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Sammanfattning 

Olika metoder jämförs för att utreda hur man effektivt kan utveckla en skalbar 
komponentbaserad larmcentralsklient. Metoder för att konstruera en enskild komponent 
samt för att hantera kommunikationen mellan olika komponenter i ett sammansatt 
system. Vidare studeras hur man med olika tekniker kan skapa ett robust och stabilt 
system, samt tekniker för att validera data och säkra klienten mot avbrott i 
kommunikationen. 
 
En skalbar klient kan utvecklas genom att man använder en komponentbaserad modell 
där man använder .NET’s klassbibliotek för att skapa sina komponenter vilka kan 
utvecklas och testas oberoende av varandra. Valet av valideringsteknik var högst 
beroende av hur ofta en viss typ av larmcentralsdata uppdaterades i databasen. Effektivast 
visade det sig vara att använda en notifieringsteknik för validering av data med en 
oregelbunden uppdateringsfrekvens och att använda en pollningteknik för regelbundet 
uppdaterad data. 

Abstract 

Different methods are compared to examine different possibilities to develop an alarm 
centre client with high scalability. Methods for the construction of a component and 
methods to handle the communication between components in the system. Also the 
possibility to create a robust and stable system with high performance was investigated 
by comparing and evaluating different techniques. Techniques to validate data and 
secure the client from communication interruptions.   
 
A client with high scalability can efficiently be developed by using a component based 
model where each component is created with support from the .NET base class library, 
components which can be developed and tested independently. The data validation 
technique is highly dependent of the update frequency and the present data type. A 
Query Notification technique was chosen for irregularly updated data and a Pollning-
technique for regularly updated data. 
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Förord 

Detta examensarbete har utförts som ett avslutande moment av 
civilingenjörsprogrammet vid Linköpings Universitet. Jag skulle främst vilja tacka 
Pocket Mobile Communications AB samt min handledare Fredrik Kågebjer för att ha 
bidragit med grundidén till arbetet samt för det stöd jag fått under arbetets gång. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Pocket Mobile Communication AB är ett teknikföretag som bland annat arbetar med 
systemutveckling gentemot säkerhetsbranschen och som specialiserat sig på att leverera 
moderna mobila kommunikationslösningar till företag med egen fordonsflotta eller mobil 
personal. Företaget utreder möjligheten att skapa ett skalbart övervakningssystem för 
operatörer på larmcentraler. Ett system som enkelt skall kunna anpassas efter olika 
larmcentralers krav, önskemål och tillämpningar. Systemet måste leva upp till speciella 
krav då operatörerna i säkerhetsbranschen likt andra branscher arbetar tidskritiskt och är 
beroende av en fullt fungerande, stabil och effektiv IT-miljö. En miljö där kraven på 
funktionalitet och robusthet är av högsta prioritet. För att möta dessa krav måste 
mjukvarubranschen förse säkerhetsbranschen samt andra branscher med de verktyg som 
behövs. Då mjukvarubranschen konstant befinner sig i förändring ges möjligheten att ta 
fram kraftigare och mer effektiva verktyg som säkerhetsbranschen kan nyttja för att öka 
sin effektivitet och styrka. 
 
Examensarbetet utfördes för Pocket Mobile Communication AB i samarbete med G4S 
som är världens ledande säkerhetsföretag med verksamhet i över 100 länder med över 
500 000 anställda.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med arbetet har varit att utreda möjligheten att skapa en skalbar klient för en 
larmcentral, en klient som med hjälp av sin skalbarhet skall kunna byggas ut eller 
modifieras efter en larmcentrals specifika behov. Då arbetet utfördes tillsammans med 
G4S blev huvudsyftet att skapa och utreda möjligheten att utveckla en 
komponentbaserad Windowsapplikation då detta var ett av G4S’ krav, ett 
utvecklingsarbete som syftade till att skapa en klient som skulle kunna ersätta dagens 
existerande webbapplikationer. Arbetet syftade även till att tillgodose G4S’ önskemål om 
att berika den nya Windowsklienten med ett antal prestandaförstärkande åtgärder och då 
främst titta på alternativ till den existerande datavalideringstekniken, hitta åtgärder för 
att hantera avbrott mellan klient och databasservern samt försöka integrera den önskade 
Windowsklienten med en ny kartmotor skriven i Java. 
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1.3 Metod 
 
Arbetet har utförts för Pocket Mobile Communications räkning tillsammans med 
säkerhetsföretaget G4S då Pocket Mobile Communications utvecklat G4S’ idag 
existerande system. Under utvecklingsarbetet med den skalbara Windosklienten har det 
tidigare utvecklade och existerande systemet undersökts. För att tillgodo se G4S’ 
önskemål om en skalbar klient togs en komponentmodell fram tillsammans med förslag 
på en rad tekniska förbättringar jämfört med det tidigare systemet. Arbetet bestod i av att 
försöka återskapa den existerande funktionaliteten samt implementera en rad 
förbättrande tekniker. Ett arbete med utgångspunkt från en framtagen 
komponentbaserade modell. 

 

1.4 Avgränsningar 
 
Det har inte varit huvudsyftet med arbetet att prioritera ett stort antal funktioner utan att 
istället fokusera på nya teknik- och designlösningar samt skapa ett skalbart system. Därav 
har inte all funktionalitet från det existerande systemet återskapats i den nya 
Windowsklienten. Vidare har arbetet begränsats till att främst titta på lösningar och 
tekniker från Microsoft’s produktpaket då kravet på en Windowsklient fanns. 

 

1.5 Förkunskaper 
 
För att tillgodogöra sig innehållet i rapporten erfordras en viss kunskap och kännedom 
om objektorienterad programmering då diskussioner kring termer såsom arv, inkapsling 
etc. förekommer i rapporten. Vidare bör läsaren ha kännedom om databaser och 
databasrelaterade termer. 

 

1.6 Om rapporten 
 
Rapporten är indelad i 6 skilda kapitel där kapitel 1 inleder och ger ett syfte och en 
bakgrund till arbetet. Rapportens avslutande delar behandlar utförandet, den framtagna 
lösningen, resultatet och diskussion kring detta resultat samt framtida aspekter på det 
genomförda arbetet. Syftet är att ge läsaren kunskap och uppslag för hur man kan 
utveckla en strukturerad, robust och skalbar klient. 
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2. Teknik & Verktyg 

Detta kapitel beskriver tekniker som examensarbetet baserats på samt olika metoder som 
övervägts under arbetet.  

