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Abstract 
The purpose of this thesis was to create a communication interface which insures that 
all the right hardware is in its right place in the IS‐node before Ericsson AB delivers it to 
their customers. One of the first parts of this work was to make sure it is possible to 
create such an interface for IS. This thesis then explains how to construct an interface 
that retrieves information from the IS‐node into a C#‐application. One important part of 
this project was to collect information and transform it to an XML output with the 
purpose of then being used in other applications in the future. The application created 
within the scope of the thesis exports the information retrieved from the IS‐node in an 
XML‐file or a text‐file. Its communication interface delivers the right information 
retrieved from the node. Through this application it is therefore possible compare this 
information to the order specification and make sure that Ericsson AB delivers the right 
hardware in the node.   
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Sammanfattning 

Examensarbetet har syftet att leverera ett kommunikationsgränssnitt som säkerställer 
att rätt hårdvara befinner sig i IS‐noden innan Ericsson AB levererar produkten till 
kund. En av uppgifterna blev att kontrollera om det är möjligt att skapa ett sådant 
gränssnitt för IS. Utvecklingsverktyget för applikationen valdes till C# och Microsoft 
Visual Studio 2005. Rapporten beskriver hur man kan göra ett 
kommunikationsgränssnitt för att erhålla information från IS‐noden på ett bra och 
pålitligt sätt. En viktig del i arbetet var att presentera det erhållna svaret så att det i 
framtiden går att använda informationen i andra applikationer. Valet blev att göra en 
XML‐fil av informationen som returnerades från noden men man kan även generera en 
text‐fil om så behovet finns. Kommunikationsgränssnittet levererar rätt information och 
användaren kan nu erhålla rätt svar från noden och dessutom kontrollera informationen 
mot orderspecifikationen manuellt. 
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Förord 
Examensarbetet utfördes i samarbete med Ericsson AB i Katrineholm och jag vill därför 
rikta ett tack till företaget. Ett tack till alla er också som har bidragit med synpunkter för 
att förbättra rapporten. Jag vill tacka min examinator David Gundlegård, 
programmeringshandledaren Johan Franzén samt min kontaktperson på Ericsson AB 
Thomas Andersson. Jag vill även rikta ett stort tack till mina handledare på företaget 
Petter Widlund, Roger Andersson och Samuel Jansson som har stöttat mig i mitt 
projektarbete. 
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1. Inledning 
Detta kapitel kommer att belysa syftet och bakgrunden med examensarbetet samt vilka 
frågor som examensarbetaren stod inför. Slutligen kommer kapitel 1.4 att ta upp på vilket 
sätt applikationen växte fram till en fungerande applikation för kontroll av IS‐noder.  

1.1. Bakgrund 
Ericsson AB tillverkar och levererar olika typer IS‐noder till sina kunder. En sådan nod kan 
bestå av flera kretskort som är insatta i ett kretskortmagasin för att tillhandahålla olika 
typer av telekomtjänster. Noderna som kunden har beställt kan se ut och fungera på olika 
sätt och det är Ericssons uppgift att se till att kunden får det den har beställt. Ericsson AB i 
Katrineholm vill således ha ett kommunikationsgränssnitt för att få en bra inventering av 
hårdvaror i olika noder. Uppdraget blev följaktligen att undersöka om detta är genomförbart 
och vilka tillämpningsbara lösningar som kan utnyttjas i applikationen. Att kontrollera att 
noden har den konfiguration som kunden har beställt och att detta utförs på ett så snabbt 
och säkert sätt som möjligt är viktigt. I dagsläget finns det inget bra kontrollsystem för att 
matcha kundorder mot faktisk konfiguration i ett tidigt stadium av testprocessen. Denna 
process bör helst automatiseras för att kunna tillhandahålla ett säkert och snabbt sätt att 
verifiera att rätt hårdvara befinner sig i noden samt för att öka spårbarheten för levererade 
noder. Ett behov av att sammanställa och lagra den insamlade informationen på ett sådant 
sätt att den lätt kan användas av andra applikationer är även det av största vikt. Då det är 
tidskrävande att manuellt göra denna inventering så kan ett program göra detta på ett 
effektivt och säkert sätt. 

1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med examensarbetet är att skapa ett kommunikationsgränssnitt mellan olika typer av 
noder och användaren för att säkerställa att rätt hårdvarukonfiguration är befintlig.  
Planerad frågeställning: 

• Hur kan man skapa en anslutning mellan kretskortsmagasin och ett 
användargränssnitt?  

• Hur kan man säkerställa att rätt antal och typ av kretskort finns i magasinet? 
• Finns det möjligheter att ta reda på specifik information från varje kretskort i noden 

och hur läser man ut den informationen? 
• Hur säkerställs att informationen erhålls och sparas på ett sätt som förenklar 

användningen i andra applikationer? 

1.3. Avgränsningar 
Det färdiga programmet har ett kommunikationsgränssnitt som levererar en fil i XML‐
format såväl som i en vanlig textfil. Hur filerna i ett senare skede används vidare kommer 
detta projekt inte att beröra.  

