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Sammanfattning 

Detta examensarbete är utfört åt Business Unit Ericsson Test Environment (BETE), i 

Linköping. BETE är den avdelning på Ericsson som är ansvarig för drift och underhåll av 

företagets Operation Support System (OSS). Deras administrationssystem var föråldrat och de 

ville att den skulle uppdateras och få nya funktioner. Informationen i den gamla databasen 

skulle behållas men överföras till en ny databas utan licenskostnader. Systemet behövde även 

en del där anställda kan hantera befintliga användare. 

 

Som programmeringsspråk valdes PHP för dess dynamiska möjligheter, plattformsoberoende 

och goda stöd för databaskopplingar. För lagring av data används en MySQL-databas 

eftersom den är gratis, täcker våra behov och är enkel att integrera med PHP.  

 

Resultatet blev en fullt funktionell version av BETEs interna administrationssytem som är 

klart för att tas i bruk. Denna rapport handlar om hur vi gått tillväga för att migrera databasen 

och förnya administrationssystemet, om vilka problem som uppstått och vilka lösningar som 

tagits fram. 

 

 

Abstract 
This thesis work is executed at Business Unit Ericsson Test Environment (BETE), in 

Linköping. BETE is the department at Ericsson, which is responsible for the operation and 

maintenance of the company's Operations Support System (OSS). Their management system 

was outdated and they wanted it to be updated and it also required new features. The database 

needed to be replaced and the data migrated to a new database without licensing costs. The 

system also needed a part where employees could manage existing users. 

 

As a programming language PHP was chosen for its dynamic possibilities, platform 

independence and good support for database intergration. For database MySQL was chosen 

because it is free and covers our needs. 

 

The result was a fully functional version of the internal administrationssytem that was ready 

to be used. This report is about how we proceeded to migrate the database and renew the 

management system. It also contains the problems encountered and what solutions we 

developed. 

 



   

Förord 

Examensarbetet och rapporten dediceras till Fredrik Johansson som var med under arbetet och 

rapportskrivningen. Tyvär finns han inte längre med oss. Vila i frid min vän. 
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1 Inledning 

I den här delen av rapporten beskriver vi bakgrund, syfte, metod, avgränsningar och 

typografiska konventioner samt rapportens upplägg.  

 

1.1 Bakgrund 

Under vår utbildning har några av de mest intressanta kurserna haft något med 

webbutveckling att göra. Detta är även något som vi har ett brinnande intresse för på fritiden. 

Det kändes därför naturligt att examensarbetet skulle vara inom detta område. När sedan 

Ericsson erbjöd oss möjlighet att göra vårt arbete där, var det precis det vi ville. 

 

1.1.1 Företaget 

Företaget Ericsson AB i Linköping innefattar många olika enheter med skiftande verksamhet. 

Den avdelning vi jobbade för tillhandahåller testmiljöer inom telekommunikation och ser till 

att alla system fungerar och är uppdaterade. Avdelningens namn är Business Unit Ericsson 

Test Environments (BETE) och har totalt cirka 1000 anställda i Sverige.  

 

1.1.2 Uppdrag 

BETE använder idag ett webbaserat system för att presentera och hantera information om 

servrar, nätverk och liknande. Exempel på funktioner är sökning och hantering av hårdvara 

och IP-adresser, felrapportering från användare och hantering av säkerhetskopior. Sybase 

används som databas och vissa delar av webbgränssnittet använder PHP, men mycket är gjort 

med HTML och endast ett fåtal sidor tillämpar stilmallar (CSS). JavaScript används för att 

göra enkla kontroller vid inmatning i formulär. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med detta projekt är att utveckla det interna administrationssystemet och byta ut den 

nuvarande kommersiella databasen som BETE använder mot en databas med fri licens. Detta 

främst för att Ericsson AB vill få ner omkostnaderna inom systemet. 

 

Vi skulle även förnya designen i det nuvarande system och rensa bort gamla funktioner som 

inte längre används. Detta inkluderade även en grundlig dokumentation av all kod vi skriver. 

All kodning ska följa internationell standard enligt World Wide Web Consortium (W3C). Det 

är även viktigt att göra systemet dynamiskt och använda stilmallar så att layouten blir 

enhetlig.  

 

Systemet ska vara fullt funktionellt och färdigt att tas i drift. Det är viktigt att det är 

kompatibelt med webbläsaren Internet Explorer 6 (och senare versioner) och att alla fält i 

databasen ska kunna uppdateras av en administratör direkt från webbgränssnittet. Det skall 

även gå att hantera befintliga användare och vid behov lägga till nya. 
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1.3 Metod och källor 

Administrationssystemet utvecklats i samarbete med BETE enligt deras givna 

kravspecifikation (se kapitel 3). Projektet testas och utvärderas även av företagets anställda 

under utvecklingstiden. Detta för att personalen som skall använda systemet får en produkt 

som de är nöjda med och underlättar deras arbete. 

 

Som dokumentation kommer främst manualer som finns på nätet att användas.  

 

1.4 Avgränsningar 

Då vi bara hade en begränsad tidsperiod på tio veckor att genomföra detta ganska omfattande 

projekt har vi valt att inte göra någon normalisering av den befintliga databasstrukturen. Det 

nuvarande systemet har en databas som fungerar tillfredsställande och det skulle bli mycket 

tidskrävande att göra en omstrukturering, om det ens är nödvändigt. Frågan är om tiden det tar 

att göra en normalisering väger upp mot de eventuella nackdelar som kan uppstå av en dålig 

databasdesign. Skulle det visa sig att systemets prestanda minskar avsevärt p.g.a. databasen så 

får givetvis detta omprioriteras.  

 

Vi kommer inte att beskriva alla tekniska uttryck i detalj då vi förutsätter att läsaren har 

grundläggande kunskaper om programmering och databaser. Den teknik som är viktigast 

kommer att beskrivas mer ingående. 

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis följer ett kapitel som beskriver systemet som vi ska uppdatera. Sedan följer ett 

kapitel där vi analyserar vad som ska utföras och vilka val vi har ställts inför. Därefter 

beskrivs hur vi har designat och implementerat detta. I samma kapitel beskrivs även hur 

databasen har migrerats och hur den är strukturerad. Den sista delen innehåller en slutsats av 

arbetet och en uppföljning som behandlar huruvida systemet används eller vad som saknas för 

att det ska börja användas.  

 

1.6 Typografiska konventioner 

Vi har valt Vancouversystemet för källhänvisningar, det vill säga ett nummer inom 

hakparenteser för varje källa. För att visa kodexempel använder vi en omgivande ram och 

fonten Courier New. Termer skrivs ut första gången de används och förkortas därefter. 

Termer som är allmänt kända på engelska skrivs ut inom parantes efter den svenska termen 

om en sådan existerar. Termer och förkortningar finns listade i ordlistan (se bilaga 3). 
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2 Beskrivning av gamla systemet 
Avdelningen BETE är ansvariga för drift och underhåll av företagets Operation Support 

System (OSS). De tillhandahåller också testmiljöer inom telekommunikation. För att få en 

översikt över alla system de arbetar med och enkelt kunna hantera servrar, nätverk och 

säkerhetskopiering använder de ett egenutvecklat administrationssystem. Systemet används 

också som en supportsida där användare kan göra felanmälningar. 

 

Systemet är uppbyggt från tiden runt 2002 fram till idag av ett flertal olika personer. Några 

funktioner, främst databasanrop, som används är ännu äldre. Vissa delar av webbgränssnittet 

använder PHP men mycket är gjort med vanlig HTML och endast ett fåtal sidor använder 

stilmallar. JavaScript används för att göra enkla kontroller vid inmatning i formulär. 

 

Det finns ett publikt gränssnitt (osslab) och ett internt (ossadm) som är uppdelade i två olika 

kataloger. Skillnaden mellan dessa är att i det interna systemet så finns det fler funktioner och 

rättigheter att modifiera data. Eftersom koden finns på två olika ställen skapar detta mycket 

redundans och det finns även kvar gamla funktioner som inte längre används. Den kod som 

finns är i stort sett utan kommentarer och det medför att det är svårt att få en överblick av hur 

systemet fungerar. 

 

Systemet körs på operativsystemet Solaris 10 och databasservern som används är Sybase 

Adaptive Server Enterprise 15.0 (ASE 15) tillsammans med Open Server 15.0 som är ett 

Application Programming Interface (API) till ASE. Sybase är en kommersiell databas och 

kostar därför pengar att använda. 

 

2.1 Grundläggande beskrivning 
Denna del av rapporten innehåller en kortfattad beskrivning av det gamla systemets 

grundläggande funktioner. Varje huvudkategori (se figur 1) i systemets navigationssystem 

kommer att motsvaras av ett avsnitt.  

 

Startsidan 

På systemets startsida presenteras en lista över alla administratörer som arbetar på BETE, 

vilket telefonnummer de kan nås på samt vilka dagar/veckor de är lediga från jobbet. Det 

finns även en undersida med kontaktinformation. På denna sida presenteras alla anställda med 

bild, telefonnummer och e-post. All information är inskriven direkt i HTML-filerna så det går 

inte att uppdatera informationen genom något gränssnitt. Sidan är alltså statisk. 

 

För inloggade administratörer visas även en lista över servrar med SSH-problem.  
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Equipment 

Innehåller en sökfunktion över all hårdvara som finns lagrat i systemets databas, främst 

servrar och lagringsenheter. Sökning på olika typer av hårdvaror görs genom 

färdigdefinierade genvägar (presenterade som undermenyer). Samtliga modeller av den givna 

hårdvarutypen presenteras vid val av undermeny. Det är även möjligt att lägga till ny hårdvara 

i databasen samt modifiera och ta bort befintliga poster.  

 

Inst&Config 

Innehåller programlicenser, instruktioner och manualer till de operativsystem och mjukvaror 

som används av administratörerna på BETE. Här finns det också lösenord till systemets olika 

servrar. Inst&Config innehåller även listor över alla virtuella nätverk och nätverksadresser till 

de servrar som hanteras av systemet. Det går inte att lägga till nya virtuella nätverk genom 

gränssnittet, detta måste göras antigen med externa skript eller manuellt i databasen. 

 

Status 

Innehåller information om servrar och lagringsmedia. Denna sida är mycket viktig för BETEs 

administratörer eftersom den snabbt kan ge en överblick över vilka servrar som t.ex. har för 

lite ledigt utrymme, eller nätverks- och hårdvaruproblem. Här ges också en överblick över 

vilka VLAN som är kopplade till vilka switchar och vilka portar som används. 

 

Många funktioner på denna sida använder externa skript för att generera data. Dessa skript 

körs automatiskt i bakgrunden och information från alla uppsatta servrar presenteras här.  

 

Backup 

Två metoder används för backup. Den ena används för hantering av säkerhetskopior som 

lagras på magnetband. I detta användargränssnitt visas en lista med de fyra aktiva 

bandstationerna som finns kopplade till administrationsidan. 

 

Det första fältet visar bandnummer och går inte att ändra eftersom denna information hämtas 

direkt från bandet. Sitter inget band i stationen är alla fält i denna rad inaktiverade. Om ett 

magnetband sätts in i en station så skapar ett skript en fil med information om bandet och 

vilken bandstation det gäller. Ett annat skript söker regelbundet efter denna fil och hittas den 

så skickas informationen vidare till administationsgränssnittet och fälten aktiveras. När en 

användare ska göra en backup fyller den i fälten server/användare/när backup ska tas och 

sätter sedan status. När detta är gjort sätts ett lås på denna station fram till dess att processen 

är klar. Vid säkerhetskopiering av magnetband används LTO-2 (med en kapacitet på 200 GB) 

och LTO-3 (400 GB). 

 

Den andra metoden hanterar säkerhetskopior som lagras på disk och fungerar på ett liknande 

sätt. Skillnaden är att filerna skickas till en server istället för att lagras på band. 
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När en backup tas så sparas data om servernamn, vilken administratör som genomför 

backupen, kommentarer och information om vilken mjukvara som finns installerat på servern 

och givetvis vilket medium som backupen sparas på. Allt detta lagras i databasen och används 

sedan för att hålla ordning på alla säkerhetskopieringar. Databasen använde sig av dubbla 

tabeller och lås på dessa för att inte användare av misstag skulle köra backup mot samma 

band eller skriva över en backup. 

 

Restore 

Listar alla befintliga säkerhetskopior som har gjorts. Här kan användaren frigöra 

säkerhetskopior så att de tas bort från listan. Om det gäller databand så markeras de som 

tomma och kan därefter användas igen för nya säkerhetskopior. Det går inte att återställa en 

backup direkt genom webbgränssnittet utan detta måste göras manuellt.  Det är även möjligt 

att söka efter säkerhetskopior med hjälp av servernamn, status eller etikett. 

 

Links 

Denna sida består av en länksamling som innehåller länkar till diverse supportsidor, 

handböcker, dokumentation och programfixar (patches) från Sun och firmware.  

 

Request 

Denna sida används för ärendehantering för vanliga användare. När ett ärende skapas skickas 

e-post till alla administratörer i en lista och ärendet sparas i databasen så att användare kan 

göra ändringar och granska status. Förutom att skapa nya ärenden kan användaren visa en lista  

samt söka efter ett ärende. 

 

AP List 

Denna sida används också för ärendehantering men då endast för interna ärenden. Enbart 

systemets administratörer har tillgång till denna. 
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2.2 Layout 

Den gamla sidan består av tre stycken horisontella ramar (eng. frames). En ram för menyns 

huvudkategorier, en ram för underkategorierna och en ram för sidans innehåll. Vilken 

huvudkategori i menyn som var markerad går dock inte att se. 

 

 
Figur 1 Exempel på den gamla layouten. 

 

Färgschemat som används är en blandning av brunt, blått, grått och vitt (se figur 1). All layout 

är gjord med hjälp av tabeller (eng. table) och ramar. 

 

2.3 Användarhantering 

Det gamla systemet saknade helt ett administrativt gränssnitt för hantering av användare. Som 

tidigare beskrivits används två mappar, en för administratörer och en för vanliga användare. 

Administratörer loggade in genom att använda htaccess (hypertext access). 

 

.htaccess är en konfigurationsfil som gör det möjligt att åsidosätta webbserverns globala 

inställningar på en katalognivå. Det gör det möjligt att begränsa tillgång till en katalog och 

kräva att en användare identifierar sig för att få tillgång. .htpasswd är en fil som innehåller 

en lista av användarnamn och krypterade lösenord.  
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2.4 Viktiga filer 

Det finns två stycken globala filer som används av majoriteten av alla andra filer i det gamla 

systemet; sybase.php och do_show.php. 

 

Den första filen, sybase.php, innehåller funktioner som stegar igenom och filtrerar resultat 

från databastabeller i Sybase. Även funktioner som inte har något med databasen att göra, 

som t.ex. datumhantering och felkontroll kan hittas här. Grundstommen i dokumentet verkar 

vara från sent 90-tal (enligt dokumentkommentarer från 1998). Ytterligare funktionalitet har 

byggts på under åren av ett flertal olika personer. Sybase.php är en stor och oorganiserad fil 

som mestadels saknar dokumentation. De fåtal kommentarer som finns i består nästan bara av 

information om vem som lagt till vad. Sybase.php innehåller 64 olika funktioner på 

sammanlagt 1869 rader kod.  