 

2.1 Custom Controls 
 

Vid utveckling av .NETapplikationer förses man som utvecklare med ett utbud av färdiga 
komponenter från .NET’s basklassbibliotek1, en samling klasser med funktioner, 
egenskaper och grafiska gränssnitt. Det är i .NET möjligt att bygga egna skräddarsydda 
komponenter s.k. Custom Controls vilka delats in i tre olika kategorier: User Controls, 
Inherited Controls och Owner Drawn Controls.2  User Control är den minst komplexa 
komponenttypen och ärvs från System.Windows.Form.UserControl- klassen. Denna typ 
används främst då man avser skapa en sammansatt komponent efter en 
kompositionsmodell.3 En ärvd komponent (Inherited Control) används då man vill skapa 
en komponent med egenskaper liknande en redan befintlig .NET komponent.3 En Owner 
Drawn Control användas om man som utvecklare vill skriva komponentens grafiska 
gränssnitt från grunden. GDI+ klassbiblioteket ger utvecklaren funktioner och 
egenskaper för att hantera rendering och grafiska objekt. I detta fall låter man en 
komponent ärva System.Windows.Forms.Control.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

1 .NET assembly, Wikipedia [www] <http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_assembly>  Besökt 2007-12-11 
2 Troelsen Andrew (2007). Pro C# with .NET 3.0, APRESS, sidan 7.  
3 Custom Controls in Visual C# .NET [www] <http://www.akadia.com/services/dotnet_user_controls.html>. 2007-09-17. 

  8 



2.2 Validering av data 
 

Med validering av data avses i denna rapport den metod eller teknik som en klient 
använder för att försäkra sig om att den data som visas i klienten konstant hålls aktuell 
och är densamma som den som ligger lagrad i databasen. Det bör tilläggas att validering 
av data är ett brett ämne och arbetet begränsats till att överväga endast metoderna nedan. 
 
2.2.1 Pollningteknik 
 
Pollningtekniken är en term som i denna rapport syftar till att beskriva en metod som går 
ut på att man kontinuerligt låter klienten med ett visst givet tidsintervall hämta data från 
en datakälla. Detta för att klienten skall visa och hålla aktuell information eller data. 
Nackdelen med denna teknik är att systemet validerar data som många gånger inte 
behöver valideras dvs. klienten håller redan de data som återvalideras. Detta leder till att 
systemet måste nyttja resurser för databasanrop och initiering av interna datatyper i och 
med att varje validering kräver att klienten skapar en koppling och ställer en fråga till 
databasservern. 
 
 

 
 

Figur 01. Pollningteknik för att uppdatera data. 
 

Metoden beskriven ovan gör sig bättre eller sämre beroende av systemets karaktär. Att 
använda denna tillämpning för en webblösning kan få allvarliga prestandaförsämringar 
då hela webbsidan behöver laddas om vid varje validering. Om dessutom data uppdateras 
oregelbundet kommer en kontinuerlig validering leda till att oförändrad data hämtas i 
onödan. Däremot kan man tänka sig att tekniken lämpar sig bra för exempelvis 
applikationer där data uppdateras regelbundet. Om man exempelvis antar att en viss typ 
av data kontinuerlig uppdateras i databasen var 30e minut. Då kan det vara effektivt att 
låta en klient kontinuerlig validera data med samma regelbundna tidsintervall eftersom 
man då hämtar data som faktiskt har förändrats. 
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2.2.2 Validering via Webservice 
 
Under examensarbetets inledande fas var valet av valideringsteknik ett av de centrala 
områdena som undersöktes. Ett tänkbart alternativ under denna fas var att placera ett 
dataåtkomstlager (Data Access Layer) på serversidan i form av en Webservice. 
Placeringen skulle ge detta lager en lokal förbindelse till servern vilket i teorin skulle 
kunna främja en pollningmekanism samt att detta dataåtkomstlager även skulle 
centralisera databashanteringen. 

 

 
 

Figur 02. Databaslager som en webservice. 
 
Denna teknik som bilden illustrerar ovan och som beskrivs i texten ovan kom inte att bli 
den slutgiltiga modellen för kommunikation mellan klient och databas. Däremot hade 
det varit intressant att få implementera och utvärdera tekniken mer ingående. 

 
2.2.3 Query Notifications 
 
I och med Microsoft Sql Server 2005 introducerades en ny teknik med syftet att effektivt 
kunna validera data. Till skillnad från tekniken med Pollning där man kontinuerligt låter 
klienten undersöka lagrad data så utnyttjar den ”nya” tekniken med engelska namnet 
Query Notifications möjligheten att låta databasservern notifiera klienten om att data 
modifierats i databasen. I princip kan tekniken beskrivas som en prenumeration av en 
förfrågning. Klienten ställer en förfrågan till databasservern om att erhålla en viss 
specifik data. Tillsammans med förfrågan skickas en notifikationsflagga om att klienten 
önskar bli notifierad då resultatet av den ställda frågan förändras. 4 Styrkan och den 
största fördelen med denna teknik är att man undviker att uppdatera oförändrad data 
samtidigt som man får en nästintill realtidsuppdatering av data. Detta genom att 
hämtningen av data endast behöver ske då man vet att data i databasen förändrats. 
Nackdelen med tekniken är att man inte vet hur de involverade mekanismerna fungerar 
vilket leder till att problem som uppstår blir svårare att lokalisera och begripa.  
 
