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Sammanfattning 
Eurosys AB är ett programvaruutvecklande företag som efter många års utveckling i 
Visual Basic 6.0 känner att de måste ta steget och möjliggöra plattformsoberoende 
användning av sina applikationer. Eurosys var intresserade av programvaruplattformen 
.NET och dess möjligheter och därmed uppkom idén till vårt examensarbete. 

Standarden ECMA-335 definierar en programvaruplattform, Common Language 
Infrastucture, vars teknik möjliggör exekvering av applikationer oberoende av 
operativsystem och processorarkitektur. Common Language Runtime i Microsoft .NET 
Framework är Microsofts implementation av standarden ECMA-335.  

Syftet med examensarbetet var att ge företag med samma problem som Eurosys AB en 
beskrivning av de möjligheter som finns att konvertera Visual Basic 6.0-applikationer 
till .NET-applikationer. Uppgraderingen av Eurosys bokningssystem avsåg att visa på 
för- och nackdelar med ett sådant arbete. 

Hypotesen i vårt arbete behandlade det programspråk som passar bäst för Eurosys del 
när det gäller att konvertera deras VB6-applikationer till .NET-applikationer. Vi ansåg 
att programspråket VB .NET var det bäst lämpade för Eurosys del. Efter att en enkät-
undersökning och intervjuer utförts med personalen på Eurosys visade det sig att 
hypotesen var korrekt. 
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Upgrade of Visual Basic 6.0 Application to the 
.NET Platform 

 
 
 

Abstract 
Eurosys AB is a software engineering company which for a long time have developed 
applications in Visual Basic 6.0. They now feel that they have to make their applications 
platform independent. Eurosys was interested in the .NET platform and its possibilities, 
which led to the idea of our dissertation.  

The standard ECMA-335 defines a platform, Common Language Infrastructure, which 
technique makes the applications independent of operating system and processor 
architechture. The Common Language Runtime in Microsoft .NET Framework is 
Microsoft’s implementation of the ECMA-335 standard. 

The purpose of the dissertation was to describe possibilities of converting Visual Basic 
6.0 applications to .NET applications. This would give companies like Eurosys a general 
description of such conversions. The upgrade work of a booking system that Eurosys 
has developed was meant to show the advantages and disadvantages of such a work. 

The hypothesis in our dissertation covers the most suitable programming language for 
Eurosys to use when converting their Visual Basic 6.0 applications to .NET 
applications. We considered Visual Basic .NET to be the most suitable programming 
language for Eurosys. The hypothesis was found to be a correct assumption. 
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Symbolförteckning 
Assembly  En assembly är en eller flera filer som tillsammans utgör en 

applikation, en del av en applikation eller ett större system för .NET. 

C# C# (C-Sharp) är ett objektorienterat programspråk från Microsoft. 

CLI Common Language Infrastructure. CLI är en programvaruplattform 
där applikationer skrivna i en mängd olika högnivåspråk kan 
exekveras. 

CLR Common Language Runtime. CLR är ansvarig för kompilering och 
exekvering av .NET-applikationer. 

CLS Common Language Specification. CLS beskriver en uppsättning regler 
som avser att främja interoperabilitet mellan programspråk. 

CTS Common Type System. CTS definierar regler för alla de värde- och 
referenstyper som kan användas i programspråk för .NET. Det är CTS 
som möjliggör flerspråksstöd. 

Debugger Ett verktyg som möjliggör för utvecklaren att stega sig igenom rad för 
rad i programkoden och se vad som utförs. Används för att lokalisera 
fel i programkod. 

ECMA European Computer Manufacturers Association. ECMA är en 
standardiseringsorganisation för informations- och kommunikations-
system. 

GC Garbage Collector. GC frigör de objekt som inte längre används i 
.NET-applikationer. Tekniken kallas för garbage collection. 

JIT Just-In-Time. Applikationer som kompileras just-in-time kompileras 
av en JIT-kompilator vid körning av applikationen. 

Metadata Metadata är ytterligare information om delarna i en assembly, 
exempelvis beskrivning av en klass attribut. 

Namespace Ett namespace är en logisk gruppering av funktionellt relaterade 
objekt. 

SOAP Simple Object Access Protocol. SOAP är ett protokoll för utbyte av 
information i en decentraliserad, distribuerad miljö. 

UDDI Universal Description, Discovery and Integration. UDDI möjliggör för 
företag att lista sig själva på Internet och kunna upptäcka andra 
företag, ungefär som en traditionell telefonbok.  

VES Virtual Execution System. VES beskriver en exekveringsmiljö för 
managed code. 
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1 Introduktion  
Operativsystemen Windows 98, Windows 2000 med flera från Microsoft dominerar 
kraftigt dagens marknad av skrivbordsoperativsystem. Under de senaste 5-10 åren har 
det till dessa operativsystem ny- och vidareutvecklats en stor mängd marknadsledande 
programvaror inom ett antal olika områden. Det stora urvalet av applikationer till 
Windows-operativsystemen bidrar starkt till att företag och privatpersoner inte gärna 
byter till ett annat operativsystem. De applikationer användarna är vana vid att använda 
kanske då inte kan utnyttjas fullt ut. Idag är de flesta applikationer som skrivs för ett 
visst operativsystem körbara på endast detta operativsystem och kostnaderna för företag 
att konvertera sina egenutvecklade applikationer för att vara körbara på andra 
plattformar är väldigt höga. Detta har resulterat i ett behov av att kunna utveckla 
applikationer för flera operativsystem och processorarkitekturer utan att behöva skriva 
om källkoden. Behovet har ökat i takt med att fler och fler operativsystem för 
persondatorer nu kan konkurrera med Microsofts operativsystem (Antonsson & 
Björklund, 2002). 

Användandet av applikationer i dagens organisationer tenderar att gå mot ett 
applikationsanvändande som blir mer och mer platsoberoende. Applikationer förväntas 
vara körbara på flertalet operativsystem och processorarkitekturer. Användarna 
förväntas heller inte vara bundna till en specifik arbetsplats.  

Webbapplikationer är sannolikt idag det främsta exemplet på applikationer som kan 
användas av användare näst intill oberoende av vilket operativsystem de kör (Antonsson 
& Björklund, 2002). För programvaruutvecklande företag som utvecklar applikationer 
knutna till specifika operativsystem, kan en övergång till att göra applikationerna 
plattformsoberoende vara omfattande. Vinsten med en sådan övergång kan ofta vara 
liten om företaget inte har en stor kundmarknad fördelad på olika plattformar. Detta har 
varit en bromskloss i utvecklingen av plattformsoberoende programvaror. 

Microsoft sammanfattar sitt mål med .NET i any time, any place and on any device. 
Detta mål handlar om att framtidens applikationer skall vara åtkomliga när som helst, 
var som helst och på vilken enhet som helst (URL 1). Detta mål påminner om Suns 
uttryck Write once, Run anywhere för programspråket Java och dess virtuella maskin. 
Uttrycket handlar om en av Javas stora fördelar nämligen den att javautvecklare bara 
behöver skriva källkoden en gång, kompilera den till byte-kod och att byte-koden sedan 
kan exekveras av en virtuell maskin på ett stort antal operativsystem. Byte-kod är 
portabel binärkod vilken är flyttbar mellan operativsystem och processorarkitekturer. 
Den tolkas av en virtuell maskin som översätter byte-koden till maskinkod för det 
avsedda operativsystemet och processorarkitekturen (Horton, 2001). 
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1.1 Bakgrund 
Under våren 2002 kontaktade vi företaget Eurosys AB i Trollhättan med en förhoppning 
om att de skulle ha en bra idé till ett examensarbete åt oss. De hade vid första kontakten 
inte någon klar idé om vad vi skulle kunna göra för dem. Under andra kontakten kunde 
vi tillsammans diskutera fram ett konkret förslag. 

Eurosys är ett företag som bland annat håller på med systemutveckling för små och 
medelstora företag. Större delen av deras programvaruutveckling görs i Visual Basic 6.0 
(VB6) men tidigare utvecklade applikationer har även utvecklats i Microsoft Access 
med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA) (Antonsson & Björklund, 2002). 

Eurosys jobbar successivt med att uppgradera sina egenutvecklade applikationer i VBA 
till VB6. Detta därför att de vill att deras programvaror inte ska vara beroende av 
Microsoft Access. De inser också att de i framtiden måste ta ytterligare steg mot nya 
tekniker och sätt som Eurosys kunder kan använda deras produkter på. För Eurosys del 
innebär det att de förr eller senare måste ta steget och möjliggöra plattformsoberoende 
användning av sina produkter. En sådan förändring kräver att Eurosys lämnar 
utvecklingen av Windows-applikationer i VB6 bakom sig och ser sig om efter andra 
alternativ. Eurosys kunder kommer sannolikt att vilja kunna använda deras applikationer 
oberoende av operativsystem och underliggande maskinvara (Antonsson & Björklund, 
2002). 

Eurosys är certifierat som Microsoft Certified Partner och använder mestadels 
Microsoft-produkter i sin programvaruutveckling. Microsoft Certified Partner är en 
certifiering för företag som har certifierad personal inom Microsoft-produkter. Detta 
innebär bl.a. att nyutvecklade Microsoft-produkter skickas till Eurosys med jämna 
mellanrum. Därmed föll det sig naturligt att vi skulle studera hur Eurosys applikationer 
kan anpassas till programvaruplattformen .NET inom ramen för vad Visual Studio .NET 
(VS.NET) kan erbjuda. 

Thomas Tengheden gjorde i sitt examensarbete vid Uppsala universitet en jämförelse 
mellan två implementationer av en applikation uppbyggd i tre lager dels i C# och dels i 
VB6. Implementationen i VB6 byggdes med COM-komponenter medan implemen-
tationen i C# byggdes med .NET-komponenter. En av slutsatserna från denna jämförelse 
var att implementationen gick elegantare och krävde mindre kod i C# jämfört med 
implementationen i VB6 (Tengheden, 2001). 

Valet av programspråk för utveckling av .NET-applikationer kan vara svårt eftersom ett 
stort antal programspråk kan användas. Programspråken kan ha olika fördelar och 
nackdelar, personalen kan ha varierande kompetens och kunderna kan ha krav på att ett 
visst programspråk används. Detta är några saker som företag liksom Eurosys kan 
behöva ta ställning till vid utveckling av .NET-applikationer (Antonsson & Björklund, 
2002). 
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1.2 Bokningssystem 
I Eurosys produktutbud finns deras stora flaggskepp Alarmos som är ett administrativt 
system för brandförsvar och räddningstjänster i Sverige. Detta system innehåller flera 
mindre system, däribland ett bokningssystem som gör det möjligt för räddningstjänster 
att boka material, lokaler och fordon med mera. Bokningssystemet är utvecklat i VB6 
precis som stora delar av programpaketet Alarmos. Bokningssystemet är byggt utifrån 
en 3-lagersarkitektur.  

 

De två nedersta lagren för dataåtkomst och affärslogik är byggda kring kod som 
genererats av en programvara kallad VB Mentor från ett företag som numera är uppköpt 
av en konkurrent men som tidigare hette 3TSoftware. 

1.3 Problem 
Vårt arbete skall ge svar på följande problemställning indelat i tre delproblem. 

•  Erbjuder programvaruplattformen .NET ett plattformsoberoende för .NET-
applikationer? 

•  Vilket programspråk inom ramen för vad VS .NET erbjuder är det bäst lämpade 
alternativet för konvertering av Eurosys egenutvecklade applikationer i VB6? 

•  Kan VB6-applikationer konverteras till .NET-applikationer utan större 
svårigheter? 

<< subsystem >> 
Bokning 

<< subsystem >> 
ESBoknBO 

<< subsystem >> 
ESBoknDO 

Bokning är det lager i arkitekturen som 
hanterar den grafiska presentationen av 
information för användaren. 

ESBoknBO är det lager i arkitekturen 
som hanterar all affärslogik. 

ESBoknDO är det lager i arkitekturen 
som hanterar all dataåtkomst i form av 
databaskopplingar med mera. 

Figur 1. Bokningssystemets 3-lagersarkitektur. 
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1.4 Hypotes 
Eurosys har lång erfarenhet av och gör i stort sett all programvaruutveckling i VB6. 
Utgående från detta har vi valt att formulera följande hypotes som svar på det andra av 
de tre delproblemen beskrivna ovan. 

Det bäst lämpade programspråket för Eurosys inom ramen för de avgränsningar vi har 
valt att göra anser vi vara att konvertera Eurosys applikationer från VB6 till Visual 
Basic .NET (VB .NET). 

Hypotesen är ett genomgående inslag i vårt examensarbete. Vi testar hypotesen i 
verkligheten genom att utföra en enkätundersökning och intervjuer med personalen hos 
Eurosys. I vårt arbete ingår också en konvertering av Eurosys bokningssystem till ett 
programspråk för programvaruplattformen .NET. Detta innebär att bokningssystemet 
blir uppgraderat snarare än konverterat till en VB .NET-applikation (se kap. 1.2). 

1.5 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ge Eurosys en klar och tydlig bild över vilka 
möjligheter som finns för dem att anpassa sina VB6-applikationer till .NET-
applikationer. Som bakgrund till de olika möjligheterna skall examensarbetet grundligt 
beskriva standarden ECMA-335, Microsofts .NET Framework samt begreppet .NET. 

Uppgraderingen skall kartlägga för- och nackdelar med att uppgradera applikationer från 
VB6 till VB .NET. Detta ger då en fingervisning om vad det skulle innebära att i stor 
skala utföra sådana uppgraderingar. 

1.6 Avgränsningar 
Eftersom Eurosys använder sig av utvecklingsmiljön Visual Studio 6.0 vid utveckling 
av applikationer, studeras endast de programspråk som VS .NET Microsoft 
Development Environment 2002 version 7.0.9466 stöder i sitt grundutförande. Dessa är 
C++ with managed extensions, C# och VB .NET (Antonsson & Björklund, 2002). 

Huruvida ”öppen-källkod”-implementationer av ECMA-standarden ECMA-335 skiljer 
sig från Microsofts implementation av densamma beskrivs inte i detalj i rapporten 
(Antonsson & Björklund, 2002). 

För- och nackdelar som kartläggs i uppgraderingsarbetet baseras endast på de problem 
vi stöter på under uppgraderingen av bokningssystemet. 

1.7 Förväntad målgrupp 
Detta examensarbete vänder sig till läsare med goda programmeringskunskaper, god 
kännedom om programmeringsrelaterade begrepp samt ett grundläggande dataveten-
skapligt kunnande. 
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2 Metod 

2.1 Definitioner 
I rapporten förekommer begreppet programvaruplattformen .NET. Där detta begrepp 
används syftar vi på implementationer av Common Language Infrastructure (CLI) 
standardiserad av European Computer Manufacturers Association (ECMA) med 
beteckningen ECMA-335. (URL 2) Det är de fundamentala delarna av Microsoft .NET 
Framework som ligger till grund för standarden ECMA-335 (Thorsteinson & Oberg, 
2002). 

Vid flera tillfällen i rapporten använder vi oss av ordet plattformsoberoende. Där detta 
ord förekommer i samband med .NET avser vi följande. En applikation skriven för 
.NET-plattformen, kompilerad till Intermediate Language och där applikationen då är 
körbar oberoende av operativsystem och processorarkitektur. 

Engelska begrepp som inte har någon vedertagen svensk översättning används i 
rapporten i dess engelska form och markeras med kursiv stil i texten. Exempel på ett 
sådant begrepp är en assembly som kan översättas till svenska men får då en felaktig 
betydelse i sammanhanget. 

2.2 Möjlig metodik 
När examensarbetet utförs med en induktiv ansats utgår forskaren från empirin, 
verkligheten. Forskaren gör observationer, undersökningar baserade på empirisk fakta 
och försöker generalisera och dra slutsatser utifrån de objekt som undersöks. En 
deduktiv ansats innebär däremot att forskaren utgår från teorin och tar fram hypoteser 
som denne testar och försöker få verifierade i verkligheten (Wallén, 2000). 

När forskaren söker kunskap som ska mäta, beskriva och förklara problemet i 
verkligheten väljs den kvantitativa inriktningen. Denna metodik syftar till att beskriva 
och förklara de resultat som framkommit under mätningarna. När examensarbetet 
istället utförs med kvalitativ metodik undersöks egenskaper som är svåra att mäta, 
exempelvis känslor och upplevelser. Den kvalitativa metodiken används lämpligen vid 
intervjuer där respondenterna fritt får beskriva sina känslor och erfarenheter (Patel & 
Tebelius, 1987). 

2.3 Val av metodik 
Den inledande teoristudien genomfördes som en deskriptiv studie där angränsande 
ämnesområden till frågeställningen studerades och dokumenterades i rapporten utifrån 
ett beskrivande perspektiv. Exempel på sådana angränsande områden var CLI och 
Microsoft .NET som återfinns i kapitel 3 och 4 i rapporten. 
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Vi använde oss inte av den induktiva ansatsen då det hade varit väldigt svårt för oss att 
vara helt förutsättningslösa i vårt arbete. Detta beror på att de intryck vi dagligen fick 
från Eurosys verksamhet påverkade vårt angreppssätt. Vi valde den hypotetisk-
deduktiva ansatsen med anledning av att vi tidigt förstod att Eurosys hade stor 
kompetens och vilja för att jobba i Visual Basic (VB) som utvecklingsmiljö och 
programspråk. Våra inledande teoristudier gav oss den teoretiska bakgrund som 
behövdes för att ta fram hypotesen. För att undersöka om hypotesen verifierades eller 
falsifierades i vårt arbete prövade vi den empiriskt genom en enkätundersökning och 
intervjuer med personal hos Eurosys.  

