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Sammanfattning 

Målet med detta projekt var att hjälpa IT-Mästaren att kunna fakturera sina kunder på ett 

smidigare sätt. Deras dåvarande lösning av kundernas dataanvändning var tidskrävande och 

ineffektivt, därför ville de automatisera systemet. Det nya systemet skulle användas för att 

administrera kundernas servrar med hjälp av ett grafiskt gränssnitt och sedan kontakta dem 

för att få fram olika värden för respektive kund som ska presenteras på IT-Mästarens hemsida. 

På så sätt skulle de kunna fakturera sina kunder på ett mer effektivt sätt och även få bättre 

överblick av kundernas användning. 

 

I och med utvecklingen utav detta system så fördjupande jag mig dels i egna kända områden 

men jag lärde mig också nya kunskaper. Det gällde inte enbart teknisk utveckling utan också 

undersökning av exempelvis hämtningen av alla data som skulle göras. Jag använde utvalda 

metoder för att kunna utföra detta projekt på ett smidigt och bra sätt. Metoderna beskrivs i 

rapporten. 

 

Abstract 

The goal of this project was that the IT-Mästaren wanted to be able to bill their customers in a 

more comfortable way. Their solution of the customer’s server usage of that time was time 

consuming and inefficient, therefore they wanted to automate the system. The new system 

should manage their customer’s servers by using a graphical interface and then contact them 

to get different values for each customer to be presented at the IT-Mästaren's website. In this 

way they could bill their customers more efficiently and get a better understanding of their 

customers’ use. 

 

With the development of this system I immersed in my own known areas and I also learned 

new knowledge. It was not only about technical development but also investigation among 

other things like retrieval of all the data that should be collected. I used selected methods in 

order to perform this project in a smooth and effective manner. The methods are described in 

the report. 

 

 

http://tyda.se/search/among%20other%20things
http://tyda.se/search/among%20other%20things
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Förord 

Detta examensarbete genomfördes som ett projekt hos IT-Mästaren under veckorna 13-22, år 

2012.  

 

Jag kunde inte bedrivit detta projekt utan vissa personers hjälp. Därför vill jag rikta ett stort 

tack till dessa: Driftchefen Göran Ekeberg som satte mig in i projektet och bakomliggande 

problem, Anders Persson som var min handledare vid företaget, vice VD Martin Börjeskog 

som gav mig möjligheten att utföra detta projekt hos de och handledaren Jack Pencz vid 

Örebro universitet. 

 

Ett stort tack till övriga anställda på IT-Mästaren som gjorde projektarbetet till en trevlig och 

intressant upplevelse. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Jag gjorde mitt examensarbete hos ett företag som hette IT-Mästaren. Företagets affärsidé är 

att erbjuda säker, stabil och tillgänglig IT-drift till företag och organisationer. Verksamheten 

består av tre affärsområden, IT-drift, datakommunikation och konsulttjänster. IT-Mästaren har 

ca 30 medarbetare och under 2011 omsatte företaget ca 33 miljoner kronor. De har olika 

tjänster som de erbjuder t.ex. total outsourcing där all internet-trafik görs på deras servrar eller 

till att bara ha en onlinebackup server. Företaget har 4 värderingar som de strävar efter: 

Överträffa kundens förväntan, vara lönsamma, att vara en IT-mästare och att växa. 

 

IT-Mästaren har idag en portal för redovisning av användare i olika kunddomäner. Denna 

information samlas med hjälp av export av data från respektive domänkontrollant som räknar 

medlemmar i diverse grupper för att förse portalen med nödvändig information. Man vill 

utöka denna portal så att även kunddomänernas dataanvändning finns med. Detta ligger till 

grund för fakturering av respektive kund. 

 

 

1.2 Projekt 

Projektet skulle utmynna i dels en driftsatt mätplattform och dels en integration mot befintlig 

AD-plattform. AD står för Active Directory och det är en katalogtjänst från Microsoft som 

innehåller information om olika resurser i ett nätverk, i detta fall deras kunder. Projektet är 

alltså uppdelat i två delar: 

1. En plattform som ska spara och redigera nödvändig information på en fil. 

2. En andra plattform ska använda information från filen för att kommunicera med 

servrar och få fram olika sorters data. 

 

Den första plattformen ska ha ett grafiskt gränssnitt så att man kan få en bra översikt på vilka 

servrar man har och den ska också kunna konfigurera servarna efter olika mätningar som 

kommer behöva utföras. De olika servertyperna som jag har arbetat med är följande: 

 Virtuella servrar – Exchange, Fil, Appl, Hosted Exchange & Del av Axigen 

 Fysiska servrar – Appl & Exchange 

 Backupservrar – Ahsay & Asigra 

 Storageservrar – Arkivtjänsten 

 

Med de här olika servrarna så skulle olika mätningar göras på var och en. De data som jag 

skulle få fram var: 

 Den totala diskstorleken på servern 

 Hur mycket som har använts på servern (på hårddisken eller i en mapp) 

 Quota – Hur mycket tilldelat utrymme på en Windows-servern som kunden har 

 Databasstorlek 

 Kundens användning på en delad server 

 Antal mailboxar som en kund har på servern 

 

Allt det här skulle sedan sparas i en fil med rätt syntax som man själv väljer.  
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Den andra plattformen skulle hämta all nödvändig data från just denna fil, för att kunna 

kommunicera med servrarna. Denna plattform skulle köras automatisk en gång per dag. Så 

här skulle processen se ut på denna: 

1. Den skulle starta 

2. Prata med servrarna 

3. Hämta data 

4. Spara data på ett lämpligt sätt i en databas 

5. Stänga ner sig själv 

 

Det hela skulle sedan avslutat genom att resultatet skulle visas upp på ett bra/snyggt sätt på 

deras portal för respektive kund. 

