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From sensor to HTTP 
Erkan Genc 
Dennis Axfjord 
Karl-Axel Sandén 

Abstract / Summary 
This report describes the development of a system which provides information from an 
embedded system as a .NET Web Service. The embedded system is a weather station 
and the communication with this weather station is performed with serial 
communication over the standard RS-232. Because the environment for the system is 
.NET we have made the delimitation to serial communication on Win32-platforms. 

The .NET Web Service has been developed to provide current as well as historical 
information from the weather station. Therefore a database has been used as well for 
continuous storage of the information from the weather station. For testing of the .NET 
Web Service and demonstrate its possibilities for spreading information to different 
platforms a couple of clients have been developed. The clients have been developed for 
J2ME, WAP2, ASP.NET and PocketPC2002. 

The system has further been delimitated to solely read and provide the information from 
the weather station. No form of control or management of the weather station is 
implemented. 

The result became a system that could read from the weather station, storage the 
information into a database and provide current and historical weather information to 
the invoking clients. We have thereby succeeded to go from sensor to HTTP. 
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Från Sensor till HTTP 
Erkan Genc 
Dennis Axfjord 
Karl-Axel Sandén 

Sammanfattning  
Den här rapporten beskriver utvecklingen av ett system vilket tillhandahåller 
information från ett inbyggt system som en .NET Web Service. Det inbyggda systemet 
är en väderstation och kommunikationen gentemot denna sker med seriell 
kommunikation över standarden RS-232. Då miljön för systemet är .NET har vi 
avgränsat oss till seriell kommunikation på win32 plattformar. 

.NET Web Servicen har utvecklats för att tillhandahålla aktuell såväl som historisk 
information från väderstationen. Därmed har även en databas använts för kontinuerlig 
lagring av informationen från väderstationen. För att testa .NET Web Servicen och 
påvisa dess möjligheter till spridning av information till olika plattformar har ett antal 
klienter utvecklats. Klienterna har utvecklats för J2ME, WAP2, ASP.NET och Pocket 
PC 2002. 

Systemet är vidare avgränsat till att enbart läsa av och tillhandahålla informationen från 
väderstationen. Ingen form av kontroll eller styrning av väderstationen är 
implementerad. 

Resultatet är ett system som läser av väderstationen, lagrar informationen i en databas 
och kan tillhandahålla aktuell och historisk väderinformation till de anropande 
klienterna. Därmed har vi lyckats att gå från sensor till HTTP. 

 

Utgivare:  Högskolan Trollhättan ⋅ Uddevalla, Institutionen för Informatik och Mattematik 
Box 957, 461 29 Trollhättan 
Tel: 0520-47 50 00  Fax: 0520-47 50 99   
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Förord 
Vi vill här i förordet passa på att tacka ett par personer vilka har hjälpt till eller på annat 
sätt bidragit till att vi har kunnat sammanställa rapporten. 

Först och främst vill vi tacka Lars Pareto för hans tålamod med oss och hans råd inom 
rapportskrivandet. Vi vill även framföra ett tack till Per-Eli Sandén vilken har bistått 
med sina kunskaper inom det tyska språket vid tolkning och förståelse för manualen 
samt annan tysk information berörande väderstationen. 

 

Sammanställningen av rapporten har utförts av samtliga medlemmar i gruppen förutom 
de följande avsnitten vilka har legat under respektive gruppmedlems ansvar 
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Nomenklatur 
 

DTP2  Data Transfer Protocol version 2.0 är ett protokoll som används för att 
kommunicera med väderstationen över RS-232. 

FTP File Transfer Protocol, är ett filöverföringsprotokoll och en allmän 
benämning på att hämta filer med ett FTP-program från en FTP-server. 
FTP finns inbyggt i de flesta webbläsare. 

HTML Hypertext Markup Language är ett standardformat för webbsidor som 
specificerats av W3C. 

HTTP Hypertext Transfer Protocol är ett protokoll som framför allt används 
mellan webbläsare och webbservrar. 

RPC Remote Procedure Call används för fjärranrop av subrutiner/funktioner 
på andra datorer. 

RS-232 Standard som beskriver det fysiska gränssnittet och protokollet för seriell 
datakommunikation mellan datorer/enheter. 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol är ett protokoll för att leverera e-post. 

URI Uniform Resource Identifier är en adress av typen URL eller URN. 

URL Uniform Resource Locator är en form av URI. URL är en form av 
resurspekare som märker ut en adress och sättet att kommunicera med 
den. Den vanligaste användningen är adresser för webbsidor. 

URN Unified Resource Name en typ av URI är tänkta som en sorts 
personnummer eller ID-nummer för webbsidor och andra resurser. 
Poängen är att en URN ska peka ut en resurs utan att vara beroende av att 
veta dess nuvarande adress. 

W3C World Wide Web Consortium är ett standardiseringsorgan med en 
industrisammanslutning med över 500 medlemmar från ledande 
industrier, forskning och utveckling. 
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1 Inledning 
I följande avsnitt presenteras bakgrunden till rapporten. Därefter följer en 
redovisning av rapportens syfte och mål samt de avgränsningar som gjorts.  

 

1.1 Bakgrund 
Utbudet av information växer kontinuerligt i vårt samhälle. I takt med att 
informationsutbudet ökar förändras också kraven på informationens tillgänglighet. Idag 
förväntas det att informationen skall vara tillgänglig på world wide web och uppdaterad 
24 timmar om dygnet. Detta innebär att program själva måste kunna samla in och 
bearbeta information från externa källor för att själva publicera denna information på 
Internet så att andra program kan nå den.  

En växande teknik för informationsutbyte mellan webbaserade program är Web 
Services. Uttrycket Web Services myntades av Microsoft i juni år 2000 i samband med 
deras introduktion av Web Services som en komponent i deras .NET-familj. Tidigare 
försök att presentera liknande tekniker och få dessa godkända av standardiseringsorgan 
hade förekommit med exempelvis CORBA och DCOM. Till skillnad från dessa 
grundade Microsoft Web Services på öppna standarder vilket medförde att de inte var 
bundna till en specifik plattform (Deitel, 2003, sid 6-8). 

Web Services är applikationer som tillhandahåller tjänster över Internet eller över ett 
LAN. Tjänsterna kan variera alltifrån att leverera uppdaterade valutakurser eller att 
tillhandahålla information angående väderförhållande vid en flygplats. Tjänsterna 
tillhandahålls i form av anropbara funktioner. Dessa funktioner kan liknas vid inbyggda 
funktioner i ett programmeringsspråk med den skillnaden att Web Services kan anropas 
från applikationer belägna på andra datorer eller via nätverk. Med andra applikationer 
kan den information som tillhandahålls av Web Servicen presenteras exempelvis på 
Internet eller i en mobiltelefon.  

Till andra applikationer räknas även andra Web Services vilket innebär att en Web 
Service kan utnyttja andra Web Services för att få den information den behöver för att 
erbjuda sina tjänster. Exempelvis kan en Web Service erbjuda information angående ett 
resmål. Genom att utnyttja andra Web Services kan den tillhandahålla information 
berörande alltifrån valutakursen till det rådande klimatet. 

Web Services kan utnyttjas oberoende av applikationernas plattform eller 
programmeringsspråk. En applikation skriven i Java kan utnyttja en Web Service 
utvecklad i Microsofts .NET miljö trots att den är belägen i en Linuxmiljö. Denna 
möjlighet till kommunikation över plattformar och mellan olika programmeringsspråk 
möjliggörs genom att Web Services är baserat på en rad standarder vilka inte är knutna 
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till en specifik plattform. De standarder som utgör grunden för Web Services är XML, 
SOAP, WSDL samt UDDI.  

Web Services ger alltså möjlighet att utnyttja tillgängliga resurser och information 
istället för att varje applikation själv står för densamma. Detta öppnar stora möjligheter 
inom exempelvis företagsvärlden där företag eller avdelningar inom företag på ett 
snabbt och smidigt sätt kan överföra och utbyta information oberoende av varandras 
plattformar.  

Innan information i allmänhet kan tillhandahållas måste den på något sätt samlas in. 
Detta sker inte alltid manuellt utan i många fall automatiskt som genom exempelvis 
inbyggda system. 

Inbyggda system började dyka upp i slutet av 70-talet. Mikroelektroniken hade nått en 
nivå som möjliggjorde att elektroniska komponenter kunde tillverkas i en väldigt liten 
storlek. Sen dess har utvecklingen av mikroelektroniken fortsatt i samma takt och den 
har gått så långt att små kretsar kan skapas med mer minne och funktioner. (Smit & 
Hendriksen, 2003) 

Ett inbyggt system kan sägas vara en dator utan skärm eller tangentbord med en eller 
flera speciella uppgifter. I regel ansvarar inbyggda system för styrning, kontroll och 
funktionalitet.  

Inbyggda system tillverkas för speciella ändamål och gör det möjligt att skapa 
intelligenta produkter som kan kommunicera med användaren och dess omgivning. Idag 
ingår inbyggda system i en mängd produkter. Några tillämpningsområden för inbyggda 
system är: 

• Fordonselektronik (t.ex. tändning, värme och navigering) 

• Industri (t.ex. robotar, maskiner, övervakning och automatisk styrning) 

• Konsumentprodukter (t.ex. sport- och fritidsartiklar, instrument och 
musikartiklar, möbler, leksaker, kylskåp, brödrost, tv, radio och 
mikrovågsugnar) 

• Kontorsutrusning (t.ex. telefoner, fax och skrivare) 

• Telekomprodukter (t.ex. mobiltelefoner) 

• Kommunikation via satelliter 

• Intelligenta sensorer (t.ex. väderstationer och nivåmätare i lastfartyg) 
 
Ett av skälen till den vida användningen av inbyggda system är att de har 
miniatyriserats. Ett inbyggt system kan ta mycket liten plats och förekommer idag i 
exempelvis så kallade smarta kort, vilka kan fungera som elektroniska ID-kort eller i 
GSM-telefoner (mobiltelefoner). Miniatyriseringen innebär även att inbyggda system 
kan ha extremt låg vikt samt en minimal energiförbrukning. Tack vare att inbyggda 
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system kan vara små, lätta och energisnåla så kan de implementeras i nästan vad som 
helst och skräddarsys för specifika uppgifter. 

Ett annat skäl vilket stimulerar tillämpningen av inbyggda system är att de blivit lättare 
att programmera. Från tidigare programspråk som exempelvis assembler används nu 
java och .NET.  

För att Web Services och inbyggda system skall kunna kommunicera med varandra 
krävs att det inbyggda systemet ansluts till en dator och att en kommunikation upprättas. 
Det förekommer olika sätt att upprätta kommunikationen mot ett inbyggt system 
beroende vilken typ av utrustning och teknik som används för överföring av data från 
det inbyggda systemet. I dagsläget är det vanligt att kommunikationen sker med RS-
232-standarden. 

RS-232 är en standard för seriell kommunikation. Seriell kommunikation är en gammal 
teknik som har funnits sedan början av 1920-talet. Ursprungligen användes tekniken för 
att skicka meddelanden mellan teletypeskrivare. När sedan datorer började tillverkas 
användes seriell kommunikation för att koppla samman datorn med externa tillbehör. På 
1970- och 1980-talet användes seriell kommunikation för att bland annat koppla 
terminaler till stor- och minidatorer. När pc-datorn gjorde sitt intåg i början på 1980-
talet var det naturligt att pc-datorn fick serieportar (comport) för att kommunicera med 
externa enheter, som till exempel skrivare och modem. 

En intressant iakttagelse man kunde göra när Microsoft släppte Visual Studio .NET och 
.NET Frameworken var att det inte fanns några basklasser för seriell kommunikation. 
Basklasserna i .NET Framework är en samling klassser som stödjer grundläggande in- 
och utmatning, manipulering av strängar, säkerhetshantering, nätverkskommunikation, 
trådhantering och manipulering av text m.m (Liberty 2002, s.5). Att basklasserna för 
seriell kommunikation har utelämnats är förvånande då serieportar fortfarande finns på i 
stort sett alla pc-datorer och på en stor mängd av datortillbehör. Även om det sker en 
övergång till USB så finns det fortfarande ett behov av att utveckla applikationer mot 
serieporten. Framförallt inbyggda system utgör en grupp som är beroende av datorernas 
serieport då de i många fall har ett seriellt gränssnitt av typen RS-232. 

Därför kommer vi i denna rapport presentera en fallstudie i förmedling av information 
från ett inbyggt system via .NET Web Services där kommunikationen med det inbyggda 
systemet sker med RS-232-standarden.  

 

1.2 Syfte  
Syftet med rapporten är att visa hur information från ett inbyggt system kan göras 
åtkomlig på Internet eller ett Intranet som en .NET Web Service. Rapporten syftar också 
till att ge en inblick i Web Services och dess möjligheter att sprida information till ett 
brett spektrum av applikationer. 
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1.3 Mål 
Målet är att upprätta ett system bestående av en .NET Web Service för att förmedla  
aktuell och historisk information från ett inbyggt system samt programvara för att 
kommunicera med det inbyggda systemet. Kommunikationen med det inbyggda 
systemet sker med RS-232.  

Vidare är målet att utveckla ett antal klienter för utnyttjande av .NET Web Servicen. 
Klienterna, som står för presentationen av datan från det inbyggda systemet, kommer att 
utvecklas för olika plattformar. 

 

1.4 Avgränsningar 
• Vi avgränsar oss till enbart ett inbyggt system och utför inga jämförelser med 

andra inbyggda system och deras förutsättningar. 

• Vad beträffar systemet kommer det upprättas enbart i en .NET Framework-
miljö. 

• Inga möjligheter till konfigurering eller styrning av det inbyggda systemet 
kommer att upprättas utan vi avgränsar oss till endast avläsning av sensorvärden. 

• Vi avgränsar oss till att inte registrera Web Servicen då den endast går att nå 
inom det lokala nätverket på högskolan i Trollhättan. 

• Angående problematiken med seriekommunikationen avgränsar vi oss till seriell 
kommunikation på win32 plattformar. 
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2 Förutsättningar 
I följande avsnitt presenteras de förutsättningar som var aktuella för upprättandet 
av systemet. Här ges en ingående beskrivning på det inbyggda systemet samt den 
miljö i vilket systemet kommer upprättas. Vidare studeras hur den seriella 
kommunikationen kan utföras samt ges en introduktion till hur Web Services 
fungerar med dess olika delar. 

 

 

2.1 Systemets miljö 
Eftersom systemet kommer upprättas i en .NET-miljö kommer vi att använda oss av en 
Windows 2000 Server med Internet Information Services 5.0 samt .NET Framework 1.1 
installerade. 

 

2.2 Det inbyggda systemet 
För vår fallstudie har vi valt en mindre väderstation för att den är representativ för 
inbyggda system i allmänhet och att den har varit lätt tillgänglig. Väderstationen heter 
PC Weatherstation 2000 och tillverkas av ELV Elektronik AG vilket är ett tyskt företag. 
Väderstationens storlek medför att den är lätt att förflytta och kan upprättas på valfri 
plats med anslutning till en dator.  

Väderstationen har följande typer av mätutrustning: 

• Vindmätare – En sensor som mäter hastighet och riktning. 

• Regnmätare – En sensor som mäter nederbörd i millimeter. 

• Inomhusmätare – En sensor som mäter temperatur, luftfuktighet och luftryck 
inomhus. 

• Utomhusmätare – En sensor som mäter temperatur och luftfuktighet utomhus. 

 

Det finns även en dosa vilken består av ett radio- och ett datorgränssnitt samt ett minne 
för att lagra väderdatan. Radiogränssnittet kommunicerar med sensorerna på frekvensen 
433,92 Mhz. Datorgränssnittet är ett seriellt gränssnitt och följer RS-232 standarden. 
Dosans minne är begränsat till 32 kB. Då detta är fullt raderas det äldsta värdet till 
förmån för den senaste mätningen. 

Väderstationen kan använda sig av upp till 15 utomhusmätare. Alla sensorerna är små 
och lätta. Detta medför att mätarna är lätta att flytta och sätta upp på nya platser. Det 
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finns även radioförstärkare (repeater) för att kunna öka avståndet mellan 
radiogränssnittet och sensorerna. 

Enligt manualen för PC WeatherStation kan den användas för både privata och 
industriella tillämpningar, till exempel jordbruks- och skogsindustri, båt- och 
fartygskaptener och arrangörer av utomhusevenemang. 

 

2.2.1 Data Transfer Protocol version 2 

ELV Elektronik AG, företaget som tillverkar väderstationen, har utvecklat ett protokoll. 
Detta protokoll heter Data Transfer Protocol version 2 (DTP2), och definierar hur de 
paket som skall skickas till och från väderstationen skall se ut. Ett paket består av en rad 
tecken vilka delar upp paketet i olika delar. Dessa delar kan stå för till exempel start och 
slut på paketet eller ett meddelande. Meddelandet är antingen ett kommando till 
väderstationen eller data från densamma. De kommandon som kan skickas definieras av 
DTP2. DTP2 beskriver även vad som skall göras för att det skall gå att skicka 
kommandon till pc-gränssnittet, exempelvis att PC-gränssnittet måste aktiveras för att 
det skall svara när ett kommado skickas.  

DTP2 ligger över RS-232. RS-232 definierar den fysiska kommunikationen mellan 
datorn och väderstationen och kontakternas utformning.  

Se Appendix B för en detaljerad beskrivning av DTP2. 

 

2.3 Seriell kommunikation på Win32 plattformar 
Om man programmerar i Microsoft .NET Framework har man ett problem om man vill 
kommunicera med en seriell enhet. Det finns ingen basklass för seriell kommunikation. 
Det finns 3 olika sätt att lösa detta på: 

• Microsoft Comm Control 6.0 

• Win32 API 

• Device Driver 

2.3.1 Microsoft Comm Control 6.0 

Microsoft Comm Control är en ActiveX kontroll som följer med Visual Basic 6. Denna 
kontroll är lättare att använda än Win32API: et och Device Driver, men den är 
begränsad och föråldrad. Vill man ha full kontroll över serieporten är inte denna 
kontroll lämplig.  

Om man skall använda Microsoft Comm Control i sitt program skall man först använda 
ett verktyg som heter aximp.exe som skapar två proxy-klasser (dll-filer) till ActiveX-
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kontrollen. Den ena proxyklassen skall användas på ett Windows Formulär, ActiveX-
kontrollens grafiska gränssnitt. Den andra proxyklassen är till för att kunna använda 
ActiveX-kontrollen utan dess grafiska gränssnitt. När detta är gjort kan man använda 
MS Comm Control som vilken annan klass som helst.  

 

2.3.2 Win32 API 

Om man använder sig av Win32 API:et innebär det att man anropar windows egna 
funktioner för att komma åt serieporten. Win32 API:ets gränssnitt är definierat på en låg 
abstraktionsnivå. Eftersom gränssnittet är definierat på en låg abstraktionsnivå blir det 
svårare att skriva ett program. Det är dock denna låga abstraktionsnivå som gör att man 
kan få full kontroll över serieporten. 

Win32 API:et är unmanage code, vilket innebär att koden inte kontrolleras av 
CLR(Common Language Runtime). För att kunna anropa unmanaged code använder 
man sig av .NET Platform Invoke (P/Invoke). Några av de funktioner som är viktiga vid 
seriell kommunikation är CreateFile, ReadFile och WriteFile som alla finns i 
kernerl32.dll. 

 

2.3.3 Device Driver 

En device driver är en drivrutin för den seriella enheten. Den fungerar på samma sätt 
som en drivrutin för till exempel skrivaren. Man får sedan skriva ett program som pratar 
med drivrutinen och på så sätt kommunicera med den seriella enheten. 

Skall man utveckla device driver behövs Device Development Kit (DDK) som kan 
köpas för $199 eller via en MSDN prenumeration (som kostar c.a 2000$ per år). DDK:n 
innehåller speciella verktyg för att utveckla device drivers. Den innehåller bland annat 
en utvecklingsmiljö och en kompilator. Dessa verktyg kan inte ersättas av 
standardverktyg som Visual Studio C++, Borland C++ eller GCC. Detta medför bland 
annat att den som vill utveckla device drivers måste lära sig en ny utvecklingsmiljö. 

 

2.4 Introduktion till Web Services 
Web Services är uppbyggt runt fyra byggstenar: XML, SOAP, WSDL och UDDI.  

 

2.4.1 XML 

XML (eXtensible Markup Language) är en standard för att beskriva data och skapa 
märkspåk som exempelvis html. Dess struktur baseras på för ändamålet definierade 
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etiketter eller så kallade taggar. Dessa etiketter delar upp ett dokument i en hierarkisk 
struktur och identifierar dokumentets olika delar eller element (Se figur 2.4.1). Till 
skillnad från HTML som är ett rent märkspråk kan användaren själv definiera taggarna 
och därigenom skapa sin egen struktur anpassad för lagringen av den egna datan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4.1 Exempel på XML-struktur 

För att kontrollera att bestämda strukturer såsom protokoll/standarder efterföljs används 
så kallade XML-scheman eller DTD (Document Type Definition) vilka beskriver 
strukturen i ett XML-dokument. Ett XML-schema eller DTD kan liknas vid en 
definierad mall som kategoriskt måste följas för att dokumentet skall godkännas. 

XML utgör grunden för de tre efterföljande standarderna och ger Web Servicestrukturen 
möjlighet till kommunikation mellan system oberoende av deras plattform eller 
programvara så länge de inblandade parterna stöder XML. (Deitel 2003, s 32) 

 

2.4.2 SOAP 

Kommunikationen mellan Web Servicen och de anropande klienterna fungerar 
vanligtvis som en klient/server-modell. Klienten gör en förfrågan gentemot Web 
Servicens metoder. Web Servicen bearbetar förfrågan och returnerar data eller 
eventuellt felmeddelande tillbaka till klienten.   

Då klienten och Web Servicen kan vara belägna på särskiljda system/nätverk använder 
man sig av ett RPC-protokoll för kommunikationen. Det existerar ett flertal möjligheter 
att utföra en RPC men i dagsläget är SOAP det vedertagna protokollet för 
kommunikation med Web Services. SOAP har framförallt tre fördelar gentemot 
konkurrerande RPC-protokoll. Det har enkelheten, utbyggbarheten och 
interoperabiliteten vilket föranlett att den ingår i den rekommenderade uppbygganden 
av Web Services. (Deitel 2003, s.33-34)  

<Personal> 
 
         <Namn> 
 John Who 
         </Namn> 
 
         <Id>  
 12003636 
         </Id> 
 
</Personal> 
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I likhet med andra RPC-protokoll har SOAP egenskapen att två parter kan kommunicera 
oberoende av plattform eller programmeringsspråk. Detta möjliggörs genom att SOAP-
meddelanden i grunden är XML-dokument. Därför har SOAP-meddelanden en 
definierad och bestämd struktur. Ett SOAP-meddelande kan delas in i tre övergripande 
delar: envelope, header och body (Se Figur 2.4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4.2 Strukturen i ett SOAP-meddelande  

SOAP envelope - Är huvudelementet i XML-dokumentet och inkluderar de 
efterföljande header och body. I envelopet kan deklarationer av olika namespaces 
förekomma, exempelvis för att definiera kodningen av förekommande datatyper i 
dokumetet. 

SOAP header – Är inte obligatorisk som del i ett SOAP-meddelande men om det 
förekommer så måste det föregå bodyn. I headern finns möjlighet att bifoga filer eller 
annan specifik information för exempelvis identifiering eller routing om SOAP-
meddelandet skall passera en eller flera Web Services.  

SOAP body – Innehåller själva metodanropet från klienten, med eventuella ingående 
parametrar, eller den returnerade datan från Web Servicen beroende på vem som är 
avsändare. (Tabor 2002, s. 112)   

Vad beträffar transporten av SOAP-meddelanden är de i grunden utvecklade för HTTP 
men med senaste versionen av SOAP (1.1) kom möjligheten att använda andra protokoll 
såsom SMTP eller FTP. HTTP är dock det vedertagna protokollet vid kommunikation 
med Web Services. En stor fördel med HTTP är att den vanligtvis är tillåten att passera 
brandväggar utan att dessa behöver modifieras. 

 

<SOAP-ENV:Envelope> 
 
 
         <SOAP-ENV:Header> 
 
 Bifogade filer eller information berörande routing 
 
         </SOAP-ENV:Header> 
 
 
         <SOAP-ENV:Body> 
 
 Metodanrop eller returnerad data 
 
         </SOAP-ENV:Body> 
 
 
</SOAP-ENV:Envelope> 
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2.4.3 WSDL 

För att applikationer skall kunna utnyttja en Web Service behöver de information om 
var Web Servicen är belägen och vilka funktioner den erbjuder. Web Servicen är inte 
självbeskrivande i sig själv utan förlitar sig på ett tillhörande WSDL-dokument. WSDL 
(Web Service Description Language) är ett språk baserat på XML. Via WSDL-
dokumentet kan Web Servicen förmedla de metoder/funktioner den tillhandahåller samt 
hur de anslutna applikationerna kan få tillgång till desamma. (Deitel, Web Services A 
Technical Introduction, 2003) 

I WSDL-dokumentet finns specifik information om hur meddelanden som Web 
Servicen skickar och mottar skall se ut. Det rör sig om eventuella ingående parametrar 
och dess datatyper samt datan som eventuellt returneras från Web Servicens funktioner. 
Vidare ger WSDL-dokumentet också den tekniska informationen hur Web Servicen kan 
kontaktas (som tidigare beskrivits behöver det nödvändigtvis inte vara SOAP som 
används för kommunikationen.). Här framgår också referenser till Web Servicens URI. 

WSDL är främst ett språk konstruerat för att tolkas av applikationer och inte av 
exempelvis utvecklaren. Den information som framgår i WSDL-dokumentet och 
ytterligare upplysningar kring Web Servicen brukar finnas att tillgå i anslutning till 
företaget eller organisationen som tillhandahåller Web Servicen. 

 

2.4.4 UDDI 

För att utnyttja Web Servicen är klienterna tvungna att lokalisera WSDL-dokumentet 
och därigenom skapa en proxy gentemot Web Servicen. Lokaliseringen av en publik 
Web Service kan ske på två sätt om man inte vet den absoluta URI:n till WSDL-
dokumentet. Antingen använder man sig av DISCO (Discovery of Web Services) som 
identifierar Web Services på en specifik server. Detta förutsätter att man vet på vilken 
server Web Servicen är belägen. För en mer vidgående sökning använder man istället 
UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) vilken kan liknas vid en 
sökmotor för Web Services. Här kan företag registrera sin Web Service och potentiella 
klienter kan genomsöka registret utefter de krav eller önskemål de har. Den kan direkt 
lokalisera WSDL-dokumentet eller vidarekoppla till DISCO-filen på servern. (Figur 
2.4.4)(Tabor 2000, s.19) 



 Från Sensor till HTTP 
 

- 11 - 

 

Figur 2.4.4 En överblick över lokaliseringen av WSDL och Web Services 

2.4.5 Översikt 

För att knyta samman alla begrepp och händelser vid en lokalisering och utnyttjande av 
en Web Service kan följande figur ge en god överblick (Se Figur 2.4.5). 

 

1. Klienten gör en förfrågan mot en UDDI  

2. UDDI vidarebefodrar klienten till WSDL-dokumentet direkt eller genom 
DISCO-filen. 

3. Klienten tar del av WSDL-dokumentet. 

4. WSDL-dokumentet ger klienten information om de metoder som kan anropas, 
deras returvärden och eventuella ingående parametrar samt Web Servicens URI. 

5. Klienten anropar en av Web Servicens metoder med ett SOAP-meddelande.  

6. Web Servicen returnerar eventuella data i ett SOAP-meddelande. 

UDDI 

Web Service 

WSDL 

DISCO 

WSDL

Web Service 
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Figur 2.4.5 Överblick över förloppet vid lokalisering och utnyttjande av Web Service. 

 

UDDI 

Klient 

WSDL-
dokument 

Web service 

DISCO-fil 
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3 Kravspecifikation 
I följande avsnitt tas de krav som ställs på systemet upp. 

3.1 Krav 
1. Systemet skall hämta data från väderstationen.  

Systemet skall på begäran hämta den senast avlästa datan hos 
väderstationen. 

2. Den seriella kommunikationen med väderstationen skall ske med RS-232 

Eftersom väderstationen enbart har ett seriellt gränssnitt, som följer RS-
232 standarden, måste systemet kunna kommunicera med väderstationen 
över serieporten. 

3. Den seriella kommunikationen skall implementeras med Win32 API:t. 

I systemdesignen har vi kommit fram till att Win32API:et är den 
programmeringsmetod som uppfyller den funktionalitet som krävs för att 
kommunicera med väderstationen. 

4. Web Servicen skall tillhandahålla aktuella väderdata för varje enskild 
sensor hos väderstationen. 

Web Servicen skall vid begäran hämta den senast avlästa väderdatan från 
väderstationen för förmedling till den anropande klienten. 

5. Web Servicen skall tillhandahålla statistisk information från väderstationen 
(max-, min- och medelvärde) för, av klient, valt intervall och vald sensor. 

Web Servicen skall vid begäran göra en förfrågan mot databasen för att 
förmedla den statistiska information den anropande klienten efterfrågar.  

6. Systemet skall lagra data från väderstationens sensorer samt datum och tid 
i en databas var 30: e minut. 

Tillhandahållandet av statistisk information, berörande data från 
väderstationen, grundar sig på tidigare insamlade data. Eftersom 
väderstationens minne är begränsat kan inte väderdata sparas för en 
längre period vilket föranleder att lagring måste ske mot en databas. 
Intervallet, på 30 minuter, är grundat på att väderförhållanden inte är så 
varierande att ett kortare intervall är befogat. Dock krävs regelbundna 
mätningar över dygnet för att beräknade medelvärden skall kunna vara 
statistiskt försvarbara. 
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7. Databasen skall stödja lagring av data från sensorerna oberoende av deras 
antal. 

Eftersom väderstationen inte är begränsad till ett fast antal av sensorer 
måste databasen stödja en variation av desamma vid lagring av 
sensorvärden.  

8. Databasen skall stödja lagring av data från sensorerna oberoende av deras 
typ. 

Eftersom väderstationen inte är begränsad till en typ av sensorer måste 
databasen stödja en variation av desamma vid lagring av sensorvärden.  

9. Databasen skall stödja lagring av data från sensorerna oberoende av deras 
plats. 

Eftersom väderstationen med tillhörande sensorer är relativt liten och 
flyttbar kan mätplatsen lätt variera. Därför måste databasen kunna 
urskilja mätningar för varje specifik mätplats. 

10. Web Servicen skall inte vara bunden till den för väderstationen anslutna 
datorn. 

Systemet skall vara flexibelt till den grad att Web Servicen skall kunna 
vara belägna på andra datorer än den dator till vilken väderstationen är 
ansluten. 

11. Databasen skall inte vara bunden till den för väderstationen anslutna 
datorn. 

Systemet skall vara flexibelt till den grad att databasen skall kunna vara 
belägna på andra datorer än den dator till vilken väderstationen är 
ansluten. 

12. All programvara som skall användas skall vara fri. 

Eftersom vårt system skall vara gratis innebär det att de komponenter 
eller programvaror som vi använder oss av inte får kosta något. 
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4 Systemdesign 
I följande avsnitt presenteras designen av systemet, samt databasen och klienterna. 
Här ges en beskrivning av designens mål och de bakomliggande tankarna och 
motiveringen till systemets utformning. Vidare presenteras en övergripande bild 
av systemet med de olika delsystemen, samt databasen, klienterna och 
väderstationen. I anslutning redogörs delsystemens uppgifter och den 
mellanliggande kommunikationen samt ett klassdiagram. 

 

4.1 Val av seriell kommunikationsmetod 
Vi har valt att använda oss av Win32 API:et för att kommunicera med PC 
Weatherstation. Om man använder sig av MS Comm Control, måste denna var 
installerad på datorn där programmet skall användas. Om den inte finns på den datorn 
måste den installeras och registreras. Detta gör att det är omständligt att installera 
programmet. Man kan inte bara kopiera programmet till en annan dator. En annan 
nackdel med MS Comm Control är att man inte kan styra spänningen på de individuella 
pinnarna i kontakten som man vill. Detta gjorde att MS Comm Control valdes bort.  

Det tredje alternativet, DDK:n, kostade pengar och eftersom vi inte hade pengarna för 
att införskaffa DDK:n föll denna bort. Detta gjorde att Win32 API:et valdes. Den har 
den funktionalitet som behövs och vi är inte beroende av andra komponenter än 
kernel32.dll som finns med i de senaste Windowsoperativsystemen. 

 

4.2 Tanken bakom designen 
I designen av systemet har vi strävat efter att inte binda programvara till den dator till 
vilken väderstationen är ansluten. Oundvikligt krävs ändå en applikation på datorn 
vilken kommunicerar med väderstationen. Applikationen kommer även stå för 
kontakten med Web Servicen och databasen. Själva kommunikationen med 
väderstationen kommer att utvecklas till en självständig modul inom applikationen. 
Detta med tanken att den skall vara utbytbar och/eller kunna användas i andra framtida 
projekt. 

Web Servicen och databasen kommer att utvecklas för att kunna placeras på valfri dator. 
Kommunikationen med applikationen, som står i kontakt med väderstationen, kommer 
att ske över Internet eller om så är fallet Intranätet.  

Systemet kommer sedan att utnyttjas av klienterna vilka kommer att vara oberoende av 
systemets och framförallt Web Servicens placering så länge den är kontaktbar. 
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4.3 Intressenter och händelser 
En översiktlig bild av systemet och dess intressenter kan ses i form av ett use-case i 
figur 4.3. Här framgår de inblandade parterna och de händelser som sker i systemet. Här 
ser vi att klienten kan göra två förfrågningar: antingen efterfrågas aktuell 
väderinformation eller historisk väderinformation. För aktuell information 
kommunicerar systemet direkt med väderstationen och dess sensorer och tillhandahåller 
resultatet till klienten. Om däremot historisk information efterfrågas sker en förfrågan 
gentemot en databas innan resultatet når klienten. Databasen innehåller lagrade 
väderdata vilka kontinuerligt hämtas från väderstationen. 

 

 

Figur 4.3 Use Case diagram över systemet med dess intressenter och händelser. 

4.4 Systemarkitektur 
Figur 4.4 visar en helhetsbild över hur kommunikationen mellan de olika delsystemen 
inom systemet, samt kommunikationen mellan systemet och dess intressenter, flödar 
och vilka protokoll som används. 
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Figur 4.4 En översikt över systemets arkitektur 
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4.4.1 Klienter 

Klienterna är de applikationer som kommer att utnyttja Web Servicen för presentation 
av väderstationens aktuella eller historiska väderdata. Presentationen kommer att skilja 
sig åt mellan de olika applikationerna då den sker genom olika och i vissa fall 
begränsade tekniker och enheter. Vår strävan är dock inte att uppvisa en homogen 
presentation utan att belysa möjligheterna till spridningen av information. 

Generellt för klienterna gäller att de kommer att använda SOAP för kommunikationen 
med Web Servicen. Beträffande kommunikationen kan den ske antingen synkront eller 
asynkront. Det är helt upp till den anropande applikationen att välja den kommunikation 
som passar. 

De klienter som kommer utvecklas är en ASP.NET-klient , en J2ME-klient, en WAP2-
klient och en Pocket PC-klient. ASP.NET-klienten kommer som tidigare framgått att 
vara en informationssida där Web Servicen presenteras. Här kommer att framgå mer 
specifik information om Web Servicens metoder och var den är belägen. 

 

4.4.2 Web Servicen 

Web Servicen har som uppgift att tillhandahålla tjänster i form av metoder vilka 
returnerar aktuella eller historiska väderdata till de anropande klienterna. Beroende på 
vilken information som efterfrågas kontaktar Web Servicen antingen WS Servern eller 
databasen. 

För att få den aktuella informationen påkallar Web Servicen metoder hos WS Servern. 
Kommunikationen mellan Web Servicen och WS Servern sker via en HTTP-kanal som 
upprättas och avslutas av Web Servicen. 

Då Web Servicen vill ha historisk information vänder den sig till databasen där datan 
från väderstationen finns lagrad. Kommunikationen mot databasen sker liksom för WS 
Servern med SQL-frågor.  

Web Servicen har även ansvar att upplysa klienterna om eventuella fel som uppstår och 
vad orsaken kan vara. Det kan handla om fel som att WS Servern eller databasen inte är 
kontaktbar. Även fel orsakade av klienterna uppmärksammas. Orsaken kan vara att 
klienten skickat ett index för efterfrågad sensor som inte ligger inom det intervall som är 
aktuellt. Alla dessa felmeddelanden returneras till klienterna med hjälp av SOAP. Då 
klienter skickar in fel typ eller antal av parametrar till Web Servicens funktioner 
returneras inte ett SOAP-Exception utan ett FormatException som exempelvis upplyser 
om vilken datatyp som inte var korrekt.  

