detta projekt använder sig därför av Pythons inbyggda funktion för att hantera fel (exceptions) [23]. 
I detta projekt, Routersyntax.py, har testning gjorts upprepade gånger parallellt med utvecklingen av 
programmet. Vid testning har fel uppstått upprepade gånger, men olika fel har visat sig beroende på 
vad som testats. Nedan listas [tabell 7, s. 27] de felmeddelanden som påträffats mest under testning 
av koden: 

Tabell 7. Felmeddelanden (IndexError och NameError)

IndexError
IndexError [24] är ett felmeddelande som innebär att det någonstans i Python-programmets kod 
finns ett kodavsnitt där exempelvis en kontroll av en vektorvariabels värde görs och att det värde 
som kontrolleras inte ryms inom ramarna för vektorns definierade längd.  
Ett ingående exempel: 

import sys  
if sys.argv[1] == “-h”:  
 print(“Visa hjälptext”) 

I exemplet importeras först modulen sys [26] för att få åtkomst till funktionaliteten argv [26], vilket 
gör det möjligt att läsa av vilka eventuella kommandoparametrar som har getts till programmet vid 
start. I detta exempel kommer programmet att skriva ut texten “Visa hjälptext” om användaren har 
startat programmet med parametern “-h”. Om ingen parameter anges, kommer istället programmet 
att orsaka ett fel kallat IndexError [24], eftersom parametern vid namn “-h” ej har angivits vid 
programstarten. 

NameError
När en variabel inte hittas av programmet kan NameError [25] uppstå. Exempelvis: Ett Python-
program anropar kod för att försöka skriva ut innehållet av variabeln minVariabel, trots att 
programmeringskoden inte innehåller någon variabel med namnet minVariabel. 

Namn Felmeddelande Förklaring

IndexError [24] list index out of range För få argument angivna vid inmatning.

NameError [25] global name ‘variabel’ is not defined En variabel som kallas variabel anropas 
i koden, men har inte blivit deklarerad.
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Slutsats
Vid inledningsfasen av projektet föll valet på att programmera i Python eftersom det var det som  
jag hade mest programmeringserfarenhet inom, även om jag saknade en del kunskaper inom Python 
för att kunna slutföra projektet. Min förhoppning var att kunna effektivisera utvecklingstiden av 
mjukvaran genom att nyttja mina befintliga kunskaper i Pythonprogrammering och således bli klar 
inom tidsramen för projektet. I en reflektion tillbaka på hur programmeringen fortlöpte genom 
projektet upplever jag att det fungerade väl. 

Det var inte enbart det faktum att jag var mer bevandrad inom Python än flera andra 
programmeringsspråk som gjorde att jag ur en programmeringsteknisk synvinkel valde Python. Det 
var också för att jag upplevde deras officiella dokumentation [27] på webben som enkel att läsa. 
När projektet inleddes upplevde jag att det gick snabbt att tillskansa mig de Pythonkunskaper som 
jag saknade för att slutföra projektet. Jag fick dessutom snabbt en bättre inblick i hur Python är 
organiserat och strukturerat. Programmering är inte enkelt för alla och Laakso M, Kaila E, Rajala T 
och Salakoski T [29] menar att vissa programmeringsspråks syntax kan vara svårare än andra att 
bemästra för nybörjare. Med mina tidigare erfarenheter inom annan programmering och den 
erfarenhet som jag nu har fått under projektets gång så håller jag fullständigt med dem. Om en 
nybörjare skulle fråga mig om råd idag om vilket eller vilka språk de bör inleda med att lära sig så 
skulle Python åtminstone var en av dem. 

Utöver att Pythons officiella webbsajt tillhandahåller dokumentation [27] om 
programmeringsspråket har de även en handledning [28] som ger programmeraren en chans att 
komma igång med sina första program. Variabler, huvudfunktion, villkor-satser och felhantering 
upplevde jag som enkelt att förstå. Fokuset i genomförandet hamnade mer på planering av 
funktionalitet och kontroll av användarinmatning istället för att konsumera stora mängder tid på att 
komma förbi hinder i programmeringstekniska regler. 

Att programmera en egen mjukvara som uppfyller de krav och mål som har ställts på projektet har 
gått enligt plan, det vill säga väldigt bra. Mjukvarans funktioner stämmer överens med 
projektmålen. Det har dock varit svårt att planera hur lång tid det kommer ta att implementera 
specifika programmeringsfunktioner. Därför har det tagit längre tid att slutföra delar av 
programmeringsprojektet än beräknat. Däremot har programkodens funktioner i sin helhet 
färdigställts inom tidsramen för projektet. 

Efter att ha lagt ner åtskilliga programmeringstimmar på att färdigställa programmet Routersyntax 
(som består av en klientdel och en serverdel) uppfyller det målet att låta en användare (exempelvis 
en student) öva på kommandoinmatningar. Själva programmeringen är dock bara en del av 
projektet. De andra delarna har bland annat handlat om följande: att planera projektet, felsöka 
programkoden, skriva dokumentation, skriva en rapport och redovisa det färdiga arbetet.  