I vårt examensarbete använde vi oss av både kvantitativa och kvalitativa metoder. Vi 
använde oss av kvantitativ metodik i den enkätundersökning som utfördes med personal 
hos Eurosys. Resultatet av enkätundersökningen gav de tematiska ramarna för de 
efterföljande intervjuerna. Intervjuerna var avsedda att resultera i personalens åsikter 
och uppfattningar om programvaruutveckling för programvaruplattformen .NET. 
Intervjuerna byggde således på kvalitativ metodik. Inledningsvis i vårt arbete tog vi fram 
det bakgrundsmaterial inom området som krävdes för att ge oss en korrekt teoriram. 
Med denna teoriram i ryggen kunde vi sedan växla mellan distans i form av teoriramen 
och närhet i form av intervjuerna med personalen. 

2.4 Genomförande 

2.4.1 Litteraturstudier 

Enligt Befring (1994) skall sökning ske efter tryckta källor men även sökning i 
databaser med hjälp av datorer skall tillämpas. I vårt arbete innebar det studier av de 
begrepp som bygger upp standarden ECMA-335, Microsoft .NET, Microsoft .NET 
Framework,  VS .NET och andra delar som angränsade till ämnesområdet. 

2.4.2 Källkodsstudier 

Studie och analys av källkod tillämpades för att skapa förståelse för hur boknings-
systemet var uppbyggt och fungerade. Källkodsstudien hade också som syfte att 
identifiera vad som kunde innebära problem vid uppgradering av en VB6-applikation 
till en VB .NET-applikation baserat på vår hypotes. 

I exempelvis ett Java-program startar alltid exekveringen i metoden main() i den klass 
programmeraren bestämt att applikationen skall starta från. I VB6 kan programmeraren 
välja var exekveringen av applikationen skall starta. Programmeraren kan till exempel 
välja att låta exekveringen starta från ett formulär eller från subrutinen Main i en modul. 
Det är i ett formulär i VB som programmeraren skapar det grafiska gränssnittet eller 
delar av det. En modul är en fil som bland annat kan innehålla variabler, subrutiner eller 
funktioner som inte är knutna till något specifikt formulär eller klass. En subrutin i sin 
tur är helt enkelt en funktion som gör någon form av bearbetning och inte returnerar 
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något värde till den klass, formulär eller liknande som anropar subrutinen. I och med att 
Eurosys startar exekveringen från en modul i sitt bokningssystem och VB .NET inte på 
samma sätt som VB6 kan starta exekveringen från en modul, skulle detta kunna 
innebära svårigheter vid den kommande uppgraderingen av bokningssystemet till VB 
.NET. Därför stegade vi oss igenom VB6-koden och noterade allt som skedde och i 
vilken ordning det skedde. Detta för att få en övergripande pseudokod över vad 
programmets kod utförde innan programmet var färdigt att användas av användaren. För 
att stega igenom koden använde vi oss av den debugger som finns i utvecklingsmiljön i 
VB6 (Appendix 1). 

2.4.3 Enkätundersökning  

Av Eurosys totala personal på 7 personer utförde vi en kvantitativ enkätundersökning på 
de fyra vars arbetsuppgifter bland annat var programmerare, programvaruutvecklare och 
systemutvecklare. Syftet var att få fram de tematiska ramarna för de efterföljande 
intervjuerna. Vi ville med enkätundersökningen ta reda på hur programvaru-
utvecklingen hos Eurosys i stora drag går till idag. I detta ingick användning av 
programspråk, intresse för användning av andra programspråk samt om de hade någon 
erfarenhet av programmering för .NET-plattformen. Frågorna ställdes med utgångs-
punkt att det inte skulle vara några tveksamheter från respondentens sida när det gällde 
att besvara dem. De skulle vara enkla att förstå och ej kunna misstolkas. Det kunde vara 
svar av kategorin ja/nej eller att frågorna ställdes med olika svarsalternativ.  Detta 
gjordes för att underlätta vår sammanställning av enkätundersökningen och även för att 
genomförandet skulle ske på ett kvantitativt sätt. Enkätundersökningen skickades ut till 
berörda parter på Eurosys via e-post (Appendix 2). 

Först och främst ville vi ta reda på om vår definition av begreppet plattformsoberoende 
stämde med personalens syn på plattformsoberoende. Utifrån den definition vi gav i 
enkätundersökningen fick respondenterna ta ställning till ifall de samtyckte med vår 
definition eller inte. Som en följdfråga gavs respondenten möjlighet att ange en 
alternativ definition av begreppet plattformsoberoende om denne inte samtyckte med 
vår definition. 

Genom att studera källkod som var gemensam för flera av deras applikationer och även 
undersöka ifall deras applikationer hade beroenden som var gemensamma för flera 
applikationer kunde vi identifiera moment vi trodde skulle försvåra vårt uppgraderings-
arbete. Ett exempel på ett sådant beroende var de grafiska kontroller Eurosys bygger upp 
stora delar av sina grafiska gränssnitt med. En av dessa kontroller som används är en 
tredje-parts-kontroll kallad TrueDBGrid. Företaget som säljer TrueDBGrid heter 
ComponentOne. Beroendet av dessa kontroller i Eurosys VB6-applikationer trodde vi 
skulle kunna innebära problem vid en uppgradering eftersom de användes i form av dll-
filer som ej var kompilerade för .NET-plattformen. Därför ställde vi en fråga om den 
gemensamma koden för deras applikationer, de grafiska kontrollerna från Component-
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One och programspråksspecifika detaljer de eventuellt använt sig av kunde utgöra 
kritiska moment i en uppgradering. Som en följdfråga fick respondenten också 
möjlighet att lägga till ytterligare moment denne ansåg kunde utgöra kritiska moment 
vid en uppgradering. 

Vi fick tidigt uppfattningen att Eurosys utvecklar mycket i VB. Var det för att program 
skrivna i VB oftast resulterar i relativt lite källkod som Eurosys utvecklar i VB? Vi 
ställde därför frågan om de föredrog att som programmerare skriva mycket kod och 
därmed kanske ha större kontroll i form av minnespekare och liknande över det som 
koden utför. Jämfört med att som programmerare behöva skriva lite kod och därmed 
kanske inte ha all den kontroll som exempelvis programspråket C++ ger. 

2.4.4 Intervjuer 

Tack vare enkätundersökningen fick vi en relativt klar bild över hur programvaru-
utvecklingen såg ut hos Eurosys. För att ytterligare undersöka om vår hypotes var ett 
korrekt eller felaktigt antagande genomfördes intervjuer med personal hos Eurosys. 
Intervjuerna var av kvalitativ karaktär där vi agerade relativt passivt och där 
respondenterna för intervjuerna bara fick de tematiska ramarna av oss. Resultaten från 
enkätundersökningen låg till grund för de intervjufrågor vi ställde. Respondenterna hade 
möjlighet att fritt argumentera kring de ämnesområden vi tog upp. Vi intervjuade tre av 
de fyra personer som genomgått enkätundersökningen och kunde därmed dra nytta av 
vad de tidigare svarat (Appendix 3). 

Ur enkätundersökningen fick vi fram att VB6 var det programspråk Eurosys använde 
mest i sin programvaruutveckling. Vi byggde upp vår första intervjufråga på detta. Vi 
ville att personalen skulle beskriva historien om deras programvaruutveckling och 
varför valet föll på VB6. Vad var den bakomliggande faktorn? Var det därför att 
Eurosys är Microsoft Certified Partner och att de därför mestadels använder sig av 
Microsoft-produkter? Eller var det helt enkelt att kunskapen och kompetensen inom 
personalen på Eurosys var störst inom området VB? Ett företag som använder 
Microsoft-produkter i sin programvaruutveckling kan indirekt tvinga sina kunder att 
använda en viss programvara från Microsoft. Istället för att utveckla programvaror i 
programspråket Java där de färdiga produkterna kan exekveras på flera plattformar och 
därmed ge sina kunder flera valmöjligheter. 

De fyra personer som ansvarar för programvaruutvecklingen på Eurosys måste ständigt 
förnya sina kunskaper inom nya programspråk. Vi tog reda på hur stort intresse det 
fanns för de tre programspråk utvecklingsverktyget VS .NET erbjuder i sitt 
grundutförande och som nämndes i enkätundersökningen. Vi utformade en intervjufråga 
där respondenten fick förklara varför just det/de programspråk denne fyllt i under 
enkätundersökningen intresserade respondenten. Detta för att få en uppfattning om 
vilket programspråk Eurosys kan tänkas föredra när de skall börja utveckla .NET-
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applikationer. Svaren från intervjufrågan skulle även verifiera vår hypotes om 
majoriteten av personalen på Eurosys skulle föredra programspråket VB .NET. 

Möjligheten att kunna utveckla en applikation i flera olika programspråk är ett av målen 
med .NET. Där ska det gå att skriva exempelvis en komponent i VB .NET och 
komponenten ska kunna kommunicera med andra komponenter som kan vara skrivna i 
exempelvis C# eller C++ with managed extensions. Hur Eurosys kunde tänkas ta vara 
på denna möjlighet var en mycket intressant fråga för oss. Om en utvecklare skriver sin 
kod i exempelvis C# för att denne föredrar det ska detta inte påverka hela gruppen. De 
övriga ska kunna fortsätta att skriva sin kod i exempelvis VB .NET. En sådan situation 
skulle kunna inträffa på Eurosys eller ett liknande programvaruutvecklande företag. 
Därför ställde vi en fråga om Eurosys skulle använda sig av möjligheten att blanda 
programspråk i utveckling av .NET-applikationer. 

Avslutningsvis frågade vi hur de trodde att deras nuvarande VB6-applikationer skulle 
konverteras till att fungera på programvaruplattformen .NET. 

2.4.5 Uppgraderingsarbete 

Det praktiska arbetet med att uppgradera bokningssystemet från VB6 till VB .NET 
inleddes efter våra källkodsstudier med att de tre delprojekt Eurosys byggt upp 
applikationen av genomgick en uppgradering med hjälp av VB .NET Upgrade Tool. 
Upgrade Tool är en funktion i VB .NET som gör det möjligt att uppgradera stora delar 
av koden i en VB6-applikation. Denna funktion beskrivs utförligare längre fram i 
rapporten (se kap. 6.3.1). Dessa tre delprojekt motsvarar de tre lagren i applikationens 
arkitektur. Processen att uppgradera dessa tre VB6-projekt tog ungefär 15 minuter per 
projekt. Därefter fick vi tre skilda delar av bokningssystemet att jobba med och rätta fel 
och varningar i. Detta arbete delades upp mellan oss och felen korrigerades under en 
knapp veckas tid. När sedan samtliga kompileringsfel rättats kunde vi köra igång 
applikationen och se om en del av de fel vi jobbat med hade rättats på ett fungerande 
sätt.  

På grund av att koden till bokningssystemet i VB .NET inte kunde exekveras i den 
ordning den exekverades i VB6 fick vi nu ett problem att lösa. Detta krävde att vi 
strukturerade om ordningsföljden som koden exekverades i för att få applikationen att 
inte avslutas innan det grafiska gränssnittet var synligt för användaren. När 
ordningsföljden hade korrigerats till att fungera i VB .NET och vi fått applikationen att 
starta ordentligt visade det sig att den grafiska kontrollen TrueDBGrid Eurosys använt 
sig av i applikationen inte fungerade riktigt likadant i VB .NET som i VB6. För att 
lokalisera felet skapade vi en testapplikation i VB .NET där vi lade ut denna kontroll i 
ett formulär och provade att göra inställningar för kontrollen i designläget. När vi sedan 
körde applikationen gick dessa inställningar förlorade. För att samma funktionalitet i 
VB6-applikationen skulle uppnås fick vi göra inställningarna kodmässigt. Det visade sig 
att detta förfarande fungerade. 
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Näst intill allt uppgraderingsarbete utfördes som en iterativ process där vi för att 
lokalisera de logiska fel som uppstod under körning stegade oss igenom koden rad för 
rad med hjälp av en debugger. När sedan felen lokaliserats påbörjades en felsöknings-
process som antingen gick ut på att vi utifrån tidigare programmeringserfarenheter eller 
från litteraturstudier kunde finna lösningar till problemen.  

Undantag till denna iterativa felsöknings- och rättningsprocess var fel som kunde 
identifieras i koden genom granskning. Exempel på sådana fel var logiska fel som 
verktyget VB .NET Upgrade Tool orsakade under uppgraderingsprocessen. Dessa fel 
kunde identifieras i koden i samband med att relaterade fel rättats. 
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3 Common Language Infrastructure 
Standarden ECMA-335 definierar en specifikation kallad Common Language 
Infrastructure (CLI). Denna specifikation behandlar en programvaruplattform på vilken 
applikationer skrivna i en mängd olika högnivåspråk kan exekveras i olika miljöer med 
olika operativsystem och processorarkitekturer. En och samma källkod kompilerad till 
Common Intermediate Language (CIL) kan exekveras oberoende av operativsystem och 
processorarkitektur. Dock förutsatt att det finns en implementation av CLI för 
plattformen och att de klassbibliotek som används finns implementerade för plattformen 
(URL 3). 

3.1 Common Type System 
Common Type System (CTS) är den objektmodell i CLI som möjliggör flerspråksstöd. I 
denna modell definieras regler för nästan alla sorters typer som existerar i dagens olika 
programspråk. Detta innebär att en mängd olika programspråk kan användas för att 
skriva applikationer för programvaruplattformen .NET. Det innebär också att alla 
programspråk inte behöver implementera alla typer som CTS beskriver. Eftersom alla 
programspråk utgår från samma uppsättning typer blir det möjligt med exempelvis arv, 
debugging och metodanrop mellan klasser skrivna i olika programspråk (Stiefel & 
Odberg, 2001). 

Alla typer i CTS ses som objekt. Eftersom alla typer är objekt och därmed har klassen 
System.Object som basklass har de också tillhörande metadata som definierar vad CLI-
implementationer kan göra med typerna (se kap. 3.2). CLI behöver inte hantera alla de 
typer CTS definierar utan rör sig istället med en mindre delmängd kallad basic CLI 
types. Alla programspråk som ska kunna användas för att skriva .NET-applikationer 
måste implementera en delmängd av CTS som kallas för Common Language 
Specification (CLS) (URL 3). Detta är ett krav ifall de skall kunna interagera med andra 
delar skrivna i andra programspråk. Microsoft tillhandahåller exempelvis de CLS-
kompatibla programspråken VB .NET, C++ with managed extensions och C# (Stiefel & 
Odberg, 2001). 

Eftersom CTS stöder både objektorienterade och strukturerade programspråk delas 
typerna upp i värdetyper och referenstyper (URL 3). 

Värdetyper innehåller direkt sitt värde istället för en referens till värdet och kan grovt 
indelas i inbyggda typer och användardefinierade typer. Inbyggda typer är typer som 
implementeras av Virtual Execution System (VES) (se kap. 3.4). Exempel på sådana är 
int32, float32 och int64. De användardefinierade typerna innefattar enumerations och 
value classes. Ett exempel på en value class är en structure. (Gough, 2001). 



Uppgradering av Visual Basic 6.0-applikation till programvaruplattformen .NET 

Martin Antonsson - 12 -  Daniel Björklund 

Referenstyper innehåller inte direkt sitt värde utan det värde en referenstyp innehåller är 
istället en adress till placeringen av det verkliga värdet exempelvis i form av en 
minnespekare (URL 3). 

3.2 Metadata 
För att kunna beskriva vad metadata är måste begreppet assembly förklaras. En 
assembly är en eller flera filer som tillsammans utgör en applikation, en del av en 
applikation eller ett större system. Dessa kan exempelvis vara exe-, dll-, html- eller gif-
filer. Komponenterna i en assembly beskrivs i ett manifest som bland annat räknar upp 
vilka filer som ingår och vilka typer som är åtkomliga utanför denna assembly och vilka 
som inte är det. Utvecklaren av en applikation kan i dess assembly definiera strikta 
regler för versionsberoenden mellan komponenter som utgör själva applikationen eller 
systemet. Eftersom en assembly innehåller sina egna metadata är den självbeskrivande 
och kan då tala om för operativsystemet allt det behöver veta för att kunna exekvera 
applikationen den tillhör. Tack vare dess självbeskrivande egenskap och att de filer en 
assembly innehåller måste finnas i en och samma katalog på lagringsmediet gör det 
möjligt att installera .NET-applikationer helt enkelt genom att kopiera filerna i 
katalogen (Conard et al., 2001). 

Metadata är ytterligare information om delarna i en assembly. Denna ytterligare 
information kan för en klass exempelvis vara beskrivningar av klassens attribut, 
synlighet, metoder, metodernas inparametrar och hur de anropas. För en klass i VB 
.NET skulle dess metadata även innehålla de händelser en användare kan framkalla. En 
applikations metadata beskriver även om applikationen är beroende av andra 
assemblies. Metadata är tänkt att vara det som förenar alla dessa egenskaper hos 
komponenter skrivna i olika programspråk. För att kunna anropa metoder i klasser 
skrivna i olika programspråk krävs det att det finns ett gemensamt sätt att beskriva typer. 
Detta gemensamma format för att beskriva typer är just metadata (URL 4). 