4 SqlDependency - Creating Smarter Cache, [www] http://blogs.sftsrc.com/stuart/archive/2007/06/13/42.aspx, 2007-08-10 
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En av anledningarna till detta är att tekniken är relativt komplex och att en total 
dokumentation över tekniken saknas. Tekniken ökar även belastningen på servern vilket 
gör att man endast kan ansluta ett begränsat antal prenumererande klienter till en och 
samma server. De allmänna rekommendationerna från Microsoft är att antalet anslutna 
klienter ej bör överskrida tio stycken. 5 
Beroende på vilken typ av klient som utvecklaren har för avsikt att skapa finns det i 
Microsoft’s ramverk tre färdiga klasser att använda sig av för att upprättande en Query 
Notification-mekanism. För webbklienter är det klassen SqlCacheDependency från 
ASP.NET’s klassbiblioteket som används och för Windowsklienter finns det två olika 
klasser att välja på vilka ingår i ADO.NET’s klassbibliotek. Dessa två är SqlDependency 
och SqlNotificationRequest där den senare ger utvecklaren större möjlighet att mer 
detaljerat styra sin koppling och prenumeration.6 För att implementera den notifierande 
kopplingen mot databasen krävs särskilda modifieringar av behörighetsinställningar på 
serversidan. Användarkontot på databasservern behöver följande behörigheter för att 
kunna upprätta en QueryNotificationprenumeration: 7 

 
• CREATE PROCEDURE 
• CREATE SERVICE 
• CREATE QUEUE 
• REFERENCE ON CONTRACT 
• SUBSCRIBE QUERY NOTIFICATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5 SQL Server 2005 Query Notifications Tell .NET 2.0 Apps When Critical Data Changes [www] http://www.codemagazine. 
com/Article.aspx?quickid=0605061, 2007-09-01. 
6 Service Broker Conversations [www] http://blogs.msdn.com/remusrusanu/archive/2006/06/17/635608.aspx 2007-09-11. 
7 SqlDependency - Creating Smarter Cache, [www] http://blogs.sftsrc.com/stuart/archive/2007/06/13/42.aspx, 2007-08-10 
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När såväl typ av klient och klasstyp valts och användarrättigheterna modifierats på 
databasservern återstår uppgiften att implementera lösningen i något av de programspråk 
som har möjligheten att använda de klasser som nämnts. Ett generellt exempel för hur 
tekniken är uppbyggd kan ses i figuren nedan. 
 

 

 
Figur 03. En beskrivning av mekanismerna bakom Query Notifications. 

 
 

Initialt anropar klienten databasservern med en fråga (”Query”) och flaggar samtidigt för 
att denna fråga skall registreras som en notifikationsfråga. Detta sker genom att 
SqlDependencyklassen i och med prenumerationsförfrågan upprättar en temporär s.k. 
Service tillsammans med en s.k. Queue på serversidan samt öppnar upp en dialog med en 
s.k. ServiceBroker på databasservern. Exempelvis körs sedan SqlDependencyklassen som 
en bakgrundstråd i klienten och kopplar en lyssnare till Queue. När sedan en förändring 
sker i databasen noterar ServiceBroker detta och placerar ett XML-formaterat 
meddelande via Queue vilket då klienten registrerar via sin ”lyssnare”. Samtidigt som en 
klient mottar sin notifiering via en s.k. Stored Procedure avslutas prenumeration av 
frågan. För att få ytterliggare notifieringar krävs att en ny prenumeration upprättas. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 Service Broker Conversations [www] http://blogs.msdn.com/remusrusanu/archive/2006/06/17/635608.aspx 2007-09-11. 
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Figur 04. Bilden visar hur två Query Notification prenumerationer ligger aktiva på databasservern i par om 
en Service och en Queue med unikt sammankopplade namn. 

 
En erhållen notifiering innehåller ingen som helst information om vad som har 
förändrats i databasen utan bara att något förändrats så det är upp till utvecklaren att se 
till att aktuell data hämtas och exponeras i klienten. Värt att nämna är att 
notifikationsmeddelandet inkommer till klienten på en bakgrundtråd och det är därmed 
även utvecklarens uppgift att synkronisera denna tråd med programmets UI-tråd (User 
Interface) för att därmed kunna binda data till en grafisk komponent. För att använda sig 
av tekniken med Query Notifications finns det vissa regler man måste hålla sig inom 
särskilt vad det gäller de förfrågningar som ställs mot databasservern.9   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Special Considerations When Using Query Notifications, [www] <http://msdn2.microsoft.com/enus/ 
library/aewzkxxh.aspx> 2007-09-17 
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3. Befintlig lösning & Krav 

Pocket Mobile Communication har levererat det system som idag används hos G4S i 
Sverige. Det existerande systemet utgörs av tre separata webbaserade delsystem eller 
klienter. Systemet består av en applikation för övervakning av larmobjekt, en för 
värdetransporter och en för personlarm. Systemet tillhandahålls via en webbserver där 
applikationerna blir tillgängliga för användarna via en traditionell webbläsare. Det bör 
tilläggas att denna klient/server lösning endast utgör en mindre del av det totala systemet 
då detta även interagerar mot olika tredjepartssystem samt Pocket Mobiles egna mobila 
plattform PreCom. Klienterna är baserade på ett antal kontinuerligt uppdaterade listor 
med information om larm och mobila enheter, en karta för att positionera enheter etc. 
 

 
 
Figur 05. Bilden visar utseendet på dagens operativa webblösningar använda av G4S-Sveriges operatörer. 
Säkerhetsapplikationen högst upp. Värdetransportapplikationen nedtill vänster. Twigg eller 
personlarmsapplikationen nedtill höger. 
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Figur 06. Bilden visar övergripande hur det totala systemet är uppbyggt med klienter, servrar, mobila 
enheter samt tredjepartssystem. Examensarbetet fokuserades som tidigare beskrivits på operatörernas 
applikation (Users) samt de systemen i direkt koppling till denna såsom Precom Web server, PreCom 
Database och ett tredjepartssystem för karthantering. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

10  Pocket Mobile Communication AB, Figur, PreCom System Overview. 
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4. Utförande 

4.1 Förstudie & Planering 
 

Examensarbetets första tre veckor inleddes med ett försök att sammanfatta de önskemål 
som fanns från företaget Pocket Mobile Communication samt deras externa kund G4S-
Sverige. Att klargöra och sammanställa ett tydligt mål för arbetet var viktigt för att 
försäkra sig om att samtliga parter hade samma vision för framtiden. Examensarbetets 
huvudsyfte var att utreda möjligheterna att skapa en applikation eller klient som skulle 
vara skalbar för att därmed kunna anpassas efter en specifik larmcentrals struktur. Vidare 
var syftet att försöka hitta tekniska lösningar för att möta G4S’ och andra potentiella 
kunders behov och krav vad det gäller robusthet, prestanda och stabilitet. Vid ett första 
möte med G4S fastslogs att man önskade en Windowsbaserad klient. Målet med det 
fortsatta arbetet blev därmed att skapa och utreda möjligheten att ta fram en 
komponentbaserad Windowsapplikation med funktionalitet från de tidigare 
webbapplikationerna. Den nya applikationen skulle vara skalbar genom en 
komponentuppbyggnad där komponenter i olika kombinationer skulle kunna ersätta 
dagens webbsystem. I arbetet ingick även att försöka tillgodose G4S’ önskemål om att 
utöka den framtida klienten med ett antal prestandaförstärkande åtgärder och då främst 
att titta på alternativ till dagens Pollningteknik, hitta åtgärder för att hantera en situation 
där ett nätverk eller en databasserver går ner samt möjligheten att integrera klienten med 
en ny kartmotor.  
 