Eftersom WSDL-dokumentet, som tidigare beskrivits i avsnitt 2.1.4, är uppbyggt för att 
tolkas av applikationer och inte av utvecklare kommer en ASP.NET sida att upprättas 
med avsikt att förenkla utvecklingen av applikationer vilka skall utnyttja Web Servicen. 
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ASP.NET sidan kommer bli en av de klienter som utnyttjar Web Servicen. Här kommer 
utförligare och mer specifik information berörande Web Servicens att presenteras. 
Informationen innefattar väderstationens aktuella mätplats, de tillgängliga funktionerna 
med dess parametrar och returtyper samt URI:n till WSDL-dokumentet.  

4.4.3 WS Server 

WS Server är en applikation i systemet som har tre huvuduppgifter. 

Första uppgiften för WS Server är att var 30: e minut hämta aktuell väderdata från 
väderstationen och lagra den i databasen. Den lagrade väderdatan kommer att utnyttjas 
av Web servicen för att tillhandahålla historisk väderinformation. Kommunikationen 
med väderstationen sker genom WS SerCom och kommunikationen med databasen sker 
genom SQL-frågor. 

Andra uppgiften är att kontinuerligt var tredje minut hämta senast avlästa väderdata från 
väderstationen och lagra dessa i en textfil. 

Tredje uppgiften för WS server är att lyssna på en specifik port efter förfrågningar från 
Web servicen. Web servicen är då intresserad av den aktuella väderdatan. WS Server 
skall då hämta den senast avlästa väderdatan från textfilen om den inte är äldre än fem 
minuter. Om så inte är fallet returneras felmeddelande till Web servicen. 

4.4.4 WS SerCom 

WS SerCom är den modul som kommunicerar med väderstationens datorgränssnitt. WS 
SerCom använder sig av DTP2 (Data Transfer Protocol v2.0) för att skicka kommandon 
till väderstationen och ta emot svar från denna. För att kommunicera med WS SerCom 
anropas någon av dess publika metoder, som motsvarar de kommandon man kan skicka 
till väderstationen. Dessa metoder anropar i sin tur en privat metod som skickar 
kommandot till väderstationen. Den har även metoder för att konvertera svaret från 
väderstationen till något begripligt. Väderdatan i väderstationen är lagrat på ett speciellt 
sätt och måste därför konverteras till något läsbart. 

4.4.5 PC Weatherstation 

Väderstationens avläsningsintervall av sensorerna kommer att sättas till det lägst tillåtna 
vilket är två minuter. Samtliga sensorer kommer att användas förutom regnmätaren 
vilken inte kommer att anslutas till väderstationen. 
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4.4.6 Databasen 

Valet av databas föll på MySQL då den kan användas utan kostnad (se krav 12 i 
Kravspecifikation).  

Då databasen skall stödja den flexibilitet vad beträffar väderstationens möjlighet till 
varierande mätplatser samt möjligheten till variation i antal sensorer och typer av 
sensorer (se krav 7, 8 och 9 i Kravspecifikation) lagrar en relationsdatabas mätningarna. 
E/R-diagrammet i figur 4.4.4 visar de entiteter, och dess relationer, som ingår i 
databasen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4.4  E/R diagram över databasen 

De entiteter som ingår i databasen är mättillfälle, mätdata, sensorer samt mätplats. Varje 
mättillfälle har ett eller flera mätdata beroende på antal aktiva sensorer. Varje mätdata 
har en relation till en specifik sensor. Sensorn i sin tur är relaterat till den för 
mättillfället aktuella mätplatsen. Detta medför att lagringen av väderstationens 
mätningar kan ske med olika antal och typer av sensorer samt att väderstationen med de 
tillhörande sensorerna inte är bunden till en bestämd mätplats utan kan förflyttas. 
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4.5 Klassdiagram 
Följande klassdiagram visar de klasser som ingår i systemet samt de klasser som utgör 
de anropande klienterna. 
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5 Systemimplementering 
I följande avsnitt presenteras implementeringen av de applikationer som ingår i 
själva systemet, databasen samt de klienter som står för presentationen av 
väderinformationen. För varje applikation framgår eventuella utvecklingsverktyg 
och programvaror som använts. Vidare presenteras de klasser som ingår i 
applikationerna med dess tillhörande metoder. 

 

5.1 WS Server 
Server applikationen har en central roll när det gäller förbindelserna mellan 
väderstationen, Web servicen och databasen. Server applikationen WS Server har 
utvecklats i verktyget Microsoft Visual Studio .NET och i programmeringsspråket C#.   

WS Server innehåller anrop av både interna och externa metoder. Dessa metoder 
uppfyller de tre uppgifterna i designkapitlet. Dessa var dels att kontinuerligt lagra 
väderdata från väderstationen i databasen var 30:e minut, dels lagra senast avlästa 
väderdata i textfilen samt vid förfrågning från Web Servicen tillhandahålla den lagrade 
väderdatan från textfilen om den inte är äldre än fem minuter. 

 

5.1.1 Klassen WeatherDataObject 

Klassen WeatherDataObject tillhandahåller Web servicen med väderdatan från textfilen. 
Denna klass skapar och lagrar den senast avlästa väderdatan i en textfil. Detta görs var 
tredje minut för att kunna tillhandahålla Web Servicen med aktuell väderinformation. 
Intervallet är satt till tre minuter då väderstationens minsta intervall för avläsning är två 
minuter. Intervallet för textfilen är större än väderstationens intervall för avläsning för 
att undvika att WS Servern uppehåller väderstationen när väderstationen skall göra en 
ny avläsning. Därmed fungerar textfilen som en backup för senast avlästa väderdatan till 
dess att en ny avläsning görs från väderstationen. 

Klassen innehåller följande metoder: 

• SaveRecentWeatherDataToFile – Hämtar väderdata från väderstationen och 
sparar det i en textfil. 

• RecentWeatherData() – Hämtar väderdata från en textil och levererar det till 
Web Servicen. 

För att WS Server skall kunna tillhandahålla Web servicen aktuell väderdata har en dll 
(Dynamic Link Library) fil skapats. Dllfilen möjliggör för kommunikation mellan de 
båda applikationerna. Dllfilen talar helt enkelt om för Web servicen hur kontakt med 
WS Server kan upprättas. 
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5.1.2 Klassen Serverapp 

Klassen Serverapp upprättar en http kanal där kommunikationen mellan WS Server och 
Web servicen sker via http kanalen. En samling trådar (ThreadMultiUser) och två 
enskilda trådar (saveRecentWeatherDataToFile och saveToDatabase) skapas. En tråd är 
en bit kod som finns i applikationen WS Server. Tråden är inte beroende av 
applikationen. Enkelt kan sägas att en tråd har ett eget liv och en egen handling i samma 
applikation. Tråden behöver inte vänta på att viss eller vissa processer måste köras klart 
och vänta på sin tur, detta är fördelen med en tråd, den gör vad den är avsedd att göra 
när dess tid är inne att exekveras. 

ThreadMultiUser används för att kunna ta emot flera förfrågningar samtidigt från flera 
olika klienter och behandla dem. saveRecentWeatherDataToFile används för att hämta 
senast avlästa väderdata från väderstationen var tredje minut och lagra de i en textfil. 
Detta utförs eftersom väderstationen enbart kan behandla en förfrågning åt gången och 
vid multipla förfrågningar används den väderdata som sparats i textfilen. 
saveToDatabase används för att lagra väderdata i databasen var 30: minut.  

Tidtagare skapas för att hålla reda på tiden och som talar om när och hur ofta trådarna 
skall exekveras.  

Klassen innehåller metoderna: 

• Main() – Upprättar en http kanal. 

• CheckTimeMultiUser() – Håller reda på klient anslutningarna. 

• CheckTimeToFile() – Kollar tiden för att spara till textfil. 

• CheckTimeToDatabase() – Kollar tiden för att spara till databasen. 

• ThreadMultiUser() – Anropas av klienterna för att få senaste väderdatan. 

• MultiUser() – Anropar RecentWeatherData för att hämta senaste väderdatan. 

• ThreadSaveToDatabase() – Exekverar processen till att spara till databasen. 

• ReadFromFile() – Läser från textfil. 

• SaveToFile() – Spara till textfil. 

• PutDataInDatabase() – Lagrar väderdata i databasen. 

 

5.1.3 Klassen InputDataBase 

Klassen InputDataBase används för att lagra väderdata i databasen. Lagringen av 
väderdata sker kontinuerligt eftersom en tråd (SaveToDatabase) körs oavbrutet tills 
applikationen WS Server stängs av.  
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Klassen innehåller metoderna: 

• insertMeasurement() – Lagrar datum och tid. 
• getMeasureId() – Hämtar senaste mätid:t. 
• insertTHSensor() – Lagrar utomhustemperatur och utomhusfuktighet. 
• insertTHPSensor() –Lagrar inomhustemperatur inomhusfuktighet och lufttryck. 

insertWindSensor() – Lagrar riktning och vindhastighet. 
• insertRainSensor() – Lagrar nederbörden. 
• Insert() – Öppnar och stänger databasen. 

 

5.1.4 Kontakten med databasen 

Kommunikationen mellan Server applikationen och databasen sker i SQL-frågor. För att 
MySQL databasen skall fungera och kunna kommunicera med programmeringsspråket 
C# måste en drivrutin speciellt anpassad för C# hämtas från Internet. Drivrutinen 
hämtas från följande adress http://www.mysql.com/downloads/api-dotnet.html. 
Drivrutinen är skriven av Manuel Lucas Vinas Livschitz och heter MySQLDriverCS. 
Den är gratis att ladda ner. MySQLDriverCS fungerar inte bara för C#, utan för alla 
slags applikationer som är uppbyggda i .NET språken, som t.ex. VB.NET, C#, C++, 
mm. 

5.1.5 Källkod 

Källkoden för WS Server finns i Appendix G 

 

5.2 WS SerCom 
WSSerComm är den modul som sköter kommunikationen mot väderstationen. Detta 
sker med hjälp av WIN32 API:et via RS-232. WSSerComm har till uppgift att förutom 
att hämta data från väderstationen även tolka denna och skicka den vidare till 
WSServer. Datan skickas som ett WeatherDataobjekt till WSServern. WSSerComm 
hanterar även de fel som kan uppstå vid den seriella kommunikationen med 
väderstationen. Den seriella kommunikationen kan implementeras på två sätt: antigen 
med nonoverlapped I/O eller overlapped I/O. 

Nonoverlapped I/O 

När en operation sker i nonoverlapped I/O blockeras den anropande tråden tills 
operationen har slutförts. När operationen är klar fortsätter tråden med exekveringen. 
Det är programmets uppgift att bestämma vilken tråd som skall få tillgång till porten. 
Om en tråd väntar på att till exempel en ReadFile operation skall bli klar och en annan 
tråd skall utföra en WriteFile operation kommer den senare tråden att blockeras tills 
ReadFile operationen är klar. 
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Overlapped I/O 

I overlapped I/O får flera trådar utföra I/O operationer samtidigt och utföra andra 
uppgifter medans I/O operationen blir klar. Det kan också vara så att en tråd kan utföra 
flera I/O operationer och samtidigt utföra andra uppgifter tills I/O operationerna är 
klara. Overlapped I/O består av två delar, starta operationen och upptäcka när den är 
klar. 

Fördelen med overlapped I/O att den tillåter att tråden kan utföra andra uppgifter mellan 
förfrågans början och slut. Om dettta inte behövs är enda anledningen att använda 
overlapped I/O för att öka användarresponsen. Detta gjorde att vi valde att använda oss 
av nonoverlapped I/O. (Denver, 1995) 

 

5.2.1 P/Invoke 

För att kunna anropa metoder som är så kallad unmanage code, vilket WIN32 API:t är, 
från C# måste man använda en teknik som heter P/Invoke där P står för Platform. Det 
fungerar så att man specificerar ett attribut innan metodnamet. Attributet är DllImport. 
Detta attribut kan ta flera olika parametrar. Formtatet på DllImport är följande: 

[DllImport (”filnamn.dll”, EntryPoint=”värde”, ExactSpelling=värde, CharSet=värde, 
SetLastError=värde)] 

Filnam.dll – den fil som innehåller den funktion jag vill anropa. 

EntryPoint – talar om vilken ingångspunkt i dll-filen (funktion) som skall anropas. 

ExactSpelling- Om man sätter denna till false gör den inte skillnad på stora och små 
bokstäver för ingångspunkten. 

CharSet – Bestämmer hur strängparametrar skall behandlas när dessa går från managed 
code till unmanage code eller vice versa. 

SetLastError – Om man sätter denna till true, så kan man anropa GetLastError och 
kontrollera om det blev något fel när funktionen kördes. 

Nedan följer ett exempel: 

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

internal static extern Boolean WriteFile( 
 int hFile, Byte[] lpBuffer, 
 int nNumberOfBytesToWrite, 

 ref int lpNumberOfBytesWritten, 
 ref OVERLAPPED lpOverlapped); 

Förutom DllImport måste funktionen deklareras som static extern. 
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I detta exempel är lpOverlapped en C struct. För att kunna använda denna måste den 
deklareras i programmet. Det ser ut på följande sätt: 

[StructLayout(LayoutKind.Sequential)] 
internal struct OVERLAPPED 
{ 
 internal UIntPtr Internal; 
 internal UIntPtr InternalHigh; 
 internal UInt32 Offset; 
 internal UInt32 OffsetHigh; 
 internal IntPtr hEvent; 
}; 

Det som skiljer denna struktur från vanliga C# strukturer är 
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)] som bestämmer hur strukturens medlemmar 
skall placeras i minnet i förhållande till varandra när det går mellan manage code och 
unmanage code. LayoutKind.Sequential innebär strukturmedlemmarna skall läggas efter 
varandra i minnet med början på den första strukturmedlemmen. Andra alternativ är 
Auto där systemet själv bestämmer hur strukturmedlemmarna skall placeras i minnet. 
Det tredje och sista alternativet är Explicit, där man själv bestämmer precis hur de olika 
strukturmedlemmarna skall placeras i minnet. 

 

5.2.2 Datakommunikation med väderstationen 

WSSerComm har bara en metod som är public. Denna metod hämtar den senast lagrade 
väderdatan i pc-gränssnittet och returnerar denna till den anropade metoden som ett 
WeatherDataobjekt, där status flaggan är satt till true. Blir det något fel sätts status 
flaggan till false innan WeatherDataobjektet returneras. 

Innan kommunikationen med väderstationen kan börja måste porten öppnas och 
konfigureras. getCurrent anropar open, som öppnar och konfigurerar comporten. open 
använder CreateFile för att öppna comporten. Efter att porten är öppnad skickas clear 
DTR och comportens köer rensas med PurgeComm. Sedan hämtas comportens timeout 
värden med GetCommTimeouts till en struktur. Sedan sätts de olika timeoutvärden i 
strukturen. Sedan konfigureras comporten med dessa timeoutvärden med 
SetCommTimeouts. 

När detta är klart läses inställningarna för comporten in till en struktur med funktionen 
GetCommState. I denna struktur sätts porthastighet, paritet, databitar samt stopbitar. 
Denna struktur skrivs sedan till comporten med funktionen SetCommState. Comporten 
är nu öppnad och konfigurerad för att användas med väderstationen. 

getCurrent anropar requestData, som hämtar ett dataset från väderstationen och stoppar 
in datasetet i ett WeatherDataobjekt som returneras. För att läsa in ett nytt dataset måste 
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metoden nextData anropas som väljer ett nästa dataset i pc-gränssnittet. nextData 
returnerar true om det finns ett nästa dataset annars returneras false. Både requestData 
och nextData anropar sendCommand, för att skicka respektive kommando. Det sista 
som händer i getCurrent är att comporten stängs med close, som anropar CloseHandle. 

För att skicka ett kommando och ta emot svaret från väderstationen används metoden 
sendCommand, som tar en bytearray, där kommandot är lagrat, och returnerar en 
bytearray, som innehåller svaret. För att initiera väderstationen så att den kan ta emot 
kommandon måste man skicka en clear RTS, clear DTR, clear DTR och set DTR. Detta 
skickas med metoden EscapeCommFunction. När väderstationen är klar skickar den 
ascii värdet 3, <ETX>. Nu kan ett kommando skickas till väderstationen. 

För att sända ett kommando till väderstationen används metoden write, som tar en 
bytearray med det som skall skickas och returnerar true om skrivningen lyckats och 
false om skrivningen misslyckades. Write anropar i sin tur WriteFile i Win32 API:t. 

För att läsa svaret från väderstationen används metoden read, som tar en integer 
innehållandes hur många byte som skall läsas från comporten. read returnerar en 
bytearray som innehåller det som lästs från comporten. Svaret från väderstationen 
kontrolleras om längden och kontrollsumman stämmer. Innan svaret returneras till den 
anropande metoden för vidare bearbetning av svaret. 

 

5.2.3 Förklaring av datapaket 

Datan som skickas mellan dator och väderstationens pc-gränssnitt är grupperad i paket. 
Varje paket består av ett antal bytes. Det finns ett paket format för data som skall till 
väderstationens pc-gränssnitt och ett för data som kommer from pc-gränssnittet. 

 

Skicka Data 

Data som skickas till pc-gränssnittet har följande utseende: 

<SOH>’kommando’(kontrollsumma)<EOT>. 

• <SOH> Talar om att här börjar datapaketet. Det som skickas är asciivärdet för 
<SOH> som är 1. 

• ’kommando’ – är det kommando som man kan skicka. Det är en siffra från 1 till 
och med 6. Det som skickas är asciivärdet för den siffra som motsvara det 
kommandod man vill skicka. Vill jag skicka Kommandot Request Dataset som 
har siffran ’1’ skall asciivärdet för ’1’ skickas som är 49. 

• (kontrollsumma) – räknas fram genom att man tar 255 – asciivärdet för 
kommandot. Om vi skickar ’1’ blir kontrollsumman 255 – 49 som är lika med 
206. 
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• <EOT> - talar om att paketet är slut. Asciivärdet för <EOT> är 4. 

Om man skall skicka Request Dataset blir paketet följande: 

(1,49,206,4). Se dokunetationen för Commandklassen för att se hur alla kommandon ser 
ut. När kommandot skickats iväg är det dags att ta emot data. 

 

Ta emot data. 

Data som skickas från väderstationen pc-gränssnitt har ett annat format än det som 
skickas till den. Detta beror på att det är olika mängd data som skall skickas från pc-
gränssnittet. Paketformatet ser ut som följer: 

• <STX><längd>[meddelande]<kontrollsumma><ETX> 

• <STX> - start på paketet. <STX> har asciivärdet 2. Antal bytes1. 

• <length> - Antalet bytes i [meddelande]. Antal bytes 1. 

• [meddelande] – meddelande är pc-gränssnittets svar på ett kommando. Antal 
bytes: varierande på kommando. 

• <kontrollsumma> - kontrollsumman räknas ut på så sätt att man tar alla bytes 
minus varandra från <STX> till och med sista byten i meddelande, -<STX> - 
<length>-(varje byte i [meddelande].) 1 byte. 

• <ETX> - Markerar slut på datapalketet. Asciivärde 3. Antal bytes: 1 

Mellan <STX> och <ETX> får inte <STX> och <ETX> tecken förekomma. Detta 
medför att innan datorpaket skickas gås det igenom av pc-gränssnittet som byter ut 
<STX> och <ETX> enligt följande tabell: 

<STX> blir <ENQ><DC2> 

<ETX> blir <ENQ><DC3> 

<ENQ> blir <ENQ><NAK> 

Detta medför att innan man kan kontrollera längd och kontrollsumman måste man ta 
och byta tillbaka <ENQ><DC2>, <ENQ><DC3> och <ENQ><NAK> till <STX>, 
<ETX> och <ENQ>. 

 

Hur man tolkar meddelandet 

När man kontrollerat kontrollsumman och längden är det dags att tolka meddelandet. 
Eftersom bara två kommandon används är det bara de meddelanden som mottas av 
dessa kommandon som kommer att tas upp här. För att se alla meddelanden hänvisas till 
manualen. Jag kommer bara att beskriva hur [meddelande] är uppbyggt. För att se hur 
hela datapaketet ser ut måste de andra delarna i datapaket läggas till. 
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Om pc-gränssnittet inte kan tolka det kommando som skickas till pc-gränssnittet skickar 
det <NAK> tillbaka. Hela datapaketet ser nut som följande: 

<STX><1><NAK><232><ETX>. 

Request DataSet 

Om man skickar Request Dataset kan man få två möjliga svar tillbaka. Skickas ett 
dataset tillbaka. Då ser det ut på följande sätt: 

• (Block nr)(Tid)(Data). 

• (Block nr) – Längd: 2 bytes. Det block datasetet var lagrat i. Kan användas för 
att kontroller om man läst ett block 2 gånnger. Har inget med hur gammal 
väderdatan är. 

• (Tid) – Längd: 2 bytes. Indikerar hur gammalt datasetet är från nu. 

• (Data) – Längd: Varierande på hur många sensorer man har. 9 sensorer 30 
bytest. 16 sensorer 56 bytes. För att se hur (Data) skall tolkas se avsnittet Tolka 
datasetet. 

Finns det inget dataset att skicka tillbaka skickas <DLE>. 

Select Next Dataset 

Om man skickar kommandot för Select Next Dataset kan man få två svar tillbaka. 

1 – Nästa Dataset tillgänglig. Då blir [meddelande] = <ACK>. 

2 – Nästa Dataset inte tillgängligt. Då blir [meddelande] = <DLE>. 

För att läsa in alla dataset måste man skicka omväxlande Request Dataset och Select 
Next Dataset tills Select Next Dataset svar att det inte finns fler dataset.  

 
Tolka ett dataset 

Innan beskrivningen av hur man tolkar ett dataset måste man känna till BCD (Binary 
Coded Decimal). Detta eftersom vissa värden i datasetet är lagrade i BCD-formatet. Se 
Appendix C för information om BCD. 

 

Dataset 

När ett dataset har mottagits är hela datapaketet 35 bytes. Tar man bort <STX>, <ETX> 
längd och kontrollsumman har man 31 bytes kvar. Dessa 31 bytes innehåller mätvärden 
från väderstationen. De två första byten innehåller det blocknummer som datasetet 
lagrades i. Blocknumret fås fram genom att sätta en integer till den första byten och 
sedan skifta integern 4 steg åt vänster. Efter detta or:s den andra byten med integern. I 
de två följande byten lagras tiden. Detta värde beräknas på samma sätt. Efter tid finns 
det första värdet från väderstationen. För att visa hur man tolkar dataset kommer den 
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första sensorn att beskrivas. De övriga sensorerna tolkas på liknande sätt. Se Appendix 
A för en tabell hur datasetet skall tolkas. Något som är viktigt att tänka på är att biten 
längst till höger är bit 0. Den sensor som kommer att visas är sensor 1 som mäter 
temperatur och luftfuktighet. För att bytenumren skall stämma kommer den första byten 
nu att vara den byte som finns efter time. Temperaturerna i datasetet är lagrat i följande 
format: BCD(tiotal, ental, tiondelar). Bit 3 i tiotal indikerar om det ar minus (1) eller 
plus (0). Tiotal är de fyra lägsta bitarna i byte 2. För att plocka ut dessa bitar används en 
mask med värdet 0x0f. Eftersom formatet är BCD skall de fyra bitarna ner till de lägsta 
bitarna. Nu är ju redan de lägsta bitarna och vi behöver göra något åt detta. Ental fås 
genom ta de 4 högsta bitarna ur den första byten. För att plocka ut dessa används en 
mask med värdet 0xf0. När man tar de högsta fyra bitar måste dessa skiftas fyra steg åt 
höger så att de hamnar i de låga bitarna. Tiondelarna fås genom att ta de fyra lägsta 
bitarna i den första byten. Nu har vi tiotal, ental och tiondelar i separata variabler. Innan 
temperaturen kan beräknas måste den högsta biten i tiotal plockas ut och kontrolleras. 
Den måste även plockas bort från tiotal. För att plocka ut den högsta biten används 
masken 0x08. För att ta bort den högsta biten ur tiotal används masken 0x07. Nu kan 
temperaturen enkelt beräknas genom följande formel: tiotal * 10 + ental + tiondel / 10.0. 
Resultatet multipliceras med 1 om teckenbiten är 0 och -1 om den är satt. 

Luftfuktigheten är lagrad som Binär (Hög, Låg). Detta innebär att Hög skall vara de fyra 
högsta byten och Låg skall vara de fyra lägsta byten. Den tredje biten i Hög indikerar 
om det är ett nytt sensorvärde eller inte. Denna bit måste precis som teckenbiten plockas 
ut och tas bort från hög. Detta sker på samma sätt. 

 

5.2.4 WSSerialComm 

WSSerialComm är den klass som har hand om kommunikationen mot väderstationens 
pc-gränssnitt. 

Följande metoder finns i klassen: 

• WSSerialComm(), som är en konstruktor. I kontruktor skapas ett nytt Command 
objekt och detta sparas i cmd. 

• checkStatus() som kontrollerar om det mottagna datan från pc-gränssnittet är 
korrekt. Metoden kontrollerar om meddelandet är så långt som det skall vara 
enligt datapaketets längdfält. Den kontrollerar även om den checksumma som 
skickats med är korrekt. Om båda dessa test är riktiga skickas true tillbaka. I alla 
andra fall skickas false tillbaka. 

• getCurrent() läser in alla datasets från pc-gränssnittet och kollar vilket som är det 
senaste. Detta dataset returnas som ett WeatherDataobjekt, som innehåller alla 
väderdata. Statusflaggan i WeatherDataobjektet sätts till true. Skulle något bli fel 
skickas ett WeatherDataobjekt tillbaka med status flaggan satt till false. 
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• nextDataSet() är den metod som väljer ett nästa dataset i pc-gränssnittet. Om det 
finns ett nästa dataset returneras true annars returneras false. 

• requestData() är den metod som läser ett dataset från pc-gränssnittet. Om den 
lyckas läsa ett dataset anropas PCWS2000.convertDataSet(data, wd), där data är 
en bytearray som innehåller datasetet och wd är ett WeatherDataobjekt där 
datasetet skall lagras. Är det något som går fel, till exempel finns det inget 
dataset att läsa sätts statusflaggan i WeatherDataobjektet till false. Detta kan 
kontrolles genom att kontrollera längd fältet i datapaketet från pc-gränssnittet. 
Om längden på meddelandet är 1 har inget giltigt dataset fåtts. Metoden 
returnerar ett WeatherDataobjekt. 

• sendCommand() är den metod som skickar ett kommando till pc-gränssnittet. 
Den börjar med att initerar pc-gränssnittet så man kan skicka kommando till 
detta. Det görs genom att skicka CLRRTS CLRDTR. Sedan skickas CLRDTR 
och SETDTR. Om man får tillbaka <ETX>, asciivärde 3, är pc-gränssnittet redo 
för att ta emot ett kommando. Nu skickas ett kommando till pc-gränssnittet. Det 
svar som man får tillbaka måste processas. Detta görs i processResponse. Sedan 
kontrolleras om meddelandet är ok. Detta görs i checkStatus. Är allt ok skickas 
en bytearray tillbaka. Blir något fel kastas ett undantag som talar om vad det var 
som gick fel. 

• processResponse() går igen byte arrayen och byter ut teckenmönster enligt 
följande tabell: 
<ENQ = 5><DC2 = 18> skall bli <STX = 2> 
<ENQ = 5><DC3 = 19> skall bli <ETX = 2> 
<ENQ = 5><NAK = 21> skall bli <ENQ = 5>. 
Metoden returnerar en byte array som nu kan kontrolleras om den är ok. 

• checkSum() kontrollerar om checksumman som finnd med i datapaketet 
stämmer. Om den stämmer returneras true annars false. 

• checkLength() kontrollerar om meddelandets längd stämmer med den längd som 
finns i datapaketet. 

• open() öppnar comporten. Detta görs genom att anropa 
Win32comHelp.CreateFile. Om detta misslyckas kastas ett undantag som talar 
om vad som blev fel. Lyckas CreateFile skapa ett filhandtag till comporten 
konfigureras comporten med de timeout värden som behövs samt de 
inställningar som krävs av pc-gränssnittet. 

• close() stänger filen. 

• read() laser det antal bytes som specificeras av NumBytes. Metoden returnerar 
en bytearray. Om något blir fel kastas ett undantag. 



 Från Sensor till HTTP 
 

- 32 - 

• write() skriver en bytearray till comporten. Skulle någto bli fel kastas ett 
undantag som talar om att något inte fungerade som det skulle. 

 

5.2.5 Win32ComHelp 

Win32ComHelp är en hjälpklass där alla externa funktioner deklareras. Dessa 
funktioner finns i filen kernel32.dll Dessa funktioner skall deklareras som static extern, 
eftersom funktionerna inte tillhör någon klass och finns utanför Common Language 
Runtime (CLR) och är därför unmanage code. Unmanage code hanteras inte av CLR. 
De attribut som finns i klassen är de olika konstanter som används av WIN32 API 
funktionerna. Dessa konstanter är deklarerade som const, eftersom värderna inte skall 
ändras. För att se hur dessa funktioner är deklarerade och vilka värden konstanterna 
skall ha, kan dessa hittas i winbase.h. Se Appendix D för funktionsdeklarationer för 
Win32 API funktioner. 

Följande metoder finns i klassen: 

• Win32ComHelp(), som är en tom konstruktor. 

 

5.2.6 Command 

Command är en klass som innehåller de olika kommandon som man kan skicka till 
väderstationen. Alla kommandon finns i denna klass, men det är bara Request Dataset 
och Next Dataset som används 

Följande metoder finns i klassen: 

• Command(), som är en konstuktor som initerar de olika kommandona. 

Följande egenskaper (properties) finns i klassen: 

• RequestCommand, som returnerar en byte array som innehåller Request Dataset 
kommandot. 

• NextCommand, som returnerar en byte array som innehåller Next Dataset 
kommandot. 

• Activate9Command, som returnerar en byte array som innehåller Activate9 
kommandot. 

• Activate16Command, som returnerar en byte array som innehåller Activate16 
kommandot. 

• StatusCommand, som returnerar en byte array som innehåller Status 
kommandot. 
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• IntervalCommad, som returnerar en byte array som innehåller Set Interval 
kommandot. 

 

5.2.7 PCWS2000 

PCWS200 ör den klass som tolkar datasetet som väderstationen skickar och stoppar in 
dessa värden i ett WeatherDataobjekt. Denna klass innehåller bara statiska attribut och 
metoder. 

Följande metoder finns i klassen: 

• PCWS2000(), en tom konstruktor. 

• calcPressure(), som används för att räkna ut lufttrycket. Lufttrycket returneras 
som en integer. 

• windSpeed(), som beräknar vinhastigheten och returnerar denna som en decimal. 

• calcTemp(), som beräknar temperaturen och returnerar denna som decimal. 

• calcHum(), som beräknar luftfuktigheten. Den högsta biten i hi innehåller 
flaggan för nytt värde. Detta värde sätts till newflag. Metoden returnerar 
luftfuktigheten som byte. 

• windDirection(), som beräknar vindriktingen och returnerar denna som en 
integer. 

• convertDataSet(), som tolkar datan från väderstationen. Denna metod går igen 
datan och plockar ut de olika värdena och placerar dessa rätt Sensor objekt och 
dessa läggs till respektive sensors ArrayList i det WeatherDataobjekt som 
skickas med till metoden. För att se hur datan skall tolkas se Appendix A. 

 

5.2.8 WeatherData 

WeatherData är en klass där avläsningar från väderstationen skall lagras. 

Följande metoder finns i klassen: 

• WeatherData(), en konstruktor som skapar arraylist objekt och lagrar dessa 
th_sensors, thp_sensors, wind_sensors, rain_sensors. 

• setBlockTime(), som sätter block id och time. 

• print(), som går igen en arraylist och skapar en sträng av de värden som varje 
objekt i listan har. Denna sträng returneras. 

• ToString(), skapar en sträng som innehåller ett WeatherDataobjekts alla attribut 
som en sträng. 
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5.2.9 Sensor 
Sensor klassen är en basklass för de andra sensorklasserna och innehåller gemensamma 
attribut får alla sensor klasser. 
Följande metoder finns i klassen: 

• Sensor(), som är en tom konstruktor. Denna behövs för att klasser ärver från 
denna klass. 

• Sensor(), som är en konstruktor. Denna konstruktor tar emot newFlag och name 
och sätter klassen attribut till dessa. 

• getNewFlag(), som returnar statusflaggan som en sträng. 

• getName(), som returnerar namnet som en sträng. 

 

5.2.10 TH_Sensor 

TH_Sensor ärver från Sensor. I denna klass lagras data från en sensor som mäter 
temperatur och luftfuktighet. 

Följande metoder finns i klassen: 

• TH_Sensor(), som är en tom konstruktor. Denna behövs för att THP_Sensor 
ärver från denna klass. 

• TH_Sensor(decimal temp, decimal hum, bool newFlag, string name), som är en 
konstruktor. Denna konstruktor börjar med att anropa basklassenkontrucktor 
med newFlag och name som parametrar. Klassen attribut sätts till de övriga 
parameternas värden. 

• getTemp(), som returnerar temperaturen som som en sträng. 

• getHum(), som returnerar luftfuktigheten som än sträng. 

• ToString(), som returnerar TH_Sensors attribut som en sträng. 

 

5.2.11 THP_Sensor 

THP_Sensor ärver frånTH_Sensor. Denna klass lagrar data från en sensor som mäter 
temperatur, luftfuktighet och lufttryck. 
Följande metoder finns i klassen: 

• THP_Sensor(), som är enkonstruktor. Denna kontruktor börjar ned att anropa 
basklassen kontruktor med temp, hun, newflag och name. Klassen attribut sätts 
till de övriga parameternas värden. 

• getPressure(), som returnerar lufttrycket som en sträng. 
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• ToString(), som returnerar THP_Sensors attribut som en sträng. 

•  

5.2.12 Wind_Sensor 

Wind_Sensor ärver från Sensor och lagrar uppgiter om vindriktning och vindhastighet. 

Följande metoder finns i klassen: 

• WindSensor(), som är en kontruktor. Denna konstruktor börjar med att anropa 
basklassen kontruktor med newflag och name. Klassen attribut sätts till de 
övriga parameternas värden. 

• getSpeed(), som returnerar vindhastigheten som en sträng. 

• getDir(), som returnerar vindriktningen som en sträng. 

• ToString(), som returnerar Wind_Sensors attribut som en sträng. 

 

5.2.13 Rain_Sensor 

Rain_Sensor ärver från Sensor och lagrar information om nederbörden. 

Följande metoder finns i klassen: 

• Rain_Sensor(), som är en kontruktor. Kontruktor börjar med att anropa 
basklassens kontruktor med newFlag och name. Klassen attribut sätts till de 
övriga parameternas värden. 

• getRain(), som returnerar nederbörden som en sträng. 

• ToString(), som returnerar Rain_Sensors attribut som en sträng. 

 

5.2.14 Källkod 

Källkoden för WS SerCom finns i Appendix F. 
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5.3  Databasen 
Databasen hade som krav att stödja att väderstationen kan flyttas till olika mätplatser 
samt stödja olika antal och typer av sensorer. Detta föranledde att den lagrade 
informationen måste delas upp i ett flertal tabeller med en inbördes relation. Med andra 
ord lagras informationen i en relationsdatabas.  

 

 
 
Figur 5.3 En översikt över databasens tabeller och dess inbördes relation 

Implementeringen av databasen utgick från E/R-diagrammet i systemdesignen. 
Entiteterna i E/R-diagrammet motsvaras i implementeringen av en eller flera tabeller: 

Entitet             Tabell(-er)     

Mättillfälle - Measurement 

Mätning - THSensor, THPSensor, WindSensor, RainSensor 

Sensor  - Sensor 

Mätplats - Location 
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5.3.1 Measurement 

I den här tabellen lagras:  

• Ett id för mättillfället 

• Mättillfällets datum  

• Mättillfällets tid 

Id:t är ett unikt nummer vilket representerar ett specifikt mättillfälle. Det här id:t utgör 
en främmande nyckel i de fyra sensortabellerna (THSensor, THPSensor, WindSensor 
samt RainSensor) vilket därmed medför att varje sensorvärde knyts till ett specifikt 
mättillfälle. 

 

5.3.2 THSensor 

I den här tabellen lagras värden för mätningar från THSensorer. THSensorer är de 
sensorer som avläser temperatur och fuktighet. De värden som lagras i tabellen är: 

• Ett id för mätningen 

• Ett id för mättillfället vilket är en främmande nyckel från tabellen Measurement 
(FK MeasureId) 

• Ett sensorid för vilken sensor som stod för mätningen. Detta är en främmande 
nyckel från tabellen Sensor (FK SensorId).  