3.3 Common Language Specification 
Common Language Specification (CLS) beskriver en uppsättning regler som avser att 
främja interoperabilitet mellan programspråk. Dessa regler tillämpas bara på de typer i 
en assembly som är synliga och åtkomliga utifrån denna assembly (Stiefel & Odberg, 
2001). För att en typ skall vara anpassad för CTS måste dessa regler följas. Överens-
stämmelse med CLS är ett måste för typer som är avsedda att exekveras i CLI-
implementationer. Ett bibliotek bestående av kod som överensstämmer med CLS kallas 
för framework. Genom att ansluta sig till reglerna för CLS kan utvecklare av 
kodbibliotek försäkra sig om att deras bibliotek kan användas i kombination med en stor 
mängd programspråk för .NET (URL 3). 
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3.4 Virtual Execution System 
I CLI beskrivs något som kallas för Virtual Execution System (VES). VES beskriver en 
exekveringsmiljö för managed code där managed code enkelt kan sägas vara kod 
avsedd att exekveras i en CLI-implementation. VES är helt enkelt avsett att 
tillhandahålla det som krävs för att kunna exekvera de instruktioner som ingår i 
Common Intermediate Language instruction set. VES omfattar bland annat en Just-In-
Time compiler (JIT-kompilator) och en minneshantering med funktionalitet såsom 
garbage collection (URL 3). 

Kompilering av CIL-kod till maskinkod för det avsedda operativsystemet och proces-
sorarkitekturen kan antingen göras före exekvering eller vid körning. Kompilering vid 
körning görs med hjälp av en JIT-kompilator som bara kompilerar den kod som skall 
användas och sparar undan redan kompilerade delar i maskinkod för att inte behöva 
kompilera dessa på nytt. Eftersom det är väldigt sällan användare av en applikation 
exekverar alla delar i en applikation är JIT-kompilering ett bra alternativ. Fördelen med 
att istället låta kompilera hela applikationen innan den exekveras är att den kan få en 
snabbare uppstart och att vissa optimeringar kan göras. Kompilering vid körning kan 
vara opraktiskt eftersom det kan ta lång tid (Stiefel & Odberg, 2001). 

Minneshanteringen i VES innefattar en teknik som kallas för garbage collection och 
utförs av en garbage collector (GC). Denna teknik löser problem som exempelvis 
programspråket C++ har brottats med under lång tid. Exempel på sådana problem är när 
programmeraren skapar objekt som det allokeras minne för och sedan glömmer att ta 
bort dem och frigöra minnet som allokerats. Detta kan senare leda till att minnes-
utrymmet för en process tar slut och applikationen kraschar. Ett annat problem är när 
programmeraren tar bort objekt och sedan försöker komma åt dem senare, vilket kan 
leda till att applikationen kraschar (Platt, 2001). 

Enkelt uttryckt fungerar garbage collection i VES på följande sätt. När ett nytt objekt 
skall skapas och inte tillräckligt minnesutrymme finns till förfogande görs en så kallad 
collection. Denna collection utförs av GC och går ut på att den kontrollerar ifall det 
finns några objekt som inte längre används av applikationen. Om det finns sådana objekt 
görs deras minnesutrymme tillgängligt för skapande av nya objekt. Finns dock inga 
objekt att frigöra minnesutrymme ifrån kastas ett OutOfMemoryException. Vid vissa 
tillfällen baserade på regler för detta utför GC en genomgång av den stack med objekt 
som applikationen använder eller inte längre använder sig av och frigör minnet för 
oanvända objekt. Oftast är det då applikationen är overksam som GC stegar igenom 
stacken och frigör oanvända objekt. Då programmet inte längre använder ett objekt 
frigörs inte dess minne direkt utan ligger kvar på stacken i väntan på att GC skall stega 
sig igenom stacken i jakten på oanvända objekt (URL 5). 
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4 .NET  
.NET är Microsofts plattform för XML Web Services. .NET möjliggör skapande av 
applikationer och tjänster som fungerar oberoende av plattform. Det är också ett sätt att 
skapa kommunikationsvägar mellan vitt skilda system och applikationer där en mängd 
olika enheter kan integreras (Rofail & Simmons, 2001). 

Andersson et al. (2001) delar upp .NET i följande tre delar: 

•  .NET som en vision där framtidens applikationer skall vara komponentbaserade 
och uppbyggda av en mängd olika Web Services. Visionen är att alla sorters 
enheter inom en snar framtid skall vara sammankopplade i ett nätverk (Internet) 
och applikationer skall kunna användas näst intill oberoende av enhet. 

•  Ur en utvecklares synvinkel beskrivs .NET Framework som det ramverk 
utvecklare har till sitt förfogande för att kunna skapa applikationer som utnyttjar 
.NET-plattformens egenskaper. 

•  .NET Enterprise Servers innefattar de produkter i Microsofts serverfamilj som 
används av .NET-applikationer. Dessa produkter är inte nödvändigtvis skrivna 
som .NET-applikationer men de tillhandahåller stöd för .NET-applikationer att 
samverka med dem. 

Microsofts indelning av begreppet .NET skiljer sig något jämfört med beskrivningen 
ovan. Microsoft har istället för att skriva om .NET som en vision, delat upp den punkten 
i två punkter där den ena handlar om stödet för smarta klienter och enheter och där den 
andra punkten handlar om XML Web Services (URL 6). 

•  Smarta klienter och enheter – Med detta menas att inte bara persondatorer utan 
även smarta klienter och enheter i form av handdatorer, spelkonsoler och mobil-
telefoner med mera skall kunna utnyttja Web Services. Microsoft tillhandahåller 
ett .NET Compact Framework som är en variant av .NET Framework anpassat 
för smarta klienter och enheter (URL 6). 

•  XML Web Services – Med begreppet XML Web Services menas komponenter 
som kan anropas över Internet med industristandardiserade protokoll såsom 
XML, SOAP och UDDI. Microsoft tror att framtidens applikationer kommer att 
vara sammansatta av ett spindelnät av software services eller programvaru-
komponenter. Detta är ett steg mot att utveckla fler programvaror med hjälp av 
återvinning av redan skriven kod.  

I Microsofts indelning tas också upp, precis som Anderson et al. (2001) gör ovan, de 
serverprogramvaror Microsoft har i sitt utbud vilka ger stöd för interaktion med .NET-
applikationer och XML Web Services. I Microsofts indelning tas även en fjärde punkt 
upp som innefattar utvecklingsverktyget VS .NET samt .NET Framework (URL 6). 
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4.1 Microsofts .NET Framework 
Microsoft .NET Framework är Microsofts nya programmeringsmodell för utveckling 
och körning av XML Web services och alla typer av applikationer såsom desktop-, 
mobila eller webbaserade applikationer (URL 7). Målet med Microsoft .NET 
Framework är att det ska vara enkelt att bygga XML Web services och applikationer, 
med stort inflytande på applikationer vare sig det är enkla klientapplikationer eller 
övriga former av distribuerade applikationer.  

Som figur 2 visar består Microsoft .NET Framework av tre huvudkomponenter. De är 
Common Language Runtime (CLR), Unified classes och ASP.NET (URL 8). 

4.1.1 Common Language Runtime 

Den första huvudkomponenten i Microsoft .NET Framework är Common Language 
Runtime (CLR). CLR är ansvarig för kompilering och exekvering av applikationen. 
(URL 8) CLR innehåller följande funktionalitet:  

•  Loading and executing code 

När applikationer skrivs exempelvis i VB .NET, kompileras koden till Microsoft 
Intermediate Language (MSIL). MSIL är ett språk som inte är beroende av vare sig 
processorarkitektur eller operativsystem. Denna funktion av CLR kompilerar koden med 
hjälp av en JIT-kompilator från MSIL till maskinkod för en specifik processor-arkitektur 
när applikationen körs (Reynolds, Crossland, Blair & Willis, 2001). 

Till skillnad från när applikationer skrivs exempelvis i VB6 där applikationerna 
kompileras till den rätta processorarkitekturen direkt. Om instruktionerna tillhör x86 kan 
applikationerna endast installeras och exekveras på en maskin som har support för x86-
instruktioner och har Windows installerat (Reynolds et al., 2001). 

•  Memory Management 

Denna funktion hanterar minnet som objekten använder. När applikationen startas 
skapar CLR de objekt som behövs och allokerar minnesutrymme för dessa. När de sedan 
inte används längre, frigör CLR minnesutrymmet (Reynolds et al., 2001). 

 

Microsoft .NET Framework
ASP.NET

Unified Classes
CLR

Figur 2. Microsoft .NET Framework och dess ingående delar (URL 8). 
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•  Application Domains 

När ett program kraschar ska endast det programmet krascha och inte de övriga aktiva 
programmen användaren kör. Funktionen isolation i CLR gör att programmen isoleras 
från varandra och att detta inte ska inträffa. Den gör även att program inte kan ta 
information från ett annat aktivt program utan att fråga först (Reynolds et al., 2001). 

•  Security 

Microsoft .NET ger systemadministratörerna, användarna och programvaruutvecklarna 
större kontroll över vad applikationen kan göra och vad den inte ska göra. Säkerhets-
funktionen i CLR kräver att koden är märkt för att den ska kunna köras. Detta kan vara 
policys som är satta av systemadministratören eller utvecklaren av koden som begränsar 
att koden endast får köras på en dator eller över nätverket. Windows ska kunna känna 
igen script som kommer från någon obehörig och inte köra dem (Reynolds et al., 2001). 

•  Exception handling 

När applikationer körs kan programfel uppstå. Exception, eller undantagsfel betyder att 
något onormalt inträffar. Exempelvis när Pascal används som programspråk inträffar 
undantagsfel då en case-sats stegas igenom utan att ett case-påstående inträffar eller då 
ett påstående inte har något else-alternativ. När något av dessa undantagsfel inträffar 
skall programkoden ha en möjlighet att ”kasta” (throw) dessa fel. När ett fel inträffar 
skall det kunna fångas upp av programmet som ska kunna reagera och ta hand om 
problemet med någon lämplig åtgärd (Gough, 2001). 

•  Interoperation  

Microsoft .NET är helt oberoende av COM-tekniken men marknaden är full av 
webbapplikationer som använder COM-komponenter. Microsoft möjliggör därför för 
utvecklare att kunna använda COM-komponenter när applikationer utvecklas för att 
köras på programvaruplattformen .NET (Andersson et al., 2001). 

 

CLR 
Loading and executing code

Memory Management
Application Domains

Security
Exception Handling

Interoperation

Figur 3. Common Language Runtime och dess funktionalitet (Reynolds et al., 2001). 
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4.1.2 Unified Classes 

Den andra huvudkomponenten i Microsoft .NET Framework är The Unified Classes 
eller Application Programming Interfaces (APIs). De är ett antal förenade, objekt-
orienterade och hierarkiskt strukturerade klasser som utvecklare kan använda i de 
programspråk de redan känner till. Klasserna i Microsoft .NET Framework kan 
utvecklare komma åt från alla .NET-kompatibla programspråk. Detta gör att utvecklare 
endast behöver känna till hur klassbiblioteket i Microsoft .NET Framework används och 
inte som när de nu utvecklar applikationer i olika programspråk, då de måste känna till 
hur flera olika klassbibliotek används (Rofail & Simmons, 2001). 

Microsoft .NET Framework innehåller mer än 2500 återanvändbara klasser och det är 
utbyggbart där nya klasser kan ärva egenskaper från redan existerande klasser, även från 
klasser implementerade i olika programspråk (Thorsteinson & Oberg, 2002). Exempel 
på klasser som klassbiblioteket innehåller och som utvecklare kan använda sig av är 
klasser för collections, input/output, datatyper och numeriska värden. Det finns klasser 
som ger åtkomst till operativsystemets tjänster såsom grafiska klasser, nätverks-, tråd-, 
globaliserings-, krypterings- och dataåtkomstklasser. Klasser som debugging vilka 
används av utvecklingsverktyg och ytterligare klasser tillhandahålls också i Microsoft 
.NET Framework (URL 8). 

Utvecklare som skriver applikationer för Windows kan använda sig av klasser i 
Windows Forms. De kan även använda sig av de grafiska kontroller som finns i 
Windows, vilka inkluderar existerande ActiveX-kontroller och nya karaktäristiska drag i 
Windows 2000, som exempelvis transparenta lager och flytande fönster (URL 8). 

Unified Classes 

Web Classes (ASP.NET) 
Controls, Caching, Security, Session, Configuration etc

Data (ADO.NET) 
ADO, SQLTypes etc 

Windows Forms 
Design, Comp. Model etc 

Enterpise Services 
Transactions, messaging, 

partitions, events etc

XML Classes 
XSLT, Path, Serialization etc

System Classes 
Collections, Diagnostics, Globalization, IO, Security Threading

Serialization, Reflection, Messaging etc 

Figur 4. Microsoft .NET Framework Unified Classes (URL 8). 
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4.1.3 ASP .NET 

Microsoft .NET Framework innehåller också en programmeringsmodell för utveckling 
av webbapplikationer och XML Web Services som heter ASP.NET (URL 8). 

Föregångaren till ASP .NET är ASP. Tekniken ASP (Active Server Pages) som 
Microsoft utvecklat möjliggör för utvecklare att skapa hemsidor som är mer dynamiska 
och individuella för användaren. Tekniken fungerar genom att ASP-kod körs på servern 
och genererar HTML-kod tillbaka till användaren.  

ASP .NET är inte en uppgradering av ASP, utan det är helt byggt om från grunden. Den 
är nu i förhållande till ASP mer modulariserad och bygger på komponenter. Varje sida 
utgör ett fullt programmeringsbart kompilerat objekt, som drar fördel av den 
objektorienterade designen, JIT-kompileringen och dynamisk caching. ASP .NET-sidor 
skiljs ifrån existerande ASP-sidor med hjälp av filändelsen .aspx och att Microsoft .NET 
Framework behandlar sidorna, medan filändelsen .asp representerar ASP-sidor 
(Andersson et al., 2001). 

ASP .NET har en stor fördel när det gäller hur applikationerna kan installeras, 
konfigureras och uppdateras. Komponenter behöver inte längre registreras på webb-
servern och en fullständig applikation kan enkelt flyttas från en server till en annan 
genom att endast kopiera över dess filer och komponenter (Andersson et al., 2001). 

När ASP-kod skrivs används script-språk som exempelvis VBScript eller JScript, men 
det är borta i ASP .NET. Istället är det kraftfullare genom att ASP.NET ger support för 
fler programspråk. VB. NET, C# och C++ with managed extensions kan användas för 
att skapa ASP .NET-sidor (Andersson et al., 2001). 
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4.2 Öppen-källkodsprojekt inom .NET 

4.2.1 Mono-projektet 

Mono-projektet (the Mono project) är ett projekt som jobbar med att skapa en Linux-
baserad version av Microsofts programvaruplattform .NET. Målet med projektet är att 
Linux-utvecklare ska kunna bygga och distribuera .NET-applikationer körbara på 
operativsystemet Linux. På så vis kommer Windows-program också att kunna köras på 
operativsystemet Linux om programmen är anpassade för programvaruplattformen 
.NET. Projektet arbetar med att implementera olika tekniker utvecklade av Microsoft 
med flera som nu av ECMA är godkända standarder (URL 9). 

Mono-projektet består bland annat av dessa viktiga komponenter (URL 9): 

•  En CLI-implementation som innehåller en JIT-kompilator och en GC. 
•  Ett klassbibliotek som är en implementation av klassbiblioteket i .NET. Detta 

klassbibliotek kan utnyttjas av alla de programspråk som fungerar på CLR. 
•  En kompilator för programspråket C# skriven i C#.  
•  Projektet tar även fram visuella utvecklingsverktyg. 

4.2.2 DotGNU 

DotGNU är ett projekt som ska utveckla en fri plattform för Web Services som kan 
skrivas i olika programspråk däribland Java och C#. De som utvecklar DotGNU är emot 
Microsofts tänkande när det gäller Web Services. Att påtvinga en användare att hämta 
hem den programvara och den information som behövs för att köra programvaran, vilket 
kan sammanfattas i Application Service Provider (ASP), menar DotGNU är fel. Varje 
användare ska kunna ha ett val mellan att antingen använda sig av Web Services och 
erhålla den data som krävs eller att kunna ha en applikation installerad på en specifik 
dator för att därifrån kunna köra applikationen. Plattformen DotGNU löser det här 
problemet genom att låta ett och samma program kunna köras som en applikation hos 
slutanvändaren eller som en Web Service på en dator belägen på Internet (URL 10). 

4.2.3 Microsoft Shared Source 

Microsoft har gett ut ett filarkiv som innehåller källkod för CLI-standarden, ECMA-335, 
och källkod för programspråket C#, ECMA-334. Microsofts Shared Source CLI 
implementation innehåller även verktyg, tillbehör, kompletterande klasser och exempel. 
Den kommer att kunna byggas och köras på operativsystemen Microsoft Windows XP 
och FreeBSD. Microsoft har gett ut Shared Source för att forskare, studenter, 
akademiker och utvecklare ska kunna lära sig och göra avancerade experiment med 
Microsofts Shared Source CLI implementation (URL 11). 
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4.3 Microsoft Visual Studio .NET 
VS .NET är Microsofts Integrated Development Environment (IDE) för skapande av 
.NET-applikationer i en och samma miljö oberoende av vilket programspråk utveck-
laren väljer att skriva koden i. De programspråk som stöds i version 7.0 av Visual 
Studio är VB .NET, C# samt C++ with managed extensions. 

Microsoft har i VS .NET inte bara gjort det möjligt för deras egna programspråk att 
utnyttja den integrerade utvecklingsmiljön. Microsoft har även gjort det möjligt för 
andra programspråk att använda VS .NET för utveckling av .NET-applikationer med 
hjälp av .NET Framework. Fördelen är givetvis att utvecklare av ett programspråk får 
tillgång till en avancerad utvecklingsmiljö, verktyg för debugging samt fullständig 
integration mellan programspråken för .NET (Conard et al., 2001). 

4.3.1 Microsoft Visual Basic .NET 

Det stora problemet VB har haft i tidigare versioner, förutom att det inte har varit fullt 
objektorienterat, har varit att det saknat arv. Det har också varit näst intill omöjligt att 
skriva flertrådiga applikationer (Barwell et al., 2001). 