 

Dokumentation skulle finnas med också så att förvaltare av AD-information skulle kunna 

vidmakthålla även denna systemkomponent. 

 

1.3 Syfte 

IT-Mästaren ville även utöka funktionaliteten till att omfatta dynamisk mätning av 

lagringsyta, backupvolymer etc. Detta för att kunna få en fullständig bild över kundens 

avtalsstatus på ett smidigare sätt. Det var främst för att ekonomiavdelningen skulle få bättre 

överblick över kunders avtal.   

 

Lagringen innefattar såväl fillagring, som databaser som MS-SQL, Exchange, etc. 

Önskvärt var också att Linux-baserade miljöer mäts och redovisas. 

 

1.4 Krav 

Kärnan i detta system som skulle utvecklas var att samla in information från deras kunder, för 

att sedan kunna beräkna och se hur mycket datamängd respektive använder i olika mätningar 

som t.ex. lagrings yta. Så att de kan fakturera sina kunder på ett smidigt sätt. Kraven på detta 

system är följande;  

 Beräkna hur mycket var och en av kunderna använder 

 Kunna lägga till och ta bort mätobjekt 

 Skulle kunna gå tillbaka och se historiken för varje kunds användning 

(månadsvis/kvartalsvis) 

 Dokumentation av systemet 

 

Följande är en del funktionella krav som systemet skulle innehålla: 

 Systemet skulle köras på en Windows-Server 

 Skulle kunna skicka data enligt ett bestämt schema 

 Felhantering, så att data inte går förlorade 

 Logga olika händelser i en fil 

 All praktisk information om servrarna skulle sparas i en fil, som system sedan skulle 

använda sig av. 
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 Resultaten skulle visas på deras hemsida 

 

Dessutom skulle systemet uppfylla icke-funktionella krav enligt följande: 

 Konfigurationsfilen med all nödvändig information skulle administreras med hjälp av 

ett grafiskt gränssnitt 

 Koden skulle inte vara onödigt krångligt, skulle vara lätt att förstå 
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2 Metoder och verktyg 

2.1 Metoder 

Agilmetoden användes för utveckling av systemet. Med det menas att jag och kunden (i detta 

fall IT-Mästaren) hade ett nära samarbete för att dels minska missförstånd men också för att 

kunna få hjälp och komma på andra förbättringar som kunde behövas. 

Det befintliga systemet var skrivet i ASP.NET med C#, och därför var det självklart att skriva 

det utökade system på samma språk också. 

  

Jag använde mig utav böcker och sökte upp handledningar (eng. tutorials) på nätet för att 

lättare komma in i språken, speciellt ASP.NET [1]. Kommandon enligt Structured Query 

Language (SQL) användes för att kunna kommunicera med en databas och kom också i 

kontakt med eXtensible Markup Language (XML) [2, 3]. För att kunna kontakta servrar och 

få fram information från dem använde jag Windows Management Instrumentation (WMI). 

Introduktion till programvaruutveckling av Claes Wohlin var till hjälp för att bedriva projektet 

[4]. 

 

Förklarning av olika begrepp: 

 XML – Ett märkspråk som används för att strukturerar och organiserar data. 

 ASP.NET – Främst ett språk för att skapa dynamiska webbsidor. 

 C# – Ett objektorienterat språk som kan användas inom bl.a. hemsidor som är 

    uppbyggda av asp.net, där C#-språket står för dess funktionalitet.  

 SQL – Ett språk där man ställer frågor till en databas och sedan så får man ett 

   svar tillbaka. På detta sätt kan man kommunicera med en databas, på  

   liknande sätt fungerar det  med servrar. 

 WMI      – Påminner mycket om SQL, men här finns det speciella frågor för just 

         Microsoft-servrar, för att kunna få ut olika slags information. 

 sharpSSH – I princip identiskt som WMI fast till Linux-miljön. 

 

2.2 Verktyg 

Jag gjorde systemet för Windows-miljö och för att kunna utveckla detta system så använde 

jag mig av programmet Microsoft Visual Studio 2008. Det är ett avancerat 

programutvecklings verktyg som klara av bl.a. C#, ASP.NET, SQL och XML. 

Jag satt vid företaget när jag jobbade, så jag fick använda deras datorer och annan nödvändig 

hårdvara som jag behövde. 
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3 Genomförande 

För att kunna genomföra detta projekt på ett bra och smidigt sätt delade jag upp arbetet utifrån 

kraven. Jag studerade deras befintliga system för att bättre kunna förstå själva problemet. För 

att sedan kunna utveckla detta system var jag tvungen att lära mig olika språk för de olika 

operationer som systemet skulle uppfylla och på så sätt få fram ett första utkast. 

I detta kapitel redovisas hur projektet genomfördes, i synnerhet den kodning som var speciell. 

Jag gjorde först en informationsinsamling och strukturering för att kunna få en överblick över 

problemet och för att kunna uppfylla alla krav som var satta. Sedan studerade jag det 

befintliga systemet för att få en förståelse av uppgiften och hur kraven skulle kunna uppfyllas. 

Även olika programspråk studerades för att kunna välja lämplig teknik. I detta kapitel 

beskrivs också användandet av de protokoll och funktioner som användes för att hämta data 

från Windows- respektive Linux-servrar. Jag gjorde också en design över det tänkta systemet 

som jag vid ett senare skede använde som en manual för att kunna bedriva utvecklingen på. 

Sedan när jag hade alla bitar och information som jag behövde, så började jag utveckla det 

grafiska gränssnittet samt utveckla delen för insamling av data från anropade servrar. 