1.4. Metod 
Innan utvecklingen av applikationen påbörjades utfördes en litteraturstudie som ligger 
tillgrund för programmeringen av applikationen. Litteraturstudien omfattade Secure Shell, 
Ethernet, TCP, IP, C# och Itegrated Site. I studien så inhämtades information så att 
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programmeringen kunde påbörjas av applikationen. Applikationen består av fyra delar och 
dess delar är användargränssnitt, Secure Shell, exportering till XML och den iterativa delen 
där alla anslutningar samt förfrågningar görs mot noden. I användargränssnittet infördes en 
enkel layout i form av textfält och knappar. Innan den iterativa delen påbörjades så 
inhämtades information om vald Open Source SSH. Denna SSH valdes pågrund av att den var 
fri och gratis att användas i andra applikationer. Den öppna källkoden hämtades från 
www.tamirgal.com.[10] När tillräckligt om information hade samlats om SSH, IP, TCP och 
Ethernet så påbörjades programmeringen av den iterativa delen. Den iterativa delen har 
döpts till IsIdData i rapporten på grund av att den kontaktar IS‐noden och ställer iterativa 
förfrågningar samt att den insamlar svaren på förfrågningarna. IsIdData anropar metoder i 
SSH‐filerna för att skapa en anslutning. I IsIdData gjordes en iterativ sats som senare blev 
metoden Commander och den har som uppgift att skicka förfrågningar till noden. För att 
skapa en Xml‐fil av erhållet svar från noden så programmerades ytterligare en del i 
applikationen som har till uppgift att exportera erhållet svar till Xml. Xml‐exporteringen, det 
vill säga IsXMLout, tar svaret från IsIdData och gör om det till Xml‐format och sparar det 
sedan på disk. För att illustrera programmeringsförloppet så finns det en bild över hur allt 
gick till med klassfiler och metoder här nedan.  
 

 
Figur 1: Metoder och klasser 

   

GUI
Det grafiska användargränssnittet

(EXE‐fil)

Information: Innehåller knappar och textboxar och den 
anropar metoder i SSH och IsIdData

Klassfiler: Form1.cs
Innehållande metoder:
ValidateLoginInfo()

SSH
Secure Shell

(dll‐fil)

Information: Denna dll fil är en open source release så 
den utnyttjas endast vid anrop.

Klassfiler: ...
Innehållande metoder:

SshShell()
Connect()
Expect()

IsIdData
Den iterativa delen

(dll‐fil)

Information: Denna fil utnyttjar SSH och anropar metoder 
i IsXMLout.

Klassfiler: 
IsInfoCollector.cs

SlotInfo.cs
Innehållande metoder:

CollectInfo()
SISConnect()
MXBConnect()
Commander()
infoCleaner()

IsXMLout
Exportering till Xml

(dll)‐fil

Information: Tar svaret från IsIdData och taggar upp det 
med Xml.

Klassfiler: IsXmlwriter.cs
Innehållande metoder:
WriteSlotInfoListToXml()

WriteSlots()
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2. Kommunikationsteknik 
Detta kapitel kommer att ta upp tekniker för hur den färdiga applikationen ansluter till en 
nod. Applikationen använder sig av tekniker som IP, TCP och Ethernet men även SHH. 
Internt i noden så används Ethernet, IP och SSH för att sköta kommunikationen.  

2.1. TCP/IP 
TCP/IP är en arkitektur för datorkommunikation över nätverk med en lagerstruktur, på 
många sätt lik OSI‐modellen. Där OSI‐modellen innehåller sju lager innehåller TCP/IP‐
modellen fem lager. TCP/IP står för Transmission control protocol / Internet Protocol och 
består av följande lager: applikationslagret, transportlagret, internetlagret, datalänklagret 
och det fysiska lagret. Applikationslagret är för applikationer som är skapade för att köras på 
en värddator med specifika syften. I nätverk så interagerar dessa applikationer med 
varandra direkt genom applikationslagret.  För ta några exempel på applikationer som 
nyttjar applikationslagret så kan SSH och Telnet nämnas. Lagret vidarebefordrar uppdrag 
nedåt i TCP/IP‐modellen till nästa lager. Transportlagret tar emot uppdrag från den 
ovanliggande lagret. Transportlagret tillhandahåller funktioner för tillförlitlighet vid 
dataöverföring. Den kontrollerar att den sända informationen kommer fram till mottagaren 
och det görs genom en såkallad felkontroll. Det protokollet på Internet som används för 
denna funktion heter TCP. Nätverkslagret gör en logisk adressering av varje paket så det kan 
skickas över nätverket med hjälp av protokollet IP. Datalänklagret används för att skicka 
bitströmmar mellen två endstationer i nätverket. Det är i datalänklagret som Ethernet 
prokollet arbetar. Det fysiskalagret i TCP/IP‐modellen är det som räknas som ett fysiskt 
mediume och dess gränssnitt. Vanliga fysiska medium inom TCP/IP modellen är radiolänk, 
Twisted Pair och optisk fiber. Här följer en jämförande bild av TCP/IP modellen och OSI‐
modellen.[1][2] 
 

