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Summary 
 
Administrativ work is an big part of an Administrator’s daily work. To keep up-to-date 
concerning client information is an necessity as right descicions should be able to make. 
Often could this be an heavy effort to make, where old computers are mixed with newer 
ones, and the old hardware remain unknown. This thesis illustrates one method with which 
the former stated problems could be solved. 
 
As the evoulution goes towards an webbased computer environment, the process of 
inventory should do the same. For this purpose the Microsoft-specifik technology WMI-
Windows Management Information is well suited and offer an enormuos potentiall for a 
administrator to manage many of his daily tasks. WMI is Microsoft’s primary management 
enabling technology for Windows but is, despite this, fairly unknown to the vast majority 
of administrators. 
 
This thesis is based on a work made for the company KeyIT-Partner. With WMI as the 
major inventory technology an ActiveX-based solution was implemented as an part of their 
service system.The purpose was to reduce the work which arises when an computer should 
be registered. Further more a discussion was made on the technology used. 
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Sammanfattning 
 
Att administrera klienter på ett nätverk är en stor del av en administratörs arbete. Att hålla 
sig uppdaterad vad beträffar information om klienterna är en nödvändighet för att rätt 
beslut skall tas och insatser skall kunna göras där de behövs som bäst. Inte sällan kan detta 
innebära en komplicerad uppgift, då äldre dator blandas med nya och hårdvaran är okänd. I 
detta arbete åskådliggörs en metod, med vilken tidigare beskrivna problematik kan lösas. 
 
Då utvecklingen går mot en allt mer webbaserad miljö bör därför även 
inventeringsprocessen vara av sådan karaktär. För detta ändamål lämpar sig den Microsoft-
specifika teknologin WMI- Windows Management Instrumentation väl och erbjuder stora 
möjligheter för en administratör att hantera många av sina dagliga rutiner. WMI har, av 
Microsoft, utropats som den ledande tekniken för hantering av Windowsbaserade 
operativsystem, men är trots detta relativt okänd för de flesta.  
 
Uppsatsen baseras på ett arbete utfört åt företaget KeyIT-Partner. Med WMI som 
huvudteknologi skapades en ActiveX-baserad inventeringskomponent för deras 
servicesystem. Syftet var att reducera det administrativa arbete som krävts för att registrera 
och uppdatera informationen om kunders maskinparker och detta har också uppnåtts. 
Vidare fördes en diskussion kring teknologin som använts där det konstaterades att WMI 
är en leverantörsspecifik teknologi och att som sådan ha en tendens att reducera den 
administrativa nyttan. Dock har teknologin en ljus framtid med tanke på den totala  
dominans som Microsofts operativsystem åtnjuter.
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1. Inledning 
 
I detta kapitel ges en övergripande introduktion till företaget KeyIT-Partner. Vidare formuleras de syften 
och mål som arbetet skall uppnå utifrån de avgränsningar som gjorts. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
KeyIT-Partner är ett medelstort företag som startade i Hestra 1979. Affärsidén är att sälja 
heltäckande IT-lösningar, vilket inkluderar allt från administration av nätverk till utbildning 
av användarna. För utbildningsändamålen har bolaget ISAC startats och i samarbete med 
ett lokalt konferenscenter erbjuds paketlösningar som, förutom den rena utbildningen, 
innehåller stimulerande aktiviteter så som god mat, golf och trevligt boende. 
 
Företaget har ett egenutvecklat servicesystem som används för att bland annat 
dokumentera och organisera sina kunders maskinparker. Denna information underlättar 
kommunikationen mellan kund och administratör, samt är ett stöd i beslut om 
uppdateringar och underhåll. I dagsläget registreras information vid två fall; Då en kund 
köper en dator som skall underhållas av KeyIT-Partner, samt vid administration av kunders 
befintliga datorer. 
 
När företaget säljer en dator skall denna iordningställas för leverans. Mjuk- och hårdvara 
installeras och datorn registreras i servicesystemet under aktuell kund. I dagsläget görs detta 
för hand genom att, i det webbaserade systemet, fylla i ett formulär som postas till en 
databas. Detta kan vara en tidskrävande process som, i sämsta fall, resulterar i ofullständigt 
ifyllda uppgifter med reducerad administrativ nytta som följd. 
 
Det andra fallet är när KeyIT-Partner, i egenskap av administratör, ansvarar för 
nyinstallation av program- och hårdvara i kunders nätverk. Efter utförd uppdatering skall 
den gjorda förändringen registreras i servicesystemet, något som kan medföra svårigheter 
då äldre datorer blandas med nya och den gamla hårdvaran är okänd. 
 
 

1.2 Uppdrag 
 
För att undvika mycket av det arbete som idag utförs manuellt, önskas en utökad 
funktionalitet i servicesystemet i form av en automatiserad inventeringsprocess. Med 
inventeringsprocess menas det förfarande där en vald klient frågas ut om relevant 
information (Tabell 1-1) och vidaresändning av denna information till servicesystemet. 
Företaget önskar att detta åstadkoms genom en ActiveX-kontroll1, vilken tankas ner från 
en webbserver, registreras på klienten, söker upp önskad information och sänder denna till 
servicesystemet. ActiveX-kontrollen skall i sin tur vara infogad i en ASP2 för att följa 
servicesystemets uppbyggnad. 
 
                                                 
1 ActiveX-kontroll.  Se kapitel 3.2 - ActiveX 
2 ASP –Active Server Page. Se kapitel 3.5 - ASP 

- 7 (58) - 



Design och realisering av WMI-baserad inventeringsmodul 

Då de flesta av KeyIT-Partners kunder använder sig av Microsoft Windows operativsystem 
ställs krav på en direkt kompatibilitet med Windows 2000 samt Windows XP.  
 
Nedan illustreras den information företaget önskar erhålla från inventeringsprocessen. Den 
vänstra kolumnen åskådliggör de olika inventeringsområden processen hanterar, de övriga 
kolumnerna visar egenskaperna för varje specifikt område. För mer ingående information 
hänvisas till kravspecifikationen (Appendix B). 
 