�28



Tony Granberg Mjukvara för träning av routersyntax VT 2015

Lärdomar av projektet

Lära sig programmera (bakgrundsinformation)
När projektet inleddes hade jag en del programmeringskunskaper i Python, men jag insåg tidigt 
efter projektstarten att det inte var tillräckligt för att slutföra projektet. Under projektets gång såg 
jag det därför vara nödvändigt att lära sig mer om programmeringsspråket. Resultatet av detta blev 
att jag fick nya användbara kunskaper och programmeringserfarenheter, samtidigt som det innebar 
att projektetet kunde slutföras med alla önskade funktioner på plats. 

I starten funderade jag på vilken version av Python som vore lämplig att använda till projektet. Det 
finns i skrivande stund två populära versioner av språket: version 2 och version 3 [30].  Jag valde 
version 2 i min första utgåva av Routersyntax eftersom det var detta som fanns installerat på min 
egen dator hemma som vid tidpunkten körde operativsystemet OS X Mavericks [31]. I 
operativsystemet fanns Python version 2.7 redan förinstallerat. Jag kollade in dokumentationen för 
Python och upptäckte att det fanns ett program för att konvertera Python 2-kod till Python 3.x-
kompatibel kod som heter 2to3 [32]. Jag valde att först programmera kod som fungerade med 
Python 2.7 eftersom undertecknad trodde att projektet därmed skulle bli enklare att underhålla: det 
skulle bli kompatibelt med både version 2 och 3 av Python så länge som konverteringsprogrammet 
2to3 lyckades med kod-konverteringen.  

Att först programmera i version 2 visade sig dock vara bortkastat, eftersom projektet ändå skrevs 
om från grunden när Python 3 blev aktuellt att använda (se en förklaring under rubriken 
Tillämpning av nya kunskaper). 
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Tillämpning av nya kunskaper
När projektet började hade undertecknad nästan ingen erfarenhet av att programmera i Python. 
Detta är dock något som utvecklats över tid. I början skrevs programmeringskoden mot Python 
version 2.7 [33] och koden var primitiv i sin utformning. Kodstrukturen var främst uppbyggd på if-
villkor och variabel-manipulering, vilket blev svårt att underhålla när koden växte med tiden och 
det blev även svårt att få en övergripande helhetsbild av koden. Till sist togs ett beslut att börja om 
projektet från ruta ett. Därför finns det två versioner av routersyntax-mjukvaran: den gamla 
versionen (som här benämns som version 2) med kod testad mot Python 2.7 [33], samt en ny 
routersyntax-mjukvara (version 3) vars kod har skrivits om från grunden och är testad mot Python 
3.4 [34]. 
För att illustrera skillnaden mellan versionerna finns nedan en lista på några av de viktigaste 
sakerna som skiljer sig åt mellan programmen: 

• Koden har skrivits om helt. För mycket behövde ändras i koden, så inget kunde återvinnas. 

• Byte från Python 2 till version 3. Den nya versionen av Routersyntax bygger på Python 3.4 
[34]. 

• Klasser. Koden är uppbyggd kring objektorientering med klasser. 

• Modularisering. Genom att dela upp programmet i klasser med funktioner går det även att 
återanvända koden enklare. Flera program kan importera samma kod. 

• Klient/server-modell. Tidigare saknade programmet nätverkskoppling och all programkod fanns 
i en enda Python-fil. Programmet är numera uppdelat i två huvudprogram istället för att vara ett 
enda stort huvudprogram. Den ena delen är servern, som bland annat sköter om att hantera vilka 
kommandon som är giltiga att mata in och att leverera svar på meddelanden från anslutna 
klienter. Klienten är den andra delen där användare matar in kommandon som skickas i form av 
meddelanden över nätverk till servern. En och samma server kan ha flera samtidiga 
klientanslutningar, men som kontrolleras mot en och samma uppsättning kommandon. 

• Användarvänliga konfigurationsfiler. Den gamla versionen av routersyntax-mjukvaran stötte 
på kritik när det gäller möjligheten att lägga till och ta bort giltiga kommandon. För att lägga till 
eller ta bort kommandon var användaren tvungen att öppna routersyntax-programmet och ändra 
direkt i programmeringskoden. I den nya versionen finns alla kommandon samlade i textfilen 
commands.cfg i ett enkelt format: varje rad i textfilen består av ett kommando. Att lägga till ett 
kommando är så enkelt som att skriva in kommandot i textform på en ny rad. Skapa ett nytt 
kommando genom att lägga till en rad i filen eller ta bort genom att radera befintliga rader. 

• Exekverbara filer utan krav på Python-installation. En användare ska helst inte behöva 
installera fler program än nödvändigt för att kunna starta servertjänsten och/eller klienterna. 
Därför erbjuds nu exekverbara filer till användarna som inte kräver någon Python-installation för 
att fungera. Tidigare behövdes även Python-tolken installeras samt konfigureras korrekt på varje 
dator som ville köra Routersyntax-mjukvaran. 
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