 
Figur 2: OSI och TCP/IPModellen 
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2.2. Internet Protocol  
Datorer, paketswitchar och andra delar av Internet kör protokoll som kontrollerar sändning 
och mottagning av information inom Internet. Internet Protocol (IP) adresserar även 
paketen innan de skickas i väg mot destinationen. Protokollet IP är förbindelselöst då ingen 
logisk eller fysisk förbindelse skapas genom nätet innan paketen skickas. Om en dator 
försöker att skicka ett paket över Internet så kommer IP att försöka hitta vägen till 
destinationen med hjälp av IP‐adressen. I de fall då inte paketet når fram till destinationen 
kommer inte paketet att skickas om med hjälp av IP‐protokollet. I de fall då adresseringsfel 
uppstår så finns det ett protokoll som arbetar tillsammans med IP och det heter Internet 
Control Message Protocol (ICMP). ICMP är ett hjälpprotokoll som routrarna använder sig av 
då paket skickas iväg utan att det finns en mottagare på adressen. Om en router upptäcker 
ett paket med fel adress så skickas ett meddelande bakåt i nätet som talar om att adressen 
inte är nåbar. Det finns idag 2st versioner av Internet Protocol som brukligt nyttjas och de är 
IPv4 och IPv6. IPv4 var den första att få en stor spridning och används fullt ut i dagens 
nätverk. IPv6 har utvecklats som en möjlig efterföljare till IPv4. Network Address 
Translation (NAT) och Port Address Translation (NAPT) minskar till viss del behovet av ett 
nytt IP protokoll. IPv4 använder sig av 32bitars adressering medan IPv6 använder sig av 128 
bitar. [1][2] 

2.3. Transmission Control Protocol 
I kapitlet om IP så konstaterades att det är ett ganska enkelt protokoll som sköter om 
adresseringen av paketen på Internet och det bryr sig inte om ett paket skickas fel. 
Transmission control protocol (TCP) hjälper till och ser till att felkorrigeringar och 
omsändningar går rätt till. TCP kan utföra flera uppgifter som segmentering av sändarens 
data samt att montera ihop datan igen hos mottagaren. Med hjälp av flödeskontroller kan 
dataflödet regleras så att inte nätet eller mottagaren överbelastas. TCP upprättar en logisk 
förbindelse mellan sändare och mottagare för att på så sätt göra en säkrare koppling mellan 
dessa. Protokollet Transmission Control Protocol (TCP) och protokollet Internet Protocol 
(IP) är två stycken viktiga protokoll för Internet. [1][2] 

2.4. Ethernet 
Varje nätverkskort för Ethernet ges en specifik 48‐bitars MAC‐adress som används för att 
specificera destination och källa för varje paket som skickas i nätverket. Ethernet är den 
nätverksstandard för LAN som är helt ledande idag. Fabrikanter inom branschen räknar 
med att de flesta av världens alla arbetsstationer och hemdatorer är anslutna via ethernet. 
Framgången för tekniken bygger på enkelhet, stabilitet till ett bra pris. Vidare har tekniken 
utvecklats enormt de senast åren och fått prestanda som räcker till att användas inom 
väldigt många områden. Ethernet kan ha en datatakt på 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps eller 
10Gbps. I Ethernet så finns det två stycken kabeltyper och den ena är ca 5mm tunn medan 
den andra är ca 1cm tjock. Den tunnare används på avstånd upp till 300m och används i 
vanliga kablar som den vanliga konsumenten använder. Kablarna brukar kallas Untwisted 
Pair (UTP) och Sheilded twisted Pair (STP) och har kontakter som heter RJ‐45. [1][2] 
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Arbetsstation IP + Ethernet + SSH + TCP SIS
(I noden)

MXB
(I noden)

2.5. Secure Shell 
SSH även kallad Secure Shell, är ett sätt att ansluta säkert mot andra nätverksbaserade 
hårdvaror. För att kryptera trafik, användarnamn och lösenord så används SSH. Secure Shell 
finns åtkomligt i två versioner, SSH‐1 och SSH‐2 och applikationen som programmeras i 
detta projekt stöder båda två. Rapporten kommer inte ta upp vilka skillnader det finns i 
version 1 och 2 av SSH utan den informationen finns att läsa i [8]. Kommunikationen via SSH 
går vanligtvis via port 22 när man försöker att ansluta sig till en server. Kommunikationen i 
applikationen nyttjar Open Source Secure Shell och det är en öppen källkod för SSH. Denna 
källkod och dess DLL‐filer kan laddas ner gratis via (www.tamirgal.com)[10] och får fritt 
användas i olika applikationer. SSH arbetar i applikationslagret i TCP/IP‐modellen. [3][8] 

2.6. Användning av kommunikationstekniken i applikationen 
När man startar programmet så skapas en anslutning via Secure Shell. Anslutningen görs 
med hjälp av IP protokollet och Ethernet som skapar en kommunikation mellan ett SIS‐kort i 
noden och arbetsstationen. All informationsutbyte sker via SSH då allt packas och krypteras. 
När väl anslutningen har skapats mellan nod och användaren så görs ytterligare en 
anslutning och det är från det första SIS‐kortet till det första MXB‐kortet. Alla anslutningar 
inom noden görs med hjälp av Ethernet, IP och SSH. 