Det har tagit tre versioner (VB4, VB5, VB6) och 5 år, men nu erbjuder VB .NET full 
objektorienterad teknik, inkluderat stöd för arv, namespaces, felhantering med try-, 
catch- och finallysatser och möjlighet att utveckla flertrådiga applikationer. Nya 
teknologier som web forms och web services är också helt nytt för VB .NET. VB .NET 
möjliggör utveckling av .NET-applikationer precis som Microsoft programspråk C# och 
C++ with managed extensions gör (Barwell et al., 2001). 

Om ett projekt skapat i VB6 öppnas i VB .NET startas automatiskt en uppgraderings-
funktion som stegvis låter användaren uppgradera projektet till en solution i VB .NET. 
En solution är motsvarigheten till ett projekt eller grupprojekt i VB6. Strukturen i 
applikationen uppgraderas till en helt objektorienterad struktur med klasser, arv, 
polymorfism och inkapsling. Dessutom uppgraderas formulär i VB6 till Windows 
Forms i VB .NET.  

Det finns dock många inbyggda funktioner som försvunnit i den senaste versionen av 
VB och som därmed inte kan uppgraderas eftersom det inte finns någon motsvarighet 
längre. Det finns också en stor mängd saker som inte längre stöds men som kan 
uppgraderas med varierande lösningar. Exempel på sådana detaljer är matriser av 
grafiska kontroller och de grafiska kontrollerna line och shape. Line kan uppgraderas 
men ersätts i dessa fall med en label som har höjdvärdet 1 pixel och en heldragen 
kantlinje. 

De saker som uppgraderingsfunktionen inte kan göra något åt lämnas orörda och noteras 
med varningskommentarer. Kommentarerna hänvisar till utförlig information om vad 
som inte längre stöds och vad som lämpligast bör göras för att lösa problemet. När 
uppgraderingsfunktionen är färdig genereras automatiskt en upgrade report som visar i 
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tabellform vilka filer som uppgraderats och vilka fel och varningar som genererats i 
dessa. 

4.3.2 Microsoft Visual C++ .NET 

Visual C++ .NET gör det möjligt för utvecklare att skapa kraftfulla applikationer med 
programspråket C++ with managed extensions. Med traditionell unmanaged C++ kan 
utvecklare fortsätta att utveckla kraftfulla applikationer i C++ för Windows. Med det 
nya Managed Extensions for C++ kan utvecklare uppgradera deras existerande applika-
tioner till .NET-applikationer eller skapa .NET-applikationer direkt med C++ (URL 12). 

Termen Managed extensions innebär att kod skriven i C++ nu kan kompileras till 
MSIL-kod. Det som är nytt i Visual C++ with managed extensions jämfört med Visual 
C++ 6.0 är att det finns nya nyckelord, attribut, kompilerings- och länkningsval. Dessa 
nyheter används för att skriva .NET-klasser och för att tala om för kompilatorn ifall en 
klass skall kompileras för .NET Framework eller för Windows-plattformen. Unmanaged 
code är således kod skriven i C++ som inte kompileras för .NET-plattformen utan 
kompileras till maskinkod för det specifika operativsystemet och processorarkitekturen. 
.NET Framework definierar en objektmodell som inte stöder allt det som unmanaged 
C++ stöder. Exempelvis stöder inte .NET Framework multipelt arv vilket då innebär att 
klasser med multipelt arv inte kan kompileras till MSIL-kod. Programvaruutvecklare har 
dock möjligheten att blanda unmanaged code och managed code i sina applikationer 
skrivna i C++ with managed extensions (URL 13). 

4.3.3 Microsoft Visual C# .NET 

C# är ett standardiserat objektorienterat programspråk från Microsoft. Standarden är 
känd som ECMA-334 (URL 2). De har tagit de bästa delarna ur C++ och enkelheten vid 
framställning av programvara ur programspråket VB. C# bygger på C++ men innehåller 
även karaktäristiska drag liknande de funktioner som återfinns i programspråket Java 
(URL 14). C# tillhandahåller inget eget klassbibliotek utan det använder sig av the 
unified classes som bland annat implementeras i Microsoft .NET Framework. Applika-
tioner skrivna i C# kan byggas antingen som konsolapplikationer eller som Windows-
applikationer (Pappas & Murray, 2002). 

C# tillåter inte att utvecklare konverterar datatyper hur som helst. Exempelvis kan inte 
en boolean automatiskt konverteras till en integer utan detta måste ske explicit. Detta 
innebär att C# är ett strongly-typed-language (Robinson et al., 2001). C# är ett program-
språk som gör det lätt för utvecklare att skapa och underhålla applikationer som tar hand 
om komplexa problem (URL 15). 
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5 Jämförelser 

5.1 VB6 och VB .NET 
Här följer en generell beskrivning av de nyheter, skillnader och fördelar VB .NET har 
gentemot VB6 och eventuella nackdelar programspråket VB .NET kan tänkas ha.  

 
•  VB .NET är integrerat i utvecklingsmiljön VS .NET. Detta gör att menyer, 

design och kontroller är lika för alla de programspråken VS .NET IDE erbjuder i 
sitt grundutförande. Dessa är som beskrivits VB .NET, C# och C++ with 
managed extensions. 

•  VB .NET stöder nu multitrådning. Detta innefattar möjlighet att skapa trådar, 
underhålla trådar och sköta deras prioritet. 

•  VB .NET har support för ADO .NET.  ADO .NET är en uppgradering av 
ActiveX Data Objects (ADO). Det inkluderar full support för XML, 
frånkopplade recordset och XML-scheman. (se kap 5.2) 

•  VB .NET kan användas för att skapa serverkontroller som exempelvis exekveras 
på webbservern Internet Information Service (IIS). Dessa kontroller returnerar 
HTML som kan skickas vidare till användaren. 

 
Felhanteringen i versionerna före VB .NET har mestadels förlitat sig på On Error GoTo 
och On Error Resume Next. Många utvecklare har haft svårigheter att hitta exakt var 
felen i koden inträffade. VB .NET introducerar en mer precis metod för att underhålla 
felen som inträffar. Metoden kallas strukturerad felhantering. Strukturen i metoden ger 
utvecklarna större kontroll över de eventuella fel som inträffar, ökar läsbarheten, gör det 
lättare att underhålla och kontrollera programvaran.  

Det finns tre typer av fel en utvecklare kan stöta på. Dessa är syntax-, körnings- och 
logiska fel. Syntaxfel inträffar då en utvecklare skriver fel någonstans, exempelvis vid 
deklaration av variabler eller då en instruktion är felskriven. Dessa fel är absolut 
vanligast och de hindrar kompilatorn att kompilera och bygga programmet. Eftersom de 
inträffar före exekvering av programmet, kan de inte tas om hand av den kod som sköter 
felhanteringen. De två typer av fel som felhanteringen tar hand om är de fel som 
inträffar under körning eller de logiska fel som uppstår. Fel som inträffar under körning 
kan exempelvis vara att programmet försöker läsa en fil som inte existerar. De logiska 
felen kan inträffa om exempelvis en algoritm kan exekveras men ändå genererar 
felaktiga data. 

Syntaxen för den strukturerade felhanteringen, try-catch-finally, som funnits länge i 
exempelvis programspråken C++ och Java, ser ut såhär: 
Try

c = a / b
Catch myEx As Exception

MessageBox.Show("Ett fel uppstod!")
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Finally
MessageBox.Show("Exekvering utförd!")

End Try

 
Felhanteringen testar koden och ser om det inträffar något fel. Om så är fallet, fångas 
felen upp. Koden som står inom Finally-blocket utförs vare sig det inträffar något fel 
eller inte. 

Den största skillnaden och tillika största fördelen i VB .NET gentemot äldre versioner 
av VB är att VB .NET erbjuder fullt stöd för objektorienterad teknik. Detta gör att 
programmering och utveckling i VB .NET blir mer likt utveckling i programspråken 
C++ och Java. De tre hörnstenarna i objektorienterad teknik arv, polymorfism och 
inkapsling stöds alla av VB .NET. 

En nackdel med VB .NET är att det är en stor omställning för de utvecklare som ska gå 
över till VB .NET från programspråket VB6. Utvecklaren måste kunna hantera 
strukturen och den objektorienterade tekniken som VB .NET erbjuder. 

5.2  ADO 2.6 och ADO .NET 
ADO är en teknik som Microsoft utvecklat och som används i programmerings-
sammanhang för att koppla sig mot olika sorters datakällor. Dessa datakällor kan vara 
relationsdatabaser, filsystem med mera. Anledningen till att vi tittar närmare på just 
version 2.6 av ADO är att det är den version av ADO som Eurosys använde sig av vid 
utvecklingen av bokningssystemet. Vi valde att ersätta ADO version 2.6 i vår upp-
gradering. Eftersom det nu fanns en ny version, ADO .NET, i klassbiblioteket i .NET 
Framework använde vi oss av den istället. 

Tekniken i ADO version 2.6 bygger på en enda objektmodell som utvecklare behöver 
lära sig och använda sig av för att göra kopplingar till olika datakällor. Kopplingarna är 
dessutom i ADO 2.6 som regel persistent. Detta betyder att under hela tiden kopplingen 
är öppen finns en ständig koppling till datakällan, vilket då kan innebära att låsningar av 
poster i en databas hålls till dess att kopplingen stängs. Detta har varit ett stort 
bekymmer för programmerare som arbetat med exempelvis version 2.6 av ADO i en 
fleranvändarapplikation. De har fått skapa ett frånkopplat recordset manuellt för att 
komma ifrån problemet med ständig koppling till datakällan. Ett recordset eller resultset 
är oftast det objekt som tar emot den samling poster en fråga till en databas returnerar. 
Anledningen till att det oftast har att göra med en databas är att ADO främst används för 
just kopplingar till relationsdatabaser. 

Med ADO .NET som kan sägas vara en direkt ersättare för tidigare versioner av ADO 
satsas det på två tydliga skillnader i användningen av ett recordset. Det ena sättet på 
vilket en programmerare kan jobba med ett recordset i ADO .NET är genom ett 
frånkopplat recordset. I ett frånkopplat recordset går det att röra sig fritt med hjälp av 
indexering av dess rader och kolumner. Programmeraren kan också ändra värdena i ett 
recordset och därefter skicka tillbaka hela innehållet till databasen med alla ändringar. 
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Det andra sättet vilket en programmerare kan använda ett recordset på i ADO .NET är 
genom kopplingar med ständig kontakt till datakällan. Dock går det bara att läsa och gå 
igenom ett recordset från första till sista raden. I fallet med den ständiga kopplingen till 
datakällan går det inte att göra några ändringar utan bara läsa data. Det går heller inte 
röra sig fritt i ett sådant recordset utan det enda som går att göra är att förflytta sig från 
första till sista raden. Det sistnämnda sättet att använda ADO .NET på har kommit till 
av anledningen att många fel i programvaror härrör från fri manipulation av och 
förflyttning i ett ADO-recordset (Skinner et al., 2001). 
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6 Resultat och diskussion 

6.1 Sammanställning och analys av enkätundersökning 
Resultatet av den enkätundersökning vi gjorde hos personalen på Eurosys skulle visa om 
vår hypotes gällande valet av programspråk för vår uppgradering stämde eller inte.  

Följande sammanställning är gjord av enkätundersökningen. De frågor vi valt att 
analysera mer ingående i följande avsnitt är ett utdrag av den fullständiga enkäten 
(Appendix 1). 

 

 

 
 
Fråga 1. Plattformsoberoende kan betyda olika för olika personer. Vi ville försäkra oss 
om att personalen på Eurosys instämde med vår syn på plattformsoberoende. En 
webbapplikation kan många se som det bästa exemplet för plattformsoberoende. Bara 
användaren har en webbläsare som kan tolka de sidor som finns tillgängliga via Internet 
spelar det ingen roll vilket operativsystem användaren har. Det är webbserverns 
operativsystem och inte användarens operativsystem som avgör om webbapplikationen 
kan vara åtkomlig.  

Det fanns en tydlig överensstämmelse i Eurosys syn på begreppet plattformsoberoende 
med den definition vi själva hade av begreppet. 

 
 

 

Fråga 2. Ur svaren vi fick på ovanstående fråga kunde vi utläsa att Eurosys personal 
använder sig av ett relativt begränsat antal olika programspråk. Eftersom företaget är 
certifierat som Microsoft Certified Partner är användningen av Microsoft-produkter 
inom företaget stor. Detta har sannolikt påverkat företagets användning och val av 

1. Överensstämmer din syn på plattformsoberoende med följande definition?
”En applikation som är körbar oberoende av operativsystem, 
processorarkitektur och eventuella kodbibliotek.” 

Svar Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 
Ja/Nej Ja Ja Ja Ja 

2. Vilket/vilka programspråk utvecklar du mest i idag? 
 Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 

VB6 VB6 VB6 VB6 Svar 
 VBA ASP   

Tabell 1 Syn på plattformsoberoende hos olika personer anställda på Eurosys 

Tabell 2 Kompetensen inom olika programspråk hos Eurosys personal 
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utvecklingsmiljö för systemutvecklingen inom företaget. Eftersom Eurosys startade ut-
vecklingen av sina system i Microsoft Access har personalens kompetens riktats mot 
VBA och VB främst version 6.0. 

 

 

3. Intresserar något av följande programspråk dig? 
Alternativ Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 
VB .NET Ja Ja Ja Ja 

C# Ja Ja Ja Nej 
C++ Ja Nej Ja Nej 

 
Fråga 3. I grundutförandet i VS .NET finns stöd för utveckling av .NET-applikationer i 
programspråken VB .NET, C# samt C++ with managed extensions. Med anledning av 
svaren vi fick från ovanstående fråga kunde vi se att det inte helt oväntat fanns ett tydligt 
intresse för den nya versionen av programspråket VB .NET. Det fanns också ett relativt 
tydligt intresse för C# men däremot en mer tveksam inställning till C++ with managed 
extensions. Svaren på denna enkätfråga visade i detta skede av vårt arbete att vår 
hypotes tycktes vara ett korrekt antagande. 

 

 
 
4. Har du någon erfarenhet av följande programspråk? 
Alternativ Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 
VB .NET Nej Ja Ja Nej 

C# Nej Ja Nej Nej 
C++ Nej Ja Nej Nej 

 
Fråga 4. Erfarenheterna bland personalen på Eurosys angående de programspråk VS 
.NET erbjuder var blandade. Det var endast en person som hade erfarenhet av alla tre 
programspråk medan de tre övriga hade knapp eller ingen erfarenhet alls. De svar vi fick 
styrkte vår hypotes ytterligare. Hade ingen haft erfarenhet av något av program-språken i 
frågan skulle det vara svårare att införa en förändring hos Eurosys gällande deras 
programvaruutveckling. Med utgångspunkt från svaren i ovanstående fråga ser vi VB 
.NET som det framtida programspråket för Eurosys. 

6.2 Sammanställning och analys av intervjuer 
De följande styckena är en sammanställning av de svar vi fick under våra intervjuer. Vi 
har valt att beskriva de frågor och svar som angränsar till vår hypotes (Appendix 3). 

Tabell 3 Intresset för olika programspråk inom Eurosys personal 

Tabell 4 Erfarenhet av .NET-programmering hos Eurosys personal 
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Vi började med att ställa frågan om varför det kom sig att Eurosys utvecklar mest i VB6 
idag. Ur svaren kunde vi analysera fram flera bakomliggande faktorer. VB6 är det 
programspråk personalen har mest kunskap om och erfarenheter från. Eurosys är ju som 
tidigare beskrivits i rapporten Microsoft Certified Partner, vilket innebär att de erhåller 
programvaror från Microsoft. Detta och att många företag använder sig av Microsoft-
produkter har gjort att Eurosys utvecklat mycket i VBA men främst i VB6. En person 
pekade även på att Eurosys egentligen inte någon gång utvecklat några tidskritiska 
system. I produktion av programvaror måste man kanske få ner exekveringstider och då 
har väl C varit det bästa programspråket menade personen i fråga. Personen menade 
också att om Eurosys skulle göra styrsystem eller liknande hade de inte valt VB utan 
kanske valt C istället. En annan person poängterade att i deras fall körs applikationer i 
nätverk hos kund och då är VB att föredra framför renodlade Access-applikationer. 
Svaren gav oss en bra beskrivning över varför Eurosys har utvecklat mycket 
applikationer för Windows-miljön och varför de har använt Microsoft-produkter i sin 
programvaruutveckling. 

I enkätundersökningen ställde vi en fråga där respondenterna fick kryssa för vilka 
programspråk de hade intresse av. Vi hade då namngivit tre alternativ. Under intervju-
erna lät vi respondenten motivera sitt svar på denna enkätfråga. Svaren skulle ge oss 
vägledning om vilket programspråk Eurosys skulle tänkas välja när de i framtiden ska 
utveckla .NET-applikationer. Samtliga respondenter svarade att de intresserade sig av 
programspråken för att bli bättre utvecklare och programmerare. Ett genomgående svar 
på frågan varför samtliga intresserade sig för VB .NET var för att Eurosys utvecklar 
mestadels i VB6 i nuläget och då är det naturligt att ta steget till att utveckla i VB .NET. 
En annan person svarade också att denne hade jobbat i C++ och Java men att Java och 
Microsoft inte är någon bra kombination. C# har ju kommit nu och det är ett alternativ 
vid utveckling trots att det är relativt likt Java, men C# ihop med VB .NET är mest 
intressant, svarade personen.  

Svaren vilka framkom ur ovanstående intervjufråga gjorde att vår hypotes stämde 
relativt bra. Det tyder på att det blir VB .NET som Eurosys kommer att använda vid 
utveckling av .NET-applikationer i framtiden. 