 

Den andra filen, do_show.php, innehåller nästan alla SQL-frågor för hela systemet och saknar 

helt kommentarer. Denna fil inkluderar även sybase.php och det innebär att alla sidor i 

systemet som använder do_show.php också indirekt använder sybase.php. Denna fil 

innehåller över hundra if-satser och 28 olika databasförfrågningar på 1054 rader kod.  
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3 Kravspecifikation 

Detta kapitel presenterar de krav, direktiv och prioriteringar som arbetet måste följa och 

uppfylla. Då kravspecifikationen (kapitel 3.1 – 3.3) inte i detalj beskriver vilka nya funktioner 

som ska läggas till eller hur design och navigationssystem ska fungera har vi även utgått från 

en s.k. handledarlogg med mer detaljerade krav, önskemål och förslag (se bilaga 1). 

 

3.1 Krav 

● Systemet måste fungera med Internet Explorer 6, men det måste även vara 

"framtidssäkert" och fungera med senare versioner av webbläsaren. 

● Externa stilmallar ska skapas i CSS. 

● All kod ska dokumenteras. 

● Alla poster ska kunna redigeras direkt från webbläsaren (idag kan vissa fält endast 

ändras manuellt från databasen). 

● Vanliga användare ska inte ha tillgång till administrativa delar av systemet. 

 

3.2 Direktiv 

● Installera en testserver med Apache, Sybase och PHP. 

● Undersöka databasstrukturen. 

● Omvandla databasen från Sybase. 

● Rensa upp i koden (ta bort redundant kod, gamla funktioner, indentera). 

● Göra systemet mer dynamiskt. 

● Layout och design, samt fixa stilmallar. 

● Förbättra användarvänligheten (lyfta fram nyckelfunktioner, tydliga färgkoder och 

kontinuitet i designen). 

● Lägga till nya funktioner (ex. utökad sökfunktion). 

● Göra det enkelt att utöka systemet vid eventuella framtida behov. 

● Undersöka och förbättra funktionerna för säkerhetskopiering/återställning. 

● Grundlig dokumentation av kod och arbetsprocess. 
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3.3 Prioriteringslista 

 

Måste göras: 

1. Omvandla databasen från Sybase och kontrollera att ingen information har gått 

förlorad. 

2. Anpassa systemet till nya databasen och se till att den ursprungliga funktionaliteten 

kvarstår. 

3. Skript som uppdaterar databasen automatiskt där Sybase används, måste skrivas om. 

 

Bör göras: 

4. Rensa upp i koden, optimera och kommentera. 

5. Administrera användare från webbgränssnittet, samt skapa en ny databastabell för 

användare. 

6. Layout och design. 

7. Undersöka och förbättra funktionerna för backup/restore.  

 

Görs i mån av tid: 

8. Lägga till ytterligare funktioner (utökad sökfunktion, databasinmatning från sidan). 

9. Användarvänlighet (detta ingår till viss del även i punkt 4). 
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4 Analys och val 

Detta kapitel innehåller en analys över de olika val vi har gjort innan implementeringsfasen 

tog vid. Även programmeringsspråk och använd mjukvara presenteras här. 

 

4.1 Databas 

Sybase är en stabil och pålitlig databas, väl anpassad för stora system med många användare.  

Tyvärr är licenskostnaderna för att använda den rätt ansenliga och testavdelningen vill därför 

ha en databas med fri licens för att minska omkostnaderna. Uppdragsgivaren hade även 

specifikt önskat att MySQL skulle användas, men detta var inget krav.   

 

Då den nuvarande databasen inte är så avancerad i sin uppbyggnad och har en begränsad 

mängd användare så kändes MySQL som ett givet val. Sybase och MySQL använder båda 

databasspråket SQL vilket medför att de befintliga databasfrågorna i koden borde vara relativt 

enkla att anpassa till den nya databasen. MySQL är även lätthanterligt och kan smidigt 

integreras med PHP och Apache. 

 

Innan vi beslutade oss för vilken databas som skulle användas så undersökte vi om det fanns 

andra fria databashanterare tillgängliga. Ett alternativ var PostgreSQL som också bygger på 

öppen källkod. Vi tittade på en jämförelse (MySQL vs PostgreSQL) [1] och några av 

skillnaderna var: 

 

 PostgreSQL COUNT(*) är mycket långsammare än MySQL. Istället för att använda 

index går PostgreSQL igenom hela tabellen sekventiellt. MySQL använder index för 

COUNT(*) och cachar även resultatet, vilket gör en stor skillnad. 

 INSERT IGNORE/REPLACE stöds inte i PostgreSQL, utan istället måste lagrade 

procedurer (eng. stored procedure) användas. Detta gör att endast en sak i taget kan 

lagras i databasen. Därför måste lagrade procedurer skrivas för varje tabell där 

INSERT IGNORE/REPLACE ska användas. 

 Lagrade procedurer i PostgreSQL använder PL/PgSQL, som liknar Oracles PL/SQL. 

MySQL följer SQL:2003 syntax för, som även används av IBMs DB2. 

 PostgreSQL och MySQL stödjer båda databasreplikering. För PostgreSQL finns en 

modul som stödjer detta medan MySQL stödjer detta direkt efter installation. 

 Både MySQL och PostgreSQL stödjer SQL-fråga inuti en SQL-fråga (eng. 

subqueries), men i MySQL kan dessa i vissa fall bli långsamma. 

 

Vi hittade inte några övertygande fördelar att välja PostgreSQL. Dels var dokumentationen 

som fanns på nätet knapphändig och dels hade varken vi eller uppdragsgivaren någon 

erfarenhet av denna databashanterare. MySQL har även en större användarbas och är därför 

mer testad. En annan faktor var att sidan som vi hämtade kompilerade program ifrån 
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(sunfreeware.com) upplyste om att PostgreSQL kräver ytterligare ett antal konfigurationssteg 

efter installationen [2]. Valet föll därför på MySQL.  

4.1.1 MySQL 

MySQL skapades ursprungligen av MySQL AB från Uppsala och ägs idag av Oracle [3]. Det 

är en av de populäraste databashanterarna för Linux, men finns även för andra operativsystem 

såsom Solaris, Windows och Mac OS X [4]. MySQL använder sig av frågespråket Structured 

Query Language (SQL) som är ett standardiserat språk som används för att modifiera och läsa 

data i en databas. De flesta databaser använder denna standard, men små skillnader i syntax 

förekommer.  

 

MySQL är en relationsdatabas där data är organiserad i tabeller, d.v.s. rader och kolumner. 

Vanliga databasfrågor är SELECT för att söka efter något i databasen, INSERT för att lägga 

till en ny rad i en tabell, UPDATE för att uppdatera en rad i en tabell och DELETE för att ta 

bort en rad. MySQL är fri programvara och kan enkelt integreras med Apache och PHP [5]. 

Se Kodexempel 1 för hur en MySQL-anslutning kan se ut i PHP. 

 

 
 

  <?php 

      mysql_connect("localhost", "login_name", "password"); 

      mysql_select_db("databas"); 

      $result = mysql_query(“SELECT * FROM table;”); 

      mysql_fetch_row($result); 

  ?> 

 

Kodexempel 1 MySQL anslutning i PHP 

 

Förklaring till kodexempel 1; Första raden ansluter till databasen med användarnamn och 

lösenord. I nästa rad väljs databas och sedan körs en databasfråga (i det här fallet ‖SELECT * 

FROM table;‖) som hämtar all data från den givna tabellen. Till slut hämtas resultatet så att 

det kan användas i PHP för att skrivas ut till användaren. 

 

4.1.2 Databastyp 

När valet av databas var gjort skulle vi välja vilken typ av databastabeller som skulle vara 

lämpligast. Valet stod mellan MyISAM och InnoDB. Standard för MySQL var MyISAM och 

denna typ är att föredra för tabeller där SELECT används ofta, d.v.s. tabeller som det främst 

hämtas information ifrån. MyIsam är även mycket snabb när COUNT(*) används. Nackdelar 

med MyIsam är att det inte stödjer FOREIGN KEYS, ROLLBACK och TRANSACTION.  

 

InnoDB använder radlås (row lock) istället för tabellås (table lock) så om många 

modifieringar av data görs i tabellen är InnoDB snabbare.  InnoDB stödjer även fullt ut ACID 

(atomicity, consistency, isolation, durability) som är egenskaper som garanterar att 



   

Sida 13 

 

databastransaktioner är behandlad på ett pålitligt sätt [6]. Se tabell 1 för en jämförelse mellan 

MyISAM och InnoDB. 

 

 

 MyISAM InnoDB 

TRANSACTION  och ROLLBACK 
Nej Ja 

Låstyp Tabell Rad 

Relativ lagringsstorlek Låg Hög 

Relativ minnesanvändning Låg Hög 
 

Tabell 1 Jämförelse mellan MyISAM och InnoDB [7] 

 

Till de databastabellerna som används för säkerhetskopiering valde vi InnoDB då de flesta fall 

data skrivs till databasen och vi även ville ha stöd för ROLLBACK samt transaktionssäkra 

tabeller. I alla andra tabeller använde vi MyISAM för bästa möjliga prestanda [7]. 

 

4.1.3 Migrering 

Valet vi ställdes inför var hur vi skulle migrera den nuvarande databasen från Sybase till 

MySQL. Vi kom fram till tre olika alternativ;  

 

1. Utveckla ett eget program för att genomföra konverteringen. 

2. Använda ett befintligt program. 

3. Exportera databasen till en textfil och sedan importera filen till den nya databasen. 

 

Första alternativet förkastade vi snabbt. Det skulle ta för lång tid att planera, implementera 

och testa ett sådant program. Det andra alternativet undersökte vi noggrannare. Genom att 

söka på nätet hittade vi några program som verkade kunna lösa migreringen, tyvärr var många 

flera år gamla eller ofärdiga betaversioner. Problemet var dock att de till synes bästa 

programmen för ändamålet inte var gratis, t.ex. SQLWays från Ispirer [8]. Vi tittade även på 

MySQL Migration Toolkit, men det programmet saknade stöd för Solaris och gjorde att det 

blev för mycket jobb att installera [9]. Då vi inte ville spendera en stor summa pengar för att 

köpa ett färdigt program eller använda något gammalt och eventuellt opålitligt program så 

förkastade vi även detta alternativ.  

 

Vårt val föll därför på det sista alternativet. Det verkade enklast att genomföra och gav oss 

dessutom full kontroll över alla steg i migreringsprocessen. Att både MySQL och Sybase i 

grunden använder sig av samma databasspråk (SQL) och därför borde ha en snarlik syntax 

underlättade också vårt beslut.  
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4.1.4 Databasstruktur 

Valet vi ställdes inför i nästa steg var huruvida vi skulle normalisera tabellerna och dela upp 

dem och skapa relationer. Inga interna databasbindningar existerade nämligen i den befintliga 

Sybase databasen. 

 

Vi beslutade att inte lägga ner någon tid på att konstruera om databasen. Dels för att den redan 

hade en fullt tillräcklig struktur och dels för att den redan innehöll mycket information. 

 

Uppdragsgivaren förklarade att det sällan lades till eller togs bort information från majoriteten 

av alla befintliga tabeller. Antalet användare som hade rättigheter att utföra förändringar var 

också lågt. Huvuddelen av användarna använde systemet främst för visning av information. 

Med tanke på antalet användare och antalet inmatningar av information beslutade vi att det 

inte var nödvändigt att göra några större modifikationer av den befintliga databasstrukturen.  

 

4.2 Språk 

När det gällde valet av språk och teknik som skulle användas hade vi redan från början 

inriktat oss på en lösning med PHP. För att utveckla dynamiska webbsidor räcker inte enbart 

HTML till. Det finns ett flertal olika språk som tillsammans med HTML kan uppnå dynamiskt 

innehåll, exempelvis ASP, JSP och PHP. 

 

Eftersom det var krav från uppdragsgivaren att systemet skulle implementeras på 

operativsystemet Solaris så underlättade det valet av programmeringsspråk. ASP som är 

utvecklat av Microsofts föll bort p.g.a. att systemet inte skulle köras på ett Windows-baserat 

operativsystem. Vi hade sedan tidigare kunskaper i både JSP och PHP. Valet föll på PHP 

främst för att det är ett populärt programmeringsspråk som har gott stöd för Apache och 

MySQL samt att det har en omfattande dokumentation på nätet. PHP har även till viss del 

använts i det gamla systemet. 

 

Att använda stilmallar (CSS) såg vi som en självklarhet eftersom vi har som mål att följa de 

webbstandarder som finns. Det är också god kodstandard att skilja design från innehåll. 

 

4.2.1 HTML 

HTML (Hyper Text Markup Language) är en standard för strukturering av text, hypertext, 

media och inbyggda objekt på webbsidor. Den innehåller taggar som beskriver hur 

webbläsaren skall presentera information för användaren. En tagg börjar med < och slutar 

med > och många taggar behöver också en avslutstagg som ser ut på följande sätt: 

</taggnamn> (se kodexempel 2). 

 

 

   <a href=”http://www.google.com”>Google</a> 

 

Kodexempel 2 Hyperlänk i HTML 
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Olika webbläsare tolkar HTML på olika sätt och detta ställer till problem för utvecklare. 

Standarder har tagits fram av WC3 och den senaste versionen är HTML 4.01 [5]. 

 

4.2.2 CSS 

Cascading Style Sheets (CSS) är ett språk som beskriver hur webbsidor ska presenteras 

(layout, färger och typsnitt etc.) och den första versionen publicerades av W3C 1996. Ett 

vanligt HTML-dokument består av strukturerad text men ingen information om hur den skall 

presenteras för användaren. Detta är stilmallens uppgift och CSS gör det möjligt att 

återanvända samma utseende på flera dokument med olika innehåll [10]. 

 

Fördelar med CSS: 

 Separerar design från innehåll.  

 Gör det möjligt att ändra designen på flera HTML-sidor genom att modifiera en fil.  

 Upprepningar av designelement (t.ex. bakgrundsfärg). 

 Gör det möjligt att välja mellan olika designer på en och samma sida. 

 

 

 

Figur 2 Kaskadordning för CSS. Prioritet efter hierarkisk ordning. 

 

CSS kan implementeras på tre olika sätt; som ett externt dokument, internt och/eller internt i 

varje enskild tagg (s.k. inline) (se kodexempel 3). Det är möjligt att använda alla olika typer i 

samma dokument då webbläsaren slår samman stilmallarna efter deras prioritetsordning 

(kaskadordning) de har (se figur 2). 

 

 

 

 Extern CSS: <link... /> 

 Intern CSS: inom <style...></style> 

 Inline CSS: <span style="..."></span> 

 

Kodexempel 3 CSS 

 

Inline CSS 

Intern 

Extern 
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Man bör undvika att skriva CSS koden direkt i HTML-filen då äldre webbläsare kan 

misstolka detta som en del av innehållet och skriva ut det i klartext på skärmen [10]. 