  

3.1 Samla in information och strukturera 

Det gällde att sätta sig in i problemet och sedan ta fram en arbetsplan. Det fanns flera krav 

som skulle uppnås på bästa sätt. Jag ville inte sätta igång direkt med att koda eftersom min 

erfarenhet av programmeringsprojekt säger att arbeten kan fastna i låsta lägen. Sådana 

situationer resulterar vanligtvis i nödlösningar. Därför utformades arbetsplanen så att 

programmeringen inte skulle orsaka problem. Boken Introduktion till programvaruutveckling 

[4] var till stor hjälp när jag skulle börja med projektet. Det stod bl.a. att det är viktigt att 

planera ordentligt så att alla krav kan bli uppnådda och man rekommenderades att planera 

arbetet efter följande steg: 

1. Sätta sig in i kraven och vad man ska göra. 

2. Göra design över system, alltså vad det ska innehålla och hur det ska se ut osv. 

3. Hur man ska implementera systemet, vilka språk man ska använda sig av osv. 

 

De tre punkterna är beroende av varandra. Punkt 1 måste vara klar för att kunna gå vidare till 

punkt 2 osv. De första veckorna fylldes därför av planering och skissande för att sätta sig in i 

arbetet.  

 

Kravspecifikationen fick jag från IT-mästaren. Tillsammans med företagets handledare hade 

vi under den första arbetsdagen en genomgång av projektet och hur det befintliga systemet 

fungerade för närvarande. För att sätta mig in i projektet på ett enkelt sätt bröt jag ner kraven i 

mindre delar för att kunna fokusera på vart och ett. Metoderna som jag skulle använda för att 

lösa arbetsuppgifterna beskrivs i avsnittet "Metoder och verktyg". Därefter satte jag mig in i 

projektets och det befintliga systemets delar vilket resulterade i en skiss över systemets 

struktur. 
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3.2 Det befintliga systemet 

Det befintliga systemet studerades för att lägga grund för projektet. Tanken var att bygga 

vidare på liknande tekniker som det befintliga systemet var uppbyggt av. Det visade sig att det 

befintliga systemet hade ett konsolfönster som kördes automatisk och läste in nödvändig 

konfiguration från en fil, exempelvis sökväg till respektive kunds AD. Detta ledde i sin tur 

fram till att användarinformation kunde hämtas från kundernas respektive AD. 

Användarinformationen skickades vidare till en webservice för att med hjälp av denna lagra 

informationen i en databas. Webservicen gör så att olika enheter kan kommunicera med 

varandra över nätet. Resultatet visades sedan på IT-mästarens hemsida. Det nya systemet 

skulle byggas på liknande teknik men skillnaden var att ett grafiskt gränssnitt skulle 

tillkomma så att konfigurationsfilen skulle kunna redigeras. I Figur 1 visas en enkel skiss över 

det befintliga systemet. 

 
Figur 1: Det befintliga systemet  

 

 

Programkoden i det befintliga systemet var tyvärr bristfälligt kommenterad. För att analysera 

koden använde jag istället debugging. På detta sätt fick jag en uppfattning om programflödet. 

Med hjälp av debugging i Visual Studio visas nämligen variablernas värden, funktioner m.m. 

 

3.3 Olika språk 

För att kunna programmera var jag tvungen att lära mig ASP.NET. Jag programmerade 

funktioner och skapade testprogram för att snabbt komma in i språket. För ändamålet använde 

jag idéer från Tips, Tutorials, and Code [1] och information från nätet. Språket C# kände jag 

till sedan tidigare men jag behövde mer kunskap om serverkommunikation. Sådant läste jag 

om i C# Network Programming [2]. Likaså var SQL bekant sedan tidigare men jag repeterade 

även detta eftersom det behövs för att lagra och söka data i databaser. XML var nytt för mig, 

därför användes boken XML, Web Services, and the Data Revolution [3] flitigt. 

Konfigurationsfilen som jag gjorde, byggdes upp av XML. Den fungerade ungefär som en 

databas. Grundidén med XML är att kunna skapa strukturer efter behov för att sedan enkelt 

kunna hämta information ut ur koden. Därför programmerade jag flera funktioner för att 
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kunna t.ex. skapa filen, lägga till data och ta bort data. För att hämta information ut ur 

servrarna skulle WMI användas. Jag gjorde flera funktioner som testades på några av IT-

mästarens servrar. Tanken var att se om jag fick ut rätt data. För att kunna skapa funktionerna 

användes information från nätet [5, 6]. 

 

 

När jag senare började programmera det nya systemet fanns det på detta sätt flera färdiga 

funktioner som jag kunde använda mig av. I vissa av funktionerna behövde mindre justeringar 

göras. 

 

3.4 Kommunikation med servrar 

För att kunna hämta upp olika slags data från servrarna så kan man göra det på två olika sätt, 

beroende på vad det är för typ. Så jag studerade företagets servrar för att få mer förståelse om 

hur man kan få fram de olika data som var efterfrågade, för att sedan skapa egna funktioner 

som uppfyller dessa behov. Jag verifierade mitt resultat som jag fick från mina funktioner 

gentemot företagets servrar. På så sätt kunde jag konstatera om mina funktioner var pålitliga 

eller ej.  

3.4.1 Windows – RPC-protokoll 

För att överhuvudtaget kunna kontakta en Windows-server så måste man använda sig av 

något som kallas för remote procedure call (RPC) för att skapa denna förbindelse [7]. Det gör 

att man sedan kan begära olika saker från denna dator/server. Som tidigare har nämnts 

användes WMI för att kommunicera med servrar. Nedan följer några WMI-anrop som var till 

stor nytta när jag skulle hämta olika slags data: (All rödmarkerad text som används i koden på 

denna sida och på de nästföljande sidorna, ska bytas ut mot bestämda uppgifter.) 