• Värdet för temperaturen 

• Värdet för fuktigheten 

 

5.3.3 THPSensor 

I den här tabellen lagras värden för mätningar från THPSensorer. THPSensorer är de 
sensorer som avläser temperatur, fuktighet samt lufttryck. De värden som lagras i 
tabellen är: 

• Ett id för mätningen 

• Ett id för mättillfället vilket är en främmande nyckel från tabellen Measurement 
(FK MeasureId) 

• Ett sensorid för vilken sensor som stod för mätningen. Detta är en främmande 
nyckel från tabellen Sensor (FK SensorId).  

• Värdet för temperaturen 

• Värdet för fuktigheten 
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• Värdet för lufttrycket 

 

5.3.4 WindSensor 

I den här tabellen lagras värden för mätningar från WindSensorer. WindSensorer är de 
sensorer som avläser vindens riktning och hastighet. De värden som lagras i tabellen är: 

• Ett id för mätningen 

• Ett id för mättillfället vilket är en främmande nyckel från tabellen Measurement 
(FK MeasureId) 

• Ett sensorid för vilken sensor som stod för mätningen. Detta är en främmande 
nyckel från tabellen Sensor (FK SensorId).  

• Värdet för vindens riktning 

• Värdet för vindens hastighet 

 

5.3.5 RainSensor 

I den här tabellen lagras värden för mätningar från RainSensorer. RainSensorer är de 
sensorer som avläser nederbörden. De värden som lagras i tabellen är: 

• Ett id för mätningen 

• Ett id för mättillfället vilket är en främmande nyckel från tabellen Measurement 
(FK MeasureId) 

• Ett sensorid för vilken sensor som stod för mätningen. Detta är en främmande 
nyckel från tabellen Sensor (FK SensorId).  

• Värdet för nederbörden (Precipitation) 

 

5.3.6 Sensor 

I den här tabellen lagras information angående sensorerna. De värden som lagras i 
tabellen är: 

• Ett id för sensorn, vilket är en främmande nyckel i de fyra sensortabellerna. 

• Ett id för mätplatsen. Detta är en främmande nyckel från tabellen Location 

• Sensorns typ vilken kan vara någon av de fyra sensortyperna. 

• En utförligare beskrivning av den specifika sensorn   
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5.3.7 Location 

I den här tabellen lagras information angående mätplatser. Mätplatsen identifieras med 
ett unikt id (LocationId), vilket är en främmande nyckel i tabellen Sensor, och knyter 
därmed varje sensor till en specifik mätplats. En utförligare beskrivning av mätplatsen 
lagras även i denna tabell. 

 

5.3.8 SQL-satser för skapandet av databasen 

De SQL-kommandon som använts för att skapa databasen finns att tillgå i Appendix E. 

 

5.4 Web Servicen 
Web Servicen består dels av metoder som kan anropas utifrån och dels metoder som 
enbart anropas inom applikationen. De utifrån anropbara metoderna, så kallade Web 
Methods, tillhandahåller informationen från väderstationen. Den här informationen kan 
delas upp i aktuell och historisk.  

 

5.4.1 Den aktuella informationen 

För den aktuella informationen står följande metoder: 

• getOutTemperature 

• getOutHumidity 

• getWindSpeed 

• getWindDirection 

• getPrecipitation 

• getPressure 

• getInTemperature 

• getInHumidity 

• getAllSensors 

Samtliga av ovan metoder returnerar en sträng med värdet av den efterfrågade 
väderdatan förutom getAllSensors. Här returneras en array med väderdata från samtliga 
sensorer. 
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5.4.2 Den historiska informationen 

Den historiska informationen tillhandahålls i form av max, min eller medelvärde från en 
specifik sensor under ett givet intervall. De metoder som tillhandahåller historisk 
information är: 

• dayHistory – Returnerar en given dags max, min eller medelvärde för en 
specifik sensor  

• monthHistory – Returnerar en given månads max, min eller medelvärde för 
specifik sensor 

• yearHistory – Returnerar ett givet års max, min eller medelvärde för en specifik 
sensor 

• customHistory – Returnerar ett givet intervalls max, min eller medelvärde för 
en specifik sensor 

Samtliga av dessa metoder har tre eller fyra inparametrar. Dels en parameter för vilken 
sensor som efterfrågas dels en parameter för vilket datum i form av en specifik dag, 
månad eller år som efterfrågas. Custom History-funktionen skiljer sig lite vad beträffar 
parametrar för datum då den har två stycken. En för varje datum mellan vilken förfrågan 
görs. Exempelvis skickas ’2003-06-01’ och ’2003-08-31’ med i anropet för att erhålla 
information berörande en specifik sensor mellan den 1 juni och den 31 augusti år 2003. 

Vad beträffar parametern för vilken sensor som efterfrågas är den kopplad till ett index 
för de aktuella sensorerna. Detta index finns att tillgå antingen via Web Servicens 
testsida eller på informationssidan (ASP.NET-klienten). 

Vidare bör poängteras att attributet SOAPRpcMethod måste anges för de Web Methods 
som har ingående parametrar. Om detta inte görs kommer metoden tolka de ingående 
parametrarna som tomma eller satta med defaultvärden. Exempelvis tolkas en sträng 
som ”” och en integer som 0. 

 

5.4.3 Kontakt med WS Servern 

För att erhålla de aktuella värdena från väderstationen är Web Servicen tvungen att 
kontakta WS Servern. Detta sker i funktionen getCurrentData. Eftersom WS Servern 
och Web Servicen inte är tvungna att vara belägna på samma dator sker 
kommunikationen via HTTP. Kommuikationen upprättas av Web Servicen med hjälp av 
en HTTP-kanal gentemot WS Servern. Därefter anropas den funktion hos WS Servern 
vilken returnerar den aktuella väderdatan från väderstationen. Ansvaret för upprättandet 
samt avslutandet av HTTP-kanalen ligger hos Web Servicen. 
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5.4.4 Kontakt med databasen 

För att kunna tillhandahålla den historiska informationen är Web Servicen tvungen att 
göra en förfrågan mot databasen vilket kräver att en anslutning upprättas. För detta 
ändamål används drivrutinen MySQLDriverCS vilken finns beskriven i avsnitt 5.1.4. 

  

5.4.5 Felhantering 

Vid en förfrågan mot Web Servicen är det en rad saker som kan gå fel. Det ligger under 
Web Servicens ansvar att förmedla tillräcklig information till den anropande klienten så 
att denna förstår vad som gått fel. Ifall klienten var ansvarig för att felet uppstod 
informera vad klienten kan göra för att åtgärda felet. 

De fel eller undantag (exceptions) som returneras till klienten kan vara: 

• Fel typ av eller fel värde på ingående parameter 

• Ingen anslutning till WS Servern kunde upprättas 

• Ingen anslutning till databasen kunde upprättas 

Då fel typ av parameter skickas med en anropad Web Method tas det om hand av .NET 
Framework vilken returnerar ett System.FormatException. Detta Exception informerar 
om att den ingående parametern inte kunde användas som den ingående parametertypen. 

Vid anrop till de Web Methods som tillhandahåller den historiska informationen kan 
den ingående parametern för efterfrågad sensor vara av korrekt typ men överstiga värdet 
för indexet av antal aktuella sensorer. Detta kontrolleras av Web Servicen i funktionen 
controlInput. Då fel påträffas returneras ett SOAP-exception med utförlig information 
att värdet på den ingående parametern har överstigit index för antal aktuella sensorer 
samt en förteckning över de aktuella sensorerna med respektive indexvärde. 

Vid fel vad beträffar anslutningen till WS Servern samt databasen returneras även i de 
fallen ett SOAP-exception med information vad som inträffat. Här kan i och för sig inte 
klienten påverka situationen men det är ändå att föredra att informera klienten istället 
för att returnera en tom sträng. 

 

5.4.6 Källkod och WSDL-dokument 

Källkoden för Web Servicen finns att tillgå i Appendix H. 

WSDL-dokumentet finns att tillgå i Appendix I.  

Här är enbart den del vilken redovisar kontakt med hjälp av SOAP 
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5.5 ASP.NET-klient 
ASP.NET-klienten är utvecklad i Microsoft Visual Studio.NET och skriven i 
programmeringsspråket C#. Klienten består av två aspx-sidor. Första sidan är en ren 
informationssida berörande Web Servicen och dess tekniska detaljer. Dess interaktiva 
del består enbart av en länk till den andra sidan vilken är ett Webinterface vilket 
utnyttjar och presenterar informationen från Web Servicen Det är med andra ord sidan 
med Webinterfacet som utgör själva klienten mot Web Servicen. 

För skärmbilder se avsnitt 7.1. 

5.5.1 Webinterface.aspx 

Webinterfacet består av en klass, webinterface. Den har hand om presentationen av 
sidan där Web Servicens metoder redovisas med specifik information berörande deras 
namn, eventuella parametrar samt returnerade datatyper. Då klienten stödjer att 
metoderna kan anropas och testas ansvarar klassen även för kontakten med Web 
Servicen och presentation av resultatet från Web Servicens metoder eller eventuella 
SOAP-Exceptions som kastas av Web Servicen. 

Klassen består av följande metoder: 

• btnSeeMethod_Click() Presenterar metodens namn, eventuella parametrar, 
returtyper samt en beskrivning av den av användaren valda metoden när 
knappen See Method trycks ner. 

• setDateVisible() Osynliggör textboxarna för det andra datumet som enbart 
används då man anropar metoden customWeather hos Web Servicen. 

• setParameterVisible() Synliggör eventuella parametrar för den valda metoden 
så användaren kan ange värden för dessa innan han testar metoden. 

• clearTextBoxes() Tömmer alla textboxarna där användaren kan ange 
parametern för datum. 

• adjustMonthDay() Justerar värdet för månad och dag i textboxarna om värdet 
är under tio. Exempelvis ändras en 2:a till ”02”. 

• controlDate() Kontrollerar om de datumvärden som användaren angett är 
korrekta. Den tillåter med andra ord inte den 31 februari som ett värde att skicka 
med som parameter. 

• btnInvoke_Click() Anropar den metod i webinterfacet som har hand om 
anropet till den metod hos Web Servicen som användaren har valt att testa när 
knappen Invoke trycks ner.  

• getCurrentWeather() Anropar den metod för aktuell väderinformation hos 
WebServicen som användaren har valt och presenterar resultatet. 
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• getYearWeather() Anropar metoden yearHistory hos WebServicen om värdena 
för de ingående parametrarna är korrekta och presenterar reultatet. 

• getMonthWeather() Anropar metoden monthHistory hos WebServicen om 
värdena för de ingående parametrarna är korrekta och presenterar reultatet. 

• getDayWeather() Anropar metoden dayHistory hos WebServicen om värdena 
för de ingående parametrarna är korrekta och presenterar reultatet. 

• getCustomWeather() Anropar metoden customHistory hos WebServicen om 
värdena för de ingående parametrarna är korrekta och presenterar reultatet. 

• controlSoapException() Presenterar information från det SOAP-exception som 
kastats av Web Servicen. 

 

5.5.2 Kontakten med Web Servicen 

Kontakten med Web Servicen sker med hjälp av en Web Reference i Visual 
Studio.NET. Web Referencen är en proxy vilket innebär att den är ett objekt som tillåter 
en applikation att anropa Web Servicen som om den låg på samma dator. Proxyn sätter 
ihop applikationens förfrågan mot Web Servicen till ett SOAP-meddelande och sänder 
iväg det till Web Servicen. Proxyn är även ansvarig för de inkommande SOAP-
meddelandena med resultat från Web Servicen. Den behandlar dem och levererar dem 
till applikationen. Tack vare proxyn behöver utvecklaren inte bemöda sig med 
skapandet av eller tolkning av de skickade SOAP-meddelandena. 

 

5.5.3 Källkod 

Källkoden för ASP.NET-klienten finns att tillgå i Appendix J. 

 

5.6 J2ME-klient 
J2ME( Java 2 Micro Edition ) är en del i Java 2 familjen och riktar sig mot applikationer 
för mindre enheter såsom exempelvis mobiltelefoner. J2ME delas upp i två delar: 
konfigurationer och profiler. Konfigurationen definierar vilka klasser som finns 
tillgängliga samt vilken virtuell maskin (virtual machine) som kommer användas. 
Profilen däremot arbetar ovanför konfigurationen och består av specifika klasser och 
annat som definieras för typer av enhet (ex. mobiltelefoner, personliga digitala 
assistenter). 

 J2ME-klienten är en så kallad MIDlet vilket innebär att den är en MIDP-applikation. 
MIDP (Mobile Information Device Profile) är den profil som används till applikationer 
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utvecklade för exempelvis mobiltelefoner. MIDP arbetar över konfigurationen CLDC ( 
Connected Limited Device Configuration). 

J2ME-klienten har utvecklats i programmet J2ME Wireless Toolkit. J2ME Wireless 
Toolkit är en samling av verktyg för utveckling av Java applikationer riktade mot PDA 
(Personal Digit Assistances) samt mobiltelefoner. J2ME Wireless Toolkit förser 
utvecklaren med dokumentation, exempel och framförallt en miljö vilken skall 
efterlikna verkligheten. 

För skärmbilder se avsnitt 7.2 

5.6.1 Klassen WSj2me 

J2ME-klienten består av en klass, WSj2me. Denna klass har hand om kontakten med 
Web Servicen samt presentationen av aktuell eller historisk väderinformation till 
användaren. 

Klassen består av följande metoder: 

• main() - Applikationens main-metod. 

• startApp() – Metod vilken startar MIDleten och laddar in startList:en till 
displayen. 

• pauseApp() - Metod vilken pausar MIDleten. 

• destroyApp() - Metod vilken stänger ner MIDleten. 

• commandAction() – Lyssnar och reagerar på användarens interaktivitet såsom 
val av alternativ i listor eller kommando.  

• controlDate() – Kontrollerar och justerar de av användaren angivna värdena för 
datum. 

• clearStringItems() – Rensar de String Items som används vid presentationen av 
väderinformationen. 

• callHistoricalMethod() – Anropar Web Servicens metoder för historisk 
väderinformation med aktuella parametrar och presenterar därefter resultatet 

• callCurrentMethod() - Anropar Web Servicens metoder för aktuell 
väderinformation för att sedan presentera resultatet.  

• setSoapRequest() – Sätter parametrar för Soap-meddelandet till Web Servicen. 

• setErrorMessage() – Visar ett allmänt felmeddelande att det inte gick att 
utnyttja Web Servicen. 

Applikationen ger möjlighet att se den aktuella väderinformationen från samtliga 
sensorer. Vad beträffar den historiska väderinformationen kan statistik berörande max, 
min och medelvärde för ett år, en månad eller en specifik dag presenteras. 
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5.6.2 Lists och forms 

Applikationen består av en rad lists och forms vilka kan ses som separata sidor som 
laddas in till displayen.  

• startList – Ger användaren valet mellan aktuell eller historisk väderinformation. 

• currentSensorList – Presenterar vilka sensorer användaren kan välja för aktuell 
väderinformation. 

• currentResultForm – Presenterar den aktuella väderinformationen. 

• historySensorList - Presenterar vilka sensorer användaren kan välja för 
historisk väderinformation. 

• historyChoiceForm – Ger användaren möjlighet att välja sort av statistik (max, 
min och/eller medelvärde) samt ange ett år, en månad eller en specifik dag för 
vilken statistiken skall presenteras. 

• historyResultForm – Presenterar den historiska väderinformationen 

I avsnitt 7.2 framgår hur klienten ser ut när den körs i J2ME Wireless Toolkit. 

 

5.6.3 Kontakten med Web Servicen 

Kommunikationen med Web Servicen sker med SOAP-meddelanden. För att skapa de 
utgående SOAP-meddelandena och läsa av de inkommande SOAP-meddelandena har 
ett open source SOAP API använts. API:t heter kSOAP och har utvecklats av enhydra. 
Det finns att hämta på http://ksoap.enhydra.org/software/downloads/index.html. 
KSOAP består av en rad paket med tillhörande klasser vilka möjliggör kommunikation 
via SOAP från J2ME-applikationer. 

5.6.4 Källkod 

Källkoden för J2ME-klienten finns att tillgå i Appendix K 

 

5.7 Wap2-klient 
Wap2 är baserad på xhtml som har likadana taggar som html. Xhtml finns i olika 
varianter och en variant är xhtml Modularization. Denna variant är avsedd att fungera 
som en bas för de som vill skapa sig egna varianter av xhtml. Ur denna variant har 
xhtml-basic framtagits av W3C som är avsedd för mobila enheter så som 
mobiltelefoner. Wapforum organisationen som har för avsikt att ta fram en 
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mobilstandard har tagit fram xhtml Mobile Profile som i själva verket är xhtml-basic 
förutom att den innehåller några extra taggar.  

Båda varianterna bygger på moduler ur xhtml Modularization. I framtiden kan xhtml 
Mobile Profile byggas ut med extra moduler.  

Wap2-klienten har utvecklats i Microsoft Visual Studio .NET och Openwave Mobile 
Browser v6 som har stöd för Wap2 (xhtml Mobile Profile). 

Koden för Wap2-klienten består av två filer, en html fil och en C# fil som innehåller ett 
formulär.  

För skärmbilder se avsnitt 7.3 

5.7.1 Klassen xhtml 

Wap2-klienten består av en klass och den heter xhtml. Denna klass har hand om 
kontakten med Web servicen samt kollar vilket alternativ som valts i rullgardinen i 
xhtml koden. Wap2-klienten kan visa aktuell information från samtliga sensorer, 
antingen en i taget eller alla gemensamt. Klassen innehåller endast en metod: 

btGet_Click() - Reagerar på användarens valda alternativ i rullgardin menyn. 

 

5.7.2 Kontakten med Web Servicen 

Kontakten med Web servicen sker via SOAP-meddelanden. För att skapa de utgående 
och ta hand om de inkommande SOAP-meddelandena används en Web reference i 
Visual Studio .NET. För en utförligare beskrivning av Web References se avsnitt 5.5.2 

5.7.3 Källkod 

Koden för WAP2-klienten finns att tillgå i Appendix L 

 

5.8 Pocket PC-klient 
PocketPC- klienten är skapad i Microsoft Visual Studio .NET 2003. För att en 
PocketPC applikation skall skapas måste projektet vara av typen Smart Device 
Application och tala om vilket operativsystem applikationen skall köras på. I detta fall 
valdes PocketPC.  

Det som skiljer emot en vanlig Windows Application är att man har mindre antal 
kontroller som man kan använda sig av. De kontroller som man har tillgång till har inte 
lika många inställningsmöjligheter som finns i dess motsvarigheter för Windows 
Application för vanliga windowsdatorer. 



 Från Sensor till HTTP 
 

- 47 - 

Visual Studio skapar en metod InitializeComponent(), som initierar de komponenter 
man har använt på formuläret. 

För att kunna testköra sitt program erbjuder Visual Studio .NET 2003 en emulator för 
PocketPC. Detta är bra eftersom man kan utveckla program för PocketPC utan att äga 
en själv. Har man PocketPC ansluten till datorn med hjälp av ActiveSync, kan Visual 
Studio .NET 2003 föra över programmet till PocketPC och köra det där. Detta val får 
man när programmet körs från utvecklingsverktyget. När programmet körs är det första 
som händer att emulatorn startas. Sedan laddas applikation in och kan köras precis som 
om den var installerad på en riktig PocketPC. För skärmbilder av klienten se avsnitt 7.4.  

 

5.8.1 Klassen WeatherPC 

Klienten består av en klass, WeatherPC. Den har hand om allt vad berör kontakten med 
Web Servicen till presentationen av väderinformationen.  

Följande metoder hanterar de olika menyalternativen. Dessa metoder anropar i sin tur en 
metod vilken anropar Web Servicen. 

• mnuInTemp_Click() 

• mnuInHum_Click() 

• mnuInBoth_Click() 

• mnuOutTemp_Click() 

• mnuOutHum_Click() 

• mnuOutBoth_Click() 

• mnuRainPercip_Click() 

• mnuWindSpeed_Click() 

• mnuWindDir_Click() 

• mnuWindBoth_Click() 

• mnuGetAll_Click() 

• mnuPressure_Click() 

Följande metoder anropar motsvarande metod i Web Servicen och visar svaret i 
respektive textruta. Om något skulle gå fel vid kontakten med Web Servicen visas ett 
enkelt felmeddelande som informerar användaren att något blev fel och att försöka 
senare. 

• getInTemp() 

• getInHum() 
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• getOutTemp() 

• getOutHum() 

• getWindSpeed() 

• getWindDir() 

• getPercip() 

• getAirPressure() 

• getAll() 

Följande metoder har hand om grafiska bitar såsom muspekarens utseende och tömning 
av innehåll i textrutorna. 

• setCursor() – setCursor används för att ändra på muspekaren. De två lägena är 
pil eller timglas, som indikerar att programmet är upptaget med att hämta 
information från Web Servicen. 

• emptyAllTextField() – Denna metod tömmer samtliga textrutor på text i 
programmet. Metoden anropa emptyTextField för att tömma en textruta. 

• emptyTextField() - Denna metod tömmer en textruta. Den sätter Text 
egenskapen till ””. 

 

5.8.2 Kontakten med Web Servicen 

För att få kontakt med Web Servicen skapas en Web Reference till denna. För 
utförligare information berörande Web Referencen se avsnitt 5.5.2 . 

5.8.3 Källkod 

Källkoden för Pocket PC-klienten finns i Appendix M 
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6 Sluttestning 
I följande avsnitt presenteras det sluttest som utförts på systemet. Här testas även 
klienterna och kommunikationen mot databasen. 

Testning av de utvecklade applikationerna samt den modul som kommunicerar med 
väderstationen har skett kontinuerligt under utvecklingsarbetet i de enskilda 
utvecklingsverktygen. Som sluttest har systemet installerats på respektive plattform och 
enhet på det lokala nätverket på högskolan i Trollhättan (Se Figur 6.1). 

Väderstationen har anslutits till dator A på vilken WS Servern och WS SerCom också är 
belägna. På dator C har Web Servicen placerats medans databasen finns belägen på 
dator B. Därmed är Web Servicen samt databasen åtskiljda dels från varandra och dels 
från den dator till vilken väderstationen är ansluten. 

Klienterna i sin tur är verksamma från antingen en dator (ASP.NET-klienten och J2ME-
klienten) eller från den enhet till vilken klienten är utvecklad (Pocket PC-klienten och 
WAP2-klienten). WAP2-klienten representeras i figur 6.1 av dels en dator och dels en 
handdator. Detta för att påvisa att handdatorn tar del av den xhtmlsida hos dator G som 
utgör klienten mot Web Servicen. 

Testet har genomförts under en längre period, främst för att testa att WS Servern 
kontinuerligt lagrar väderdatan i databasen var 30:e minut. 
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Figur 6.1 Översikt över testmiljön 
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6.1 Testning av klienterna 
Samtliga fyra klienter genomgår samma testningsprocedur. Proceduren innefattar 
testning av samtliga metoder hos Web Servicen som klienten är utvecklad för. Vidare 
testas hur klienterna reagerar då Web Servicen, WS Server, databasen eller 
väderstationen inte är tillgängliga.  

 

Klient: ASP.NET 

ASP.NET-klienten har placerats på dator D och testats via webbläsaren. 

Funktion Status Anmärkning 
getOutTemperature() OK  
getOutHumidity() OK  
getWindSpeed() OK Visar värdet 10 m/s trots att vindmätaren är 

placerad inomhus. 
getWindDirection() OK  
getPrecipitation() OK Visar No Value då denna sensor ej är ansluten 
getPressure() OK  
getInTemperature() OK  
getInHumidity() OK  
getAllSensors() OK  
dayHistory() OK  
monthHistory() OK  
yearHistory() OK  
customHistory() OK  
WS Server inte 
tillgänglig 

OK Visar information från Web Servicens SOAP-
Exception 

Databasen inte 
tillgänglig 

OK Visar information från Web Servicens SOAP-
Exception 

Väderstationen inte 
ansluten  

 Visar information från Web Servicens SOAP-
Exception 

Web Service inte 
tillgänglig 

OK Visar information från Web Servicens SOAP-
Exception 
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Klient: J2ME 

J2ME-klienten vilken är placerad på dator D har testats med hjälp av J2ME Wireless 
Toolkit (vilket tillhandahåller en emulator för J2ME-applikationer) då ingen telefon 
med fungerande GPRS-anslutning fanns tillgänglig. 

Funktion Status Anmärkning 
getOutTemperature() OK  
getOutHumidity() OK  
getWindSpeed() OK Visar värdet 10 m/s trots att vindmätaren är 

placerad inomhus. 
getWindDirection() OK  
getPrecipitation() OK Visar No Value då denna sensor ej är ansluten 
getPressure() OK  
getInTemperature() OK  
getInHumidity() OK  
getAllSensors() OK  
dayHistory() OK  
monthHistory() OK  
yearHistory() OK  
customHistory() OK  
WS Server inte 
tillgänglig 

OK Visar ett allmänt felmeddelande i displayen samt 
skriver ut utförligare information till 
utvecklingsverktyget.  

Databasen inte 
tillgänglig 

OK Visar ett allmänt felmeddelande i displayen samt 
skriver ut utförligare information till 
utvecklingsverktyget. 

Väderstationen inte 
ansluten  

OK Visar ett allmänt felmeddelande i displayen samt 
skriver ut utförligare information till 
utvecklingsverktyget. 

Web Service inte 
tillgänglig 

OK Visar ett allmänt felmeddelande i displayen samt 
skriver ut utförligare information till 
utvecklingsverktyget. 
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Klient: WAP2.0 

WAP2 har testats i en vanlig webbläsare, i en openwave SDK simulator (vilket är en 
testmiljö för mobila enheter med WAP2-stöd) samt i en PDA (hp iPAQ Pocket PC 
5500). 

Funktion Status Anmärkning 
getOutTemperature() OK  
getOutHumidity() OK  
getWindSpeed() OK Visar värdet 10 m/s trots att vindmätaren är 

placerad inomhus. 
getWindDirection() OK  
getPrecipitation() OK Visar No Value då denna sensor ej är ansluten 
getPressure() OK  
getInTemperature() OK  
getInHumidity() OK  
getAllSensors() OK  
WS Server inte 
tillgänglig 

OK Visar allmänt felmeddelande att det inte gått att 
utnyttja Web Servicen 

Databasen inte 
tillgänglig 

OK Visar allmänt felmeddelande att det inte gått att 
utnyttja Web Servicen 

Väderstationen inte 
ansluten  

OK Visar allmänt felmeddelande att det inte gått att 
utnyttja Web Servicen 

Web Service inte 
tillgänglig 

OK Visar allmänt felmeddelande att det inte gått att 
utnyttja Web Servicen 
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Klient: Pocket PC 

Pocket PC-klienten har testats i en hp iPAQ Pocket PC 5500 samt i en Pocket PC 2000 
emulator vilken finns att tillgå i Visual Studio.NET 2003. 

Funktion Status Anmärkning 
getOutTemperature() OK  
getOutHumidity() OK  
getWindSpeed() OK Visar värdet 10 m/s trots att vindmätaren är 

placerad inomhus. 
getWindDirection() OK  
getPrecipitation() OK Visar No Value då denna sensor ej är ansluten 
getPressure() OK  
getInTemperature() OK  
getInHumidity() OK  
getAllSensors() OK  
WS Server inte 
tillgänglig 

OK Visar allmänt felmeddelande att det inte gått att 
kontakta väderstationen 

Databasen inte 
tillgänglig 

OK Visar allmänt felmeddelande att det inte gått att 
kontakta väderstationen 

Väderstationen inte 
ansluten  

OK Visar allmänt felmeddelande att det inte gått att 
kontakta väderstationen 

Web Service inte 
tillgänglig 

OK Får ett felmeddelande, men det dröjer ett tag 

 

6.2 Testning av Web Servicen 
Testningen av Web Servicen har utförts via den tillhörande testsidan där metoderna kan 
påkallas. De SOAP-exception som returneras från Web Servicen kan avläsas i 
webbläsaren om man slår av alternativet ”Show friendly HTTP error messages” under 
Internet-Alternativ. 

Test Status Anmärkning 
WS Server inte 
tillgänglig 

OK Kastar SOAP exception med information att 
WSServer inte kunde nås. 

Databasen inte 
tillgänglig 

OK Kastar SOAP exception med information att 
databasen inte kunde nås. 

Väderstationen inte 
ansluten  

OK Kastar SOAP exception med information att WS 
Servern inte kunde nå väderstationen. 

Samtidiga 
förfrågningnar från 
klienter 

OK  
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6.3 Testning av WS Servern 
Test Status Anmärkning 
Lagring av väderdata var 
30:e minut 

OK  

Databasen inte 
tillgänglig 

OK Skriver ut felmeddelande i konsolen 

Väderstationen inte 
ansluten  

OK Får felmeddelande från WS SerCom och om textfilen 
inte har aktuell väderdata (< 5 min) och Web Servicen 
har gjort en förfrågan returneras felet tillbaka till Web 
Servicen.  

Test om filen inte finns OK Om filen inte finns så skapas den 
Samtidiga 
förfrågningnar 

OK Tas om hand av en samling trådar 

 

6.4 Testning av WS SerCom 
Test Status Anmärkning 
Väderstationen inte 
ansluten 

OK Returnerar ett Weatherdataobjekt med statusen false 

Finns inget dataset hos 
pc-gränssnittet 

OK Returnerar ett Weatherdataobjekt med statusen false 

 

6.5 Kommentar av sluttest 
Sluttest påvisar att väderdata från väderstaionens sensorer kan hämtas. Väderdatan kan 
vidare lagras i databasen eller i den textfil, vilken tillhandahåller väderdatan till Web 
Servicen. Web Servicen i sin tur kan leverera aktuell eller historisk väderinformation till 
de anropande klienterna vilka presenterar resultatet. Vidare har påvisats att Web 
Servicen samt databasen kan placeras på en annan dator än den dator till vilken 
väderstationen är ansluten. 

Angående de avlästa värdena av väderstationens sensorer så råder en del oklarheter. 
Alla sensorvärden som lästs av har jämförts med det medföljande programmet till 
väderstationen. Här överensstämmer samtliga värden förutom värdet för vindhastighet. 
Det medföljande programmet visar 0 m/s för vindhastighet medan vårat resultat visar 10 
m/s. Ytterligare råder en tvetydighet i vilka sensorer som är aktiva. WS Sercom-
modulen kan läsa av samtliga anslutna sensorer trots att det medföljda programmet 
enbart registrerar vindmätaren och inomhusmätaren. 

Inomhustemperaturen har dessutom verifierats mot en termometer belägen i samma rum 
som väderstationen. Detsamma gäller för utomhustemperaturen då denna sensor är 
placerad i samma rum. Luftfuktigheten har inte verifierats mot någon annan 
mätutrustning då det inte funnits någon tillgänglig. Vad beträffar regnmätaren har den 
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inte anslutits och presentationen av inget värde för sensorn överensstämmer med 
verkligheten. Vindhastighet har antagits vara 0 m/s då vindmätaren är belägen inomhus. 

Berörande dessa skillnader eller felaktiga presenterade värden så har vi inte utfört några 
åtgärder eller vidare kontroller av själva väderstationen. Detta eftersom rapporten är 
avgränsad till enbart avläsning av sensorerna och ger ingen garanti för exakta eller för 
den delen riktiga värden. 
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7 Pappersdemonstration 
För att presentera hur de fyra klienterna ser ut och förfarandet vid utnyttjandet 
av dem följer här en pappersdemonstration.  

 

7.1 ASP.NET-klienten 
ASP.NET-klienten vilken utgör Web Servicens officiella informationssida är placerad 
på dator D. ASP.NET-klienten består av två aspx-sidor. En sida med information 
berörande Web Servicen och en sida där man kan se mer specifik information om och 
testa Web Servicens metoder. 

 

7.1.1 weatherservice.aspx 

ASP.NET-klientens första sida(weatherservice.aspx) delger information om Web 
Servicen. Här framgår Web Servicens namn, URL och de anropbara metoderna hos 
Web Servicen. Vidare delges URL:en till Web Servicens WSDL-dokument samt en 
länk till ASP.NET-klientens andra sida(webinterface.aspx) vilken är ett webinterface 
mot Web Servicen. Sist i den tekniska informationen återfinns indexet för 
väderstationens sensorer. 
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7.1.2 webinterface.aspx 

Webinterfacet tillhandahåller en miljö där de metoder som är anropbara hos Web 
Servicen presenteras med mer specifik information om vad de gör, vilka de eventuella 
ingående parametrarna är samt vilken datatyp som returneras. 

Användaren väljer en metod i dropdownlisten till vänster och information berörande 
den valda metoden presenteras då knappen See Method trycks ner. Om metoden har 
ingående parametrar, vilket är fallet för de metoder som tillhandahåller historisk 
väderinformation, synliggörs även dropdownlistor samt textboxar för att användaren 
skall kunna ange desamma.  
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Då eventuella parametrar för sensorer, datum och statistik har angetts trycker 
användaren på Invoke-knappen. Om de angivna datumen är korrekta kommer resultatet 
från Web Servicen presenteras under texten ”Return Type”.  
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Resultatet från Web Servicen är förhoppningsvis aktuell eller historisk väderinformation 
beroende på vald metod och presenteras då i fet stil med en tillhörande text såsom 
exempelvis "The Indoor Temperature is currently 26,2 C". Men om något fel eventuellt 
skulle uppstå visas istället ett felmeddelande grundat på det SOAP-Exception som 
kastas av Web Servicen. Det kan exempelvis handla om problem vid kommunikationen 
med databasen vilket föranleder till följande meddelande:  
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7.2 J2ME-klienten  
Då applikationen startas visas en meny (Figur 7.2.1 
startList) där användaren kan välja att ta del av aktuell 
eller historisk väderinformation. 

 

 

 

 

 

 
Figur 7.2.1 

Aktuell väderinformation 

Vid val av aktuell väderinformation presenteras de 
sensorer som användaren kan välja (Figur 7.2.2 
currentSensorList). För att se en fullständig redovisning 
av alla sensorer väljs det sista alternativet All Sensors. Då 
användaren väljer ett alternativ i listan försöker J2ME-
klienten att kontakta Web Servicen och anropa den Web 
Method vilken motsvarar användarens val. 

 

 
Figur 7.2.2 

Den aktuella väderinformationen presenteras därefter för 
användaren om det så är för en enskild sensor eller för 
samtliga sensorer (Figur 7.2.3 currentResultForm). 

 

 

 

 

 
Figur 7.4.3 
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Historisk väderinformation 

Vid val av historisk väderinformation i startmenyn 
presenteras de sensorer användaren kan välja (Figur 
7.2.4historySensorList). 

 

 

 

 

 
Figur 7.2.4 

 

Efter val av sensor ges användaren möjlighet att välja typ 
av statistik (max, min eller medelvärde) samt för vilken 
period statistiken skall gälla (Figur 7.2.5 
historyChoiceForm). Vid val av statistik kan mer än ett 
alternativ anges, exempelvis min och medel (Average). 
Beträffande den period för vilken statistik skall 
presenteras kan användaren ange ett år, en månad eller ett 
specifikt datum via de tre textboxarna. Ett år specificeras 
genom att utelämna textboxarna för månad och dag. 
Likaledes utelämnas textboxen för dag då intresset är av 
en specifik månad. Då samtliga textboxar är ifyllda 
kommer statistik presenteras för ett specifikt datum. 

Figur 7.2.5 
 

Då användaren trycker på OK-kommandot försöker 
J2ME-klienten att kontakta Web Servicen och anropa den 
Web Method vilken motsvarar användarens val. 
Resultatet för den historiska väderinformationen 
presenteras därefter för användaren (7.2.6 
historyResultForm). 

 

 

Figur 7.2.6 
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7.3 Wap2-klienten 
När det surfas till Wap2-klienten så ser den ut enligt 
figuren till höger. Det finns inte mycket att välja på 
eftersom sidan är gjord för en enhet med liten display.  

 

 

 

 

 

Det finns en rullgardin vilken listar en förteckning över 
väderstationens sensorer enligt figuren till höger. Här kan 
man välja vilken väderinformation man är intresserad av. 
För att se väderinformationen för samtliga sensorer väljer 
man menyalternativet All Sensors. 

 

 

 

 

Efter att man valt en sensor klickar man på knappen Get 
enligt figuren till höger och värden från den valda 
sensorn kommer att visas. 

 

 

 

 

 

Resultatet visas under knappen Get enligt figuren till 
höger. Är man intresserad av andra värden går man till 
väga enligt förfarandet ovan. 
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7.4 PocketPC klienten 
När Weather har startas ser det ut som på figuren 
7.4.1. Längst ner finns en meny där man kan välja 
vilken väderdata man vill se. Man kan välja att 
hämta alla värden, menyalternativet Get All. 

Meny är grupperad efter väderdata som hör 
samman. Grupperingen är förjande: 

• Indoor – Inomhustemperatur och 
inomhusluftfuktighet. 