 Tabell 1-1 Uppställning av de data företaget önskar få ut av inventeringsprocessen. 

OOppeerraattiivvssyysstteemm  Version Build Service pack Användare Datornamn

BBIIOOSS  Tillverkare Version    

WWeebbbblläässaarree  Version        

CCPPUU  Typ Hastighet     

RRAAMM  Totalt minne        

HHåårrddddiisskk  Totalt utrymme        

GGrraaffiikkkkoorrtt  Typ Totalt minne      

NNäättvveerrkksskkoorrtt  Typ        

LLjjuuddkkoorrtt  Ja/Nej        

 
 

1.3 Problemformulering 
 
Jag har i mitt arbete valt en ansats, där både problemet och resultatet motsvaras av design 
och realisering av en webbaserad inventeringskomponent i ett befintligt system. Av den 
anledningen är det, till skillnad från en rent teoretisk uppsats där syftet är att undersöka ett 
eller flera givna problem, svårt att skapa en enskild frågeställning. Problemformuleringen är 
istället ett resultat av ovan angivna problematisering tillsammans med, av företaget, 
upprättad specifikation.  
 
 

1.4 Syfte och mål 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur en webbaserad inventeringsprocess kan 
utföras i en Windows-baserad miljö. Syftet är också att, på ett tillfredställande sätt, reducera 
det administrativa arbete som i dagsläget krävs för att registrera och uppdatera en specifik 
dator i uppdragsgivarens servicesystem.  
 
Målet med den tekniska implementationen är en flexibel lösning som, med minimal 
arbetsinsats, kan flyttas mellan olika servrar. Inventeringsprocessen skall vara helt 
transparent för användaren och upplevas som ett hjälpmedel. 
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1.5 Avgränsning 
 
Ett tio veckor långt arbete lämnar inte utrymme för stora, tekniska lösningar. Inte heller 
kan alla delar av den teknik som använts, redogöras för i minsta detalj. Av dessa 
anledningar väljs en avgränsning enligt följande: 
 
 Arbetet omfattar ej vidare bearbetning av inventerad data för anpassning till 

servicesystemet. 
 
 Signering av ActiveX-kontroll kan ej utföras annat än i samarbete med företaget. 

Detta på grund av säkerhetsmässiga aspekter. 
 
 Någon grundlig programmatisk genomgång ges ej. De tekniska förklaringarna syftar 

endast till att ge en överblick över den teknik som använts. Detta för att ge läsaren 
en möjlighet att följa med i de resonemang som förs och att ge en förståelse för 
problematiken. 
 

 

1.6 Begreppsbruk 
 
Att skriva en svensk uppsats inom området datavetenskap kräver ett väl genomtänkt 
begreppsbruk. Då de flesta termer och uttryck har sitt ursprung i det engelska/amerikanska 
språket, bör ställning tas till huruvida en översättning skall göras. I de fall en översättning 
har känts motiverad, har svenska datatermgruppens3 rekommendationer följts och där dessa 
slutar tar den egna översättningen vid. 
 
Under arbetets gång används flera begrepp som är lätta att förväxla. Med inventeringsprocess 
menas det förfarande som inbegriper nedladdning av ActiveX-kontroll, dennas registrering, 
sökande och sändning av informationen till företagets servicesystem. Detta begrepp är skiljt 
ifrån inventering som endast syftar till informationsinsamling på klienten. 
 
Vidare används också begreppen utvecklingsmiljö och utvecklingsverktyg. Utvecklingsverktyg är 
det program med vilket koden skapas och utvecklingsmiljön syftar till hela den omgivning 
som konstruerats för utvecklingens skull. 
 
I Visual Basics värld är det skillnad mellan funktioner och subrutiner. Funktioner returnerar 
värden; subrutiner gör det inte. I detta arbete används funktion som benämning för båda 
begreppen för att underlätta för läsaren.   
 
Arbetet använder begreppet test i två olika sammanhang. Ena fallet inträffar då den kod 
som är under utveckling, testas för att säkerställa en basfunktionalitet. Det andra är när den 
färdigutvecklade komponenten valideras och bedöms utifrån kravspecifikationen. 
 
I uppsatsen förekommer både begreppen information och data för att syfta till de värden som 
fåtts fram under inventeringen. Den korrekta benämningen vore data, då värdena 

                                                 
3 Svenska Datatermgruppen – Ett konsortium som utarbetar förslag om hur aktuella datatermer bör 
hanteras på svenska. Läs mer på http://www.nada.kth.se/dataterm/ 

- 9 (58) - 



Design och realisering av WMI-baserad inventeringsmodul 

fortfarande inte tolkats, men genom att även använda information ges möjlighet till en 
textuell variation.  
 
En begreppslista finns att tillgå i Appendix E – Begreppslista. 
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2. Metod 
 
Metodkapitlet fastställer den tekniska plan som skall genomgås under realiseringsfasen. Här kommer även 
den utvecklings- och testmiljö som anses lämplig för projektet att fastställas. 
 
 
 

2.1 Val av utvecklings- och testmiljö 
 
Valet av utvecklingsmiljö grundas på den kravspecifikation (Appendix B) som skapats i 
samförstånd med uppdragsgivaren. Både realisering av ActiveX-kontroll och ASP förutsätter 
en viss miljö för att åstadkommas. ActiveX-kontrollen skall kodas i Visual Basic 6.0., vilket 
gör att det naturliga valet av utvecklingsverktyg faller på Microsoft Visual Studio 6.0. Ett brett 
stöd för utveckling av ActiveX-komponenter tillsammans med en uppsättning verktyg för 
kodning, kompilering och felsökning av kod, utgör ytterligare skäl för detta val. 
 