Omfattningen av examensarbetet såg initialt ut att innefatta kravspecifikation, design, 
implementation och testning. 

 

Förstudie

Kravspecifikation

Design

Implementation

Test

Informationssökning

Vecka 1           Vecka 20  
 

Figur 07. Den initiala planeringen för examensarbetet. 
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Efter ett möte med G4S fastslogs att den nya applikationen endast skulle ha de funktioner 
definierade i det redan existerande systemets kravspecifikation och därmed reviderades 
examensarbetet och kravspecifikation som moment ströks. Ett större fokus kunde därmed 
läggas på design, implementation och i att finna tekniska lösningar för att uppfylla 
önskemålen från G4S och Pocket Mobile Communication AB. Detta ledde fram till en ny 
tidsplanering för examensarbetet. 

 

 
 

Figur 08. Den slutgiltiga planeringen för examensarbetet. 
 
 

Eftersom arbetet med klienten fastställdes till att drivas komponentbaserat kom de 
tydliga avgränsningarna mellan de olika faserna att suddas ut i tidsplanen. Detta då målet 
var att utveckla varje enskild komponent från början till slut vilket ledde till att samtliga 
faser återupprepades för varje komponent då varje enskild komponent skulle ha egna 
specifika funktioner och därmed egna tekniska lösningar. Utvecklingen av varje enskild 
komponent krävde därav särskild kunskap, en egen unik design och egna tester. 
Efter att den nya planeringen utarbetats inleddes en fas av informationssökning med 
förhoppningen att hitta information rörande alternativa förbättrande tekniker samt 
information om hur en komponentbaserad modell skulle kunna fastställas. Under denna 
fas studerades objektorienterande litteratur 11, designmönster 13, databasteknik 12 och 
metodiska utvecklingsprinciper 13. Ett möte med gruppen för internutveckling och 
handledaren hölls på företaget Pocket Mobile Communications för att diskutera tankar 
och möjligheter. En modell för hur varje komponent skulle utvecklas fastslogs under 
slutet av den initiala förstudien. 
 
 
 
 
 
11 Troelsen Andrew (2007). Pro C# with .NET 3.0, APRESS.  
12  Ramez Elmasri, Shamkan B. Navathe, Fundamentals Of Database Systems 4th Edition 2003, Addison-Wesly. 
13 Bell Douglas, Software Engineering for Students, 4th Edition 2005, Addison-Wesley. 
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Figur 09. Utvecklingsprocessen för en komponent. 

 
Tanken med denna iterativa modell var att varje komponent skulle designas, 
implementeras och testas och därefter revideras efter behov. Detta för att skapa 
komponenter vilka grundligt utvärderas vad det gäller stabilitet och kompabilitet. 
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4.2 Design 
 
Denna fas inleddes med att försöka hitta en lösning för hur den komponentbaserade 
arbetsmodellen även skulle fungera rent tekniskt och designmässigt. Under designfasen 
övervägdes möjligheten att utveckla den komponentbaserade klienten med hjälp av 
färdiga basklasser s.k. Custom Controls vilka finns inkluderade i .NETs basklassbibliotek. 
Fördelen med att använda och bygga systemet med hjälp av Custom Controls som 
basklasser är att man via arv kan tillgodogöra sig färdigutvecklad basfunktionalitet. 14 Ett 
alternativ till detta var att bygga upp en egen komponentbasklass med önskvärda 
funktioner och därefter skapa varje enskild komponent utifrån denna basklass. 
Nackdelen med den metoden var att man skulle behöva skriva samtlig 
basklassfunktionalitet själv vilket skulle leda till en ökad tidsåtgång samt att koden 
troligtvis blivit sämre än den kod som redan existerar i de .NETbaserade basklasserna. 
Valet föll med ovanstående som beslutsunderlag på att utveckla en s.k. User Controls då 
tidsaspekten och kodkvaliteten ansågs viktigare än komponentstorleken. Tanken med en 
sammansatt komponent eller en egen komponent var att den skulle kunna testas 
fristående samt kunna komma att användas i andra framtida utvecklingsarbeten och bli 
en del av ett komplett skräddarsytt komponentbibliotek.  
 
4.2.1 Databasdesign 
 
Att genomföra databasanrop blev oorganiserat och ostrukturerat under arbetet om det 
gjordes individuellt från varje komponent vilket även gjorde programkoden svårläst och 
svårförstålig. För att lösa detta upprättades ett databaslager för att hantera 
kommunikationen mellan de skilda komponenterna och databasservern. Detta 
databaslager placerades hos klienten och försågs med ett antal metoder för att hantera de 
olika komponenternas databasförfrågningar. Ett alternativ till denna design var att låta 
varje enskild klass kommunicera direkt med databasen via egna metoder. Nackdelen med 
en sådan lösning var att modifieringar behövde utföras i varje enskild komponent då 
förändringar skedde i databasen vilket ledde till oönskade variationer mellan 
komponenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 UserControl Class [www] <http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.usercontrol.aspx> Besökt 2007-08-11 
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Ett annat alternativ som övervägdes var att placera ett databaslager på serversidan. 
Tanken med en sådan lösning var att uppdateringar endast skulle behöva utföras på 
serversidan och inte hos varje enskild klient. Under arbetet valdes slutligen alternativet 
att placera ett databaslager lokalt hos varje klient då detta var nödvändigt för att kunna 
använda Query Notifikation, vilket var en teknik som var önskvärd att implementera och 
utforska. För att underlätta modifieringar av databasförfrågningar designades 
databaskommunikationen så att de olika komponenterna anropade det lokala 
databaslagret som i sin tur anropade s.k. StoredProcedures15 på databasservern. En 
StoredProcedure kan förenklat beskrivas som en SQL-funktion vilken innehåller en 
uppsättning SQL-kommandon som kan anropas från klienten. Detta gjorde att SQL-
förfrågningar mot databasen kunde modifieras centralt på servern. 
 

