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Sammanfattning 
Denna rapport visar hur ett företag kan gå tillväga för att sammanställa utvecklingen av proprietär 

tillägg till öppen källkod. Rapporten presenterar en strategi för hantering av extern källkod. 

Examensarbetet har utförts på Ericsson AB i Linköping och har gått ut på att sammanställa deras 

internutveckling av protokollavkodare till Wireshark. I rapporten presenteras hur ett program som 

licensierats under öppen källkod kan utvärderas. Vidare ges en kort introduktion till de legala 

grunderna för öppen källkod. Rapporten tar även upp de risker som kan associeras med öppen 

källkod. Examensarbetet resulterade praktiskt i ett system som sammanställde Ericssons 

internutveckling av proprietär tillägg till öppen källkod.
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Inledning 

Bakgrund 
Examensarbetet är förlagt till Ericsson AB i Linköping. Anställda på Ericsson använder ett verktyg för 

felsökning och avkodning av nätverkskommunikation. Verktyget heter Wireshark och är licenserat 

under öppen källkod. Ericsson har utvecklat egna protokollavkodare till Wireshark för att avkoda 

deras interna protokoll. Utvecklingen och distributionen av Ericssonutvecklade protokollavkodare har 

skett på de anställdas enskilda initiativ. Det har medfört att det inte finns någon gemensam struktur 

för hur protokollavkodarna ska utvecklas, distribueras och uppdateras.  

Det som efterfrågades av Ericsson var en plattform som sammanställer utveckling, distribution och 

uppdatering av protokollavkodare. Då Wireshark var licenserad under öppen källkod skulle en 

undersökning göras gällande de legala begränsningarna som kunde finnas. 

Syfte  
Syftet med examensarbetet är att ge exempel på hur ett företag kan gå tillväga för att nyttja och 

anpassa öppen källkod. Genomförandet av examensarbetet ska mynna ut i en rapport som ska belysa 

de områden som behöver beaktas vid införandet av öppen källkod i ett företag. 

Ett system ska även skapas som utifrån Ericssons krav sammanställer utveckling och distribution av 

företagets interna protokollavkodare. 

Avgränsningar 
Examensarbetet behandlar bara hur företag kan nyttja och anpassa öppen källkod internt. Inga 

ekonomiska aspekter tas upp gällande öppen källkod. 

I teoridelen presenteras en metodik för utvärdering av öppen källkod. Då företaget redan på förhand 

valt att nyttja Wireshark som verktyg kommer ingen utvärdering att genomföras för detta program. 

Vidare presenteras några legala aspekter som gäller för öppen källkod. Vi har utgått från ett svenskt 

rättsperspektiv om inget annat angetts. 

Metod 
Det finns ett antal utarbetade metoder för att utvärdera öppen källkod med syfte att implementera 

det på ett företag. Däremot finns det inte mycket, om någon litteratur hur man ur ett 

företagsperspektiv samutvecklar intern källkod till ett öppen källkodsprojekt. Metoden som använts 

har varit att vi gått från praktik till teori, för att på det viset bygga en egen teori för hur man kan gå 

tillväga för att nå önskat resultat. 
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Teoridel 

I det här avsnittet ges det grundläggande kunskaper till läsaren för att denne ska få förståelse för 

öppen källkod samt hur öppen källkod regleras juridiskt. 

Öppen källkod 
Ett program som distribueras under begreppet öppen källkod medför att dess källkod och 

kompilerade programdel är tillgängligt för användning, granskning modifiering, och 

vidaredistribution. Dessutom tillkommer kravet att ingen licensavgift ska utkrävas för att få tillgång 

till program och källkod.1 

Historisk bakgrund 
Richard Stallman skapade 1985 Free Software Foundation(FSF) som ett resultat på de restriktioner 

som mer och mer började gälla för spridning av datorprogram. Tidigare kunde programmerare, som 

oftast var universitetsanställda, sprida både källkod och program till varandra. Restriktionerna kom i 

samband med att företag fick upp ögonen för det kommersiella värdet i datorprogram. Företagen 

ville inte dela med sig av sina lösningar till utomstående utan ersättning.2 

Stallman såg de restriktioner som företagen skapade som hämmande för både programanvändare 

och programskapare. Hans idéer mynnade ut till ett manifest3 som beskriver de friheter som han 

förespråkade. Ett begrepp hade skapats, fri programvara, som stod för frihet att kopiera, distribuera, 

modifiera och använda program. 

Begreppet öppen källkod myntades den 3 februari 1989 vid en sammanslutning av några auktoriteter 

inom fri programvara. Anledningen till sammanslutningen var att dessa auktoriteter ansåg att 

begreppet fri programvara satte för stort fokus på ideologi. De ville ersätta begreppet fri 

programvara med begreppet öppen källkod och samtidigt skifta fokus till den pragmatiska aspekten. 

Andra auktoriteter, Stallman var en av dessa, motsatte sig namnbytet då de ansåg att det ideologiska 

skulle styra. Stallmans ideologiska ståndpunkt betonas tydligt i hans kommentar gällande friheten till 

vidaredistribution: 

” Freedom two [The freedom to redistribute copies] is essential on fundamental ethical grounds, so 

that you can live an upright, ethical life as a member of your community. If you use a program that 

does not give you freedom number two, you're in danger of falling at any moment into a moral 

dilemma. When your friend says "that's a nice program, could I have a copy?" At that moment, you 

will have to choose between two evils. One evil is: give your friend a copy and violate the licence of 

the program. The other evil is: deny your friend a copy and comply with the licence of the program.   

                                                             
1
 http://www.opensource.org/docs/osd 

2
 Upphovsrättsliga aspekter på licenser för fri programvara och öppen källkod 

3
 http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html 
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Once you are in that situation, you should choose the lesser evil. The lesser evil is to give your friend a 

copy and violate the licence of the program. ”4 

Meningsskiljaktigheterna ledde till att det idag finns två grupperingar, där den ena leds av Free 

Software Foundation (FSF) och den andra leds av Open Source Initiative (OSI) . Rent praktiskt finns 

inga större skillnader mellan de två grupperingarna och de stödjer samma typ av licenser.5 

Motivering för företag att använda öppen källkod. 
Vad är anledningen till att använda öppen källkod i ett företag? För det första krävs ingen 

licensförhandling då alla per automatik är berättigade att bruka licensen.6 Vid anskaffning av 

programvara som är licenserad som öppen källkod tillkommer ingen licenskostnad för företaget.   

En annan motivering är att företaget kan utnyttja redan utvecklade lösningar istället för att 

inverstera tid och pengar på att försöka utveckla egna lösningar från grunden. Det kan sänka 

utvecklingstiden markant och därmed ge en konkurrensfördel. Vidare är man inte låst till en 

leverantör som kan vara fallet vid köp av kommersiella licenser. Förespråkare för öppen källkod 

menar på att det finns färre buggar per antal rad kod, dvs. bättre kvalitet än den kommersiella 

motsvarigheten. Eftersom användaren även har tillgång till källkoden kan denne anpassa 

programmet efter sina egna önskemål.7 

Utvärdering av öppen källkodsalternativ 
När ett företag har bestämt sig för att gå över till öppen källkod finns det vissa saker att tänka på. I 

det här kapitlet presenteras en modell för utvärdering av program som är släppta som öppen källkod.  

Syftet bakom utvärdering av öppen källkod. 
Varför ska företaget lägga tid och resurser på att utvärdera öppen källkodsprogram? En anledning är 

att kontrollera att programmet motsvarar de förväntningar och behov företaget har. En annan 

anledning är genom att utföra en utvärdering belyses även de problemområden som annars kan vara 

lätta att förbise. Om det finns flera olika programalternativ att tillgå, kan utvärderingen vara en bra 

metod för att rangordna de olika programmen.  

Utvärderingen i sig är ett delmoment och inte ett slutresultat. Med det menas att bara för 

utvärderingen av programmet är klart, är det inte riskfritt att tillämpa programmet i företaget. Det 

återstår fortfarande tester och kontroller för att försäkra sig om att programmet verkligen fungerar 

som tänkt i företaget. Däremot är utvärderingen ett utmärkt första steg för att finna det program 

som eftersöks. 

Ett flertal olika metoder för att utvärdera öppen källkod finns att tillgå, både kommersiella och fria. 

Bland dessa kan nämnas, Qualification and Selection of Open Source Software (QSOS8) och Open 

                                                             
4 http://www.fsfeurope.org/documents/rms-fs-2006-03-09.en.html#freedom-two 
5
 http://www.opensource.org/history 

6
 http://www.opensource.org/docs/osd 

7
 The Cathedral and the Bazaar 

8 www.qsos.org 
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Source Maturity Model (OSMM9 10). Lite förvirrande är att det finns två metoder som heter OSMM, 

varav det ena är en kommersiell produkt från Capgemini. Det andra OSMM är en produkt från Navica 

som är licensierad under en öppen källkods licens. 

En närmare titt på OSMM från Navica presenteras i rapporten för att läsaren ska förstå metoden och 

dess tillvägagångssätt.  

Open Source Maturity Model 
Metoden är utvecklad av Bernard Golden11 och föreskriver de olika delar som Golden anser vara av 

stor vikt att titta på vid en utvärdering av öppen källkod. 

Genom OSMM utvärderas ett programs mognadsgrad. Med mognadsgrad menas hur väl utvecklat 

programmet är. Mognadsgraden representeras av ett siffervärde, som för hela programmet ligger 

mellan 0 och 100. Ju högre värde ett program får, desto mer utvecklat anses det vara. Anledningen 

till att ta reda på ett programs mognadsgrad är att det är lättare att ta ställning till om det motsvarar 

de krav som företaget ställt. 

För att tolka mognadsresultatet delar OSMM in användarna i två kategorier som består av pionjärer 

och pragmatiker. Skillnaden mellan dessa är att pionjärer är villiga ta större risker och ser ett 

mervärde i att anamma nyteknik. Pragmatiker vill hellre nyttja beprövade lösningar då de inte är lika 

riskbenägna som pionjärer. Dessa skillnader avspeglas i tabell 1 då den rekommenderade 

mognadsgraden skiljer sig åt för pionjärer och pragmatiker.  

 

Syfte med tillämpning och 
användning 

Typ av användare 

Pionjärer Pragmatiker 

Experimentell 25 40 

Pilotprojekt 40 60 

Produktion 60 70 
Tabell 1 Bernard Goldens rekommendation gällande mognadsgrad kontra typ av användning och 

användartyp. Siffrorna avser det minsta mognadsvärde som ett program bör ha 
12

. 

Beroende på vilket syfte företaget har med användningen av programmet så har Bernard delat in det 

i tre olika tillämpningsscenarier. Dessa scenarier är experimentell, pilotprojekt samt produktion. Vid 

det experimentella scenariot är syftet att anskaffa sig kunskap inom det aktuella teknikområdet. Ett 

pilotprojekt är ett produktionsprojekt vars domän har blivit reducerat genom till exempel färre antal 

användare. Ett skäl till att genomföra ett pilotprojekt är att det är lättare att se brister och fel. Ett 

annat är skäl är begränsa de följdverkningar som kan uppstå vid körning av oprövade program.  

Produktion innebär att programmet ska köras i den dagliga verksamheten.    