Figur 3: Överblick av kommunikationen 
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3. Bladservrar och Integrated Site 
I detta avsnitt kommer rapporten att ta upp och förklara vad Integrated Site (IS) är samt vad 
bladkort och bladservrar är. Kapitlet kommer även att ge exempel på vilka produkter som 
kan nyttja IS men även kretskort som är viktiga för IS‐funktionalitet. Vidare kommer en 
krets att nämnas som heter Intelligent Platform Management Interface (IPMI). 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Bladserver 
En bladserver är ett datorsystem som har processorer, minnen, nätverkskort, hårddisk samt 
operativsystem och allt detta på samma kretskort. Med ett system av bladserverar kan 
företagen öka möjligheten att vara tillgänglig i sin infrastruktur och men också få en mer 
effektiv drift. Systemet får också en större potential med konfigurationer som kan förändras 
utan att man stänger ner noden om mer kapaciteten skulle behövas men även automatisk 
inkoppling av servrar som står redo om fel skulle inträffa. Detta medför helt nya möjligheter, 
till exempel strömsnålare konstruktion, minimerad kabeldragning, enklare nätverk och 
möjlighet till driftövervakning av servrar. Ett bladkort eller bladserver kan spänna över mer 
än en plats men är endast ansluten på en plats i taget. Site Infastructure Support (SIS) är en 
bladserver som finns i Integrated Site(IS) och det kortet kommer att tas upp senare i 
rapporten. [6] 

3.2. Integrated Site  
Integrated Site är varken en plattform eller ett enhetligt system. Istället så är det en struktur 
för flertalet olika oförbundna applikationer som har gemensamt elementen inom 
telekommunikation. Ideén bakom IS är enkel men ändå väldigt kraftfull. Faktum är att 
dagens teknik gör att det går att förminska hårdvaror och föra in de i en och samma nod. Om 
man sen tänker sig ett telekomnätverk som ett visst antal servrar och noder som är ansluta 
med varandra genom ett nätverk med protokoll för öppen standard. Om man vidare tänker 
sig detta LAN integrerat på ett och samma ställe och att systemen i detta LAN är 
funktionsorienterat, självskötande och använder sig av Ethernet och IP.  Detta leder till 
tanken med IS och att man vill ha alla applikationer, funktioner och hårdvaror samlade på ett 

Figur 4: En överblick av IS  Figur 5: Bladkort 
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ställe. Allt detta på samma plats möjligör att det går enklare att administrera och underhålla. 
[6][9]  
 
Applikationsnoder har blivit mindre och ryms numera på ett och samma kort men är minst 
lika kraftfulla. IS erbjuder infrastukturen som inkluderar kabinetter, subrackar med bakplan, 
strömförsörjning, kylning och ett mindre behov av långa kabeldragningar. Detta ger att det 
är lättare att integrera olika applikationer i IS. Integrerad Ethernet switchning och IP routing 
stöds också av IS. Denna infrastuktur ger Ericssons kunder en möjighet att introducera en 
egen lagerstruktur (layer framework) för applikationsnoder. [6][9] 

 
Figur 6: Bakplanet i EGEM 

Faktum är att den också förenklar underhållet av nätverksanslutningar då den mesta 
kommunikationen sker internt via bakplanet i magasinet. Den viktigaste aspekten av IS 
strukturen är att den tillåter en öppen standard för gränssnitt mellan olika nätverkselement 
vilket medför en självständig utveckling av applikationer. Detta gör det möjligt för kunden 
att tillämpa sina egna applikationer inom IS. Mycket av kommunikationen mellan bladkorten 
och inom IS sker via bakplanet. I IS så finns det tre sätt att ansluta till bakplanet, IS 
management bus (M‐Bus eller Intelligent Platform Management Interface), 1000BaseT (1 
Gbit Ethernet) och XAUI (10 Gbit Ethernet). [6][9] 

3.3. Viktiga kretskort och kretsar 
Det finns ett visst antal olika kretskort och möjligheter att skapa ett bra system som passar 
behovet som kunden har. Rapporten kommer här att ta upp några viktiga kretskort som 
berör examensarbetet men givetvis finns det flera användbara kort. De viktigaste korten 
som berör arbetet är SIS, MXB och kretskortsmagasinet E‐GEM. Bladkorten och 
bladservrarna i IS arbetar alltid i par för att bibehålla ett pålitligt driftläge. Arbetet berör 
även en viktig krets som heter Intelligent Platform Management Interface (IPMI) som 
rapporten strax kommer att ta upp. 