Två av tre respondenter trodde att Eurosys skulle ha fortsatt utveckling i program-
språket VB6. När det kommer till nyutveckling av applikationer trodde respondenterna 
att utveckling mestadels skulle ske i programspråket VB .NET . Detta för att VB .NET 
är det .NET-programspråk som är mest likt VB6 och att kompetensen inom VB6 är stor. 
En person sade att det beror lite på hur det går med vårt konverteringsarbete hos Eurosys 
om de ska konvertera sina VB6-applikationer till .NET-applikationer. 

På frågan om vilka möjligheter respondenterna ser i programvaruplattformen .NET och 
utveckling av .NET-applikationer var svaren blandade. 

En person ansåg möjligheten att kunna använda sig av flera programspråk vid ut-
veckling av .NET-applikationer som mycket positiv. Dock bör inte företaget vara 
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beroende av en person som kan ett visst programspråk vilket då skulle innebära problem 
om denne skulle vara sjuk eller sluta på företaget. Har Eurosys kompetensen kan det 
vara aktuellt menade personen. En person svarade att om programvaruplattformen .NET 
i praktiken möjliggör plattformsoberoende ser det intressant ut. Då skulle nyutvecklade 
system kunna nå ut till en ännu bredare kundmarknad. Men fortfarande menade en 
person att marknaden och särskilt i Sverige är Microsoft-dominerad, att kunder är 
bekväma och känner igen Microsofts produkter, vilket leder till att de fortsätter att köpa 
deras programvaror. Personen ville gärna se att någon kunde bryta Microsofts dominans 
på marknaden. 

För att försöka få ett svar på om vår hypotes angående valt programspråk varit ett rätt 
antagande ställde vi frågan till våra respondenter hur de skulle konvertera sina 
nuvarande VB6-applikationer till att de ska fungera på programvaruplattformen .NET. 
Vi kunde urskilja ett genomgående mönster från svaren. Det var att samtliga såg VB 
.NET som det tänkta programspråk som skulle användas vid uppgradering av deras 
applikationer skrivna i VB6. De motiverade svaren med kopplingen till deras kunskap 
inom VB6. Dock förbehöll de sig med vissa restriktioner. En person svarade att det 
beror lite återigen på hur det går med vårt konverteringsarbete av bokningssystemet. Blir 
det lyckat och vårt arbete visar på att Eurosys får något mervärde som skulle motivera 
jätteinsatsen av arbetet bakom skulle det kunna vara aktuellt. En annan person menade 
att det skulle innebära 2-2,5 års arbete för att konvertera alla Eurosys applika-tioner och 
då får det betala sig bra. Kanske skulle de konvertera mindre system om det ger något 
mervärde.  

6.3 Sammanställning och analys av uppgraderingsarbete 
I de följande avsnitten i detta kapitel beskrivs de problem vi stött på under upp-
graderingsarbetet som antingen varit besvärliga att lösa eller haft stora konsekvenser på 
applikationens funktionalitet. Verktyget VB .NET Upgrade Tool ser vi främst som en 
fördel men vi visar även mindre nackdelar med det. De övriga problem vi beskriver kan 
ses som klara nackdelar med att genomföra uppgraderingar av VB6-applikationer till 
VB .NET.  

6.3.1 Visual Basic .NET Upgrade Tool 

Vid vår uppgradering av bokningssystemet fick vi efter att vi använt VB .NET Upgrade 
Tool på de tre VB6-projekten, som utgjorde bokningssystem, 174 kompileringsfel att 
rätta och 1119 varningar att ta hänsyn till. Många av dessa fel var samma sorts fel som 
återkom men på olika sätt. De tre lagren för användargränssnitt, affärslogik och 
dataåtkomst resulterade i varsin upgrade report (Appendix 4). 
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Lager Kompileringsfel Varningar 
Bokning (användargränssnitt) 125 182 

ESBoknBO (affärslogik) 35 590 
ESBoknDO (dataåtkomst) 14 347 

 

Samtliga kompileringsfel och en stor del av de varningar som rapporterades efter upp-
graderingen rättades och åtgärdades. I VB6 går det att i utvecklingsmiljön köra igång 
applikationen oavsett om det finns kompileringsfel i koden eller inte. Det är inte möjligt 
i VB .NET. I VB .NET får koden inte innehålla några kompileringsfel. Gör den det går 
det inte att testköra applikationen. Detta medförde för vår del att vi tvingades korrigera 
samtliga fel innan vi hade någon möjlighet att testköra applikationen och se ifall felen 
rättats på ett korrekt sätt. 

VB .NET Upgrade Tool klarade av att uppgradera stora delar av bokningssystemets kod. 
Uppgraderingsfunktionen var dock inte helt felfri i sin uppgradering utan gjorde även en 
del fel. Ett exempel på ett sådant fel var då den hade uppgraderat en kodrad för den 
grafiska kontrollen TrueDBGrid. VB .NET Upgrade Tool lämnade följande kodrad: 

m_xArray.set_Value(p_intAntalBokningar, i, "x")

Den ursprungliga och tillika korrekta kodraden skulle egentligen se ut på följande sätt: 

m_xArray.Value(p_intAntalBokningar, i) = "x"

Ovanstående uppgraderingsmiss genererar inget kompileringsfel men är trots det ett fel 
som måste åtgärdas och som inte upptäcks av kompilatorn. Sådana fel kräver noggrann 
granskning av källkoden eller testkörning av applikationen.  

6.3.2 Implementation av ADO .NET 

I ADO version 2.6 finns det ett antal metoder för att förflytta sig i ett recordset. Dessa är 
metoderna moveFirst, movePrevious, moveNext och moveLast. Till dessa finns även 
två properties BOF och EOF. Dessa metoder som fanns i ADO 2.6 finns nu inte längre i 
ADO .NET. De användes flitigt i bokningssystemet. För att inte behöva ändra på det 
stora antalet rader kod som påverkades av att de ovanstående metoderna inte längre 
finns implementerade i ADO .NET valde vi att själva implementera dessa. 

I VB .NET tog vi först och främst bort referensen till den tidigare versionen av ADO 
som användes i bokningssystemet. De variabler som tidigare hörde till ADO 2.6 
deklarerade vi om på nytt för ADO .NET. System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter, 
System.Data.OleDb.OleDbCommand och System.Data.DataSet var de klasser som 
användes. När vi hade gjort detta kunde vi se vilka metoder i ADO 2.6 som användes i 
bokningssystemet och därigenom upptäcka de fel som tillkommit när beroendet av ADO 

Tabell 5 Sammanställning av upgrade report 
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2.6 tagits bort. Efter detta påbörjade vi arbetet med att skapa våra egna 
implementationer av dessa metoder. För att kunna använda den gamla syntaxen i ADO 
2.6 men arbeta med klassen DataSet i ADO .NET valde vi att skapa vår egen klass 
EsDataSet. Denna klass ärvde metoder och attribut från klassen System.Data.DataSet. 
Därtill implementerade vi också ett antal metoder som skulle ersätta viss funktionalitet i 
ADO 2.6. 

I ADO 2.6 behövde programmeraren aldrig adressera exakt vilken rad som skulle läsas 
då ett recordset genomsöktes. I ADO 2.6 sköttes detta med en pekare som angav aktuell 
rad vilket sköttes transparent för programmeraren. Programmerare använde sig bara av 
metoderna för att förflytta sig i ett recordset. För att kunna implementera denna 
funktionalitet i vår klass EsDataSet fick vi skapa en egen variabel för att hålla reda på 
den aktuella raden. Denna variabel kallad EsRowPointer ändrar sitt värde varje gång 
metoderna moveFirst, movePrevious, moveNext och moveLast anropas. För att sedan 
läsa innehållet i ett recordset användes i ADO 2.6 en metod kallad Fields som tog emot 
ett kolumnnamn som inparameter. För specificering ytterligare gick det att använda 
.Value för att få den sökta kolumnens värde för den aktuella raden. Implementering av 
denna funktionalitet i vår klass EsDataSet tvingade oss att skapa en metod med namnet 
Fields. Metoden tog emot ett kolumnnamn som inparameter. Eftersom Eurosys hade 
valt att skriva anropen till metoden Fields på det sätt som beskrivs nedan fick vi 
problem (Appendix 5). 

variabel = recordSet.Fields("kolumnnamn").Value

En metod kan anropas med en inparameter men den kan inte adresseras ytterligare med 
.Value. Dessutom kunde .Value användas både för att läsa ut ett värde och för att ange 
ett värde. Det krävs i VB .NET en property för att detta ska fungera. Därför var vi 
tvungna att implementera ytterligare en klass för att få med sista delen .Value i anropet i 
ovanstående kodrad. Vi skapade klassen EsDataSetField där vi implementerade en 
property med namnet Value. När klassen hade implementerats lät vi metoden Fields i 
klassen EsDataSet returnera ett objekt av klassen EsDataSetField och därmed kunde den 
gamla syntaxen användas med våra klasser EsDataSet och EsDataSetField (Appendix 
5). 

Eftersom några av de grafiska komponenterna i bokningssystemet använder metoden 
GetRows som inte återfinns i System.Data.DataSet implementerade vi även denna. 
Metoden användes för att fylla komponenterna med information. Metoden GetRows 
implementerades i klassen EsDataSet genom att ett recordset lästes igenom rad för rad. 
Alla data placerades i en två-dimensionell matris av typen object som därefter 
returneras. Det är just på detta sätt som metoden GetRows är implementerad i ADO 2.6 
(Sussman, 1999). 

Vi implementerade även ytterligare properties, funktioner och subrutiner i klassen 
EsDataSet. De properties vi implementerade var BOF och EOF. De användes för att ta 
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reda på om den pekare som kontrollerar raderna var placerad före första respektive efter 
sista raden i ett recordset. Funktionen RecordCount skapade vi för att kunna räkna 
antalet rader i ett recordset. Subrutinen addNew användes när en ny rad skulle läggas till 
i ett recordset, subrutinen Find användes när en sökning gjordes i ett recordset och 
subrutinen updateRecordsetStatus anropades när ett recordset fylldes med data eller då 
antalet rader ändrades (Appendix 5). 

6.3.3 Funktionen LSet 

Eftersom bokningssystemet var uppbyggt med en 3-lagersarkitektur och de olika lagren 
skulle kunna utbyta data mellan varandra på ett enkelt sätt använde sig Eurosys av en 
funktion i VB6 som heter LSet. Funktionen LSet använde sig Eurosys av för att kopiera 
innehållet i en UDT till en annan. UDT står för User Defined Type och är en 
egendefinierad abstrakt datatyp i VB6 som kan jämföras med en structure i exempelvis 
programspråket C. Exemplet nedan är hämtat ur bokningssystemet och definierar en 
liten del av en UDT i bokningssystemet. Den innehåller två strängar som i VB6 har 
definierats till att maximalt kunna innehålla 25 respektive 40 tecken (Appendix 6). 

Public Type tblAvMaterialProps
Station As String * 25
titel As String * 40

End Type

För att nu kopiera innehållet i ett objekt av typen tblAvMaterialProps kan en program-
merare använda sig av funktionen LSet. LSet gör helt enkelt en minneskopiering genom 
att den tar det antal bytes tblAvMaterialProps tar upp och kopierar dessa dit den 
mottagande typens minnespekare refererar. För att kommandot LSet skall fungera utan 
dataförlust måste den mottagande typen uppta minst lika stort minnesområde som källan 
för minneskopieringen och helst ha samma uppbyggnad för att inte data skall mottagas 
på ett felaktigt sätt. Eftersom funktionen LSet inte längre existerar i VB .NET och 
datautbyte mellan lagren i bokningssystemet är en mycket väsentlig del, var vi tvungna 
att lösa detta problem på ett likvärdigt sätt. Tack vare att programvaruplattformen .NET 
har ett bra integrerat stöd för XML valde vi XML som teknik för att utbyta data mellan 
lagren. 

Nedanstående två utdrag ur subrutinerna SetState och GetState beskriver hur de sub-
rutiner som hanterade utbytet av data mellan de olika lagren i VB6-applikationen 
fungerade. Subrutinen SetState tar emot en sträng med de data som med LSet sedan 
skall kopieras till den egendefinierade typen mudtProps. Innan denna minneskopiering 
sker tilldelas variabeln Buffer i den egendefinierade typen udtData värdet för 
inparametern Buffer. Detta görs för att de båda parterna i kopieringen skall vara 
egendefinierade typer (UDT). Det egentliga datautbytet mellan lagren sker med hjälp av 
en sträng som mottas i strängen Buffer. Slutligen genomförs minneskopieringen och 
utbytet mellan de båda skikten som här exemplifieras med subrutinen SetState i det 
mottagande lagret och funktionen GetState, i det lager som sände data. Funktionen 
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GetState i sin tur gör samma sak som SetState fast tvärtom. Istället för att ta emot data 
returnerar GetState data till den anropande funktionen eller subrutinen på samma sätt 
med hjälp av funktionen LSet (Appendix 7). 

Public Sub SetState(ByVal Buffer As String)
Dim udtData As tblAvMaterialData
udtData.Buffer = Buffer
mudtProps = LSet(udtData)

End Sub

Public Function GetState() As String
Dim udtData As tblAvMaterialData
udtData = LSet(mudtProps)
GetState = udtData.Buffer

End Function

För att åstadkomma samma datautbyte med XML istället valde vi att utgå från struk-
turen på de mottagande egendefinierade typerna då vi skapade taggarna i den XML-
sträng vi istället avsåg att utväxla mellan de olika lagren i applikationen. Nedan visas en 
liten del av ett exempel på en XML-sträng ur bokningssystemet (Appendix 8). 

<data>
<Station></Station>
<titel></titel>

</data>

De XML-strängar vi på ovanstående sätt byggde upp med de mottagande typernas 
variabelnamn som taggar lästes i mottagande subrutin ut med hjälp av metoder i klassen 
System.Xml.XmlDocument (Appendix 8). 

Dim xmlDoc As New System.Xml.XmlDocument()
xmlDoc.LoadXml(Buffer)
With xmlDoc.DocumentElement

mudtProps.Station =.SelectSingleNode("/data/Station").InnerText
End With
xmlDoc = Nothing

Den egendefinierade typen mudtProps tilldelas värdena för de olika elementen ur XML-
strängen med hjälp av metoden SelectSingleNode. Denna metod tar emot en sökväg 
kallad XPath som inparameter. XPath är helt enkelt den absoluta adresseringen av en 
viss tagg i ett XML-dokument eller i en XML-sträng. På detta sätt kunde vi nu få 
bokningssystemets tre lager att utväxla data mellan varandra på ett enkelt, säkert och 
effektivt sätt.

6.3.4 Ett objekts livslängd 

När det gäller referenstyper i programspråken för programvaruplattformen .NET är ett 
objekt åtkomligt så länge det finns en minnespekare till den minnesadress där objektet 
ligger lagrat. För att beskriva skillnaderna i ett objekts livslängd i VB6 och VB .NET 
och därmed påvisa en viss typ av problem som uppgradering av VB6-applikationer till 
VB .NET-applikationer kan resultera i följer här ett exempel. Detta exempel är en 
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förenkling av de problem med ett objekts livslängd vi stötte på vid uppgraderingen av 
bokningssystemet. 

I nedanstående kodexempel finns en modul kallad Module1 som i subrutinen Main() 
skapar instansen GUI av klassen Form1. Om programmeraren väljer att starta 
exekveringen av den applikation nedanstående kod tillhör från subrutinen Main(), 
kommer applikationen att avslutas när koden i subrutinen Main() har exekverats klart. 
Detta beror på att då koden i subrutinen Main() har exekverats klart frigörs automatiskt 
objektet GUI eftersom det objekt som innehåller objektet GUI, i det här fallet objektet 
för Module1, själv frigörs. Detta är resultatet av den objektorienterade uppbyggnaden av 
VB .NET-applikationer där objektet GUI är helt beroende av att det finns en referens till 
ägaren av objektet GUI. Tas denna minnespekare bort från Module1 försvinner även 
referensen till objektet GUI och därmed tas både Module1 och GUI omhand av GC. 
Module Module1

Private GUI As Form1

Public Sub Main()
GUI = New Form1()
GUI.Show()

End Sub

End Module

Motsvarande kodexempel med samma funktionalitet i VB6 skulle innebära att objektet 
GUI inte frigjordes förrän GUI, som i det här fallet är ett formulär, stängts av användar-
en eller då GUI satts att inte innehålla någon minnesadress längre (GUI = Nothing). 
Detta beror på att i VB6 frigörs inte de objekt som skapats i en modul förrän hela 
applikationen avslutats. Denna väsentliga skillnad mellan VB6 och VB .NET kommer 
att ställa till problem vid uppgradering av applikationer som är byggda kring en globalt 
åtkomlig modul som hanterar en applikations alla objekt. Globalt åtkomliga värde- och 
referenstyper är något VB6-programmerare bör låta bli att använda sig av om 
uppgradering från VB6-applikationer till VB .NET-applikationer ska ske smidigt. 

För att lösa ovanstående problem i bokningssystemet tvingades vi flytta de objekt som 
skapades i den modul där exekveringen av bokningssystemet startade. Dessa objekt var 
framförallt instanser av klasser för applikationens användargränssnitt. Detta innebar att 
vi tvingades skapa dessa objekt i en klass istället för i en modul som de tidigare var 
deklarerade i. Den klass vi skapade för detta var klassen CGlobals och en instans av den 
var nu tvungen att skapas i en annan klass där objekten inte frigjordes förrän applika-
tionen stängts ner av användaren. Den enda klass vars objekt och variabler inte 
frigjordes förrän användaren avslutade bokningssystemet var klassen för MDI-
formuläret. MDI står för Multiple Document Interface och är den enda container i VB 
som kan innehålla andra formulär. Därför placerade vi instansen av klassen CGlobals i 
klassen för MDI-formuläret (Appendix 9). 