  

                                                             
9 http://www.navicasoft.com/pages/osmm.htm 
10 http://www.osspartner.com/portail/sections/accueil-public/evaluation-osmm 
11 Succeeding with Open Source 
12

 Succeeding with Open Source 
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Hur en utvärdering går till 
OSMM delar in utvärderingen av ett programs mognadsgrad i tre faser: utvärdering av varje 

nyckelelements mognadsgrad, viktning av företagets behov och slutligen sammanställning av 

programmets totala mognadsgrad. För att underlätta arbetet med de olika faserna finns det en 

grafisk representation av OSMM i tabell 2 som illustrerar processen.  

 Fas 1 utvärdering av varje delkomponents mognadsgrad Fas 2 Fas 3 

Nyckel-
element 

Definiera 
företagets 
krav 

Resurs-
tillgänglihet 

Mognadsgrad Poängtilldelning Viktning av 
företagets 
behov 

Sammanställning 
av programmets 
totala 
mognadsgrad 

Produkt       

Support       

Dokumentati
on 

      

Träning       

Integration       

Professionell 
service  

      

Tabell 2 Illustration av OSMM utvärderingsprocess
13

. Tabellen fungerar som en mall där man bockar varje 

nyckelelement. Vidare ses de tre olika faserna och vad som ingår i dessa  

Utvärdering av varje delkomponents mognadsgrad  

Den första fasen går ut på att utvärdera ett antal nyckelelement. De nyckelelementen är, produkt, 

det vill säga programmet som ska utvärderas, support, dokumentation, träning, produktintegration 

och slutligen professionell service. Det sista, professionell service innebär vilken kommersiell service 

som finns att tillgå. Bara för ett program är släppt under öppen källkod utesluter det inte att det finns 

företag som erbjuder service. 

För att ta fram mognadsgraden för varje nyckelelement utvärderas de med hjälp av en process som 

är uppdelad i fyra delar. 

Den första delen är att definiera de krav som företaget ställer på varje nyckelelement. Här sker ingen 

värdesättning av kraven utan det handlar om att identifiera tänkbara behov.  

Nästa del i processen är att lokalisera de platser där man kan hitta information. Platsen från där 

nerladdning sker behöver inte nödvändigtvis erbjuda informationsresurser. Däremot kan dess 

resurser finnas tillgängliga på andra platser. När man köpt ett kommersiellt program förväntar man 

sig att all information om programmet ligger centraliserat på ett och samma ställe. Det kan man inte 

förvänta sig när det gäller öppen källkod.  

Steg tre i processen är att utvärdera mognadsgraden gällande nyckelelementet med avseende på hur 

väl det tillgodoser de tidigare processtegen. Det här processteget innefattar de motiveringar som 

ligger till grund för värdesättningen i steg fyra. 

                                                             
13

 http://www.navicasoft.com/pages/OSMMTemplates.zip 
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Processen avslutas i och med att nyckelelementet tilldelas ett numeriskt värde som sammanfattar de 

tidigare stegen i processen. 

 Viktning av företagets behov 

Den andra fasen i utvärderingen är att vikta de olika nyckelementen utifrån hur betydelsefulla de är 

från företagets perspektiv. Om företaget sitter inne med en stor it-avdelning med kraftfulla resurser 

är det inte lika viktigt för det företaget att det finns professionell service att tillgå. Det är det kanske 

däremot för det mindre företaget som inte har samma resurser.14 

Sammanställning av programmets totala mognadsgrad 

Sista fasen är att lägga ihop alla nyckelelementens siffervärde multiplicerat med dess respektive 

viktning, för att få fram en slutsumma som motsvarar programmet mognadsgrad. Värdet ligger alltid 

mellan 0 och 100. Beroende på vilken typ av företag och vilken verksamhet programmet ska 

implementeras i kan samma mognadsgrad passa i ett företaget men inte i ett annat. När det gäller 

tolkning av mognadsgraden har Golden gett riktlinjer som finns att hitta i tabell 1.15 

  

                                                             
14

 Succeeding with Open Source  
15

 Succeeding with Open Source  
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Legala aspekter gällande öppen källkod 
I dagsläget är företagens kunskapsnivå angående vad som gäller när det kommer till öppen källkod 

bristfällig. Det leder till att det finns en stor osäkerhet inom området. Det i sin tur resulterar i att 

företag inte drar nytta av öppen källkodsutveckling till den grad som är möjlig och därmed går miste 

om de möjligheter som finns.  

Datorprogram ur juridisk synpunkt  
Juridiskt finns det speciella bestämmelser gällande datorprogram, men i lagtexterna finns ingen 

juridisk definition av vad som utgör ett datorprogram. Man har medvetet valt att inte tekniskt 

definiera vad som utgör ett datorprogram. Anledningen är att man har ansett att en sådan definition 

snabbt skulle bli föråldrad.16 

Till skillnad mot Sverige finns det i USA exempel på fall där definition av vad som är ett datorprogram 

utnyttjats. Det var fallet med PGP och USA:s exportrestriktioner. I USA fanns starka restriktioner 

gällande exporten av kryptografiska datorprogram. Dessa program klassades som vapen och man 

blev därför tvungen att ansöka om en exportlicens innan man fick tillåtelse att exportera 

programmen. Det ställdes även riktlinjer som begränsade styrkan av dessa program. Under början av 

90-talet utvecklade Phil Zimmermann kryptoprogrammet Pretty Good Privacy (PGP).  Zimmermann 

ville inte följa de riktlinjer för export som fanns eftersom det skulle tvinga honom att anpassa 

programmet. Han hindrades därför från att dela med sig av programmet till kollegor som befann sig 

utanför USA. För att kringgå restriktionerna utgav Zimmermann källkoden i bokform. Källkod i böcker 

ansågs vara ett litterärt verk och inte ett program. Det i sin tur innebar att boken skyddades av 

yttrandefriheten och därmed kunde exporten inte begränsas. Den som ville ha programmet kunde 

fritt beställa boken, skanna in den och sedan bygga programmet från källkoden.17 18   

Immaterialrätten 
Öppen källkod ska inte förväxlas med allmän egendom19. Allmän egendom innebär att verket släppts 

fritt. Ett verk blir allmän egendom, antingen genom dess juridiska skyddstid löpt ut, eller 

upphovsmannen valt att släppa verket fritt20. Att ett verk är släppt fritt innebär att alla är berättigade 

till verket utan att begära tillstånd av den tidigare rättsinnehavaren. 

Öppen källkod är däremot skyddat av immaterialrätten. Immateriellrätten är den gemensamma 

benämningen för de lagar som skyddar olika former av intellektuellt arbete. Den har sin laggrund i 

ensamrättslagar vilket bland annat innefattar lagen om upphovsrätt, patentlagen och 

varumärkeslagen. Innehavaren av immateriellrätten får av staten ensamrätt till att kommersiellt 

exploatera immaterialrätten om den inte överträder någon annans rätt. Rätten är överlåtbar i delar 

eller i sin helhet och kan handlas med på samma sätt som andra materiella handelsvaror. De flesta 

produkter som man kommer i kontakt med är skyddat under immaterialrätten. En mobiltelefon kan 

                                                             
16 Datorprogram och licenser 
17 Where to Get PGP 
18

 Bureau of Industry and Security U.S. Department of Commerce 
19

 Allmän egendom är den närmaste svenska motsvarigheten till det amerikanska public domain. 
20

 Den ideella rätten i upphovsrätten kan inte avtalas bort. Så egentligen är verket inte helt fritt. 
Upphovsmannen måste nämnas när någon väljer att använda verket så länge skyddstiden löper.  



 

exempelvis inneha en patenterad teknisk lösning samtidigt som dess design kan var skyddad. 

Dessutom får inte varumärket kopieras utan tillåtelse.

Varumärke 
Till ett varumärke räknas allt som kan särskilja en produkt. Detta innefattar bland annat o

ljud och certifieringsmärken23. Den är till för att förhindra att olika produkter förväxlas med varandra.  

Så länge inte det kommersiella ursprunget förväxlas, aktörerna inte är konkurrenter och agerar i olika 

omsättningsklasser, kan flera aktöre

inte registreras då man kan argumentera att det är inarbetat.  Men i juridiska sammanhang är det 

mycket enklare att hävda sig genom att visa ett registreringsbevis än att försöka bevisa att 

varumärket är inarbetat.24 25 Exempel på varumärke visas i figur 1

Figur 1 Tux the Penguin är ett varumärke som tillhör Linux

använda den om inte nyttjandet faller under ramen av Fair Use

Även de som väljer att ge ut sitt verk under öppen källkod har sitt varumärke skyddat under lag. 

Licensieringen överlåter inte rätten till varumärket. Men till skillnad mot kommersiella företag som är 

väldigt restriktiva och värnar starkt om sitt varumärke är d

källkod mindre strikta.27 Som exempel kan nämnas att Linux tillåter att deras varumärke nyttjas 

under förutsättning att detta sker under 

Open Source Initiative (OSI) ansökte om att få beteckningen 

varumärke, men ansökningen avslogs då beteckningen ansågs vara allt för beskrivande

myntade istället certifieringen OPEN SOURCE INITIATIVE APPROVED LICENSE

licenser som de godkände som öppen källkods licenser.

                                                             
21 Lärobok i Immaterialrätt 
22

 Patent- och registreringsverket, Om immaterialrätt
23

 Se figur 2 för exempel på ett certifieringsmärke.
24

 Patent- och registreringsverket, Om Varumärke
25

 Skydda dina idéer 
26 http://www.linuxmark.org/who_needs.php
27 A Legal Issues Primer for Open Source and Free Software Projects
28 Fair Use termens betydelse definieras av projektens ägare men brukar generellt vara i linje med att pro
rykte inte får komma till skada från användning av deras varumärke.
29 Varumärken måste ha en särskiljningsförmåga och får ej vara av beskrivande art.
30

 http://www.opensource.org/pressreleases/certified
31

 http://www.gnu.org/philosophy/free
32

 United States Patent and Trademark Office 
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Figur 2 Logo utgiven av OSI för att påvisa att licensen

Det misslyckade försöket av OSI att registrera varumärket 

hindra icke OSI certifierade licenser från att kallas Open Source. Ett e

sig för att vara öppen källkod men saknar

Patent 
Patent är till för att skydda tekniska lösningar och skyddet omfattar den tekniska lösningsidéen. Man 

måste ansöka om att få patent och för att få det beviljat krävs att man uppfyller flera villkor. Till att 

börja med ska uppfinningen vara av patenterbar 

datorprogram eller en matematisk algoritm. Lösningen ska vi

allmänt känd. Lösningen ska inte heller vara självklar för en person som är insatt inom fältet och 

uppfinningen ska vara industriell implementerbar. Patentet

angivet i patentkraven. Patentinnehavaren får en negativ rätt

patentet inom de områden som står angivet i patentkraven.  Med negativ rätt menas att innehavaren 

inte har tillåtelse att industrialisera patentet om den skulle överträda någon annans rä

fallet om patentet är en vidareutveckling av ett tidigare patent. Däremot kan patentinnehavaren 

alltid hindra andra från att dra industriell nytta av patentet.  

Ett patent är geografiskt begränsad till de länder som patentansökaren sökt och 

beviljat. Exempelvis, om ett patent endast är beviljat i USA kan svenska företag utan något legalt 

hinder bortse från patentet om dessa inte exporterar produkter som nyttjar patentet till USA.