 

 
 

 
Figur 10. Illustration över hur en komponent kommunicerar via databaslagret på klientsidan mot en Stored 
Procedure skriven i T-SQL på serversidan. 
 

4.2.2 Kommunikation mellan komponenter 
 
Modellen för kommunikationen blev att låta en central observerarklass initiera samtliga 
komponenter, lyssna på händelser s k. Events 16 från komponenterna och hantera dessa 
händelser. Förhoppningen med denna typ av struktur var att den skulle skapa ett bättre 
dataflöde genom applikationen genom att låta den centrala klassen ta emot händelser och 
hantera dessa. 
 

 

 

 

 

 

 

15 Stored Procedure [www] <http://en.wikipedia.org/wiki/Stored_procedure> besökt 2007-11-01 

16 Troelsen Andrew (2007). Pro C# with .NET 3.0, APRESS, sidan 10-11. 

  20 



 
 

Figur 11. Illustration av kommunikationsmodellen för komponenterna. 
 
Ett alternativ till denna struktur var att låta de olika komponenterna kommunicera direkt 
med varandra. Nackdelen med denna lösning var att kommunikationsflödet dem emellan 
blev betydligt svårare att följa och att komponenternas kod blev mer komplex. Även 
möjligheten att enkelt ta bort eller modifiera en enskild komponent försvårades eftersom 
det fanns flera beroenden och kopplingar involverade då en komponent fanns definierad 
i flertalet andra komponenter. Med strukturen beskriven i figuren ovan krävdes endast 
modifieringar i Observerklassen för att avlägsna eller lägga till en komponent vilket var 
en angenäm egenskap hos den centraliserade strukturen. Det tydliga dataflödet och 
möjligheten till enkel modifiering låg till grund för att välja den centraliserade modellen 
för kommunikation mellan komponenter. 
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4.3 Generell Arkitektuell Systemdesign 
 
Figuren nedan visar den framtagna designen vilken beskriver hur en komponent skall 
ärvas av moderkomponentklassen, hantera kommunikationen med andra komponenter, 
kommunicera med databasen och integreras med observerarklassen. Vidare visar 
designen var stödklasser skall placeras. 

 
 

Figur 12. En komplett design över hur en komponent skall kunna konstrueras och integreras för att bli en 
del av hela klienten. Komponenten i detta fall avser ”Komponent Klass” i figuren. 
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4.4 Implementation 
 

4.4.1 Komponentutveckling 
 
Varje komponent i systemet skapades utifrån den mall som beskrivs i Figur 11 och 
utformades med syftet av att vara fristående och återanvändbar. Efter att en komponent 
kompilerats genereras en DLL-fil, en fil vilken andra komponenter kan referera. 17 
 
4.4.2 Arbetsgång 
 
Utvecklingen har skett iterativt för varje enskild komponent. Komponenterna har till en 
början designats var för sig varpå implementationen följt. Dessa steg har återupprepats ett 
antal gånger för att förfina implementationen rent kod- och teknikmässigt samt för att nå 
en tillfredställande design rent tekniskt och grafiskt. Hela systemet har utvecklats efter 
en kombinerad s.k. Bottom-up-metodik tillsammans med en s.k. Top-down-metodik.18 
Till en början implementerades klienten efter en Bottom-up -metodik där de mest 
grundläggande klasserna utvecklades först vilka de olika komponenterna i ett senare 
skede skulle använda sig av. Vidare utvecklades en s.k. moderkomponent, en moderklass 
med arv ifrån UserControl-klassen. Detta för att erhålla en moderklass med funktioner 
och egenskaper från UserControl-klassen tillsammans med egna specificerade egenskaper 
och funktioner. De komponenter som utvecklades för att bygga klienten skulle därmed 
ärva moderkomponenten istället för att ärva direkt från UserControl-klassen. Varje 
komponent arbetades sedan fram efter en Top-down-metodik där utseendet och 
användargränssnittet konstruerades först följt av implementationen av komponentens 
funktioner. Då utvecklingen skedde komponentbaserat uppkom det en rad 
integrationssteg för att foga samman komponenterna en efter en till ett ”komplett” 
system.  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
17 Troelsen Andrew (2007). Pro C# with .NET 3.0, APRESS, sidan 10-11. 
18 Bell Douglas, Software Engineering for Students, 4th Edition 2005, Addison-Wesley, Sidan 314-318. 
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5. Lösning 

Den slutgiltiga klienten framtagen under examensarbetet resulterade i en fungerande 
Windowsklient baserad på komponentmodellen beskriven i Figur 12. För att tillgodose 
G4S’ önskemål implementerades den nya applikationen med funktioner för att hantera 
validering av data, stöd för avbrott mellan server och klient, möjlighet att lägga till och ta 
bort komponenter samt möjligheten att kommunicera med den Javabaserad kartmotorn. 
Det är en förhoppning att det färdiga resultatet skall utvecklas vidare och att den 
komponentbaserade designen skall användas vid ett eventuellt fortsatt utvecklingsarbete. 
Bilden nedan visar klienten i sin helhet med de komponenter som utvecklades under 
arbetet.  

 

 
 

Figur 13. Bilden visar applikationen i sin helhet med dess olika komponenter. 
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5.1 Komponenter 
 

5.1.1 Moderkomponenten 
Moderkomponenten skapades som ett arv utav UserControl-klassen (illustrerat i figur 11 
på sidan 22) från .NET’s basklassbibliotek. Syftet med komponenten var att den skulle bli 
en basklass för de resterande komponenterna i systemet detta genom att utvidga 
UserControl-klassen med funktioner för att: 
 
Minimera komponentens storlek. 
Maximera komponentens storlek. 
Flytta komponenten över arbetsytan 
Stänga ner komponenten 
Återställa till original position 
Återställa till original storlek 
Möjligheten att under körning docka komponenten. 
 