• Outdoor – Utomhustemperatur och 
utomhusluftfuktighet. 

• Wind – Vindhastighet och vindriktning. 

• Rain – Nederbörden 

• Air pressure – lufttrycket. 
Figur 7.4.1 

 

Har en grupp fler än ett alternativ kan dessa 
hämtas enskilt eller alla samtidigt. 

Se figuren 7.4.2 för hur en sådan meny kan se ut. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7.4.2 
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Det första som händer när väderdata hämtas är att 
textfälten töms. Där efter hämtas värdena från 
Web serivcen. Lyckas hämtningen visas resultat i 
textrutorna. Figur 7.4.3 visar hur det ser ut när alla 
värden har hämtats. I figur 7.4.4 visas hur det ser 
ut när användaren har hämtat 
inomhusluftfuktigheten.  

 

 

 

Figur 7.4.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7.4.4 
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8 Slutsats 
I följande kapitel kommer vi att verifiera att de krav vi ställt på systemet och dess 
intressenter har uppfyllts. Om så ej är fallet ges en förklaring till varför detta krav 
inte har uppnåtts. Vidare verifieras målen och avslutningsvis ges rekomendationer 
för fortsatt arbete. 

8.1 Verifiering av kravspecifikation 
1. WS Weather-systemet skall hämta data från väderstationen.  

Genom test kan vi påvisa att den data som avläses från väderstationen 
kan hämtas av WS Servern och lagras i en textfil. Att väderdatan är den 
efterfrågade har verifierats genom att jämföra värdena i textfilen med de 
värden presenterade i det program som medföljer väderstationen  

 

2. Den seriella kommunikationen med väderstationen skall ske med RS-232 

WS SerCom är den modul som kommunicerar med väderstationen med 
RS-232. 

 

3. Den seriella kommunikationen skall implementeras med Win32 API:t. 
WS SerCom använder Win32 API:t för den seriella kommunikationen. 

 

4. Web Servicen skall tillhandahålla aktuella väderdata för varje enskild 
sensor hos väderstationen. 

Web Servicen tillhandahåller Web Methods för samtliga sensorer hos 
väderstationen. Dessa Web Methods returnerar den senast avlästa 
väderinformationen från respektive sensor. I sluttestkapitlet framgår att 
den returnerade väderinformation kan presenteras av samtliga klienter.  

 

5. Web Servicen skall tillhandahålla statistisk information från väderstationen 
(max-, min- och medelvärde) för, av klient, valt intervall och vald sensor. 

Web Servicen tillhandahåller fyra Web Methods vilka returnerar 
historisk väderinformation baserad på den lagrade väderdatan i 
databasen. I sluttestkapitlet framgår att den historiska 
väderinformationen returneras till och presenteras i de anropande 
klienterna (ASP.NET och J2ME). 
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6. WS Weather-systemet skall lagra data från väderstationens sensorer samt 
datum och tid i en databas var 30: e minut. 

Genom de tester som utförts där WS Weather systemet körts oavbrutet 
under en längre tid kan vi påvisa att väderdata har lagrats i databasen var 
30:e minut. 

 

7. Databasen skall stödja lagring av data från sensorerna oberoende av deras 
antal. 

Databasen som upprättats är en relationsdatabas och med hänvisning till 
E/R diagrammet i kapitel 4.4 samt databasschemat i kapitel 5.3 så 
uppfylls kraven på att stödja variation av sensorernas antal, typ och plats. 

 

8. Databasen skall stödja lagring av data från sensorerna oberoende av deras 
typ. 

Se verifiering under krav 7 

 

9. Databasen skall stödja lagring av data från sensorerna oberoende av deras 
plats. 

Se verifiering under krav 7 

 

10. Web Servicen skall inte vara bunden till den för väderstationen anslutna 
datorn. 

Då kontakten mellan Web Servicen och WS Servern sker över en HTTP-
kanal är det möjligt för Web Servicen att placeras på en annan dator än 
den dator till vilken väderstationen är ansluten. I slutestet framgår att 
kommunikationen mellan Web Servicen och WS Servern fungerar då de 
inte är placerade på samma dator. 

 

11. Databasen skall inte vara bunden till den för väderstationen anslutna 
datorn. 

En MySql-databas har installerats på en annan dator än den dator till 
vilken väderstationen är ansluten och använts av WS Servern och Web 
Servicen. 
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12. All programvara som skall användas skall vara fri. 

Ingen av den använda programvaran för utveckling har föranlett någon 
kostnad. Vi har haft tillgång till högskolans utbud av programvaror, 
exempelvis Visual Studio.NET samt tagit del av kostnadsfria 
programvaror från Internet. 

 

8.2 Verifiering av målen 
Målet var att upprätta ett system bestående av en .NET Web Service vilken skulle 
tillhandahålla aktuell såväl som historisk väderinformation samt en programvara vilken 
skulle ha hand om kommunikationen med det inbyggda systemet. Kommunikationen 
mellan programvaran och det inbyggda systemet skulle ske med seriell kommunikation 
via RS-232. .NET Web Servicen skulle i sin tur utnyttjas av ett flertal utvecklade 
klienter. Dessa klienter skulle utvecklas för olika plattformar och enheter för att belysa 
Web Servicens möjligheter till spridning av informationen från det inbyggda systemet. 

Modulen WS SerCom står för den seriella kommunikationen mellan systemet och 
väderstationen. Den använder sig av Win32API:t  över comporten på den dator till 
vilken det inbyggda systemet är ansluten vilket föranleder att den seriella 
kommunikationen sker via RS-232. 

Web Servicen kan tack vare att den seriella kommunikationen fungerar ta del av 
väderstationens senast avlästa värden och tillhandahålla den här väderinformationen ut 
mot klienterna. Vad beträffar den historiska väderinformationen kan den tillhandahållas 
då väderdatan från väderstationen kontinuerligt lagras i en databas av WS Servern. Web 
Servicen kan därmed göra förfrågningar direkt mot databasen och tillhandahålla den 
historiska väderinformation som den anropande klienten är intresserad av. 

Fyra klienter har utvecklats för olika plattformar. En klient är utvecklad för att utnyttjas 
av en vanlig webbläsare. Detta är en ASP.NET-applikation. Klienten utgörs dels av en 
informationssida för Web Servicen med tekniska detaljer berörande Web Servicen och 
dels en testsida där Web Servicens samtliga metoder kan anropas och testas. Den andra 
klienten är utvecklad för Java 2 Micro Edition (J2ME) för att användas i mobila enheter 
med stöd för java. Den tredje klienten är utvecklad för mobila enheter med stöd för 
WAP 2.0. Den fjärde klienten är utvecklad för Pocket PC 2002. Samtliga klienter kan 
utnyttja Web Servicen för att presentera väderinformation till användarna. 
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8.3 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Vi vill på intet sätt hävda att det utvecklade systemet är fullkomligt. Vi ser stora 
möjligheter att utveckla systemet vidare och ämnar härmed ge en del rekommendationer 
till fortsatt arbete. 

Kommunikationen gentemot väderstationen kan utvecklas till att stödja samtliga 
kommandon som kan skickas till väderstationen. Systemet stödjer för tillfället två 
kommandon. Dessa är Request data och Select next dataset. Övriga kommandon såsom 
exempelvis Request status och Set interval time skulle kunna implementeras. Request 
status ger möjlighet att kontrollera vilka sensorer som väderstationen har kontakt med 
medans Set interval time ger möjlighet att ändra intervallet för hur frekvent minnet hos 
väderstationen skall uppdateras. 

Om dessa kommandon skulle stödjas kan metoder implementeras hos Web Servicen 
med vilka administratörer av väderstationen kan styra exempelvis intervallet för 
uppdatering av väderstationens minne eller att få status för samtliga sensorer. Detta 
innebär vidare att de ansvariga för styrning och kontroll av väderstationen inte behöver 
agera på den plats där väderstationen är belägen utan kan utföra sitt arbete via en mobil 
enhet eller Internet. 

Vad beträffar Web Servicen kan den utvecklas till exempelvis en betaltjänst eller en 
tjänst vilken enbart är tillgänglig för en specifik grupp. Användarnamn, lösen eller 
kontonummer kan skickas i SOAP-headern för verifiering av Web Servicen. Säkerheten 
måste i så fall säkerställas. 

Vidare skulle man kunna erbjuda prognoser för kommande dagar.  
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Appendix A  - PC Weather Station 
Vi använder oss av en väderstation som heter PC Weatherstation 2000. Den är tysk och 
tillverkas av ELV. Den är uppbyggd så att sensorerna skickar mätvärdena till en dosa 
som ansluts till serieporten på datorn. Dessa mätvärden lagras i ett ring minne som är 32 
kiloByte stort. Om minnet är fullt så tas det äldsta värdet bort och det nya sparas i 
minnet. Väderstationen kan ha upp till 16 olika mätsensorer. Man kan välja om man har 
9 eller 16 stycken. Vi kommer att  använda oss av 3 olika mätsensorer. Dessa är: 

• Inomhustemperatur, som mäter temperaturen, luftfuktigheten samt luft trycket. 

• Vind, som mäter vindhastighet och vindriktning. 

• Utomhustemperatur, som mäter utomhustemperaturen och luftfuktigheten. 

 

Datamängd 

Den data som överförs till pcn är antingen 30 (9 sensorer) eller 56 (16 sensorer) bytes 
där varje byte innehåller två siffror. I följande tabell kommer ’L’ referera till bit 0 -3 
och ’H’ till 4-7. 

Mätvärde Bitar Förklaring 

Temperatur 1 L2, H1, L1 BCD (tiotal, ental, tiondel) (Bit 3 av tiotal 
indikerar +/- 

Luftfuktighet 1 L3, L2 Binärt (Hi, Lo) (Bit 3 av Hi är flagga för ny) 

Temperatur 2 H4, L4, H3 BCD (tiotal, ental, tiondel) (Bit 3 av tiotal 
indikerar +/- 

Luftfuktighet 2 H5, L5 Binärt (Hi, Lo) (Bit 3 av Hi är flagga för ny) 

Temperatur 3 L7, H6,, L6 BCD (tiotal, ental, tiondel) (Bit 3 av tiotal 
indikerar +/- 

Luftfuktighet 3 L8, H7 Binärt (Hi, Lo) (Bit 3 av Hi är flagga för ny) 

Temperatur 4 H9, L9, H8 BCD (tiotal, ental, tiondel) (Bit 3 av tiotal 
indikerar +/- 

Luftfuktighet 4 H10, L10 Binärt (Hi, Lo) (Bit 3 av Hi är flagga för ny) 

Temperatur 5 L12, H11, 
L11 

BCD (tiotal, ental, tiondel) (Bit 3 av tiotal 
indikerar +/- 

Luftfuktighet 5 L13, H12 Binärt (Hi, Lo) (Bit 3 av Hi är flagga för ny) 

Temperatur 6 H14, L14, 
H13 

BCD (tiotal, ental, tiondel) (Bit 3 av tiotal 
indikerar +/- 
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Luftfuktighet 6 H15, L15 Binärt (Hi, Lo) (Bit 3 av Hi är flagga för ny) 

Temperatur 7 L17, H16, 
L16 

BCD (tiotal, ental, tiondel) (Bit 3 av tiotal 
indikerar +/- 

Luftfuktighet 7 L18, H17 Binärt (Hi, Lo) (Bit 3 av Hi är flagga för ny) 

Temperatur 8 H19, L19, 
H18 

BCD (tiotal, ental, tiondel) (Bit 3 av tiotal 
indikerar +/- 

Luftfuktighet 8 H20, L20 Binärt (Hi, Lo) (Bit 3 av Hi är flagga för ny) 

Nederbörd H22, L22, 
H22, L21 

(L22, H21, L21 = binär status räknare) ( Bit 3 
på av H22 talr om det är nytt värde.) 

Vindhastighet H24, L24, 
H23, L23 

BCD (hundratal, tiotal, ental, tiondelar) ( Bit 3 
på av H22 talr om det är nytt värde.) 

Vindriktning L26, H25, 
L25 

BCD (Hundratal, tiotal, ental) 

Lufttryck inomhus H27, L27, 
H28 

BCD (hundratal, tiotal, ental) (absolut 
preassure – 200 hPa) 

Temperatur inomhus L29, H28, 
L28 

BCD (tiotal, ental, tiondel) (Bit 3 av tiotal 
indikerar +/- 

Luftfuktighet inomhus L30, H29 Binärt (Hi, Lo) (Bit 3 av Hi är flagga för ny) 
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Tekniska data för väderstationen (från manualen). 

Mätningsintervall, utomhussensor 3 minuter 

Mätningsintervall, inomhussensor 3 minuter 

Sändningsfrekvens 433 MHz 

Räckvid i fritt luftrum Max 100 meter 

Mätområde, inomhus + 0.0 – + 70 ˚C 

Mätområde, utomhus -30.0 – + 70 ˚C 

Upplösning 0.1 ˚C 

Precision ±1 ˚C 

Mätområde, relativ luftfuktighet 20% - 95% 

Upplösning 1% 

Precision 8% 

Mätområde, lufttryck 800 – 1100 hPa 

Upplösning 1 hPa 

Precision ±hPA 

Nederbörd 0 – 9999 mm 

Upplösning < 0,5 mm 

Precision 2% ±1 mm 

Vindhastighet 0 – 200 km/h 

Upplösning 0,1 km/h 

Precision 3 % ±1 km/h 

Vindriktning 5 grader 

Upplösning  

Kraftkälla 2 AA R6 Alkaline 

Mått 100 x 70 x 24 mm 
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Appendix B  - Data Transfer Protocol v2.0 
Data Transfer Protocol (Version 2.0) är det protokoll som används för att kommunicera 
med datorgränssnittet. Följande information om protokollet finns att läsa i Manualen för 
PC Weatherstation 2000. 

Normalläget för väderstationen är att den är inaktiverad och inte reagerar på V24 
signaler. För att aktivera väderatationen skall RTS sättas till mindre än -9 Volt och DTR 
skall sättas till större än 9 Volt. PC Weatherstation aktiveras efter en Hög-Låg puls på 
DTR. Efter att PC Weatherstation har aktiveras tar det cirka 30 millisekunder innan den 
startats och klockan har stabiliserats. När PC Weatherstaiton är klar skickar den 
<ETX>. Nu kan överföringen av data startas. PC Weatherstation återaktiveras så snart 
som DTR sätts till Hög eller inget giltigt kommando ges inom 0,5 sekunder. 

Data utbytet via V24 har prioritet över mottagningen från sensorerna. Detta medför att 
mottagandet av data bör ske med ett större intervall än intervallet för mottagandet från 
sensorerna. Datasets tas därför enbart bort från PC efter en utrycklig begäran. Genom att 
jämföra blocknummer i överförda datasets kan man se om nästa dataset är vald eller 
inte. Varje värde lagras tillsammans med en flagga som indikerar om det är ett nytt 
värde eller ett värde som tidigare mottagits. 

PC Weatherstation kan antingen ta emot 8 tempratur- och luftfuktighetssensorer + en 
inomhussesnor med lufftryck eller 15 tempratur- och luftfuktighetssensorer + en 
inomhussensor med lufttryck. Den har även en vindsensor och en regnsensor. 

Om man ändra mellan de två alternativen kommer alla datasets att tas bort från 
datorgränssnittet och alla sensorer identiferas på nytt. Under denna period på cirka 6 
minuter fär det inte förekomma någon kommunikation med datorgränssnittet. 

Det finns sex olika kommandon som kan skickas till datorgränssnittet: 

1. Request dataset – Hämta dataset 

2. Select next dataset – Välj nästa dataset 

3. Activate 9 temperature sensors – Aktivera 9 temperatursensorer 

4. Activate 16 temperature sensors – Aktivera 16 temperaturersensorer 

5. Request status – Hämta status 

6. Set interval time – Ändra avläsningsintervall 

Formatet för att skicka kommando till datorgränssnittet ser ut på följande sätt: 

Kommando 1 -5 <SOH>’kommando’(-sum)<EOT> och för Kommado 6 
<SOH>’kommando’(tid i minuter)(-sum)<EOT>. <SOH> står för Start Of Header och 
har ascii värdet 1. Sen kommer det kommando som skall utföras. Om det är kommando 
6 kommer sen antalet minuter. Detta värde måste vara mellan 1 till 60 minuter. Sen 
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kommer (-sum) som räknas ut på följande sätt: 255 – kommandots ASCII värde.<EOT> 
står för End Of Transmission. 

Exempel: 

Fö att hämta ett dataset skickas fölande: 

<SOH>’1’206d<EOT>. 206d är får man om man tar 255 – 49, där 49 är asciivärdet för 
’1’. 

Formatet på det som datorgränssnittet skickar tillbaka ser ut på följnade sätt: 

<STX><length>[message]<checksum><ETX>. <STX>Start Of Text har ascii värdet 2. 
<length> är antalet tecken i [message]. <checksum> är det negativa 8-bit summan av 
bytes från <STX> till den sista tecknet i [message]. 

Om det blir fel i dataöverföringen skickas <NAK>. Hela meddelandet ser ut som följer: 

<STX><01h><NAK><0E8h><ETX>. 

Beroende på vilket kommand som skickas ser [message] olika ut. Dessa kommer att 
förklaras längre fram i systemimplementationen. 
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Appendix C – BCD 
BCD är ett sätt att representera tal. BCD bygger på att delar upp talet i dess ental, tiotal, 
hundratal och så vidare. Detta gör att den största siffran som kan användas är 9. För att 
kunna representera talet i binär form räcker det med fyra bitar, en nibble. Efter som fyra 
bitar kan innehålla upp till talet 15 är tal större än 9 inte giltiga. När man delat upp talet 
kodar man den siffra som till exempel representerar ental till binär form. Sedan ser man 
till entalet hamnar i de fyra bitarna till höger. Tiotalet hamnar ide fyra nästa bitar och så 
vidare. Detta gör att vi har en byte där bit 0 – 3 representerar ental och bit 4 – 7 
representerar tiotal. Hade även hundra tal använts hade dessa hamnat i bit 8 – 11. 

Detta illustreras med ett exempel. Talet 4569 skall kodas om till BCD. Det första vi gör 
är att del upp talet i tusendelar, hundradelar, tiotal och ental. 

 Tusental Hundratal Tiotal Ental 
Decimal 4 5 6 9 
Varje del som binär 0000 

0100 
0000 0101 0000 

0110 
0000 
1001 

Ta bort de fyra högsta bitarna. 0100 0101 0110 1001 
Stoppa tusentalet i de fyra lägsta bitarn. 0000 0000 0000 0100
Skifta föregående rads tal 4 steg vänster 0000 0000 0100 0000
Lägg ihop föregående rad med 
hundratalet. 

0000 0000 0100 0101

Skifta föregående rad 4 steg vänster 0000 0100 0101 0000
Lägg ihop föregående rad med tiotalet 0000 0100 0101 0110
Skifta föregående rad 4 steg till vänster 0100 0101 0110 0000
Lägg ihop föregående rad med entalet 0100 0101 0110 1001
Nu har vi fått 4569 i BCD formatet. 0100 0101 0110 1001
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För att få tillbaka 4569 i decimal form. 

 
Nu har vi 4569 i BCD format 0100 0101 0110 1001
Ta ut de fyra lägsta bitarna. Lägg dess i ental 0100 0101 0110 1001
Shifta föregående rad 4 steg höger 0000 0100 0101 0110
Ta ut de fyra lägsta bitarna. Lägg dess i tiotal 0000 0100 0101 0110
Shifta föregående rad 4 steg höger 0000 0000 0100 0101
Ta ut de fyra lägsta bitarna. Lägg dess i 
hundratal 

0000 0000 0100 0101

Shifta föregående rad 4 steg höger 0000 0000 0000 0100
Ta ut de fyra lägsta bitarna. Lägg dess i 
tusental 

0000 0000 0000 0100

Shifta föregående rad 4 steg höger 0000 0000 0000 0000
Varje del som Binärt 0100 0101 0110 1001 
Decimal 4 5 6 9 
 Tusental Hundratal Tiotal Ental 
 

Det som är bra med med BCD är att en siffra bara tar upp en halv byte. Om talet hade 
varit 14569 istället hade det bara behövts 4 extra bitar för att kunna lagra den extra 
siffran. 
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Appendix D  - Funktions- och structdeklarationer för 
WIN32 API 

[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)] 
static extern int CreateFile( 
 String lpFileName, 
 UInt32 dwDesiredAccess, 
 UInt32 dwSharedMode, 
 int lpSecurityAttributes, 
 UInt32 dwCreationDispotion, 
 UInt32 dwFlagsAndAttributes, 
 int hTemplateFile); 

Denna funktion skapar ett filhandtag som kopplas till comporten. lpFileName är filens 
namn. I vårt fall skall den vara ”com2”. 

• dwDesiredAcces skall vara GENRIC_READ | GENERIC_WRITE. Vi skall 
både läsa och skriva till comporten. lpSecurityAttributes skall vara 0. 

• dwCreationDispotion skall vara 0. 

• dwFlagsAndAttributes bestämmer om vi skall använda os av nonoverlapped (0) 
eller overlapped ( FILE_FLAG_OVERLAPPED) I/O. 

• hTemplatefile måste vara 0. 

[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)] 
static extern Boolean ReadFile( 
 int hFile, Byte[] lpBuffer, 
 int nNumberOfBytesToRead, 
 ref int lpNumberOfBytesRead, 
 ref OVERLAPPED lpOverlapped); 

Denna function laser från comporten. 

• .hFile är filhandtaget till comporten 

• lpBuffer är till den buffer som läser från comporten. 

• nNumberOfbytesToRead är antalet bytes att läsa. 

• lpNumberOfBytesRead är antalet lästa bytes. 

• lpOverlapped lagrar den overlapped strukturen som hör till denna 
läsoperation. 

[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)] 
static extern Boolean WriteFile( 
  int hFile, Byte[] lpBuffer, 
  int nNumberOfBytesToWrite,  
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  ref int lpNumberOfBytesWritten, 
  ref OVERLAPPED lpOverlapped); 

Denna funktion skriver till comporten. 

• hFile är filhandtaget till comporten. 

• lpBuffer en är de tecken (byte) som skall skrivas till comporten. 

• nNumberOfBytesToWrite är antalet bytes att skriva till compoten. 

• lpNumberOfBytesWritten är antalet bytes skrivna till comporten. 

• lpOverlapped lagrar den overlapped strukturen som hör till denna 
skrivoperation. 

[DllImport("kernel32.dll")] 
static extern Boolean GetCommState( 
 int hFile, 
 ref DCB lpDCB); 

Denna function hämtar comportens status. 

• hfile är filhandtaget till comporten. 

• lpDCB är en struktur där statusen lagras. 

[DllImport("kernel32.dll")] 
static extern Boolean GetCommTimeouts( 
 int hFile, 
 ref COMMTIMEOUTS lpCommTimeouts); 

Denna function hämtar de olika timeout värderna för comporten. 

• hFile är filhandtaget till comporten. 

• lpCOMMTIMEOUTS är en struktur som lagras. 

[DllImport("kernel32.dll")] 
static extern Boolean SetCommState( 
 int hFile, 
 [In] ref DCB lpDCB); 

Denna funktion konfigurera comporten. 

• hFile är filhandtaget till comporten. 

• lpDCP innehåller inställningarna för comporten. 

[DllImport("kernel32.dll")] 
static extern Boolean EscapeCommFunction( 
 int hFile, 
 UInt32 dwFunc); 
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Denna function gör att man kan sätta de individuella trådarna I comporten. 

• hFile är filhandtaget till comporten. 

• dwFunc är det man vill göra. Om man vill sätta RTS hög skall dwFunc vara 
SETRTS. 

[DllImport("kernel32.dll")] 
internal static extern Boolean PurgeComm( 
 int hFile, 
 UInt32 dwFlags); 

Denna funktion tar bort läs- och skrivköerna och dödar alla alla läs- och 
skrivoperationer som inte är färdiga. 

• hFile är filhandtaget till comporten. 

• dwFlags är vad som skall göras. 

[DllImport("kernel32.dll")] 
internal static extern Boolean CloseHandle( 
 int hObject); 

Denna function stänger filhandtaget. 

• hObject filhandtaget som skall stängas. 

 

[StructLayout(LayoutKind.Sequential)] 
internal struct OVERLAPPED 
{ 
 internal UIntPtr Internal; 
 internal UIntPtr InternalHigh; 
 internal UInt32 Offset; 
 internal UInt32 OffsetHigh; 
 internal IntPtr hEvent; 

}; 

Denna strucktur används vid overlapped I/O. 

[StructLayout(LayoutKind.Sequential)] 
internal struct COMMTIMEOUTS 
{ 
 internal UInt32 ReadIntervalTimeout; 
 internal UInt32 ReadTotalTimeoutMultiplier; 
 internal UInt32 ReadTotalTimeoutConstant; 
 internal UInt32 WriteTotalTimeoutMultiplier; 
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 internal UInt32 WriteTotalTimeoutConstant; 
}; 

Denna struktur lagrar de olika timeoutvärderna man kan sätta på comporten. 

[StructLayout( LayoutKind.Sequential )] 
internal struct DCB  
{ 
 internal Int32 DCBlength; 
 internal Int32 BaudRate; 
 internal Int32 PackedValues; 
 internal Int16 wReserved; 
 internal Int16 XonLim; 
 internal Int16 XoffLim; 
 internal Byte  ByteSize; 
 internal Byte  Parity; 
 internal Byte  StopBits; 
 internal Byte XonChar; 
 internal Byte XoffChar; 
 internal Byte ErrorChar; 
 internal Byte EofChar; 
 internal Byte EvtChar; 
 internal Int16 wReserved1; 
}; 

Denna struktur lagrar de olika inställningarna för comporten. 
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Appendix E  - SQL-kommandon för skapandet av 
databasen 

 
CREATE TABLE Measurement( 
MeasureID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
MeasureDate DATE, 
MeasureTime TIME, 
PRIMARY KEY (MeasureID)); 
 
CREATE TABLE Location( 
LocationID INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
Description VARCHAR(50), 
PRIMARY KEY (LocationID)); 
 
CREATE TABLE Sensor( 
SensorID INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
LocationID INT UNSIGNED NOT NULL, 
Type VARCHAR(30), 
Description VARCHAR(50), 
FOREIGN KEY (LocationID) REFERENCES Location (LocationID), 
PRIMARY KEY (SensorID)); 
 
CREATE TABLE WindSensor( 
WindID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
MeasureID INT NOT NULL, 
SensorID INT UNSIGNED NOT NULL, 
Direction SMALLINT UNSIGNED, 
Speed FLOAT, 
FOREIGN KEY (MeasureID) REFERENCES Measurement (MeasureID), 
FOREIGN KEY (SensorID) REFERENCES Sensor (SensorID), 
PRIMARY KEY (WindID)); 
 
CREATE TABLE THPSensor( 
THPID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
MeasureID INT NOT NULL, 
SensorID INT UNSIGNED NOT NULL, 
Temperature FLOAT, 
Humidity FLOAT, 
Pressure INT, 
FOREIGN KEY (MeasureID) REFERENCES Measurement (MeasureID), 
FOREIGN KEY (SensorID) REFERENCES Sensor (SensorID), 
PRIMARY KEY (THPID)); 
 
CREATE TABLE THSensor( 
THID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
MeasureID INT NOT NULL, 
SensorID INT UNSIGNED NOT NULL, 
Temperature FLOAT, 



 Från Sensor till HTTP 
 

 13 Bilaga 

Humidity FLOAT, 
FOREIGN KEY (MeasureID) REFERENCES Measurement (MeasureID), 
FOREIGN KEY (SensorID) REFERENCES Sensor (SensorID), 
PRIMARY KEY (THID)); 
 
CREATE TABLE RainSensor( 
RainID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
MeasureID INT NOT NULL, 
SensorID INT UNSIGNED NOT NULL, 
Precipitation FLOAT, 
FOREIGN KEY (MeasureID) REFERENCES Measurement (MeasureID), 
FOREIGN KEY (SensorID) REFERENCES Sensor (SensorID), 
PRIMARY KEY (RainID)); 



 Från Sensor till HTTP 
 

 14 Bilaga 

Appendix F  - WSSerComm kod 



Command.cs 
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using System;

namespace WSSerialCommunication

{
 /// <summary>
 /// Command is a class that sstores the different commands that can be sent to the PC 

WS2000.
 /// </summary>
 internal class Command
 {
  /// <summary>
  /// The RequestDataset command
  /// </summary>
  private byte[] request;
  
  /// <summary>
  /// Select next Dataset command
  /// </summary>
  private byte[] next;
  
  /// <summary>
  /// Activate 9 temp sensor command
  /// </summary>
  private byte[] activate9;

  /// <summary>
  /// Activate 16 temp sensors commad
  /// </summary>
  private byte[] activate16;

  /// <summary>
  /// Request Status command
  /// </summary>
  private byte[] status;
  
  /// <summary>
  /// Set Intervall command
  /// </summary>
  private byte[] interval;

  /// <summary>
  /// the default interval in minutes.
  /// </summary>
  private byte defaultInterval = 2;

  /// <summary>
  /// Class that represent the different commands that can be sent to the 

WeatherStation.
  /// </summary>
  public Command()
  {
   //Init the the commands
   // asci values
   // format
   //<SOH><lenth><command><checksum><EOT>
   //<SOH> = 1
   //<lenth> = number of bytes in message
   //<command> = the command to the weatherstation
   //<checksum> = 255 - command
   //<EOT> = 4

   //Request Data command = '1' ascii 49
   request = new byte[] { 1, 49, 206, 4};
   
   //Next Dataset command = '2' ascii 50
   next = new byte[] { 1, 50, 205, 4};
   
   //Activate 9 sensors command = '3' ascii 51
   activate9 = new byte[] {1, 51, 204, 4};
   
   //Activate 16 sensors command = '4' ascii 52
   activate16 = new byte[] { 1, 52, 203, 4};
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   //request Status command = '5' ascii 53
   status = new byte[] { 1, 53, 202, 4};
   
   //Change Intervall command = '6' ascii 54
   interval = new byte[] {1, 54, defaultInterval, 201, 4};
  }

  /// <summary>
  /// The Request command
  /// </summary>
  public byte[] RequestCommand
  {
            get
   {
                return request;
   }
  }

  /// <summary>
  /// Choose Next Dataset
  /// </summary>
  public byte[] NextCommand
  {
   get
   {
    return next;
   }
  }
  //We use only Request och next command
  
  
  /// <summary>
  /// Activate 9 sensors
  /// </summary>
  public byte[] Activate9Command
  {
   get
   {
    return activate9;
   }
  }
  /// <summary>
  /// Activate 16 sensors
  /// </summary>
  public byte[] Activate16Command
  {
   get
   {
    return activate16;
   }
  }
  /// <summary>
  /// Get the status of the weatherstation
  /// </summary>
  public byte[] StatusCommand
  {
   get
   {
    return status;
   }
  }

  /// <summary>
  /// Change the interval on the weatherstation
  /// </summary>
  public byte[] IntervalCommand
  {
   get
   {
    return interval;
   }
  }
 }
}
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using System;

namespace WSSerialCommunication
{
 /// <summary>
 /// Class description for a class to interpret the dataset from the WeatherStation
 /// </summary>
 internal class PCWS2000
 {
        /// <summary>
        /// A mask that masks of the 4 lowest bits
        /// </summary>
  private static int lowMask = 0x0f;
  /// <summary>
  /// A mask that masks of the 4 highest bits
  /// </summary>
  private static int highMask = 0xf0;
  /// <summary>
  /// A Mask that masks of the highest bit
  /// </summary>
  private static int third = 0x08;
  /// <summary>
  /// A mask that masks of the seven lowset bits
  /// </summary>
  private static int rest = 0x07f;
  /// <summary>
  /// A flag indicating if a sensor reading is a new value
  /// </summary>
  private static bool newFlag = false;

  /// <summary>
  /// A variable that holds the new bit
  /// </summary>
  private static int flag;
  
  /// <summary>
  /// Empty constructor
  /// </summary>
  public PCWS2000()
  {
  }

  /// <summary>
  /// Calculates the air pressure
  /// </summary>
  /// <param name="hundreds">Hundreds</param>
  /// <param name="tens">Tens</param>
  /// <param name="units">units</param>
  /// <returns>The air pressure</returns>
  private static int calcPressure(int hundreds, int tens, int units)
  {
   int press = 0;
   press = (hundreds *100) + (tens * 10) + units;
   return press;
  }

  /// <summary>
  /// Calculates the Wind Speed
  /// </summary>
  /// <param name="hundred">Hundreds</param>
  /// <param name="tens">Tens</param>
  /// <param name="unit">units</param>
  /// <param name="tenths">Tenths</param>
  /// <returns>The wind speed</returns>
  private static decimal windSpeed(int hundred, int tens, int unit, int tenths)
  {
   decimal dir;

   dir = (hundred * 100) + (tens + 10) + unit + (tenths / 10.0M);
   dir = Math.Round(dir, 2);

   return dir;
  }
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  /// <summary>
  /// Calculates the temperature
  /// </summary>
  /// <param name="tens">Tens</param>
  /// <param name="unit">Units</param>
  /// <param name="tenths">Tenths</param>
  /// <returns>Temperature</returns>
  private static decimal calcTemp(byte tens, byte unit, byte tenths)
  {
   decimal temp =0.0M;
   int sign = 0;
   sign = tens & third;
   sign >>= 3;
   tens &= (byte) rest;
   if (sign == 1)
   {
    sign = -1;
   }
   else
   {
    sign = 1;
   }

   temp = sign * ((tens * 10) + unit +(tenths/10.0M));

   temp = Math.Round(temp,2);
   return temp;
  }
  
  /// <summary>
  /// Calculates the humidity
  /// </summary>
  /// <param name="hi">The high bits of humidity</param>
  /// <param name="low">The low bits of the humidity</param>
  /// <param name="newFlag">is it a new value</param>
  /// <returns>Humidity</returns>
  private static byte calcHum(int hi, int low, out bool newFlag)
  {
   int hum = 0;
   int flag = 0;
   flag = hi & third;
   flag >>= 3;
   //Check if new third bit of High is flag 1 new
   if (flag == 1)
   {
    newFlag = true;
   }
   else
   {
    newFlag = false;

   }
   hi &= rest;
   hum = hi + low;
   
   return (byte)hum;
  }

  /// <summary>
  /// Calculates the wind direction
  /// </summary>
  /// <param name="hundreds">Hundreds</param>
  /// <param name="tens">Tens</param>
  /// <param name="units">Units</param>
  /// <returns></returns>
  private static int windDirection(int hundreds, int tens, int units)
  {
   int dir = 0;
   dir = (hundreds * 100) + (tens * 10) + units;
   return dir;
     
  }
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  /// <summary>
  /// Convert a Byte Array from the WeatherStation to WeatherDataObject.
  /// </summary>
  /// <param name="data">The byte Array from WeatherStation</param>
  /// <param name="wd">The WeatherData Object</param>
  public static void convertDataSet(byte[] data, WSSerialCommunication.WeatherData wd

)
  {
   try
   {
    decimal temp1 = 0;
    int hum1 = 0;
    int pressure = 0;
    byte tenths;
    byte unit;
    byte tens;
    int block = 0;
    int time = 0;
    int start = 2;
    int startdata = 6;
   
    //Get the block.
    block = data[start+1];
    block <<=4;
    block |= data[start];

    time = data[start+3];
    time <<=4;
    time |= data[start+2];

    wd.setBlockTime(block, time);
    
    Sensor 1
    Bort kommenterade sensorer

    Indoor + Pressure

    Rain

    Wind

   
    
   }
   catch (Exception e)
   {
    Console.WriteLine("Message:\n" + e.Message);
    Console.WriteLine("StackTrace:\n" + e.StackTrace);
   }
  }
 }
}



WeaterData.cs 
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using System;
using System.Collections;
using System.Text;

namespace WSSerialCommunication
{
 /// <summary>
 /// A Class that Represent the WeatherData from the WeatherStation.
 /// </summary>
 public class WeatherData : IComparable
 {
  /// <summary>
  /// Status of the WeatherData. True ok, false = no valid data
  /// </summary>
  private bool status = false;
  /// <summary>
  /// Arraylist to hold all the sensors of TH_Sensor type
  /// </summary>
  private ArrayList th_Sensors;
  /// <summary>
  /// Arraylist to hold all the sensors of THP_Sensor type
  /// </summary>
  private ArrayList thp_Sensors;
  /// <summary>
  /// Arraylist to hold all the sensors of Wind_Sensor type
  /// </summary>
  private ArrayList wind_Sensors;
  /// <summary>
  /// Arraylist to hold all the sensors of Rain_Sensor type
  /// </summary>
  private ArrayList rain_Sensors;
  /// <summary>
  /// The block number of the WeatherData
  /// </summary>
  private int block = 0;
  /// <summary>
  /// The age of the WeatherData set by the WeatherStation
  /// </summary>
  private int time = 0;