Patent och datorprogram 

I patentlagen första paragrafen står det
”… 
Som en uppfinning anses aldrig vad som 
1. en upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod,
2. en konstnärlig skapelse, 
3. en plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet eller
datorprogram, eller 
4. en presentation av information. Lag (
 

Datorprogram i sig själva ger inte grund för att få patent, men den utesluter inte heller att den 

tekniska lösningen som helhet från att vara patenterbar. Enligt en vägledande d

patentverket EPO slog man fast att:

                                                             
33

 HESSLA PROBLEM 
34

 Utdrag ur Patentlag (1967:837) 1 §. Markering
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“A computer program product is not excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC if, 

when it is run on a computer, it produces a further technical effect which goes beyond the "normal" 

physical interactions between program (software) and computer (hardware)”35 

Enligt EPO måste bedömningen av en uppfinning vara baserad på helheten och vad som är det reella 

tekniska bidraget. Patenterbarheten ska inte förnekas enbart av det skälet att ett datorprogram ingår 

i uppfinningen. En uppfinning kan således bestå av icke-patenterbara delar och det blir möjligt att 

patentera funktionen, metoden eller processen som resulterar från en programkörning. 

Upphovsrätt 

Upphovsrätten är som tidigare nämnt en del av immateriellrätten. Upphovsrätten är indelat i två 

delar, den ekonomiska rätten och den ideella rätten. Den ideella rätten innebär att upphovsmannen 

till verket alltid ska namnges vid nyttjandet av verket. Verket får heller inte förvrängas så att 

upphovsmannen kränks. Den ideella rätten tillfaller alltid den som skapat verket. Den som innehar 

den ekonomiska rätten kan hindra andra från att kopiera verket och göra det tillgängligt för 

allmänheten. Den ekonomiska rätten ger även upphovsmannen rätt att förfoga över sitt verk. 

Upphovsrätten träder ikraft så fort verket skapas. Ingen ansökan eller registrering krävs för att verket 

ska skyddas, men skyddet gäller bara om verket är originellt. 36 37  

Datorprogram skyddas först och främst av upphovsrätten. I första kapitlet första paragrafen i Lag 

(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk föreskrivs bland annat att 

upphovsrätten skyddar datorprogram. I lagen står även att det som sägs om datorprogram skall i 

tillämpliga delar gälla även förberedande designmaterial för datorprogram. Både källkoden och 

objektkoden omfattas av skyddet, men upphovsrätten skyddar endast programmets uttryck och inte 

bakomliggande idé och därför hindrar den inte andra från att skapa ett program som utför samma 

funktioner. Det kan jämföras med att ingen har upphovsrätt för handlingen i ett litterärt verk. 

Dessutom erbjuder upphovsrätten inget skydd mot att någon annan självständigt skapat ett liknande 

verk. Det spelar i dessa fall ingen roll vem som först skapade sitt verk då inget prioritetsskydd 

innefattas i upphovsrätten. Det kan jämföras med patenttvister där man alltid kan utgå från datumet 

för patentansökan för att bestämma vem som har rätten. Detta är av intresse vid användning av kod 

som är öppen källkod. Då källkoden kan likna en tredjeparts kod, medför inte det att det per 

automatik är en överträdelse av upphovsrätten.38  39 

Bestämmande av upphovsrättsinnehavare 

När det gäller datorprogram finns det särskilda bestämmelser gällande vem som innehar 

upphovsrätten. I samband med anställning på företag, om inget annat avtalats, övergår 

upphovsrätten till företaget. Det gäller både den ideella rätten och den ekonomiska rätten. 

Anledningen är att generellt sett utvecklas ett datorprogram under en längre tid och med många 

medarbetare, vilket resulterar i att branschpraxis är att upphovsrätten övergått till företaget.40 

                                                             
35 EPO T 1173/97 (1998): IBM Computer Program Product 
36  Skydda dina idéer 
37

  Lärobok i Immaterialrätt 
38

 Skydda dina idéer 
39

 Åtgärder vid immaterialrättsintrång 
40

 Skydda dina idéer 
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Licens 
En licens är ett avtal där licensgivaren överlåter delar av sin immaterialrätt till licenstagaren under 

bestämda förutsättningar. Det liknas med att licensgivaren lånar ut sina rättigheter till licenstagaren.  

Om man accepterar licensen binder man sig till vad som står i licensen. Domstolarna kommer utgå 

från det som står i licensen så länge den inte bryter mot lagen.41 42 

Ansvarsfördelning 

Licensen kan användas för att fördela ansvaret mellan licensgivare och licenstagare.43 När det 

kommer till öppen källkods licenser är det i regel att licensgivaren gör en total friskrivning av allt 

ansvar gällande programmet och källkoden. Denna friskrivning sträcker sig över både intrång mot 

ensamrätten och verkets förväntade prestation.  

Exempel på friskrivningsklausul: 

“NO WARRANTY 

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO 

THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT 

HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 

EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND 

PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE 

COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT 

HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED 

ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR 

CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT 

NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR 

THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH 

HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.”44 

Att programmet inte fungerar som det är tänkt uttrycks ofta med beteckningen ”AS IS”45, men denna 

har ingen legal verkan. Det som har betydelse är vad som licenstagaren skäligen kan förvänta sig. 

Friskrivningsklausulen är till för att minska ner förväntningarna, hur stark man kan falla tillbaks på det 

är beroende på hur väl det har förmedlats till licenstagaren. Därför brukar friskrivningsklausulen vara 

framhävd i licensavtalet. 46 I öppen källkods licenser gör kombinationen av total friskrivning och ingen 

licensavgift att licenstagaren inte skäligen bör förvänta sig att licensgivaren tar något ansvar för 

verket. 

 

                                                             
41 Skydda dina idéer 
42 licensavtalsrätten 
43

 Licensavtalsrätten 
44

 GNU General Public License, ”AS IS” är bold markerad av skribenterna 
45

 Den närmaste svenska översättningen är, i befintligt skick. 
46

 Kontroll av oskäliga avtalsvillkor 
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Friskrivningar är inte något unikt för öppen källkods licenser utan dessa är även utbredda bland 

proprietär licenser. Här ges ett exempel på licensfriskrivning gällande program som finns tillgängliga 

på Microsofts hemsida: 

“EVENTUELLA GARANTIER FÖR PROGRAMVARAN FRAMGÅR AV VILLKOREN I LICENSAVTALET. MED UNDANTAG 

AV SÅDANA GARANTIER, FRISKRIVER SIG MICROSOFT CORPORATION FRÅN ALLT GARANTIANSVAR FÖR 

PROGRAMVARAN, INKLUSIVE GARANTI AVSEENDE PROGRAMVARANS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET ELLER 

LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, SAMT GARANTI AVSEENDE ÄGANDERÄTTIGHETER OCH 

FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER.”47 

Licensvillkor 
Öppen källkodsprogram kan fritt användas, kopieras och distribueras utan några restriktioner.48 Men 

om man modifierar koden och distribuerar den vidare kan det finnas, beroende på vilken licenstyp 

som gäller, krav på att det härledda verket också ska licenseras under samma villkor som 

ursprungliga verket. Denna restriktion kallas copyleft och formuleras: 

”To copyleft a program, we first state that it is copyrighted; then we add distribution terms, which are 

a legal instrument that gives everyone the rights to use, modify, and redistribute the program's code 

or any program derived from it but only if the distribution terms are unchanged. Thus, the code and 

the freedoms become legally inseparable”49  

Copyleft kom till för att lösa problemet med att företag som byggde vidare på öppen källkod kunde 

hålla deras ändringar hemliga och behandla dessa som om de var företagets tillgångar. Det var detta 

som Richard Stallman råkade ut för när han gav en kopia av källkoden till ett datorprogram han hade 

arbetat med till företaget Symbolics. Företaget anpassade källkoden och gjorde förbättringar och när 

Stallman bad att få tillgång till förbättringarna nekades han detta av företaget med hänvisning till att 

de ägde upphovsrätten till sina modifieringar. 50 

Copyleft verkar endast vid distribution. Om ett företag modifierar programmet och använder den 

endast internt finns inget tvång på att företaget måste offentliggöra sina ändringar. 51 

 

  

                                                             
47 http://www.microsoft.com/sverige/info/copyright.mspx MEDDELANDE AVSEENDE PROGRAMVARA SOM 
FINNS TILLGÄNGLIG PÅ DENNA WEBBPLATS 
48

 OSI Open Source Definition 
49

 Free Software Foundation, What is Copyleft? 
50

 Klang Mathias Copyright – Copyleft 
51

 Frequently Asked Questions about the GNU Licenses 
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Risker med öppen källkod 
Även om det finns många fördelar med öppen källkod måste vissa risker beaktas. Två av dessa risker 

är copyleft-smitta och intrång i annans upphovsrätt eller patent.  

Ett företag kan använda sig av öppen källkod i form av ett kompilerat program eller som en 

delkomponent i ett större program. Beroende på hur företaget väljer att nyttja öppen källkod blir 

riskerna annorlunda. Risken med att använda ett program som är öppen källkod internt på ett 

företag är att det kan finnas kod som tillhör tredjepart. Det medför att företaget kanske bryter mot 

någons upphovsrätt eller patent. I svensk rätt går det inte att godtrosförvärva rättigheter till 

datorprogram. Hur eller varför tredjepartskoden hamnat i programmet är alltså av föga intresse 

gällande upphovs- eller patentintrånget.52 

Om ett företag väljer att infoga öppen källkod i sin egenutvecklade programkod och har planer på att 

vidaredistribuera programmet kan företagets program ”smittas” av copyleft-smitta. Det innebär helt 

enkelt att program som innehåller copyleft licensierad programkod, i sin tur måste licensieras med 

samma licensvillkor. Även risken med tredjepartskod finns med i bilden när det gäller 

vidaredistribution.53    

En annan risk som inte är av legal betydelse är att den kontinuerliga utvecklingen av programmet helt 

kan avstanna på grund av att utvecklarna hoppar av projektet. Den risken finns alltid eftersom 

utvecklarna oftast kodar utan någon direkt provision. Däremot, eftersom programmet är släppt 

under öppen källkod kan vem som helst fortsätta utvecklingen av programmet, även de 

kommersiella företag som använder det. 

  

                                                             
52

 Öppen programvara – framgångsrik licensmodell med risker 
53

 Öppen programvara – framgångsrik licensmodell med risker 
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Beskrivning av praktiskt arbete 

I det här avsnittet kommer vi att beskriva hur vi arbetade, vilka problem som vi stött på under arbetet 

samt presentera den lösning som utarbetats. 

Läget inför det praktiska arbetet 
Rutiner och ansvarsfördelning för utveckling av protokollavkodare fanns inte på företaget. De 

anställda laddade ner den senaste versionen av Wireshark via ett versionshanteringssystem som var 

uppsatt av Wiresharks Community. Utvecklingen skedde sedan enskilt av de anställda, där ingen 

direkt kommunikation mellan utvecklarna fanns. Eftersom ingen strukturerad kommunikation fanns 

kunde en avdelning sitta och utveckla en protokollavkodare utan vetskap om att samma 

protokollavkodare redan var utvecklat av en annan avdelning.  

Målet med det praktiska arbetet 
Inför den praktiska delen av examensarbetet fick vi några direktiv av Ericsson. Utifrån dessa direktiv 

skapade vi i samråd med handledarna ett ramverk. Ramverket satte gränserna för vilka områden 

examensarbetet skulle behandla. Målet med examensarbetet var att besvara de frågor som 

utarbetats och implementera ett system som sammanställer den interna utvecklingen av 

protokollavkodare till Wireshark. Nedan presenteras punkterna efter vilket den praktiska delen av 

rapporten är strukturerad.   