Komponenten gav även de övriga komponenterna ett gemensamt grafiskt utseende. 

 
 

 
 
 

Figur 14. Moder- eller huvudkomponenten till vänster med dess konfigureringsattribut till höger vilka 
utvecklaren kan använda i Visual Studio för att modifiera komponenten. 
 
Förutom funktionerna beskrivna ovan berikades komponenten med olika modifierbara 
parametrar för att: 
 
Möjliggöra/omöjliggöra minimering 
Möjliggöra/omöjliggöra stängning 
Möjliggöra/omöjliggöra förflyttning 
Möjliggöra/omöjliggöra storleksförändring 
Ladda komponenten dold 
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5.1.2 Larmlistkomponent 
 
Denna komponent hade för avsikt att visa inkommande larm i en lista. Ett larm som 
operatören sedan skulle kunna behandla. Ett larm i detta fall avser en stationär enhet 
såsom en butik eller ett kontor. Listan i sig är ett ListView-objekt från .NET’s 
basklassbibliotek och innehållet i listan definieras som ett ListViewItem objekt. 

 
 

 
 

Figur 16. Bild över larmlistan som en komponent. 
 
Larmen inkommer till systemet via ett tredjepartssystem och placeras i en databastabell. 
Komponenten har som uppgift att upptäcka att en ny post har registrerats i databasen och 
visa denna. Varje unikt inkommande larm består av en rad i databasen med ett antal 
kolumner. Vilken information som skall visas i listan specificeras av utvecklaren före 
kompilering via en List<int> som bestämmer antal och index på de kolumner som skall 
visas. Larmlistan hålls uppdaterad med nya inkommande larm via en Query Notification 
teknik (Se delkapitel 2.2.3 på sidan 11) vilket gör att operatören observerar nästintill 
realtidsaktuell information vilket i sin tur ger operatören möjligheten att fortare skicka 
en väktarenhet till larmplatsen. Komponenten är som de resterade komponenterna i 
klienten ett arv av Moderkomponenten och den har därmed ärvda funktioner från 
Moderkomponenten och klassen UserControl. 
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All sortering och filtrering görs på s.k. Offline-data dvs. data lagrade lokalt i klienten i 
detta fall i ett DataTable-objekt från ADO.NET’s klassbibliotek. Detta för att undgå 
onödiga databasanrop och därmed minska databasserverns belastning. Lokalt sparad data 
valideras endast då komponenten erhållit information från databasservern om att 
databasens innehåll ändrats.  
 
5.1.3 Komponenten Fordonslista 

 
Komponenten avser visa de fordon som finns med i säkerhetsföretagets fordonspool, 
såsom väktar- eller värdetransportbilar. Tanken med denna komponent är att 
operatörerna skall kunna kommunicera med väktarna och deras handdatorer. Vidare 
skall komponenten bidra till att operatören ges information om att enheterna är aktiva 
dvs. Inloggade, erhålla information om enheten själv larmar, tjänstgör samt kunna 
positionera och hänvisa fordon till ett pågående larm. 

 

 
 

Figur 17. Figuren visar Fordonslistkomponenten. 
 

Fordonens status levereras via s.k. ”black boxes” placerade i de olika fordonen som 
kontinuerligt skickar in data i systemet med ett förbestämt tidsintervall. Därav måste 
denna komponent likt larmlistan hålla sig uppdaterad med aktuella data. Tillskillnad från 
larmlistan inkommer fordonsdata till systemet kontinuerligt med ett förutbestämt 
tidsintervall och då från samtliga enheter samtidigt. Denna kontinuitet och 
förutbestämda uppdateringsfrekvens gör tekniken Query Notifications överflödig. Istället 
körs uppdateringen av listinformationen med en Pollningteknik som synkroniseras med 
tidsintervallet från de svarta boxarna. 
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Figur 18. En förenklad bild över hur de mobila enheterna kontinuerligt skickar sin status till systemet med 
ett förutbestämt tidsintervall. På klient-sidan hämtas de aktuella data kontinuerligt med samma 
tidsintervall. 
 
Sortering av listorna kan göras för att endast visa aktiva/inaktiva enheter men även 
sortering av enhetskoder, region etc. är möjlig. Operatörerna ges möjligheten att via en 
popup-meny skicka meddelanden till fordonen via en meddelandekomponent.  

 
5.1.4 Kartkomponenten 
 
Kartkomponenten ärver precis som de tidigare beskrivna komponenterna 
moderkomponenten men har till skillnad från de övriga inte samma utseende och 
mycket av den medärvda funktionaliteten är inaktiverad. Detta är önskvärt då kartan 
skall ligga som ett skrivbordunderlägg i applikationen och därmed ge operatören en 
större övervakningsyta. Funktioner för att flytta, ändra storlek och stänga ner 
komponenten blir då ej önskvärda. Kartkomponenten består av en WebBrowserklass från 
.NETs basklassbibliotek vilken blev väsentlig att använda då den tredjepartsutvecklade 
kartmotorn var webbaserad och bestod av ett JavaApplet med ett tillhörande JavaScripts 
API. Med hjälp av WebBrowserklassen kunde en webbsida implementeras inuti 
Windowsapplikationen. Det som emellertid blev problematiskt att lösa var 
kommunikationen mellan JavaAppleten och Windowsapplikationen. 

 

 
 

Figur 19. Figuren visar en interaktion mellan den Javabaserade kartan och Windows-applikationen där 
kommunikationen är dubbelriktad. 
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En lösning på kommunikationsproblemet blev att använda .NET’s klassbibliotek och 
klasserna HTMLDocument och HTMLElement. Med HTMLDocument ges möjligheten 
att undersöka DOM-trädet eller HTML-koden för ett laddat dokument och därmed 
kunna skapa kopplingar till HTMLkodens olika element. Med hjälp av 
HTMLDocuments metoder, GetElementByID och All kunde en koppling till ett 
specifikt HTMLobjekt upprättas. När väl ett HTMLElement kopplats mot ett 
HTMLobjekt kunde dess värde eller attribut avläsas via Windowsapplikationen. 
Exempelvis kunde man på detta sätt läsa textinnehållet ur ett textfält. 
 