ASP kan utvecklas i vilken texteditor som helst, men då Visual Studio 6.0 inbegriper ett 
kompetent verktyg för Internetutveckling, Visual InterDev 6.0, bör detta användas   
 
För test av funktionaliteten behövs tre datorer, sammankopplade med hjälp av en 
bredbandsrouter. En verkar som webbserver och utvecklingsdator och exponerar koden i 
en relativt realistisk miljö. De övriga två används för testning och installeras med de för 
uppgiften relevanta operativsystemen Windows 2000 Professional samt Windows XP 
Professional. På var och en skall två användarprofiler finnas, en administratörsprofil med 
fulla rättigheter och en begränsad användarprofil. Båda datorerna skall vara utrustade med 
den för uppgiften relevanta hård- och programvara. 
 
 
 

2.2 Val av metod och utvecklingsmodell 
 
 

2.2.1 Metod 
 
Som metod väljs en kombination av teori och praktik. Den teoretiska framställningen utgör 
grunden för det praktiska problem som detta arbete ämnar lösa. Kravspecifikationen för 
det praktiska utförandet har påverkat instuderingen och har även fungerat som 
utgångspunkt, vid identifiering av relevanta områden. Den teoretiska delen baseras på 
litteratur och tillförlitliga Internetkällor inom de tekniker arbetet omfattar. Medvetet skall 
också ett bredare område än nödvändigt täckas in för att möjliggöra förslag till fortsatt 
utveckling. Det empiriska avsnittet utgörs av design och realisering av den webbaserade 
inventeringskomponent uppdragsgivaren efterfrågat. Även detta avsnitt baseras på de krav 
som specificerats i arbetets initialskede.    
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2.2.2 Utvecklingsmodell 
 
Utvecklingen av den tekniska lösningen bör ske enligt en evolutionär utvecklingsmodell. Denna 
modell bygger på idéen om att snabbt komma fram till en första lösning och sedan, i 
samförstånd med uppdragsgivaren, anpassa och utvidga lösningen till ett tillfredställande 
resultat. Faran med denna ansats är att uppdragsgivaren tenderar att aldrig bli riktigt nöjd, 
och att realiseringen då inte kan klara utsatta tidsramar(Sommerville, I. 2001). Problemet 
kan dock undvikas genom en väl specificerad kravspecifikation som klart fastställer inom 
vilka tidsramar arbetet skall ske. 
 
Kravspecifikationen har kontinuerligt förändrats under arbetets gång, vilket har varit en av 
utgångspunkterna i valet av utvecklingsmodell.   
 
 

2.3 Fastställande av teknisk lösning 
 

Efter den första kontakten med uppdragsgivaren beslutades att en lösning bestående av 
en ActiveX-kontroll skulle användas. Valet av inventeringsteknik var däremot inte 
uttryckt. I den inledande diskussionen kring arbetets utformning nämndes DMI – 
Desktop Management Interface som en tänkbar lösning. Efter mindre efterforskning 
fanns att den närbesläktade tekniken WMI-Windows Management Instrumentation4 var 
mer lämplig med utgångspunkt i arbetets utformning och specificerade krav.  
 
Med den tekniska förstudien som grund, tillsammans med kravspecifikationen (Appendix B), 
bestämdes att en färdig lösning skall bestå av följande större delar: 
 

 WMI-baserad inventeringsprocess. 
 ActiveX-kontroll, signerad och förpackad för Internetbruk. 
 ASP som container åt ActiveX-kontrollen. 

 
Vid inventering av en dator loggar administratören in i det webbaserade servicesystemet, 
något som kan göras antingen från det interna nätverket eller Internet. Han/hon 
manövrerar till den ASP som inkluderar ActiveX-kontroll, vilken automatiskt laddas ner, 
registreras och inventerar datorn. Om en äldre version av kontrollen redan finns registrerad 
skall denna automatiskt bytas ut mot den nya. 
 
Inventerad data formateras och avrundas vid behov för att slutligen presenteras i ett 
gränssnitt. Administratören väljer om han/hon vill gå vidare eller inte. Om man väljer att 
gå vidare, skickas den uppsökta informationen till servicesystemet för vidare behandling. 
 
Nedan återfinns ett Use-Case diagram som illustrerar de användningsfall den tekniska 
lösningen kan bli föremål för. Den visar också de olika entiteter som förekommer i 
inventeringsprocessen. Diagrammet ämnar fungera som ett hjälpmedel i kontakten med 
uppdragsgivaren (Sommerville, I. 2001).  
 

                                                 
4 Ex. 3-9 Använda Let-proceduren för att sätta en parameter. 
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 Service system Nyinstallerad klient 
 
 
 

 

Lägg till ny dator  
ASP/ActiveX  

 
 
 
 Uppdatera befintlig 

klient 
Webbserver Uppgraderad klient  

 
 
 

                                                

Figur 2-1  Use-Case diagram. Åskådliggörande av de större interagerande komponenterna i inventeringsprocessen. 
 
 

2.4 Systemkrav 
 
Med utgångspunkt i den ovan fastställda tekniska lösningen kan konstateras att följande 
krav måste uppfyllas av de, i inventeringsprocessen, inblandade datorerna: 
 
 Stöd för WMI. Från och med operativsystemet Windows Me behöver inga ytterligare 

åtgärder vidtas efter att operativsystemet installerats. Skall däremot operativsystem 
av Windows 9x – familjen eller  Windows NT 4 inventeras, krävs att WMI installeras 
som en tilläggskomponent (Policht, M. 2002).  

 
 En ActiveX-baserad lösning ställer krav på webbläsaren. För tillfället stöds ActiveX 

enbart av Internet Explorer version 5.0 och senare. Dock finns möjlighet att, med 
hjälp av en tilläggskomponent, använda Netscape.  

 
Den webbserver som skall rymma ASP:n har följande kriterier att uppfylla: 
 
 Stöd för ASP. 

 
 Uppdaterad version av filen browscap.ini. Detta för att rätt version av 

webbläsaren skall kunna hittas5. 

 
5 För mer information hänvisas till 
http://www.microsoft.com/windows2000/en/server/iis/default.asp?url=/windows2000/en/server/iis/htm/as
p/comp3xx0.htm 
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3. Teknisk översikt 
 
Nedan följer en genomgång av de tekniker som använts under arbetets gång. Det har inte funnits vare sig 
ambition eller utrymme att ge en heltäckande, djupgående förklaring av samtliga tekniker utan 
diskussionen förs endast i övergripande ordalag. För mer ingående kunskap rekommenderas någon av de 
böcker som tas upp i källhänvisningen tillsammans med de för tekniken ansvariga organisationernas 
webbplatser. 
 