• Licens 

Utreda vad som gäller angående skyldigheter och rättigheter för Ericsson vid användning och 

utveckling av protokollavkodare till Wireshark.  

• Sammanställning av protokollavkodarutveckling inom Ericsson 

Strukturera utvecklingen och skapa ett distributionssystem för de protokollavkodare som skapas på 

Ericsson. Tanken var från början att medarbetarna skulle ladda ner Wireshark från den officiella 

hemsidan. Sedan skulle vi skapa en installerare som skulle förse Wireshark med de protokollavkodare 

som skapades internt.  

• Informationsspridning 

Identifiera och informera användare och utvecklare som kan tänkas vara intresserade av projektet. 

• Implementera protokoll 

Färdigställa funktionaliteten i redan påbörjade protokollavkodare. Utvecklingen av protokollavkodare 

sker efter behov vilket medför att all specifikation som ges i protokollet inte implementeras direkt. 



15 

 

Licensutvärdering för Wireshark 
Eftersom det skedde en intern företagsutveckling av kod till Wireshark togs beslutet att göra en 

undersökning av den licens som Wireshark var licenserat under. 

Vad som gäller för ett företag vid nyttjande av öppen källkod beror dels på vilken licens programmet 

är licensierat under, dels på hur företaget tänkt använda sig av programmet. I det här fallet ville 

företaget ha svar på frågorna vad som gällde för brukande av programmet inom företaget. Dessutom 

vad som gäller möjligheten att vidaredistribuera programmet till extern kund. Detta för att på så sätt 

tillgodose eventuella krav från kunder som vill använda sig av Ericssons egna utvecklade 

protokollavkodare.  

Programmet i fråga är Wireshark, som är licensierat under Gnu Public License (GPL54). GPL är en i 

raden av öppen källkods licenser. Vi besvarade Ericssons frågor genom att studera GPL licensen, GPL 

FAQ55, Wireshark FAQ56 och genom diskussion med en auktoriserad person57 inom området.  

Resultatet av analysen är att vi avråder Ericsson från att vidaredistribuera Wireshark till externa 

kunder. Vi grundar rekommendationen dels på att GPL licensen innehåller klausulen copyleft58. Detta 

medför att om man vidaredistribuerar ett system utanför företaget som innehåller en delkomponent 

som är licenserad under GPL måste hela systemet licenseras under GPL.  

Det finns förvisso ett undantag för copyleft klausulen, kallad ”at arms length”59. I GPL FAQ står det 

följande: 

”However, in many cases you can distribute the GPL-covered software alongside your proprietary system. To do 

this validly, you must make sure that the free and non-free programs communicate at arms length, that they 

are not combined in a way that would make them effectively a single program”60.  

Det är inte trivialt att tolka vad som menas med ”at arms length”.61 När det gäller de 

protokollavkodare som Ericsson byggt tolkar vi det som att uttrycket inte uppfylls, dels då 

protokollavkodarna kompileras med Wiresharks källkod och dessutom krävs Wireshark för att 

använda sig av protokollavkodarna. Eftersom protokollavkodarna inte går att använda utan 

Wireshark så uppfylls inte heller den sista delen av licensen, då den lyder” that they are not 

combined in a way that would make them effectively a single program”. Vidare bygger 

protokollavkodarna på en protokollmall som medföljer Wireshark. Det i sin tur ställer frågan om 

Ericssons protokollavkodare är ett härlett verk av protokollmallen. Kontentan är att Ericsson då 

behöver tillåtelse från upphovsmakarna för att få publicera protokollavkodare. 

Vid internt bruk av Wireshark hittade vi inga restriktioner gällande både användning/utveckling och 

distribution. Som vi tolkar GPL licensen uppstår restriktioner endast vid extern vidaredistribution. 

                                                             
54 http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 
55 http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html 
56 http://www.wireshark.org/faq.html 
57 Georg Hellgren Universitetslektor vid Linköpings Universitet 
58

 Förklaringen till copyleft-termen återfinns i teoridelen under avsnittet som behandlar licensvillkor. 
59

 http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#GPLInProprietarySystem 
60

 http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#GPLInProprietarySystem 
61

 New York Law Journal: Using Open Source Code in Proprietary Products 
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”The GPL does not require you to release your modified version, or any part of it. You are free to make 

modifications and use them privately, without ever releasing them. This applies to organizations 

(including companies), too; an organization can make a modified version and use it internally without 

ever releasing it outside the organization.” 62 

Det medför att ingen kan påtvinga Ericsson att släppa sina protokollavkodare under GPL licens. 

                                                             
62

 http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#GPLRequireSourcePostedPublic 



17 

 

Övergripande om Wireshark och protokoll. 
I den här delen ges en kort introduktion till protokoll och datapaket och en genomgång av vad 

Wireshark är och hur det fungerar.  

Protokoll 
Ett protokoll är en standard på hur kommunikationen mellan två eller flera enheter sker. Den 

föreskriver vilka meddelanden som kan skickas och deras inbördes ordning, samt paketstrukturen för 

meddelandena. I Figur 3 visas hur kommunikationen sker mellan två olika typer av system. Som 

jämförelse till datakommunikation mellan två enheter, visas även hur kommunikationen mellan två 

personer kan se ut. 

 

Figur 3 Visar på hur ett protokollflöde löper. Till vänster visas hur kommunikationen sker mellan två 

personer. Till höger visas ett exempel på kommunikationsflödet mellan två datorer. 

 

Paket 
För att överföra data mellan två enheter måste data först omfördelas till paket.  Omfördelningen går 

ut på att segmentera data i till en förutbestämd storlek och ordning.  
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Figur 4 Enhet A skickar datapaket till Enhet B 

Till varje segment adderas sedan paketspecifik information som kallas header. Header-informationen 

behövs för att leverera paket till rätt mottagare, på samma sätt som adressen på ett brev behövs för 

att posten ska kunna leverera brevet till rätt mottagare.  

All information som skickas är kodad i binärform. I Figur 5 visas ett exempel på header-delen av ett 

paket 

 

Figur 5 Exempel på en header av ett UDP paket i binär form. 

För att mottagaren ska kunna tolka det binära meddelandet måste denna ha tillgång till den struktur 

som meddelandet följer. I Figur 5 är meddelandet kodat enlig UDP standarden. Mottagaren kan 

genom att använda Figur 6 tolka det binära datat. 

63 

Figur 6 Strukturen av ett User Datagram Protocol (UDP) paket. 

 Tolkningen skulle lyda att paketet skickades från port 49358 till port 5355 och efterföljande data är 

32 bitar lång. Checksumman, som är en kontrollsiffra på paketet, kan sedan användas för att verifiera 

att innehållet inte har ändrats vid överföringen.  

Vid felsökning är felsökaren intresserad av att se vad som skickats och tagits emot av en enhet. Men 

att för hand dela in och tolka den binära header-informationen är ett tidskrävande och monotont 

arbete. Det är därför önskvärt att automatisera förfarandet med hjälp av en applikation. Wireshark 

används för det ändamålet. 

                                                             
63

 http://tools.ietf.org/html/rfc768 
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Wireshark 
 
Wireshark är ett program som används till att analysera nätverkstrafik. Programmet kan antingen 

analysera nätverkstrafiken i realtid eller skapa en loggfil för senare analys. Wireshark stödjer för 

tillfället över hundra nätverksprotokoll64 med ett ständigt växande antal nya protokoll. Det finns även 

möjlighet att skriva egna protokollavkodare. Vidare har Wireshark stöd för filter, vilket medför att 

det går att filtrera resultatet på vissa nyckelord. 

 

 
Figur 7 Skärmdump av Wiresharks gränssnitt. Illustrerar hur Wireshark automatiserar tolkningen av header-

informationen som återfinns i Figur 5. 

Ericssons tillägg 
Ericsson har proprietära protokoll och Wireshark har inte tillgång till dessa. För att kunna avkoda de 

proprietära nätverksprotokollen måste företaget skapa och förse Wireshark med sina egna 

protokollavkodare. 

                                                             
64

 http://www.wireshark.org/faq.html#q1.10 
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När det kommer till att skriva egna protokollavkodare erbjuder Wireshark två olika alternativ. Det 

ena alternativet, dissector, infogar avkodaren direkt i Wireshark. De flesta protokoll är 

implementerade på det viset. Det andra alternativet, plugin, går ut på att kompilera avkodaren till en 

binär fil. Under Windows skapas det en dll-fil65, men i Linux skapas en SO-fil66.  

De protokollavkodare som tillhandahölls av Ericsson var av typen plugin. I Figur 8 ses en översiktbild 

av Wiresharks programstruktur. Det som är av intresse är den gråmarkerade plugindelen. Det är i den 

delen som den interna utvecklingen sker.  

 

 
Figur 8 Översiktsbild av Wiresharks programstruktur 

                                                             
65

 Dynamic Link Library, en fil för att dela object under runtime. 
66

 Termen SO står för Shared object och är Linux motsvarighet till en DLL-fil. 
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Inventering 
Syftet med inventeringen var att få tag på protokollavkodare samt de tillägg som har gjorts och på de 

utvecklare som hade gett upphov till dessa. Att finna alla protokollavkodare var av central betydelse 

då det var dessa som skulle distribueras vidare. Genom att få tag på upphovsmakarna skulle vi ha 

tillgång till de senaste tilläggen och ändringarna. Dessutom kunde dessa utvecklare, efter att ha blivit 

informerade om initiativet att skapa ett gemensamt utvecklingsprojekt, erbjudas ta över ansvaret 

över sina egna protokollavkodare. De skulle även ha möjligheten att vara med i Ericssons interna 

utveckling av Wireshark. Ansvarsfördelningen medför att man alltid kan vända sig till någon när 

problem uppstår, för att få råd och hjälp eller om man har önskemål. Vidare skulle detta medföra att 

eventuella inkompatibilitetsproblem åtgärdas av den ansvarige vid en uppdatering av Wiresharks 

källkod. 

Vi fick tillgång till källkoden från handledaren. Men däremot visade det sig vara problematisk att 

finna de ansvariga för varje protokollavkodare eftersom handledaren inte själv hade den vetskapen. 

På grund av att företaget är stort och geografiskt spritt fanns inte möjligheten att identifiera de 

personer som hade den kunskap vi eftersökte. Lösningen blev att handledaren själv fick bli ansvarig 

för alla protokollavkodare. 
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Beskrivning av verktygen som använts 

Inför sammanställningen av protokollavkodarutvecklingen letade vi efter verktyg som motsvarade de 

behov vi hade. Dessa behov var först och främst ett versionshanteringssystem, en plattform för att 

sprida information och slutligen ett effektivt sätt att distribuera protokollavkodarna. 

Examensarbetet hade begränsade likvida medel till att anskaffa proprietär programvara. Då 

lösningen endast var avsedd för internt bruk ställde vi krav på att verktygen skulle vara licensierade 

under öppen källkod. 

Nedan presenteras de verktyg som motsvarade våra behov och våra krav. 

Subversion 
Subversion (SVN) är ett versionshanteringssystem som används vid till exempel mjukvaruutveckling. 
Med hjälp av SVN kan flera personer delta i utvecklingsarbetet på ett kontrollerat och strukturerat 
sätt. 

Systemet bygger på att det finns en central server där alla filer lagras i ett projekt. Varje projekt har 
en unik länkadress. Via den länkadressen får varje utvecklare koppla sitt SVN-klientprogram67. Det är 
från klientprogrammet alla kommandon skickas.  