 

4.2.3 PHP 

PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) är ett skriptspråk som är väl anpassat för 

webbutveckling och kan jämföras med Microsofts motsvarighet ASP. Denna teknik används 

för att exekvera kod på en webbserver, som hämtar information från t.ex. en databas. 

Resultatet skickas sedan till klienten och själva källkoden blir aldrig synlig i användarens 

webbläsare. 

 

PHP tolkar bara programkod som är skriven inom sina avgränsare <?php och ?>, allt utanför 

dessa tolkas som vanlig text. Anledning till detta är att lättare kunna bädda in PHP kod i 

HTML. Fördelar med PHP är att det är gratis, plattformsoberoende och har en mängd 

inbyggda funktioner. PHP kan byggas som en modul för Apache eller en exekverbar fil som 

körs som CGI (Common Gateway Interface) [12]. Med CGI menas ett protokoll för hur en 

webbserver kan köra program med argument och hur dessa anropas från en webbläsare via 

HTTP. 

 

 

   <?php echo ”Hello World!”; ?> 

 

Kodexempel 4 Utskrift i PHP 

 

Syntaxen är lånad från C, Java och Perl med vissa unika tillägg för t.ex. sessionshantering, 

kakor (eng. cookies) och uppladdning av filer. Programmeraren behöver inte tänka på typen 

av en variabel och de behöver inte heller deklareras innan den används, vidare avslutas varje 

instruktion med semikolon (se kodexempel 4) [5]. 

 

4.2.4 JavaScript 

JavaScript är ett objektorienterat skriptspråk som utvecklades av Netscape i mitten av 1990-

talet. Oftast är det inkluderat i HTML-sidor för att göra kontroller av fält innan de skickas för 

behandling. De flesta webbläsare har inbyggt stöd för JavaScript, men det går att stänga av 

om så önskas. JavaScript körs direkt på användarens dator, till skillnad från PHP som körs på 

serversidan och sedan skickar tillbaka ett resultat till användaren. Det är viktigt att notera att 

JavaScript inte är samma sak som programspråket Java [10]. 

 

 

   <script type="text/javascript"> 

      alert("Hello World!"); 

   </script> 

 

Kodexempel 5 JavaScript 



   

Sida 17 

 

 

Ett användbart redskap för att meddela klienten när något viktigt händer är funktionen ―On 

alert‖ eller ‖alert()”. Detta öppnar en popup-ruta som innehåller meddelandet (se 

kodexempel 5). 

 

4.3 Webbserver 

Valet av webbserver var lätt. Apache är en av världens populäraste webbservrar och står som 

värd för nästan hälften av alla sidor på internet idag [13]. Eftersom Apache redan användes i 

det nuvarande systemet och fungerade bra såg vi inget behov att titta på andra alternativ.  

 

4.3.1 Apache HTTP Server 

Apache är en webbserver som är kompatibel med det senaste HTTP/1.1 protokollet och lätt 

kan konfigureras med hjälp av olika moduler som laddas vid behov. Det finns moduler för 

t.ex. PHP, MySQL och CGI. Apache finns för många operativsystem såsom Linux, UNIX, 

Windows och Mac OS X. Källkoden är öppen vilket ger möjlighet att ytterligare anpassa 

webbservern.  Apache är byggt för att klara hög belastning och anses också vara mycket stabil 

[14]. 

 

 

4.4 Dynamisk meny 

Hur skulle nu sidans grafiska meny konstrueras? Kraven vi hade från uppdragsgivaren var att 

menyn skulle bestå av flikar, och att varje huvudkategori skulle ha en egen flik och en 

undermeny. När en huvudkategori valdes skulle dess huvudflik tydligt markera vilken 

kategori som visades. Menyn skulle vara dynamisk, dels för att det är en snyggare lösning, 

dels för att det ska vara enkelt att lägga till nya kategorier utan att behöva ändra allt för 

mycket kod.  

 

Att behålla den gamla menystrukturen var det inte ens tal om. Ramar är dels föråldrade och 

dels en osnygg lösning på problemet. 

 

För att inte slösa med viktigt sidoutrymme beslutade vi att en horisontell undermeny var att 

föredra framför en lodrät drop-down meny. 

 

Det stora problemet var hur menyn skulle konstrueras. Här ställdes vi inför två val:  

1. Skapa en meny enbart med PHP och CSS. 

2. Skapa en meny med hjälp av JavaScript. 

 

Första alternativet, att använda PHP och CSS, har fördelen att menyn skulle vara oberoende 

av JavaScript och därför fungera oavsett om användare aktiverat stöd för detta i sin 

webbläsare eller inte. Efter en del efterforskningar på nätet visade sig detta bli en rätt 

omfattande lösning som krävde ganska mycket extra kodning. Då sidan enbart används internt 
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på Ericsson och det dessutom fanns flera funktioner som tidigare använt JavaScript utan 

problem beslutade vi oss för alternativ 2. Vi upplevde att det viktigaste var att snabbt hitta en 

designlösning för att inte behöva lägga ner allt för mycket tid på den delen. 

 

Vi hittade en färdig meny på javascriptkit.com som uppfyllde våra krav på sidnavigation med 

huvud- och underkategorier (se bilaga 1). Vi har använt grundstommen oförändrad i menyn 

(d.v.s. själva skriptet), men själva designat om layouten och plockat bort onödiga element 

(bland annat bilder och mouse-over effekter). 

 

4.5 Modularisering 

Nästa val bestod i hur vi skulle konstruera det nya systemets filstruktur.  

1. Behålla befintliga systemets struktur (med stora filer som innehåller alla funktioner 

och databasanrop för samtliga filer). 

2. Varje enskild sida innehåller sina egna funktioner 

 

För att undvika stora otympliga filer med flera tusen rader kod beslutade vi oss för det andra 

alternativet. Varje fil vi skapade består därför både innehåll, struktur och SQL-frågor. Detta 

gör det lättare att förstå koden i varje enskild systemdel och underlättar vid framtida 

ändringar. Varje fil har alltså ett minimalt antal beroenden av andra filer.  

 

För att undvika onödiga upprepningar i varje fil som har liknande funktionalitet har vi skapat 

två globala filer. En som innehåller generella funktioner och en som hanterar anslutningen till 

MySQL. 

 

Vi har också lagt ner mycket tid på att slå samman filer som hanterar liknande saker. Detta för 

att reducera mängden redundant kod och samtidigt hålla ner antalet filer i projektet. Exempel 

på filer som lätt har kunnat slås samman är sökning och presentation av resultat.  

 

4.6 Metod för uppdatering av gamla sidor 

För att strukturera upp arbetsprocessen och försöka hålla oss konsekventa har vi kommit fram 

till följande metod för att skriva om gamla sidor;  

 

1. Lokalisera alla filer som används för den aktuella sidan. Om anrop till databasen 

utförs bör även information inhämtas om vilka tabeller som används.  

2. Sätta sig in i hur sidan fungerar och hur de olika delarna är sammanbundna. 

3. Slå samman delarna i en ny fil.  

4. Anpassa databasanrop till MySQL. 

5. Ta bort redundant kod och funktioner som inte används. 

6. Anpassa koden till den nya layouten och se till att stilmallar används. 

7. Lägga till nya funktioner och bryta ut globala funktioner.  

8. Kommentera varje funktion. 



   

Sida 19 

 

 

Ett annat alternativ för oss var att börja programmera från början när de nya delarna ska 

struktureras. När det gäller design och enklare anrop till databasen har vi valt att skriva ny kod 

istället för att stirra oss blinda på gammal kod som till största delen ändå ska ändras eller 

rensas bort. För mer avancerade funktioner har den gamla koden fungerat som mall. Att helt 

koda om systemet från början är alltså inte ett alternativ. Mängden funktioner är för stor och 

det skulle ta för lång tid. 

 

Det är viktigt att noga planera hur den nuvarande koden ska skrivas om. Det är många sidor 

som är sammankopplade och stora mängder okommenterad kod som används. P.g.a. 

systemets omfattning beslutade vi att ta en del i taget. Vi valde att börja med den interna 

sökfunktionen för servrar och hårdvara. När den funktionen var klar och fungerade 

tillfredställande gick vi vidare till nästa o.s.v. Undantaget från denna princip gäller för mindre 

sidor där vi kunde arbeta parallellt med flera saker samtidigt. Det var viktigt att hålla sig till 

detta upplägg av arbetsprocessen för att inte arbeta med för mycket olika saker samtidigt. Att 

ta en del i taget gjorde det också lättare att få en överblick över hur mycket vi hade gjort och 

hur mycket av arbetet som återstod. 

 

Anledningen till att vi valde att lägga kommenteringen som ett sista steg beror på att då är 

koden färdig och inga större ändringar bör tillkomma. Under kodprocessen testades många 

olika lösningar innan vi kom fram till ett tillfredsställande resultat. Att skriva kommentarer 

innan denna process var klar kändes onödig då det inte var säkert att det som kommenteras 

fanns kvar i den slutliga versionen. 
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5 Installation av programmeringsmiljön 
Denna del av rapporten beskriver installationen av utvecklingsservern och de klienter vi utfört 

arbetet på. Här ges också en kort beskrivning över vilka program som har använts.  

 

5.1 Uppsättning av utvecklingsserver 

Då det befintliga systemet är i drift och inte fick störas behövdes ett liknande system sättas 

upp parallellt för utveckling och testning. Först installerades operativsystemet Solaris 10, 

därefter hämtades alla paket som behövdes till webbservern Apache från sunfreeware.com. 

Därefter installerades databasen MySQL och PHP5 som hämtades från samma ställe. Bilaga 4 

visar installerade paket som behövdes för att allt skulle fungera. Paketen packades först upp 

med ‖gunzip paketnamn-sol10-sparc-local.gz‖ och installeras sedan med ”pkgadd –d 

paketnamn-sol10-sparc-local‖. 

 

5.1.1 Konfigurering av MySQL 

Efter installation av alla paket skapade vi en användare kallad ‖mysql‖ för att undvika att köra 

MySQL som administratör. Eftersom det innebär en säkerhetsrisk att köra tjänster som root 

bör detta undvikas om det går. Nästa steg var att skapa en systemtabell och katalog där 

databasen ska ligga. Slutligen var det dags att starta MySQL och detta görs med det sista 

kommandot i kodexempel 6. MySQL behöver startas efter systemomstart och detta kan göras 

med svcadm, men vi valde att bara lägga till det i filen ‖/etc/rc3.d/S99local‖ som körs vid 

omstart.   

 
 

   groupadd mysql ;; useradd -g mysql mysql 

   mysql_install_db --user=mysql 

   /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe 
 

Kodexempel 6 Konfigurering av MySQL 

 

5.1.2 Konfigurering av Apache 

För att få stöd för PHP behöver en modul läggas till i Apaches konfigurationsfil (httpd.conf). 

Detta är dock inte tillräckligt för att börja använda PHP, webbservern måste också veta vilka 

filändelser som den ska hantera. Detta definieras genom AddType och gör att alla filer med 

filändelsen ‖.php‖ använder PHP-modulen (se kodexempel 7). 

 

 
 

   LoadModule php5_module modules/libphp5.so 

   AddType application/x-httpd-php .php 
 

Kodexempel 7 Stöd för PHP i httpd.conf 

 

För att starta Apache körs kommandot ‖svcadm -v enable /network/http:apache2‖. Detta gör 

att Apache startar automatiskt efter en omstart.  
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För att testa att allt fungerade skapade vi index.php i ‖/var/www‖ med innehållet ‖<?php 

phpinfo(); ?>‖. När vi sedan anslöt till webbservern med en webbläsare fick vi information 

om att MySQL och PHP fungerade tillsammans med Apache. 

 

5.1.3 Konfigurering av Subversion 

Nästa steg var att sätta upp Subversion (SVN) på servern för versionshantering, och för att 

kunna arbeta med samma filer samtidigt. Även dessa paket hämtades från sunfreeware.com 

tillsammans med två paket som SVN var beroende av. Dessa paket installerades subversion-

1.4.5-sol10-sparc-local, neon-0.25.5-sol10-sparc-local och swig-1.3.29-sol10-sparc-local. 

Därefter skapade vi ett SVN-projekt och för att testa att det fungerade importerade vi en fil. 

Kodexempel 8 visar hur detta gjordes samt resultat när en import lyckades. 
 

 

   svnadmin CREATE /usr/local/var/svn/repos/ 

   svn import -m "test import" myproj \ 

   svn://localhost/usr/local/var/svn/repos/ 

      Adding         myproj/test.txt 

      … 

      Transmitting file data ......... 

      Committed revision 1. 

 

Kodexempel 8 Test av SVN 

 

5.1.4 Installation av Sybase  

Eftersom det nuvarande systemet använde Sybase så behövde vi även installera en version av 

denna på testservern. Vår handledare på Ericsson skickade över de paket som behövdes samt 

ett skript på ca 100 rader som innehöll installationskommandon och inställningar för 

databasen.  

 

När Sybase var installerat och funktionellt var det dags att importera databasen från 

nuvarande systemet till vår testserver. Detta gjordes genom att dumpa all data till en fil 

(dump.dat) på hårddisken (se kodexempel 9).  

 
 

   1>use master 

   2>go 

   3>dump database database_name to '/raid/sybdumps/dump.dat' 

   4>go 

 

Kodexempel 9 Dumpning av databas (Sybase) 

Filen med databasdumpen skickades sedan över till testservern och importerades till vår 

databas (se kodexempel 10). 
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   1>use master 

   2>go 

   1>load database database_name from '/raid/sybdumps/dump.dat' 

   2>go 

   1>online database_name  

   2>go 

 

Kodexempel 10 Import av databas (Sybase) 

 

Vår databas innehöll nu allt som behövdes för att undersöka hur det gamla systemet 

databasstruktur var uppbyggd och gå vidare med migreringsprocessen.  

 

 

5.1.5 Konfigurering av Sudo 

Då vissa script som körs på systemet via PHP behöver mer rättigheter så behövde Sudo 

installeras. Även detta hämtades från sunfreeware.com (se bilaga 4). 

 

Sudo står för ‖superuser do‖ och är ett program som tillåter en vanlig användare att göra 

saker som om den vore systemets administratör. Att köra enstaka program med sudo är bättre 

ur säkerhetssynpunkt än att köra allt i administratörsläge. Sudo kan även logga vilka 

kommandon som körs [15].  För att tillåta en användare att köra ett kommando läggs detta till 

i filen ‖ /usr/local/etc/sudoers‖. 