Alla exempel är skrivna i Visual Basic 6.0, men kan enkelt översättas till något av de andra språk som 
har stöd för COM-Component Object Model6. För att interagera med WMI finns många vägar att gå, 
men med tanke på arbetets storlek finns ingen möjlighet att avhandla alla. Kommande kapitel inriktas 
därför enbart till den interaktionsmetod som använts för uppgiften. 
 
 
 

3.1 Windows Scripting 
 
För att lättare förstå WMI bör man ha en grundförståelse för den utveckling som gjorde 
tekniken möjlig. I detta kapitel ges därför en kortare, historisk genomgång för att sedan gå 
in på de detaljer som anses av värde för den grundläggande förståelsen. 
 
 

3.1.1 Historisk överblick 
 
Redan från början av Windows historia, har tanken att små, individuella och 
kommunicerande komponenter, tillsammans kan bygga en datormiljö funnits. Det första 
steget i denna utveckling kom i och med releasen av DDE - Dynamic Data Exchange. DDE 
tillät kommunikation mellan applikationer genom delade minnesutrymmen.(Policht, M. 
2002) 
 
Efterhand utvidgades DDE och fick, förutom interkommunikation på programnivå, också 
möjlighet att kombinera applikationer genom länkning eller inbäddning. DDE bytte nu 
namn till OLE - Object Linking and Embedding.(Policht, M. 2002) 
 
I och med OLE 2.0 infördes begreppet automation. Enkelt uttryckt innebär detta att 
funktioner, utvecklade för en applikation, också kan användas av en annan applikation. 
Den applikation som innehöll funktionerna kallades för server application och den som 
använde dem controller object. Dessa controller objects har, i stort, samma funktionalitet som den 
teknik som används idag; COM .(Policht, M. 2002) 
 
COM tillåter applikationer att byggas med hjälp av binära programvarukomponenter. 
Skillnaden mellan COM och OLE 2.0 controller objects är att COM inte bara tillåter automation 
på applikationsnivå, utan också av enskilda objekt i en applikation (Policht, M. 2002). 
 
                                                 
6 COM – Component Object Model. Se kapitel 3.1.1- Historisk överblick.  
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Med releasen av Windows NT 4.0, offentliggjordes nästa generation av COM, kallad 
DCOM – Distributed Component Object Model. DCOM ger COM-objekten möjlighet att 
interagera över nätverk. (Policht, M. 2002) 
  
Den senaste i raden av COM-tekniker är COM+ som förutom de redan beskrivna 
egenskaperna, har begåvats med en utökad säkerhetsmodell tillsammans med bättre 
konfigurationsmöjligheter. (Policht, M. 2002) 
 
Innan releasen av Windows NT 4.0, saknades möjligheten att skapa script. Administratörer 
tvingades att skapa relativt komplicerade batchfiler7 med stora begränsningar beträffande 
programmatiska detaljer och användarvänlighet. Lösningen på problemet kom med 
Windows NT 4.0 Option Pack och hette Windows Scripting Host. (Policht, M. 2002) 
 
 

3.1.2 Windows Scripting Host 
 
Windows Scripting Host bygger på kombinationen av tre separata delar (Policht, M. 2002): 
 

1. Ett scriptspråk. WSH har inbyggt stöd för VBScript och Jscript, och det är med 
något av dessa som logiken uttrycks.(Policht, M. 2002) 

 
2. En scriptmotor. En stor skillnad mellan script och program är att script måste tolkas, 

interpreteras, under tiden de exekvereras. Vanlig programkod kompileras till 
maskinkod innan exekvering, och kan därefter förstås av datorns processor. Med 
script är det annorlunda. Varje scriptspråk har sin egen syntax och tolkas därför 
under exekvering av den scriptmotor som skapats för just det språket. Fördelen är 
att scripten skapas och distribueras som reguljära textfiler. Nackdelen är att de tar 
något längre tid att exekveras.(Policht, M. 2002) 

 
3. En miljö baserad på objektmodeller. Objektmodeller är, i denna kontext, en 

benämning på ett antal hierarkiskt ordnade COM-objekt, som tillsammans bildar en 
uppsättning verktyg för specifika områden. Olika objektmodeller har olika 
användningsområden och ovanpå COM finns följande objektmodeller, för script, 
att tillgå (Policht, M. 2002): 

 
 Windows Script Host, WSH 
 Active Data Objects, ADO 
 Active Directory Service Interface, ADSI 
 Collaboration Data Objects, CDO 
 FileSystemObject, FSO 
 Windows Management Instrumentation, WMI         
 

Med WSH kan en programmerare skapa instanser av COM-objekten i objektmodellerna och 
använda dessa för att utföra de tjänster han/hon vill. En instans åstadkoms, i VBScript, 
genom någon av funktionerna CreateObject() eller GetObject(). Vilken funktion som skall 
användas avgörs av vilken objektmodell som skall instantieras och hur denna instantiering 

                                                 
7 Batchfil (Batchfile) – En speciell typ av fil som innehåller instruktioner till andra program eller andra 
programnamn som utförs i tur och ordning. Kallas även kommandofil. (Thorell, J. 1999)  
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går till. I detta arbete har metoden med moniker-strängar använts och relevant funktion är då 
GetObject(). (Policht, M. 2002) 
 
Eftersom detta arbete bygger på scripting mot WMI-objektmodellen behandlas denna 
teknik mer ingående nedan. 
 