Vi deklarerade också i konstruktorn för varje klass som använde de tidigare globala 
objekten en inparameter som tog emot en minnespekare till instansen av klassen 
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CGlobals. I och med detta kunde vi låta alla de klasser som tidigare utnyttjat de globalt 
åtkomliga objekten behålla sin syntax och fortfarande nå dessa objekt tack vare den 
mottagna minnespekaren i klassens konstruktor. 
Private objGlobals As CGlobals

'Konstruktorn för den aktuella klassen
Public Sub New(ByRef inObjGlobals As CGlobals)

MyBase.new()
objGlobals = inObjGlobals

End Sub

6.3.5 Grafiska ActiveX-komponeneter 

VB6 innehåller ett antal grafiska kontroller som används i nästan alla VB6-applika-
tioner idag. Exempel på dessa grafiska kontroller är knappar, textrutor och etiketter. De 
är implementerade i form av ActiveX-kontroller. En grafisk ActiveX-kontroll är en 
återanvändbar COM-komponent som distribueras i kompilerad binär form, oftast med 
filändelsen ocx eller dll. I Microsoft .NET Framework är motsvarande grafiska 
kontroller implementerade som Windows Forms Controls. Kontrollerna i Windows 
Forms är starkt beroende av Win32 API som är programmeringsgränssnittet mot 
Microsofts 32-bitars operativsystem, Win95, Win98 osv. Därmed kan i dagsläget inte 
kontrollerna i Windows Forms användas på andra implementationer av CLI än på 
Microsoft .NET Framework. Detta kommer dock att ändras allt eftersom fler 
implementationer av CLI tas fram (URL 16). 

Eftersom ActiveX-kontroller används mycket i dagens Windows-applikationer är 
bakåtkompatibilitet för dem i .NET-applikationer en viktig detalj. Framförallt då en 
VB6-applikation skall uppgraderas till en VB .NET-applikation. Enligt Microsoft 
kommer de flesta idag existerande ActiveX-kontroller att fungera utan bekymmer i 
.NET-applikationer (URL 16). 

Eurosys använder i sin programvaruutveckling grafiska ActiveX-kontroller från ett 
företag som heter ComponentOne. Vid uppgraderingen av bokningssystemet stötte vi på 
problem med just kontrollerna från ComponentOne. Funktionaliteten hos kontrollerna 
från ComponentOne var alltför komplexa för att vi skulle ha någon möjlighet att 
utveckla egna kontroller för att ersätta dessa. Eurosys utnyttjade dessutom egenskaper i 
dessa kontroller som inte finns i kontrollerna i Windows Forms. För att inte boknings-
systemet skulle förlora de fördelar som fanns i kontrollerna från ComponentOne lät vi 
kontrollerna vara kvar. Vi ersatte de händelser som utlöses när användaren klickade i 
kontrollerna med separata knappar. Detta för att uppnå liknande funktionalitet som 
återfanns i bokningssystemet i VB6. 

Problem uppstod också med en kontroll Eurosys själva utvecklat. Det var en utseende-
mässigt gemensam knapprad för deras applikationer. Denna knapprad reagerade inte på 
händelser i VB .NET som den gjorde när den var implementerad i bokningssystemet i 
VB6. Detta medförde att när användaren klickade på knapparna utförde programmet 
ingenting. Vi implementerade därför nya knappar i VB .NET för att uppnå samma 
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funktionalitet som de motsvarade i VB6. Knapparna möjliggjorde exempelvis för 
användaren att växla mellan gjorda bokningar i bokningssystemet och registrera nya 
bokningar.  
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7 Generell diskussion 
Erbjuder programvaruplattformen .NET ett plattformsoberoende för .NET-
applikationer? 

Som det ser ut i dagsläget erbjuder inte programvaruplattformen .NET i praktiken något 
plattformsoberoende för .NET-applikationer.  

ECMA-standarden 335 definierar en programvaruplattform som är helt oberoende av 
det operativsystem och den processorarkitektur den körs på. Detta innebär att tekniken 
bakom Microsoft .NET Framework, Microsoft Shared Source och Mono-projektet i 
teorin ger programvaruutvecklare möjlighet att skapa plattformsoberoende applika-
tioner. I skrivande stund är dock antalet implementationer av ECMA-335 relativt 
begränsat och antalet operativsystem och processorarkitekturer dessa implementationer 
kan köras på är också relativt begränsat. I framtiden kommer sannolikt antalet 
implementationer av ECMA-335 och antalet operativsystem dessa går att köra på att öka 
och därmed kommer plattformsoberoende applikationer bli möjligt. 

Ett stort problem kvarstår dock i denna diskussion. De flesta applikationer som idag 
utvecklas och som i framtiden kommer att utvecklas för programvaruplattformen .NET 
är grafiska applikationer likt dagens Windows-applikationer. I klassbiblioteket i 
Microsoft .NET Framework finns klasserna för de grafiska kontrollerna i Windows 
Forms. Dessa kontroller är som tidigare i rapporten beskrivits starkt knutna till 
Microsofts operativsystem och ingår inte i ECMA-standarden 335. De kan därmed 
exempelvis inte implementeras på samma sätt för Linux i Mono-projektet som för 
Microsofts operativsystem i Microsoft .NET Framework. Detta leder då till att de 
Windows Forms-applikationer som skrivs för programvaruplattformen .NET inte är fullt 
kompatibla med andra implementationer av ECMA-335. Mono-projektet kommer dock 
att inom en snar framtid ha stöd för användning av Windows Forms-applikationer i 
Linux. 

Vilket programspråk inom ramen för vad VS .NET erbjuder är det bäst lämpade 
alternativet för konvertering av Eurosys egenutvecklade applikationer i VB6? 

Den hypotes vi satt upp verifierades efter en tids arbete. Vi anser att VB .NET är det 
programspråk Eurosys skall använda vid konvertering av deras VB6-applikationer. 

Efter att vi hade utfört en kvantitativ enkätundersökning och kvalitativa intervjuer med 
personalen på Eurosys fick vi fram fakta som styrkte vår hypotes. Valet av program-
språk motiverades bland annat av att den kompetens personalen på Eurosys hade i 
programspråket VB och främst i version 6.0 var stor.  

Kan VB6-applikationer konverteras till .NET-applikationer  utan större svårigheter? 

Uppgradering av en VB6-applikation till en VB .NET-applikation kan ses som en enkel 
uppgift om verktyget VB .NET Upgrade Tool används. Verktyget klarar av att upp-
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gradera mycket av koden och i bästa fall kan verktyget uppgradera en VB6-applikation 
utan att det resulterar i några fel. Det är mer sannolikt att de flesta VB6-applikationer 
som uppgraderas till VB .NET-applikationer med VB .NET Upgrade Tool kommer att 
resultera i många kompileringsfel och mycket jobb för programmeraren. Orsakerna kan 
bland annat vara att strukturen i VB6 och i VB .NET är olik, många objekt som är 
tillgängliga i VB6 inte längre är tillgängliga i VB .NET och vissa grafiska ActiveX-
kontroller inte längre fungerar i VB .NET. Detta är bara några av de saker som 
programvaruutvecklare bör ta hänsyn till innan de sätter igång med en uppgradering av 
en VB6-applikation. Om de problem som kan uppstå vid en uppgradering undgås redan 
innan uppgraderingen påbörjas kan arbetet gå relativt smidigt. I annat fall kommer 
sannolikt uppgraderingsarbetet att bli problematiskt och tidskrävande med många 
logiska fel och många kompileringsfel som följd. 

Det sannolikt största problemet torde vara användning av grafiska ActiveX-kontroller 
från företag likt ComponentOne. Problemet ligger i att köpta kontroller sällan erhålls 
med tillhörande källkod utan tillhandahålls i kompilerad binär form. Byggs applika-
tioner upp med beroenden av sådana grafiska kontroller kan uppgraderingar bli omöjliga 
att genomföra utan att dessa kontroller byts ut till motsvarande .NET-kontroller. 

På grund av det stora arbete det innebär för ett företag likt Eurosys att uppgradera sina 
VB6-applikationer till VB .NET-applikationer måste arbetet resultera i ett mervärde. I 
dagsläget finns det inte för Eurosys del något mervärde i ett sådant arbete. Därför anser 
vi att den bästa lösningen för Eurosys är att inte uppgradera existerande VB6-applika-
tioner men att nya applikationer kan utvecklas i VB .NET på grund av de framtida 
möjligheter som finns i programvaruplattformen .NET. 
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Appendix 1. Pseudokod  
Sammanfattad pseudokod och JSP-diagram över den kod som inledningsvis exekveras i 
bokningssystemet. Först anges det lager i 3-lagersarkitekturen det handlar om markerat med fet 
stil. Med kursiv stil markeras sedan den fil det handlar om och efter det står det vilken händelse 
det handlar om. Alternativt kan filnamnet efterföljas av den subrutin, metod eller property det 
hela härrör från markerat med understruken text och därefter den händelse det handlar om. 
 
Bokning - module1 - Exekveringen börjar här 
Bokning - module1 - Deklarerar och skapar instansen theFrmBokning av 
Bokning.CFrmBokning 
Bokning - module1 - Deklarerar och skapar instansen theErrorHandler av 
Bokning.CErrorHandler 
Bokning - module1 - Deklarerar theFormBokningTillfalle som Bokning.CFrmBokningTillfalle 
Bokning - module1 - Deklarerar theFrmOverforingLokaler som Bokning.CFrmOverforingLokaler 
Bokning - module1 - Deklarerar theFrmOverforingFordon som Bokning.CFrmOverforingFordon 
Bokning - module1 - Deklarerar och skapar instansen gAktAnv av Bokning.CAktAnv 
Bokning - module1 - Deklarerar och skapar instansen theDb av Bokning.CDb 
Bokning - module1 - Sub Main - Sub Main startas 
Bokning - module1 - Sub Main - Anrop på Bokning.module1.GetConnection 

Bokning - module1 - GetConnection - Deklarerar och skapar instansen objEgna av 
ESBoknBO. CEgna 

 Bokning - module1 - GetConnection - Anrop på objEgna.GetActiveConnection 
ESBoknBO - CEgna - GetActiveConnection - Deklarerar och skapar instansen objEgna 
av ESBoknDO.CEgna 
ESBoknBO - CEgna - GetActiveConnection - Anrop på objEgna.GetActiveConnection => 
ESBoknDO.CommonPersist.Sub Main 

   ESBoknDO - CommonPersist - Deklarerar cnnDataBase som ADODB.Connection 
   ESBoknDO - CommonPersist - Sub Main - Sub Main startas 

ESBoknDO - CommonPersist - Sub Main - anrop på ESBoknDO.CommonPersist. 
DBConnect 

    ESBoknDO - CommonPersist - DBConnect - DBConnect startas 
ESBoknDO - CommonPersist - DBConnect - Initierar bland annat cnnDatabase som 
en ADODB.Connection 

    ESBoknDO - CommonPersist - DBConnect - Öppnar koppling mot databas 
ESBoknDO - CommonPersist - DBConnect - Lämnar DBConnect och går tillbaka 
till ESBoknDO.CommonPersist.Sub Main 

ESBoknDO - CommonPersist - Sub Main - Lämnar Sub Main och går tillbaka till 
ESBoknBO.CEgna.GetActiveConnection 

ESBoknBO - CEgna - GetActiveConnection – Anropar ESBoknDO.CommonPersist. 
GetActiveConnection 

   ESBoknDO - CEgna - GetActiveConnection - GetActiveConnection startas 
ESBoknDO - CEgna - GetActiveConnection - Returnerar 
ESBoknDO.CommonPersist. cnnDatabase 
ESBoknDO - CEgna - GetActiveConnection - Lämnar GetActiveConnection och går 
tillbaka till ESBoknBO.CEgna.GetActiveConnection 

ESBoknBO - CEgna - GetActiveConnection - Frigör instansen objEgna av 
ESBoknDO.CEgna 
ESBoknBO - CEgna - GetActiveConnection - Lämnar GetActiveConnection och går 
tillbaka till Bokning.Module1.GetConnection 

 Bokning - Module1 - GetConnection - Anropar Bokning.CDb.ActiveConnection 
Bokning - CDb - ActiveConnection - ActiveConnection startas och tar emot 
connectionsträngen som p_Con 

  Bokning - CDb - ActiveConnection - Sätter m_con lika med p_Con 
Bokning - CDb - ActiveConnection - Lämnar ActiveConnection och går tillbaka till 
Bokning. Module1.GetConnection 
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 Bokning - Module1 - GetConnection - Frigör instansen objEgna av ESBoknBO.CEgna 
Bokning - Module1 - GetConnection - Lämnar GetConection och går tillbaka till 
Bokning.Module1. Sub Main 

Bokning - Module1 - Sub Main - Anropar Bokning.Module1.GetAktAnv 
 Bokning - Module1 - GetAktAnv - GetAktAnv startas 

Bokning - Module1 - GetAktAnv - Deklarerar och skapar instansen objregedit av 
ESRegKey. RegKeys som används för att sätta registernycklar i Windows-registret 

 Bokning - Module1 - GetAktAnv - Anropar Bokning.CAktAnv.Property Let UID 
Bokning - CAktAnv - Property Let UID - Sätter property UID i Bokning.CAktAnv.Property 
Let UID 
Bokning - CAktAnv - Property Let UID - Lämnar Property Let UID och går tillbaka till 
Bokning. Module1.GetAktAnv 

 Bokning - Module1 - GetAktAnv - Frigör instansen objregedit 
Bokning - Module1 - GetAktAnv - Lämnar GetAktAnv och går tillbaka till 
Bokning.Module1.Sub Main 

Bokning - Module1 - Sub Main - Anropar Bokning.Module1.GetRattighet 
 Bokning - Module1 - GetRattighet - GetRattighet startas 

Bokning - Module1 - GetRattighet - Deklarerar och skapar instansen objEgna av 
ESBoknBO. CEgna 
Bokning - Module1 - GetRattighet - Efterfrågar property UID från Bokning.CAktAnv.Property 
Get UID 

 Bokning - Module1 - GetRattighet - Anropar ESBoknBO.CEgna.GetRattighet 
  ESBoknBO - CEgna - GetRattighet - GetRattighet startas 

ESBoknBO - CEgna - GetRattighet - Deklarerar och skapar instansen objEgna av 
ESBoknDO. CEgna 
ESBoknBO - CEgna - GetRattighet - Anropar ESBoknDO.CEgna.GetRattighet och 
skickar med användarnamnet 

   ESBoknDO - CEgna - GetRattighet - GetRattighet startas 
ESBoknDO - CEgna - GetRattighet - Frågar databasen efter rättigheterna för 
användaren 
ESBoknDO - CEgna - GetRattighet - Returnerar rättigheterna och går tillbaka till 
ESBoknBO.CEgna.GetRattighet 

  ESBoknBO - CEgna - GetRattighet - Frigör instansen objEgna 
  ESBoknBO - CEgna - GetRattighet - Går tillbaka till Bokning.Module1.GetRattighet 

Bokning - Module1 - GetRattighet - Sätter property Rattighet i Bokning.CAktAnv.Property 
Let Rattighet 
Bokning - Module1 - GetRattighet - Lämnar Let Rattighet och går tillbaka till 
Bokning.Module1. GetRattighet 

 Bokning - Module1 - GetRattighet - Frigör instansen objEgna 
Bokning - Module1 - GetRattighet - Lämnar GetRattighet och går tillbaka till 
Bokning.Module1.Sub Main 

Bokning - Module1 - Sub Main - Anropar Bokning.CFrmBokning.Show 
Bokning - CFrmBokning - Deklarerar och skapar instansen theForm av Bokning. 
frmBokningar 

 Bokning - CFrmBokning - Class_Initialize - Konstruktorn körs igenom 
Bokning - CFrmBokning - Class_Initialize - Lämnar Class_Initialize och går till Bokning. 
CFrmBokning.Sub Show 

 Bokning - CFrmBokning - Sub Show - Sub Show startas 
Bokning - CFrmBokning - Sub Show - Anropar Bokning.frmBokningar.show => Bokning. 
MDIForm1_Load eftersom Bokning.frmBokningar är MDIChild 

 Bokning - MDIForm1 - MDIForm_Load - MDIForm_Load startas 
Bokning - MDIForm1 - MDIForm_Load - Lämnar MDIForm_Load och går till Bokning. 
frmBokningar.Form_Load 

 Bokning - frmBokningar - Form_Load - Form_Load startas 
 Bokning - frmBokningar - Form_Load - Anropar Bokning.CFrmBokning.Form_Load 
 Bokning - CFrmBokning - Form_Load - Form_Load startas 
 Bokning - CFrmBokning - Form_Load - Formuläret frmBokning initieras 
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Bokning - CFrmBokning - Form_Load - Lämnar Form_Load och går tillbaka till Bokning. 
frmBokningar.Form_Load 

 Bokning - frmBokningar - Form_Load - Lämnar Form_Load 
Bokning - frmBokningar - Form_Load – Initierar en del grafiska komponenter och går sedan 
tillbaka till Bokning.CFrmBokning.Sub Show 
Bokning - frmBokningar - Sub Show - Lämnar Sub Show och går tillbaka till 
Bokning.Module1.Sub Main 

Bokning - Module1 - Sub Main - Lämnar Sub Main och det grafiska gränssnittet är nu 
presenterat för användaren 
 

 
 

Bokning
Sub Main 
exekveras 

Bokning 
GetConnection 

exekveras 

ESBoknBO 
GetActiveConnection 

exekveras 

Bokning
GetAktAnv 
exekveras 

Bokning – Sätter UID 
till det aktuella 

användarnamnet 

Bokning
GetRattighet 
exekveras 

ESBoknDO 
DBConnect 
exekveras 

ESBoknBO
GetRattighet 
exekveras 

ESBoknDO
GetRattighet 
exekveras 

Bokning
Det grafiska 

gränssnittet initieras 
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Appendix 2. Enkät 
Enkät för examensarbete på Eurosys våren 2002 

 
Personuppgifter 
Namn: 
Arbetsuppgift: 
 
1. Överensstämmer din syn på plattformsoberoende med följande definition? 