 
 

   # Alias för de kommandon vi vill köra med sudo. 

   Cmnd_Alias SSHDIAG = /usr/bin/ssh * /usr/platform/*/sbin/prtdiag -v 

   Cmnd_Alias SSHUNAME = /usr/bin/ssh * /usr/bin/uname -i 

   Cmnd_Alias SSH = /usr/bin/ssh 

   Cmnd_Alias CHECKSSH = /admin/bin/check_ssh.sh * 

 

   # Dessa får köras utan att något lösenord behöver anges 

   daemon ALL=SSHDIAG,NOPASSWD:SSHDIAG 

   daemon ALL=SSHUNAME,NOPASSWD:SSHUNAME 

   daemon ALL=CHECKSSH,NOPASSWD:CHECKSSH 

 

Kodexempel 11 /usr/local/etc/sudoers 

 

I kodexempel 11 har sudoers konfigurerats så att användaren daemon kan köra 

kommandot ‖sudo /admin/bin/check_ssh.sh‖ utan att behöva ange lösenord. Det är en 

stor fördel att slippa ange lösenord när automatiserade skript körs.  

 

Ett ‖alias‖ (se kodexempel 11) betyder att istället för att skriva ut hela sökvägen kan ett enda 

ord (alias) användas för att spara tid, när ett skript ska köras.  

 

Nu var testservern färdig att börja användas. 
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5.1.6 Problem och lösningar 

I detta kapitel beskrivs konfigurering och lösningar på de problem som uppstod under 

uppsättning av utvecklingsservern. 

 

5.1.6.1 Konfigurering av webbservern 

Efter nedladdning och installation gick inte Apache att starta. Det visade sig dock inte vara 

något allvarligt fel utan enbart två moduler som hade en felaktig version. Eftersom vi inte 

kompilerade Apache själva utan använde oss av binärfiler från sunfreeware.com så ansåg vi 

att den enklaste lösningen var att göra länkar så att Apache hittade de befintliga modulerna. 

Länkar skapas med kommandot ‖ln‖ och flaggan ‖–s‖ för att göra en så kallad symbolisk länk 

(se kodexempel 12). Efter att dessa länkar skapats startade Apache utan problem. 

 

 
 

  ln –s /usr/local/lib/libldap-2.4.so.2 /usr/local/lib/libldap-2.3.so.0 

  ln –s /usr/local/lib/liblber-2.4.so.2 /usr/local/lib/liblber-2.3.so.0 

 

Kodexempel 12 Skapande av symboliska länkar 

 

En bättre lösning hade varit att ta bort dessa moduler från Apaches konfigurationsfil eftersom 

vi inte hade något behov av dem, men det var något vi inte tänkte på förrän i efterhand.  

 

5.1.6.2 Installation av Sybase 

När installationen av Sybase skulle göras med hjälp av skriptet vi fått hängde sig servern och 

efter en omstart fungerade ingenting. Pakethanteringen i Solaris hade på något sätt tappat all 

information och en ominstallation av hela systemet behövdes. Orsaken till felet är okänt och 

ledde till en dags extra arbete. Tack vare att vi noggrant hade dokumenterat alla ändringar i 

konfigurationsfiler och listat alla program som installerats kunde servern återställas relativt 

snabbt.  

 

Efter nyinstallationen av Solaris lades  rekommenderade programfixar (eng. patches) in, vilket 

inte hade gjorts första gången. Sedan kunde Sybase installeras utan problem. Troligtvis 

berodde felet på avsaknaden av dessa programfixar. 
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5.2 Uppsättning av klienter 

Vi använde oss av två klienter; en Windows maskin och en tunn klient som körde Solaris. 

Den utvecklingsmiljö vi använde var Eclipse eftersom vi hade använt denna tidigare och 

visste att det fanns utmärkt stöd för PHP/HTML/CSS/SVN.  

 

5.2.1 Eclipse 

Eclipse är ett utvecklingsverktyg för programmering i t.ex. Java, C++ och PHP. Eclipse är en 

s.k. IDE (Integrated Development Environment) d.v.s. en utvecklingsmiljö med en integrerad 

texteditor, kompilator och avlusare (eng. debugger) – alltså de viktigaste verktygen som 

behövs för utveckling av egna program eller webbsidor. Eftersom denna utvecklingsmiljö är 

skriven i Java måste JRE (Java Runtime Environment) vara installerat på klienten innan 

Eclipse kan användas. Exempel på funktioner i Eclipse: 

 

 Ändra namn på flera variabelnamn/funktioner samtidigt (eng. Refactoring). 

 Stöd för färgmarkering och automatisk indentering. 

 Indentering av kod (så att samma kodstandard används i alla filer). 

 Ett stort antal moduler finns att lägga till vid behov. 

 

Eclipse kan köras på de flesta operativsystemen exempelvis Windows, Solaris, Linux och 

Mac OS X och har stöd för ett flertal språk (däribland svenska). Näst efter Microsoft Visual 

Studio är Eclipse det populäraste utvecklingsverktyget i världen med över två miljoner 

användare [11]. Eclipse är helt gratis att använda och bygger på öppen källkod. 

 

5.2.1.1 Moduler 

Det går att bygga ut Eclipse funktionalitet med hjälp av moduler (eng. Plugins). Eclipse har 

stöd för ett stort antal moduler som exempelvis kan ge stöd för olika programmeringsspråk 

och databaser. Nya moduler går att ladda hem från internet, främst från Eclipse egen hemsida, 

http://www.eclipse.org/. 

 

Följande kapitel (5.2.1.1.1 – 5.2.1.13) beskriver kortfattat alla moduler som vi har använt. 

 

5.2.1.1.1 PHPeclipse 1.2.0 

PHPeclipse är en modul som ger Eclipse stöd för programmering i PHP. Viktiga funktioner 

som inkluderas är färgmarkering, autokomplettering och kodmallar (eng. templates). 

PHPeclipse har också integrerats med PHPs användarmanual och kan ge förslag på 

användbara parametrar [16]. 
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5.2.1.1.2 Subclipse 1.4.0 

Subclipse är en modul som ger Eclipse stöd för Subversion (SVN). Subversion är ett system 

för versionskontroll (eng. revision control). Detta smidiga verktyg gör det möjligt för flera 

utvecklare att arbeta med ett projekt samtidigt utan att manuellt behöva sammanföra 

förändringar. Subversion ger utvecklaren kontroll över nuvarande version och samtidigt en 

historik över sin källkod. Subversion gör det även möjligt att gå tillbaka i historiken och 

jämföra skillnader mellan olika versioner. Skulle flera utvecklare ändra på samma ställe i 

samma fil visas en konflikt om denna måste lösas manuellt. Subversion är fri programvara 

och lyder, precis som Eclipse, under Eclipse Public License (EPL) för öppen källkod. 

 

5.2.1.1.3 Web Developer Tools 3.0 

Web Developer Tools 3.0 är en modul som innehåller stöd för webbutveckling (HTML, CSS). 

Viktiga funktioner som inkluderas är färgmarkering, autokomplettering på variabelnamn och 

förslag på funktioner. 

 

5.2.1.1.4 Installation av moduler i Eclipse 

För att få stöd för SVN, PHP och HTML/CSS installerades modulerna PHPeclipse, Subclipse 

och Web Developer Tools (Fullständiga länkar till dessa finns i Bilaga 4 Installerade paket 

och moduler). 

 

 

Figur 3 Installation av moduler i Eclipse. 

 

Figur 3 visar var i Eclipse moduler installeras. Efter att detta alternativ är valt, väljs ‖Search 

for new features to install‖ och sedan trycker man på ‖Next‖. Sista steget i installationen är att 

skapa en ny ‖remote site‖ och skriva in en länk till den modul som ska installeras. Det går 

även att installera Eclipse egna moduler under detta menyalternativ. 
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Figur 4 Sublipse i Eclipse 

 

Figur 4 visar hur Subversion menyn ser ut. ‖Checkout‖ används för att ta hem senaste filerna 

från servern och ‖Commit‖ används för att skicka upp redigerade filer. För att komma åt 

Subclipse funktioner gå till ‖Team -> SVN‖. Eftersom vi hade satt upp en Subversionserver 

kunde vi nu logga in med SVN och jobba parallellt med samma filer. 
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6 Design och implementation 

Denna del kommer att redogöra för hur vi har designat och implementerat systemet. 

  

6.1 Migrering av databasen 

När vi kommit så här långt i arbetet behövde vi hitta en lösning för hur migreringen av 

databasen skulle ske. Till att börja med undersökte vi hur tabellerna såg ut i Sybase med 

kommandot ‖sp__reviewtable‖ (se kodexempel 13) [17]. 

 
 

   sp__revtable #t1 

   2> go 

   -- Table_DDL                                                            

   ----------------------------------------------------------------------  

   CREATE TABLE #t1                                                       

   (                                                                       

      c1  int                  NOT NULL,                               

      ct  varchar(20)          NOT NULL                              

   )                                                                       

   Object does not have any declarative constraints. 

   (return status = 1) 
 

Kodexempel 13 Tabelldtruktur  i Sybase 

 

Eftersom syntax skiljer sig emot MySQL använde vi detta som mall och skapade därefter 

manuellt tabellerna för MySQL. Det är viktigt att kontrollera eventuella NULL properties, 

defaults, identities, unique constraints, primary och foreign keys, views, procedures och 

triggers [18]. Databasen hade dock inga foreign keys, views, procedures eller triggers så detta 

underlättade migreringsprocessen.  

 

När vi var färdiga med alla tabeller sparades dessa i en fil för att vi snabbt och enkelt skulle 

kunna skapa dem igen när vi utförde migreringen på den verkliga servern. 

 

För att överföra data från den ursprungliga databasen användes ‖bcp‖ (bulk copy). Detta 

program medföljer Sybase och dumpar data från en tabell till en fil. För att konverteringen lätt 

skall gå att upprepa på det skarpa systemet skapades enkla shellskript för varje tabell [19]. 

Exempel på ett av de shellskript vi skapat för att migrera data från Sybase till MySQL visas i 

kodexempel 14 (bams är exempel på en tabell och förkortningen står för bookingnames).  
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   #!/bin/sh 

   bcp ete_oss_lab..bams out bams -c -t\",\" -r\"\)\;\\n"INSERT INTO bams (name,     

   proj_num) VALUES ("\" –U**** -P***** 

   echo "USE ete_oss_lab;" > bams.temp 

   echo "INSERT INTO bams (name, proj_num) VALUES (\"" >> bams.temp 

 

   #we get a empty line at end remove it 

   cat bams |sed '$d' >> bams.temp 

   rm bams 

 

   #we get a LF (remove it!) 

   sed -e :a -e '$!N;s/\"\n /"/;ta' -e 'P;D' bams.temp > bams.sql 

   rm bams.temp 
 

Kodexempel 14 Ett shellskript som migrerar data från Sybase till MySQL 

 

Programmet bcp använder följande syntax: ‖bcp <databas>..<tabell> out <filnamn> 

<parametrar>‖. De parametrar vi använde var –c för att lagra data som datatypen char. Sedan 

använde vi –t för att ange vad som skrivs in mellan kolumner och –r för att ange vad som 

skrivs in i slutet på varje rad. Till sist användes parameterna –U och –P för att ange 

användarnamn och lösenord för att ansluta till Sybasedatabasen. När detta skript är kört får vi 

en fil som kallas bams.sql (se kodexempel 15). 

 

 

   INSERT INTO bams (name, proj_num) VALUES ("DATA1", "DATA2"); 

   INSERT INTO bams (name, proj_num) VALUES ("DATA3", "DATA4"); 

   ... 

 

Kodexempel 15 bams.sql 

 

Där strängen ‖DATA‖ är innehållet i tabellen och kolumnerna separeras med ‖,‖. För att 

importera denna fil till MySQL körs kommandot: 

mysql –u <användare>  -p <lösenord> <bams.sql 

 

Vi gjorde sedan liknande skript för alla tabeller som skulle flyttas från Sybase till MySQL. 

Vissa fält användes inte längre och dessa kunde därför städas bort, Vilket vi gjorde efter 

migreringen i MySQL med: ALTER TABLE bams DROP COLUMN col22; 

 

Alla ändringar av databasens tabeller sparades separat i en fil för att vi enkelt och snabbt 

skulle kunna göra samma sak när det var dags för migreringen på den riktiga servern.  
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6.1.1 Problem vid migrering 

Denna del beskriver de problem som uppstod vid migreringen av databasen. 

 

6.1.1.1 Reserverade ord 

Några av tabellernas kolumnnamn utgjordes av ord som var reserverade av MySQL. Eftersom 

dessa ord antingen är inbyggda funktioner eller programkommandon bör de inte användas 

som namn i någon del av databasen då detta kan misstolkas [20]. De två kolumnerna (‖usage‖ 

och ‖release‖) som behövdes ändras fanns båda i tabellen Inventory och döptes om innan 

migreringen kunde fortsätta. 

 

6.1.1.2 Avgränsare 

Det gick inte att använda ett enkelt kommatecken som avgränsare (eng. delimiter) i alla 

tabeller. Några tabeller innehåller text som inmatats direkt av en användare. Om ett 

kommatecken har använts i någon av dessa texter misstolkas det som en avgränsare och bryter 

tabellstrukturen. Vi löste detta genom att skapa en ny avgränsare för tabeller som kan 

innehålla en sådan text. En unik kombination av tecken (‖@@,@@‖) som inte förekommer på 

något ställe i databasen användes till den nya avgränsaren.  

 

6.1.1.3 Datumkonvertering 

Sybase använder ett annat datumformat som kallas smalldatetime och kan se ut på följande 

sätt ‖Sep 08 2008 10:23PM‖. I MySQL används datetime som kan se ut på följande 

sätt ‖2008-08-08 22:23:59‖. För att konvertera detta till MySQL började vi med att spara 

om smalldatetime till varchar, d.v.s. till en sträng. Därefter konverterade vi om strängen till 

det datumformat som MySQL kunde hantera. Se kodexempel 16 för hur konverteringen gick 

till. 

 

 
 

 ALTER TABLE inventory ADD patch_date2 DATETIME AFTER patch_date; 

 UPDATE inventory SET path_date2=(SELECT STR_TO_DATE(patch_date,'%b %d %Y %h:%i')); 

 ALTER TABLE inventory DROP patch_date; 

 ALTER TABLE inventory CHANGE patch_date2 patch_date DATETIME; 

 

Kodexempel 16 Datumkonvertering i  MySQL 

 

Samma process upprepades för alla kolumner som innehöll datum, sammanlagt sex stycken i 

två olika tabeller. 
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6.1.2 Datakontroll 

Efter att samtliga databaser migrerats till MySQL utan felmeddelanden var det nödvändigt att 

undersöka att ingen data hade gått förlorad eller blivit korrupt under processen. 

 

Detta gjordes genom manuell avläsning. Första steget i denna kontroll var att räkna antalet 

rader i alla tabeller och jämföra med den ursprungliga databasen. Om inga skillnader 

upptäcktes gick vi vidare till steg två – att läsa igenom och jämföra innehållet. Då många 

tabeller var omfattande skulle det ta för lång tid att läsa igenom allt,  inriktade oss därför på 

att kontrollera att specifika delar av tabellen överförts korrekt, t.ex. datum och teckenkodning 

(så att ‖åäö‖ och andra specialtecken sparades korrekt). 