De vanligaste kommandon som vi använde var SVN-check out, SVN-commit, SVN-update, SVN-add. 
En SVN-check out innebär att klientdatorn hämtar ut alla filer som hör till projektet från SVN-servern 
till klientdatorn. Med kommandot SVN-commit skickar klientdatorn in filer till SVN-servern. Det görs 
när användaren på klientdatorn gjort egna tillägg till filerna som hämtats ut.  

En SVN-update används när filerna på klientdatorn som hämtats ut ska uppdateras. En uppdatering 
av filerna kan behövas när någon annan utvecklare i projektet skickat sina ändringar till SVN-servern, 
med SVN-commit. När kommandot SVN-update körs hämtar SVN-klientprogrammet alla ändringar i 
filerna som gjorts på SVN-servern till klientdatorn.  

Om användaren på klientdatorn skapar egna filer som inte hör till projektet, men vill lägga till det till 
projektet, då ska kommandot SVN-add användas. 

För att underlätta förståelsen presenteras ett exempel för läsaren. I exemplet finns det tre klienter 
som alla ska kopplas till samma projekt. 

Det första som görs är att klient A skapar ett projekt på SVN-servern. Alla filer som tillhör projektet 
kommer då få ett versionsnummer. Klient B och C tar reda på länkadressen till projektet och kör 
kommandot SVN-check out. De kommer kopiera filerna som tillhör projektet till sina respektive 
datorer. Alla kommer ha samma version på de filer som finns på klientdatorerna, se Figur 9 

 

                                                             
67

 I examensarbetet användes klientprogrammet Tortoise som finns att hämta hem på adressen 
http://tortoisesvn.tigris.org/ 
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Figur 9 Klient A skapar ett projekt som Klient B och C hämtar via kommandot SVN-check out. 

Om sedan klient B gör ändringar på en av filerna och sedan kör SVN-commit, skickas ändringarna till 
SVN-servern. I SVN-servern ökas versionsnumret på filen. Det betyder att den version av filen som 
ligger på klient A och B är äldre än den version av filen som ligger på SVN-servern. Det sker alltså 
ingen automatisk uppdatering av filerna på klientdatorerna, se Figur 10. 

 

Figur 10 Klient B gör ändringar i en fil som sedan skickas upp till SVN-servern med SVN-commit 
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För att klient A ska få tillgång till de senaste versionerna av filerna som ligger på SVN-servern måste 

klient A köra en SVN-update. Då jämförs filerna på klientdatorn A med filerna på SVN-servern och då 

upptäcker SVN-klienten att det finns nyare filer på SVN-servern och de kommer då hämtas ner till 

klient A. Klient C har fortfarande kvar gamla versionen av filen eftersom den inte kört SVN-update, se 

Figur 11. 

 
Figur 11 Klient A uppdaterar sin projektmapp med hjälp av SVN-update 
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Läget är nu följande, klient A har den senaste versionen av alla filer, likaså klient B. Klient C har inte 

den senaste versionen av de filer som klient B skickade upp till SVN-servern via kommandot SVN-

commit. Klient A väljer att skapa en ny fil som sedan ska läggas in i projektet. För att få med den nya 

filen till projektet ska som tidigare nämnts kommandot SVN-add användas. Efter kommandot SVN-

add körts läggs filen bara till lokalt på klient A:s dator. För att lägga till den till SVN-servern måste 

klient A göra en SVN-commit, se Figur 12 

 
Figur 12 Klient A lägger till en fil till projektet med kommando SVN-add och SVN-commit 
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För att alla klienter ska ha samma versionsnummer på filerna måste klient B och klient C köra en 

SVN-update. När de kör en SVN-update kommer även den fil som klient A lade till SVN-servern att 

laddas ner till klient B och C:s klientdator, se Figur 13. 

 
Figur 13 Klient B och C uppdaterar sina respektive projektmappar med SVN-update 

Det är grunderna i hur SVN fungerar. De kommandon som presenterades räcker för att bruka SVN så 
länge utvecklare inte sitter och ändrar i samma filer samtidigt. Självklart stödjer SVN det förfarandet 
men då är det fler kommandon som måste användas. Exemplet har bara varit en övergripande 
beskrivning av hur versionshantering av filer med hjälp av SVN fungerar.  

SVN löser våra behov som vi hade när det gäller att sammanställa utvecklingen av 
protokollavkodarna. Det medför ett smidigt sätt för utvecklarna att följa utvecklingen av 
protokollavkodarna.  
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Eforge 
Eforge en portal där projekt som skapas inom företaget kan publiceras.  För varje projekt som 

publiceras skapas bland annat ett forum, ett konto för versionshantering, mailinglistor, 

bugrapporteringssystem och annat som underlättar utvecklingen av ett projekt. När väl ett projekt är 

skapat kan andra medarbetare ansluta till projektet och bidra med både utveckling och felsökning. 

Eforge bygger på gforge68 som är licenserad under GPL. 

För att kunna använda sig av SVN-klienterna krävs det att det finns att tillgå en SVN-server. Då Eforge 

har en inbyggd SVN-server var det väldigt lämpligt att använda sig av den, istället för att som annars 

krävts, sätta upp en separat SVN-server. Eforge erbjöd även ett sätt för oss att nå ut till de anställda 

på Ericsson. 

                                                             
68

 www.gforge.org 
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Installjammer 

Installjammer69 är ett program för att grafiskt skapa installationsfiler, se Figur 14. Som grund bygger 

det på tcl\tk som är ett scriptspråk. Tanken med programmet är att det ska vara 

plattformsoberoende och stödjer i dagsläget ett flertal plattformar. De installerare som skapas har 

likartat grafiskt utseende oberoende av plattform. Det är baserat på öppen källkod och är licensierat 

under GPL. Med hjälp av Installjammer kan man via kommandotolken automatiskt skapa 

installationsfiler i samband med kompilering. 

 

 

Figur 14 Skärmdump av Installjammer som visar det grafiska gränssnittet i vilket man skapar installationsfiler 

Installjammer tillgodoser våra behov att på ett enkelt sätt installera de protokollavkodare som 

distribueras internt på Ericsson. 

                                                             
69

  www.installjammer.com 
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Presentation av arbetet 
Vår arbetsmetod presenteras nedan. Den följer det iterativa arbetssättet, där vi först skapar en 

lösning, som sedan förbättras med varje iteration. Förbättringsförslag kom både från handledaren 

och från vår strävan efter att automatisera systemet.  

Första iteration  
Vi satte oss in i systemet och byggde en första version av protokollavkodarna och installeraren. 

Wireshark källkod 

Det första vi gjorde var att sätta oss in hur Wireshark och dess utvecklingsmiljö var uppbyggd. Det 

gjordes främst genom att läsa Wiresharks utvecklingsguide, mailinglistor och genom skapande av en 

testprotokollavkodare70. Kontakt togs även med en Ericssonanställd som hade en del kunskap om 

Wireshark eftersom denne satt med i Wiresharks officiella utvecklingsteam.  

Genom handledaren fick vi tillgång till källkoden för protokollavkodarna. Vi förskaffade källkoden till 

Wireshark från officiella hemsidan. Den Wiresharkkällkod som vi hämtade var en senare version än 

den Wireshark källkod som protokollavkodarna var skrivna för. 

Vid kompileringen visade det sig att alla protokollavkodare inte gick att kompilera på grund av 

ändringar i Wiresharks källkod. Wireshark garanterar inte bakåtkompatibilitet och därför kan nyare 

versioner av koden innefatta förändringar i Wiresharks API. Mer information om detta problem 

kommer att diskuteras senare under rubriken problem i första iterationen.  

Efter vi satt oss in i hur utveckling och kompilering fungerade skulle vi nu bygga ett 

distributionssystem för att ge tillgång till de protokollavkodare som skapades på Ericsson. 

Eforge 

Vi skapade ett konto på Eforge och fick därigenom tillgång till en SVN-server. På den lade vi upp både 

källkoden för Wireshark och källkoden för protokollavkodarna. I Eforge fick vi möjlighet att skapa en 

hemsida som vi använde för att distribuera vår installerare. 

Installerare 

Först gjordes en snabb studie över vilka olika program som kan bygga installerare det fanns på 

marknaden. Ett krav var att det skulle vara öppen källkod. Ett annat krav var att det skulle kunna 

skapa installerare för både Windows och för Linux. Valet stod mellan NSIS71 och Installjammer. 

Anledningen till att NSIS var intressant berodde på att Wireshark har inbyggt stöd för det. Men valet 

föll på Installjammer som till skillnad från NSIS erbjöd ett grafiskt utvecklingsgränssnitt och stöd för 

flera plattformar.  

Vad installeraren skulle ha för uppgift var i grund och botten att kopiera filer till rätt plats på 

måldatorn. Innan kopieringen av filerna skulle en kontroll utföras. Den skulle undersöka om 

Wireshark fanns installerat på måldatorn. Vid avsaknad av installerat Wireshark skulle installationen 

inte fullföljas. Ett meddelande skulle även presenteras som uppmanade användaren att ladda ner 

och installera Wireshark.  

                                                             
70

 En protokollavkodare som inte innehöll någon funktionalitet utan endast skapades i utbildningssyfte. 
71

 http://nsis.sourceforge.net/Main_Page 
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Ett problem för installeraren var att hitta den katalog där de kompilerade protokollavkodarna skulle 

kopieras till. Vi fann två alternativ att lösa problemet på. Ett var att låta användaren själv ta ansvar 

och specificera på vilken plats protokollavkodarna skulle ligga. Det andra var att via ett script hitta 

sökvägen till den katalog där programmet var installerat.  

Efter samråd med handledaren valdes det senare alternativet. Under Windows kunde scriptet 

utnyttja registret då Installjammer har inbyggt stöd för registersökning. I Linux finns inte det stödet 

då Linux inte erbjuder någon motsvarighet till Windows register. Utvecklarna till Wireshark har under 

Linux angett en standardkatalog där alla protokollavkodare ska placeras. Sökvägen till den 

standardkatalogen är hårdkodad i Linux-installeraren72.  

Problem i första iterationen 

De större problemen som vi upptäckte i första iterationen var problem med olika kompilatorversioner 

och Wiresharks api. 

Kompatibilitetsproblem. 

Ett problem som fanns under Windows var att en protokollavkodare måste kompileras med samma 
version av kompilator som Wireshark är kompilerat med.  

Det är så att olika versioner av en kompilator73 använder sig av olika dll-filer vid kompilering. Dessa 
filer måste finnas tillgängliga på måldatorn för att protokollavkodarna ska fungera. Om man bygger 
en protokollavkodare med Visual Studio 2005 så fungerar inte den med en Wireshark som är 
kompilerad med Visual Studio 2008.  

Den ursprungliga tanken var att användarna av de internt utvecklade protokollavkodarna skulle ladda 
ner Wireshark från den officiella hemsidan och ladda hem den interna installeraren. Den lösningen 
visade sig inte fungera då den officiella releasen av Wireshark är kompilerad med Visual Studio 6 
(6.0) medan de interna protokollavkodarna är kompilerade med Visual Studio express 2005. (8.0).74 

API 

Ett annat problem var att Wiresharks API inte är stabilt i den meningen att utvecklarna av Wireshark 
inte garanterar bakåtkompatibilitet. Detta medför att de protokollavkodare man skapat för en viss 
version av Wireshark inte garanterat kommer fungera med en äldre eller en nyare version av 
programmet. 