3.3.1. Enhanced  – Generic Ericsson Magazine  
IS strukturen är sammansatt av en eller flera Enhanced – Generic Ericsson Magazine (E‐
GEM) även kallad kretskortsmagasin. Bladsystemen kommunicerar med varandra genom 
bakplanet och de nätverksportar som finns där. Varje magasin har dubbla Intelligent 
Platform Management Bus (IPMB). Dessa kretsar är kompatibla med den väletablerade 
kretsen IPMI som arbetet först och främst berör. [6] 
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Figur 7: Subracksmagasinet EGEM 

3.3.2. Site Infastructure Support 
En Site Infastucture Support (SIS) består vanligtvis av en hårddisk, processor, minne och 
olika nätverks portar. En SIS måste ha ett operativsystem för att fungera och den stöder 
Windows och Linux. Operativsystemet som vanligen används på en SIS är Linux. För att SIS‐
kortet lätt ska kunna återhämta sig så används två SIS‐kort i IS‐noden. När den ena av SIS‐
korten stannar ska den andra passiva SIS‐kortet bli aktiv för att inte allt ska stanna upp. Med 
andra ord så finns det en aktiv och en passiv SIS i varje IS och detta är ett krav för att det ska 
fungera. Det passiva SIS‐kortet backas hela tiden upp så den är en exakt kopia av det aktiva 
SIS‐kortet. Om det blir ett hårdvarufel eller mjukvarufel så tar den passiva över och blir 
aktivt. [6][9] 

    
Figur 8: Viktiga kretskort för IS 

3.3.3. Main Switch Board  
Inte bara SIS är en viktig del i IS utan även Main Switch Board (MXB) är ett obligatoriskt 
bladsystem i IS som behövs för att allt ska fungera. Precis som SIS så kommer även MXB i par 
för att få en så säker drift som möjligt. Även dessa par backar upp varandra och endast ett av 
dess kort är aktivt medan det andra är passivt. Om det blir ett hårdvarufel eller mjukvarufel 
så tar den passiva kortet över och blir aktivt. MXB switchar trafik inom noden och sköter 
således kommunikation för alla IS kompatibla bladsystem. MXB tillåter trafikstyrning som 
krävs av vissa bladsystem. Kommunikation tillhandahålls alla bladsystem via bakplanet och 
dess standard Ethernet kontakter. Kortet är återhämtningsbart och stödjer prioritering och 
trafikdiffrentiering. [6][9] 

3.3.4. Intelligent Platform Management Interface 
Intelligent Platform Management Interface (IPMI) kallas kretsar som system administratörer 
kan använda sig av för att styra systemet och kontrollera hur systemet mår. För att 
kontrollera ett system med hjälp av en IPMI krets så behövs i regel inte ett operativsystem 
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utan administratören kan kontakta kretsen direkt och ställa sina frågor. Systemet behöver 
inte ens vara påslaget för att man ska kunna kontakta och kontrollera systemet med hjälp av 
IPMI. Detta uppnås genom att kretsen har en egen strömförsörjning. Givetvis kan man 
använda sig av IMPI när man har ett operativsystem igång och det tillåter då en ökad finess 
om man i detta samband använder sig av operativsystemets mjukvaror. 
Systemadministratören kan använda sig av IPMI‐messaging för att erhålla plattformsstatus 
för att sedan undersöka hårdvaruloggar eller för att med andra kommandon erhålla annan 
information som man vill ha av systemet. IPMI är en standard som stödjer 
kontrollmeddelanden i Simple Network Management Protocol (SNMP). Med hjälp av IPMI 
kan man t ex plocka ur temperaturer, fläktfarter, spänningar men även utbytbar information 
som tillverkarnamn, namn på produkt, olika revisioner och MAC adresser för att nämna 
några möjligheter med IPMI. [7] 

3.4. Produkter tillgängliga för IS 
Ericsson har flera produkter som kan passa olika konfigurationer eller behov som kunden 
har. Rapporten tar dock endast upp några utvalda produkter och förklarar dessa i korthet. 
Alla dessa produkter som rapporten tar upp och ett flertalet till kan man integrera med IS.  

3.4.1. Session Border Gateway 
En Session Border Controller (SBG) är dynamisk, sessionsmedveten, brandvägg och 
nätaddress/port‐översättare (FW/NAPT). Bara specificerade mediaflöden släpps igenom. De 
två bladsystem som ingår i SBG är Session Gateway Controller (SGC) och Media Proxy (MP).  
Tjänster som utnyttjar SBG är VoIP och IP multimedia. [13] 

 
Figur 9: Session Border Gateway (SBG) 

3.4.2. Media Gateway 
Media Gateway (MGW) är en anordning som konverterar mediatypen i nätverk till en 
mediatyp som används i ett annat nätverk tillexempel en konvertering mellan TDM och IP. 
En MGW kan vara konfigurerad på olika sätt beroende på vad kunden vill ha i sitt nät. 
Format som stöds av MGW är RTP/UDP/IP och TDM. [12] 
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Figur 10: Media Gateway (MGW) 

 

3.4.3. Media Gateway Controller 
Media Gateway Controller (MGC) är en nod som tillhandahåller signaleringen mellan det 
fasta telefonnätet och det IP‐baserade nätet. Precis som namnet antyder kontrollerar MGC 
en Media Gateway. [11] 