 

Kontrollen av databasen fortsatte sedan indirekt genom hela projektet i och med utvecklingen 

av nya och gamla funktioner. Ett fel skulle då snabbt upptäckas genom webbgränssnittet. 

 

Efter att problemen med reserverade ord, avgränsare och datum hade rättats till genomfördes 

vår första lyckade migrering av databasen och inga ytterliga problem upptäcktes efter detta. 

 

6.1.3 Skript för automatiserad migration 

Hela migrationsprocessen med alla databasanrop, skapande av tabeller och användare finns 

spara i loggfiler och kan enkelt köras igen när den senaste versionen av ursprungsdatabasen 

ska migreras. Vi skapade ett shellskript som gör större delen av processen automatiserad.  

Först exporterades all tabelldata från Sybase till textfiler. Varje tabell fick en enskild fil. 

Sedan slogs dessa filer ihop till en gemensam SQL-fil tillsammans med en fil som genomför 

de sista ändringarna av databasen (datum konvertering, namnbyte av kolumnnamn samt 

borttagning av onödiga kolumner). Det sista steget för användaren blir att importera denna fil 

till MySQL (se figur 5).  

 

 
Figur 5 Flödesschema över databasmigreringen 
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6.2 Databasstruktur 

Detta avsnitt ger en beskrivning över alla tabeller i databasen och vad de innehåller. För 

utförligare information om respektive tabell se Bilaga 2: Databastabeller. 

 

Tabellen #INVENTORY 

Detta är databasens största tabell (räknat i antalet kolumner). I inventory lagras information 

om all hårdvara som finns i systemet, främst servrar och lagringsmedia. Exempel på 

information är värdnamn (eng. hostname), operativsystem och firmware version. 

Även denna tabell innehöll fält som inte längre behövdes, dessa fält är borttagna: 

host_name2, host_name3, host_name4, hsi_interface, host_id2, host_id3, host_id4,  

comment, dns_host_name. Vi gjorde även några namnbyten: host_id1 till host_id, 

host_name1 till host_name, name till id_name, release till rel och usage till eq_usage. 

 

Några mindre tabeller som används till sökfunktionen i webbgränssnittet är: 

#BAMS (bookingnames) som innehåller namn och Booking ID. 

#HW_REG_TYPE som innehåller typ, beskrivning och charge_code. 

#USER_PROD_STRUCTURE som innehåller vilken avdelning utrusningen tillhör. 

#USAGE_STRUCTURE som innehåller information om hur utrustningen ska användas, 

t.ex. som applikationsserver, filserver eller simulator. 

 

För att lista utrustning används dessa tabeller: 

#PORTS som innehåller portar. 

#SWITCHES som innehåller switchar. 

#HW_CHARGE som innehåller koder för priset på en viss utrustning.  

 

Tabellen #INTERFACES innehåller typ av interface och används av tabellerna 

#X25_STRUCTURE och #IP_STRUCTURE. Det fanns tidigare ett fält i denna tabell för 

kommentarer men den användes inte längre och togs därför bort efter migreringen.  

 

Tabellen #IP_STRUCTURE innehåller IP-adress, interface, kommentar, och fältet prim sätts 

till 1 om det är den primära IP-adressen. En liknande tabell #X25_STRUCTURE innehåller 

x25 adress, router namn, router port, mac_router_port, kommentar och interface. 

 

Tabellen #VLAN innehåller information om alla VLAN. Exempel på uppgifter är första IP, 

sista IP, nätmask och router IP. 

 

Tabellen #TODO används för att lagra uppdrag och felrapporteringar. Exempel på uppgifter 

är pending (sätts om ärendet är påbörjat), status (behandlat, färdigt, avbrutet), what (kort 

beskrivning på vad det gäller), to_do (längre text på vad det gäller). Här fanns även några fält 

som inte längre behövdes. Dessa var inv_rec_no, enter_date och ready_date. Till slut lades en 

ny kolumn, expected_ready, till. 

 

Tabellen #USERS fanns inte i gamla databasen utan är skapad av oss. Den innehåller 
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uppgifter om alla användare som har rättigheter i systemet. Exempel på uppgifter är 

användarnamn, lösenord, telefonnummer, rättighetsnivå, länk till en bild på användaren och e-

postadress. Vi sparade även vilka veckor användaren inte finns på plats i den här tabellen och 

lösenordet är krypterat med hjälp av MD5 (eng. Message-Digest Algorithm). 

 

Tabellen #USERS har två funktioner i systemet. Hantering av inloggning och sessioner samt 

presentation av anställda på BETE. 

 

Tabellen #Backup 

För backup används åtta stycken tabeller varav tre används för att temporärt lagra information 

under den tid som det tar att genomföra en backup. Därefter flyttas information över till den 

riktiga tabellen och tas bort från den temporära. De tabeller som har motsvarande temporära 

tabeller är: backup_structure, disk_backup_structure och restore_structure. Dessa har samma 

namn men med prefixet tmp_. Tabellerna används för backup av både diskar och band. Det 

går att ta bort gamla backuper från webbgränssnittet och i dessa tabeller finns information om 

när en backup är tagen, när en ny backup bör tas, samt status på backup. 

 

 

6.3 Skript 

För att kunna utföra vissa uppgifter användes shellskript på huvudservern. Fördelar med detta 

är att de kan köras direkt från en terminal eller läggas in i en crontab för att köras vid en viss 

given tid. Många existerande skript använde anrop till Sybase, så en omskrivning av syntax 

behövdes för att dessa skulle fungera med MySQL. Några av dessa skript anropades från 

webbgränssnittet, exempel på detta är Switch_status.sh som uppdaterar status hos alla 

switchar och lagrar detta i databasen. 

 

För att ta backup på databasen användes MySQL Backup Script (Se bilaga 4). 

Säkerhetskopiorna sparades i textfiler med filändelsen ‖.sql‖. Skriptet tar backup en gång per 

dag och sparar sedan denna på en annan server. Detta görs för att om något skulle hända 

huvudservern så finns ändå en kopia på databasen. Säkerhetskopiorna roteras enligt följande: 

 

 Dagliga säkerhetskopior roteras veckovis 

 Veckovisa säkerhetskopior roteras med fem veckors cykel 

 Månadsvisa säkerhetskopior körs den 1:e varje månad och roteras inte 

 

Efter en tid finns alltså senaste veckans säkerhetskopior, de fem senaste veckornas kopior och 

en kopia från varje månad. Denna rotering görs för att spara diskutrymme. För att återställa 

databasen körs kommandot som visas i kodexempel 17.  

 
 

   mysql --user=username --pass=password --host=dbserver database < /path/file.sql    
 

Kodexempel 17 Återställa MySQL databas från säkerhetskopia 

 



   

Sida 35 

 

 

Här följer en list med ett antal skript och deras funktion: 

 

 Skriptet checkssh.sh anropar skriptet get_ip.sh som hämtar IP-adressen från databasen 

med hjälp av värdnamn (eng. hostname). Sedan pingas IP-adressen och om värden 

svarar öppnas en SSH-anslutning för att testa om den lagrade SSH-nyckeln fungerar. 

 Skriptet ip_test.sh ser till att #IP_STRUCTURE i databasen är uppdaterad. 

 Skriptet get_hostname.sh hämtar hostnamn från databasen med hjälp av MAC 

adressen. 

 Skriptet createServerFiles.sh skapar en fil med alla servrars hostnamn. 

 Skriptet get_os_release.sh visar och uppdaterar os-release i tabellen #INVENTORY i 

databasen.  

 Skriptet hardware_db_update.sh uppdaterar hw_config och firmware i tabellen 

#INVENTORY i databasen. 

 Skriptet idlekoll_db_update.sh skannar alla maskiner huvudservern har tillgång till 

och kollar hur länge den varit inaktiv. (login från huvudservern och konsolkommandos 

ignoreras) och resultatet lagras i #INVENTORY i databasen. 

 Skriptet list_hosts.sh listar hostnamn från databasen. 

 Skriptet update_releases.sh uppdaterar kolumnen rel i tabellen #INVENTORY i 

databasen.  

 checkssh_cron_job.sh skapar en sshlista i en fil med hostnamn till alla maskiner. 

 Skriptet checkstorage.sh kollar status på storage typ 3310 och 3510 i databasen och 

skapar en HTML-sida (storage.html) med resultatet. 

 Skriptet createrackpage.sh anropar snmp.pl som använder SNMP för att ta reda på 

status hos alla rack och generera en HTML-sida. Ett liknade skript 

switch_statuspage_update.sh generar en HTML-sida för alla switchar. 

 Skriptet createHTMLStatusFiles.sh anropar ‖sudo check_ssh.sh‖ och generar 

färgkoder för tillgänglighet och skapar en HTML med status för alla maskiner. Som 

input används filen ‖sshlista‖ som skriptet checkssh_cron_job.sh genererar. 

 

 

Eftersom testservern inte hade SSH-nyklar till alla maskiner (de fanns endast på huvudservern 

jaeger) så lade vi in en SSH-nyckel till jaeger på testservern och använde sedan den för att 

ansluta till andra maskiner. För att sedan testa en maskin användes t.ex. kommandot: 

“sudo ssh jaeger /opt/SUNWsscs/sbin/sccli -w $PWD -o $IP show enclosure-status” 

 

Se bilaga 6 för vilka script som körs automatiskt med hjälp av crontab. 
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6.4 Layout 

Denna del beskriver det nya systemets layout och struktur samt visar hur webbsidan har gjorts 

användarvänlig. 

 

6.4.1 Nya sidans layout 

Den nya layouten är baserad på DIV istället för tabeller (se kapitel 6.4.1.3). DIV är en 

HTML-tagg som fungerar som en behållare för de flesta andra taggar. Dess främsta uppgift är 

att göra en uppdelning av en webbsida i olika sektioner. Ett vanligt exempel på 

användningsområde för DIV är positonering. Vi använder bland annat DIV för att separera 

navigationsmenyn från sidans övriga delar. Alla ramar har tagits bort och ersatts av ett 

dynamiskt navigationssystem. Alla synliga sidor i systemet följer en konsekvent design. Vi 

har medvetet försökt att undvika onödig användning av bilder (för t.ex. menyknappar). Detta 

för att hålla nere projektets storlek (hårddiskutrymme) och snabba upp laddningen av 

webbsidor. 

 

6.4.1.1 Färgschema 

Inspirerade av den blå färgen på Ericssons logotyp beslutade vi oss för ett färgschema som 

gick i olika nyanser av blått. Vi ville också att sidan skulle ha ett ljust färgschema.   

Området under menyn, där all information presenteras, har fått en ljusblå bakgrundsfärg. 

Texten är svart. Det är mindre ansträngande för ögonen att läsa mörk text på en ljus bakgrund. 

Vi valde en ljusblå färg istället för en helvit bakgrund för att kontrasten mellan text och 

bakgrund inte ska bli för skarp.  

Sidans bakgrundsfärg är ljust beige. Det är ett avbrott från sidans i övrigt rätt dominerande 

blåa, kalla, färgschema och ger sidan en något varmare färgton. Rent estetiskt fungerar det 

också bra 

 

6.4.1.2 Menyn 

Alla huvudkategorier representeras av flikar i huvudmenyn. Kategorinamnen skrivs med 

versaler. Alla flikar har samma ljusblåa färg. Undermenyn är färgad mörkblå och varje 

underkategori separeras av ett lodrätt streck. Underkategorinamnen skrivs med gemener och 

stor begynnelsebokstav, detta främst för att separera dem från huvudkategoriernas versaler. 

Om en huvudkategori markeras får den samma mörka färg som undermenyn. Detta medför att 

man snabbt ser var på sidan man är samt att den valda huvudkategorin smidigt kopplas 

samman med sina underkategorier (se figur 6). 
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Figur 6 Exempel på den färdiga menyn 

 

Genom att slå ihop kategorier som rent funktionellt ligger nära varandra har vi minskat ner 

ordentligt på navigationssystemet. T.ex. har alla typer av säkerhetskopiering samlats under en 

huvudkategori istället för tre olika. Ett mindre antal kategorier underlättar navigationen och 

gör att det går snabbare att hitta information. Antalet huvudkategorier har totalt minskats ner 

från elva till sju och antalet underkategorier har minskat från 62 till 34 stycken (se figur 7). 

 

 

 
Figur 7 Struktur över sidans menysystem 

 

Gränssnittets layout har skapats i nära samarbete med personalen på BETE, som under hela 

processen har haft möjlighet att testa sidans layout och komma med konstruktiv kritik på våra 

förslag. Den färdiga layouten och färgschemat är godkänt av användarna och de var mycket 

nöjda över systemets utseende. 
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6.4.1.3 Tabell eller DIV för layout 

Innan det fanns stöd för stilmallar (CSS) i webbläsare ansågs det acceptabelt att använda 

tabeller för layout. Det är enkelt att skapa en layout på detta sätt men det medför en del 

nackdelar. En regel som webbdesigners ofta brukar hålla sig till är att tabeller enbart ska 

användas för presentation av tabulär data - inte sidlayout. Användning av tabeller istället för 

DIV kan medföra upp till dubbelt så mycket kod och resultatet blir att webbsidans 

laddningstider påverkas negativt.  

 

Några andra fördelar att använda DIV är flexibilitet för framtiden, källkoden blir mer lättläst 

och fungerar bättre i sökmotorer/textbaserade- och textilltal-webbläsare. En nackdel är att 

DIV är aningen mer komplext än tabeller och saknar utvecklaren kunskaper inom CSS kan 

det bli komplicerat att använda denna teknik [21-22]. 

 

6.4.2 Användarvänlighet 

Vid utvecklingen av en webbsida (eller vilket program som helst) är det viktigt att inte enbart 

fokusera på funktionaliteten utan även på användarvänligheten. Ett användarvänligt gränssnitt 

bör vara överskådligt, konsekvent, lättnavigerat och logiskt. Det bör även vara behagligt för 

ögat, lätt att läsa och inte ha allt för stora kontraster och skrikiga färger. 

 

6.4.2.1 Tabeller 

Att använda röd text i tabeller och liknande har medvetet gjorts för att stå ut ifrån övriga 

sidans färgschema. Detta för att informationen som markeras med röd text är något som är 

ofärdigt eller kräver användarens uppmärksamhet. 

 

Alla tabeller har samma layout och färgschema för att ge systemet konsekvent utseende. I 

slutet av alla stora sidor finns det en knapp som tar användaren ett steg tillbaka i webbläsarens 

historik. Finns det flera knappar så är det alltid knappen längst till höger som är bakåtknapp. 

Undantaget är om det är en sida för modifiering, sökning eller för att lägga till ny information.  

 

Presentation av aktiva ärenden har samma färgschema som övriga tabeller i systemet med 

undantaget av en blågrön färg som markerar tickets skrivna av administratörer. Ärenden med 

hög prioritet eller kort tid kvar till deadline markeras med fet röd text för att sticka ut. Dessa 

tillägg var nödvändiga för att få fokus på viktiga ärenden. Tidigare var ärendehanteringen 

ganska rörig och det var svårt att få en överblick om vad som skulle prioriteras, ansåg 

användarna. 