 

3.2 WMI 
  
WMI bygger på den öppna standarden CIM - Common Information Model och är en 
objektorienterad, konceptuell informationsmodell med avsikt att beskriva en administrativ 
process oberoende av implementering. Förenklat uttryckt innebär detta att hänsyn ej 
behöver tas till hårdvaru- eller applikationsmässiga detaljer vid administration av ett system, 
utan implementation sker enligt det av CIM specificerade schemat.(Stemp, G. et.al. 2002) 
 
CIM byggs upp av klasser som var och en definierar ett visst område. Detta gör det möjligt 
att kontrollera hur olika CIM-klasser ärver varandra och hur transparenta dessa skall vara. 
Alla klasser är i sin tur uppdelade i logiska grupper, namnareor, vilka är ett sätt att organisera 
de olika klasser som CIM Repository är uppbyggd av.(Stemp, G. et.al. 2002) 
 
 

3.2.1 WMI arkitekturen 
 

Med WMI Arkitekturen menas samtliga delar som är inblandade vid en inventering eller 
konfigurering av en dator via WMI. Denna arkitektur kan sägas bestå av tre skikt; ett 
konsumerande skikt – WMI Consumer, ett skikt omfattande WMI:s infrastruktur – WMI 
Infrastructure och ett skikt för de hanterbara objekten – Manageable Objects. (Stemp, G. et.al 
2002) Detta åskådliggörs i Figur 3-1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCIIMM  RReessppoossiittoorryy  

WWMMII  PPrroovviiddeerrss  

CCIIMM  OObbjjeecctt  MMaannaaggeerr  

WWMMII  SSccrriippttiinngg  LLiibbrraarryy  

MMaannaaggeeaabbllee  oobbjjeeccttss  ((HHåårrddvvaarraa,,  
aapppplliikkaattiioonneerr  eettcc..))  

WWMMII  CCoonnssuummeerr  ((EExx..  VVMMII--ssccrriipptt))  

 Figur 3-1  Åskådliggörande av WMI-arkitekturen. 
 

- 16 (58) - 



Design och realisering av WMI-baserad inventeringsmodul 

 
Manageable object är de fysiska och logiska resurser som kan hanteras med hjälp av 
WMI. Exempel på sådana kan vara operativsystem, hårdvara och programvara på en 
enskild dator men också skrivare och mer komplexa system som Active Directory8 och 
SNMP9.(Policht, M. 2002) 
 
WMI Infrastructure är kärnan i WMI arkitekturen och utgörs i sin tur av flera delar som 
alla har sin specifika funktion att fylla. De fyra grundläggande är CIM Repository, CIMOM - 
CIM Object Manager, WMI Providers samt WMI Scripting Library.(Stemp, G. et.al 2002)  
 

 CIM Repository 
Som statuerats tidigare bygger WMI på den öppna standarden CIM. CIM baseras 
på idén om att hanterbara objekt, från olika källor, gemensamt kan representeras 
schematiskt. Schemat är helt objektorienterat och utgörs av klasser, instanser och 
egenskaper. Common Information Model definierar schemat och det är i CIM 
Repository detta lagras. Benämningen på den lagrade informationen är statisk 
data.(Policht, M. 2002) 

 
 CIMOM - CIM Object Manager 

Den mest centrala delen av WMI-infrastrukturen är CIMOM. Denna komponent 
dirigerar informationsflödet i WMI arkitekturen genom att verka som mellanhand 
mellan de administrerbara objekten, det konsumerande skiktet och databasen CIM 
Repository.(Policht, M. 2002) 
 
 WMI Providers 

Som ett mellanskikt mellan en WMI Consumer (Se nedan) och ett hanterbart 
objekt, finns WMI Providers. Providers utgörs av COM-objekt och döljer de 
unika detaljerna om de hanterbara objekten. Detta görs genom att översätta dessa 
specifika implementeringar till en standardiserad form som kan förstås och 
tolkas av CIMOM. Datan som levereras till CIMOM kallas dynamisk data. 
Providers implementeras oftast i form av DLL -  Dynamic Link Libraries , vilka 
placeras i systemkatalogen %SystemRoot%\system32\wbem.(Stemp, G. et.al 
2002) 
 
 WMI Scripting Library 

WMI Scripting Library, erbjuder en samling instansierbara objekt. Objekten erbjuder 
en möjlighet att interagera med WMI-infrastrukturen.(Stemp, G. et.al 2002) 

 
WMI Consumer är den applikation eller det script som använder de av WMI-
infrastrukturen erbjudna tjänsterna. Dessa tjänster kan utföra allt från att enbart erbjuda 
information om datorns olika objekt, till att ge en hel uppsättning metoder och händelser 
för att på ett effektivt sätt inventera och administrera klienter. (Stemp, G. et.al 2002) 
 
Kommunikationsflödet genom WMI arkitekturen kan i stora drag sägas gå till på följande sätt 
(Policht, M. 2002): 
 

                                                 
8 Active Directory – En teknik för att hantera domäner, användare etc. i Microsoft-baserat nätverk. 
(CiscoUSA, 2003) 
9 SNMP – Simple Network Management Protocol. Ett av protokollen i TCP/IP-sviten som möjliggör 
administration av nätverksenheter.(Thorell, J. 1999) 
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1. Det konsumerande skiktet sänder en förfrågan till CIMOM. 
 
2. CIMOM avgör om den efterfrågade datan är statisk eller dynamisk. 

 
3. Om datan är statisk hämtas den direkt från CIM Repository och skickas tillbaka till 

det konsumerande skiktet. Om datan är dynamisk dirigerar CIMOM förfrågan 
vidare till lämplig provider. 

 
4. WMI Provider väljer ut den efterfrågade datan och skickar den till CIMOM, som i 

sin tur skickar den vidare till det konsumerande skiktet. 
 
 

3.2.2 Åtkomst till WMI objekt 
 
För att få tillgång till WMI objekten instantieras ett objekt från WMI Scripting Type Library. 
WMI Scripting Type Library är den fysiska implementationen av WMI Object Model och 
representeras i systemet i form av filen Wbemdisp.tlb. Filen definierar samtliga objekt i WMI 
Object Model, men endast ett fåtal av dessa kan instantieras. (Policht, M. 2002) Som 
senare kommer att visas är denna fil en av de som förpackas tillsammans med ActiveX-
kontrollen vid distribuering (Se kap 3.3.3 – Distribuering av ActiveX-kontroller). 
 