 
Figur 11: Media Gateway Controller (MGC) 

3.5. IS i framtiden 
Det är lätt att införa IS i vilket del av nät som helst och den kan även agera självständigt 
vilket ger den en god möjlighet att integreras i de flesta nät. På grund av att den stöder en 
öppen standard och öppen källkod kommer det att finnas många möjligheter och 
applikationer att tillgå. IS underlättar övergången mellan det fasta och det mobila nätet och 
tillhandahåller ett vanligt gränssnitt för många applikationer. Den öppna standarden 
kommer att bidra till flera möjligheter att migrera mellan platformsbaserade system och IS. 
[6][9] 
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4. Systembeskrivning 
I detta kapitel kommer de olika programdelarna att beskrivas samt hur de skapade 
metoderna fungerar och i vilka klassfiler de finns i. Några av de viktigaste delarna i 
applikationen är Secure Shell, exporteringen till Xml, användargränssnittet och den iterativa 
delen IsIdData. 

4.1. Systemskiss 
För att skapa en anslutning och hämta information från noden så klickar man bara på 
knappen ”Get Info”. Naturligtvis så behöver man vara ansluten till ett av SIS‐kortet i noden 
som vill testa och anslutningsinformationen i textfälten bör fyllas i innan. Det grafiska 
användargränssnittet  erhåller då en sorterad lista i det stora textfältet och all viktig 
information om noden skrivs in där först. Om man sedan vill exportera sitt resultat från 
noden i XML‐format så är det bara att klicka på knappen ”Export to XML” och man får då 
välja var man vill spara XML‐filen på disk. Om man istället väljer att spara resultatet i en 
text‐fil så klickar man istället på knappen ”Export to TXT”.  För att avsluta programmet så 
klickar man på knappen ”Quit”. Då man klickar på knappen ”Get Info” så görs en anslutning 
via den interativa delen till IS‐noden med hjälp av SSH. Då den iterativa delen har slutförts så 
exporteras svaret till Xml. Här följer nu en illustrerad systemskiss för applikationen. 
 

 
Figur 12: Systemskiss 
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4.2. Implementering 
Microsoft Visual C# är ett kraftfullt men enkelt språk som främst riktar sig till 
programutvecklare som använder Microsoft .NET Framework. Det ärver många av 
funktionerna i C++ och Microsoft Visual Basic vilket resulterar i ett renare och mer logiskt 
språk. C# är ett objekt orienterat programmeringsspråk utvecklat av Microsoft som en del av 
deras .NET initiativ. C# har såväl som C++ utvecklats och inspirerats en del av Delphi och 
Java. Då Ericsson använder sig av C# som utvecklingsverktyg så var det ett krav att denna 
applikation skulle programmeras i detta språk.[5] 
 
Extensible Markup Language (XML) är ett så kallat metaspråk där ett regelverk används för 
att skapa märkspråket. Uppmärkningen i sin tur ger innehållet sammanhang och struktur. 
Tidigare har vissa processflöden varit flaskhalsar och därför kan man nu automatisera 
processer på ett smidigare sätt. När arbetet kräver allt flera processer och flöden så växer 
även behovet av ett enhetligt format. På grund av detta återkommande företeelsen där 
information och dess olika arbetsflöden förgrenar sig i olika format kan man säga att XML 
passar in bra. XML är i sin enkelhet den minsta gemensamma nämnaren som knyter ihop 
system som tidigare varit oåtkomliga för varandra. Xml valdes för att underlätta framtida 
användning av den exporterade informationen i andra applikationer. [4] 

4.3. Grafiskt användargränssnitt 
Det grafiska användargränssnittet (GUI) är den synliga delen där användaren kan fylla i en 
del viktiga parametrar i textfälten som IP, namn och lösenord för varje anslutning. Det är i 
det stora textfältet som resultatet kommer att dyka upp efter att man har gjort en anslutning 
och hämtat informationen från noden. Applikationen kommunicerar med både SIS och MXB 
via SSH med hjälp av IP och Ethernet. Från GUI så anropar man metoder i den iterativa delen 
för att skapa en anslutning. Detta användargränssnitt kan ersättas i framtiden med ett annat 
gränssnitt om så skulle behövas då detta GUI inte innehåller några direkt viktiga metoder för 
att få applikationen att fungera. 

 
Figur 13: Det grafiska användargränssnittet 
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4.4. Den iterativa delen IsIdData 
Det är i denna del av programmet alla delar knyts ihop till en funktionerande applikation. 
Här anropas metoder i SSH såväl som i XML filen.  
 