 

Presentation av tabelldata har gjorts i två färgnyanser där varannan rad har samma färg. Detta 

gör det enklare att urskilja rader i stora tabeller. Om bakgrundsfärgen är likadan överallt är det 

lätt att läsa fel rad. 
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   function row_colors($num_rows) { 

      if ($num_rows % 2) { 

         echo "<tr class=\"even\">"; 

      }  

      else { 

         echo "<tr class=\"odd\">"; 

      } 

   } 

 

Kodexempel 18 Skriv ut rader i olika färgnyanser 

 

Om radnumret är dividerbart med två är det en jämn rad, annars är det en ojämn. Beroende på 

nummer sätts alltså de olika färger som definierats i respektive CSS klass (‖even‖ och  ‖odd‖) 

(se kodexempel 18). 

 

6.4.2.2 Övrigt 

Equipment delens sökfunktion kommer ihåg vilka saker man har sökt på och genom att gå 

tillbaka till den sidan direkt efter en sökning behöver inte alla fält fyllas i igen 

 

Eftersom backup-delen har två olika sätt att lagra säkerhetskopiering (band eller hårddisk) la 

vi till motsvarande bilder i undermenyn. Detta för att användaren snabbt ska kunna välja rätt 

och undvika att gå in på fel sida. En kombination av text och bilder ökar användarvänligheten. 

 

Om en administratör är inloggad utökas sidans titel med ‖Internal Usage Only‖ i röd färg för 

att tydligt markera att han har utökade rättigheter.  

 

 
 

   <body onload="self.focus();document.FORM_NAME.INPUT_NAME.focus();"> 

 

Kodexempel 19 Automatisk markering av sökfält 

 

Sökning: Första sökfältet markeras automatiskt när man besöker söksidan. Man slipper alltså 

att klicka på sökrutan och kan börja skriva in söktermerna direkt. Detta görs med hjälp av 

javascript (se kodexempel 19). 
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6.4.3 Utskriftsvänlighet 

En utskriftsvänlig layout har skapats med hjälp av stilmallar. För att anpassa sidan för utskrift 

så har vi tagit bort alla bilder, dolt menyn och sett till att all text är svart på vit bakgrund. 

Texten har också fått samma font och storlek (undantaget rubriker). Eftersom sidan har en fast 

storlek som är större än ett A4 har utskriften anpassats till en storlek under 750 pixlar för att 

all information ska få på plats [10]. 

 

För att använda sidan i utskriftsvänligt läge har vi placerat en ikon med tillhörande text i vyn 

där in- och utloggning sker. Denna genväg finns placerad på alla sidor som det kan finnas ett 

behov av att skriva ut, exempelvis presentation av sökresultat. Givetvis kan alla sidor i 

systemet visas i utskriftsvänligt läge, men då måste valet göras genom webbläsaren. 

 

6.4.4 Kodskelett 

Systemet vi har utvecklat har följande kodskelett:  

 

1. Ett sidhuvud (eng. header) som används av alla sidor. 

2. En huvudsida där informationen visas.  

3. En sidfot (eng. footer) som används av alla sidor. 

 

Sidhuvudet innehåller initiering och uppstart av sessioner, navigationsmeny och stilmallar 

samt hantering av in- och utloggning. Sidfoten innehåller kontaktinformation, copyright och 

ett datum som visar när det aktiva dokumentet senast modifierades. Huvudsidan är utrymmet 

mellan sidhuvudet och sidfoten. Varje sida som visas i systemet inkluderas här. 

 

En mer detaljerad beskrivning av hur kodskelettet är uppbyggt finns i bilaga 5. 

 

6.5 Nya funktioner 

Denna del beskriver alla nya funktioner som vi har lagt till i systemet. 

 

Några exempel; 

 

 Utökade sökfunktioner för Inventory och Backup. 

 Grafer över temperatur i serverhallarna. 

 Inloggning med sessioner 

 Administrationssida för användare. 

 Lägga till ny hårdvara, aktivitetstyp och plats (eng. location) direkt från gränssnittet. 

 

 

Ingen hårdvara (från inventory) tas bort permanent från databasen. I stället flaggas hårdvaran 

som borttagen och döljs i webbgränssnittet. Detta gjordes för att lätt kunna återställa data om 

något skulle tas bort av misstag. 
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6.5.1 Viktiga filer 

Sybase.php och do_show.php finns inte kvar i det nya systemet. Vi har lagt alla databasanrop 

på respektive sida där de används för att göra det lättare att få en överblick över hur 

funktionen fungerar. Den närmsta motsvarigheten till dessa filer är den fil vi har skapat för 

globala funktioner, men den innehåller bara 269 rader kod (kommentarer inkluderade).  

Filen global_functions implementerar funktioner som används i många olika delar av 

systemet. Exempel på några sådana funktioner är: sätta olika bakgrundsfärger på rader i 

tabeller och  hämta data från databasen. När en del av systemet behöver en sådan funktion 

används include_once('./global_functions.php'); 

 

6.5.2 Avancerad sökning 

Här beskrivs hur vi har utökat systemets sökfunktion. Först presenteras en beskrivning om hur 

den gamla sökfunktionen fungerade och vilka brister den hade och sedan beskrivs vad som 

har gjorts för att utveckla den.  

 

6.5.2.1 Gamla sökfunktionen 

I det gamla systemet var det möjligt att göra en sökning på nio olika fält. Några fält användes 

dock aldrig och det fanns önskemål från uppdragsgivaren om att utöka sökfunktionen så att de 

själva kunde välja hur sökresultatet skulle presenteras. Sökningen var också begränsad i och 

med att det inte gick att söka på alla olika fält i inventory-tabellen. Det fanns färdiga anrop 

från undermenyn som listade olika produkter som använde sig av en viss hårdvarutyp, men 

det gick inte att göra precisa sökningar i dessa resultat. Att lista sökfunktioner direkt i 

undermenyn krävde dessutom mycket extra utrymme i navigationssystemet. 

 

Det är möjligt att använda s.k. wildcards i sökningen för att söka på delar av ord. 

 

6.5.2.2 Nya sökfunktionen 

När vi började jobba med sökfunktionerna plockade vi bort alla underkategorier som listade 

olika produkter och de fält som inte längre användes. 

 

Sedan utökade vi sökfunktionen med att kunna söka på den fysiska platsen där hårdvaran 

finns (t.ex. ett serverrum). Samtliga fält som tidigare låg i undermenyn har plockats bort och 

ersatts med fält i sökformuläret. Vi har även gjort det möjligt att lägga till och ta bort 

locations från databasen direkt genom webbgränssnittet.  

 

Den uppdaterade sökfunktionen innehåller fyra fält för inmatning av text och nio scroll-listor, 

det är alltså möjligt att söka på 13 olika fält. 21 stycken check boxes användes för att 

användaren själv ska kunna påverka vilken information som ska visas vid en giltig sökning. 

Varje box motsvarar en kolumn i databasen.  
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För att användaren inte ska behöva fylla i mängder av fält vid varje sökning så har vi en 

standardinställning där de vanligaste fälten automatiskt är ifyllda. Vi har även lagt till tre 

knappar som ger användaren möjlighet att markera/avmarkera alla fält eller återgå till 

standardvärdena (se figur 8). 

 

 
Figur 8 Avancerad sökfunktion 

 

Precis som i den gamla sökfunktionen har vi lagt till stöd för wildcards. Det är möjligt att 

söka på delar av ord (t.ex. lista alla servrar med ‖s‖ som begynnelsebokstav). Skillnaden från 

gamla systemet är att det nu är möjligt att använda wildcards i alla textfält för sökning, inte 

bara på server namn. Sökningen är inte skiftlägeskänslig (eng. Case Insensitive), alla 

bokstäver görs om till gemener innan de hanteras av databasen. 

 

Presentation av sökresultat 

Vi har utökat sökresultaten med en funktion som gör det möjligt att sortera resultatet (i 

storleksordning/bokstavsordning) kolumnvis. Sortering går att göra på alla kolumner. Det går 

bara att ha en sortering aktiv åt gången. 

 

6.5.2.3 Problem 

Om användaren gick bakåt i webbläsarens historik efter en genomförd sökning för att göra en 

ny sökning visade det sig att alla sökinställningar var nollställda. Vi måste alltså hitta något 

sätt att spara dessa. Detta gjordes med hjälp av sessionsvariabler. När användaren gjorde en 

sökning sparades dessa sessionsvariabler och när de sedan gick tillbaka till söksidan lästes 

dessa in igen. 
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6.5.3 Lägga till och modifiera hårdvara 

I det gamla systemet gick det inte att lägga till eller modifiera hårdvara direkt genom 

webbgränssnittet. Detta kunde enbart göras genom att manuellt gå in i databasen och ta bort 

motsvarande rad i tabellen där informationen om hårdvaran lagrades. 

 

 
Figur 9 Gränssnitt för hantering av hårdvara 

 

Liknande funktioner har lagts till för locations och activity type men de har vi valt att 

exkludera från rapporten eftersom både layout och tillvägagångssätt är likadant.  

 

6.5.4 Presentation av användare 

Denna del beskriver hur vi har gjort presentationen av användare dynamisk på systemets 

startsida. Upplägget på den nya sidan är detsamma som i det gamla systemet men vi har 

kopplat all användarinformation till en databas. En inloggad administratör kan uppdatera sin 

frånvaro med ett enkelt knapptryck. Kontaktinformationen kan också ändras genom 

administrationsgränssnittet. Nya administratörer listas automatiskt eftersom all information 

hämtas från databasen. Den nya sidan är alltså dynamisk, användarna kan själva ändra 

informationen som presenteras på sidan. 
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Figur 6 Nya sidan 

 

SSH listan finns kvar oförändrad, bortsett från en liten grafisk finputsning. Vi har även lagt 

till en graf över temperatur och luftfuktighet för serverhallen så att administrativ personal 

snabbt ska se om något är fel. Det är en mindre version av grafen som används i systemets 

temperatursida (se kapitel 6.6.5). Klickar användaren på den öppnas en större mer detaljerad 

graf. Precis som SSH listan är temperaturgrafen enbart synlig för inloggade administratörer 

(se figur 10). 

 

6.5.5 Backup (Säkerhetskopiering) 

De tre tidigare kategorierna (Backup, Diskbackup och Restore) har slagits samman till en egen 

huvudkategori i menyn för att underlätta navigationen för användare och samla allt som rör 

säkerhetskopiering på ett och samma ställe (se figur 11). Backup på hårddisk och magnetband 

har fått var sin egen underkategori. Restore har integrerats i den lista som visar alla befintliga 

säkerhetskopior och därför tagits bort som egen kategori. Från listan är det möjligt att frigöra 

en backup eller markera att den har genomförts utan problem. 

 

¨  

Figur 7 Navigationsmenyn över Backup 

 

Vi har lagt till möjligheten att visa en lista över alla magnetband som finns lagrade i systemet 

och från den listan är det även möjligt att klicka på enskilda band. Man kommer då till en sida 

där det går att ta bort bandet från systemet (om det t.ex. har gått sönder). 
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Figur 8 Gränssnitt över magnetbandsbackup 

 

Vi har även utökat sökfunktionen och gjort det möjligt att söka på flera olika parametrar. En 

vanlig sökning kan göras på servernamn, bandnamn och antalet säkerhetskopieringar som 

gjorts på en och samma server. Wildcards går också att använda, precis som i systemets andra 

sökfunktioner (se kapitel 6.5.2.2). Från sökfunktionen går det också att lista specifika 

kategorier, t.ex. säkerhetskopieringar som inte är verifierade eller blivit inaktuella p.g.a. ålder 

(se figur 13).  

 
Figur 9 Avancerad sökfunktion (backup) 

 

Vi har även lagt till en ‖laddningssida‖ som visas under tiden en backup pågår. Den visar 

information om hur långt processen för säkerhetskopieringen har kommit. Om processen 

avbryts så raderas all data ur databasen (för den pågående backupen) och även den fysiska 

säkerhetskopieringen avbryts. 

 

Sammanlagt användes 8 databastabeller för backup (se kapitel 6.2). 

 

6.5.6 Ärendehantering 

Systemets ärendehantering (eng. request) är supportfunktionen som BETE använder. Den 

består av två stycken listor med saker som måste lagras, uppgraderas eller ominstalleras. Dels 

en intern lista enbart för administratörer, dels en publik där vanliga och privilegierade 

användare kan skapa nya supportärenden (eng. tickets). För administratörer presenteras all 

inmatad data i två olika tabeller. En för pågående, icke påbörjade och väntande ärenden och 

en för ärenden som är avklarade eller ogiltigförklarade. Vanliga användare ser också två 

tabeller men bara över vilka ärenden som är aktiva eller avslutade.  
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Tabellerna var tidigare separerade i olika kataloger och dokument. Vi har slagit samman dem 

till en sida som använder sessioner för att separera innehållet från de olika 

användargrupperna. Alla delar i ärendehanteringen har också placerats under en och samma 

huvudkategori. 

 

Denna sida var ganska rörig i det gamla systemet och det var lätt att missa ett ärende. För att 

underlätta användningen har vi därför dels utökat listan med ett unikt id-nummer för varje 

ärende och dels skapat färgkoder för olika ärenden. De ärenden som är skapade av 

administratörer har fått en blågrön bakgrundsfärg som skiljer sig markant från tabellens 

vanliga färgschema. Ärenden med hög prioritet eller kort deadline har även fått en röd 

textfärg för att sticka ut. Pågående ärenden har fått en blå textfärg. Den interna listan har 

också utökats med ett fält där administratören kan fylla i ungefär när ärendet förväntas vara 

klart. 

 

När ett nytt ärende inkommer skickas ett e-postmeddelande till alla administratörer som har 

sina e-postadresser lagrade i databasen. 

 

6.5.7 Konfigurationssidan 

Konfigurationssidan innehåller en lista över sekvenser av IP-adresser till en mängd virtuella 

nätverk (VLAN). I det gamla systemet gick det inte att lägga till IP-adresser genom 

webbgränssnittet utan det måste antingen göras manuellt i databasen eller med hjälp av 

externa skript. För att göra hanteringen av virtuella nätverk enklare har vi lagt till en funktion 

som gör det möjligt att lägga till nya och ta bort befintliga nätverk direkt ifrån 

webbgränssnittet. 

 

6.5.7.1 Problem 

I det gamla systemet fanns det ett problem med borttagning av IP-adresser i ett VLAN. Själva 

adressen togs inte bort från alla ställen i databasen. Detta medförde att om ett nytt nätverk 

med samma IP ska läggas till så går det inte eftersom den gamla adressen ligger kvar i 

databasen. Detta löste vi genom att lägga till ett anrop i MySQL som raderar alla valda IP-

adresser från databasen. 
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6.6 Användare 

Det finns tre typer av användare; administratör, privilegierad och vanlig användare. 

Administratörer är de tekniker som jobbar på BETE. De har full kontroll över systemet och 

ska kunna lägga till, ta bort och ändra allting samt ha full tillgång till alla sidor. Varje 

administratör har ett enskilt konto. Det finns även ett gemensamt huvudkonto för alla 

administratörer. 