Det finns flera sätt att få åtkomst till WMI objekten och av utrymmesskäl förklaras endast 
den metod som använts i detta arbete, moniker-strängar. 
 
 

3.2.3 Moniker-strängar 
 
Termen monikerstring härstammar från COM och är en sökväg till det objekt som skall 
instantieras. Moniker-stränger används genom funktionen GetObject(”monikerstring”) och ger, 
något förenklat uttryckt, tillbaka en referens till WMI-tjänsten på den dator man valt att 
koppla upp mot. Referensen kan sedan användas för att ställa en fråga till WMI-
arkitekturen med hjälp av frågespråket WQL – WMI Query Language10.(Stemp, G. et.al 2002) 
 
En moniker-sträng är uppbyggd av tre delar: 

 ”WinMgmts:” 
 Sökväg till objektet - object path 
 Säkerhetsinställningar 

 
Endast den första av dessa tre, ”WinMgmts:”, är obligatorisk och att bara använda denna är 
den enklaste formen av moniker (Stemp, G. et.al 2002): 
 
 
Ex. 3-1 Koppling till WMI-tjänsten på den lokala datorn. 
Set objCol = GetObject(”WinMgmts:”) 

 
När ovanstående kod är utförd representerar variabeln objCol en koppling till WMI-tjänsten 
på den lokala datorn. 
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Sökväg till objektet - Objekt path 
De flesta av de ovan behandlade parametrarna blir inte av intresse förrän ett script verkar i 
en nätverksmiljö. När man ansluter till en annan dator via WMI, gör man det mot en viss 
namnarea. Om ingen namnarea definieras i moniker-strängen ges automatiskt en referens 
tillbaka till en standard namnarea. Vilken denna är, deklareras i datorns register och är oftast 
satt till ”root\cimv2”. Då man skall ansluta till en specifik namnarea görs detta genom att i 
moniker-strängen definiera \\Datornamn\Namnarea. En punkt i stället för ett datornamn 
hänvisar till den lokala datorn.(Stemp, G. et.al 2002). Detta åskådliggörs av Ex. 3-6 och 3-7: 
 
 
Ex. 3-6 En referens skapas till namnarean ”root\cimv2” på datorn HTU 
Set objCol = GetObject (”WinMgmts:\\HTU\root\cimv2”)

 
Dim strDatorNamn as String 
strDatorNamn  =  ”.” 
Set objCol  = GetObject (”WinMgmts:\\” & strDatorNamn & “\root\default”) 

 
 
  
Ex.3-7 En referens skapas till namnarean ”root\default” på den lokala datorn. 
 
Den sista delen i en moniker utgörs av säkerhetsinställningar. På grund av vikten av dessa 
ägnas de här ett eget kapitel. 
 
 

3.2.4 Säkerhetsinställningar i monikers 
 
På grund av styrkan i WMI är ett säkerhetsmedvetande av största vikt. De säkerhetsmässiga 
aspekterna sköts om av CIMOM som avgör huruvida ett script får exekveras eller inte.  
 
För en ökad säkerhet kan man på ett mer precist sätt specificera vilka säkerhetsinställningar 
och rättigheter de instantierade objekten skall ha. De inställningar som kan preciseras är 
(MSDN, 2003):   
 
 impersonationLevel 
 authenticationLevel 
 authority 
 privileges 

 
ImpersonationLevel kan anta fyra värden (MSDN, 2003): 
 

1. Anonymous – Stöds inte av WMI. 
 
2. Identify – Går inte att scripta och är därigenom oanvändbart i de flesta fall. 
 
3. Impersonate – Den rekommenderade inställningen vid användning av script. 

Nivån ger objekten användarens behörighet att utföra en uppgift. 
 

4. Delegate – Liknande Impersonate men med denna inställning kan ett objekt 
också låta andra objekt utföra handlingar med hjälp av användarens 
rättigheter. Detta innebär en potentiell säkerhetsrisk och bör endast 
användas efter noga övervägande. 
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I moniker-strängen omgärdas impersonationLevel av klammerparenteser: 
 
 
 
Ex. 3-2 Koppling till WMI-tjänsten på den lokala datorn med rättigheter att utföra handlingar baserade på 
inloggad användarprofil. 

Set objCol = GetObject(”WinMgmts:{impersonationLevel=Impersonate}”) 

 
AuthenticationLevel anger vilken grad av autenticiering som skall användas under sessionen. 
Denna parameter kan anta sju olika värden; från ingen kontroll alls till kryptering av 
samtliga paket som skickas. Om man utelämnar authenticationLevel i moniker-strängen används 
nivån default, vilket innebär att klientsidan tvingas förhandla med serversidan om 
autenticieringsnivå. Med klientsidan avses här det anropande scriptet och med serversidan 
måldatorn.(MSDN, 2003) 
 
I moniker-strängen läggs authenticationLevel till enligt följande (MSDN, 2003): 
 
 

                                                

 
Ex. 3-3 Användarrättigheter satta till den inloggade användarens. Signering och kryptering av varje skickat paket. 

Set objCol = GetObject(”WinMgmts:{impersonationLevel=Impersonate,” & _      
“authenticationLevel=PktPrivacy} ”)

  
Authority används för att ange det säkerhetsprotokoll som brukas i ett nätverk (MSDN, 
2003). En moniker-sträng som skall verka med ett säkerhetsprotokoll av typen kerberos11 kan 
se ut enligt följande: 
 
 
 
Ex. 3-4  Säkerhetsprotokollet kerberos används och ansvarig server pekas ut. 

Set objCol = GetObject(”WinMgmts:{impersonationLevel=Impersonate,” & _      
“authenticationLevel=PktPrivacy,authority=kerberos:DomänNamn\kerberosserver
} ”) 

 
Privilegies är den sista parametern som kan sättas i en moniker. Beroende på vad som anges i 
denna kan man ge sig själv rättigheter att utföra vissa begränsade handlingar (MSDN, 
2003). Antalet värden som denna parameter kan anta är stort och kan inte på ett rättvist 
sätt avhandlas i detta arbete. Användandet kan dock exemplifieras genom följande: 
 
 
 
Ex. 3-5 WMI-scriptet ges rätt att utföra Privelegie1 men inte Previlegie2. 