 

1. Skapa förbindelse mellan klient och server 

 

ConnectionOptions connection = new ConnectionOptions();             

connection.Username = "username"; 

connection.Password = "password"; 

connection.Authority = "ntlmdomain:domainname"; 

 scope = new ManagementScope( ("\\\\"IP-address"\\root\\cimv2",connection); 

 scope.Connect(); 

 

 

2. Förfrågan med SQL-kommando 

 

query = new ObjectQuery("SELECT * FROM Win32_LogicalDisk where 

Drivetype=3"); 

  // Vilka nätdiskar som finns tillgängliga på servern. 

 

 query2 = new ObjectQuery("SELECT * FROM Win32_OperatingSystem"); 

 // Begäran om allmän serverinformation. 

 

 query3 = new ObjectQuery(@"select * from CIM_DATAFILE WHERE 

 Name='"+filePath+ "' "); 

 //Begära information om en specifik fil. 
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3. Exempel på svar 

 

Efter förfrågan om nätdiskar svarar servern med exempelvis följande: 

 * Nätdiskarnas namn 

 * Nätdiskarnas lagringskapacitet 

 * Nätdiskarnas lagringsmängd  

Svar kan innefatta det mesta om nätdiskarna [8].  

 

 Efter begäran om allmän serverinformation svarar servern med exempelvis följande: 

 * Serverns namn 

 * Tillverkare 

 All typ av serverinformation som kan begäras finns listad på MSDN [9]. 

 

 Efter begäran om en fils information så kan man bl.a. få dessa svar tillbaka: 

 *Filstorlek 

 *Filtyp  

I MSDN finns alla svar som rör sig om en fil[10]. 

 

 

Så på detta sätt kunde jag få all information jag behövde från en Windows-server med ett 

undantag, en mapps storlek. Microsoft har ingen speciell förfrågan för en mapps storlek utan 

räknar och summerar ihop alla filer som förekommer i en mapp istället. Om man tillämpar 

denna teknik över nätet så kommer det ta lång tid när det handlar om stora filer, i synnerhet 

om det är ett stort antal sådana. I detta fall så handlar det om just stora och många filer. WMI 

har alltså ingen direkt snabbt och bra lösning på det hela som på de övriga funktionerna. Man 

kan istället använda sig av något som heter "Directoryinfo" [11]. Men Directoryinfo kan bara 

användas lokalt så lösningen på det hela är att dela en mapp över nätet för att "lura" 

Directoryinfo att mappen är lokal. För att sedan kunna få tillgång på denna mapp så måste 

man använda sig av "LogonUser" [12] för att få rättigheterna att kolla upp denna mapp. Man 

måste alltså vara administratör och logga in med sina uppgifter. För att kunna använda sig av 

LogonUser så var man tvungen att importera vissa Dynamic-link library(dll), så att Visual 

Studio skulle kunna känna igen LogonUser. De relevanta bitarna om hur jag fick fram en 

mapps storlek var följande: 

 

options = new ObjectGetOptions(); 

p = new ManagementPath("\\\\" + serverAdress + "\\root" + "\\cimv2:Win32_Share"); 

managementClass = new ManagementClass(scope, p, options); 

// Angiver vilken server som ska dela ut en mapp. 
 

ManagementBaseObject inParams = 

managementClass.GetMethodParameters("Create"); 

ManagementBaseObject outParams; 

// Set the input parameters 

inParams["Name"] = "tempShareMap"; 

inParams["Path"] = folderPath; 

inParams["Type"] = 0x0; // Disk Drive 

outParams = managementClass.InvokeMethod("Create", inParams, null); 

//Här så skapar man en delad mapp över nätet med de specifika parametrarna. 
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[DllImport("advapi32.dll", SetLastError = true)] 

private static extern bool LogonUser(string lpszUsername, string lpszDomain, string 

lpszPassword, int dwLogonType, int dwLogonProvider, ref IntPtr phToken); 

 

[DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)] 

private static extern bool CloseHandle(IntPtr handle); 

 

[DllImport("advapi32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)] 

public extern static bool DuplicateToken(IntPtr existingTokenHandle, int 

SECURITY_IMPERSONATION_LEVEL, ref IntPtr duplicateTokenHandle); 

//Importera ett par dll så att man kan använda sig av LogonUser i visual studio. 

 

IntPtr token = IntPtr.Zero; 

IntPtr dupToken = IntPtr.Zero; 

bool isSuccess = LogonUser(user, serverAdress, pass,            

LOGON32_LOGON_NEW_CREDENTIALS, 

LOGON32_PROVIDER_DEFAULT, ref token); 

isSuccess = DuplicateToken(token, 2, ref dupToken); 

WindowsIdentity newIdentity = new WindowsIdentity(dupToken); 

impersonatedUser = newIdentity.Impersonate(); 

// För att kolla upp om man har rättigheterna att kolla i mappen. 

 

dirInfo = new DirectoryInfo(@"\\" + serverAdress + "\\tempShareMap"); 

//Hämtar mappen och kan sedan använda "dirInfo" för att få ut mappens storlek och antal filer 

i mappen. 

impersonatedUser.Undo();    //Logga ut sedan när man är klar 

 

 

På en Windows-server finns det något som kallas för quota(kvoten). Den här benämningen 

används på deras backup servrar för att kunna ange hur mycket utrymme som en kund har 

tilldelats. För att få fram denna värde så var jag tvungen att söka inuti en xml-fil. I denna fil 

finns allt möjligt med olika värden och beteckningar, men det jag skulle ta fram var hur stort 

utrymme kunden har och hur mycket de har använt hittills. Jag löste det  på följande sätt: 

 

Jag använde mig av LogonUser som jag angav tidigare för att få rättigheterna att manipulera 

filen och för att kunna få fram dess data. 