En lösning på API problemet var att frysa den externa källkoden genom att lägga källkoden i Eforge. 

Istället för att som tidigare, då alla utvecklare hämtade ner källkoden till Wireshark från den officiella 

hemsidan skulle de hämta källkoden till Wireshark och protokollavkodarna från Eforge. Motiveringen 

var att på så sätt få en kodsynkronisering så att alla utvecklare använder samma version av källkoden. 

Det säkerställer att de protokollavkodare som utvecklades var skapade med samma versionsnummer 

av Wireshark.  

                                                             
72

 Som kuriosa kan nämnas att sökvägen är: /usr/local/lib/wireshark/plugins 
73

 Kompilatorn som användes var den som medföljde Microsoft Visual Studio Express Edition 2005 
74

 I skrivande stund gäller detta men utvecklarna av Wireshark har visat önskemål om att gå över till Visual 
Studio 2008. 
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Planering inför andra iteration 

För att lösa problemen med olika kompilatorversioner från första iteration presenterades några olika 
förslag. Förslagen behandlar hur man kunde gå tillväga för att utveckla protokollavkodare till 
Wireshark och hur distributionen av protokollavkodare skulle ske.  

Vi identifierade två typer av grupper till det här systemet. Dels finns de som utvecklar 
protokollavkodarna. Det är de som har behov av versionshanteringssystemet(SVN). Det är också 
utvecklarna som har till ansvar att se till att det inte uppstår några kompatibilitetsproblem mellan 
Wireshark och protokollavkodarna. Dels finns det de som bara är användare av Wireshark och de 
interna protokollavkodarna. De som är användare ska inte behöva ladda ner och kompilera 
källkoden. De ska inte heller behöva bry sig vilken kompilator Wireshark respektive 
protokollavkodarna är kompilerade med. Lösningsalternativen nedan utvärderas med hänsyn till de 
två typer av grupper som angetts. 
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Ericssonkompilerad Wireshark med en separat protokollavkodarinstallerare 

Då källkoden till Wireshark redan finns lokalt på utvecklarens dator föreslogs det att företaget bygger 
en egen exekverbar version av Wireshark. Denna version skulle distribueras internt på företaget via 
Eforge. Det skulle även skapas en installerare som ska installera företagets protokollavkodare.  
 
De fördelar som det här alternativet ger är att det finns en kontroll på vilken kompilator som både 
Wireshark och protokollavkodare kompileras med. Det finns alltså möjlighet att själv välja vilken 
kompilator som ska användas eftersom kompilering av Wireshark och protokollavkodare sker med 
samma kompilator. Vidare så finns det garantier för användaren att protokollavkodarna som 
installeras fungerar med den version av Wireshark som hämtas ner från Eforge. 
 
Användaren laddar ner och installerare två filer från Eforge. Filerna är Ericsson kompilerade 
Wireshark och installeraren innehållande protokollavkodarna, se Figur 15 

Det medför en del extra arbete för utvecklaren att kompilera en intern version av Wireshark och 
sedan lägga upp den versionen på Eforge.  

 
Figur 15 Användaren laddar ner en Ericsson kompilerad Wireshark och en protokollavkodarinstallerare. 
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Byte av utvecklingsmiljö 

Användarna laddar ner en exekverbar version av Wireshark från officiella hemsidan. Det kräver att 
utvecklarna byter kompilator på utvecklingsdatorn till samma version som den officiella versionen 
har kompilerats med.  

Upplägget följer den ursprungliga tanken att användarna laddar ner den senaste versionen av 
Wireshark från den officiella hemsidan. Utvecklarna kommer bara bygga en intern 

protokollavkodarinstallerare som läggs upp på Eforge, se Figur 16. 

Utvecklarna behöver vara uppdaterade med information gällande vilken kompilatorversion den 
officiella Wireshark är kompilerad med. När den officiella Wiresharkversionen kompileras med en 
annan kompilator kommer Ericsson protokollavkodare inte längre fungera. Det kräver att 
Ericssonutvecklarna byter till samma kompilator och bygger en ny protokollavkodarinstallerare.  

Det finns inga garantier att den kompilator som officiella Wireshark använder är tillgänglig till den 
plattform som Ericssonutvecklarna använder.75 Ett annat problem som kan uppstå är att 
protokollavkodarna inte fungerar på grund av ändringar i Wireshark API. Utvecklarna måste alltid 

kompilera och testa protokollavkodarna för varje officiell Wireshark uppdatering. 

  

Figur 16 Användaren laddar ner Wireshark från officiella hemsidan och protokollavkodarinstalleraren från 

Eforge 

                                                             
75

 Som exempel ges att Visual Studio 2008 inte fungerare under Windows 2000  
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Meddistribution av nödvändiga DLL:er 

En tredje variant är som i det föregående alternativet att användaren laddar ner en officiell version 
av Wireshark, se Figur 17. Utvecklarna behöver i det här fallet inte ta hänsyn till med vilken 
kompilator som officiella Wireshark är kompilerad med. Utvecklarna behöver däremot ta reda på 
vilka filer som behöver distribueras i installeraren för att protokollavkodarna ska fungera. 
 
Alternativt kan det finnas instruktioner för användaren om vilka extrafiler som behövs installeras för 
att protokollavkodarna ska fungera med den version av Wireshark som användaren installerat. Då 
överförs ansvaret från utvecklarna till användarna. 

Utvecklarna behöver inte tillhandahålla en speciell version av Wireshark, men det medför 
extraarbete vid övergång till annan kompilator. Det som krävs är att utvecklarna tar reda på vilka 

DLL:er som krävs för att protokollavkodarna ska fungera. 

 

Figur 17 Användaren laddar ner Wireshark från officiella hemsidan och protokollavkodarinstalleraren från 

Eforge. 
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Paketlösning 

Det sista alternativet som presenterades var att allting byggs ihop76, det vill säga att man kompilerar 
Wireshark med alla protokollavkodare som läggs upp på Eforge. De uppenbara fördelarna är att allt 
är hopslaget och endast en installationsfil krävs för användaren, se Figur 18.  

Fördelen är även en nackdel för användaren och utvecklaren. Det beror på när protokollavkodarna 
uppdateras måste användaren nämligen ladda ner hela paketet innehållande både Wireshark och 
protokollavkodarna. För utvecklaren betyder det att en ny Wireshark version måste byggas och 
tillhandahållas efter varje ändring i en protokollavkodare. Det är tidskrävande att kompilera både 

Wireshark och protokollavkodarna jämfört med att endast kompilera protokollavkodarna. 

 

Figur 18 Användaren laddar ner Wireshark med alla protokollavkodare från Eforge. 
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 Protokollavkodarna blir av typen dissector, som tidigare nämnts 
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Andra iteration 
Efter diskussion med handledaren så valdes alternativet Ericssonkompilerad Wireshark med en 

separat protokollavkodarinstallerare.  

Distribution 

Vi kompilerade Wireshark och skapade en protokollavkodarinstallerare och lade upp dessa på Eforge. 

En person, handledaren, utsågs vara ansvarig för att kompilera och lägga upp den senaste versionen 

av Wireshark och protokollavkodarinstalleraren på hemsidan. Ansvaret sträckte sig även över att se 

till att den interna källkoden av Wireshark hålls uppdaterad med jämna intervall med den externa 

källkoden.    

Metod för uppdatering av källkod 

Ett problem som uppstår tillföljd av att frysa källkoden är att företaget går miste om utvecklingen 

som sker successivt i den externa källkoden.77 I dagsläget finns inget inbyggt stöd i SVN-klienterna för 

hantering av källkod som utvecklas på flera olika repository 78. Däremot finns det en metodik för att 

lösa problemet som kallas Vendor branch79. Metodiken innefattar flera steg och är för omfattande 

för att beskrivas i rapporten. Vi har själva utvecklat en metodik som bygger på Vendor branch men 

som är mindre omfattande. Anledningen till den mindre omfattningen i vår lösning är att vi har 

separerat Ericsson proprietära källkod från Wiresharks källkod vilket medför att inga interna 

ändringar görs i den externa källkoden. Vendor branch är mer generell då den tillåter interna 

ändringar i den externa källkoden.  

  

                                                             
77

 Det kan röra sig om buggfixar och tillägg av ny funktionalitet. 
78

 Ett projekt som ligger under ett versionshanteringssystem 
79

 http://svnbook.red-bean.com/en/1.1/ch07s05.html 
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Genomgång av utvecklad uppdateringsmetodik 

 

Steg 1 

Ansvarig för uppdateringen skapar en tom mapp och hämtar ut hela projektet till den mappen. 

Hämtningen sker från Eforge via kommandot SVN-check out, se Figur 19. 

 

Figur 19 Till vänster, den ansvarige uppdateraren skapar en tom mapp som projektet ska hämtas till.  Till 

höger i bild är projektet nerladdat från Eforge till den lokala mappen. 

SVN sparar all information om projektmappen i speciella undermappar80. Informationen som sparas 

används av SVN-klienten för att hålla reda på vilka filer som uppdaterats eller behöver uppdateras. 

Vidare finns information om vilka filer som raderats eller adderats.81  

                                                             
80

 Dessa undermappar har namnet .svn 
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Den här informationen utnyttjade vi för att kunna uppdatera Ericssons interna Wireshark-källkod 

samtidigt som vi behöll protokollavkodarnas källkod och versionshistorik.  Genom att radera alla filer 

i projektmappen, förutom SVN-informationen och mappen innehållande protokollavkodarna kunde 

vi använda SVN-klienten för ta reda vilka ändringar som skett mellan den interna källkoden och den 

externa källkoden för Wireshark. Ett skript skapades för att automatisera processen med att radera 

oönskade filer.  

Steg 2 

Exekvera skriptet som nämns i föregående stycke.  När skriptet exekverat klart återstår en mapp 

innehållande SVN-information och Ericssons proprietär källkod, se Figur 20.  

 

Figur 20 Raderskriptet exekveras och kvar återstår en mapp som innehåller Ericssons projektfiler samt all 

SVN information 

                                                                                                                                                                                              
81

 http://svnbook.red-bean.com/en/1.4/svn-book.pdf 
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Steg 3 

Ladda ner den senaste versionen av Wiresharks källkod och kopiera in alla filer rekursivt till den 

mapp som för tillfället endast innehåller SVN informationen och Ericssons proprietära kod. Resultatet 

är nu att det finns en mapp som innehåller SVN information från den gamla Wireshark versionen och 

källkod från den nya Wireshark versionen se Figur 21. 

 

Figur 21 Till vänster hämtas den senaste versionen av Wiresharks källkod till en lokal mapp. Till höger i bilden 

visas hur uppdateringen av Wiresharks källkod går till. 

Steg 4 

För att säkerställa att protokollavkodarna fungerar med den nya källkoden ska en kompilering 

utföras. När man kompilerar källkoden skapas ett antal nya objekt filer. Vi vill undvika att dessa 

objektfiler hamnar i Eforge repository vid en SVN-commit. Därför ska en kopia av källkodsmappen 

skapas och i denna mapp utförs kompileringen.   
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Om kompileringen inte går igenom och det beror på en protokollavkodare ska den ansvarige för 

protokollavkodaren kontaktas. Om det inte beror på något fel med protokollavkodare ska felet 

åtgärdas av uppdateringsansvarig. Om inget fel uppstår ska den kopierade mappen raderas se Figur 

22. 