  /// <summary>
  /// The Default Constructor. Initializes the sensor ArrayLists
  /// </summary>
  public WeatherData()
  {
   th_Sensors = new ArrayList();
   thp_Sensors = new ArrayList();
   wind_Sensors = new ArrayList();
   rain_Sensors = new ArrayList();
  }

  /// <summary>
  /// Sets the blocknumber and the time for the WeatherData object.
  /// </summary>
  /// <param name="block">The block number</param>
  /// <param name="time">The Time</param>
  public void setBlockTime(int block, int time)
  {
   this.block =block;
   this.time = time;
  }

  /// <summary>
  /// takes an Arralist and create a string containing its values
  /// </summary>
  /// <param name="al">The Arraylist to build the string from.</param>
  /// <returns>The string</returns>
  private string print (ArrayList al)
  {
   StringBuilder sb = new StringBuilder();
   for (int i =0 ; i< al.Count; i++)
   {
    sb.Append(al[i].ToString());
   }
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   return sb.ToString();
  }

  /// <summary>
  /// Creata a string of the Contents of the WeatherData object.
  /// </summary>
  /// <returns>The WeatherData objects attributes as a string</returns>
  public override string ToString()
  {
   string s;
   StringBuilder sb = new StringBuilder(50);
   sb.Append("WeatherData\n");
   sb.Append("BlockNR : " + this.block + " Time : " + this.time + 
    " Status : " + this.Status + "\n");
   sb.Append("TH_Sensor\n");
   
   sb.Append(print(th_Sensors));
   sb.Append("\nTHP_Sensor\n");
   sb.Append(print(thp_Sensors));
   sb.Append("\nWind_Sensor\n");
   sb.Append(print(wind_Sensors));
   sb.Append("\nRain_Sensor\n");
   sb.Append(print(rain_Sensors));
   sb.Append("\n");
   s = sb.ToString();

   return s;
  }
   
    
  /// <summary>
  /// The status of the WeatherData.
  /// true = valid data. false = no data
  /// </summary>
  public bool Status
  {
   get
   {
    return status;
   }
   set
   {
    status = value;
   }
  }
  
  
  /// <summary>
  /// Get the age in minutes from the current time for the WeatherData.
  /// </summary>
  public int Time
  {
            get
   {
    return time;
   }
  }

  
  /// <summary>
  /// Get all the TH_Sensor object stored in WeatherData as a string Array.
  /// </summary>
  /// <returns>All the TH_Sensors a string Array. 
  /// First column = temp, Second column = humidity
  /// </returns>
  public string[,] getTh_Sensors()
  {
   if (th_Sensors.Count > 0)
   {
    string[,] th= new string[th_Sensors.Count,2];
    for (int i = 0; i<th_Sensors.Count; i++)
    {
     th[i,0]=( (TH_Sensor) th_Sensors[i]).getTemp();
     th[i,1]=( (TH_Sensor) th_Sensors[i]).getHum();
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    }
    return th;
   }
   else
   {
    return null;
   }
  }
  
  
  /// <summary>
  /// Get all the THP_Sensor object stored in WeatherData as a string Array.
  /// </summary>
  /// <returns>All the TH_Sensors a string Array.
  /// First column = pressure, Second column = temp, third column = humidity
  /// </returns>
  public string[,] getThp_Sensors()
  {
   if (thp_Sensors.Count > 0)
   {
    string[,] thp= new string[thp_Sensors.Count,3];
    for (int i = 0; i<thp_Sensors.Count; i++)
    {
     thp[i,0]=( (THP_Sensor) thp_Sensors[i]).getPressure();
     thp[i,1]=( (THP_Sensor) thp_Sensors[i]).getTemp();
     thp[i,2]=( (THP_Sensor) thp_Sensors[i]).getHum();
    }
    return thp;
   }
   else
   {
    return null;
   }
  }

  
  /// <summary>
  /// Get all the Wind_Sesnors stored in WeatherData as astring Array.
  /// </summary>
  /// <returns>First column = speed, second column = direction</returns>
  public string[,] getWind_Sensors()
  {
   if (wind_Sensors.Count > 0)
   {
    string[,] wind= new string[wind_Sensors.Count,2];
    for (int i = 0; i<wind_Sensors.Count; i++)
    {
     wind[i,0]=( (Wind_Sensor) wind_Sensors[i]).getSpeed();
     wind[i,1]=( (Wind_Sensor) wind_Sensors[i]).getdir();
    }
    return wind;
   }
   else
   {
    return null;
   }
  }
  
  /// <summary>
  /// Get all the Rain_Sensor stored in WeatherData as astring Array.
  /// </summary>
  /// <returns>First column = precipitation</returns>
  public string[,] getRain_Sensors()
  {
   if (rain_Sensors.Count > 0)
   {
    string[,] rain= new string[rain_Sensors.Count,1];
    for (int i = 0; i<rain_Sensors.Count; i++)
    {
     rain[i,0]=( (Rain_Sensor) rain_Sensors[i]).getRain();
    }
    return rain;
   }
   else
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   {
    return null;
   }
  }

  
  /// <summary>
  /// Adds a new TH_Sensor object to WeatherData object. 
  /// </summary>
  /// <param name="temp">Temperature</param>
  /// <param name="hum">Humidity</param>
  /// <param name="newFlag">Is it a new value</param>
  /// <param name="name">The name of the sensor</param>
  public void addTH_Sensor(decimal temp, decimal hum, bool newFlag, string name)
  {
   th_Sensors.Add( new TH_Sensor(temp, hum, newFlag, name) );
  }
  
  /// <summary>
  /// Adds a new THP_Sensor object to WeatherData object. 
  /// </summary>
  /// <param name="temp">Temperature</param>
  /// <param name="hum">Humidity</param>
  /// <param name="pressure">Pressure</param>
  /// <param name="newFlag">Is it a new value</param>
  /// <param name="name">The name of the sensor</param>
  public void addTHP_Sensor(decimal temp, decimal hum ,int pressure, bool newFlag, 

string name)
  {
   thp_Sensors.Add(new THP_Sensor(temp, hum, pressure, newFlag, name));
  }
  
  
  /// <summary>
  /// Adds a new Wind_Sensor object to WeatherData object. 
  /// </summary>
  /// <param name="speed">Wind speed</param>
  /// <param name="dir">Wind direction</param>
  /// <param name="newFlag">Is it a new value</param>
  /// <param name="name">The Sensor name</param>
  public void addWind_Sensor(decimal speed, int dir, bool newFlag, string name)
  {
            wind_Sensors.Add( new Wind_Sensor(speed, dir, newFlag, name));
  }
  
  /// <summary>
  /// Adds a new Rain_Sensor object to WeatherData object. 
  /// </summary>
  /// <param name="rain">Percipitation</param>
  /// <param name="newFlag">Is it a new value</param>
  /// <param name="name">The name of the sensor</param>
  public void addRain_Sensor(decimal rain, bool newFlag, string name)
  {
   rain_Sensors.Add( new Rain_Sensor(rain, newFlag, name));
  }

  
  /// <summary>
  /// Compares this object with anoter object. Requiered by IComparable
  /// </summary>
  /// <param name="rhs">The object to compare with</param>
  /// <returns>-1 if this object is less, 0 if equal, 1 if greater</returns>
  public int CompareTo(Object rhs)
  {
   
   WeatherData wd = (WeatherData) rhs;
   if (this.time >wd.time)
   {
    return 1;
   }
   else if (this.time == wd.time)
   {
    return 0;
   }
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   else 
   {
    return -1;
   }
  }
 }

 /// <summary>
 /// The superclass for the sensors
 /// </summary>
 public class Sensor
 {
  /// <summary>
  /// Sensor name
  /// </summary>
  protected string name;
  /// <summary>
  /// Flag indicating if it is a new value
  /// </summary>
  protected bool newFlag;

  /// <summary>
  /// Empty constructor. require for the inheritence.
  /// </summary>
  protected Sensor()
  {
  }

  /// <summary>
  /// A constructor that values for the attributes,
  /// </summary>
  /// <param name="newFlag">Is this a new value</param>
  /// <param name="name">The Name of the sensor</param>
  protected Sensor( bool newFlag, string name)
  {
   this.name = name;
   this.newFlag = newFlag;
        }

  /// <summary>
  /// Returns the new value flag
  /// </summary>
  /// <returns>true if value is new, else false</returns>
  protected string getNewFlag()
  {
   return newFlag.ToString();
  }

  /// <summary>
  /// Returns the name of the sensor
  /// </summary>
  /// <returns>the name</returns>
  protected string getName()
  {
   return name;
  }
 }
 
 /// <summary>
 /// The class describing a temperature humidity sensor.
 /// </summary>
 public class TH_Sensor : Sensor
 {
  /// <summary>
  /// The temperature
  /// </summary>
  protected decimal temp;

  /// <summary>
  /// The humidity
  /// </summary>
  protected decimal hum;
  
  /// <summary>
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  /// empty constructor for TH_Sensor
  /// </summary>
  public TH_Sensor()
  {
  }

  /// <summary>
  /// The constructor for TH_Sensor
  /// </summary>
  /// <param name="temp">Temperture</param>
  /// <param name="hum">Humidity</param>
  /// <param name="newFlag">is it a new value</param>
  /// <param name="name">Name</param>
  public TH_Sensor(decimal temp, decimal hum, bool newFlag, string name) : 
   base( newFlag, name)
  {
   this.temp = temp;
   this.hum = hum;
  }
  
  /// <summary>
  /// Returns the temperature
  /// </summary>
  /// <returns>The temperature as a string</returns>
  public string getTemp()
  {
   return temp.ToString();
  }
  
  /// <summary>
  /// Returns the humidity
  /// </summary>
  /// <returns>The humidity as a string</returns>
  public string getHum()
  {
   return hum.ToString();
  }
  
  /// <summary>
  /// The attributes of TH_Sensor
  /// </summary>
  /// <returns>All the attributes as a string</returns>
  public override string ToString()
  {
   string s = name + "\n" 
    + "Temp : " + temp + " ; Hum : " + hum + "; New : " + newFlag + "\n";
   return s;
  }
 }

 /// <summary>
 /// A class describing a temperature, humidity and pressure sensor.
 /// </summary>
 public class THP_Sensor : TH_Sensor
 {
        /// <summary>
  /// The air pressure
  /// </summary>
  private int pressure;
  
  /// <summary>
  /// The constructor
  /// </summary>
  /// <param name="temp">Temperature</param>
  /// <param name="hum">Humidity</param>
  /// <param name="pressure">Pressure</param>
  /// <param name="newFlag">Is it a new value</param>
  /// <param name="name">Name</param>
  public THP_Sensor(decimal temp, decimal hum, int pressure, bool newFlag, string 

name) : 
   base(temp, hum, newFlag, name)
  {
            this.pressure = pressure;
        }
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  /// <summary>
  /// Returns the pressure
  /// </summary>
  /// <returns>pressure as a string</returns>
  public string getPressure()
  {
   return pressure.ToString();
  }
  
  /// <summary>
  /// The attributes of THP_Sensor
  /// </summary>
  /// <returns>All the attributers as a string</returns>
  public override string ToString()
  {
   string s = name + "\n" 
    + "Temp : " + temp + " ; Hum : " + hum + "Pressure : " + pressure + "; New 

: " + newFlag + "\n";

   return s;
  }
 }

 /// <summary>
 /// A class describing the wind sensor
 /// </summary>
 public class Wind_Sensor : Sensor
 {
  /// <summary>
  /// The wind speed
  /// </summary>
  private decimal speed;
  /// <summary>
  /// The wind direction
  /// </summary>
  private int dir;
  
  /// <summary>
  /// The constructor
  /// </summary>
  /// <param name="speed">Wind speed</param>
  /// <param name="dir">Wind direction</param>
  /// <param name="newFlag">Is a new value</param>
  /// <param name="name">Name</param>
  public Wind_Sensor(decimal speed, int dir, bool newFlag, string name) :
   base( newFlag, name)
  {
   this.speed = speed;
   this.dir = dir;
  }

  /// <summary>
  /// Returns the wind speed
  /// </summary>
  /// <returns>the wind speed as a string</returns>
  public string getSpeed()
  {
   return speed.ToString();
  }

  /// <summary>
  /// Returns the wind direction
  /// </summary>
  /// <returns>The direction as a string</returns>
  public string getdir()
  {
   return dir.ToString();
  }
    
  /// <summary>
  /// The attributes of Wind_Sesnor
  /// </summary>
  /// <returns>all the attributes as a astring</returns>
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  public override string ToString()
  {
   string s = name + "\n" 
    + "Speed : " + speed + " ; Dir: " + dir + "; New : " + newFlag + "\n";
   return s;
  }
 }

 /// <summary>
 /// A class describing a rain sensor
 /// </summary>
 public class Rain_Sensor : Sensor
 {
  /// <summary>
  /// The percipitation
  /// </summary>
  private decimal rain;
  
  /// <summary>
  /// The constructor
  /// </summary>
  /// <param name="rain">The rainfall</param>
  /// <param name="newFlag">is it a new value</param>
  /// <param name="name">Name</param>
  public Rain_Sensor(decimal rain, bool newFlag, string name) :
   base(newFlag, name)
  {
   this.rain = rain;
  }

  /// <summary>
  /// Returns the percipitation
  /// </summary>
  /// <returns>percipitation as a string</returns>
  public string getRain()
  {
   return rain.ToString();
  }
  
  /// <summary>
  /// The attributes of Rain_Sensor
  /// </summary>
  /// <returns>All the values as a string</returns>
  public override string ToString()
  {
   string s = name + "\n" 
    + "Rain : " + rain + "; New : " + newFlag + "\n";
   return s;
  }
 }
}
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using System;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace WSSerialCommunication
{
 /// <summary>
 /// Class used to communicate with WIN32 API
 /// </summary>
 internal class Win32ComHelp
 {
        /// <summary>
  /// Empty constructor
  /// </summary>
  public Win32ComHelp()
  {
        }
  
  /// <summary>
  /// Create a filehandle to the CommPort
  /// </summary>
  /// <param name="lpFileName">filename to use</param>
  /// <param name="dwDesiredAccess">The Access mode top the file</param>
  /// <param name="dwSharedMode">Must be 0. CompoPorts cant be shared as files can</

param>
  /// <<param name="lpSecurityAttributes">Use 0.</param>
  /// <param name="dwCreationDispotion">Must be OPEN_EXISTING</param>
  /// <param name="dwFlagsAndAttributes">For nonoverlapped 0, for Overlapped 

FILE_FLAG_OVERLAPPED</param>
  /// <param name="hTemplateFile">Must be null</param>
  /// <returns>The file handle</returns>
  [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
  internal static extern int CreateFile(String lpFileName,
   UInt32 dwDesiredAccess, UInt32 dwSharedMode,
   int lpSecurityAttributes, UInt32 dwCreationDispotion,
   UInt32 dwFlagsAndAttributes, int hTemplateFile);

  //Read from the file
  /// <summary>
  /// Reads from the ComPort
  /// </summary>
  /// <param name="hFile">handle to the file</param>
  /// <param name="lpBuffer">Bytes read</param>
  /// <param name="nNumberOfBytesToRead">Number of bytes to read</param>
  /// <param name="lpNumberOfBytesRead">Number of bytes read</param>
  /// <param name="lpOverlapped">The overlapped result</param>
  /// <returns>true for successful read else false</returns>
  [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
  internal static extern Boolean ReadFile(
   int hFile,
            Byte[] lpBuffer,
   int nNumberOfBytesToRead,
   ref int lpNumberOfBytesRead,
   ref OVERLAPPED lpOverlapped
   );

  /// <summary>
  /// Writes to a file
  /// </summary>
  /// <param name="hFile">File handle</param>
  /// <param name="lpBuffer">Bytes to write</param>
  /// <param name="nNumberOfBytesToWrite">Number of bytes to write</param>
  /// <param name="lpNumberOfBytesWritten">Number of bytes written</param>
  /// <param name="lpOverlapped">The overlapped result</param>
  [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
  internal static extern Boolean WriteFile(
   int hFile,
   Byte[] lpBuffer,
   int nNumberOfBytesToWrite,
   ref int lpNumberOfBytesWritten,
   ref OVERLAPPED lpOverlapped
   );
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  /// <summary>
  /// Gets the communicationport status
  /// </summary>
  /// <param name="hFile">The file handle</param>
  /// <param name="lpDCB">The DCB (device-control block) structure</param></param>
  [DllImport("kernel32.dll")]
  internal static extern Boolean GetCommState(int hFile, 
   ref DCB lpDCB);

  
  /// <summary>
  /// Get the communicationports timeout values
  /// </summary>
  /// <param name="hFile">The file handle</param>
  /// <param name="lpCommTimeouts">A COMMTIMEOUTS structure</param>
  [DllImport("kernel32.dll")]
  internal static extern Boolean GetCommTimeouts(int hFile, 
   ref COMMTIMEOUTS lpCommTimeouts);

  /// <summary>
  /// Configures the commport
  /// </summary>
  /// <param name="hFile">The file handle</param>
  /// <param name="lpDCB">The DCB (device-control block) structure</param>
  [DllImport("kernel32.dll")]
  internal static extern Boolean SetCommState(int hFile, 
   [In] ref DCB lpDCB);

  /// <summary>
  /// Set the communicaionports timeout values
  /// </summary>
  /// <param name="hFile">The file handle</param>
  /// <param name="lpCommTimeouts">A COMMTIMEOUTS structure</param>
  [DllImport("kernel32.dll")]
  internal static extern Boolean SetCommTimeouts(int hFile, 
   [In] ref COMMTIMEOUTS lpCommTimeouts);

  /// <summary>
  /// Send Escpape characters. i.e set individual lines in the cable.
  /// </summary>
  /// <param name="hFile">The file handle</param>
  /// <param name="dwFunc">See Escape Functions Constants</param>
  [DllImport("kernel32.dll")]
  internal static extern Boolean EscapeCommFunction(int hFile, 
   UInt32 dwFunc);

  //PurgeFunction
  /// <summary>
  /// Purge the Commport
  /// </summary>
  /// <param name="hFile">The file handle</param>
  /// <param name="dwFlags">See Purge Function Constants</param>
  [DllImport("kernel32.dll")]
  internal static extern Boolean PurgeComm(int hFile,
  UInt32 dwFlags);

  /// <summary>
  /// Close the file
  /// </summary>
  /// <param name="hObject">The file handle</param>
  [DllImport("kernel32.dll")]
  internal static extern Boolean CloseHandle(int hObject);

  Escape Function Constants

  Purge Function flag Constants

  Error codes
  

  /// <summary>
  /// Used in CreateFile if overlapped I/O shall be used.
  /// </summary>
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  internal const UInt32 FILE_FLAG_OVERLAPPED = 0x40000000;
  
  Constants for dwDesiredAccess:

  Constants for dwCreationDisposition:

  Constants for return value:
  
  /// <summary>
  /// Structure that stores the overlapped result
  /// </summary>
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  internal struct OVERLAPPED
  {
   internal UIntPtr Internal;
   internal UIntPtr InternalHigh;
   internal UInt32 Offset;
   internal UInt32 OffsetHigh;
   internal IntPtr hEvent;
  };

  /// <summary>
  /// Structure that store the different timeout values
  /// </summary>
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  internal struct COMMTIMEOUTS 
  {
   internal UInt32 ReadIntervalTimeout;
   internal UInt32 ReadTotalTimeoutMultiplier;
   internal UInt32 ReadTotalTimeoutConstant;
   internal UInt32 WriteTotalTimeoutMultiplier;
   internal UInt32 WriteTotalTimeoutConstant;
  };

  /// <summary>
  /// Structure that stores configurations settings for the device.
  /// DCB stands for Device-Control Block
  /// </summary>
  [StructLayout( LayoutKind.Sequential )]
  internal struct DCB 
  {
   internal Int32 DCBlength;
   internal Int32 BaudRate;
   internal Int32 PackedValues;
   internal Int16 wReserved;
   internal Int16 XonLim;
   internal Int16 XoffLim;
   internal Byte  ByteSize;
   internal Byte  Parity;
   internal Byte  StopBits;
   internal Byte XonChar;
   internal Byte XoffChar;
   internal Byte ErrorChar;
   internal Byte EofChar;
   internal Byte EvtChar;
   internal Int16 wReserved1;

   internal void init(bool parity, bool outCTS, bool outDSR, int dtr,  bool inDSR,
 

    bool txc, bool xOut, bool xIn, int rts)
   {
    DCBlength = 28; PackedValues = 0x8001;
    if (parity) PackedValues |= 0x0002;
    if (outCTS) PackedValues |= 0x0004;
    if (outDSR) PackedValues |= 0x0008;
    PackedValues |= ((dtr & 0x0003) << 4);
    if (inDSR) PackedValues |= 0x0040;
    if (txc) PackedValues |= 0x0080;
    if (xOut) PackedValues |= 0x0100;
    if (xIn) PackedValues |= 0x0200;
    PackedValues |= ((rts & 0x0003) << 12);

   }
  };
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 }
}
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using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Collections;

namespace WSSerialCommunication
{
 
 /// <summary>
 /// WSSerialComm handles all the communication with the PC 2000 Weatherstation.
 /// </summary>
 public class WSSerialComm
 {
  Attributes

  /// <summary>
  /// The constructor. Creates an instance of the command class.
  /// </summary>
  public WSSerialComm()
  {
   cmd = new Command();
  }

  /// <summary>
  /// Check the byte Array from the WeatherStation for errors. Checks the length and 

the checksum.
  /// </summary>
  /// <param name="test"> The Array to test.</param>
  /// <returns>True if boths test are ok else false</returns>
  private bool checkStatus(byte[] test)
  {
   return checkLength(test) && checkSum(test);
  }

  
  /// <summary>
  /// Get the most recent reading from the WeatherStation
  /// </summary>
  /// <returns>A WeatherData object holding the most recent reading from the 

WeatherStation.</returns>
  public WSSerialCommunication.WeatherData getCurrent()
  {
   ArrayList al = new ArrayList();
   WeatherData wd;
   WeatherData wtemp;
   
   try
   {
    bool next = true;

    if (!opened)
    {
     open();
    }

    /// The last recorded data is will be in position 0
    const int curr = 0;

    do
    {
     wd = requestData();
     if (wd.Status)
     {
      al.Add(wd);
     }
                    
     next = nextData();
    }while (next);

    if (opened)
    {
     close();
    }
                if (al.Count > 0)
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    {
     for (int i = 0; i < al.Count; i++)
     {
      wtemp = (WeatherData) al[i];
     }

     al.Sort();
     wtemp =  (WeatherData) al[curr];
    }
    else
    {
                    wtemp = new WeatherData();
     wtemp.Status = false;
    }
   }
   catch
   {
    wtemp = new WeatherData();
    wtemp.Status = false;
    
   }
   Console.WriteLine("GetCurrent");
   Console.WriteLine(wtemp);

   return wtemp;
  }

  //One private method for each command to the WeatherStation.
  // We use only Request DataSet and Next DataSet.

  /// <summary>
  /// Choose the next DataSet in the WeatherStations memory.
  /// </summary>
  /// <returns>True if the next dataseet is chosen. False if no more dataset is 

availible.</returns>
  private bool nextData()
  {
   byte[] response;
   bool next = false;
   
   try
   {
    //Send the command
    response = sendCommand(cmd.NextCommand);
    
    //check the response = <ACK> next dataset choosen
    if (response[2] == 6)
    {
     next =  true;
    }
    else
    {
     next =  false;
    }
   }
   catch
   {
    next = false;
   }

   return next;
  }
  
  /// <summary>
  /// Reads a dataset from the Weather
  /// </summary>
  /// <returns>A WeatherData object containin a dataset.</returns>
  private WSSerialCommunication.WeatherData requestData()
  {
   WSSerialCommunication.WeatherData wd = new WSSerialCommunication.WeatherData();
   byte[] dataSet;
   
   try
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   {
    dataSet = sendCommand(cmd.RequestCommand);

    switch (dataSet[1])
    {
                        case 1:
       wd.Status = false;
       break;
      default:
       PCWS2000.convertDataSet(dataSet, wd);
       wd.Status = true;
       break;
    }
   }
   catch
   {
    wd.Status = false;
   }
   Console.WriteLine("REquest data");
   Console.WriteLine(wd);

   return wd;
  }
  

  /// <summary>
  /// Sends a Command to the WeatherStation.
  /// </summary>
  /// <param name="toSend">The Command to send</param>
  /// <returns>The response from the WeatherStation</returns>
  private byte[] sendCommand(byte[] toSend)
  {
            byte[] readTest;
   byte[] ds;

   //Initialize the Weatherstations pc interface
   Win32ComHelp.EscapeCommFunction(handle,Win32ComHelp.CLRRTS);
   Win32ComHelp.EscapeCommFunction(handle,Win32ComHelp.CLRDTR);
   
   Win32ComHelp.EscapeCommFunction(handle,Win32ComHelp.CLRDTR);
   Win32ComHelp.EscapeCommFunction(handle, Win32ComHelp.SETDTR);
   
   //See if Weatherstation is ready
   readTest = read(1);
      
   //if 3 then Weatherstation is ready
   if (readTest[0] == 3)
   {
    write(toSend);
   }
   else
   {
                throw new Exception("WeatherStation not Ready");
   }

   readTest = read(100);
   
   if (readTest.GetLength(0) > 5 )
   {
    ds = processResponse(readTest);
   }
   else
   {
    ds = readTest;
   }
   if (!checkStatus(ds))
   {
    //error in datapakage
    throw new Exception("Error in the datapackage");
   }

   return ds;
  }
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  /// <summary>
  /// Process the response and switch the back to the special characters.<br/>
  /// [ENQ = 5D][C2 = 18] becomes [STX = 2]<br/>
  /// [ENQ = 5D][C3 = 19] becomes [ETX = 2]<br/>
  /// [ENQ = 5][NAK = 21] becomes [ENQ = 5]<br/>
  /// </summary>
  /// <param name="dsb">The Response to process</param>
  /// <returns>The processed response</returns>
  private byte[] processResponse(byte[] dsb)
  {
   System.Collections.ArrayList tmp = new System.Collections.ArrayList();
   
   //Add the the 2 first bytes
   tmp.Add(dsb[0]);
   tmp.Add(dsb[1]);

   for (int i = 2; i < dsb.Length-2; i++)
   {
    //Console.WriteLine ("dsb[" + i +"] = " + dsb[i]);
    if ((dsb[i] == 5) && (dsb[i+1] == 18 ))
    {
     tmp.Add((byte) 2);
     i++;
    }
    else if ((dsb[i] == 5) && (dsb[i+1] == 19 ))
    {
     tmp.Add((byte) 3);
     i++;
    }
    else if ((dsb[i] == 5) && (dsb[i+1] == 21 ))
    {
     tmp.Add((byte) 5);
     i++;
    }
    else
    {
     tmp.Add(dsb[i]);
    }
   }

   //Add the last two bytes
   tmp.Add(dsb[dsb.GetLength(0)-2]);
   tmp.Add(dsb[dsb.GetLength(0)-1]);

   //Convert the ArrayList to a byte Array
   byte[] tmp2 = new byte[tmp.Count];
   for (int i = 0; i< tmp.Count; i++)
   {
    tmp2[i] = (byte) tmp[i];
   }

   return tmp2;
  }

  /// <summary>
  /// Check if the checksum of the Datapackage is correct.
  /// </summary>
  /// <param name="data">The Datapackage to check</param>
  /// <returns>True if checksum correct else false</returns>
  private bool checkSum(byte[] data)
  {
   int checkSum = data[data.GetLength(0) -2];
   byte sum = 0;
   
   for (int i= 0; i<data.GetLength(0) -2; i++)
   {
    sum -=data[i];
   }

   if (sum == checkSum)
   {
    return true;
   }
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   else
   {
    return false;
   }
  }

  /// <summary>
  /// Check to se if the length of the message is correct.
  /// </summary>
  /// <param name="data">The Datapackage to check</param>
  /// <returns>True if length is correct else false.</returns>
  private bool checkLength(byte[] data)
  {
   //finns en koll till man kan göra
   int messLength = data[1];
   int length = 0;
   
   length = data.GetLength(0) - 4;
   
   if (length == messLength)
   {
    return true;
   }
   else
   {
    return false;
   }
  }

  /// <summary>
  /// Opens the comport configure it for use With the WeatherStation.
  /// </summary>
  private void open()
  {
   Win32ComHelp.DCB portDCB = new Win32ComHelp.DCB();
   Win32ComHelp.COMMTIMEOUTS CommTimeouts = new Win32ComHelp.COMMTIMEOUTS();
    
   handle = Win32ComHelp.CreateFile("com2:", 
    Win32ComHelp.GENERIC_READ|Win32ComHelp.GENERIC_WRITE,
    0,0,
    Win32ComHelp.OPEN_EXISTING,
    0, 0);

   if (handle == Win32ComHelp.INVALID_HANDLE_VALUE)
   {
    //Check last Win32 Error message
    if (Marshal.GetLastWin32Error() == Win32ComHelp.ERROR_ACCESS_DENIED)
    {
     //Return false if port already in use
     //Console.WriteLine("Access Denied");
     throw new Exception("Access Denied");
    }
    else
    {
                    throw new Exception("Could not open port");
    }

   }
   else
   {
    Console.WriteLine("Port Opened");
   }
   Win32ComHelp.EscapeCommFunction(handle,Win32ComHelp.CLRDTR);
   Win32ComHelp.PurgeComm(handle, Win32ComHelp.PURGE_ALL);

   
   // Set the timeouts
   Win32ComHelp.GetCommTimeouts(handle, ref CommTimeouts);
   CommTimeouts.ReadIntervalTimeout = 500; //5000
   CommTimeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 10; //10
   CommTimeouts.ReadTotalTimeoutConstant = 500; //2000
   CommTimeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 10; //10
   CommTimeouts.WriteTotalTimeoutConstant = 500; //1000
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   Win32ComHelp.SetCommTimeouts(handle, ref CommTimeouts);

    
   // Set the settings for the comport
   Win32ComHelp.GetCommState(handle, ref portDCB);
   portDCB.init(true,false,false,0,false,false,false,false,0);
   
   portDCB.BaudRate = baudRate;
   portDCB.Parity = parity ;
   portDCB.ByteSize = dataBits;
   portDCB.StopBits = stopBit;
   Win32ComHelp.SetCommState(handle, ref portDCB);

   opened = true;
  }
  

  /// <summary>
  /// Close the ComPort
  /// </summary>
  private void close() 
  {
   if (handle !=Win32ComHelp.INVALID_HANDLE_VALUE) 
   {
    Win32ComHelp.CloseHandle(handle);
    opened = false;
   }
  }
  
  
  /// <summary>
  /// Read bytes from the CommPort
  /// </summary>
  /// <param name="NumBytes">Number of bytes to read</param>
  /// <returns>Array containing the bytes read.</returns>
  private byte[] read(int NumBytes) 
  {
   byte[] BufBytes;
   byte[] OutBytes;
   BufBytes = new byte[NumBytes];
   if (handle !=Win32ComHelp.INVALID_HANDLE_VALUE) 
   {
    Win32ComHelp.OVERLAPPED ovlCommPort = new Win32ComHelp.OVERLAPPED();
    int BytesRead=0;
    Win32ComHelp.ReadFile(handle, BufBytes, NumBytes, ref BytesRead, ref 

ovlCommPort);
     
    OutBytes = new byte[BytesRead];
    
    Array.Copy(BufBytes,OutBytes,BytesRead);
   } 
   else 
   {
    throw new Exception("Comm Port Not Open");
   }
   return OutBytes;
  }

  /// <summary>
  /// Write bytes to the CommPort.
  /// </summary>
  /// <param name="WriteBytes">Bytes to write</param>
  private void write(byte[] WriteBytes) 
  {
   if (handle !=Win32ComHelp.INVALID_HANDLE_VALUE) 
   {
    Win32ComHelp.OVERLAPPED ovlCommPort = new Win32ComHelp.OVERLAPPED();
    
    int BytesWritten = 0;
    
    bool test = Win32ComHelp.WriteFile(handle,WriteBytes, WriteBytes.GetLength(

0), ref BytesWritten, ref ovlCommPort);
   }
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   else 
   {
    throw new Exception("Comm Port Not Open");
   }  
  }
 }
}
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using System;
using System.IO;
using System.Threading;
using System.Runtime.Remoting;
using System.Runtime.Remoting.Channels;
using System.Runtime.Remoting.Channels.Http;
using System.Data;
using MySQLDriverCS;

/// <summary>
/// Return the latest weather data to the Web servie, and gets the weather values from 
/// the weather station
/// </summary>
public class WeatherDataObject : MarshalByRefObject, IWeatherDataObject
{
 // Prepares some arrays to hold the weather values 
 internal string [,] outTemp_outHum; 
 internal string [,] inTemp_inHumidity_Presssure;
 internal string [,] wind;
 internal string [,] rain;

 Serverapp srf = new Serverapp();

 // the constructor to the class WeatherDataObject
 public WeatherDataObject()
 {  
 }

 
 /// <summary>
 /// sends the recent weather data to the Web servie
 /// </summary>
 /// <returns>a string with the latest weather data or an Error</returns>
 public string[]resentWeatherData()
 {
  // Reads the weather data from a file
  string[] valueFromFile = srf.readFromFile().Split(';');
  
  // Extracts the date and time from it
  string dateFromFile = valueFromFile[valueFromFile.GetLength(0) -3];
  string timeFromFile = valueFromFile[valueFromFile.GetLength(0) -2];

  // Removes som characters from the date and time
  string [] arrDate = dateFromFile.Split('-');
  string [] arrTime = timeFromFile.Split(':');    
  
  DateTime oldTime = new DateTime(Int32.Parse(arrDate[0]),Int32.Parse(arrDate[1]),Int

32.Parse(arrDate[2]),Int32.Parse(arrTime[0]),Int32.Parse(arrTime[1]),0);

  DateTime newTime = new DateTime();
  newTime = DateTime.Now;

  // Checks if the weather data is more than 5 minutes old
  TimeSpan ts = newTime - oldTime;
  int minuteDifference = ts.Minutes;

  // If the weather data is less than 5 minutes old, it will return it to the clients
 as

  // the latest weather data
  if (minuteDifference < 5)
  {
   return valueFromFile;
  }

  // If the weather data is more than 5 minutes old, it will return an Error that 
means

  // that there is no fresh weather data
  else
  {
   return valueFromFile = new string[] {"Error"};
  }
 }
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 /// <summary>
 /// Saves the newest weather data into a file every minute 
 /// </summary>
 public void saveResentWeatherDataToFile()
 {
  WSSerialCommunication.WeatherData wd = 
   new WSSerialCommunication.WSSerialComm().getCurrent();
  
  string weatherValues = "";

  // Checks if there is data to get  
  if (wd.Status == true)
  {
   // Gets the values from WSSerialComm
   outTemp_outHum = wd.getTh_Sensors();
   inTemp_inHumidity_Presssure = wd.getThp_Sensors();
   wind = wd.getWind_Sensors();
   rain = wd.getRain_Sensors();

    // Checks if the sensors contains values
    if (outTemp_outHum == null)
    {
     weatherValues += "" + ";" +"" + ";";
    }

    else
    {
     weatherValues += outTemp_outHum[0,0] + ";" + outTemp_outHum[0,1] + ";";
    }

    if (wind == null)
    {
     weatherValues += "" + ";" +"" + ";";
    }

    else
    {
     weatherValues += wind[0,0] + ";" + wind[0,1] + ";";
    }

    if (rain == null)
    {
     weatherValues += "" + ";";
    }

    else
    {
     weatherValues += rain[0,0] + ";";
    }

    if (inTemp_inHumidity_Presssure == null)
    {
     weatherValues += "" + ";" + "" + ";" + "" + ";";
    }

    else 
    {
     weatherValues += inTemp_inHumidity_Presssure[0,0] + ";" + 
      inTemp_inHumidity_Presssure[0,1] + ";" + 
      inTemp_inHumidity_Presssure[0,2] + ";";
    }
            
    DateTime date = new DateTime();
    date = DateTime.Now;
    
    weatherValues += date.ToShortDateString() + ";" + date.ToShortTimeString() 

+ ";";
     
    // Saves the weather values into a file
    srf.saveToFile(weatherValues);

    Console.WriteLine("Nya väderdata har sparats till filen. " + DateTime.Now);
   }
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   // If there is no values to get it will not save anything into the file
   else
   { 
    Console.WriteLine("Det finns inga nya värden att spara till filen. " + 

DateTime.Now);
   }   
 }
}

/// <summary>
/// Creates multiple threads for multiple clients connections, to save weater data into 
/// database and save the latest weather data into a file. It also establish a http channel
/// for client connections
/// </summary>
public class Serverapp
 {
  /// <summary>
  /// Creates and starts some threads and establish a http channel
  /// </summary>
  public static void Main()
  {
   // Create a channel on port 64100
   HttpChannel hchan = new HttpChannel(64100);