 

reader = new XmlTextReader(@"\\" + serverAdress + "\\" + driveLetter + "$\\" + 

xmlPath); 

//För att kunna läsa en fil på den specifika platsen. 

 

while (reader.Read())  //Läser filen så länge det finns något. 

{ 

  switch (reader.NodeType) //Letar nodvis i filen 

 { 

             case XmlNodeType.Element: //Hittat en nod  

                                while (reader.MoveToNextAttribute()) //Läser värdet på noden 

                                { 

                                    if (reader.Name.Equals("QUOTA")) { quota = reader.Value; } 

              //Om man hittar den sökta texten, ta dess värde. 
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                      } 

           break; 

 } 

} 

För att kunna ange en specifik mapp eller fil på ett lätt sätt så gjorde jag en vy där man skriver 

ut all innehåll från hårddisken, för att sedan kunna välja. 

 

query = new ObjectQuery("Associators of {Win32_Directory.Name='" + folderPath + 

"'} Where AssocClass = Win32_Subdirectory ResultRole = PartComponent"); 

//Får fram alla mappar i en angiven mapp. 

 

query2 = new ObjectQuery("Associators of {Win32_Directory.Name='" + folderPath + 

"'} Where ResultClass = CIM_DataFile"); 

//Får fram alla filer i en angiven mapp. 

 

3.4.2 Linux – SSH-protokoll 

För att kunna kontakta en Linux-server så går det inte att använda RPC utan man måste 

använda sig av Secure Shell (SSH) [13]. För att sedan kunna få ut information som med WMI 

på Windows-servrarna så använder man sig av sharpSSH [14]. Visual studio som jag använde 

hade inte stöd för denna operation så då fick jag importera ett par bibliotek. Med bibliotek 

menas att när man programmerar så kan visual studio känna till några nya kommandon, som i 

detta fall SSH-uppkopplingen. De bibliotek som jag använde mig av var dessa: 

Tamir.SharpSSH.dll, DiffieHellman.dll och Org.Mentalis.Security.dll. Sedan var det bara att 

koppla upp sig mot en Linux-server och hämta upp olika data genom att använda sig av 

vanliga Linux-kommandon. 

 

sshExec = new SshExec(adress, user, pass); 

sshExec.Connect(); 

//Uppkoppling mot en Linux-server. 

 

string command = "df | grep " + driveLetterName; 

string output = sshExec.RunCommand(command); 

//Med denna kommando får man fram en hårddisks storlek. Men svaret innehåller inte enbart 

ett tal som WMI utan kommer innehålla flera tal och tecken också. Så då kan man använda 

sig av reguljära uttryck(Regex) [15] för att filtrera bort allt onödigt data och bara få fram det 

man vill ha på ett smidigt sätt. 

 

Regex r = new Regex(" +"); 

string[] splitString = r.Split(output); 

//Här så delar jag svaret som jag fick efter varje mellanslag. Och på så sätt så kan jag sedan 

välja den del jag vill ha. 

 

string command = "du -cshb " + filePath + " | grep total"; 

string output = sshExec.RunCommand(command); 

//Får fram en filstorlek. Svaret här kommer också innehålla andra tecken än bara siffror. 

Lösningen blir också att använda Regex för att få fram det svar man vill ha. 
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string fileSize = Regex.Match(output, @"\d+").Value; 

//Tar bara siffrorna från svaret. 

 

string command = "du -cshb " + folderPath + " | grep total"; 

string output = sshExec.RunCommand(command); 

//Får fram en mappstorlek. Får använda också här Regex för att ta bara den del man vill ha. 

 

string command = "find " + folderPath  + " -type f | wc -l"; 

string output = sshExec.RunCommand(command); 

//Får fram antal filer i en mapp, använder också sedan Regex för att ta bara siffran och inget 

annat. 

 

string command = "ls " + discPath + " -p | grep /"; 

string output = sshExec.RunCommand(command); 

//Får fram alla mappar från en angiven punkt. 

 

string command = "ls " + discPath + " -p | grep -v /"; 

string output = sshExec.RunCommand(command); 

//Får fram alla filer från en angiven punkt. 

 

string command = "uname -n"; 

string output = sshExec.RunCommand(command); 

//Får fram serverns namn. 

 

sshExec.Close(); 

//När man är klar med allting så stänger man ner uppkopplingen till servern. 

 

 

De kommandon som jag använde behöver inte betyda att det är de enda för att kunna få fram 

dessa olika data. Man kan kombinera och göra kommandon som anpassar sig till just det man 

ska göra. Jag kunde i princip sedan tidigare inget om de kommandon som man använder i 

Linux-miljön men fick en hel del hjälp och tips från hemsidan pixelbeat under rubriken A 

practical reference [16]. 
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3.5 Designmodellen 

När jag hade satt mig in i det befintliga systemet och de verktyg som behövdes för att 

utveckla detta, så var det dags att påbörja arbetet med det nya systemet. Jag började med att 

skissa på en modell över det nya systemet. Figur 2 visar hur systemet skulle se ut. 

 

 
Figur 2: Det nya systemet 

 

 

Modellen i Figur 2 var grunden för utvecklingen av systemet. Observera att det nya systemet 

utvecklades fritt i förhållande till det befintliga med undantag för databasen och hemsidan.  

 

Stommen i det nya systemet är konfigurationsfilen. Det är i denna fil som den första 

informationen ges angående servrar som ska kontaktas. Därför var det synnerligen viktigt att 

utforma konfigurationsfilen på ett genomtänk sätt. Den skulle också vara enkelt att redigera. 
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3.6 Utveckling av systemet 

När man väl hade grunden och alla bitar om hur man får ut olika slags data från servrarna då 

var det dags att sätta ihop dem, så att de kan bilda ett fungerande system. Jag delade arbete i 

tre delar: det grafiska gränssnittet där man kan redigera konfigurationsfilen, systemet som 

samlar in data samt skickar det till databasen och vyn där man visar resultatet på IT-Mästarens 

hemsida.   