 

Figur 22 För ett säkerställa att protokollavkodarna fungerar med den nya versionen av Wiresharks källkod 

ska en kompilering utföras i en temporär mapp. 
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Steg 5 

En SVN-check for modifications82 ska utföras på mappen som innehåller den nya källkoden, se Figur 
23. 

 

Figur 23 Undersök vilka filer som uppdaterats, raderats, ändrats i Wireshark sedan förra versionen. 

 De alternativ som SVN visar är, missing, non-versioned, modified och unmodified, se Figur 24. 
Tolkningen av dessa blir i det här fallet, missing betyder att filen fanns i gamla versionen av 
Wiresharks källkod men inte i nya versionen av Wiresharks källkod.  

 Non-versioned betyder att filen har tillkommit i nya versionen av Wiresharks källkod, men att den 
inte fanns i gamla versionen av Wiresharks källkod. 

Modified betyder att filen finns i båda versionerna av Wiresharks källkod, men har ändrats mellan 
gamla och nya versionen av källkoden. Om filen är unmodified behöver ingen rättelse göras. 

                                                             
82

 SVN-klient programmet jämför den lokala arbetskopian med SVN-servern för att identifiera olikheter mellan 
dessa. 
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Figur 24 Lista över skillnader mellan filerna på den lokala arbetskopian jämfört med SVN-servern. 

Den ansvarige uppdateraren vet nu om vilka filer som har uppdaterats eller försvunnit från 
föregående version. Med den informationen till hjälp kommer den lokala arbetskopian att ordnas på 
följande sätt, alla filer som är missing ska raderas med hjälp av SVN-delete, de filer som är non-
versioned ska adderas med hjälp av SVN-add och resten av filerna kommer att uppdateras med hjälp 
av SVN-commit som slutligen sker när de andra stegen är klara, se Figur 25. 
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Figur 25 Slutligen när allt fungerar som det ska, är det dags att införa alla ändringar till SVN-servern. 

Installeraren 

Ett problem uppdagades vid testning av installeraren. Det visade sig att om Wireshark var aktivt vid 

installationstillfället av protokollavkodarna så uppstod konflikt mellan installeraren och Wireshark. 

Det medförde att installeraren utökades med en funktion som kontrollerade om Wireshark var 

aktivt. Om så var fallet uppmanades användaren att avsluta Wireshark. 

Protokollavkodarna byggs mot en viss version av Wireshark. Detta med anledning att Wiresharks API 

kan ändras. Protokollavkodarinstalleraren måste garantera att protokollavkodarna är kompatibla 

med den installerade versionen av Wireshark. Kontrollen sker genom att jämföra den installerade 

Wiresharks versionsnummer med det versionsnummer av Wireshark som protokollavkodarna är 

byggda mot. Om det visar sig att versionsnumren inte överensstämmer medges ej installation. En 

uppmaning till att ladda ner rätt version av protokollavkodarinstalleraren ges.  
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Tredje iterationen  
I den tredje och sista iterationen skulle en Linuxinstallerare byggas, en hemsida skapas och slutligen 

utöka en protokollavkodare.  

Linux 

Ericsson hade önskemål om att protokollavkodarna även skulle fungera under Linux. Linux är en bred 

benämning som innefattar många distributioner, men internt på Ericsson används främst SUSE-

distributionen83. 

 Vi fick inte tillgång till en dator som hade SUSE-distributionen installerat. På grund av vissa 

säkerhetsbegränsningar valde vi att inte installera SUSE-distributionen på de datorer vi hade tillgång 

till. Lösningen blev att vi installerade och körde SUSE genom VMWare84.  

I samråd med handledaren bestämdes att vi skulle skapa en protokollavkodarinstallerare och en 

Ericsson kompilerad version av Wireshark som kunde installeras och köras under SUSE-

distributionen.  

Övergången för protokollavkodarna var inte problemfritt. Några protokollavkodare använde sig av 

externa dll-filer vid sin avkodning. För att få dessa protokollavkodare att fungera modifierades deras 

källkod till att innehålla kontroller. Kontrollerna såg till att om protokollavkodaren körde under en 

Linux miljö skulle den funktionalitet som använde sig av de externa d dll-filer inte köras. 

Ett annat problem som uppdagades var att Linux och Windows använder olika textformat. Det 

resulterade i att det inte gick att kompilera protokollavkodarna. Vi hittade och utnyttjade ett 

program som kunde omvandla mellan de olika textformaten 85.  

Det krävdes mer arbete för att lägga till protokollavkodarfiler under Linux. I Windows miljö utförde 

Wireshark en kontroll där den sökte efter en fil med benämningen Custom.nmake. Om filen 

existerade förmedlade Wireshark de protokollavkodarkommandon utvecklaren matat in. Filen tog 

senare hand om ansvaret över kommandoexekveringen. Wireshark erbjöd ingen sådan 

konfigurationsmöjlighet under Linux. Protokollavkodar inställningar var hårdkodade i Wiresharks 

egna konfigurationsfiler. Att koda in inställningarna för Ericssons protokollavkodare i Wiresharks 

inställningsfiler skulle bryta mot principen om att hålla Ericssons interutvecklade kod separat från 

Wiresharks källkod. Ett beslut togs därför för att skapa en Linux variant till Custom.nmake och sedan 

försöka få med ändringen i Wiresharks källkod. Efter skapande av en lösning skickades koden till en 

utvecklare i Wiresharks utvecklingslag och denne införde ändringarna i källkoden. 

Anpassningen av protokollavkodarinstalleraren för Linux miljö var enkel. Protokollavkodarna 

kompilerades till SO-filer och dessa skickades med i installeraren. Under Windows kunde 

installeraren utnyttja registret då Installjammer har inbyggt stöd för registersökning. I Linux finns inte 

det stödet då Linux inte erbjuder någon motsvarighet till Windows register. Utvecklarna till 

                                                             
83

 http://www.novell.com/linux/ 
84

 http://www.vmware.com/ 
85

 Programmet heter dos2unix, mer information kan hittas på 
http://linuxcommand.org/man_pages/dos2unix1.html 
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Wireshark har under Linux angett en standardkatalog där alla protokollavkodare ska placeras. 

Sökvägen till den standardkatalogen är hårdkodad i Linux-installeraren86.  

Att kompilera och skapa en installerare för Wireshark under Linux var inte lika enkel.  Efter att ha 

spenderat mycket tid på att försöka få Wireshark installeraren funktionell ansåg handledaren att vi 

bör prioritera annat.  

Hemsida 
Vi hade som ett delmål att försöka förenkla och automatisera den process som vi har skapat. Ett steg 

i den processen var att ladda upp och distribuera Wireshark och protokollavkodarinstalleraren. Från 

början lades dessa två filer upp på Eforge interna hemsida. Det var ett tidskrävande moment. 

För att förenkla det steget skapade vi en extern87 Eforge hemsida. Efter den ansvarige kompilerat 

Wireshark och byggt protokollavkodarinstalleraren skickades dessa filer via ett ftp-program88 till 

Eforge. På den hemsida vi skapat publicerades sedan dessa filer automatiskt med hjälp av ett skript. 

Den ansvarige uppdateraren följer vid nästa uppdatering av Wireshark och protokollavkodaren 

samma steg, det vill säga att skicka filerna till Eforge via ftp. De gamla versionerna av Wireshark och 

protokollavkodarinstallerarna behöver inte raderas. Detta eftersom publiceringsskriptet jämför 

filernas tidsstämpel och tar endast med den senaste versionen på hemsidan. 

Utökning av protokollavkodare 

Som tidigare nämnts har protokollavkodare byggts efter utvecklarnas behov. Detta har medfört att 

det finns protokollavkodare som inte var fullständigt implementerade och endast avkodade delar av 

protokollspecifikationen. Vi fick i uppdrag att färdigställa implementationen för ett av dessa 

protokoll. Arbetet påbörjades med att modifiera protokollavkodarkällkoden för att få denna att 

överensstämma med protokollspecifikationen.  

Sedan skapade vi en loggfil med testdata. Dessa testdata användes för att verifiera att vår 

implementation av protokollet var korrekt. Efter att protokollavkodaren genomgått verifieringen 

avslutades arbetet med skapandet av en ny protokollavkodarinstallerare som sedan lades upp på 

hemsidan. 

                                                             
86 Som kuriosa kan nämnas att sökvägen är: /usr/local/lib/wireshark/plugins 
87 För att komma åt filerna internt på Eforge var man tvungen att ha tillgång till användarnamn och lösenord. Vi 
skapade i samråd med Eforge administratören en extern hemsida på Ericssons intranät. För att komma åt dessa 
filer krävdes ingen inloggning, men man behöver ha tillgång till Ericssons interna nätverk.  
88

 Ett program som använder FTP protokollet för att överföra filer från datorn till servern. Vi använde WinSCP, 
http://winscp.net/eng/index.php 
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Slutsats 

Resultat och diskussion 
Resultatet blev både ett system som sammanställde Ericssons protokollavkodarutveckling och en 

mer generellt metodik för hur ett företag kan gå tillväga vid införande av öppen källkod.  

Ericsson 
Från Ericssons synvinkel uppfylldes samtliga direktiv som hade ställts och vi har blivit informerade om 

att de var nöjda med resultatet. Det enda direktivet som vi inte anser ha uppfyllt fullt ut är 

informationsspridning. Informationsspridning på företaget var i vårt fall problematiskt. Vi publicerade 

visserligen projektet på Eforge men få anställda har kännedom om Eforge. Handledaren 

utannonserade även projektet på företagets intranät. Men på grund av intranätets uppbyggnad och 

struktur nåddes endast en mindre målgrupp. Att lösa ett stort företags interna 

kommunikationsproblem ligger utanför examensarbetets ramar. Vid examensarbetets slut användes 

systemet flitigt och vi prognoserar utifrån företagets framtida behov av nätverksavkodning att 

användningen kommer öka. 

Risker 

Ericsson är ett globalt företag med många anställda. Det finns alltid en risk att en anställd, antingen 

av oaktsamhet eller avsiktligt distribuerar protokollavkodarna externt. För att förhindra oaktsam 

spridning har vi både i protokollavkodarinstalleraren och på hemsidan uppmanat användarna att 

protokollavkodarna endast är avsedda för internt bruk.  

Problemet med vidaredistribution är inte unikt för öppen källkod. Problemet existerar även för 

proprietär programvara. Exempelvis kan en anställd på ett företag ge ut både licensnyckel och 

programvara till en kund eller bekant.  

Det kan argumenteras om riskerna för externspridning är större för öppen källkod. De anställda kan 

ha en felaktig uppfattning att inga restriktioner tillkommer med öppen källkod. Det finns 

restriktionsfria öppen källkods licenser, men majoriteten av licenserna har restriktioner som blir 

gällande vid extern distribution.  

Konsekvenserna av olovlig spridning av öppen källkod är svåra att förutse. Utvecklingen av öppen 

källkod drivs oftast inte av ekonomiskt intresse. Därför sker ingen direkt ekonomisk förlust vid 

intrång. Däremot har utvecklarna intresse av att intrånget ska upphöra eftersom det bryter mot de 

principer som programmet är utvecklat efter. 

Om extern distribution skulle ske med protokollavkodarna är det enkelt för Ericsson att upphöra med 

intrånget. Detta av anledning att Ericsson inte har som syfte att sprida protokollavkodarna utanför 

företaget. Hade det däremot varit så att öppen källkod ingick olovligt i ett system som Ericsson säljer 

skulle konsekvenserna vara annorlunda. Det kan bero på att det kan bli kostsamt att återkalla och 

ersätta de delar av systemet som bryter mot licensen. 