”En applikation som är körbar oberoende av operativsystem, processorarkitektur och 
eventuella kodbibliotek.” 
Svar (Ja/Nej):  

 
Om nej vilken är din definition på plattformsoberoende? 
Svar:  

 
2. Vilket/vilka programspråk utvecklar du mest i idag? 

Svar:  
 
3. Intresserar något av följande programspråk dig? 

Visual Basic .NET  Svar (Ja/Nej):  
C++ with managed extensions Svar (Ja/Nej):  
C#   Svar (Ja/Nej):  

 
4. Har du någon erfarenhet av följande programspråk? 

Visual Basic .NET  Svar (Ja/Nej):  
C++ with managed extensions Svar (Ja/Nej):  
C#   Svar (Ja/Nej):  

 
Om du svarat Ja på flera alternativ i ovanstående fråga, vilket alternativ skulle du föredra 
att utveckla i? 
Svar:  

 
5. Kan du se dessa moment som kritiska i en konvertering från er befintliga programkod 

skriven i Visual Basic 6.0 till Visual Basic .NET, C++ with managed extensions eller C# för 
programvaruplattformen .NET. 

 
Databaskoppling   Svar (Ja/Nej):  
Programspråksspecifika funktioner  Svar (Ja/Nej):  
ComponentOne   Svar (Ja/Nej):  

  
Ser du något annat kritiskt moment? 
Svar:  

 
6. Föredrar du att behöva skriva mindre kod och därmed kanske ha mindre kontroll över det 

koden utför jämfört med att behöva skriva mer kod och därmed kanske ha större kontroll 
över det koden utför? 
Svar (mindre kod/mer kod): 
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Appendix 3. Intervju 
Tematiska ramar för en kvalitativ intervju 

 
Personuppgifter 
 
Namn: 
Arbetsuppgift: 
 
 
Enligt svaren i vår enkätundersökning så utvecklar ni mest i VB6 idag? Hur 
kommer detta sig? 
 
I fall Microsoft kommer på tal, fråga något om Java. 
 
Varför intresserar följande (specifikt för varje person) programspråk dig? 
 
Hur kommer programvaruutvecklingen inom Eurosys att förändras/utvecklas i 
framtiden? 
 
Motivera varför? 
 
Vad för möjligheter ger programvaruplattformen .NET för Er 
programvaruutveckling?  
 
Hur kommer ni att konvertera era applikationer skrivna i VB6 till att de ska 
fungera på programvaruplattformen .NET, tror du? 
 
Motivera varför? 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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Appendix 4. Upgrade report 
Upgrade reports genererade av VB .NET Upgrade Tool. Uppgraderingsrapporterna 
presenteras i ordning efter de olika lagren Bokning (användargränssnitt), ESBoknBO 
(affärslogik) och ESBoknDO (dataåtkomst) ur bokningssystemet. 

  Bokning 

New Filename Original Filename File 
Type Status Error

s 
Warni
ngs 

Total 
Issues 

 (Global Issues)    0 0 0 

 ProjectResources.resX Bokning.RES Resource 
File Upgraded 0 0 0 

 CAktAnv.vb CAktAnv.cls Class 
Module 

Upgraded 
with issues 0 1 1 

 CDb.vb CDb.cls Class 
Module 

Upgraded 
with issues 0 3 3 

 CErrorHandler.vb CErrorHandler.cls Class 
Module 

Upgraded 
with issues 7 8 15 

 CFormularrutiner.vb CFormularrutiner.cls Class 
Module Upgraded 0 0 0 

 CFrmBokning.vb CFrmBokning.cls Class 
Module 

Upgraded 
with issues 26 41 67 

 CFrmBokning_GridAVMaterial.vb CFrmBokning_GridAVMaterial.cls Class 
Module 

Upgraded 
with issues 12 15 27 

 CFrmBokning_GridFordon.vb CFrmBokning_GridFordon.cls Class 
Module 

Upgraded 
with issues 13 16 29 

 CFrmBokning_GridLokaler.vb CFrmBokning_GridLokaler.cls Class 
Module 

Upgraded 
with issues 14 17 31 

 CFrmBokning_GridMaterial.vb CFrmBokning_GridMaterial.cls Class 
Module 

Upgraded 
with issues 14 17 31 

 CFrmBokningTillfalle.vb CFrmBokningTillfalle.cls Class 
Module 

Upgraded 
with issues 24 23 47 

 CFrmOverforingFordon.vb CFrmOverforingFordon.cls Class 
Module 

Upgraded 
with issues 4 4 8 

 CFrmOverforingLokaler.vb CFrmOverforingLokaler.cls Class 
Module 

Upgraded 
with issues 3 3 6 

 CGridBokning.vb CGridBokning.cls Class 
Module 

Upgraded 
with issues 1 1 2 

 CInfoBokning.vb CInfoBokning.cls Class 
Module Upgraded 0 0 0 

 frmBokning.vb frmBokning.frm Form Upgraded 
with issues 2 2 4 

 frmOverforingFordon.vb frmOverforingFordon.frm Form Upgraded 0 0 0 

 frmOverforingLokaler.vb frmOverforingLokaler.frm Form Upgraded 0 0 0 

 frmRegDagbok.vb frmRegDagbok.frm Form Upgraded 
with issues 2 3 5 

 frmUtskrift.vb frmUtskrift.frm Form Upgraded 
with issues 0 1 1 

 MDIForm1.vb MDIForm1.frm MDI 
Form Upgraded 0 0 0 

 modRapporter.vb modRapporter.bas Module Upgraded 
with issues 2 26 28 

 Module1.vb Module1.bas Module Upgraded 1 1 2 
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with issues 

23 File(s)   MDI 
Forms: 1
Class 
Modules: 
14 
Resource 
Files: 1 
Modules: 
2 
Forms: 5

Upgraded: 
23 
Not 
upgraded: 0  

125 182 307 

 
  ESBoknBO 

New Filename Original Filename File Type Status Errors Warnings Total Issues

 (Global Issues)    0 0 0 

 CEgna.vb CEgna.cls Class Module Upgraded 0 0 0 

 CommonLogical.vb CommonLogical.bas Module Upgraded with issues 0 8 8 

 tblAvMaterial.vb tblAvMaterial.cls Class Module Upgraded with issues 4 77 81 

 tblAvMaterialBatch.vb tblAvMaterialBatch.cls Class Module Upgraded with issues 1 0 1 

 tblAvMaterialList.vb tblAvMaterialList.cls Class Module Upgraded with issues 0 44 44 

 tblAvMaterialUDT.vb tblAvMaterialUDT.bas Module Upgraded 0 0 0 

 tblBoka.vb tblBoka.cls Class Module Upgraded with issues 4 72 76 

 tblBokaBatch.vb tblBokaBatch.cls Class Module Upgraded with issues 1 0 1 

 tblBokaList.vb tblBokaList.cls Class Module Upgraded with issues 0 38 38 

 tblBokaUDT.vb tblBokaUDT.bas Module Upgraded 0 0 0 

 tblFordon.vb tblFordon.cls Class Module Upgraded with issues 4 51 55 

 tblFordonBatch.vb tblFordonBatch.cls Class Module Upgraded with issues 1 0 1 

 tblFordonList.vb tblFordonList.cls Class Module Upgraded with issues 0 26 26 

 tblFordonUDT.vb tblFordonUDT.bas Module Upgraded 0 0 0 

 tblLokal.vb tblLokal.cls Class Module Upgraded with issues 4 62 66 

 tblLokalBatch.vb tblLokalBatch.cls Class Module Upgraded with issues 1 0 1 

 tblLokalList.vb tblLokalList.cls Class Module Upgraded with issues 0 34 34 

 tblLokalUDT.vb tblLokalUDT.bas Module Upgraded 0 0 0 

 tblMaterial.vb tblMaterial.cls Class Module Upgraded with issues 4 53 57 

 tblMaterialBatch.vb tblMaterialBatch.cls Class Module Upgraded with issues 1 0 1 

 tblMaterialList.vb tblMaterialList.cls Class Module Upgraded with issues 0 28 28 

 tblMaterialUDT.vb tblMaterialUDT.bas Module Upgraded 0 0 0 

 tblStation.vb tblStation.cls Class Module Upgraded with issues 4 39 43 

 tblStationBatch.vb tblStationBatch.cls Class Module Upgraded with issues 1 0 1 

 tblStationList.vb tblStationList.cls Class Module Upgraded with issues 0 16 16 

 tblStationskod.vb tblStationskod.cls Class Module Upgraded with issues 4 30 34 

 tblStationskodBatch.vb tblStationskodBatch.cls Class Module Upgraded with issues 1 0 1 

 tblStationskodList.vb tblStationskodList.cls Class Module Upgraded with issues 0 12 12 

 tblStationskodUDT.vb tblStationskodUDT.bas Module Upgraded 0 0 0 

 tblStationUDT.vb tblStationUDT.bas Module Upgraded 0 0 0 

 IBokning.vb IBokning.cls Class Module Upgraded 0 0 0 

 modBoka.vb modBoka.bas Module Upgraded 0 0 0 

32 File(s)   Class Modules: 23
Modules: 9 

Upgraded: 32 
Not upgraded: 0  

35 590 625 
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   ESBoknDO 

New Filename Original Filename File Type Status Errors Warnings Total 
Issues 

 (Global Issues)    0 0 0 

 CEgna.vb CEgna.cls Class 
Module 

Upgraded 
with issues 0 5 5 

 CommonPersist.vb CommonPersist.bas Module Upgraded 
with issues 0 9 9 

 tblAvMaterialPersist.vb tblAvMaterialPersist.cls Class 
Module 

Upgraded 
with issues 2 71 73 

 tblAvMaterialPersistUDT.vb tblAvMaterialPersistUDT.bas Module Upgraded 0 0 0 

 tblBokaPersist.vb tblBokaPersist.cls Class 
Module 

Upgraded 
with issues 2 65 67 

 tblBokaPersistUDT.vb tblBokaPersistUDT.bas Module Upgraded 0 0 0 

 tblFordonPersist.vb tblFordonPersist.cls Class 
Module 

Upgraded 
with issues 2 43 45 

 tblFordonPersistUDT.vb tblFordonPersistUDT.bas Module Upgraded 0 0 0 

 tblLokalPersist.vb tblLokalPersist.cls Class 
Module 

Upgraded 
with issues 2 56 58 

 tblLokalPersistUDT.vb tblLokalPersistUDT.bas Module Upgraded 0 0 0 

 tblMaterialPersist.vb tblMaterialPersist.cls Class 
Module 

Upgraded 
with issues 2 47 49 

 tblMaterialPersistUDT.vb tblMaterialPersistUDT.bas Module Upgraded 0 0 0 

 tblStationPersist.vb tblStationPersist.cls Class 
Module 

Upgraded 
with issues 2 30 32 

 tblStationPersistUDT.vb tblStationPersistUDT.bas Module Upgraded 0 0 0 

 tblStationskodPersist.vb tblStationskodPersist.cls Class 
Module 

Upgraded 
with issues 2 21 23 

 tblStationskodPersistUDT.vb tblStationskodPersistUDT.bas Module Upgraded 0 0 0 

16 File(s)   Class 
Modules: 8
Modules: 8

Upgraded: 
16 
Not 
upgraded: 
0  

14 347 361 
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Appendix 5. Klasserna EsDataSet & EsDataSetField 
Public Class EsDataSet

Inherits System.Data.DataSet 'Ärver egenskaper från
'klassen
'System.Data.DataSet

Private EsRowPointer As Long 'Pekare som pekar på den
'aktuella raden i
'datasetet

Private EsEOF As Boolean 'EOF-property som 'talar om
'ifall sista raden har
'nåtts

Private EsBOF As Boolean 'BOF-property som 'talar om
'ifall första raden har
'nåtts

Private newrow As DataRow 'Används i subrutinen
'addNew för att lägga till
'rader

Private localEsField As EsDataSetField 'Objekt av klassen
'EsDataSetField. Används
'för att implementera
'funktionen fields på samma
'sätt som det fungerade i
'ADO 2.6

Private EsFieldName As String 'Håller namnet på den
'kolumn ur datasetet som
'efterfrågas

'Konstruktorn för klassen
Public Sub New()

'Anrop på konstruktor i klassen dataset
MyBase.New()

'Nollställer pekaren för aktuell rad i datasetet
EsRowPointer = 0

'Då objektet skapas innehåller det inga rader vilket
'innebär att BOF och EOF sätts till TRUE
EsBOF = True
EsEOF = True

End Sub

'Hämtar eller sätter namnet på kolumnen för den aktuella raden i
'datasetet
Public Property fieldName() As String

Get
fieldName = EsFieldName

End Get
Set(ByVal Value As String)

EsFieldName = Value
End Set

End Property

'Hämtar eller sätter pekaren för den aktuella raden i datasetet
Public Property rowPointer() As Long

Get
rowPointer = EsRowPointer

End Get
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Set(ByVal Value As Long)
EsRowPointer = Value

End Set
End Property

'Hämtar eller sätter värdet på End Of File för datasetet
Public Property EOF() As Boolean

Get
EOF = EsEOF

End Get
Set(ByVal Value As Boolean)

EsEOF = Value
End Set

End Property

'Hämtar eller sätter värdet för Beginning Of File för datasetet
Public Property BOF() As Boolean

Get
BOF = EsBOF

End Get
Set(ByVal Value As Boolean)

EsBOF = Value
End Set

End Property

'Implementation av moveNext ur ADO 2.6
Public Sub moveNext()

'Ifall man försöker flytta sig förbi sista raden i datasetet
'sätts EOF till true
'Annars flyttas EsRowPointer till nästa rad i datasetet
If (Me.Tables(0).Rows.Count = (EsRowPointer + 1)) Then

EsEOF = True
Else

EsRowPointer = EsRowPointer + 1
End If

End Sub

'Implementation av movePrevious ur ADO 2.6
Public Sub movePrevious()

'Ifall man försöker flytta sig före första raden i datasetet
'sätts BOF till true
'Annars flyttas EsRowPointer till föregående rad i datasetet
If ((EsRowPointer - 1) < 0) Then

EsBOF = True
Else

EsRowPointer = EsRowPointer - 1
End If

End Sub

'Implementation av moveLast ur ADO 2.6
Public Sub moveLast()

'EsRowPointer får värdet för sista radens index
'Datasetets index börjar på noll varpå EsRowPointer får värdet
'av antalet rader - 1
EsRowPointer = (Me.Tables(0).Rows.Count - 1)

End Sub

'Implementation av moveFirst ur ADO 2.6
Public Sub moveFirst()

'EsRowPointer får värdet för första radens index
'Datasetets index börjar på noll varpå EsRowPointer får
'värdet 0
EsRowPointer = 0

End Sub

'Implementation av recordCount ur ADO 2.6
'Returnerar antalet rader i datasetet som en long
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Public Function recordCount() As Long
recordCount = Me.Tables(0).Rows.Count

End Function

'Implementation av funktionen Fields ur ADO 2.6
'Tar emot namnet på den önskade kolumnen
'Returnerar ett objekt av klassen EsDataSetField
Public Function Fields(ByVal fieldName As String) As _
EsDataSetField

'Sätter EsFieldName att hålla namnet på den önskade kolumnen
'för åtkomst i objektet localEsField av klassen EsDataSetField
EsFieldName = fieldName
'Skapar ett objekt av klassen EsDataField och skickar med det
'aktuella objektet av klassen EsDataSet till dess konstruktor
localEsField = New EsDataSetField(Me)

'Returnerar objektet localEsField
Fields = localEsField

'Frigör objektet localEsField och låter GC ta hand om det
localEsField = Nothing

End Function

'Implementation av addNew ur ADO 2.6
Public Sub addNew()

'Skapar en ny rad i datasetet
newrow = Me.Tables(0).NewRow
Me.Tables(0).Rows.Add(newrow)

'Flyttar EsRowPointer till att peka på den nya raden
rowPointer = (Me.Tables(0).Rows.Count - 1)
'Frigör objeket newrow och låter GC ta hand om det
newrow = Nothing

End Sub

'Implementation av Find ur ADO 2.6
'Tar emot en söksträng i findString uppbyggd enligt följande
'findString = kolumnnamn = värde
Public Sub Find(ByVal findString As String)

'Matris av strängar som håller de olika delarna i söksträngen
Dim splittedFindString() As String
'Variabel som visar ifall sökningen resulterat i någon träff
'true = träff har hittats
'false = ingen träff har hittats
Dim match As Boolean
'Variabel som används för att loopa igenom for-loopen nedan
Dim i As Long

'Delar upp strängen findString i en matris med
'separatorn " = "
splittedFindString = Split(findString, " = ")

'Ingen träff har ännu hittats
match = False

'Påbörja loopen genom datasetet
For i = 0 To (Me.Tables(0).Rows.Count - 1)

'Ifall den aktuella raden och kolumnen i loopen har samma
'värde som splittedFindString(1)
If (Me.Tables(0).Rows(i).Item(splittedFindString(0)) = _
splittedFindString(1)) Then

'En träffa har hittats och match sätts till TRUE och
'loopen avslutas
match = True
Exit For