   // Register the channel 
   ChannelServices.RegisterChannel(hchan);
   
   // Get the type that we are managing
   Type WeatherDataObjectType = Type.GetType("WeatherDataObject");

   // Register this type and set up an endpoint
   RemotingConfiguration.RegisterWellKnownServiceType(
    WeatherDataObjectType, "SOEndPoint", WellKnownObjectMode.Singleton);

   // Create a collection of threads for multiple clients connections
   ThreadPool.QueueUserWorkItem(new WaitCallback(checkTimeMultiUser), null);
   //checkTimeMultiUser(null);

   // Creates two delegates that the Timer will call when the threads will be 
invoken

   TimerCallback tcToFile = new TimerCallback(checkTimeToFile);
   TimerCallback tcToDatabase = new TimerCallback(checkTimeToDatabase);
   
   // Creates a Timer that will execute the thread that saves weatherdata to 
   // a textfile every 3 minute
   Timer timeToFile = new Timer(tcToFile, null, 180000, 180000); 

   // Creates a Timer that will execute the thread that saves weatherdata to 
   // the database every 30 th minute
   Timer timeToDatabase = new Timer(tcToDatabase, null, 1920000, 1920000);
   
   // Wait for user input to terminate the server by hiting the Enter button
   Console.WriteLine("The server is upp.");
   Console.WriteLine("Press Enter to halt the Server and Exit!");
   
   Console.ReadLine();
  }

  /// <summary>
  /// Starts the thread that takes care of multiple client connections
  /// </summary>
  /// <param name="state"></param>
  public static void checkTimeMultiUser(Object state)
  {
   Serverapp s = new Serverapp();

   s.threadMultiUser();
  } 

  /// <summary>
  /// Starts the save to file process when it´s time
  /// </summary>
  /// <param name="state"></param>
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  public static void checkTimeToFile(Object state)
  {
   WeatherDataObject s = new WeatherDataObject();
   
   s.saveResentWeatherDataToFile();
  }
  
  /// <summary>
  /// Starts the thread that saves weather data into the database
  /// </summary>
  /// <param name="state"></param>
  public static void checkTimeToDatabase(Object state)
  {
   Serverapp s = new Serverapp();

   s.threadSaveToDatabase();
  }

  /// <summary>
  /// Starts the multi user thread for multiple client connections
  /// </summary>
  public void threadMultiUser()
  {
   WeatherDataObject so = new WeatherDataObject();

   // Pass in a TreadStart delegate with the address of Incrementer
   Thread multiThread = new Thread(new ThreadStart(multiUser));

   // start the thread
   multiThread.Start();
  }

  /// <summary>
  /// Gets the resect weather data for one or more client
  /// </summary>
  public void multiUser()
  {
   WeatherDataObject so = new WeatherDataObject();

   so.resentWeatherData();
  }

  /// <summary>
  /// Starts the thread that saves weather data to the database
  /// </summary>
  public void threadSaveToDatabase()
  {
   // Pass in a TreadStart delegate with the address of Incrementer
   Thread databaseThread = new Thread(new ThreadStart(putDataInDatabase));

   // start the thread
   databaseThread.Start();
  }

  /// <summary>
  /// Reads the latest weather data from a file when if is invoken
  /// </summary>
  /// <returns>return a string of weather data</returns>
  public string readFromFile()
  {
   try
   {
    // Open the file for reading
    StreamReader sr = new StreamReader("vaderdata.txt");

    // Read the first line of the file into a buffer
    string newValue = sr.ReadLine();

    // Closes the file
    sr.Close();
    
    return newValue;
   }
   catch (System.IO.FileNotFoundException FileNotFoundException)
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   {
    Console.WriteLine("File not found");
    // File not created
    string noNewValue = "21,2;32;10;275;;992;20,8;35;2003-08-30;18:00;";
    return noNewValue;
    
   }
  }

  /// <summary>
  /// Saves the latest weather data to a file when it is invoken
  /// </summary>
  /// <param name="resentValue">latest weather data</param>
  public void saveToFile(string resentValue)
  {
   // Creates a new fil to work with
   FileStream outStream = File.Create("vaderdata.txt");

   // Use a streawriter to write data to the file
   StreamWriter sw = new StreamWriter(outStream);

   // Write the data to the file
   sw.WriteLine(resentValue);

   // Flushes and closes the file
   sw.Flush();
   sw.Close();
  }

  /// <summary>
  /// Saves the weather values into a database for future use
  /// </summary>
  public void putDataInDatabase()
  {
   // Reads the values from a file
   string []vektor = readFromFile().Split(';');

   // Checks if there is data to store in database
   if (vektor.GetLength(0) > 1)
   {
    // Ccreate an instance of the class InputDataBase
    WSServer.inputDataBase db = new WSServer.inputDataBase();
    
    // Create a date and time variable, this is done because the date and time 

will
    // be saved into the database, because the date and time will show when 

weather values
    // were saved in the database and if it´s fresh values
    DateTime date = new DateTime();
    date = DateTime.Now;

    // Some string is created to identify the ID´s in different tables in the 
database

    string strTemp = "";
    string strTHSensorId = "1";
    string strTHPSensorId = "2";
    string strWindSensorId = "3";
    string strRainSensorId = "4";

    // Calls the different methods from the class InputDataBase to store the 
weather 

    // values into differents table
    db.insertMeasurement(date.ToShortDateString(), date.ToShortTimeString());

    strTemp = db.getMeasureId();

    db.insertTHSensor(strTemp, strTHSensorId, vektor[0], vektor[1]);
   
    db.insertWindSensor(strTemp, strWindSensorId, vektor[2], vektor[2]);
   
    db.insertRainSensor(strTemp, strRainSensorId, vektor[4]);
   
    db.insertTHPSensor(strTemp, strTHPSensorId, vektor[6], vektor[7], vektor[5

]);
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    Console.WriteLine("data har sparats i databasen " + DateTime.Now);
   }

   // if there is no data, the application tells that there is no data to store
   else
   {
    Console.WriteLine("Det finns inga värden att spara! " + DateTime.Now);
   }
  }
 }



InputDataBase.cs 
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using System;
using System.Threading;
using System.Runtime.Remoting;
using System.Runtime.Remoting.Channels;
using System.Runtime.Remoting.Channels.Http;
using System.Data;
using MySQLDriverCS;

namespace WSServer
{
 /// <summary>
 /// The main operation to save weather data into the database.
 /// </summary>
 public class inputDataBase
 {
  /// <summary>
  /// Insert the date and time of the measurement into the table Measurement
  /// </summary>
  /// <param name="strMeasureDate">Contain latest date</param>
  /// <param name="strMeasureTime">Contain latest time</param>
  public void insertMeasurement(string strMeasureDate, string strMeasureTime)
  {
   object[,] tableName = new object[,] {
           {"Measuredate", strMeasureDate},
           {"measuretime", strMeasureTime}
             };
   insert(tableName,"measurement");
  }
  

  /// <summary>
  ///  Returns latest measureid to store rest of the weather values
  /// </summary>
  /// <returns>The latest measureid</returns> 
  public string getMeasureId()
  {
   string strId = "0";

   MySQLConnection DBConn; 

   try
   {
    DBConn = new MySQLConnection( new MySQLConnectionString("193.10.236.184","

weather","root","exjobb").AsString );
    
    // Opens a connection to the database
    DBConn.Open();

    DataTable dataTable = new MySQLSelectCommand(
     DBConn,
     new string[] {"max(measureid)"},
     new string[] {"measurement"},
     null,
     null,
     null
     ).Table;     

    strId = dataTable.Rows[0][0].ToString();
    
    // Close the connection
    DBConn.Close();
   }
   catch( System.Exception exException ) 
   {
    strId = exException.ToString();
   }
  
   return strId; 
  }

  /// <summary>
  /// Insert the temperature and humidity into the table THSensor
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  /// </summary>
  /// <param name="strMeasureId">Measure ID</param>
  /// <param name="strSensorId">Sensor ID</param>
  /// <param name="strTemperature">Contain latest outdoor temperature</param>
  /// <param name="strHumidity">Contain latest outdoor humidity</param>
  public void insertTHSensor(string strMeasureId, string strSensorId,
           string strTemperature, string strHumidity)
  {
   object[,] tableName = new object[,] {
           {"measureid", strMeasureId},
           {"sensorid", strSensorId},
           {"temperature", strTemperature},
           {"humidity", strHumidity}
             };
   insert(tableName,"thsensor");
  }

 
  /// <summary>
  /// Insert the temperature, humidity and pressure into the table THPSensor
  /// </summary>
  /// <param name="strMeasureId">Measure ID</param>
  /// <param name="strSensorId">Sensor ID</param>
  /// <param name="strTemperature">Contain latest indoor temperature</param>
  /// <param name="strHumidity">Contain latest indoor humidity</param>
  /// <param name="strPressure">Contain latest pressure</param>
  public void insertTHPSensor(string strMeasureId, string strSensorId,
         string strTemperature, string strHumidity, 
         string strPressure)
  {
   object[,] tableName = new object[,] {
           {"measureid", strMeasureId},
           {"sensorid", strSensorId},
           {"temperature", strTemperature},
           {"humidity", strHumidity},
           {"pressure", strPressure}
             };
   insert(tableName,"thpsensor");
  }
  

  /// <summary>
  /// Insert the wind direction and speed into the table WindSensor
  /// </summary>
  /// <param name="strMeasureId">Measure ID</param>
  /// <param name="strSensorId">Sensor ID</param>
  /// <param name="strSpeed">Contain latestwind speed</param>
  /// <param name="strDirection">Contain latest wind direction</param>
  public void insertWindSensor(string strMeasureId, string strSensorId,
          string strSpeed, string strDirection)
  {    
   object[,] tableName = new object[,] {
           {"measureid", strMeasureId},
           {"sensorid", strSensorId},
           {"direction", strDirection},    

       
           {"speed", strSpeed}
             };
   insert(tableName,"windsensor");
  }
  
  

  /// <summary>
  ///  Insert the precipitation of the rain into the table RainSensor
  /// </summary>
  /// <param name="strMeasureId">Measure ID</param>
  /// <param name="strSensorId">Sensor ID</param>
  /// <param name="strPrecipitation">Contain latest Precipitation</param>
  public void insertRainSensor(string strMeasureId, string strSensorId,
          string strPrecipitation)
  { 
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   object[,] tableName = new object[,] {
           {"measureid", strMeasureId},
           {"sensorid", strSensorId},
           {"precipitation",strPrecipitation}
             };
   insert(tableName,"rainsensor");   
  }

 
  /// <summary>
  /// Opens the connection to the database and saves the values into different tables
  /// </summary>
  /// <param name="tableName">Contains the weather values</param>
  /// <param name="table">The name of the table to use when to save the values</

param>
  public void insert(object[,] tableName, string table)
  {
   MySQLConnection DBConn;    

   try
   {
    DBConn = new MySQLConnection( new MySQLConnectionString("193.10.236.184","

weather","root","exjobb").AsString );
    
    // Opens a connection to the database
    DBConn.Open();
     
    // insert the data into diferent tables
    new MySQLInsertCommand(DBConn, tableName, table);

    // Close the database connection    
    DBConn.Close();
   }
   catch( System.Exception DataBaseException ) 
   {
    Console.WriteLine("Could not connect to the database!");
   }  
  }

  public inputDataBase()
  {
  }
 }
}



Class1.cs 
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using System;
/// <summary>
/// This interface tells the Web service how to connect to WS Server
/// </summary>
public interface IWeatherDataObject
{
 string []resentWeatherData();
}
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Appendix H - Web Servicen kod 
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using System;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Globalization;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Web.Services.Protocols;
using System.Xml;
using System.Text.RegularExpressions;
using MySQLDriverCS;
using System.Runtime.Remoting;
using System.Runtime.Remoting.Channels;
using System.Runtime.Remoting.Channels.Http;

namespace weather
{
 
 [WebService(Namespace="http://193.10.236.17/weather/",
   Description="This is a Web service for a weather station placed at the University 

of Trollhättan that offers current and historical weather data. <p>"+
   "When the allSensor-method are invoked the Web service will return an array to the

 client.  <br>"+
   "This arrays index is also used in the historical-methods for the sensor parameter

.<p>"+
   "The members and order of the array is as follow : <p>"+
   "0 = Outdoor Temperature <br>"+
   "1 = Outdoor Humidity <br>"+
   "2 = Windspeed <br>"+
   "3 = Wind Direction <br>"+
   "4 = Precipitation (Rain) <br>"+
   "5 = Pressure <br>"+
   "6 = Indoor Temperature <br>"+
   "7 = Indoor Humidity <p>" +
   "The parameter for the requested statistic has the following index : <br>"+
   "0 = Minimum value <br>"+
   "1 = Maximum value <br>"+
   "2 = Avergae value <br>")]
 
 
 public class Weather_Service : System.Web.Services.WebService
 {
  /// <summary>
  /// The constructor for the class Weather_Service
  /// </summary>
  public Weather_Service()
  {
   //CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web Services Designer
   InitializeComponent();

   
  }

  Component Designer generated code

  
       
  string[] wsData;    
  int intNumberOfSensors = 7;
    
  HttpChannel hch;
  MySQLConnection DBConn;
  
  // An enumeration of the sensors
  enum Sensor:int 
  {
   OutTemp = 0,
   OutHum = 1,
   WindSpeed = 2,
   WindDir = 3,
   Precip = 4,
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   Pressure = 5,
      InTemp = 6,
      InHum = 7
     };

  // Array containing the fields for the sensors
  string[] strSensor = new string[8]{"Temperature","Humidity","Speed",
             "Direction","Precipitation","Pressure",
             "Temperature","Humidity"};

  // Array containing the tables in the database
  string[] arrTables = new string[11]{"thsensor","thsensor","windsensor",
              "windsensor","rainsensor","thpsensor",
              "thpsensor","thpsensor","measurement",
              "sensor","location"};

  // Array containing the search-functions for the database
  string[] strSQL = new string[3]{"MIN(", "MAX(", "AVG(" };
   

    
  // Web Methods for current weather data

  [WebMethod(Description="Returns the current outside temperature in degree Celsius. 
" )]

  public string getOutTemperature()
  {     
   return getCurrentData( (int)Sensor.OutTemp );
  }
  
  [WebMethod(Description="Returns the current outside humidity. " )]
  public string getOutHumidity()
  {
   return getCurrentData((int)Sensor.OutHum); 
  } 

  [WebMethod(Description="Returns the current windspeed in m/s(meter per second). "
 )]

  public string getWindSpeed()
  {
   return getCurrentData((int)Sensor.WindSpeed);
  }

  [WebMethod(Description="Returns the current direction of the wind in degrees( 0 - 
360 ). 0 = North, 180 = South " )]

  public string getWindDirection()
  {
   return getCurrentData((int)Sensor.WindDir);
  }

  [WebMethod(Description="Returns the current precipitation in mm(millimeter). " )]
  public string getPrecipitation()
  {
   return getCurrentData((int)Sensor.Precip);
  }
  
  [WebMethod(Description="Returns the current pressure in mm/Hg. " )]
  public string getPressure()
  {
   return getCurrentData((int)Sensor.Pressure);
  }

  [WebMethod(Description="Returns the current indoor temperature in degree Celsius. "
 )]

  public string getInTemperature()
  {
   return getCurrentData((int)Sensor.InTemp);

  }

  [WebMethod(Description="Returns the current indoor humidity. " )]
  public string getInHumidity()
  {
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   return getCurrentData((int)Sensor.InHum);
  }

  [WebMethod(Description="Returns the current values for all sensors. " )]
  public string[] getAllSensors()
  {
   getCurrentData(1);   
   return wsData;
  }  
 
  
  /// <summary>
  /// A Web Method which return the max, min or average value for  
  /// a specifik sensor under a given day. 
  /// </summary>

  [WebMethod(Description="Returns the maximum, minimum and average value" +
    " for the requested sensor and for the requested date"), SoapRpcMethod]

  public string dayHistory(int intSensor, DateTime dtDate, int intStatistic)
  {   
   string strDay = "";
   string strMonth = "";   
   string strYearMonthDay;
      
   controlInput(intSensor);

   /* Control if the number of the day or month is of one digit format.
      If so a zero is put to the string. A '2' would become '02'. */
   if(dtDate.Day < 10)
   {
    strDay = "0";
   }
   if(dtDate.Month < 10)
   {
    strMonth = "0";
   }

   // Converts the day and month values to strings
   strDay = strDay + dtDate.Day.ToString();
   strMonth = strMonth + dtDate.Month.ToString();   

   // Concatenates the string into a string containing the whole date
   strYearMonthDay = dtDate.Year.ToString() + "-" + 
                  strMonth +"-" + strDay;
   
   return getStatistic(intSensor, strYearMonthDay, intStatistic );

  } // End WebMethod dayHistory

  /// <summary>
  /// A Web Method which return the max, min or average value for  
  /// a specifik sensor under a given month. 
  /// </summary>
  [WebMethod(Description="Returns the maximum, minimum and average value" +
    " for the requested sensor and for the requested month"), SoapRpcMethod]

  public string monthHistory(int intSensor, DateTime dtDate, int intStatistic)
  {    
   string strMonth = "";
   
   controlInput(intSensor);

   /* Control if the number of the month is of one digit format.
      If so a zero is put to the string. A '2' would become '02'. */
   if(dtDate.Month < 10)
   {
    strMonth = "0";
   }

   // Converts the month value to a string
   strMonth = strMonth + dtDate.Month.ToString();   
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   // Concatenates the string into a string containing the year and month
   string strYearMonth = dtDate.Year.ToString() + "-" + strMonth;
   
   return getStatistic(intSensor, strYearMonth, intStatistic );

  } // End WebMethod monthHistory

  /// <summary>
  /// A Web Method which return the max, min or average value for  
  /// a specifik sensor under a given year. 
  /// </summary>  
  [WebMethod(Description="Returns the maximum, minimum and average value" +
    " for the requested sensor and for the requested year"), SoapRpcMethod ]

  public string yearHistory(int intSensor, DateTime dtDate, int intStatistic)
  {
   controlInput(intSensor);

   // Converts the year value to a string
   string strYear = dtDate.Year.ToString();
      
   return getStatistic(intSensor, strYear, intStatistic );

  } //End WebMethod yearHistory

  /// <summary>
  /// A Web Method which return the max, min or average value for  
  /// a specifik sensor under a given period of time. 
  /// </summary>
  [WebMethod(Description="Returns the maximum, minimum and average value" +
    " for the requested sensor in the requested time span"), SoapRpcMethod]

  public string customHistory(int intSensor, DateTime dtFrom, DateTime dtTo, int 
intStatistic)

  {   
   controlInput(intSensor);
   
   return getCustomStatistic(intSensor, dtFrom, dtTo, intStatistic);

  } //End WebMethod customHistory

  
  /// <summary>
  /// Method for connecting to the WS Server and retrieve current weather data
  /// </summary>
  /// <param name="intSensor">The index for the requested sensor</param>
  /// <returns>A string with the current value for the requested sensor</returns> 

 
  public string getCurrentData(int intSensor)
  {    
   Object remoteObject;

   //Try to get an object from WS Server
   try
   {
    // get an object from the other end of the channel
    remoteObject = RemotingServices.Connect(
    typeof(IWeatherDataObject), "http://193.10.236.17:64100/SOEndPoint");
   } 

   catch( System.Exception ex )
   {    
    // Throws a SOAP-Exception with information regarding the problem
    throw new SoapException("!The http connection to the server is already 

registered. Try again in a few minutes! "
      , SoapException.ServerFaultCode, Context.Request.Url.AbsoluteUri , 

null, null);
   }  

   // Try to recieve the string array of weather data from WS Server  
   try
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   {
    // Cast it back to the shared interface
    IWeatherDataObject so = remoteObject as IWeatherDataObject;

    // Place the returning string array of data in wsData
    wsData = so.resentWeatherData();
   }
   catch( System.Exception ex )
   {    
    // Throws a SOAP-Exception with information regarding the problem
    throw new SoapException("!A connection to the server couldn't be 

established! "
     , SoapException.ServerFaultCode, Context.Request.Url.AbsoluteUri, null,

 null);
   }  
   
       controlResultArray();
    
       //Returns the value for the requested sensor
    return wsData[intSensor];  
   
  }// End getCurrentData()

  /// <summary>
  /// Controls the returned array from WS Server for empty result for one or
  /// more sensors and controls if the were an error message from WS Server. 
  /// </summary>
  public void controlResultArray()
  {
   if(wsData.Length == 1 && wsData[0] == "Error")
   {
    // Throws a SOAP-Exception if the array has only one element with the 

string error
    throw new SoapException("!A problem occured between WSServer and the 

weatherstation! "
     , SoapException.ServerFaultCode, Context.Request.Url.AbsoluteUri , null

, null);
   }
   else
   {
    //Loops through the array and set the string to 'No Value' if the result 

were empty
    for(int i = 0; i < wsData.Length; i++)
    {
     if(wsData[i] == "")
     {
      wsData[i] = "<- No value! ->";
     }
    }
   }// End if-else

  }// End controlResultArray()
  

          
  /// <summary>
  /// A function to control wheather the parameter 
  /// for the sensor is within the scope of the current number of sensors.
  /// </summary>
  /// <param name="intSensor">The index for the sensor</param> 
  public void controlInput(int intSensor)
  {
   if(intSensor > intNumberOfSensors || intSensor < 0)
   {
    
    // Throws a SOAP-Exception with information regarding the problem
    throw new SoapException("!You're input for intSensor are not " +
     "within the scope of the current sensors. Try with 0-7!" +
     " The sensors are : 0 = outTemp, 1 = outHumidity," +
     " 2 = windSpeed, 3 = windDirection, 4 = precipitation," +
     " 5 = pressure, 6 = inTemp, 7 = inHumidity !"
     , SoapException.ServerFaultCode, Context.Request.Url.AbsoluteUri, null,

 null);
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   }

  }// End controlInput()

  
  /// <summary>
  /// A function which will make a request to the database 
  /// for the max, min or average value
  /// for a specifik sensor and a specifik year, month or day
  /// </summary>
  /// <param name="intSensor">The index for the requested sensor</param>
  /// <param name="strDate">The requsted year, month or day</param>
  /// <param name="intStat">The requested statistic</param>
  /// <returns>A string with the result from the database</returns>
  public string getStatistic(int intSensor, string strDate, int intStat)
  {    
   string strResult;
   
   //Try to open a connection to the database and make a requestion
   try
   {
     openConnectionToDatabase();

           /* Send a SQL-question to the database with parameters for
      * sensor, table, dates and statistical function. */
        DataTable dt = new MySQLSelectCommand(DBConn,
     new string[] {strSQL[intStat] + strSensor[intSensor]+ ")"},
     new string[] {arrTables[intSensor],arrTables[8]},
     new object[,] {{arrTables[8]+ ".measuredate","LIKE",strDate + "%"}},
     new string[,] {{arrTables[8]+ ".measureid","=",arrTables[intSensor]+ ".

measureid"}},
     null
     ).Table;

    strResult = dt.Rows[0][0].ToString();

    closeConnectionToDatabase();
   }// End try

   catch(System.Exception ex)
   {
    // Throw a Soap-Exception with information regarding the problem
    throw new SoapException("!A problem occured when trying to contact the 

database! + ex.ToString()"
     , SoapException.ServerFaultCode, Context.Request.Url.AbsoluteUri, null,

 null);

   }// End catch 

   /* Control if it's the average value that are requested and set the result to
      a 2 decimal number */
   if(intStat == 2 && strResult != "")
   {
    return roundAverage(strResult); 
   }
   else   
    return strResult;
   
  }

  /// <summary>
  /// A function which will make a request to the database for the max, min 
  /// or average value for a specifik sensor within a given period.
  /// </summary>
  /// <param name="intSensor">The index of the sensor</param>
  /// <param name="dtFrom">The Date from which the period is starting</param>
  /// <param name="dtTo">The Date where the period will end </param>
  /// <param name="intStat">The requested statistic</param>
  /// <returns>Returns a string with the result from the database</returns>
  public string getCustomStatistic(int intSensor, DateTime dtFrom, DateTime dtTo, int

 intStat)
  {   
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   string strResult;
   
   //Try to open a connection to the database and make a requestion
   try
   {    
    openConnectionToDatabase();   
     
     /* Send a SQL-question to the database with parameters for
      * sensor, table, dates and statistical function. */
        DataTable dt = new MySQLSelectCommand(DBConn,
     new string[] {strSQL[intStat] + strSensor[intSensor]+ ")"},
     new string[] {arrTables[intSensor],arrTables[8]},
     new object[,] {{arrTables[8]+ ".measuredate",">=",dtFrom},
              {arrTables[8]+ ".measuredate","<=",dtTo}},
     new string[,] {{arrTables[8]+ ".measureid","=",arrTables[intSensor]+ ".

measureid"}},
     null
     ).Table;

    strResult = dt.Rows[0][0].ToString();

    closeConnectionToDatabase();

   }// End try

   catch(System.Exception ex)
   {
    // Throw a Soap-Exception with information regarding the problem
    throw new SoapException("!A problem occured when trying to contact the 

database! + ex.ToString()"
     , SoapException.ServerFaultCode, Context.Request.Url.AbsoluteUri, null,

 null);

   }// End catch     
   
   // Control if it's the average value that are requested
   if(intStat == 2)
   {
   return roundAverage(strResult); 
   }
   else
   
   return strResult;

  }
  

  /// <summary>
  /// Rounds the string for the average value to two decimals
  /// </summary>
  /// <param name="strAverage">The average value string</param>
  /// <returns>A string representing a number with two decimals</returns>
  public string roundAverage(string strAverage)
  {
   decimal decAverage;

   strAverage = strAverage.Replace('.', ',');
    
   decAverage = Decimal.Parse(strAverage, NumberStyles.Any);
   decAverage = Math.Round(decAverage,2);

   return decAverage.ToString();

  }// End roundAverage
  

  /// <summary>
  /// Creates and opens a connection to the database
  /// </summary>
  public void openConnectionToDatabase()
  {   
   DBConn = new MySQLConnection( new MySQLConnectionString("193.10.236.184","

weather","root","exjobb").AsString );
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   DBConn.Open();
 
  }// End openConnectionToDatabase()

        
  /// <summary>
  /// Close the connection to the database
  /// </summary>
  public void closeConnectionToDatabase()
  {
   DBConn.Close();
 
  }// End closeConnectionToDatabase()
  
 } 
 
}
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Appendix I  - WSDL-dokument 



1C:\Documents and Settings\acke\Lokala inställningar\Temp\~vsE7.xml

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
- <definitions xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" xmlns:soap="http://

schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
 xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:s0="http://193.10.236.17/weather/" 

xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" xmlns:mime="http://schemas.

xmlsoap.org/wsdl/mime/"
 targetNamespace="http://193.10.236.17/weather/" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/

">
- <types>
- <s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://193.10.236.17/weather/">
- <s:element name="getOutTemperature">
    <s:complexType />
   </s:element>
- <s:element name="getOutTemperatureResponse">
- <s:complexType>
- <s:sequence>
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="

getOutTemperatureResult" type="s:string" />
     </s:sequence>
  </s:complexType>
  </s:element>
- <s:element name="getOutHumidity">
    <s:complexType />
   </s:element>
- <s:element name="getOutHumidityResponse">
- <s:complexType>
- <s:sequence>
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="getOutHumidityResult" 

type="s:string" />
     </s:sequence>
  </s:complexType>
  </s:element>
- <s:element name="getWindSpeed">
    <s:complexType />
   </s:element>
- <s:element name="getWindSpeedResponse">
- <s:complexType>
- <s:sequence>
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="getWindSpeedResult" 

type="s:string" />
     </s:sequence>
  </s:complexType>
  </s:element>
- <s:element name="getWindDirection">
    <s:complexType />
   </s:element>
- <s:element name="getWindDirectionResponse">
- <s:complexType>
- <s:sequence>
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="getWindDirectionResult

" type="s:string" />
     </s:sequence>
  </s:complexType>
  </s:element>
- <s:element name="getPrecipitation">
    <s:complexType />
   </s:element>
- <s:element name="getPrecipitationResponse">
- <s:complexType>
- <s:sequence>
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="getPrecipitationResult

" type="s:string" />
     </s:sequence>
  </s:complexType>
  </s:element>
- <s:element name="getPressure">
    <s:complexType />
   </s:element>
- <s:element name="getPressureResponse">
- <s:complexType>
- <s:sequence>
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="getPressureResult" 

type="s:string" />
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     </s:sequence>
  </s:complexType>
  </s:element>
- <s:element name="getInTemperature">
    <s:complexType />
   </s:element>
- <s:element name="getInTemperatureResponse">
- <s:complexType>
- <s:sequence>
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="getInTemperatureResult

" type="s:string" />
     </s:sequence>
  </s:complexType>
  </s:element>
- <s:element name="getInHumidity">
    <s:complexType />
   </s:element>
- <s:element name="getInHumidityResponse">
- <s:complexType>
- <s:sequence>
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="getInHumidityResult" 

type="s:string" />
     </s:sequence>
  </s:complexType>
  </s:element>
- <s:element name="getAllSensors">
    <s:complexType />
   </s:element>
- <s:element name="getAllSensorsResponse">
- <s:complexType>
- <s:sequence>
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="getAllSensorsResult" 

type="s0:ArrayOfString" />
     </s:sequence>
  </s:complexType>
  </s:element>
- <s:complexType name="ArrayOfString">
- <s:sequence>
     <s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="string" nillable="

true" type="s:string" />
    </s:sequence>
  </s:complexType>
  </s:schema>
  </types>
- <message name="getOutTemperatureSoapIn">
  <part name="parameters" element="s0:getOutTemperature" />
 </message>
- <message name="getOutTemperatureSoapOut">
  <part name="parameters" element="s0:getOutTemperatureResponse" />
 </message>
- <message name="getOutHumiditySoapIn">
  <part name="parameters" element="s0:getOutHumidity" />
 </message>
- <message name="getOutHumiditySoapOut">
  <part name="parameters" element="s0:getOutHumidityResponse" />
 </message>
- <message name="getWindSpeedSoapIn">
  <part name="parameters" element="s0:getWindSpeed" />
 </message>
- <message name="getWindSpeedSoapOut">
  <part name="parameters" element="s0:getWindSpeedResponse" />
 </message>
- <message name="getWindDirectionSoapIn">
  <part name="parameters" element="s0:getWindDirection" />
 </message>
- <message name="getWindDirectionSoapOut">
  <part name="parameters" element="s0:getWindDirectionResponse" />
 </message>
- <message name="getPrecipitationSoapIn">
  <part name="parameters" element="s0:getPrecipitation" />
 </message>
- <message name="getPrecipitationSoapOut">
  <part name="parameters" element="s0:getPrecipitationResponse" />
 </message>
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- <message name="getPressureSoapIn">
  <part name="parameters" element="s0:getPressure" />
 </message>
- <message name="getPressureSoapOut">
  <part name="parameters" element="s0:getPressureResponse" />
 </message>
- <message name="getInTemperatureSoapIn">
  <part name="parameters" element="s0:getInTemperature" />
 </message>
- <message name="getInTemperatureSoapOut">
  <part name="parameters" element="s0:getInTemperatureResponse" />
 </message>
- <message name="getInHumiditySoapIn">
  <part name="parameters" element="s0:getInHumidity" />
 </message>
- <message name="getInHumiditySoapOut">
  <part name="parameters" element="s0:getInHumidityResponse" />
 </message>
- <message name="getAllSensorsSoapIn">
  <part name="parameters" element="s0:getAllSensors" />
 </message>
- <message name="getAllSensorsSoapOut">
  <part name="parameters" element="s0:getAllSensorsResponse" />
 </message>
- <message name="dayHistorySoapIn">
  <part name="intSensor" type="s:int" />
  <part name="dtDate" type="s:dateTime" />
  <part name="intStatistic" type="s:int" />
 </message>
- <message name="dayHistorySoapOut">
  <part name="dayHistoryResult" type="s:string" />
 </message>
- <message name="monthHistorySoapIn">
  <part name="intSensor" type="s:int" />
  <part name="dtDate" type="s:dateTime" />
  <part name="intStatistic" type="s:int" />
 </message>
- <message name="monthHistorySoapOut">
  <part name="monthHistoryResult" type="s:string" />
 </message>
- <message name="yearHistorySoapIn">
  <part name="intSensor" type="s:int" />
  <part name="dtDate" type="s:dateTime" />
  <part name="intStatistic" type="s:int" />
 </message>
- <message name="yearHistorySoapOut">
  <part name="yearHistoryResult" type="s:string" />
 </message>
- <message name="customHistorySoapIn">
  <part name="intSensor" type="s:int" />
  <part name="dtFrom" type="s:dateTime" />
  <part name="dtTo" type="s:dateTime" />
  <part name="intStatistic" type="s:int" />
 </message>
- <message name="customHistorySoapOut">
  <part name="customHistoryResult" type="s:string" />
 </message>
- <portType name="Weather_ServiceSoap">
- <operation name="getOutTemperature">
   <documentation>Returns the current outside temperature in degree Celsius.</

documentation>
   <input message="s0:getOutTemperatureSoapIn" />
   <output message="s0:getOutTemperatureSoapOut" />
  </operation>
- <operation name="getOutHumidity">
   <documentation>Returns the current outside humidity.</documentation>
   <input message="s0:getOutHumiditySoapIn" />
   <output message="s0:getOutHumiditySoapOut" />
  </operation>
- <operation name="getWindSpeed">
   <documentation>Returns the current windspeed in m/s(meter per second).</

documentation>
   <input message="s0:getWindSpeedSoapIn" />
   <output message="s0:getWindSpeedSoapOut" />
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  </operation>
- <operation name="getWindDirection">
   <documentation>Returns the current direction of the wind in degrees( 0 - 360 ).