 

Privilegierade användare har rättigheter att lägga till och ändra vissa fält i databasen, de har 

unika användarnamn och lösenord. Vanliga användare är alla som använder systemet utan att 

vara inloggade. De kan bara se begränsade delar av informationen. Det finns ungefär 120 

stycken vanliga användare av administrationssystemet. 

 

6.6.1 Användarhantering 

Gamla systemet hade samma filer på två olika ställen och detta var ingen bra lösning. 

Uppdateringar av koden skapar merarbete eftersom allt måste ändras på två olika ställen. 

Utöver den tidsförlust detta medför så kräver systemet dessutom nästan dubbelt så mycket 

lagringsutrymme.  

 

I stället för att sköta inloggning genom .htaccess ville vi flytta över alla administratörer och 

privilegierade användare till en enda databas. PHP sessioner skulle hantera inloggning och 

vilka delar av systemet som skulle vara tillgängliga för vanliga användare. Eftersom all kod 

tidigare legat separerad och ingen dokumentation förklarade vad en vanlig användare hade 

tillgång till fick vi manuellt gå igenom båda delarna och jämföra vilka funktioner som skulle 

döljas för alla utom systemets administratörer. 

 

6.6.1.1 Sessionshantering med PHP 

En session i PHP används för att tillfälligt lagra användarinformation på servern. Ett exempel 

där sessioner ofta används är för att kontrollera om användaren är inloggad. För att starta en 

session och sätta en sessionsvariabel i PHP se kodexempel 20. 

 
 

   session_start();     

   $_SESSION['user'] = "användarnamn"; 
 

Kodexempel 20 Starta en session i PHP 

 

En webbsida som saknar sessioner kan inte skicka information mellan olika sidor eftersom 

data försvinner när en ny sida laddas. Informationen som lagras i sessioner försvinner när 

webbläsaren stängs ner eller när session_destroy() anropas [23]. 
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Det är viktigt att session_start() anropas först på sidan innan någon HTML eller text. 

En session har två komponenter: sessionsvariabler och sessions id. När en session startas får 

webbläsaren ett sessions id  som används för att hämta lagrade sessionsvariabler från servern.  

session_start() används också för att hitta en existerande session.  Alla sessionsvariabler 

kan därefter nås via en global array $_SESSION [5]. 

 

6.6.2 Administrationsgränsnitt 

För att nå det nya administrativa gränssnittet går man till huvudkategorin ‖Config‖ och sedan 

till undermenyn ‖User admin‖. Där går det att lägga till nya användare men också modifiera 

existerande användare och administratörer. En lista över befintliga användare presenteras i en 

tabell. Det går även att ta bort användare direkt från denna lista. 

 

Det finns ett s.k. superadministrativt konto som kan modifiera och ta bort alla olika 

kontotyper. En vanlig administratör kan bara skapa nya användare men inte göra ändringar på 

befintliga administratörer.  

 

Är man inloggad visas användarnamnet högst uppe till höger på sidan. Namnet är en länk till 

sidan där användaruppgifter kan modifieras. Exempel på uppgifter som går att ändra är för- 

och efternamn, telefonnummer och e-postadress. Det går också att lägga till ett fotografi. 

 

De administrativa funktionerna är mycket enkla i sitt utförande, de följer kraven som ställts av 

uppdragsgivare men inget utöver detta. Det går t.ex. inte att ladda upp en bild direkt genom 

gränssnittet utan den måste först laddas upp manuellt till en specifik mapp. 

 

6.6.2.1 Problem 

I den första versionen av administrationsgränssnittet var det möjligt att ta bort sitt eget konto 

och fortfarande behålla sin inloggning. Att ta bort sig själv är inte bra om man är den enda 

administratören på systemet eftersom ingen då har fulla rättigheter. 

 

Det var även möjligt för användare att registrera sig med samma namn som någon annan 

användare. Detta problem löste vi på två nivåer. Dels utfördes en kontroll med Javascript i 

webbgränssnittet om namnet är unikt, dels sattes ‖username‖ till unik primärnyckel i 

databasen och därigenom förhindras dubbletter på databasnivå.  

 

6.6.3 Licenser och nedladdningsbara filer 

Det gamla systemet använde Apache för att lista en katalog med licenser och 

nedladdningsbara filer. Eftersom endast vissa användare ska ha tillgång till dessa 

användes .htaccess och ytterligare en inloggning krävdes då. Detta gör även att ingen stilmall 

används här, och att navigeringsmenyn försvinner. 
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Vi löste detta med att använda sessioner och kontrollera om användaren är inloggad och vilka 

rättigheter denne har. För att stilmallar och navigeringsmenyn inte ska försvinna användes 

PHP för att lista filer (list_folder.php). Detta ger ett mer enhetligt system som är lättare att 

navigera. 

6.6.4 Status softwareinfo 

Denna del av systemet listar alla servrar och vilken mjukvara som finns installerad på dessa. 

Det finns även historik över vilken mjukvara som varit installerad och information om 

databaser, t.ex. namn på databas, typ av databas, hur mycket plats den tar upp och hur många 

procent ledigt utrymme det finns. En färgmarkering görs om SSH-anslutning misslyckas, om 

ingen databasinformation finns eller om diskutrymmet börjar ta slut. 

6.6.5 Grafer över temperatur i serverhallarna 

Funktionen med grafer över temperaturen i serverhallarna var redan påbörjad i det gamla 

systemet. Det som fanns var ett skript som loggade temperatur och luftfuktighet var femte 

minut till en MySQL databas och presenterade de senaste mätningarna i en tabell i 

webbgränssnittet.  

 

Vi tyckte dock att enbart en tabell inte gav en tillräcklig överblick och beslutade oss därför att 

vidareutveckla funktionen med grafer. Det finns ett färdigt bibliotek för att rita upp grafer i 

PHP och detta passade utmärkt till denna funktion. Biblioteket vi använder oss av heter ‖PHP 

Graph Plotting Library‖ och är hämtat från http://jpgraph.net/. Efter installation och 

konfigurering tog vi bort de delar av biblioteket som inte skulle användas och sedan ritade vi 

upp graferna i webbgränssnittet.  

 

 
Figur 10 Översikt av temperaturgrafer 
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En annan fördel med att använda grafer är att det blir enklare att genom webbgränssnittet 

välja vilken tidsram som skall visas. Detta gör det lätt att gå tillbaka och se hur 

temperaturkurvorna sett ut en viss dag. När temperatursidan visas ritas en graf upp med 

dagens temperaturdata. För att lätt gå tillbaka till tidigare data skapade vi ett formulär där 

år/månad/dag väljs för att visa en graf över den givna tidsperioden  (se figur 14). 

 

6.7 Säkerhet 

Här tas några aspekter upp angående säkerheten. Eftersom gränssnittet endast används internt 

på Ericsson har inte så stora resurser lagts på att säkra systemet. För att skydda gränssnittet 

mot illasinnade användare har åtgärder mot SQL-injektioner och inmatning av skadliga skript 

vidtagits. En annan viktig del är att stänga av register_globals. Med SQL-injektion menas när 

t.ex. en illasinnad användare lyckas mata in ‖OR '1'='1'‖ i slutet av en databasförfrågan 

och på så sätt t.ex. kan logga in utan att ange lösenord. 

 

Funktionen mysql_real_escape_string [24] används i PHP på användarens inmatning 

innan den läggs in i en databasförfrågan. Vad denna funktion gör är att den lägger till ett \ före 

vissa speciella tecken för att undvika SQL-injektioner. Dessa tecken är t.ex. \x00, \n, \r, \, ', " 

och \x1a se kodexempel 19 för hur denna funktion används. 

 
 

   $name = mysql_real_escape_string($name); 

   mysql_query("SELECT name, mode FROM users WHERE name='$name';"); 

 

Kodexempel 21 mysql_real_escape_string 

 

En annan funktion htmlentities [25] i PHP gör om t.ex. ' " ' till ' &quot; ' och ' < ' till ' &lt; 

' för att användare inte ska kunna lägga till egna taggar och skript när de matar in något via 

webbgränssnittet. Detta för att undvika att de döljer skadlig kod så att andra användare får 

problem när de använder gränssnittet. 

 

En annan viktig sak för att säkra PHP är att register_globals [26] är avslaget i 

programmets konfigurationsfil (php.ini). Om det är påslaget betyder det att $_GET['var'], 

$_POST['var'], $_SESSION['var'], $_SERVER['var'] och $_FILES['var'] är 

samma sak som variabeln $var. Detta innebär en stor säkerhetsrisk eftersom PHP inte kräver 

att variabler initieras innan de används och då blir det svårare att skriva säker kod. När 

register_globals är aktiverat är det osäkert var variabler kommer ifrån och interna variabler 

kan lätt blandas med data sänt ifrån användaren. 

 

För att säkra Apache bör filen httpd.conf granskas och moduler som inte används tas bort. 

―ServerSignature Off‖ ―ServerTokens Prod‖ bör sättas för att dölja information om Apache. 

Det är även viktigt att hålla Apache uppdaterat och kontinuerligt installera nya versioner när 

säkerhetshål upptäcks, se till att apache körs som en egen användare och att det inte går att 
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komma åt filer utanför webbkatalogen samt att Apache inte följer symboliska länkar. Det är 

även en bra ide att inte tillåta .htaccessfiler och stänga av listning av kataloger [27]. 
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7 Statistik 
Det här kapitlet beskriver lite kortfattad statistik över antal filer i projektet och hur mycket 

utrymme som används. Syftet med detta är jämföra det gamla systemet med det nya och på så 

sätt få se hur vi har minskat ner på både storlek och antal filer i utan att förlora någon 

funktionalitet.  

 

Gamla systemet 

Den totala storleken av det gamla systemets webbgränssnitt är 1936 KB och består av 351 

filer utspridda över 25 mappar. Det bör dock noteras att det ligger en stor mängd filer (backup 

av gammal kod, diverse skript och bilder) och skräpar, inkluderars dessa samt alla manualer 

och temporära filer som skapas vid drift så omfattar systemet runt 1350 filer med en storlek 

av 75-95 MB. 

 

Nya systemet 

Den totala storleken av det nya systemets webbgränssnitt är 918 KB (mindre än hälften av det 

gamla, se figur 15) och består av 142 filer utspridda över 12 mappar. Det nya systemet upptar 

ungefär 55-65 MB i drift. Men då innehåller sw_inventory ungefär 54 MB av genererade 

rapporter över vilken mjukvara som är installerad på alla servrar som systemet övervakar.  

 

 
Figur 11 Storleksskillnad mellan gamla och nya systemet 

 

Det var svårt att uppskatta det totala systemets storlek då skript som används ligger utspridda 

på flera olika servrar. Vi har därför inriktat oss på all kod som används för webbgränssnittet 

och exkluderat alla externa skript och temporära filer som skapas under driften, d.v.s. de delar 

som vi inte har jobbat med under projektets gång. Även diverse manualer och 

nedladdningsbara filer har räknats bort. 

 

Att systemet tar upp mindre utrymme gör att säkerhetskopiering går snabbare och i sin tur inte 

kräver lika mycket utrymme. Ett mindre antal filer gör det även enklare att få en överblick i 

hur systemet är uppbyggt och underlättar arbetsbördan vid utveckling av nya funktioner. 
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8 Resultat 

8.1 Slutsats 

Arbetet har fungerat bra och flutit på genom hela perioden. Misstaget vi gjorde var att inte 

börja skriva på rapporten redan från start. Nu sköt vi på detta till slutet och det ger givetvis 

merarbete. Till vårt försvar arbetade vi hårt för att uppfylla alla krav. Det fanns helt enkelt 

inte tid att skriva rapport under tiden vi arbetade med programmeringen. Själva kodningen av 

sidan plus iordningställning av system och programmeringsmiljö tog något längre än 10 

veckor. Det berodde främst på att det beslutades att systemet skulle börja användas direkt och 

därför gick det åt extra tid för planering och testning. En extra vecka gick åt för att fixa till 

buggar i systemet som vi hade missat. Funktionaliteten som krävdes för ett färdigt system 

lyckades vi uppfylla inom tidsplaneringen, något vi är stolta över. När vi började med 

examensarbetet kändes det som att vi hade tagit på oss för mycket – vilket vi i all säkerhet 

hade gjort, för konvertering av databasen, ny design, omskrivning av alla sidor, samt 

backup/restore, var mycket omfattande. Trots stor arbetsbörda har vi lyckats att uppfylla alla 

krav. 

 

Uppdragsgivaren har gett oss fullt förtroende och fria tyglar under hela arbetets gång – inom 

rimliga gränser. Konstruktiv kritik, tips och feedback på allt som vi har gjort har varit mycket 

givande och lett till att systemet garanterat kom att uppfylla uppdragsgivarens önskemål. 

Samtidigt har vi kunnat försvara de egna designbesluten och idéerna vi lade fram. 

 

Att ha någon som följer arbetsgången hela tiden kan visserligen vara lite påfrestande men 

fördelarna väger över. Vi undvek t.ex. att lägga ner dyrbar tid på att utveckla något som inte 

behövs. Test av systemet underlättas också, då flera par ögon snabbare hittar eventuella fel i 

systemet.  

 

Vi har lärt oss vikten av att ställa upp en tidsplanering och följa den samt hur viktigt det är att 

använda konsekventa metoder för hur man ska gå till väga för att lösa problem i ett 

omfattande system. Utan någon struktur skulle det vara nästintill omöjligt att sätta sig in i hur 

systemet fungerar.  

 

 

8.2 Uppföljning 

Handledaren och några anställda på BETE testade och utvärderade vårt system under arbetets 

gång. Vid deadline fann de att funktionalliteten var mer än tillfredställande och beslutade 

därför att systemet kunde börja användas direkt. En vecka efter att beslutet togs började det 

nya systemet att användas. 

 

Det viktigaste målet, att nå samma funktionalitet som det ursprungliga systemet, har vi lyckats 

med. Ett flertal funktioner har också lagts till, exempelvis avancerad sökning, webbgränssnitt 

för inmatning av ny hårdvara samt en administrativ sida för hantering av användare.  
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8.3 Framtida arbete 

Databasens design kan ses över och normaliseras för att förbättra prestanda. Lägga till index 

för att snabba på vanliga sökningar är ett annat exempel. P.g.a. databasens omfattning och 

storlek så skulle detta kunna vara grunden för ytterligare ett examensarbete. 

 

Administrationsdelen av användare kan göras mer användarvänlig. Det går i PHP att skapa en 

funktion som gör det möjligt att ladda upp bilder direkt istället för att manuellt länka till en 

befintlig bild i en specifik mapp. 

 

Det går även att genomföra ytterligare förbättringar av gränssnittet så att information i 

databasen kan modifieras direkt från webbsidan. T.ex. att kunna lista all hårdvara som har 

tagits bort (och därmed dolts från sökresultatet) och därefter kunna återställa dem. Systemet 

innehåller även några servrar för utveckling av nya telekomsystem som är hemliga och därför 

måste döljas för vanliga användare. Detta borde kunna hanteras genom webbgränsnittet 

istället för att hårdkodas i källkoden. 