Set objCol = GetObject(”WinMgmts:{impersonationLevel=Impersonate,” & _      
“authenticationLevel=PktPrivacy,authority=kerberos:DomänNamn\kerberosserver
,” & “(Prvilegie1, !Privilegie2 )}”)

3.2.5 WQL - WMI Query Language 
 
När en referens till WMI-arkitekturen skapats kan denna användas för att ställa frågor. 
Frågespråket som används för detta ändamål kallas WQL och är en decimerad version av 
SQL – Structured Query Langyage. (M. Policht, 2002) 
 
WQL kan användas för i huvudsak tre syften (M. Policht, 2002): 
 

1. Datafrågor 
2. Händelsefrågor 
3. Schemafrågor 
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Datafrågor inbegriper de frågor som utförs mot WMI-infrastrukturen med hjälp av 
funktionen GetObject(strMoniker).ExecQuery(strWQL). 
 
Händelsefrågor är ett sätt att anmäla sitt intresse för en viss händelse. Exempel på en händelse 
kan vara när systemloggen förändras.  
 
Schemafrågor används för att hämta information om de klasser som finns definierade i CIM 
och används internt av WMI. 
 
Nedanstående exempel visar hur en enkel WQL-fråga kan användas mot WMI på den 
lokala datorn. Resultatet är information om storleken på den första hårddisken: 
 
strComputer = "." 
Set objColHDD = GetObject("winmgmts:" & 
"{impersonationLevel=impersonate}!\\" _ & strComputer & "\root\cimv2"). _ 
ExecQuery("SELECT Size FROM Win32_DiskDrive WHERE Index=0") 

 
  
 
 
Ex. 3-8 Med hjälp av metoden ExecQuery() frågas den lokala datorn ut om storleken på den första hårddisken. 
 
 

3.2.6 Sammanfattning av WMI 
 
WMI är Microsofts implementering av standarden CIM. CIM utgörs av ett schema med 
objektorienterad uppbyggnad. Schemat delas in i olika logiska grupper, namnareor, vilka är 
en samling av relaterade klasser. Förutom de i CIM definierade klasserna, definierar 
Microsoft egna utökningar som passar deras önskemål och system.  
 
WMI-arkitekturen är indelad i tre skikt. Första skiktet utgörs av den applikation eller det 
script som efterfrågar tjänster från WMI. Andra skiktet, WMI Infrastructure, är kärnan i 
teknologin och erbjuder mekanismer för att hantera det tredje skiktet, Manageable objects.  
 
Åtkomst till arkitekturen kan erhållas genom WMI-script. Med hjälp av en moniker-sträng 
och ett programmeringsspråk kan en referens till WMI-tjänsten på den angivna datorn 
skapas. Denna referens kan sedan användas för varierande syften, till exempel att ställa 
frågor till WMI om de systemdetaljer som önskas. En fråga ställs med hjälp av ett 
frågespråk som i samband med WMI heter WQL. 
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3.3 ActiveX  
 

3.3.1 Introduktion till ActiveX 
 
"ActiveX är Microsofts standard för att göra modulära objektorienterade program i nät, tex i lokala nät 
och Internet. Den bygger på arkitekturen COM och är efterföljaren till OLE men mer mångsidig. Med 
ActiveX kan program i tex Visual Basic samverka med andra Microsoft program som Word och Excel. 
De separata delarna i ActiveX kallas för controls, kontroller, och motsvarar applets i Java. ActiveX är en 
del i den strategi som Microsoft utformat för Internet. ActiveX skall vara grunden för aktivitet och 
interaktivitet för användare på nätet..."(IT & Datalexikon 2000 – Jerker Thorell) 
 
Det finns flera typer av ActiveX-komponenter och i detta kapitel ges en kortare överblick 
över tekniken. Vidare behandlas hur variabler från containerapplikationen används från en 
ActiveX-kontroll. 
 
ActiveX är en vidareutveckling av den äldre tekniken COM och utgörs av små, 
specialiserade komponenter. Alla har en specifik funktionalitet och tillhörande metoder 
som kan användas för att ändra objektets egenskaper. Till ett objekt hör också 
fördefinierade händelser, vilka utlöses då användaren eller programkod utför en specifik 
handling. Exempel på sådana händelser kan vara att en knapp trycks ned eller att en 
textbox hamnar i fokus. En speciell metod utförs då och vad som skall hända är upp till 
programmeraren att bestämma.(Willis, T. et.al, 1999)  
 
En ActiveX-komponent kan vara av tre typer (Willis, T. et.al, 1999): 
 

1. ActiveX Exe 
2. ActiveX DLL 
3. ActiveX Control 
 

ActiveX Exe står för ActiveX Executable och innebär en fristående körbar applikation. En 
ActiveX Exe äger sitt eget adressutrymme och körs i en egen tråd vilket skiljer den från de 
andra två. Att äga sitt eget adressutrymme har dock sitt pris. Kommunikationen mellan 
olika komponenter måste organiseras på ett mer komplext sätt än om de hade körts inom 
samma adressutrymme. Detta görs med en teknik kallad marshaling som ligger utanför detta 
arbetes ramar.(MSDN, 2003)  
 
En ActiveX DLL delar adressutrymme med det/de program som importerat den. Den 
inkluderas då i den tråd som programmet körs i, vilket gör kommunikationen mellan 
programmet och ActiveX DLL:ens kod mer effektiv.  
 
I figur 3-2 åskådliggörs skillnaden mellan en ActiveX EXE och en ActiveX DLL:  
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Applikation som gör 
funktionsanrop till 
en ActiveX EXE 
 

ActiveX EXE med 
funktion. 
 
Sub a () 
’Kod att utföra 
End Sub

ActiveX DLL med 
funktion. 
 