3.6.1 Det grafiska gränssnittet 

Jag ville skapa ett grafiskt användargränssitt som var användarvänligt utan en stor mängd 

knappar och inskrivningsfält. Användaren skulle kunna registrera servrarna utan någon som 

helst manual eller hjälp. Efter flera skisser kom jag fram till en acceptabel sida. Det viktiga 

med sidan var att den skulle vara pålitlig. Den skulle vara stabil och felfri. I Figur 3 visas 

resultatet av min design av gränssnittet. 

 

 
Figur 3: Det grafiska gränssnittet 
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Jag valde att ha en träd-vy över servrarna för att lättare kunna lokalisera en server. Man får en 

bättre överblick än att ha det t.ex. som en lista. Det man börjar med är att välja en av dessa 

noder först: Backup server, Fysisk server, Storage server eller en Virtuell server. Efter det så 

anger man lite information om servern för att kunna kontakta den. Om man angav rätt 

uppgifter och en uppkoppling mot denna server kunde göras så läggs servern till i träd-vyn 

med dess namn samt adress under den valda noden. Under dess namn och adress så listar den 

även upp alla diskar som servern innehåller.  

 

För att slippa ange om man ska kontakta en Windows-server eller en Linux-server så gjorde 

jag att systemet kontaktar först som om det vore en Windows-server, men om det misslyckas 

så kontaktar det som om det vore en Linux-server istället. Så det kontaktar servern på två 

olika sätt för att kunna fastställa vad det är för typ av uppkoppling.  

 

Om man väljer en hårddisk från träd-vyn så kommer den att lista information om sig själv 

t.ex. dess totala utrymme, utnyttjande lagring och quota. För att kunna lägga till mappar eller 

filer till respektive hårddiskar så klickar man på knappen "Add files and folders". Då får man 

fram alla mappar och filer som denna disk innehåller och kan sedan på detta sätt navigera i 

hårddisken för att hitta ett specifikt objekt. I Figur 4 ser man den enkla vyn över hårddiskens 

innehåll. 

 

 
Figur 4: Hårddiskens innehåll 
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När man väl lägger till antingen en mapp eller en fil listas de under respektive diskar. Genom 

att klicka på objekten får man information om dem, exempelvis filstorlek eller mappstorlek. 

 

I Figur 5 ser man hur man anger information för en webservice. Uppe till vänster finns det två 

flikar: en för att administrera servrar och en för att ange till vilken webservice man ska skicka 

data till.  

 

 
Figur 5: Webservice 

 

 

All information man anger om servrarna och om webservicen sparas i konfigurationsfilen. 

Det är med hjälp av denna fil som man ska kunna samla in all data från de olika servrarna och 

som sedan läggs i databasen. Figur 6 illustrera hur konfigurationsfilen struktur ser ut. I noden 

"Server" lägger man till serverns informations som behövs för att kunna kontakta den. 
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Figur 6: Konfigurationsfilen 

 

I Figur 7 kan man se hur en sträng om en servers disk kan se ut när man lagrar den i 

konfigurationsfilens nod, kallad "Server". Här finns all praktisk information som behövs för 

att vid ett senare tillfälle kunna hämta dess data. 

 
Figur 7: Serverns information 

 

 

När man starta gränssnittet för första gången får man välja en plats att spara denna xml-fil. 

Koden i Figur 8 används för att skapa konfigurationsfilen med "configuration" som rotnod, 

och"Server" samt "appSettings" som dess subnoder. 

 

  
Figur 8: Skapa konfigurationsfilens struktur 

 

 

För att kunna lägga till textrader i konfigurationsfilen måste man ha en unik nyckel för att inte 

råka skriva över något annat. Unik nyckel för varje server utgörs av följande: typ av server, 

dess namn, adress, kunddomän samt om det är en hårddisk, fil eller mapp. Informationen 
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läggs sedan till i xml-filen(konfigurationsfilen) på följande sätt: 

 

node = xmlDoc.SelectSingleNode("/configuration/Server"); 

//Anger först i vilken nod man ska lägga till informationen i(Server eller appSettings). 

 

elem = (XmlElement)node.SelectSingleNode(string.Format("//add[@key='{0}']", key)); 

//Skapar en nyckel som man ska använda sig av. 

 

elem = xmlDoc.CreateElement("add"); 

elem.SetAttribute("key", key); 

elem.SetAttribute("value", value); 

//Skapar textraden med ett värde som man anger själv. 

 

node.AppendChild(elem); 

//Lägger till textraden i den valde noden i xml filen.  

 

xmlDoc.Save(ConfigFilePath); 

//Sparar och uppdaterar xml filen. 

 

 

För att ta bort information från konfigurationsfilen så måste man få dess unika nyckel, för att 

på så sätt kunna leta igenom filen och ta bort informationen. 

 

node.RemoveChild(node.SelectSingleNode(string.Format("//add[@key='{0}']", key))); 

//Tar bort textraden med den valda nyckel i den specifika noden(uppdatera sedan filen också). 

 

 

För att få ut information från filen så måste man ange i vilken nod man ska leta i och sedan 

vad det är för unik nyckel som man ska ta ut informationen ifrån. 

 

node = xmlDoc.SelectSingleNode("/configuration/Server"); 

//Anger först i vilken nod man ska hämta ut informationen av(Server eller appSettings). 

 

elem = (XmlElement)node.SelectSingleNode(string.Format("//add[@key='{0}']", key)); 

//Ange den specfika nyckel för att kunna få ut informationen.    

 

value = elem.GetAttribute("value"); 

//Hämtar ut dess information från den valda nyckeln. 