 0 = North, 180 = South</documentation>
   <input message="s0:getWindDirectionSoapIn" />
   <output message="s0:getWindDirectionSoapOut" />
  </operation>
- <operation name="getPrecipitation">
   <documentation>Returns the current precipitation in mm(millimeter).</

documentation>
   <input message="s0:getPrecipitationSoapIn" />
   <output message="s0:getPrecipitationSoapOut" />
  </operation>
- <operation name="getPressure">
   <documentation>Returns the current pressure in mm/Hg.</documentation>
   <input message="s0:getPressureSoapIn" />
   <output message="s0:getPressureSoapOut" />
  </operation>
- <operation name="getInTemperature">
   <documentation>Returns the current indoor temperature in degree Celsius.</

documentation>
   <input message="s0:getInTemperatureSoapIn" />
   <output message="s0:getInTemperatureSoapOut" />
  </operation>
- <operation name="getInHumidity">
   <documentation>Returns the current indoor humidity.</documentation>
   <input message="s0:getInHumiditySoapIn" />
   <output message="s0:getInHumiditySoapOut" />
  </operation>
- <operation name="getAllSensors">
   <documentation>Returns the current values for all sensors.</documentation>
   <input message="s0:getAllSensorsSoapIn" />
   <output message="s0:getAllSensorsSoapOut" />
  </operation>
- <operation name="dayHistory">
   <documentation>Returns the maximum, minimum and average value for the requested

 sensor and for the requested date</documentation>
   <input message="s0:dayHistorySoapIn" />
   <output message="s0:dayHistorySoapOut" />
  </operation>
- <operation name="monthHistory">
   <documentation>Returns the maximum, minimum and average value for the requested

 sensor and for the requested month</documentation>
   <input message="s0:monthHistorySoapIn" />
   <output message="s0:monthHistorySoapOut" />
  </operation>
- <operation name="yearHistory">
   <documentation>Returns the maximum, minimum and average value for the requested

 sensor and for the requested year</documentation>
   <input message="s0:yearHistorySoapIn" />
   <output message="s0:yearHistorySoapOut" />
  </operation>
- <operation name="customHistory">
   <documentation>Returns the maximum, minimum and average value for the requested

 sensor in the requested time span</documentation>
   <input message="s0:customHistorySoapIn" />
   <output message="s0:customHistorySoapOut" />
  </operation>
  </portType>
- <binding name="Weather_ServiceSoap" type="s0:Weather_ServiceSoap">
  <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document" /> 
- <operation name="getOutTemperature">
  <soap:operation soapAction="http://193.10.236.17/weather/getOutTemperature" style="

document" /> 
- <input>
    <soap:body use="literal" />
   </input>
- <output>
    <soap:body use="literal" />
   </output>
  </operation>
- <operation name="getOutHumidity">
  <soap:operation soapAction="http://193.10.236.17/weather/getOutHumidity" style="document"

 /> 
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- <input>
    <soap:body use="literal" />
   </input>
- <output>
    <soap:body use="literal" />
   </output>
  </operation>
- <operation name="getWindSpeed">
  <soap:operation soapAction="http://193.10.236.17/weather/getWindSpeed" style="document" /

> 
- <input>
    <soap:body use="literal" />
   </input>
- <output>
    <soap:body use="literal" />
   </output>
  </operation>
- <operation name="getWindDirection">
  <soap:operation soapAction="http://193.10.236.17/weather/getWindDirection" style="

document" /> 
- <input>
    <soap:body use="literal" />
   </input>
- <output>
    <soap:body use="literal" />
   </output>
  </operation>
- <operation name="getPrecipitation">
  <soap:operation soapAction="http://193.10.236.17/weather/getPrecipitation" style="

document" /> 
- <input>
    <soap:body use="literal" />
   </input>
- <output>
    <soap:body use="literal" />
   </output>
  </operation>
- <operation name="getPressure">
  <soap:operation soapAction="http://193.10.236.17/weather/getPressure" style="document" />

 
- <input>
    <soap:body use="literal" />
   </input>
- <output>
    <soap:body use="literal" />
   </output>
  </operation>
- <operation name="getInTemperature">
  <soap:operation soapAction="http://193.10.236.17/weather/getInTemperature" style="

document" /> 
- <input>
    <soap:body use="literal" />
   </input>
- <output>
    <soap:body use="literal" />
   </output>
  </operation>
- <operation name="getInHumidity">
  <soap:operation soapAction="http://193.10.236.17/weather/getInHumidity" style="document" 

/> 
- <input>
    <soap:body use="literal" />
   </input>
- <output>
    <soap:body use="literal" />
   </output>
  </operation>
- <operation name="getAllSensors">
  <soap:operation soapAction="http://193.10.236.17/weather/getAllSensors" style="document" 

/> 
- <input>
    <soap:body use="literal" />
   </input>
- <output>
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    <soap:body use="literal" />
   </output>
  </operation>
- <operation name="dayHistory">
  <soap:operation soapAction="http://193.10.236.17/weather/dayHistory" style="rpc" /> 
- <input>
    <soap:body use="encoded" namespace="http://193.10.236.17/weather/" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
   </input>
- <output>
    <soap:body use="encoded" namespace="http://193.10.236.17/weather/" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
   </output>
  </operation>
- <operation name="monthHistory">
  <soap:operation soapAction="http://193.10.236.17/weather/monthHistory" style="rpc" /> 
- <input>
    <soap:body use="encoded" namespace="http://193.10.236.17/weather/" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
   </input>
- <output>
    <soap:body use="encoded" namespace="http://193.10.236.17/weather/" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
   </output>
  </operation>
- <operation name="yearHistory">
  <soap:operation soapAction="http://193.10.236.17/weather/yearHistory" style="rpc" /> 
- <input>
    <soap:body use="encoded" namespace="http://193.10.236.17/weather/" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
   </input>
- <output>
    <soap:body use="encoded" namespace="http://193.10.236.17/weather/" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
   </output>
  </operation>
- <operation name="customHistory">
  <soap:operation soapAction="http://193.10.236.17/weather/customHistory" style="rpc" /> 
- <input>
    <soap:body use="encoded" namespace="http://193.10.236.17/weather/" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
   </input>
- <output>
    <soap:body use="encoded" namespace="http://193.10.236.17/weather/" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
   </output>
  </operation>
  </binding>
- <service name="Weather_Service">
  <documentation>This is a Web service for a weather station placed at the University of 

Trollhättan that offers current and historical weather data. <p>When the allSensor-
method are invoked the Web service will return an array to the client. <br>This arrays 
index is also used in the historical-methods for the sensor parameter.<p>The members 
and order of the array is as follow : <p>0 = Outdoor Temperature <br>1 = Outdoor 
Humidity <br>2 = Windspeed <br>3 = Wind Direction <br>4 = Precipitation (Rain) <br>5 = 
Pressure <br>6 = Indoor Temperature <br>7 = Indoor Humidity <p>The parameter for the 
requested statistic has the following index : <br>0 = Minimum value <br>1 = Maximum 
value <br>2 = Avergae value <br></documentation> 

- <port name="Weather_ServiceSoap" binding="s0:Weather_ServiceSoap">
   <soap:address location="http://193.10.236.17/weather/ws.asmx" />
  </port>
  </service>
  </definitions>
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using System;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Web;
using System.Web.SessionState;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Xml;

namespace WS_Client
{
 /// <summary>
 /// The class webinterface which present more specifik
 /// information regarding the Web Services Web Methods and
 /// gives the user of the aspx-site the ability to invoke the
 /// Web Methods.
 /// </summary>
 public class WebInterface : System.Web.UI.Page
 {
  protected System.Web.UI.WebControls.Label Label16;
  protected System.Web.UI.WebControls.Label Label14;
  protected System.Web.UI.WebControls.Button btnInvoke;
  protected System.Web.UI.WebControls.Label Label1;
  protected System.Web.UI.WebControls.Label lblType;
  protected System.Web.UI.WebControls.DropDownList ddlSensors;
  protected System.Web.UI.WebControls.TextBox txtYear1;
  protected System.Web.UI.WebControls.TextBox txtMonth1;
  protected System.Web.UI.WebControls.TextBox txtDay1;
  protected System.Web.UI.WebControls.TextBox txtYear2;
  protected System.Web.UI.WebControls.TextBox txtMonth2;
  protected System.Web.UI.WebControls.TextBox txtDay2;
  protected System.Web.UI.WebControls.DropDownList ddlStatistic;
  protected System.Web.UI.WebControls.Label lblNoParam;
  protected System.Web.UI.WebControls.Label lblResult;
  protected System.Web.UI.WebControls.Label lblError;
  protected System.Web.UI.WebControls.Label Label2;
  protected System.Web.UI.WebControls.Label lblParam;
  protected System.Web.UI.WebControls.Label lblDateInfo1;
  protected System.Web.UI.WebControls.Label lblDateInfo2;
  protected System.Web.UI.WebControls.HyperLink HyperLink1;
  protected System.Web.UI.WebControls.Image Image1;
  protected System.Web.UI.WebControls.Label lblDescription;
  protected System.Web.UI.WebControls.Label lblSensorParam;
  protected System.Web.UI.WebControls.Label lblDateParam1;
  protected System.Web.UI.WebControls.Label lblStatisticParam;
  protected System.Web.UI.WebControls.Label lblTest;
  protected System.Web.UI.WebControls.Button btnSeeMethod;
  protected System.Web.UI.WebControls.Label lblMethod;
  protected System.Web.UI.WebControls.DropDownList ddlMethods;
  protected System.Web.UI.WebControls.Label lblWebInterface;
  
  protected WS_Client.WS.Weather_Service oWebService = new WS.Weather_Service();

  private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
  {
   // Put user code to initialize the page here
  }

  Web Form Designer generated code

  // Array of strings with the sensors
  private string[] strSensors = new string[9]
      {"Outdoor Temperature", "Outdoor Humidity", "Wind Speed",
    "Wind Direction", "Precipitation", "Pressure",
    "Indoor Temperature", "Indoor Humidity", "All Sensors"};

  // Array of strings with the units for the sensors
  private string[] strUnit = new string[9]
      {" C.", " %.", " m/s.",
    " degrees.", " mm.", " mm/Hg.",
    " C.", " %.", ""};
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  // Array of the strings with the statistics
  private string[] strStat = new string[3]
   {" minimum value for ", " maximum value for ", " average value for "};

  // Array of strings with the parameters for the Web Methods
  private string[] strParams = new string[3]
   { "None",
    "Integer intSensor, DateTime dtDate, Integer intStatistic",
    "Integer intSensor, DateTime dtFrom, DateTime dtTo, Integer intStatistic"};

  // Array of strings with the description of the Web Methods
  private string[] strDescription = new string[13]
   {"Returns the current outside temperature in degree Celsius. ",
       "Returns the current outside humidity. ",
       "Returns the current windspeed in m/s(meter per second). ",
       "Returns the current direction of the wind in degrees( 0 - 360 ). 0 = North, 

180 = South ",
       "Returns the current precipitation in mm(millimeter). ",
       "Returns the current pressure in mm/Hg. ",
       "Returns the current indoor temperature in degree Celsius. ",
       "Returns the current indoor humidity. ",
       "Returns the current values for all sensors. ",
    "Returns the minimum, maximum or average value" +
    " for the requested sensor and for the requested date",
    "Returns the minimum, maximum or average value" +
    " for the requested sensor and for the requested month",
    "Returns the minimum, maximum ór average value" +
    " for the requested sensor and for the requested year",
    "Returns the minimum, maximum or average value" +
    " for the requested sensor in the requested time span"};

  
  //DateTimes which is used in the call to the historical Web Methods
  DateTime dt1 = new DateTime();
  DateTime dt2 = new DateTime();
  

  /// <summary>
  /// Function which reacts when the button 'See method' is clicked
  /// </summary>
  /// <param name="sender">The object that generated the event</param>
  /// <param name="e">Information for the event</param>
  private void btnSeeMethod_Click(object sender, System.EventArgs e)
  { 
   // Show the name and description of the method
   this.lblMethod.Text = this.ddlMethods.SelectedItem.ToString();
   this.lblDescription.Text = this.strDescription[this.ddlMethods.SelectedIndex];
   
   // Show the result type that is returned from the method
   if(this.ddlMethods.SelectedIndex == 8)
   {
    this.lblType.Text = "String array";
   }
   else
   {
    this.lblType.Text = "String";
   }
   
   // Empty the labels for Result and Error presentation
   this.lblResult.Text = "";
   this.lblError.Text = "";
   this.lblTest.Visible = true;

      
   /* Switch-case which show the eventual parameters for the method and
      make dropdownlists and textboxes visible if the method has any parameters */
   int a = this.ddlMethods.SelectedIndex;
   switch (a)
   {

    case 0:case 1:case 2:case 3:case 4:case 5:case 6:case 7:case 8:

     this.lblParam.Text = this.strParams[0];
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     this.ddlSensors.Visible = false;
     this.ddlStatistic.Visible = false;

     this.txtDay1.Visible = false;
     this.txtMonth1.Visible = false;
     this.txtYear1.Visible = false;

     setDateVisible();

     this.lblDateInfo1.Visible = false;
     this.lblDateInfo2.Visible = false;
     
     this.lblDateParam1.Visible = false;
     this.lblSensorParam.Visible = false;
     this.lblStatisticParam.Visible = false;

     this.lblNoParam.Visible = true;    
     
     break;
    case 9:
     this.lblParam.Text = this.strParams[1];

     setParameterVisible();

     this.txtDay1.Visible = true;
     this.txtMonth1.Visible = true;
     this.txtYear1.Visible = true;

     clearTextBoxes();

     setDateVisible();

     this.lblDateInfo1.Text = "(yyyy, mm, dd)";     
     this.lblDateInfo2.Visible = false;
     
     this.lblNoParam.Visible = false;

     break;
    case 10:
     this.lblParam.Text = this.strParams[1];

     setParameterVisible();

     this.txtDay1.Visible = false;
     this.txtMonth1.Visible = true;
     this.txtYear1.Visible = true;

     clearTextBoxes();

     this.lblDateInfo1.Text = "(yyyy, mm)";
     
     this.lblDateInfo2.Visible = false;

     setDateVisible();
     
     this.lblNoParam.Visible = false;

     break;
    case 11:
     this.lblParam.Text = this.strParams[1];
     
     setParameterVisible();

     this.txtDay1.Visible = false;
     this.txtMonth1.Visible = false;
     this.txtYear1.Visible = true;

     setDateVisible();

     clearTextBoxes();     
     
     this.lblDateInfo1.Text = "(yyyy)";
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     this.lblDateInfo2.Visible = false;

     this.lblNoParam.Visible = false;

     break;
    case 12:
     this.lblParam.Text = this.strParams[2];

     setParameterVisible();

     this.txtDay1.Visible = true;
     this.txtMonth1.Visible = true;
     this.txtYear1.Visible = true;

     this.txtDay2.Visible = true;
     this.txtMonth2.Visible = true;
     this.txtYear2.Visible = true;

     clearTextBoxes();
     
     this.lblDateInfo1.Text = "(yyyy, mm, dd)";
     this.lblDateInfo1.Visible = true;
     this.lblDateInfo2.Visible = true;

     this.lblNoParam.Visible = false;

     break;
    default:
     break;    

   } // End switch 
   
  }// End btnFunction_Click()
  

  /// <summary>
  /// Make the textboxes for the second date unvisible and the
  /// Dateinfo for the first date visible.
  /// </summary>
  private void setDateVisible()
  {
   this.txtDay2.Visible = false;
   this.txtMonth2.Visible = false;
   this.txtYear2.Visible = false;

   this.lblDateInfo1.Visible = true;

  }// End setDateVisible()

  
  /// <summary>
  /// Set the dropdownlists for sensor- and statistic-parameters
  /// visible as well as the parameter text.
  /// </summary>
  private void setParameterVisible()
  {
   this.ddlSensors.Visible = true;
   this.ddlStatistic.Visible = true;

   this.lblDateParam1.Visible = true;
   this.lblSensorParam.Visible = true;
   this.lblStatisticParam.Visible = true;

  }// End setParameterVisible()
  

  /// <summary>
  /// Clear all the date textboxes.
  /// </summary>
  private void clearTextBoxes()
  {
   this.txtDay1.Text = "";
   this.txtMonth1.Text = "";
   this.txtYear1.Text = "";
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   this.txtDay2.Text = "";
   this.txtMonth2.Text = "";
   this.txtYear2.Text = "";

  }// End clearTextBoxes()

  
  /// <summary>
  /// Function which reacts when the button 'Invoke' is clicked
  /// and call the function to which the choice of method is
  /// concerning.
  /// </summary>
  /// <param name="sender">The object that generated the event</param>
  /// <param name="e">Information for the event</param>
  private void btnInvoke_Click(object sender, System.EventArgs e)
  { 
   // Empty the labels for Result and Error presentation  
   this.lblError.Text = "";
   this.lblResult.Text = "";
   
   // Get the index for the selected Method
   int c = this.ddlMethods.SelectedIndex;
   switch (c)
   {
    case 0:case 1:case 2:case 3:case 4:case 5:case 6:case 7:case 8:
     getCurrentWeather();
     break;
    case 9:
     getDayWeather();
     break;
    case 10:
     getMonthWeather();
     break;
    case 11:
     this.getYearWeather();
     break;
    case 12:
     getCustomWeather();
     break;
    default:
     break;
   }// End switch

  }// End btnInvoke_Click()

  

  /// <summary>
  /// Adjust the text for day and/or month to a two-digit number 
  /// if it's less than 10.
  /// </summary>
  private void adjustMonthDay()
  {   
   if(this.txtDay1.Text.Length == 1 )
   {
    this.txtDay1.Text = "0" + txtDay1.Text;
   } 
   
   if(this.txtMonth1.Text.Length == 1 )
   {
    this.txtMonth1.Text = "0" + txtMonth1.Text;
   } 

   if(this.txtDay2.Text.Length == 1 )
   {
    this.txtDay2.Text = "0" + txtDay2.Text;
   }
 
   if(this.txtMonth2.Text.Length == 1 )
   {
    this.txtMonth2.Text = "0" + txtMonth2.Text;
   }
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  }// End adjustMonthDay()

  /// <summary>
  /// Controls if the given date is in a valid format
  /// </summary>
  /// <param name="strYear">String representing the year</param>
  /// <param name="strMonth">String representing the month</param>
  /// <param name="strDay">String representing the day</param>
  /// <param name="intDate">Integer for which of the date that is to be controlled</

param>
  /// <returns>True if the date is in a valid format and False if it's not</returns>
  private Boolean controlDate(string strYear, string strMonth, string strDay, int 

intDate)
  {
   
   int intYear ;
   int intMonth ;
   int intDay ;
   
   // Controls that the year, month and day input contents of only numbers
   try
   {
    intYear = Int32.Parse(strYear);
    intMonth = Int32.Parse(strMonth);    
    intDay = Int32.Parse(strDay);
   }
   catch(Exception e)
    {
     this.lblError.Text = "The date is not a correct date!";
     return false;
    }

   // Controls if the first or second date is of a valid format
   if(intDate == 1)
   {
    try
    {
     dt1 = new DateTime(intYear,intMonth,intDay);
     adjustMonthDay();
     return true;
    }
    catch(Exception e)
    {
     this.lblError.Text = "The date is not a correct date!";
     return false;
    }
   }// End if
   else
   {
    try
    {
     dt2 = new DateTime(intYear,intMonth,intDay);
     adjustMonthDay();
     return true;
    }
    catch(Exception e)
    {
     this.lblError.Text = "The second date is not a correct date!";
     return false;
    }// End try-catch
   }// End else
   
  }// End controlDate

  /// <summary>
  /// A function which will contact the Web Service and invoke the the Web Method
  /// for current weatherdata choosen by the user and present the result in the 
  /// label lblResult.
  /// </summary>
  private void getCurrentWeather()
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  { 
   // String with text for presentation of the result
   string strResult = "The " + 
    strSensors[this.ddlMethods.SelectedIndex] +
    " is currently <strong>";   

   // Get the index for the selected Method
   int b = this.ddlMethods.SelectedIndex;

   try
   {     
    string strSensorUnit = "</strong>" + strUnit[b];  
    
    // Invoke the choosen Web Method an present the result
    switch (b)
    {      
     case 0:     
         lblResult.Text = strResult + oWebService.getOutTemperature() + 

strSensorUnit;
      break;
        case 1: 
         lblResult.Text = strResult + oWebService.getOutHumidity() + 

strSensorUnit;
      break;
        case 2:        
      lblResult.Text = strResult + oWebService.getWindSpeed() + 

strSensorUnit;
      break;
        case 3:        
      lblResult.Text = strResult + oWebService.getWindDirection() + 

strSensorUnit;
      break;
        case 4:        
      lblResult.Text = strResult + oWebService.getPrecipitation() + 

strSensorUnit;
      break;
        case 5:
      lblResult.Text = strResult + oWebService.getPressure() + 

strSensorUnit;
      break;
        case 6:        
      lblResult.Text = strResult + oWebService.getInTemperature() + 

strSensorUnit;
      break;
        case 7:        
      lblResult.Text = strResult + oWebService.getInHumidity() + 

strSensorUnit;
      break;
        case 8:        
      string[] arrResult = this.oWebService.getAllSensors();
      string s = "The current weather is :<p>";
       // Loops through the resulting array
       for(int c = 0; c < 8; c++)
         {
          s = s + strSensors[c] + " = <strong>" 
           + arrResult[c] + "</strong>" + this.strUnit[c] + "

<br>";
         }
      this.lblResult.Text = s;
           
      break;
        default:
      break;
         }// End switch

      } // End try

   catch(System.Web.Services.Protocols.SoapException se)
   { 
     controlSoapException(se); 
            
   }// End catch
  
  }// End getCurrentWeather() 
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  /// <summary>
  /// A function which will contact the Web Service and invoke the the Web Method
  /// yearHistory if the year given by the user is valid year
  /// </summary>
  private void getYearWeather()
  {
      // String with text for presentation of the result
   string strRes = "The" + strStat[this.ddlStatistic.SelectedIndex] +
                 strSensors[this.ddlSensors.SelectedIndex] +
                 " for " + txtYear1.Text + " were ";
   
   // Controls if a year is given
   if(txtYear1.Text == "")
   {
    this.lblError.Text = "WARNING!! You haven't filled in the year !";
   }
   else
   {
    // If the date is a valid date try to invoke Web Method yearHistory
    if(controlDate(this.txtYear1.Text, "01", "01", 1))
    {
     try
     {
      string s = this.oWebService.yearHistory(this.ddlSensors.

SelectedIndex, 
       dt1, this.ddlStatistic.SelectedIndex);
      
      // If the result was empty set the lblResult to "Sorry! ..."
      if( s == "")
      {
       this.lblResult.Text = "Sorry! No result.";
      }// End if

      else
      {
       this.lblResult.Text = strRes + s + 
        strUnit[this.ddlSensors.SelectedIndex];
      }// End else

     }// End try

     catch(System.Web.Services.Protocols.SoapException se)
     {            
      controlSoapException(se);
     }

    }// End if

   }// End else

  }// End yearWeather

  /// <summary>
  /// A function which will contact the Web Service and invoke the the Web Method
  /// monthHistory if the values for the year and month given by the user is valid 

year
  /// </summary>
  private void getMonthWeather()
  {
   // String with text for presentation of the result
   string strRes = "The" + strStat[this.ddlStatistic.SelectedIndex] +
    strSensors[this.ddlSensors.SelectedIndex] +
    " for " ;
 
   // Controls if a year and a month is given
   if(txtYear1.Text == "" || txtMonth1.Text == "")
   {
    this.lblError.Text = "WARNING!! You haven't filled in all the date forms !"

;
   }
   else
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   {
    // If the date is a valid date try to invoke Web Method monthHistory
    if(controlDate(this.txtYear1.Text, this.txtMonth1.Text, "01", 1))
    {
     try
     {
      string s = this.oWebService.monthHistory(this.ddlSensors.

SelectedIndex, 
       dt1, this.ddlStatistic.SelectedIndex);

      // If the result was empty set the lblResult to "Sorry! ..."
      if( s == "")
      {
       lblResult.Text = "Sorry! No result.";
      }// End if

      else
      {
       this.lblResult.Text = strRes +  txtYear1.Text + "-" + 
       txtMonth1.Text + " were " + s + 
       strUnit[this.ddlSensors.SelectedIndex];
      }// End else
      
     }
     catch(System.Web.Services.Protocols.SoapException se)
     {
      controlSoapException(se);
     }// End catch
    }
   }// End else

  }// End getMonthWeather

  /// <summary>
  /// A function which will contact the Web Service and invoke the the Web Method
  /// dayHistory if the date given by the user is valid date
  /// </summary>
  private void getDayWeather()
  {
   // String with text for presentation of the result
   string strRes = "The" + strStat[this.ddlStatistic.SelectedIndex] +
                strSensors[this.ddlSensors.SelectedIndex] + " for " ;

   // Controls if a year, month and a day is given
   if(this.txtDay1.Text == "" || txtMonth1.Text == "" || txtYear1.Text == "")
   {
    this.lblError.Text = "WARNING!! You haven't filled out all the date forms!"

;    
   }
   else
   {
    // If the date is a valid date try to invoke Web Method dayHistory
    if(controlDate(this.txtYear1.Text, this.txtMonth1.Text, this.txtDay1.Text, 

1))
    {
     try
     {
      string s = this.oWebService.dayHistory(this.ddlSensors.

SelectedIndex, 
       dt1, this.ddlStatistic.SelectedIndex);

      // If the result was empty set the lblResult to "Sorry! ..." 
      if( s == "")
      {
       this.lblResult.Text = "Sorry! No result.";
      }// End if

      else
      {
       this.lblResult.Text = strRes + txtYear1.Text + "-" + 
                          txtMonth1.Text + "-" + 
                          txtDay1.Text + " were "+ s + 
                     strUnit[this.ddlSensors.SelectedIndex];
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      }// End else

     }// End try

     catch(System.Web.Services.Protocols.SoapException se)
     {
      controlSoapException(se);
     }

    }// End if

   }// End else

  }// End getDayWeather

  
  /// <summary>
  /// Controls the given parameters for the dates given by the user
  /// ,calls the Web Method 'customHistory' and presents the result 
  /// in 'lblResult'.
  /// </summary>
  private void getCustomWeather()
  {
   // Controls that all the textboxes for the dates are filled out
   if(this.txtDay1.Text == "" || txtMonth1.Text == "" || txtYear1.Text == "" ||
    txtDay2.Text == "" || txtMonth2.Text == "" || txtYear2.Text == "")
   {
    this.lblError.Text = "You haven't filled out all the date forms!";  

  
   }

   // If both dates is valid dates try to invoke Web Method customHistory
   else if (controlDate(txtYear1.Text,txtMonth1.Text,txtDay1.Text, 1) &&
         controlDate(txtYear2.Text,txtMonth2.Text,txtDay2.Text, 2))
   {
    try
    {
     
     string s = this.oWebService.customHistory(this.ddlSensors.SelectedIndex

, 
     dt1, dt2, this.ddlStatistic.SelectedIndex);
     
     // Control if the were any result
     if( s == "")
     {
      this.lblResult.Text = "Sorry! No result.";
     }// End if

     else
     {
      this.lblResult.Text = "The" + strStat[this.ddlStatistic.

SelectedIndex] +
                         strSensors[this.ddlSensors.SelectedIndex] + "

<br>" +
                         " between " + txtYear1.Text + "-" + txtMonth1

.Text + 
                         "-" + txtDay1.Text +" and " + txtYear2.Text +

 "-" + 
                         txtMonth2.Text + "-" + txtDay2.Text + " were 

<strong>" + s +
                         "</strong>" + strUnit[this.ddlSensors.

SelectedIndex];
     }// End else

       }// End try

        catch(System.Web.Services.Protocols.SoapException se)
       {
     controlSoapException(se);
       }// End catch

   }// End else if

  }// End getCustomWeather
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  /// <summary>
  /// Presents information from the Web Service SOAP-Exception
  /// in the lblResult
  /// </summary>
  /// <param name="se">The SOAP-Exception from the Web Service</param>
  private void controlSoapException(System.Web.Services.Protocols.SoapException se)
  { 
   /* Split the SOAP-Exception message part and present the information
      given by the Web Service provider */
   string[] strMessage = se.Message.Split('!');

   if(strMessage.Length > 1)
   {
    this.lblResult.Text = "Web Service Message : " + strMessage[1];
   }
   else
    // If the error ocurred in the ASP.NET-client
    this.lblResult.Text = "Error in ASP.NET-application";

  }// End controlSoapException()

  }
  
 }
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import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;
import java.io.*;
import javax.microedition.io.*;
import java.util.*;
import java.util.Date.*;
import java.lang.Object.*;
import java.lang.*;
// Imports of the classes in kSOAP
import org.ksoap.*;
import org.ksoap.transport.*;
import org.kobjects.serialization.*;
import org.kobjects.serialization.PropertyInfo.*;
import org.ksoap.ClassMap.*;
import org.kxml.*;

/* A class which will contact the Web Service and present
   the result to the user in the display */
public class WSj2me extends MIDlet implements CommandListener
{
    // Set strings with the namespace and URL of the Web Service
 static final String serviceNamespace = "http://193.10.236.17/weather/";
 static final String serviceUrl = "http://193.10.236.17/weather/ws.asmx";
 static final String soapAction = "http://193.10.236.17/weather";

 private HttpTransport transport;
 private SoapObject  request, obj;
  
 private Form   currentResultForm, historyChoiceForm, historyResultForm;
 private List         startList, currentSensorList, historySensorList, 

currentResultList;
 private String[]  startMenu, arrCurrentSensors, arrHistoricalSensors, 
       arrStat, arrWebMethods, arrAllSensors;

 private String[]  arrRes = new String[8];
 private int    menuChoice1, intChoice;
 private Display   display;
 private Alert   alert;
 private Command   backStartList, backCurrent, backHistory, 
       okChoice, backChoice, exitCommand;
 
 private String   result, strSensor, strYear, 
       strMonth, strDay, strError;
 
 private ChoiceGroup  choStatistic;
 private TextField  txtYear, txtMonth, txtDay;

  //StringItems for the result Forms
 private StringItem[] arrSIResult = new StringItem[8];
 private StringItem[] arrSIHistoryResult = new StringItem[6];

 public WSj2me ()
 {

  // Set the text for the Forms
  historyResultForm = new Form ("Result for Historical Weather");
  currentResultForm = new Form ("Result for Current Weather");
  historyChoiceForm = new Form ("Choose statistic and date for... :");

  // Fill the Arrays
  startMenu = new String[] { "Current weather", "Historical weather" };
  arrCurrentSensors = new String[] { "Outdoor Temperature", "Outdoor Humidity", 
            "Wind Speed", "Wind Direction", "Precipitation

", 
            "Pressure", "Indoor Temperature", 
            "Indoor Humidity", "All" };
  arrHistoricalSensors = new String[] { "Outdoor Temperature", "Outdoor Humidity", 
            "Wind Speed", "Wind Direction", "

Precipitation", 
            "Pressure", "Indoor Temperature", "Indoor 

Humidity"};
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  arrStat = new String[] { "Min value : ", "Max value : ", "Average : " };
  arrWebMethods = new String[] 
   {
    "getOutTemperature", "getOutHumidity",
    "getWindSpeed", "getWindDirection", "getPrecipitation", 
    "getPressure", "getInTemperature", "getInHumidity", "getAllSensors" };

  // Set the properties for the Lists and add an array as the menu
  startList = new List( "Select kind of info", List.IMPLICIT, startMenu, null );
  currentSensorList = new List( "Select weatherdata", List.IMPLICIT, 

arrCurrentSensors, null );
  historySensorList = new List( "Select weatherdata", List.IMPLICIT, 

arrHistoricalSensors, null );

  // Set the Alert
  alert = new Alert( "", null, null, AlertType.INFO);
  alert.setTimeout( 5000 );

  //Choicegroup for selecting maximum, minimum or average weatherdata
  choStatistic = new ChoiceGroup 
   ("", Choice.MULTIPLE, new String[] {"Minimum","Maximum","Average"}, null);
  choStatistic.setSelectedIndex(0,true);

  // Textboxes
  txtYear =  new TextField("Year  : ","2003",4,TextField.ANY);
  txtMonth = new TextField("Month : ","",2,TextField.ANY);
  txtDay =   new TextField("Day   : ","",2,TextField.ANY);

  //Commands
  backStartList = new Command( "Back", Command.BACK, 2 );
  backCurrent = new Command( "Back", Command.BACK, 2 );
  backHistory = new Command( "Back", Command.BACK, 2 );
  backChoice = new Command( "Back", Command.BACK, 2 );
  okChoice = new Command ("OK", Command.OK, 1);
  exitCommand = new Command( "Exit", Command.EXIT, 1 );

  /* Add commands, stringItems, choicegroup and/or
   textboxes to the lists and forms */

  startList.addCommand( exitCommand );
  startList.setCommandListener( this );

  currentSensorList.addCommand( backStartList );
  currentSensorList.setCommandListener( this );

  /* Loops through the stringItems and add them
   to the currentResultForm */
  for(int cc = 0; cc < 8; cc++)
  {
   arrSIResult[cc] = new StringItem("","");
   currentResultForm.append (arrSIResult[cc]);
  }

  currentResultForm.addCommand( backCurrent );
  currentResultForm.setCommandListener( this );
     

  historySensorList.addCommand( backStartList );
  historySensorList.setCommandListener( this );

  historyChoiceForm.append(choStatistic);
  historyChoiceForm.append(txtYear);
  historyChoiceForm.append(txtMonth);
  historyChoiceForm.append(txtDay);
  historyChoiceForm.addCommand( backHistory );
  historyChoiceForm.addCommand( okChoice );
  historyChoiceForm.setCommandListener( this );

  /* Loops through the stringItems and add them
   to the currentResultForm */
  for(int d = 0; d < 6; d++)
  {
   arrSIHistoryResult[d] = new StringItem("","");
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   historyResultForm.append (arrSIHistoryResult[d]);
  }

  historyResultForm.addCommand( backChoice );
  historyResultForm.setCommandListener( this );
         
  //obtain a reference to the device's UI
  display = Display.getDisplay( this );
 }
    

    // A function who starts the midlet
    public void startApp () 
    {
        display.setCurrent( startList );
    }

    // A function who pauses the midlet
    public void pauseApp () {
    }

    // A Function who stops the midlet
    public void destroyApp (boolean unconditional) {
    }
    

    /* A function which reacts to the users choice
       for lists,forms or commands. */
    public void commandAction (Command c, Displayable d) 
    {
       // Reaction for the users choice in the startList
  if ( d == startList && c == List.SELECT_COMMAND )
  {
   menuChoice1 = startList.getSelectedIndex();
   currentSensorList.setTitle( startMenu[ menuChoice1 ]);

   if ( menuChoice1 == 0 )
   {
    display.setCurrent( currentSensorList );
   }
   else if ( menuChoice1 == 1 )
   {
    display.setCurrent( historySensorList );
   }
  }// end if

   // Reaction for the users choice in the currentSensorList
  else if ( d == currentSensorList && c == List.SELECT_COMMAND )
  {
   // Set the choice-integer to the selected index
   intChoice = currentSensorList.getSelectedIndex();

   // Create a thread for contact with the Web Service
   Thread t = new Thread()
   {
    public void run()
    {
     callCurrentMethod(arrCurrentSensors[intChoice], intChoice);

    } // End run

   }; //End Thread

   t.start();
  }

   // Reaction for the users choice in the historySensorList
  else if ( d == historySensorList && c == List.SELECT_COMMAND )
  {
   // Set the choice-integer to the selected index
   intChoice = historySensorList.getSelectedIndex();
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   // Set the label of the choicegroup to the selected sensor
   choStatistic.setLabel(arrCurrentSensors[intChoice]);

   // Displays the historyChoice Form
   display.setCurrent( historyChoiceForm );

  }

  else if ( c == okChoice )
  {
   // Clears previously information from the String Items
   clearStringItems();
     
   // Call function to control the Date given by the user
   controlDate(txtYear.getString(), 
    txtMonth.getString(), 
    txtDay.getString());

   strYear = txtYear.getString();
   strMonth = txtMonth.getString();
   strDay = txtDay.getString();

   /* Creates a Thread and calls the callHistoricalMethod
    if the ok-command is pressed in the historyChoiceForm. */
   Thread t = new Thread()
   {
    public void run()
    {
     /* Controls which method to invoke depending on
      the users input. If day and month is left empty
      call yearHistory. If only day is left empty
      call monthHistory and call dayHistory if all
      textboxes were filled in. */
     if(txtMonth.size() == 0 && txtDay.size() == 0 )
     {
      callHistoricalMethod(choStatistic.getLabel(),
       strYear + "-01-01",
       "yearHistory", intChoice);
     }
     else if(txtDay.size() == 0)
     {
      callHistoricalMethod(choStatistic.getLabel(),
       strYear + "-" + strMonth + "-01",
       "monthHistory", intChoice);
     }
     else
     {
      callHistoricalMethod(choStatistic.getLabel(),
       strYear + "-" + strMonth + "-" + strDay,
       "dayHistory", intChoice);
     }
    } // End run
   }; //End Thread

   // Start the Thread
   t.start();
  }

   /* Display the startList if the Back-command
    in currentSensorList or the historySensorList
    is pressed. */
  else if ( c == backStartList )
  {
   display.setCurrent( startList );
  }

   /* Display the currentSensorList if the
    Back-command in the currentResultForm is pressed. */
  else if ( c == backCurrent )
  {
   // Clear currentResultForm
   clearStringItems();
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   display.setCurrent( currentSensorList );
  }

   /* Display the historySensorList if the
    Back-command in the historyChoiceForm is pressed. */
  else if ( c == backHistory )
  {
   display.setCurrent( historySensorList );
  }

   /* Display the historyChoiceForm if the
    Back-command in the historyResultForm is pressed. */
  else if ( c == backChoice )
  {
   // Clear historyResultForm
   clearStringItems();
   display.setCurrent( historyChoiceForm );
  }

   /* Exits the application by calling the destroyApp-function
    if the Exit-command is pressed. */
  else if ( c == exitCommand )
  {
   destroyApp( true );
   notifyDestroyed();
  }

    } // End commandAction()
    

    /* Function which adjust the users input or alert for errors
       concerning the input for year, month or day. */
    public void controlDate(String strYear, String strMonth, String strDay)
    {
        /* Adjust the users input for month or day
           from 1 to a 2-digit number. An 8 becomes 08. */
        if (txtMonth.size() == 1)
        {
          txtMonth.setString("0" + strMonth);
        }

        if (txtDay.size() == 1)
        {
          txtDay.setString("0" + strDay);
        }
        /* Alert the user that the month must be given if
           the day is specified. */
        if (txtDay.size() > 0 & txtMonth.size() < 1)
        {
          strError = "You must enter a month if your interested in a specifik date!";
          alert.setString(strError);
          display.setCurrent(alert);
        }
        // Alert the user that the year input must be a 4-digitnumber.
        if (txtYear.size() < 4)
        {
          strError = "The year must be a 4-digit number!!";
          alert.setString(strError);
          display.setCurrent(alert);
        }
    } // End controlDate

    /* Function for calling the historical methods of the Web Service
       and present the result in the display. */
 public void callHistoricalMethod(String strSensor, String strDate, String strMethod, 

int intChoice)
 {
  Object objResult = null;

  // Array of months
  String[] arrMonths = new String[]
  {
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   "Jan","Feb","Mar","Apr",
   "May","Jun","Jul","Aug",
   "Sep","Okt","Nov","Dec"};

  String strSen = "Result for " + strSensor ;
  String str = strDate;