 
 

Figur 20: Funktion som körs då ett HTML-dokument är färdiginläst i ett WebBrowserklass. Koden visar 
hur ett HTMLDocument och HTMLElementklass kan användas för att läsa information från ett HTML-
komponent i en webbsida samt upprätta en Event-lyssnare mot ett specifikt HTMLelement. 

 
Förutom att läsa ett värde från ett HTMLElement kunde man även lyssna på en händelse 
ett s.k. Event från ett specifikt HTMLelement. Denna egenskap användes för att 
informera Windowsapplikationen om att något inträffat i JavaAppleten. Detta genom att 
låta ett JavaScript ta emot en händelse från JavaAppleten och efter mottagandet aktivera 
ett element i HTMLkoden som Windowsapplikationen i sin tur lyssnade och var kopplad 
emot. För att kunna skicka instruktioner från Windowsapplikationen till Javakartan 
användes även här klassen HTMLDocument. Med denna klass blev det möjligt att 
anropa HTMLdokumentets JavaScriptsfunktioner via metoden 
HTMLDocument.InvokeScript(). På så sätt blev det möjligt att via JavaScript skicka 
instruktioner till JavaAppleten. 

 
 

 
 

Figur 21. Metoden visar hur HTMLDocuments.InvokeScript()-metoden kunde användas för att anropa en 
specifik JavaScriptfunktion (”MoveTo”) med ett antal argument. 

 
Kommunikationsstrukturen gjorde det möjligt att med relativ lite kod och metoder skapa 
en kommunikationskanal mellan en Windowsapplikation och en JavaApplet.  
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Dock bör det tilläggas att antalet instruktioner och händelser som kunde hanteras 
begränsades av tredjepartsystemet dvs. JavaAppletens egna begränsningar. 
 

 
Figur 22. Kommunikations- och händelseflödet från och till JavaApplet via JavaScript. 
 
Med denna kommunikationslösning gavs möjligheter att via de olika komponenterna i 
applikationen utföra operationer med direkt koppling till karmotorn. Exempelvis för att 
visa ett listobjekt i kartan, rita ut symboler i kartan, interagera och få information utifrån 
symboler i kartan. Denna interaktion har haft stor prioritet under hela arbetet då 
operatörerna arbetar aktivt med kartan och behöver ett smidigt gränssnitt för att göra så. 
Det bör påpekas att kartmotorn förses med kartdata via en extern server och därmed blir 
denna kartkomponent helt beroende av en fungerande internetuppkoppling. En 
alternativ lösning för integrationen med kartan hade varit att använda sig av ett annat 
API. Leverantören av kartmotorn, Idevio hade då implementation av arbetet 
genomfördes tagit fram en .NET baserad version av kartan men den var vid denna 
tidpunkt endast tillgänglig i en funktionsbegränsad version. 
 

5.2 Observerklass 
 

Denna klass användes för att upprätthålla ett enkelt och rent kommunikationsflöde 
mellan komponenterna i applikationen. Anledningen till att denna klass skapades var för 
att centralisera kommunikationen i en och samma knutpunkt. Observerarklassen kan 
beskrivas som en central som lyssnar på sina komponenter och delegerar uppgifter 
baserade på olika händelserna som inkommer. Observerklassen ärver klassen Forms från 
.NET’s basklassbibliotek och erhåller därmed de egenskaper som behövs för att rendera 
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klientens huvudfönster. Vidare hanterar klassen kompositionen av samtliga 
komponenter. Klassen styr därmed vilka komponenter som skall vara synliga och 
renderas. 

 
5.3 Offline-säkring 

 
Ett önskemål för klienten var att den skulle kunna hantera att en nätverkskoppling eller 
att en databaskoppling går ner. En lösning för att minimera risken för dataavbrott blev att 
hålla en lokal kopia av hämtade data i klienten och endast uppdatera data då det 
verkligen var nödvändigt. Ytterliggare en åtgärd för att hantera dataavbrott var att skapa 
en testmetod som kontrollerade om databaskopplingen var intakt. Detta test kördes följt 
av hämtning av aktuella data. Fördelen med denna lösning var att hämtning av data ej 
genomfördes om databaskopplingen var nere. För att testmetoden inte skulle påverka den 
s.k. UI-tråden då ett avbrott uppstod placerades detta testanrop på en separat tråd. 
 

 
 
Figur 23. Bilden visar flödet över en”offline-säker” koppling mot databasservern. 
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6. Diskussion, Reflektion & Resultat 

6.1 Teknik 
 

Uppgiften att bygga systemet komponentbaserat har underlättat arbetet i och med att 
varje komponent har kunnat utvecklas och testas separat. Därmed kan man säga att valet 
föll väl ut. Inte bara har utvecklingsarbetet dragit nytta av denna komponentmetod utan 
även kan eventuella framtida projekt dra nytta av de nu färdigutvecklade 
komponenterna. Valet att utveckla en Windowsklient framför en webbklient har givit 
fördelen av att man skapat en mer responsiv applikation jämfört med de existerande 
webbklienterna. Däremot har inte systemet körts i skarp miljö och därmed egentligen 
inte blivit ordentligt testat. Så en framtida risk ligger i att klienten blir svårdistribuerad 
eller att klienten behöver ett orimligt kraftigt hårdvarustöd. Dock anses de 
prestandalyftande egenskaperna och det rikare gränssnittet väga tyngre än 
tillgängligheten hos en webbaserad klient.  
 