 

 

I Figur 7 ser man att informationen om en server är omfattande. För att få ut önskad 

information delas strängen upp i ett värde åt gången och dessa skrivs radvis i en lista.  
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3.6.2 Insamling av data 

Insamling av data från servrarna är tänkt att göras varje dag. För ändamålet används 

konfigurationsfilen som kan redigeras i det grafiska systemet. När alla data har hämtats, då 

skickas dessa till den angivna webservicen, som också hittas i konfigurationsfilen, för att 

sedan lägga till information i databasen. 

 

Insamlingen av data använder inte ett eget gränssnitt. Därför valde jag att göra den som ett 

vanligt konsolfönster som körs i bakgrunden. Det som kan skapa problem är att man inte vet 

om man lyckades kontakta några servrar och har fått fram data, då det inte finns något 

gränssnitt som kan bekräfta att något har utförts. För att hålla kontroll skrivs allt ner i en 

vanlig textfil, en slags logg över uträttat arbete. I Figur 9 visas exempel på innehåll i textfilen. 

 

 
Figur 9: Loggen över insamlingen av data 

 

 

För att kunna bygga detta system använde jag mig av många funktioner som jag 

implementerade i det grafiska gränssnittet. Därför kunde kod återanvändas efter några få 

justeringar. 
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4 Resultat 

4.1 Projektkrav 

Om man kontrollerar kraven för projektet kan man se att alla inte har uppfyllts. Det berodde 

på följande omständigheter: 

 Systemet klarar av att hantera både Windows- och Linux-servrar. Primärt innefattade 

kraven enbart Windows-servrar. Linux-servrarna var bara ett önskemål. Så jag kände 

att det var bättre att ha ett fungerande system redan från början så att man slipper gå 

tillbaka vid ett senare skede och lägga till de bitar som saknas. På så sätt kan man 

istället använda tiden till att fokusera på att förbättra programmet vilket samtliga på 

företaget höll med om.   

 Det tog längre tid än planerat att skissa på och strukturera det nya systemet. Trots den 

noggranna förberedelsen stötte jag ändå på svårlösta problem under programmeringen. 

 Projektet var av sådan omfattning att det borde ha utförts av fler än en person, på 

denna period. 

 

Under de tio arbetsveckorna blev systemet kärna färdig, enligt kraven. Alla tänkbara datatyper 

kunde hämtas och sortera efter önskemål. Det som inte blev färdigställt var att lagra insamlat 

data i databasen och att visa resultat på IT-Mästerens hemsida. Nedanstående översikt visar 

krav och respektive resultat: 

 Beräkna hur mycket var och en av kunderna använder - Klart 

 Kunna lägga till och ta bort mätobjekt - Klart 

 Systemet skulle köras på en Windows-Server - Klart 

 Skulle kunna skicka data enligt ett bestämt schema - Klart 

 Felhantering, så att data inte går förlorade - Klart 

 Logga olika händelser i en fil - Klart 

 All praktisk information om servrarna skulle sparas i en fil, som system sedan skulle 

använda sig av - Klart 

 Konfigurationsfilen med all nödvändig information skulle administreras med hjälp av 

ett grafiskt gränssnitt - Klart 

 Koden skulle inte vara onödigt krångligt, skulle vara lätt att förstå - Klart 

 Dokumentation av systemet - Klart (för det som har gjorts hittills) 

 Resultaten skulle visas på deras hemsida - Inte klart 

 Skulle kunna gå tillbaka och se historiken för varje kunds användning (månadsvis/ 

kvartalsvis) - Inte klart 

 

4.2 Framtidsplaner 

I dagsläget så är inte programmet helt komplett men tanken är att jag ska fortsätta arbeta och 

slutföra systemet under kommande sommar så att IT-Mästaren får ett fullt fungerande system 

som de kan använda. Först och främst så kommer jag se till så att systemet uppfyller kraven 

som listades ovan under rubriken "Krav" i inledningen. Sedan när kraven är uppfyllda så kan 
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jag lägga ner tiden och fokusera på att optimera systemet samt på att förbättra vissa aspekter 

som t.ex. designen.    

4.3 Lärandemål 

Nedan följer en uppskattning av hur kursens lärandemål enligt kursplan DT3017 har 

uppfyllts:  

 Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar 

När jag för första gången fick ut en Windows-mapps storlek, förstod jag att tiden inte var 

rimlig. Jag blev tvungen att söka efter en bättre lösning. 

 

 Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och 

beredskap att möta förändringar i arbetslivet 

Det tillkom nya krav som gjorde att jag blev tvungen att justera systemet. Därför försökte 

jag göra programmet enkelt att vidareutveckla. Det viktigaste problemet var att lösa hur 

man fick fram alla data från servrarna. 

 

 Söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå 

Jag valde böcker för helt eller delvis nya programmeringsspråk eftersom böcker i många 

fall förklarar bättre än den information som finns på nätet. Ett undantag är MSDN där det 

stod mycket nyttigt och bra beskrivet. 

 

 Följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med personer utan 

specialkunskaper inom området  
IT-Mästaren jobbar vanligtvis inte med systemutveckling. Därför fick jag med hjälp av 

egen kunskap stundtals förklara för industrihandledaren vad som var möjligt eller inte. 

Under detta samarbete fungerade agilmetoden bra. 

 

 Ha fördjupade teoretiska kunskaper inom ett av ämnets delområden 

Jag hade redan innan projektet bra kunskaper i programmeringsspråket C# och under 

projektet utvecklades dessa än mer. Utöver detta programspråk lärde jag mig ny 

programmeringsteknik och blev exempelvis skicklig på att skriva XML-kod. 