När det gäller risker med intrång av tredjemansrättighet finns dessa risker både i proprietär och i 

öppen källkods programvara. Men vid proprietär programvara kan man alltid fördela riskerna genom 

licensavtalet. Någon sådan riskfördelning finns inte i öppen källkods licens. Det är enklare att 
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upptäcka intrång när källkoden är tillgänglig, som den är när programvaran är licensierad under 

öppen källkod. I proprietär programvara finns oftast inte källkoden tillänglig vilket medför att 

tredjemans källkod kan vara svårt att upptäcka. Ur ett sådant perspektiv kan det anses vara mindre 

risk att använda sig av proprietär programvara än programvara som är licensierad under öppen 

källkod. 

Generell Metodik 
Den metodik som utarbetats kan användas av ett företag som vill anskaffa ett program som är 

licenserad under öppen källod. Metodiken tillåter även att företaget utvecklar egen kod som ett 

komplement till programmet. Restriktioner kan finnas vid extern vidaredistribution beroende på 

vilken öppen källkods licens som gäller.  

Om licensen innehåller en copyleft klausul måste all källkod som distribueras i samband med den 

öppna källkoden licenseras under samma licens. Rent konkret innebär det att företagets interna 

källkod då måste distribueras under öppen källkod licens. Generellt sett så finns inga sådana 

restriktioner för intern distribution. Detta medför att ingen kan påtvinga företaget att ge ut de 

modifieringar som företaget gjort så länge ingen extern vidaredistribution sker. 

Nedan presenteras de punkter som vi anser måste behandlas vid införandet av öppen källkod.  

• Först måste en licensutvärdering göras på den licens som programmet har. 

• Innan införandet av ett program av öppen källkodlicens ska en utvärdering göras med någon 

av de olika metoder som finns att tillgå. Vi har presenterat OSMM i rapporten. 

• Företaget kommer behöva hantera externa förändringar av källkoden. Förändringarna som 

sker kan bryta funktionaliteten mellan de interna tilläggen till den externa källkoden. 

• Ett sätt att hantera förändringen är att frysa den externa källkoden genom att kopiera in den 

i ett internt versionshanteringssystem. Det kräver att företaget sätter upp ett 

versionshanteringssystem. Det finns flera olika lösningar på detta. Antingen sätter företaget 

upp en ren SVN-server eller genom att utnyttja en plattform, exempelvis Gforge. 

• För att hålla sig uppdaterad med de förändringar som sker av den externa källkoden krävs en 

metodik för kodsynkronisering. Exempel på en synkroniseringsmetodik är Vendor Branch. I 

rapporten har vi presenterat en enklare variant av denna. Vi rekommenderar att företagets 

interna utvecklade kod ligger separat från programmets källkod. Det medför att det blir 

enklare att hålla den interna källkoden uppdaterad.  

• Företaget behöver dessutom utveckla en struktur för ansvarsfördelning. Den ska behandla 

vem som är ansvarig för uppdatering och utveckling. 
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Reflektioner 
Det som presenterats i rapporten speglar inte på något sätt hur mycket tid vi egentligen lagt ner på 

vårt examensarbete. Det har varit massor av problem som inte tagits upp då vi ansett att de var av 

föga intresse för läsaren. Men för att ge läsaren en lite mer nyanserad bild av hur mycket tid och 

energi som vi lagt ner ges här en liten inblick på dessa typer av problem.  

Vi har plöjt igenom manualer, guider, rapporter, forum, böcker och mailinglistor om allt från vad som 

gäller angående licenser till hur man ändrar versionsnummer i Wireshark. Just licensbiten har tagit en 

hel del tid i anspråk då vi inte har någon som helst juridisk bakgrund. Att bara sätta oss in i juridiska 

termer tog oss tid. Vi har en gedigen bakgrund inom programmering men de problem som vi ställdes 

för var av en helt annan karaktär än de vi var vana vid. Det rörde sig dessutom om andra typer av 

programmeringsspråk som vi inte stött på innan.  

Ett annat problem som vi stötte på var kombinationen begränsad hårdvara, krävande 

utvecklingsmiljöer och ett störande antivirusprogram. Vid en kompilering som kördes på en virtuell 

maskin samtidigt som antivirusprogrammet körde blev systemet i princip obrukbart. Det tog alltså 

väldigt lång tid att kompilera och felsöka.  

Innan examensarbetet skapade vi en tidsplan som finns i bilaga A. Vi anser att vi följt den ganska bra. 

Vi kom igång tidigare än beräknat med licensfrågor. Men det var bra, för licensfrågan tog mer tid än 

vi först avsatt. Om man tittar på tidsplaneringen finns det finns två iterationer planerat. I praktiken 

blev det tre iterationer. Vidare ser man att det inte finns så mycket rapportskrivning inplanerat i 

tidsplaneringen. Tanken var från början att vi skulle skriva på rapporten kontinuerligt med det 

praktiska arbetet, men det visade sig att vi inte följde upp den tanken. I efterhand anser vi att vi 

skulle planerat in mer tid för att skriva på rapporten. Det kan även nämnas att rapportskrivningen 

tagit mer tid av vad vi trott från början. Omfånget var initialt alldeles för stort på teoridelen. Den 

omfattade bland annat internationella bestämmelser angående licensering av immateriellrätter. 

Operativsystem 
De datorer vi tillhandahöll av Ericsson hade Windows NT installerat. Ericsson var mitt uppe i en 

uppgradering och våra handledare hade redan uppgraderat till Vista och körde Visual Studio 2008. Då 

Visual Studio Express 2008 inte stödjer Windows NT krävdes det att vi uppgraderade till Windows 

Vista. Denna process krävde att man fick tillstånd att uppgradera. Då Ericsson hade en 

prioriteringslista över vems tur det var att uppgradera var vi tvungna att förhandla till oss en bättre 

position på denna lista. Efter det var klart var vi tvungna att vänta till processen kört igång med 

uppgraderingen. I den processen ingick en kort utbildning, själva uppgraderingen, migrering av 

program och en del annat. Det tog ett par dagar att utföra dessa steg. 

Då Ericsson hade som mål att protokollavkodarna även skulle fungera under Linux var vi tvungna att 

få tillgång till en dator med Linux förinstallerat. Det visade sig vara lättare sagt än gjort, och slutade 

med att vi fick köra Linux Virtuellt med hjälp av VMware89.  Att få igång Linux under VMware var 

omfattande och tog en hel del tid. Dessutom krävdes ett antal ominstallationer av Linux innan allt 

fungerade som det skulle. Den Linux variant som vi startade med var Ubuntu. Efter ett tag visade det 
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sig att Ericssons officiella Linux version var SUSE. Den versionen av SUSE som vi lyckades få tag på 

internt var dessutom en äldre version. Det visade sig nämligen när vi installerat den versionen av 

SUSE att Novell90 inte gav ut några uppdateringar till den längre. Det medförde att vi inte fick tillgång 

till de extra verktyg som behövdes för att kompilera Wireshark. Vi försökte att hitta någon med en 

nyare utgåva av SUSE på företaget. Till slut hittade vi en anställd med den senaste versionen. Att bara 

få igång Linux har varit både tidskrävande och komplicerat. 

Protokollavkodare under Linux 
För att underlätta utvecklingen av protokollavkodarna till Linux så anpassade vi Wireshark. För att 

kunna göra det var vi tvungna att sätta oss in i hur GNU Autoconf, Automake och Libtool fungerade. 

Dessutom satte vi oss in i hur GNU m4, som är ett skriptspråk, fungerade. Resultatet talar för sig 

själv, då vi fick in våra ändringar till den officiella versionen av Wireshark.  Att bara använda sig av de 

olika verktygen som nämnts i det här stycket är inte så svårt. Däremot var det mycket svårt att 

komma igång med att utveckla systemet.  

Installerare 
Innan examensarbetet hade vi inga erfarenheter av att skapa en installerare. Vi blev tvungna att sätta 

oss in i hur en installerare fungerar. Vårt mål var inte att skapa en programinstallerare utan skapa ett 

sätt att sprida filer på. Den informationskälla vi hade att tillgå var Installjammers tutorial, 

hjälpmanual och forum. Eftersom Installjammer erbjöd ett grafiskt användargränssnitt tog det inte 

lång tid att komma igång och skapa vår första installerare. Men för att anpassa installeraren till att 

exempelvis kontrollera om Wireshark var installerat krävdes kunskap i TLC/TK. Denna kunskap 

inhämtades främst genom att söka reda på Installjammers forum. Formatering av strängar var bland 

de svårare uppgifter vi var tvungna att lösa och informationen om hur TLC/TK hanterade strängar 

hämtades på diverse hemsidor som behandlade TLC/TK. 

All utveckling var behovsdriven. Behovet utvecklades från vårt mål att automatisera systemet så 

långt som möjligt. Handledaren ansåg att installeraren borde vara enkel för utvecklare att kompilera 

och enkelt för användare att installera.  

Utvecklarna kompilerade protokollavkodaren i kommandotolken genom att använda nmake under 

Windows och gnu-autotools under Linux. För att förenkla kompileringen av installeraren skulle 

nmake/gnu-make script vara tvungna att skrivas som automatiserade byggande av installeraren.  

Installjammer hade stöd för anrop från kommandotolken vilket underlättade arbetet, men vi var 

ändå tvungna att anskaffa information om hur gnu-make och nmake fungerade. Ericsson hade många 

protokollavkodare och det var arbetskrävande att lägga till och ta bort protokollavkodare. Vi 

automatiserade förfarandet genom att delegera repetitiva uppgifter till skriptet. Automatiseringen 

krävde special kunskap i hur gnu-make och nmake fungerade och det tog tid att anskaffa den 

kunskapen. 

Installeraren ställde inte till några problem under Linux. Endast ett installerarspecifikt problem dök 

upp och det hade att göra med att en installerare var tvungen att ha administratörsrättigheter vid 

körning. Detta problem åtgärdades dock rätt snabbt genom sökning i Installjammers forum. 
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Bilaga 

Bilaga A 

Tidsplanering 
Centralisera ett öppen källkodsprogram som används på företag med många användare.  

Varje fredag kommer en statusrapport skickas till handledare och examinator.  

Vecka  

35 Introduktionsvecka, acklimatisering, ta reda vad som redan har gjorts.  

36 Stadie 1. (Vecka 36-38) Formulera en strategi  

37 Vilka är användarna/tänkta användare, hur når man ut till dem. Vilka krav som  

ställs. Licensfrågor etc.  

38 Lägga fram en plan för framtida underhåll, distributions & kommunikations - 

kanal, möjlig ansvarsfördelning  

39 Stadie 2.  (Vecka 39-43) Implementera strategin  

40-43 (installationshanterare, kommunikationskanal, etc...)  

44 Stadie 3. (Vecka 44-38) Halvtidskontroll / Reflektion över gjort arbete samt  

revision över kommande arbete  

45-47 Stadie 4. (Vecka 45-47)  Implementera strategin, iteration 2  

48-50 Stadie 5. (Vecka 48-50)  Beslut om nyttjande av kvarvarande tid  (ex  

implementering av Wireshark protokoll)  

51-52 Ledigt  

1 Rapportskrivning, sammanställning/revidering av skrivet material  

2 Rapportskrivning, sammanställning/revidering av skrivet material  

3 Förbereda framläggning  

4 Framläggning 

 