 

En komplett genomgång av alla skript kopplade till systemet. Dels för att kartlägga var de är 

placerade och se till att de ligger samlade på samma ställe och dels se till att de körs av en 

användare som inte har rootaccess (vilket ger en bättre säkerhet). 
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[25] htmlentities (Elektonisk) (2008-06-09) Tillgänglig: 

http://se2.php.net/manual/en/function.htmlentities.php. 2008-06-14. 

 

[26] Using Register Globals (Elektronisk) (2008-06-16) Tillgänglig: 

http://php.net/manual/en/security.globals.php. 2008-06-29. 

 

[27] Freitag, Pete. 20 ways to Secure your Apache Configuration (Elektronisk) (2005-12-06) 

Tillgänglig: http://www.petefreitag.com/item/505.cfm. 2011-05-20. 

 

 

Online manualer (referens för programmering) 

Apache HTTP Server Version 2.2 [www] http://httpd.apache.org/docs/2.2/. 

PHP Manual [www] http://www.php.net/manual/en/. 

W3Schools Online Web Tutorials [www] http://www.w3schools.com/. 

MySQL 5.0 Reference Manual [www] http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/index.html 

SyBooks Online infocenter [www] http://infocenter.sybase.com.  
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Bilaga 1: Handledarlogg 
 

List  

 Gör utskriftsvänlig. 

 

Inventory  

 Fält som inte ska ändras ska bara vara text. 

 Skillnad mellan rubriker och text. 

 Fixa en presentations vy (utan textfält o.s.v.). 

 Bädda in "Add" och "Modify" direkt i inventory (lägg till knapp för modify). 

 Strukturera layouten för inventory. 

 Presentation av IP/X25 adresser. 

    

Search 

 Lägga till "Service level" som sökfunktion i Equipment -> Search. 

 Dölj service lvl, price och port för de som inte är admin. 

 Lägga till "ID name" som sökfunktion i Equipment -> Search. 

 "OSS_Rack" ska tas bort som sökfunktion. Ersätt med "Location". 

 Checkboxar, val av vilka kolumner som ska visas i sökresultatet. 

 BAMS ID/NAME ska presenteras på SEARCH. 

 Lägga till id_name som sökfält. 

 

Vanliga användare ska;   

 Kunna ändra: booking_name, comment, release, responsible, prod_user och usage 

 Inte kunna klicka på: ip_addr, x25addr och router name. 

 

REQUEST    

 Sortera på request -> search result. 

 Söka på "order by" och "done by" i search. 

 Visa id i listan. 

 Hämta mailaddress från alla administratörer i databasen och skicka mail till dem när 

en ny förfrågan kommer in och maila användare när en request blir klar. 

 Lägg till expected_ready  (visas på en todo som inte är klar) ex: "Beräknad klar fredag 

fm.". 

 Visa "Ready date" istället för "Status changed" när en sak är klar. 

 Vanliga användare ska se List, New, Search (interna request syns inte för vanliga 

användare och för administratörer får de en annan färg). 

 Om en administratör är inloggad fyll I administratörens namn i fältet ‖order_by‖ när 

en ny request skapas. 

 

 

 GENERELL DESIGN 

 IE-funktionalitet är ett krav! Det är Ericssons standardwebbläsare (IE6+). 

 Sidan ska anpassas för följande upplösning: 1280x1024. 
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 Meny 

 Den översta raden är "fasta" huvudkategorier. 

 Undre raden är underkategorier som ändras beroende av huvudkategori (max djup: 1 

nivå). 

 Huvudkategorier: ta bort "Restore", "Contacts", "Diskbackup" och "AP List". 

"Diskbackup ska vara underkategoi till "BACKUP". 

 Inga frames får användas. 

 Klickar man på en huvudkategori så ska den markeras och fortsätta vara markerad tills 

användaren går vidare till nästa huvudkategori. 

 Underkategorierna ska ha en pipe "|" som separator t.ex: Servers | Storage | SW | 

Switch Status. 

 Undvika användning av bilder (för t.ex. menyknapparna). 

 Ta bort Redundanta underkategorier från Equipment(Från "Epxxx" tom. "Network"). 

 

Övrig design 

 Nytt färgschema. 

 

Generellt 

 Ta bort redundant kod. 

 Fixa indentering. 

 Skriva kommentarer. 

 felkoll i samtliga dokument. 

 Validera sidorna (W3C) även CSS. 

 Ändra sidnamn från "OSS Test Environment Team" till "BETE IT&OSS Support". 

 

Databas 

 Skapa en tabell i databasen för "location". 

 Inventory ta bort onödiga kolumner host_name2-4 och hsi_interface. 

 

CONFIG 

 Byt namn på huvudkategori; Inst&Config -> Config. 

 Inlogad som admin  visa: ip, x25, licenses, useradmin, download, wiki. 

 Annars visa: ip,  x25,  licenses, wiki. 

 Lägg till / ta bort VLAN. 

 

Admin 

 Databas med användare och administratörer. 

 Alla administratörer har eget login som är unikt. 

 Huvudadministratör som kan ta bort och lägga till administratörkonton. 

 Texten "Internal Usage Only" ska bara synas om man är inloggad. 
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Bilaga 2: Databastabeller 
 

Tabellöversikt 

 

 

Tabell interfaces 

 
 

Tabell usage_structure 

 
 

Tabell ip_structure 

 
 

Tabell ports 
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Tabell srv_room_temp 

 
 

Tabell switches 

 
 

Tabell hw_charge 

 
 

Tabell hw_reg_type 

 
 

Tabell bams 

 
 

Tabell x25_structure 
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Tabell inventory 
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Tabell todo 

 
 

 

Tabell user_prod_structure 

 
 

 

Tabell users 
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Tabell vlan_structure 

 
 

 

Tabellöversikt backup 

 

 

Tabell tmp_backup_structure 
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Tabell tmp_disk_backup_structure 

 
 

Tabell tmp_restore_structure 

 
 

Tabell backup_structure 
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Tabell disk_backup_structure 

 
 

 

Tabell free_structure 
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Tabell  restore_structure 

 
 

 

Tabell tape_structure 
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Bilaga 3: Ordlista 
 

ACID  Atomicity, Consistency, Isolation, Durability. 

Apache  HTTP Webbserver. 

ASP  Active Server Pages. 

Avlusare (debugger)  Verktyg som används för att undersöka ett program under 

körning. 

   

BAMS  Booking names. 

bcp  bulk copy. 

BETE  Business Ericsson Test Environment. 

   

CGI  Common Gateway Interface. 

Crontab  Schemalägg automatisk körning av skript i *NIX. 

CSS  Cascading Style Sheets. 

   

Firmware  Mjukvara som är inprogrammerad i hårdvara. 

   

HTML  Hyper Text Markup Language. 

   

IDE  Integrated Development Environment. 

IP-adress  Varje maskin tilldelas en adress för att kunna kommunicera 

med varandra. 

InnoDB  Databastyp som används av MySQL. 

JS  JavaScript. 

JSP  JavaServer Pages. 

   

Kakor (cookies)  Fil som används på klientsidan (webbläsare) för att lagra 

sessionsinformation. 

   

MD5  Teknik för att kryptera text t.ex. lösenord. 

MyISAM  Databastyp som används av MySQL. 

   

Nätmask  Används i TCP/IP-nätverk för att dela in nät i block. 

   

OS  Operativsystem. 

OSS  Operation Support System. 

   

Programfix (patch)  Uppdatering av ett program. 

PHP  PHP: Hypertext Preprocessor. 

PostgreSQL  Databasserver. 

   

Shellskript  Skript som körs i bakgrunden eller från kommandopromten. 
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SNMP  System Network Monotoring Protokoll. 

Solaris 10  Operativsystem (UNIX). 

SSH  Secure Shell. 

Sudo  Superuser do. 

SQL  Structured Query Language. 

Switch  Nätverksenhet som kopplar samman nätverk. 

Sybase  Databasserver. 

   

Rollback  Används för att ‖rulla‖ tillbaka en transaktion om något gått 

fel. 

   

Tabellås (Table lock)  Används i MySQL för att låsa en tabell medans ändringars 

görs. 

   

VLAN  Virtual Local Area Network. 

   

W3C  World Wide Web Consortium. 

   

X25  Ett protokoll, precis som IP, som lämpar sig mycket bra i 

nätverk där det förekommer mycket störningar. Detta då 

protokollet har en väl utvecklad felkontroll och varje nod 

genomför sin egen felkontroll. 
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Bilaga 4: Installerade paket och moduler 
 

Paket hämtade från sunfreeware.com 
libgcc-3.4.6-sol10-sparc-local 

zlib-1.2.3-sol10-sparc-local 

mysql-5.0.51-sol10-sparc-local 

ncurses-5.6-sol10-sparc-local 

openssl-0.9.8g-sol10-sparc-local 

apache-2.2.6-sol10-sparc-local 

expat-2.0.1-sol10-sparc-local 

libiconv-1.11-sol10-sparc-local 

php-5.2.5-sol10-sparc-local 

db-4.2.52.NC-sol10-sparc-local 

libintl-3.4.0-sol10-sparc-local 

curl-7.18.1-sol10-sparc-local 

fontconfig-2.4.2-sol10-sparc-local 

freetype-2.3.1-sol10-sparc-local 

gd-2.0.35-sol10-sparc-local 

jpeg-6b-sol10-sparc-local 

openldap-2.4.8-sol10-sparc-local 

libpng-1.2.26-sol10-sparc-local 

sasl-2.1.21-sol10-sparc-local 

libxml2-2.6.31-sol10-sparc-local 

xpm-3.4k-sol10-sparc-local 

 

sudo-1.6.9p16-sol10-sparc-local 

libiconv-1.11-sol10-sparc-local 

libintl-3.4.0-sol10-sparc-local 

 

 

 

 

Skript för säkerhetskopiering 

MySQL Backup Script: http://sourceforge.net/projects/automysqlbackup/ 

 

 

Moduler till Eclipse 

PHPeclipse 1.2.0: http://phpeclipse.sourceforge.net/update/stable/1.2.x/ 

Subclipse 1.4.0: http://subclipse.tigris.org/svn/subclipse/tags/subclipse/1.4.0 

Web Developer Tools 3.0: 

http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/webtools/downloads/drops/R3.0/R-

3.0-20080616152118/wtp-wst-R-3.0-20080616152118.zip 
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Bilaga 5: Kodskelett 
 

index.php 

 
 <?php 

 

   /* 

    * Här beskrivs sidans funktion kortfattat. 

    * Datum och vem som har skapat sidan. 

    * Om sidan är inkluderad i något annat dokument. 

    */ 

 

   include_once('./header.php');  // Sidhuvud 

   include_once('./global_functions.php'); // Globala funktioner. 

   include_once('./mysql_connect.php'); // Databasanslutning. 

 

    

   // Spara vilken sida vi är på. 

   $_SESSION["location"] = $_SERVER['REQUEST_URI'];  

 

  

   // Anropa funktion som håller reda på var användaren befinner sig i menyn. 

   menu_position(0);  

 

 

 

   if ($_SESSION["admin"]) { 

 

      // Allt som en inloggad administratör ska se.  

 

   } 

   else { 

 

      // Allt som övriga besökare ska se. 

 

   } 

 

 

   include_once('./footer.php');  // Sidfot. 

 

 ?> 
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mysql_connect.php 

 

  <?php 

 

     /* Den här filen används för att ansluta till MySQL och välja databas. 

      * Den används av alla filer som ansluter till databasen. 

      */ 

 

     mysql_connect("localhost", "root", "*****") or die('Could not connect: '. 

     mysql_error()); 

 

     mysql_select_db("ete_oss_lab") or die('Could not select database.'. 

     mysql_error()); 

 

  ?> 
 

  

 

Exempel på hur en databasförfrågan kan se ut 

 

   // En sträng med SQLfråga. 

   $qry = "SELECT first_name, last_name, phone, absent, username FROM users     

           WHERE mode='1' AND username != 'admin' ORDER BY first_name"; 

 

   // Kör förfrågan (eng. query) och spara resultatet i vektorn ”result”. 

   $result = mysql_query($qry) or die(mysql_error()); 

   

   // En funktion som loopar igenom ”result” och skriver ut varje rad. 

   while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_BOTH))  

   { 

       echo $row[0];  

   } 
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header.php 

 

  <!-- 

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

   *   COPYRIGHT Ericsson Test Environments AB 2008 

   *   (For more information check /log/COPYRIGHT.txt) 

   * 

   *   Created by: 

   * Fredrik Johansson (EJOHFRE) frejo678@student.liu.se 

   *  Jonas Lind        (ELIDJOS) jonli587@student.liu.se 

   * 

   *   Description: 

   *  This is the site header. It contains site navigation and sessions. 

   *  Should be included on ALL viewable pages. 

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

  --> 

 

   <?php 

 

      /* Set session lifetime to 30 days */ 

      /* Start session */ 

 

      /* Get page path */ 

      /* Remove subfolders from path */ 

 

   ?> 

   

   <!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN'    

    'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd'> 

   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 

 

   <head> 

      <title>BETE IT &amp; OSS Support</title> 

      <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=iso-8859-1'/> 

   </head> 

    

   <body> 

      /* Sets auto focus on the first input field 

       * format: "self.focus();document.FORM_NAME.INPUT_NAME.focus()" 

       */ 

 

      /* Login Logout navigation - top right corner */ 

 

      /* Site title */ 

 

      /* Main meny (tabs) */ 

 

          <!-- Sub Menu container. Do not remove -->  

           

          <!-- Popup script for storage- and server status --> 
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Bilaga 6: Crontabs 
 
30 10 * * *  /admin2/bin/automysqlbackup.sh >/dev/null 2>&1 

0,10,20,30,40,50 * * * * /admin2/bin/M_snmp_temp.sh > /dev/null 2>&1 

0 12,17 * * * /admin2/web_bin/createrackpage.sh > /dev/null 2>&1 

22 * * * * /admin2/web_bin/switch_statuspage_update.sh > /dev/null 2>&1 

20 7,11 * * * /admin2/web_bin/M_storage_cron_job.sh > /dev/null 2>&1  

25 21 * * 1-5 /admin2/sbin/Mupdate_release.sh > /dev/null 2>&1 

45 3 * * 1-5 /admin2/sbin/Midlekoll_db_update.sh > /dev/null 2>&1 

0 22 * * 6 /admin2/sbin/Mhardware_db_update.sh > /dev/null 2>&1 

5 5 * * * /admin2/sbin/createServerFiles.sh > /dev/null 2>&1 

0 18 * * 6 /admin2/sbin/Mget_os_release.sh -a > /dev/null 2>&1 

0 4 * * 1-5 /admin2/htdocs/testhotel/largeupdate.sh > /dev/null 2>&1 
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På svenska 

 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 

under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-

ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 

skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 

ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 

vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 

dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 

säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 

art. 
Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 

omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt 

skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang 

som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 

förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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