End If
Next
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'Om en träff har hittats sätts EsRowPointer att peka på den
'första förekomsten av söksträngen i datasetet
'Annars sätts End Of File till TRUE
If (match = True) Then

rowPointer = i
Else

EOF = True
End If

'Frigör objekten splittedFindString och match och låter GC ta
'hand om dem
splittedFindString = Nothing
match = Nothing

End Sub

'Implementation av funktionen GetRows i ADO 2.6
'Returnerar en två-dimensionell matris av type object
Public Function GetRows() As Object(,)

'Två variabler som används för att loopa igenom datasetet
Dim i As Integer
Dim x As Integer
'Deklarerar och anger dimensionerna för matrisen rowsArray
Dim rowsArray((Me.Tables(0).Columns.Count - 1), _
(Me.Tables(0).Rows.Count() - 1)) As Object

'Loopar igenom raderna i datasetet
For i = 0 To (Me.Tables(0).Rows.Count - 1)

'Loopar igenom kolumnerna på den aktuell raden
For x = 0 To (Me.Tables(0).Columns.Count - 1)

'Sätter värdet för den aktuella raden och kolumnen i
'omvänd ordningn i matrisen rowsArray
rowsArray(x, i) = Me.Tables(0).Rows(i).Item(x)

Next x
Next i

'Returnerar matrisen rowsArray
GetRows = rowsArray

'Frigör objeket rowsArray och låter GC ta hand om det
rowsArray = Nothing

End Function

'Uppdaterar BOF och EOF för datasetet då datasetet fylls eller
'då antalet rader ändras
Public Sub updateRecordsetStatus()

'Om antalet rader är större än 0 sätts BOF och EOF till FALSE
If (recordCount() > 0) Then

BOF = False
EOF = False

End If
End Sub

End Class
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Public Class EsDataSetField 
Private dataSet As EsDataSet 'Objekt av klassen

'EsDataSet som används för
'att komma åt superklassen
'till EsDataSetField

'Kontruktorn för EsDataSetField
'Tar emot ett objekt av klassen EsDataSet
Public Sub New(ByRef inEsDataSet As EsDataSet)

'Sätter dataSet att peka på objektet av superklassen till
'EsDataSetField
dataSet = inEsDataSet

End Sub

'Hämtar eller sätter värdet för den aktuella raden och kolumnen i
'datasetet
Public Property value() As String

Get
If (IsDBNull(dataSet.Tables(0).Rows(dataSet.rowPointer) _
.Item(dataSet.fieldName))) Then

value = ""
Else

value = dataSet.Tables(0).Rows(dataSet.rowPointer) _
.Item(dataSet.fieldName)

End If
End Get
Set(ByVal inValue As String)

dataSet.Tables(0).Rows(dataSet.rowPointer) _
.Item(dataSet.fieldName) = inValue

End Set
End Property

End Class 
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Appendix 6. UDT tblAvMaterialProps i VB6 
Public Type tblAvMaterialProps

Station As String * 25
StationIsChanged As Boolean
titel As String * 40
titelIsChanged As Boolean
forfattare As String * 40
forfattareIsChanged As Boolean
forlag As String * 40
forlagIsChanged As Boolean
typ As String * 40
typIsChanged As Boolean
ISBN As String * 40
ISBNIsChanged As Boolean
utgava As String * 40
utgavaIsChanged As Boolean
sprak As String * 40
sprakIsChanged As Boolean
orgtitel As String * 40
orgtitelIsChanged As Boolean
placering As String * 40
placeringIsChanged As Boolean
antal As Long
antalIsChanged As Boolean
antIsChanged As Boolean
altern As Boolean
alternIsChanged As Boolean
speltid As Long
speltidIsChanged As Boolean
BokasVidOvning As Boolean
BokasVidOvningIsChanged As Boolean
skapad_av As String * 25
skapad_avIsChanged As Boolean
skapad_dat As Date
skapad_datIsChanged As Boolean
rev_av As String * 25
rev_avIsChanged As Boolean
rev_dat As Date
rev_datIsChanged As Boolean
timestamp As Date
timestampIsChanged As Boolean
Sernr As Long
SernrIsChanged As Boolean
ObjectID As String * 25

End Type
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Appendix 7. GetState & SetState i VB6 
Public Function GetState() As String

Dim udtData As tblAvMaterialData

LSet udtData = mudtProps
GetState = udtData.Buffer

GetStateExit:

Exit Function

'**************** Error Handler *****************
HandleError:

mlngErrNumber = Err.Number
mstrErrDescription = Err.Description
mstrErrSource = Err.Source

Select Case mlngErrNumber
Case Else

Err.Raise mlngErrNumber, mstrErrSource & "->" & _
"tblAvMaterialPersist.GetState Method", mstrErrDescription

End Select

GoTo GetStateExit
End Function

Public Sub SetState(ByVal Buffer As String)
Dim udtData As tblAvMaterialData

udtData.Buffer = Buffer
LSet mudtProps = udtData

SetStateExit:

Exit Sub

'**************** Error Handler *****************
HandleError:

mlngErrNumber = Err.Number
mstrErrDescription = Err.Description
mstrErrSource = Err.Source

Select Case mlngErrNumber
Case Else

Err.Raise mlngErrNumber, mstrErrSource & "->" & _
"tblAvMaterialPersist.SetState Method", mstrErrDescription

End Select

GoTo SetStateExit
End Sub 
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Appendix 8. GetState & SetState i VB .NET 
Public Function GetState() As String

Dim Buffer As String
Buffer = "<data>"
Buffer &= "<Station>" & mudtProps.Station & "</Station>"
Buffer &= "<StationIsChanged>" & mudtProps.StationIsChanged & _
"</StationIsChanged>"
Buffer &= "<titel>" & mudtProps.titel & "</titel>"
Buffer &= "<titelIsChanged>" & mudtProps.titelIsChanged & _
"</titelIsChanged>"
Buffer &= "<forfattare>" & mudtProps.forfattare & "</forfattare>"
Buffer &= "<forfattareIsChanged>" & mudtProps.forfattareIsChanged
& _ "</forfattareIsChanged>"
Buffer &= "<forlag>" & mudtProps.forlag & "</forlag>"
Buffer &= "<forlagIsChanged>" & mudtProps.forlagIsChanged & _
"</forlagIsChanged>"
Buffer &= "<typ>" & mudtProps.typ & "</typ>"
Buffer &= "<typIsChanged>" & mudtProps.typIsChanged &
"</typIsChanged>"
Buffer &= "<ISBN>" & mudtProps.ISBN & "</ISBN>"
Buffer &= "<ISBNIsChanged>" & mudtProps.ISBNIsChanged & _
"</ISBNIsChanged>"
Buffer &= "<utgava>" & mudtProps.utgava & "</utgava>"
Buffer &= "<utgavaIsChanged>" & mudtProps.utgavaIsChanged & _
"</utgavaIsChanged>"
Buffer &= "<sprak>" & mudtProps.sprak & "</sprak>"
Buffer &= "<sprakIsChanged>" & mudtProps.sprakIsChanged & _
"</sprakIsChanged>"
Buffer &= "<orgtitel>" & mudtProps.orgtitel & "</orgtitel>"
Buffer &= "<orgtitelIsChanged>" & mudtProps.orgtitelIsChanged & _
"</orgtitelIsChanged>"
Buffer &= "<placering>" & mudtProps.placering & "</placering>"
Buffer &= "<placeringIsChanged>" & mudtProps.placeringIsChanged &
_ "</placeringIsChanged>"
Buffer &= "<antal>" & mudtProps.antal & "</antal>"
Buffer &= "<antalIsChanged>" & mudtProps.antalIsChanged & _
"</antalIsChanged>"
Buffer &= "<antIsChanged>" & mudtProps.antIsChanged &
"</antIsChanged>"
Buffer &= "<altern>" & mudtProps.altern & "</altern>"
Buffer &= "<alternIsChanged>" & mudtProps.alternIsChanged & _
"</alternIsChanged>"
Buffer &= "<speltid>" & mudtProps.speltid & "</speltid>"
Buffer &= "<speltidIsChanged>" & mudtProps.speltidIsChanged & _
"</speltidIsChanged>"
Buffer &= "<BokasVidOvning>" & mudtProps.BokasVidOvning & _
"</BokasVidOvning>"
Buffer &= "<BokasVidOvningIsChanged>" & _
mudtProps.BokasVidOvningIsChanged & "</BokasVidOvningIsChanged>"
Buffer &= "<skapad_av>" & mudtProps.skapad_av & "</skapad_av>"
Buffer &= "<skapad_avIsChanged>" & mudtProps.skapad_avIsChanged &
_ "</skapad_avIsChanged>"
Buffer &= "<skapad_dat>" & mudtProps.skapad_dat & "</skapad_dat>"
Buffer &= "<skapad_datIsChanged>" & mudtProps.skapad_datIsChanged
& _ "</skapad_datIsChanged>"
Buffer &= "<rev_av>" & mudtProps.rev_av & "</rev_av>"
Buffer &= "<rev_avIsChanged>" & mudtProps.rev_avIsChanged & _
"</rev_avIsChanged>"
Buffer &= "<rev_dat>" & mudtProps.rev_dat & "</rev_dat>"
Buffer &= "<rev_datIsChanged>" & mudtProps.rev_datIsChanged & _
"</rev_datIsChanged>"
Buffer &= "<timestamp>" & mudtProps.timestamp & "</timestamp>"
Buffer &= "<timestampIsChanged>" & mudtProps.timestampIsChanged &
_ "</timestampIsChanged>"
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Buffer &= "<Sernr>" & mudtProps.Sernr & "</Sernr>"
Buffer &= "<SernrIsChanged>" & mudtProps.SernrIsChanged & _
"</SernrIsChanged>"
Buffer &= "<ObjectID>" & mudtProps.ObjectID & "</ObjectID>"
Buffer &= "</data>"

GetState = Buffer
GetStateExit:

Exit Function
'**************** Error Handler *****************

HandleError:
mlngErrNumber = Err.Number
mstrErrDescription = Err.Description
mstrErrSource = Err.Source

Select Case mlngErrNumber
Case Else

Err.Raise(mlngErrNumber, mstrErrSource & "->" & _
"tblAvMaterialPersist.GetState Method", mstrErrDescription)

End Select
GoTo GetStateExit

End Function

Public Sub SetState(ByVal Buffer As String)
'Here the xmldocument object is being created
Dim xmlDoc As New System.Xml.XmlDocument()
'The xml string containing the xml data from the user defined type
xmlDoc.LoadXml(Buffer)
With xmlDoc.DocumentElement

mudtProps.Station _
=.SelectSingleNode("/data/Station").InnerText
mudtProps.StationIsChanged _
=.SelectSingleNode("/data/Station_IsChanged").InnerText
mudtProps.titel = _
.SelectSingleNode("/data/titel").InnerText
mudtProps.titelIsChanged = _
.SelectSingleNode("/data/titelIsChanged").InnerText
mudtProps.forfattare = _
.SelectSingleNode("/data/forfattare").InnerText
mudtProps.forfattareIsChanged = _
.SelectSingleNode("/data/forfattareIsChanged").InnerText
mudtProps.forlag = _
.SelectSingleNode("/data/forlag").InnerText
mudtProps.forlagIsChanged = _
.SelectSingleNode("/data/forlagIsChanged").InnerText
mudtProps.ISBN = .SelectSingleNode("/data/ISBN").InnerText
mudtProps.ISBNIsChanged = _
.SelectSingleNode("/data/ISBNIsChanged").InnerText
mudtProps.utgava = _
.SelectSingleNode("/data/utgava").InnerText
mudtProps.utgavaIsChanged = _
.SelectSingleNode("/data/utgavaIsChanged").InnerText
mudtProps.sprak = .SelectSingleNode("/data/sprak").InnerText
mudtProps.sprakIsChanged = _
.SelectSingleNode("/data/sprakIsChanged").InnerText
mudtProps.orgtitel = _
.SelectSingleNode("/data/orgtitel").InnerText
mudtProps.orgtitelIsChanged = _
.SelectSingleNode("/data/orgtitelIsChanged").InnerText
mudtProps.placering = _
.SelectSingleNode("/data/placering").InnerText
mudtProps.placeringIsChanged = _
.SelectSingleNode("/data/placeringIsChanged").InnerText
mudtProps.antal = .SelectSingleNode("/data/antal").InnerText



Uppgradering av Visual Basic 6.0-applikation till programvaruplattformen .NET 

Martin Antonsson - 3 -  Daniel Björklund 

mudtProps.antalIsChanged = _
.SelectSingleNode("/data/antalIsChanged").InnerText
mudtProps.antIsChanged = _
.SelectSingleNode("/data/antIsChanged").InnerText
mudtProps.altern = _
.SelectSingleNode("/data/altern").InnerText
mudtProps.alternIsChanged = _
.SelectSingleNode("/data/alternIsChanged").InnerText
mudtProps.speltid = _
.SelectSingleNode("/data/speltid").InnerText
mudtProps.speltidIsChanged = _
.SelectSingleNode("/data/speltidIsChanged").InnerText
mudtProps.BokasVidOvning = _
.SelectSingleNode("/data/BokasVidOvning").InnerText
mudtProps.BokasVidOvningIsChanged = _
.SelectSingleNode("/data/BokasVidOvningIsChanged").InnerText
mudtProps.skapad_av = _
.SelectSingleNode("/data/skapad_av").InnerText
mudtProps.skapad_avIsChanged = _
.SelectSingleNode("/data/skapad_avIsChanged").InnerText
mudtProps.skapad_dat = _
.SelectSingleNode("/data/skapad_dat").InnerText
mudtProps.skapad_datIsChanged = _
.SelectSingleNode("/data/skapad_datIsChanged").InnerText
mudtProps.rev_av = _
.SelectSingleNode("/data/rev_av").InnerText
mudtProps.rev_avIsChanged = _
.SelectSingleNode("/data/rev_avIsChanged").InnerText
mudtProps.rev_dat = _
.SelectSingleNode("/data/rev_dat").InnerText
mudtProps.rev_datIsChanged = _
.SelectSingleNode("/data/rev_datIsChanged").InnerText
mudtProps.timestamp = _
.SelectSingleNode("/data/timestamp").InnerText
mudtProps.timestampIsChanged = _
.SelectSingleNode("/data/timestampIsChanged").InnerText
mudtProps.Sernr = .SelectSingleNode("/data/Sernr").InnerText
mudtProps.SernrIsChanged= _
.SelectSingleNode("/data/SernrIsChanged").InnerText
mudtProps.ObjectID= _
.SelectSingleNode("/data/ObjectID").InnerText

End With

'xmlDoc is set to nothing and is then handled by the garbage
collector
xmlDoc = Nothing

SetStateExit:
Exit Sub
'**************** Error Handler *****************

HandleError:
mlngErrNumber = Err.Number
mstrErrDescription = Err.Description
mstrErrSource = Err.Source
Select Case mlngErrNumber

Case Else
Err.Raise(mlngErrNumber, mstrErrSource & "->" & _
"tblAvMaterialPersist.SetState Method", mstrErrDescription)

End Select
GoTo SetStateExit

End Sub
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Appendix 9. Klassen CGlobals 
Friend Class CGlobals

Public Structure gudtAktAnv
Dim UID As String
Dim Rattighet As Short

End Structure

Public theFrmBokning As CFrmBokning
Public theErrorHandler As CErrorHandler
Public theFrmBokningTillfalle As CFrmBokningTillfalle
Public theFrmOverforingLokaler As CFrmOverforingLokaler
Public theFrmOverforingFordon As CFrmOverforingFordon
Public gAktAnv As CAktAnv
Public theDb As CDb

Public Sub New()
MyBase.new()

theFrmBokning = New CFrmBokning(Me)
theErrorHandler = New CErrorHandler()

gAktAnv = New CAktAnv()
theDb = New CDb()

End Sub

Public Sub Main()
Dim bolMode As Boolean
Dim objRegKeys As New ESRegKey.RegKeys()

GetConnection()

GetAktAnv()

GetRattighet()

bolMode = _ (UBound(Diagnostics.Process _
.GetProcessesByName(Diagnostics.Process.GetCurrentProcess _
.ProcessName)) > 0)

If bolMode Then
MsgBox("Du har redan en instans startad av Bokning!")
End

End If

If gAktAnv.Rattighet = 0 Then
MsgBox("Du har ej rättighet till denna modul.", _
MsgBoxStyle.Information, "Bokning")
Exit Sub

End If

Dim strPath As String

If objRegKeys.fGetKeyValue (ESRegKey.REGToolRootTypes _
.HK_LOCAL_MACHINE, "Software\Eurosys\Bokning\Databas", _
"DbPath", "") <> "" Then

strPath = objRegKeys.fGetKeyValue(ESRegKey _
.REGToolRootTypes.HK_LOCAL_MACHINE, _
"Software\Eurosys\Bokning\Databas", "DbPath", "")
strPath = Left(strPath, Len(strPath) - 11)

End If

objRegKeys = Nothing
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End Sub

Private Sub GetConnection()

Dim objEgna As New ESBoknBO.CEgna()

objEgna = New ESBoknBO.CEgna()
theDb.ActiveConnection = objEgna.GetActiveConnection()
objEgna = Nothing

End Sub
Private Sub GetAktAnv()

Dim objregedit As ESRegKey.RegKeys

objregedit = New ESRegKey.RegKeys()
gAktAnv.UID = objregedit.fGetKeyValue _
(ESRegKey.REGToolRootTypes.HK_CURRENT_USER, _
"software\eurosys\user", "aktanv", "")
objregedit = Nothing

End Sub

Private Sub GetRattighet()

Dim objEgna As New ESBoknBO.CEgna()
gAktAnv.Rattighet = objEgna.GetRattighet(gAktAnv.UID)
objEgna = Nothing

End Sub
End Class