För att allt ska fungera så bör man ansluta sig direkt till ett av SIS‐korten i noden och fylla i 
rätt IP‐ adress i textfältet för det SIS‐kortet man vill ansluta till.  SISConnect är som namnet 
antyder en anslutning till ett av SIS‐korten i noden. Metoden Connect används för att göra 
den första anslutningen via SSH och den anropar man i den iterativa delen (IsIdData). Vilken 
SIS som man väljer att logga in mot har ingen större betydelse då man direkt loggar in från 
SIS‐kortet till det första MXB‐kortet. Man kan logga in på valfri SIS genom att fylla i rätt IP 
adress i användargränssnittet. MXBConnect är igen exakt vad namnet på metoden antyder 
att det är frågan om att logga in på MXB. I MXBConnect så används Expect metoden, precis 
som SIS‐metoden gör, för att lyssna efter rätt promt. Expect är en metod i SshShell som är 
användbar då man vill logga in och förvänta sig en prompt eller vad man nu vill förvänta sig 
av den returnerade strängen från noden.  
 
Commander är en metod där alla  förfrågningar sker mot noden i form av kommandon. 
Denna metod sköter även alla in och utloggningar mellan de båda MXB‐korten i noden. 
Applikationen utnyttjar vissa befintliga skript i MXB för att välja plats i subracken att ställa 
frågor mot. Dessa kan se ut så här: blade_0_25. Nollan efter blade står för vilken subrack man 
vill logga in på och 25 står för vilken plats man vill kontakta. Det vill säga att blade_0_25 
betyder att du ska logga in på den första subracken med plats‐nummer 25. I Commander så 
användes detta skript för att logga in på det första MXB‐kortet som finns i noden på plats 0 
för att sedan kunna skicka shmcclient kommandon.  
 
Då det ena MXB‐kortet är aktiv och den andra MXB‐kortet är passiv så får man olika svar på 
sina skickade kommandon beroende på vilken MXB man är inloggad på. Detta medför att 
applikationen loggar in på det första MXB‐kortet och ställer sedan en fråga och om noden 
inte svarar så loggas man ut och loggas sedan in på nästa MXB‐kort.  
 
Väl innloggad på nästa MXB så ställs  samma fråga där. Oavsett om man erhåller ett svar från 
den platsen i subracken så forsätter Commander vidare och ställer nästa fråga mot noden på 
en ny plats. Om noden inte svarar på den plats man ställer frågan mot så registreras det som 
att inget kort finns på platsen. Alla svar från platserna i subracken samlas slutligen ihop för 
att sedan visas i det stora textfältet i användargränssnittet för att användaren ska kunna få 
en överblick av vad som finns i noden. Commander har helt enkelt till uppgift att logga in och 
ut ur MXB‐korten för att på rätt ställe exekvera de kommandona som finns att tillgå. 
Commander anropar även metoderna InfoCleaner och MACCleaner då svar erhålls.  
 
Metoderna InfoCleaner och MACCleaner städar i de returnerade svaren som man får från 
noden då man skickar kommandon. InfoCleaner rensar bort onödig information som finns i 
svaret och returnerar därefter de städade svaret. MACCleaner gör samma sak och det är helt 
enkelt att rensa lite i svaret från noden då man gör förfrågningar om MAC‐adresser. När väl 
alla förfrågningar mot noden har färdigställts så avslutas alla anslutningar mot noden med 
en metod som heter Disconnect.  
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4.5. Exportering till Xml 
I grova drag så använder applikationen sig av metoder som dataströmsläsare och radläsare 
för att tagga upp varje viktig rad. XmlTextWriter används för att skapa en Xml skrivare som 
skapar ett Xml‐dokument. Metoden WriteStartDocument används för att öppna upp xml 
dokumentet och för att skriva till det. Den taggar även upp dokumentet så det framgår var 
dokumentet startar. WriteComment är en metod som används för att sätta in kommentarer i 
xml dokumentet. WriteStartElement är en viktig metod som används för att tagga upp med 
en viss markering för att det sedan ska kunna gå lättare att söka i dokumentet. 
WriteEndElement är den metod som end taggar föregående metod och därmed avslutar 
metoden. 

4.6. Metodskiss 
Här följer en förenklad metodskiss för att illustrera hur programmet arbetar. I det grafiska 
användargränssnittet så anropas först metoden SISConnect och när anslutningen är gjord till 
SIS‐kortet så görs nästa anslutning till MXB med hjälp av metoden MXBConnect. Om allt nu 
har gått rätt till och inga felmedelanden har dykt upp så anropas metoden Commander är en 
ganska invecklad metod som rapporten tog upp i kapitel 4.4. För att säkerställa om ett kort 
existerar på en plats så dubbelkollar Commander genom att logga in på den sista MXB‐kortet 
för att ställa samma fråga igen på samma plats. Commander loggar alltså in och ut på de 
båda MXB‐korten som sitter i noden och skickar samma fråga från de båda MXB‐korten. Allt 
detta för att få ett så pålitligt svar som möjligt. För varje nytt kommando som skickas mot en 
plats i noden så används metoden Expect för att syna svaret och se till att rätt prompt har 
dykt upp igen. Om inte rätt prompt dyker upp så slutar commander att skicka flera 
förfrågningar till noden. När ett svar har erhållits från en plats så städas svaret med hjälp av 
MACCleaner och InfoCleaner. Efter att svaret har rensats så skickas svaret vidare till 
IsXmlWriter för att tagga upp svaret och skriva det till en Xml‐fil. Slutligen så avbryts 
förbindelsen när alla frågor har ställts på alla platser i noden med metoden Disconnect. 