 

 Visa kunskap om för examensarbetet relevanta tekniker, metoder och teorier 

Under projektet användes agilmetoden och andra nyttiga tips från boken Introduktion till 

programvaruutveckling av Claes Wohlin. [4] 

 

 Kunna formulera och avgränsa ett tekniskt eller vetenskapligt problem samt söka 

och kritiskt granska teknisk och vetenskaplig information 

Jag jämförde två olika lösningar för att räkna ut en Windows-mapps storlek. Därefter 

valdes den optimala med avseende på minimal tid. 

 

 Kunna planera och genomföra ett eget tekniskt eller vetenskapligt projekt inom 

givna ramar i en professionell miljö 

Jag genomförde ensam detta projekt hos företaget genom att ställa upp en tidsplan efter de 

satta kraven och att arbeta efter tidsplanen. 

 

 Kunna bearbeta och analysera resultat av en teknisk eller vetenskaplig studie 

När jag skapade mina funktioner för att hämta data från servrar, utfördes tester på 
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företagets servrar för att kunna verkligen se om funktionerna resultat stämmer överens 

med servrarnas. 

 

 Ha förmåga att presentera projektet och dess resultat muntligt och skriftligt på ett 

sätt som följer givna instruktioner, är språkligt korrekt, välstrukturerat, begripligt, 

samt med ett innehåll som är relevant för projektet, logiskt och vetenskapligt 

korrekt och väl underbyggt 

Med jämna mellanrum sammanställde jag status över systemutvecklingen och 

presenterade denna för industrihandledaren. Syftet var att få klartecken för att arbeta 

vidare eller besked om att omarbeta delar. En skriftlig beskrivning av projektet som helhet 

finns i denna rapport och ett muntligt sammandrag har också presenterats inför kursen. 

 

 Förmåga att orientera sig om aktuell kunskapsutveckling och arbetsmetoder inom 

ett av ämnets delområden 

Som tidigare har nämnts utvecklade jag mina kunskaper i programmeringsspråket C# och 

under projektet och lärde mig nya programspråk och programmeringsteknik. För 

ändamålet läste jag i böcker och tog del av informationen i MSDN. Se referenserna. 

 

Dataingenjörsprogrammet innefattar att lära sig om olika arbetsmetoder för projekt och att 

öva på sådana. Under examensarbetet användes agilmetoden vilket ledde till verkligt 

praktiserande och fördjupad förståelse för denna. 

 

 Ett professionellt förhållningssätt i sina relationer till uppdragsgivare, medarbetare 

och andra grupper 

Det var trevligt att jobba i företaget, där alla visade varandra respekt, så även för mig, 

genom att inte störa varandra i onödan. Arbetstiden under projektet var 8 timmar per dag 

men ibland blev det mer eller mindre. 

 

 Ett professionellt förhållningssätt när det gäller slutprodukten av ett projekt med 

särskild tonvikt på tillförlitlighet, användbarhet och dokumentation 

Jag ville först och främst göra systemet stabil och felfri, så att man kunde använda det 

utan några som helst problem. Koden i systemet dokumenterades kontinuerligt för att 

möjliggöra vidareutveckling. (Jag lärde mig av misstaget i det befintliga system som var 

bristfälligt dokumenterat.) 
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5 Diskussion 

Det var ett mycket lärorikt projekt som jag gjorde. Jag fick lära mig en hel del nya saker som 

exempelvis andra programspråk och nya sätt att spara data på.  

 

När projektet beskrevs för första gången hos IT-Mästaren lät det som en enkel uppgift, enligt 

mig själv. Det var ett traditionellt system som skulle administrera servrar och presentera data. 

När en detaljrikare beskrivning över system studerades, insåg jag att det skulle bli ett svårt 

projekt. Det tog sin tid att sätta sig in i det, men väl fördjupad i detaljerna började det nya 

systemet ta form i tanken. Väl medveten om att ett illa planerat system kan leda till oanade 

programmeringsproblem, drog jag ut på tiden för att skissa på och strukturera det nya 

systemet. Trots detta kunde inte alla programmeringsproblem förebyggas, men jag behövde 

aldrig börja om från början tack vare den goda strukturen. Under systemutvecklingen bistod 

både företaget och universitetet med support. Trots detta var projektet väl stort för en enda 

person, tycker jag. 

 

Till de större problemen hörde att bestämma mängden lagrat data över nätet i en Windows-

mapp. För ändamålet förbrukades tid för informationssökning men en fungerande lösning 

hittades till slut.  

 

En positiv överraskning var att det var lättare att hämta data från en Linux-server än en 

Windows-server. För att kommunicera med en Linux-servern och begära data från den 

behövdes endast några kommandon. Jämfört med Windows-kommunikation var detta relativt 

enkelt. Men ett exempel på svårighet är att komma på hur man använder SSH-protokollet för 

kommunikation i Visual Studio.    

 

Man kan alltid förbättra saker och ting när det gäller programmering. Jag har för vana att gå 

tillbaka i koden, skriva om på bättre sätt och upprepa förfarandet tills jag blir nöjd. Med denna 

programmeringsprincip förstår jag att den funktionella delen av koden har blivit stabil. 

Däremot skulle det grafiska gränssnittet kunna programmeras på bättre sätt och göras mer 

användarvänlig, exempelvis visa ikoner för filer och mappar. Eftersom det grafiska 

gränssnittet snart fungerade efter de krav som hade ställts upp och systemet var överskådligt 

och medgav enkel redigering av konfigurationsfilen, så kunde projekttiden istället disponeras 

för andra delar av systemet, i synnerhet kommunikationen. 
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Bilagor 

Klassdiagrammet ut över det grafiska gränssnittet med dess variabler och funktioner 

 

 



 

   

Diagram över konsolfönstret som samlar in alla data 

 

 



 

   

Diverse skisser över det tänkta systemet, anteckningar och informationsinsamling  

 

 

 
 

 