Att arbeta med Microsoftbaserade utvecklingsverktyg under implementatiosfasen har 
troligtvis underlättat mycket vad det gäller tidsaspekten. Som utvecklare ges du 
möjligheten att skapa kraftiga applikationer med relativt enkla medel tackvare .NET som 
en funktionell plattform och ADO.NET som en starkt kommunikativ plattform. Det bör 
tilläggas att examensarbetet inte undersökt hur .NET och C# prestandamässigt förhåller 
sig till andra utvecklingsspråk såsom Java, C++ eller VB. Dock har den 
komponentbaserade ansatsen som examensarbetet haft dragit stor nytta av .NET i och 
med möjligheten att kunna utveckla egna Custom Controls. Användandet av Custom 
Controls har lett till ett mer tidseffektivt utvecklingsarbete då varje komponent har 
kunnat skapas som ett arv av klassen UserControl och därmed initialt försetts med färdig 
basfunktionalitet 19. Funktionalitet man som utvecklare själv hade behövt utveckla om 
man valt att skriva varje komponentbasklass från grunden. Dessvärre och ganska väntat 
har mycket av den färdigutvecklade funktionaliteten aldrig används vilket gör att varje 
komponent blir större än vad de troligtvis skulle ha blivit om man utvecklat 
komponentbasklassen själv. Dock anses den snabbare utvecklingstiden väga upp detta 
särskilt om man tänker i ett större företagsmässigt perspektiv där varje utvecklingstimme 
innebär en kostnad för en eventuell beställare. Man kan även tänka sig att den 
överflödiga funktionaliteten kan komma till användning då en komponent eventuellt 
behöver vidareutvecklas. 
 
 
 
19 UserControl Class [www] <http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.usercontrol.aspx> Besökt 2007-08-11 
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De tekniska lösningar som undersökts under examensarbetet är baserade på befintlig 
teknik. Detta är dock inget som skall förringa arbetet i sig utan bör ses som en god första 
ansats att vid framtagning av nya lösningar först studera befintlig teknik. Detta för att 
undvika arbetet med att uppfinna hjulet på nytt och därmed ur ett företagsmässigt 
perspektiv lägga ner resurser på onödigt arbete. Vad det gäller de tekniker och metoder 
som studerats under arbetet så är det främst Query Notification som kan ses som en ren 
teknik och inte som en metod eller ett tillvägagångssätt. Tekniken har under 
examensarbetet gett den utvecklade klienten möjligheten att visa information i realtid 
vilket är väldigt önskvärt hos ett system av detta slag. Det som dock kan ses som en 
nackdel med tekniken är att den är väldigt sluten, dvs. det är svårt att förstå hur den 
fungerar in i minsta detalj då det saknas information om detta. Möjligtvis är detta ett led i 
att Microsoft som företag inte öppet redovisar sin framtagna teknik. Det gjordes inga 
prestandatester eller liknande som stödjer tanken på att en notifieringsteknik skall vara 
mer effektiv än en pollningteknik däremot känns det naturligt att exempelvis inte 
använda en pollningteknik som kontinuerligt låt säga var 5 sekund efterfrågar 
uppdateringar från databasen där man på förhand vet att information i databasen 
förändras låt säga 15 ggr per dag. I ett sådant fall kan det anses mer berättigat att låta 
databasservern notifiera klienten de 15 ggr något inträffar. Det som dock bör påpekas är 
att en notifieringsteknik blir mer svårimplementerad än en pollningteknik. 
Modifieringar krävs på båda server- och klientsidan vilket ger en mer komplex lösning 
vilket inte alltid är önskvärt. En komplex lösning som i regel blir svårare att förstå sig på 
och att felsöka.  
 
Lösningen för att hantera kommunikationen mellan en JavaApplet och en 
Windowsapplikation har varit en utmanande del av examensarbetet då det varit svårt att 
finna information om hur en sådan lösning skall genomföras. Troligtvis är denna typ av 
lösning relativt ovanlig och därav avsaknaden av information. Examensarbetets lösning 
har dock belyst en möjlighet att kombinera en Windowsklient med exempelvis en 
webbklient eller en specifik HTML-sida.  
 
Att utveckla en klient som skall hantera en bruten databaskoppling har varit en stor 
utmaning. Modellen beskriven i figur 22 blev troligtvis inte den mest framgångsrika 
lösningen under arbetet. Problemet med denna lösning var att varje komponent fick en 
komplex uppbyggnad med trådade databasförfrågningar och pausade trådar. Dessutom 
blev komponenternas programkod relativt svårförstålig och onödigt komplex. En bättre 
lösning var att placera de trådande mekanismerna i databaslagret vilket gav fördelen av 
att man endast behövde implementera den trådande funktionaliteten på ett ställe och 
inte i varje komponent.      
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6.2 Design 
 

Arbetet har lett till en fungerande skalbar Windowsklient bestående av en rad 
sammankopplade komponenter vilka framtagits efter den komponentmodell som 
fastslogs under designfasen. Antalet funktioner som implementerats i denna klient är till 
antalet färre än i de ursprungliga klienterna. Dock har examensarbetets resultat lett till 
en applikation med snabbare interaktiv återkoppling till användarens händelser och 
större valfrihet för operatörerna att själva fördela sin arbetsyta tackvare de modifierbara 
komponenterna.  
 
Hade arbetet fått göras om från början hade naturligtvis flera saker kunnat göras bättre. 
För det första borde designfasen tydligare definierat de olika komponenternas syften dvs. 
innan implementationen fastställa vad de skulle utföra och vad de skulle tillhandahålla. 
Då detta inte gjordes tillräckligt detaljerat under arbetet behövde varje komponent gång 
på gång revideras. Detta ledde i sin tur till att en testad komponent kontinuerligt 
behövde återtestas då det efter varje revidering fanns risk för nya buggar.  

 
6.3 Framtidsdiskussion 

 
Som det ser ut idag har G4S visat intresse för att utveckla Windowsklienten vidare och 
därmed kommer ett eventuellt fortsatt arbete ske men då i regi av Pocket Mobile 
Communication. Förhoppningsvis har då applikationen implementerats med tillräckligt 
hög kodkvalitet för att en vidareutveckling skall kunna genomföras. 
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6.4 Slutsats 
 
Att implementera efter en komponentbaserad modell gav under examensarbetet tydligt 
avgränsade arbetsuppgifter och ett genomtestat system vilket bekräftar Bell(2005). 
 
Kommunikationen och integrationen mellan komponenterna hanterades effektivast 
genom att låta de olika komponenterna kommunicera via ett nav eller en observerarklass 
vilket bekräftar fördelen med designmönstret Mediator beskrivet av bl.a. Kaisler(2005). 
Detta då man enkelt kunde skala av eller lägga till en komponent utan att behöva utföra 
modifieringar i olika klasser eller komponenter. 
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