 
Figur 14: Metodskiss 
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5. Diskussion 
Programmeringen av detta kommunikationsgränssnitt för IS har inte riktigt givit en optimal 
lösning för en effektiv iterativ frågeställning mot noden. I metoden Commander så sker all 
frågeställning mot noden. I den metoden så loggar programmet in på första MXB‐kortet utan 
att först kolla vilken av de två MXB som är aktiva. Om istället programmet hade ett lämpligt 
kommando att tillgå för att kontrollera vilken MXB som är aktiv så skulle de iterativa 
frågorna gå fortare. Koden skulle kunna effektiviseras lite i metoden Commander. Beroende 
på vilken MXB som är aktiv så bör man ställa de iterativa frågorna på den för det är den 
aktiva MXB som har den djupaste kunskapen om vilka blad som sitter i noden. Men det bör 
tilläggas att ingen MXB vet allt i noden utan frågorna måste ställas från båda MXB‐korten i 
noden. Programmet löser inte automatiskt kommunikationen med andra subrackar utan 
man får välja vilket subracknummer man vill ställa frågorna på. Programmet utför en 
konstruktion av ett XML dokument och taggar sedan upp informationen som MXB har om 
bladen i noden. Användargränssnittet kan bytas ut utan problem och tanken är att detta GUI 
ska ersättas med ett annat GUI i framtiden.  
 
Värdet av detta examensarbete blir att användarna av detta GUI kan kontrollera sin nod 
innan man levererar noden till slutkund. Detta blir ett smidigt och snabbt sätt att kontrollera 
noden vilket sparar en hel del tid. Syftet var att tillverka ett användargränssnitt som ska 
leverera information om vad som finns i subracken och det är nu uppfyllt. Det går alldeles 
utmärk att skapa ett säkert och pålitligt användargränssnitt via SSH. Det går att med detta 
gränssnitt ta ut en del specifik information i alla fall så det uppfyller kravet som Ericsson 
hade på applikationen. Applikationen levererar nu en Xml‐fil som kan granskas och även 
användas i andra applikationer. Examensarbetet ska inte ta upp hur man på ett vidare sätt 
nyttjar informationen man har erhållit i noden utan den verifieringen av hårdvaran i noden 
sker just nu manuellt. Vidare projekt inom detta arbete skulle kunna vara att göra en 
kontroll mellan faktisk order och XML dokumentet som har erhållits.  
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6. Slutsatser 
Examensarbetet visar hur man kan göra ett enkelt kommunikationsgränssnitt för att erhålla 
utvald information från IS‐noden på ett enkelt och pålitligt sätt. Programmet ger de svar som 
förtaget vill erhålla från noden. Således ska kommunikationsgränssnittet leverera ett 
pålitligt svar vilket är väl användbart i framtiden och i andra applikationer. Svaret kan 
erhållas i både en XML‐fil och i en text‐fil. Programmet säkerställer och tar reda på specifik 
informationen från varje kort i noden och levererar sedan ett svar med vilket plats nummer 
som kort‐informationen tillhör och i vilken subrack kortet sitter i. Programmet löser de 
problem som Ericsson har haft med att en del kort har fel etikett vilket har ledit till att 
kunden har fått fel konfiguration. Programmet avlägsnar nu detta problem på ett bra sätt 
och test‐teamet kan nu ta reda på exakt vad som levereras till kunden. Slutligen så var syftet 
att skapa detta kommunikationsgränssnitt för att på ett pålitligt sätt göra en inventarielista 
för att säkerställa vad som finns i noden innan noden levereras till kund.  
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Förkortningar 
DLL ‐ Dynamically Linked Library 
E‐GEM ‐ Enhanced Ericsson generic magazine 
FW – Firewall 
GUI ‐ Graphical user interface 
IP ‐ Internet protocol 
IPMB ‐ Intelligent platform management bus 
IPMI ‐ Intelligent platform management interface 
IS ‐ Integrated site 
ISER – Integrated Site Edge Router 
LAN ‐ Local area network 
MAC ‐ Media access control 
MGC – Media Gateway Controller 
MGw – Media Gateway 
MP ‐ Media Proxy 
MSC – Mobile Switching Center 
MXB ‐ Main switchboard 
NAPT ‐ Network Address and Port Translation 
NAT ‐ Network address translator 
OAM ‐  Operation, administration and maintenance 
QoS ‐ Quality of service  
RTP ‐ The Real‐time Transport Protocol 
SBG ‐ Session boarder gateway 
SGC ‐ Session gateway controller 
SIS ‐ IS site support blade system 
SNMP ‐ Simple network management protocol 
SSH – Secure Shell 
TCP – Transmission Control Protocol 
TCP/IP – Transmission Control Protocol/ Internet Protocol 
TDM – Time Division Multiplexing 
TSP – Telecom Server Platform 
UDP ‐ User Datagram Protocol 
VoIP ‐ Voice Over Internet Protocol 
XML ‐ Extensible markup language 
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