  /* Loops through the choicegroup to determine which
   statistic are selected. */
  for(int f = 0; f < 3; f++)
  {
   if(choStatistic.isSelected(f))
   {
    //Set the parameters and try to invoke the Web Method
    try
    {
      
     setSoapRequest( strMethod );

     /* Adds the parameters for intSensor, dtDate and intStatistic
      to the SOAP-message. */
     request.addProperty("intSensor", new Integer (intChoice));
     request.addProperty("dtDate",
      new SoapPrimitive ("http://www.w3.org/2001/XMLSchema",
      "dateTime",
      strDate));
     request.addProperty("intStatistic", new Integer (f));

     // Place the response from the Web Service in the Object resu
     objResult = transport.call( request );
    }

    catch( Exception e )
    {
     setErrorMessage(e);
    } // End try-catch

    arrSIHistoryResult[f+3].setText(arrStat[f] + " ....... " + objResult.
toString() );

   } // End if
  } // End for

  /* Controls which method is being called and adjust the text 
   presented by the historyResultForm */
  if(strMethod == "dayHistory")
  {
   str = " -- " + strDay + " " +
    arrMonths[Integer.parseInt(strMonth)-1] + " " + strYear;
  }
  else if(strMethod == "monthHistory")
  {
   str = " -- " + arrMonths[Integer.parseInt(strMonth)-1] + strYear;
  }
  else
  {
   str = " -- " + strYear;
  }

  arrSIHistoryResult[0].setText(strSensor);
  arrSIHistoryResult[1].setText(str);
  arrSIHistoryResult[2].setText("----------------------------------------");

  // Display the result for historical weather
  display.setCurrent( historyResultForm );

 } // End callHistoricalMethod

    // Function to call the current methods of the Web Service
 public void callCurrentMethod(String methodName, int intIndex)
 {
  Object objRes = null;
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  if(intIndex == 8)
  {
   //Try to invoke the Web Method getAllSenors
   try
   {
    setSoapRequest( "getAllSensors");
    //Place the result in the object objRes
    objRes = transport.call( request );
    // Place the result in objRes in the SoapObject obj
    obj = (SoapObject)objRes;

   } // End try

   catch( Exception e )
   {
    setErrorMessage(e);
   } // End catch
        
   /* Try to fill the arrRes-array with the returning array
    from the Web Service. */
   try
   {
    for(int e = 0; e < 8; e++)
    {
     SoapPrimitive pri = (SoapPrimitive) obj.getProperty(e);
     arrRes[e] = pri.toString();
    }
   } // End try

   catch(Exception e)
   {   
    setErrorMessage(e);
   } // End catch

   // Set the resulttext from the array to the sensors
   for(int c = 0; c < 8; c++)
   {
    arrSIResult[c].setText(arrCurrentSensors[c] + 
     " is  " + arrRes[c] + "  . ");
   } // End for

   // Display the result for Current Weather
   display.setCurrent( currentResultForm );

  } // End if intIndex == 8

  else
  {
   // Try to invoke the Web Method for the selected sensor
   try
   {
    setSoapRequest( arrWebMethods[intIndex]);

    objRes = transport.call( request );

   } // End try

   catch( Exception e )
   {
    setErrorMessage(e);

   } // End catch

   // Clear the result form from previously information
   clearStringItems();

   String strResult = objRes.toString();
   // Control the returned value
   if (strResult == "<- No value! ->")
   {
    arrSIResult[0].setText("No value for " + methodName );
   }
   else 



8F:\Exjobb\ws.asmx1\WSj2me.java

   {
    arrSIResult[0].setText("The " + methodName +
     " is currently " + strResult);
   }

   // Display the result for Current Weather
   display.setCurrent( currentResultForm );

  } // End else

 } // End callCurrentMethod

     /* Function which sets the parameters for the Soap-message
        and set the contact to the Web Service */
 public void setSoapRequest(String strMethod)
 {
  try
  {
   transport = new HttpTransport( serviceUrl, soapAction + "/" + strMethod );
   transport.debug = true;
   /* Set the parameters for the Web Service namespace
    and the Web Method to invoke for the SOAP-Object */
   request = new SoapObject( serviceNamespace, strMethod );
  }
  catch( Exception se)
  {
   setErrorMessage(se);
  }
 }// End setSoapRequest
     

     //Function for displaying Web Service error message to the user
 public void setErrorMessage(Exception e)
 {
  alert.setString("There were some errors with the connection to the" +
   " Web service. Please try again later! ");
  display.setCurrent(alert);
  // Prints out error messages to J2ME Wireless Toolkit
  e.printStackTrace();
  System.out.println( "Request: \n" + transport.requestDump );
  System.out.println( "Response: \n" + transport.responseDump );
      
 }

     // Function to clear the ItemStrings in the result Forms
 public void clearStringItems()
 {
  for(int c = 0; c < 8; c++)
  {
   arrSIResult[c].setText("");
  }

  for(int d = 0; d < 5; d++)
  {
   arrSIHistoryResult[d].setText("");
  }

 }

     // Main-function
 public static void main (String [] argv) 
 {
  new WSj2me ().startApp ();
 }
}
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<%@ Page language="c#" Codebehind="Vader.aspx.cs" AutoEventWireup="false" 
Inherits="WAP_Client.xhtml" %>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN" 
"http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <HEAD>
  <title>HTU Weather</title>
  <meta content="Microsoft Visual Studio 7.0" name="GENERATOR">
  <meta content="C#" name="CODE_LANGUAGE">
  <meta content="JavaScript" name="vs_defaultClientScript">
  <meta content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5" name="vs_targetSchema

">
 </HEAD>
 <body MS_POSITIONING="GridLayout">
  <form id="xhtml" method="post" runat="server">
   &nbsp;
   <asp:label id="Label1" style="Z-INDEX: 101; LEFT: 112px; POSITION: absolute; 

TOP: 40px" runat="server" Font-Size="Medium" Height="24px" Width="128px" ForeColor="Red
">HTU Weather</asp:label>

   <asp:dropdownlist id="DropDownList1" style="Z-INDEX: 104; LEFT: 112px; POSITION
: absolute; TOP: 64px" accessKey="1" runat="server" Height="32px" Width="136px">

    <asp:ListItem Value="getWindDirection">Wind Direction</asp:ListItem>
    <asp:ListItem Value="getAllSensors">All Sensors</asp:ListItem>
    <asp:ListItem Value="getInHumidity">Indoor Humidity</asp:ListItem>
    <asp:ListItem Value="getWindSpeed">Wind Speed</asp:ListItem>
    <asp:ListItem Value="getPrecipitation">Precipitation</asp:ListItem>
    <asp:ListItem Value="getOutTemperature">Outdoor Temperature</asp:ListItem>
    <asp:ListItem Value="getPressure">Pressure</asp:ListItem>
    <asp:ListItem Value="getOutHumidity">Outdoor Humidity</asp:ListItem>
    <asp:ListItem Value="getInTemperature">Indoor Temperature</asp:ListItem>
   </asp:dropdownlist>
   <asp:button id="btGet" style="Z-INDEX: 103; LEFT: 112px; POSITION: absolute; 

TOP: 88px" accessKey="2" runat="server" Height="24px" Width="48px" Text="Get"></asp:
button><br>

   <asp:label id="Label2" style="Z-INDEX: 102; LEFT: 112px; POSITION: absolute; 
TOP: 120px" runat="server" Font-Size="X-Small" Height="24px" Width="128px"></asp:label>

  </form>
 </body>
</html>



Vader.aspx.cs 
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using System;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Web;
using System.Web.SessionState;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Xml;

namespace WAP_Client //WAP_Client
{
 /// <summary>
 /// Summary description for WebForm1.
 /// </summary>
 public class xhtml : System.Web.UI.Page
 {
  protected System.Web.UI.WebControls.Label Label1;
  protected System.Web.UI.WebControls.Label Label2;
  protected System.Web.UI.WebControls.Button btGet;
  protected System.Web.UI.WebControls.DropDownList DropDownList1;
 
  private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
  {
   // Put user code to initialize the page here
  }

  Web Form Designer generated code

  private void btGet_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   try
   {
    Weather_Service ws = new Weather_Service();

    if (DropDownList1.SelectedIndex == 0)
    {
     Label2.Text = "";
     string data = ws.getWindDirection();
     Label2.Text = "Wind Direction = " + data;
    }

    else if (DropDownList1.SelectedIndex == 1)
    {
     Label2.Text = "";
     string[] data = ws.getAllSensors();
     foreach (string myString in data)
     {
      Label2.Text = Label2.Text +  myString + "<br>";
     }
    }

    else if (DropDownList1.SelectedIndex == 2)
    {
     Label2.Text = "";
     string data = ws.getInHumidity();   
     Label2.Text = "Indoor Humidity = " + data;
    }

    else if (DropDownList1.SelectedIndex == 3)
    {
     Label2.Text = "";
     string data = ws.getWindSpeed();   
     Label2.Text = "Wind Speed = " + data;
    }

    else if (DropDownList1.SelectedIndex == 4)
    {
     Label2.Text = "";
     string data = ws.getPrecipitation();   
     Label2.Text = "Precipitation = " + data;
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    }

    else if (DropDownList1.SelectedIndex == 5)
    {
     Label2.Text = "";
     string data = ws.getOutTemperature();   
     Label2.Text = "Outdoor Temperature = " + data;
    }

    else if (DropDownList1.SelectedIndex == 6)
    {
     Label2.Text = "";
     string data = ws.getPressure();   
     Label2.Text = "Pressure = " + data;
    }

    else if (DropDownList1.SelectedIndex == 7)
    {
     Label2.Text = "";
     string data = ws.getOutHumidity();   
     Label2.Text = "Outdoor Humidity = " + data;
    }

    else if (DropDownList1.SelectedIndex == 8)
    {
     Label2.Text = "";
     string data = ws.getInTemperature();   
     Label2.Text = "Indoor Temperature = " + data;
    }
   }
   catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException se)
   {
    Response.Write("Could not connect to Weather service.");
    Response.Write("Please try later ;)");
    /*Response.Write("Message: " + se.Message);
    Response.Write("<br>Actor: " +se.Actor);
    Response.Write("<br>Client Fault Code:" + se.Code.Name);*/
        
   }
  }
 }
}
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using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;

namespace WS.PocketPC
{
 /// <summary>
 /// A form that shows weather information gathered from the WS Webservice
 /// </summary>
 public class WeatherPC : System.Windows.Forms.Form
 {
  private System.Windows.Forms.MainMenu mmeMain;
  private System.Windows.Forms.MenuItem mnuCurrent;
  private System.Windows.Forms.MenuItem mnuRain;
  private System.Windows.Forms.MenuItem mnuWind;
  private System.Windows.Forms.MenuItem mnuWindSpeed;
  private System.Windows.Forms.MenuItem mnuWindDir;
  private System.Windows.Forms.MenuItem mnuRainPercip;
  private System.Windows.Forms.MenuItem mnuIndoor;
  private System.Windows.Forms.MenuItem mnuInTemp;
  private System.Windows.Forms.MenuItem mnuInHum;
  private System.Windows.Forms.MenuItem mnuOutdoor;
  private System.Windows.Forms.MenuItem mnuOutTemp;
  private System.Windows.Forms.MenuItem mnuOutHum;
  private System.Windows.Forms.MenuItem mnuInBoth;
  private System.Windows.Forms.MenuItem mnuOutBoth;
  private System.Windows.Forms.MenuItem mnuWindBoth;
  private System.Windows.Forms.MenuItem mnuGetAll;
  private System.Windows.Forms.MenuItem mnuAirPressure;
  private System.Windows.Forms.MenuItem mnuPressure;
  private System.Windows.Forms.TabControl tbcWeatherData;
  private System.Windows.Forms.TabPage tbpCurrent;
  private System.Windows.Forms.Panel tabPanel;
  private System.Windows.Forms.Panel panRain;
  private System.Windows.Forms.TextBox txtPressure;
  private System.Windows.Forms.Label lblPressure;
  private System.Windows.Forms.TextBox txtPercip;
  private System.Windows.Forms.Label lblPercip;
  private System.Windows.Forms.Panel panWind;
  private System.Windows.Forms.TextBox txtWindDir;
  private System.Windows.Forms.TextBox txtWindSpeed;
  private System.Windows.Forms.Label lblWindDir;
  private System.Windows.Forms.Label lblWindSpeed;
  private System.Windows.Forms.Panel panOutdoor;
  private System.Windows.Forms.TextBox txtOutHum;
  private System.Windows.Forms.TextBox txtOutTemp;
  private System.Windows.Forms.Label lblOutHum;
  private System.Windows.Forms.Label lblOutTemo;
  private System.Windows.Forms.Panel panIndoor;
  private System.Windows.Forms.TextBox txtInHum;
  private System.Windows.Forms.TextBox txtInTemp;
  private System.Windows.Forms.Label lblinHum;
  private System.Windows.Forms.Label lblInTemp;
  private Weather.WS.Weather_Service ws; 
  //private Weather_Service ws;

  public WeatherPC()
  {
   //
   // Required for Windows Form Designer support
   //
   InitializeComponent();

   ws = new Weather.WS.Weather_Service();
   emptyAllTextField();
  }
  /// <summary>
  /// Clean up any resources being used.
  /// </summary>
  protected override void Dispose( bool disposing )
  {
   base.Dispose( disposing );
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  }
  #region Windows Form Designer generated code
  /// <summary>
  /// Required method for Designer support - do not modify
  /// the contents of this method with the code editor.
  /// </summary>
  private void InitializeComponent()
  {
   this.mmeMain = new System.Windows.Forms.MainMenu();
   this.mnuCurrent = new System.Windows.Forms.MenuItem();
   this.mnuGetAll = new System.Windows.Forms.MenuItem();
   this.mnuIndoor = new System.Windows.Forms.MenuItem();
   this.mnuInTemp = new System.Windows.Forms.MenuItem();
   this.mnuInHum = new System.Windows.Forms.MenuItem();
   this.mnuInBoth = new System.Windows.Forms.MenuItem();
   this.mnuOutdoor = new System.Windows.Forms.MenuItem();
   this.mnuOutTemp = new System.Windows.Forms.MenuItem();
   this.mnuOutHum = new System.Windows.Forms.MenuItem();
   this.mnuOutBoth = new System.Windows.Forms.MenuItem();
   this.mnuWind = new System.Windows.Forms.MenuItem();
   this.mnuWindSpeed = new System.Windows.Forms.MenuItem();
   this.mnuWindDir = new System.Windows.Forms.MenuItem();
   this.mnuWindBoth = new System.Windows.Forms.MenuItem();
   this.mnuRain = new System.Windows.Forms.MenuItem();
   this.mnuRainPercip = new System.Windows.Forms.MenuItem();
   this.mnuAirPressure = new System.Windows.Forms.MenuItem();
   this.mnuPressure = new System.Windows.Forms.MenuItem();
   this.tbcWeatherData = new System.Windows.Forms.TabControl();
   this.tbpCurrent = new System.Windows.Forms.TabPage();
   this.tabPanel = new System.Windows.Forms.Panel();
   this.panRain = new System.Windows.Forms.Panel();
   this.txtPressure = new System.Windows.Forms.TextBox();
   this.lblPressure = new System.Windows.Forms.Label();
   this.txtPercip = new System.Windows.Forms.TextBox();
   this.lblPercip = new System.Windows.Forms.Label();
   this.panWind = new System.Windows.Forms.Panel();
   this.txtWindDir = new System.Windows.Forms.TextBox();
   this.txtWindSpeed = new System.Windows.Forms.TextBox();
   this.lblWindDir = new System.Windows.Forms.Label();
   this.lblWindSpeed = new System.Windows.Forms.Label();
   this.panOutdoor = new System.Windows.Forms.Panel();
   this.txtOutHum = new System.Windows.Forms.TextBox();
   this.txtOutTemp = new System.Windows.Forms.TextBox();
   this.lblOutHum = new System.Windows.Forms.Label();
   this.lblOutTemo = new System.Windows.Forms.Label();
   this.panIndoor = new System.Windows.Forms.Panel();
   this.txtInHum = new System.Windows.Forms.TextBox();
   this.txtInTemp = new System.Windows.Forms.TextBox();
   this.lblinHum = new System.Windows.Forms.Label();
   this.lblInTemp = new System.Windows.Forms.Label();
   // 
   // mmeMain
   // 
   this.mmeMain.MenuItems.Add(this.mnuCurrent);
   // 
   // mnuCurrent
   // 
   this.mnuCurrent.MenuItems.Add(this.mnuGetAll);
   this.mnuCurrent.MenuItems.Add(this.mnuIndoor);
   this.mnuCurrent.MenuItems.Add(this.mnuOutdoor);
   this.mnuCurrent.MenuItems.Add(this.mnuWind);
   this.mnuCurrent.MenuItems.Add(this.mnuRain);
   this.mnuCurrent.MenuItems.Add(this.mnuAirPressure);
   this.mnuCurrent.Text = "Current";
   // 
   // mnuGetAll
   // 
   this.mnuGetAll.Text = "Get All";
   this.mnuGetAll.Click += new System.EventHandler(this.mnuGetAll_Click);
   // 
   // mnuIndoor
   // 
   this.mnuIndoor.MenuItems.Add(this.mnuInTemp);
   this.mnuIndoor.MenuItems.Add(this.mnuInHum);
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   this.mnuIndoor.MenuItems.Add(this.mnuInBoth);
   this.mnuIndoor.Text = "Indoor";
   // 
   // mnuInTemp
   // 
   this.mnuInTemp.Text = "Temperature";
   this.mnuInTemp.Click += new System.EventHandler(this.mnuInTemp_Click);
   // 
   // mnuInHum
   // 
   this.mnuInHum.Text = "Humidity";
   this.mnuInHum.Click += new System.EventHandler(this.mnuInHum_Click);
   // 
   // mnuInBoth
   // 
   this.mnuInBoth.Text = "Both";
   this.mnuInBoth.Click += new System.EventHandler(this.mnuInBoth_Click);
   // 
   // mnuOutdoor
   // 
   this.mnuOutdoor.MenuItems.Add(this.mnuOutTemp);
   this.mnuOutdoor.MenuItems.Add(this.mnuOutHum);
   this.mnuOutdoor.MenuItems.Add(this.mnuOutBoth);
   this.mnuOutdoor.Text = "Outdoor";
   // 
   // mnuOutTemp
   // 
   this.mnuOutTemp.Text = "Temperature";
   this.mnuOutTemp.Click += new System.EventHandler(this.mnuOutTemp_Click);
   // 
   // mnuOutHum
   // 
   this.mnuOutHum.Text = "Humidity";
   this.mnuOutHum.Click += new System.EventHandler(this.mnuOutHum_Click);
   // 
   // mnuOutBoth
   // 
   this.mnuOutBoth.Text = "Both";
   this.mnuOutBoth.Click += new System.EventHandler(this.mnuOutBoth_Click);
   // 
   // mnuWind
   // 
   this.mnuWind.MenuItems.Add(this.mnuWindSpeed);
   this.mnuWind.MenuItems.Add(this.mnuWindDir);
   this.mnuWind.MenuItems.Add(this.mnuWindBoth);
   this.mnuWind.Text = "Wind";
   // 
   // mnuWindSpeed
   // 
   this.mnuWindSpeed.Text = "Speed";
   this.mnuWindSpeed.Click += new System.EventHandler(this.mnuWindSpeed_Click);
   // 
   // mnuWindDir
   // 
   this.mnuWindDir.Text = "Direction";
   this.mnuWindDir.Click += new System.EventHandler(this.mnuWindDir_Click);
   // 
   // mnuWindBoth
   // 
   this.mnuWindBoth.Text = "Both";
   this.mnuWindBoth.Click += new System.EventHandler(this.mnuWindBoth_Click);
   // 
   // mnuRain
   // 
   this.mnuRain.MenuItems.Add(this.mnuRainPercip);
   this.mnuRain.Text = "Rain";
   // 
   // mnuRainPercip
   // 
   this.mnuRainPercip.Text = "Percipitation";
   this.mnuRainPercip.Click += new System.EventHandler(this.mnuRainPercip_Click);
   // 
   // mnuAirPressure
   // 
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   this.mnuAirPressure.MenuItems.Add(this.mnuPressure);
   this.mnuAirPressure.Text = "Air Pressure";
   // 
   // mnuPressure
   // 
   this.mnuPressure.Text = "Pressure";
   this.mnuPressure.Click += new System.EventHandler(this.mnuPressure_Click);
   // 
   // tbcWeatherData
   // 
   this.tbcWeatherData.Controls.Add(this.tbpCurrent);
   this.tbcWeatherData.SelectedIndex = 0;
   this.tbcWeatherData.Size = new System.Drawing.Size(242, 248);
   // 
   // tbpCurrent
   // 
   this.tbpCurrent.Controls.Add(this.tabPanel);
   this.tbpCurrent.Location = new System.Drawing.Point(4, 4);
   this.tbpCurrent.Size = new System.Drawing.Size(234, 222);
   this.tbpCurrent.Text = "Current Weather Data";
   // 
   // tabPanel
   // 
   this.tabPanel.BackColor = System.Drawing.Color.CornflowerBlue;
   this.tabPanel.Controls.Add(this.panRain);
   this.tabPanel.Controls.Add(this.panWind);
   this.tabPanel.Controls.Add(this.panOutdoor);
   this.tabPanel.Controls.Add(this.panIndoor);
   this.tabPanel.Size = new System.Drawing.Size(232, 232);
   // 
   // panRain
   // 
   this.panRain.BackColor = System.Drawing.Color.SteelBlue;
   this.panRain.Controls.Add(this.txtPressure);
   this.panRain.Controls.Add(this.lblPressure);
   this.panRain.Controls.Add(this.txtPercip);
   this.panRain.Controls.Add(this.lblPercip);
   this.panRain.Location = new System.Drawing.Point(0, 152);
   this.panRain.Size = new System.Drawing.Size(224, 48);
   // 
   // txtPressure
   // 
   this.txtPressure.Location = new System.Drawing.Point(112, 24);
   this.txtPressure.ReadOnly = true;
   this.txtPressure.Size = new System.Drawing.Size(104, 20);
   this.txtPressure.Text = "";
   // 
   // lblPressure
   // 
   this.lblPressure.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, 

System.Drawing.FontStyle.Bold);
   this.lblPressure.Location = new System.Drawing.Point(112, 8);
   this.lblPressure.Size = new System.Drawing.Size(104, 16);
   this.lblPressure.Text = "Air Pressure:";
   // 
   // txtPercip
   // 
   this.txtPercip.Location = new System.Drawing.Point(8, 24);
   this.txtPercip.ReadOnly = true;
   this.txtPercip.Size = new System.Drawing.Size(104, 20);
   this.txtPercip.Text = "";
   // 
   // lblPercip
   // 
   this.lblPercip.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, 

System.Drawing.FontStyle.Bold);
   this.lblPercip.Location = new System.Drawing.Point(8, 8);
   this.lblPercip.Size = new System.Drawing.Size(104, 16);
   this.lblPercip.Text = "Percipitation";
   // 
   // panWind
   // 
   this.panWind.BackColor = System.Drawing.Color.DodgerBlue;
   this.panWind.Controls.Add(this.txtWindDir);
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   this.panWind.Controls.Add(this.txtWindSpeed);
   this.panWind.Controls.Add(this.lblWindDir);
   this.panWind.Controls.Add(this.lblWindSpeed);
   this.panWind.Location = new System.Drawing.Point(0, 104);
   this.panWind.Size = new System.Drawing.Size(224, 48);
   // 
   // txtWindDir
   // 
   this.txtWindDir.Location = new System.Drawing.Point(112, 24);
   this.txtWindDir.ReadOnly = true;
   this.txtWindDir.Size = new System.Drawing.Size(104, 20);
   this.txtWindDir.Text = "";
   // 
   // txtWindSpeed
   // 
   this.txtWindSpeed.Location = new System.Drawing.Point(8, 24);
   this.txtWindSpeed.ReadOnly = true;
   this.txtWindSpeed.Size = new System.Drawing.Size(104, 20);
   this.txtWindSpeed.Text = "";
   // 
   // lblWindDir
   // 
   this.lblWindDir.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, 

System.Drawing.FontStyle.Bold);
   this.lblWindDir.Location = new System.Drawing.Point(112, 8);
   this.lblWindDir.Size = new System.Drawing.Size(104, 16);
   this.lblWindDir.Text = "Wind Direction:";
   // 
   // lblWindSpeed
   // 
   this.lblWindSpeed.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F,

 System.Drawing.FontStyle.Bold);
   this.lblWindSpeed.Location = new System.Drawing.Point(8, 8);
   this.lblWindSpeed.Size = new System.Drawing.Size(104, 16);
   this.lblWindSpeed.Text = "Wind Speed:";
   // 
   // panOutdoor
   // 
   this.panOutdoor.BackColor = System.Drawing.Color.SteelBlue;
   this.panOutdoor.Controls.Add(this.txtOutHum);
   this.panOutdoor.Controls.Add(this.txtOutTemp);
   this.panOutdoor.Controls.Add(this.lblOutHum);
   this.panOutdoor.Controls.Add(this.lblOutTemo);
   this.panOutdoor.Location = new System.Drawing.Point(0, 56);
   this.panOutdoor.Size = new System.Drawing.Size(224, 48);
   // 
   // txtOutHum
   // 
   this.txtOutHum.Location = new System.Drawing.Point(112, 24);
   this.txtOutHum.ReadOnly = true;
   this.txtOutHum.Size = new System.Drawing.Size(104, 20);
   this.txtOutHum.Text = "";
   // 
   // txtOutTemp
   // 
   this.txtOutTemp.Location = new System.Drawing.Point(8, 24);
   this.txtOutTemp.ReadOnly = true;
   this.txtOutTemp.Size = new System.Drawing.Size(104, 20);
   this.txtOutTemp.Text = "";
   // 
   // lblOutHum
   // 
   this.lblOutHum.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, 

System.Drawing.FontStyle.Bold);
   this.lblOutHum.Location = new System.Drawing.Point(112, 8);
   this.lblOutHum.Size = new System.Drawing.Size(104, 16);
   this.lblOutHum.Text = "Outdoor Humidity:";
   // 
   // lblOutTemo
   // 
   this.lblOutTemo.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, 

System.Drawing.FontStyle.Bold);
   this.lblOutTemo.Location = new System.Drawing.Point(8, 8);
   this.lblOutTemo.Size = new System.Drawing.Size(104, 16);
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   this.lblOutTemo.Text = "Outdoor Temp:";
   // 
   // panIndoor
   // 
   this.panIndoor.BackColor = System.Drawing.Color.DodgerBlue;
   this.panIndoor.Controls.Add(this.txtInHum);
   this.panIndoor.Controls.Add(this.txtInTemp);
   this.panIndoor.Controls.Add(this.lblinHum);
   this.panIndoor.Controls.Add(this.lblInTemp);
   this.panIndoor.Location = new System.Drawing.Point(0, 8);
   this.panIndoor.Size = new System.Drawing.Size(224, 48);
   // 
   // txtInHum
   // 
   this.txtInHum.Location = new System.Drawing.Point(112, 24);
   this.txtInHum.ReadOnly = true;
   this.txtInHum.Size = new System.Drawing.Size(104, 20);
   this.txtInHum.Text = "";
   // 
   // txtInTemp
   // 
   this.txtInTemp.Location = new System.Drawing.Point(8, 24);
   this.txtInTemp.ReadOnly = true;
   this.txtInTemp.Size = new System.Drawing.Size(104, 20);
   this.txtInTemp.Text = "";
   // 
   // lblinHum
   // 
   this.lblinHum.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, 

System.Drawing.FontStyle.Bold);
   this.lblinHum.Location = new System.Drawing.Point(112, 8);
   this.lblinHum.Size = new System.Drawing.Size(104, 16);
   this.lblinHum.Text = "Indoor Humidity:";
   // 
   // lblInTemp
   // 
   this.lblInTemp.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, 

System.Drawing.FontStyle.Bold);
   this.lblInTemp.Location = new System.Drawing.Point(8, 8);
   this.lblInTemp.Size = new System.Drawing.Size(104, 16);
   this.lblInTemp.Text = "Indoor Temp:";
   // 
   // WeatherPC
   // 
   this.BackColor = System.Drawing.Color.DodgerBlue;
   this.ClientSize = new System.Drawing.Size(242, 313);
   this.Controls.Add(this.tbcWeatherData);
   this.Menu = this.mmeMain;
   this.Text = "Weather";

  }
  #endregion

  /// <summary>
  /// The main entry point for the application.
  /// </summary>

  static void Main() 
  {
   Application.Run(new WeatherPC());
  }

  /// <summary>
  /// Get the indoor temperature and display it.
  /// </summary>
  private void getInTemp()
  {
   try
   {
    setCursor(Cursors.WaitCursor);
    //emptyAllTextField();
    //emptyTextField(txtInTemp);
    txtInTemp.Text = ws.getInTemperature();
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   }
   catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException se)
   {
    System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Could not connect to the 

WeatherStation.\nTry again later.","Error",
     System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.OK,System.Windows.Forms.

MessageBoxIcon.Exclamation,
     System.Windows.Forms.MessageBoxDefaultButton.Button1);

   }
   setCursor(Cursors.Default);

  }
  
  /// <summary>
  /// Get the indoor humidity and display it.
  /// </summary>
  private void getInHum()
  {
   try
   {
    setCursor(Cursors.WaitCursor);
    //emptyAllTextField();
    //emptyTextField(txtInHum);
    txtInHum.Text = ws.getInHumidity();

   }
   catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException se)
   {
    System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Could not connect to the 

WeatherStation.\nTry again later.","Error",
     System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.OK,System.Windows.Forms.

MessageBoxIcon.Exclamation,
     System.Windows.Forms.MessageBoxDefaultButton.Button1);

   }
   setCursor(Cursors.Default);

  }
  
  
  /// <summary>
  /// Get the outdoor temperature and display it.
  /// </summary>
  private void getOutTemp()
  {
   try
   {
    setCursor(Cursors.WaitCursor);
    //emptyAllTextField();
    //emptyTextField(txtOutTemp);
    txtOutTemp.Text = ws.getOutTemperature();

   }
   catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException se)
   {
    System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Could not connect to the 

WeatherStation.\nTry again later.","Error",
     System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.OK,System.Windows.Forms.

MessageBoxIcon.Exclamation,
     System.Windows.Forms.MessageBoxDefaultButton.Button1);

   }
   setCursor(Cursors.Default);

  }
  
  
  /// <summary>
  /// Get the outdoor humidity and display it.
  /// </summary>
  private void getOutHum()
  {
   try
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   {
    setCursor(Cursors.WaitCursor);
    //emptyAllTextField();
    //emptyTextField(txtOutHum);
    txtOutHum.Text = ws.getOutHumidity();

   }
   catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException se)
   {
    System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Could not connect to the 

WeatherStation.\nTry again later.","Error",
     System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.OK,System.Windows.Forms.

MessageBoxIcon.Exclamation,
     System.Windows.Forms.MessageBoxDefaultButton.Button1);

   }
   setCursor(Cursors.Default);

  }

  
  /// <summary>
  /// Get the windspeed and display it.
  /// </summary>
  private void getWindSpeed()
  {
   try
   {
    setCursor(Cursors.WaitCursor);
    //emptyAllTextField();
    //emptyTextField(txtWindSpeed);
    txtWindSpeed.Text = ws.getWindSpeed();

   }
   catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException se)
   {
    System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Could not connect to the 

WeatherStation.\nTry again later.","Error",
     System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.OK,System.Windows.Forms.

MessageBoxIcon.Exclamation,
     System.Windows.Forms.MessageBoxDefaultButton.Button1);

   }
   setCursor(Cursors.Default);

  }
  
  
  /// <summary>
  /// Get the wind direction and display it.
  /// </summary>
  private void getWindDir()
  {
   try
   {
    setCursor(Cursors.WaitCursor);
    //emptyAllTextField();
    //emptyTextField(txtWindDir);
    txtWindDir.Text = ws.getWindDirection();

   }
   catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException se)
   {
    System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Could not connect to the 

WeatherStation.\nTry again later.","Error",
     System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.OK,System.Windows.Forms.

MessageBoxIcon.Exclamation,
     System.Windows.Forms.MessageBoxDefaultButton.Button1);

   }
   setCursor(Cursors.Default);

  }
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  /// <summary>
  /// Get the rain and display it.
  /// </summary>
  private void getPercip()
  {
   try
   {
    setCursor(Cursors.WaitCursor);
    //emptyAllTextField();
    //emptyTextField(txtPercip);
    txtPercip.Text = ws.getPrecipitation();

   }
   catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException se)
   {
    System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Could not connect to the 

WeatherStation.\nTry again later.","Error",
     System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.OK,System.Windows.Forms.

MessageBoxIcon.Exclamation,
     System.Windows.Forms.MessageBoxDefaultButton.Button1);

   }
   setCursor(Cursors.Default);

  }

  
  /// <summary>
  /// Get the air pressure and display it.
  /// </summary>
  private void getAirPressure()
  {
   try
   {
    setCursor(Cursors.WaitCursor);
    //emptyAllTextField();
    //emptyTextField(txtPressure);
    txtPressure.Text = ws.getPressure();

   }
   catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException se)
   {
    System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Could not connect to the 

WeatherStation.\nTry again later.","Error",
     System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.OK,System.Windows.Forms.

MessageBoxIcon.Exclamation,
     System.Windows.Forms.MessageBoxDefaultButton.Button1);
   }
   setCursor(Cursors.Default);
  }

  

  /// <summary>
  /// Get all sensors and display them.
  /// </summary>
  private void getAll()
  {
   string[] wd;
   try
   {
    
    
    setCursor(Cursors.WaitCursor);
    //emptyAllTextField();
    wd = ws.getAllSensors();

    txtOutTemp.Text = wd[0];
    txtOutHum.Text = wd[1];
    txtWindSpeed.Text = wd[2];
    txtWindDir.Text = wd[3];
    txtPercip.Text = wd[4];
    txtPressure.Text = wd[5];



10F:\Exjobb\Weather_Service\frmWeather.cs

    txtInTemp.Text = wd[6];
    txtInHum.Text = wd[7];
    
    setCursor(Cursors.Default);

   }
   catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException se)
   {
    System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Could not connect to the 

WeatherStation.\nTry again later.","Error",
     System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.OK,System.Windows.Forms.

MessageBoxIcon.Exclamation,
     System.Windows.Forms.MessageBoxDefaultButton.Button1);
    
    //System.Windows.Forms.MessageBox.Show(se.Message);
   }

   catch (System.Exception e)
   {
    System.Windows.Forms.MessageBox.Show("An error occured.\nNo need to worry 

try it again later",
     "Error",System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.OK,
     System.Windows.Forms.MessageBoxIcon.Exclamation,
     System.Windows.Forms.MessageBoxDefaultButton.Button1);
    //System.Windows.Forms.MessageBox.Show(e.Message,"Exception");
   }
   setCursor(Cursors.Default);

  }

  

  /// <summary>
  /// Change the cursor.
  /// </summary>
  /// <param name="crs"></param>
  private void setCursor(Cursor crs)
  {
   Cursor.Current = crs;
  }
  
  /// <summary>
  /// Clear all text fields
  /// </summary>
  private void emptyAllTextField()
  {
   emptyTextField(txtOutTemp);
   emptyTextField(txtOutHum);
   emptyTextField(txtWindSpeed);
   emptyTextField(txtWindDir);
   emptyTextField(txtPercip);
   emptyTextField(txtPressure);
   emptyTextField(txtInTemp);
   emptyTextField(txtInHum);
  }

  
  /// <summary>
  /// Clear a specific textbox
  /// </summary>
  /// <param name="tb">The textbox to clear</param>
  private void emptyTextField(TextBox tb)
  {
   tb.Text = "";

  }

  private void mnuInTemp_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   emptyAllTextField();
   getInTemp();
  }
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  private void mnuInHum_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   emptyAllTextField();
   getInHum();
  }

  private void mnuInBoth_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   emptyAllTextField();
   getInTemp();
   getInHum();
  }

  private void mnuOutTemp_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   emptyAllTextField();
   getOutTemp();
  }

  private void mnuOutHum_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   emptyAllTextField();
   getOutHum();
  }

  private void mnuOutBoth_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   emptyAllTextField();
   getOutTemp();
   getOutHum();
  
  }

  private void mnuRainPercip_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   emptyAllTextField();
   getPercip();
  }

  private void mnuWindSpeed_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   emptyAllTextField();
   getWindSpeed();
  }

  private void mnuWindDir_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   emptyAllTextField();
   getWindDir();
  }

  private void mnuWindBoth_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   emptyAllTextField();
   getWindSpeed();
   getWindDir();
  }

  

  private void mnuGetAll_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   emptyAllTextField();
   getAll();
  }

  private void mnuPressure_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   emptyAllTextField();
   getAirPressure();
  }
 }
}