Sub a() 
’Kod att utföra 
End Sub 

Applikation (.exe) som gör 
funktionsanrop  
till en ActiveX DLL 

 

 
  Figur 3-2 Skillnaden i kommunikation mellan ActiveX EXE och ActiveX DLL. 
 
Den vänstra delen av figuren visar att processernas adressutrymmen skiljer sig åt och att 
kommunikationen mellan dessa areor måste ske. Den högra delen påvisar det faktum att en 
ActiveX DLL blir en del av applikationen och att ActiveX DLL:ens processutrymme 
innefattas i applikationen. 
 
Den tredje och sista typen av ActiveX-komponent är ActiveX Control. 
 
Termen ActiveX Control är ett paraplybegrepp och omfattar (Willis, T. et.al, 1999): 
 
 Aggregerade kontroller 
 Subklassade kontroller 
 User Controls 

 
Aggregerade kontroller är den vanligaste typen av ActiveX-kontroll och innebär att 
utvecklaren kombinerar redan existerande kontroller. Resultatet blir en ny komponent med 
en specifik funktionalitet.(Willis, T. et.al, 1999) 
 
Subklassade kontroller innebär att utvecklaren tar en redan existerande kontroll och 
utökar den på ett sätt som passar hans/hennes behov.(Willis, T. et.al, 1999) 
  
User Controls omfattar de kontroller som inte passar in på de två ovanstående. Dessa 
kontroller är inte vanligt förekommande då utvecklingsverktygen för ActiveX-
komponenter, exempelvis Visual Studio, är mycket kontrollorienterade. (Willis, T. et.al, 
1999) 
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3.3.2 Argument från containern 
 
När ett objekt får ett argument utifrån placeras detta i en PropertyBag. Genom att använda 
ActiveX-kontrollens metod UserControl_ReadProperties() kan detta värde användas i koden 
genom följande förfarande: 
 

• Skapa en ny property. I Utvecklingsverktyget gjordes detta genom Tools|Add 
Procedure…. Resultatet av detta är två procedurer, en Let-procedur och en Get-procedur, 
vilka används till att påverka den skapade egenskapen. För att tilldela egenskapen 
ett värde används Let-proceduren: 

 
 
 

 
Ex. 3-9 Använda Let-proceduren för att sätta en parameter. 

Public Property Let strSetPath(ByVal vNewValue As String) 
    strPath = vNewValue 
End Property 

 
Inparameter till Let-proceduren är det värde som ges i metoden 
UserControl_ReadProperties() (Se nedan). I exemplet ovan är strPath den globala variabel 
som sedan kan användas av ActiveX-kontrollen. 
 

• Använd UserControl_ReadProperties(). När en ActiveX-kontroll tar emot parametrar 
från omgivningen placeras dessa i objektet PropertyBag. PropertyBag har till uppgift att 
lagra ActiveX-kontrollens egenskaper och här ifrån kan sedan det inskickade värdet 
läsas med hjälp av funktionen UserControl_ReadProperties(PropBag As PropertyBag). 
Som argument till funktionen ges en parameter till ActiveX-kontrollens PropertyBag. 

 
För att läsa från PropertyBag används objektets metod ReadProperty(). Vilket värde som 
skall läsas ges som argument till metoden och detta värde överensstämmer med det 
som angavs i containern. Hur en parameter görs tillgänglig från containern förklaras 
närmare i kapitel 3.4.2 – Parametrar till ActiveX-kontroll. 
 
I exemplet nedan tas det returnerade värdet emot av egenskapen strSetProperty. Vad som 
då sker är att denna egenskaps Let-procedur anropas och som argument till proceduren 
ges det returnerade värdet. 

 
 
 
 
      Ex. 3-10 Läsa en egenskap från PropertyBag. 

Private Sub UserControl_ReadProperties(PropBag As PropertyBag) 
      ‘När strSetPath tilldelas ett värde anropas dess Let-procedur 
        strSetPath = PropBag.ReadProperty(“Namn") 
End Sub 

 
 

3.3.3 Distribuering av ActiveX-kontroller 
 
Att installera en ActiveX-kontroll från webben skiljer sig märkbart från det förfarande som 
krävs för att installera en vanlig applikation. Webbläsaren ansvarar för mycket av det arbete 
som i vanliga fall utförs av ett installationsprogram och kräver därför en anvisning i vilka 
filer som skall laddas ner, vart dessa finns och hur dessa skall behandlas. För att 
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effektivisera användandet behöver också kontrollen komprimeras och förses med ett 
versionsnummer så att endast de kontroller som är inaktuella laddas ner och registreras på 
klienten.  
 
När ActiveX-kontrollen paketeras för Internetbruk skapas en CAB-fil12. CAB-filen görs, via 
en webbsida, tillgänglig på Internet och kan sedan laddas ner med hjälp av Internet 
Component Download. 
 
 
ICD - Internet Component Download 
Tidigare nämndes att webbläsaren ansvarar för hur nedladdning av kontrollen skall gå till 
och vilka filer som skall tankas ner. Som senare kommer att påvisas, baserar webbläsaren 
sitt val på det class-ID som kontrollen har (Se kap. 3.4.2 – ASP som container åt ActiveX-kontroller). 
 
Tekniken som ansvarar för nedladdningen kallas Internet Component Download och har flera 
fördelar(MSDN, 2003): 
 
 Filerna komprimeras (CAB-fil). 
 Separation av ActiveX-kontrollen(.ocx) och informationen om vilka andra filer som 

skall laddas ner (.inf). 
 Övriga filer laddas endast ner vid behov. 
 Enklare att uppdatera på grund av versionshantering. 
 Automatisk installation av komponenten vid nedladdning. 

 
 
Licensiering av ActiveX-kontroll 
För att skydda den investering som en egenutvecklad komponent innebär, finns möjlighet 
att skydda koden från kopiering med hjälp av en licensnyckel (Microsoft Press, 2003). 
 
En licensnyckel för en vanlig applikation skapas genom att i Visual Studio 6.0 markera 
alternativet Require Licence Key i Project|Project Properties. Vid nästa kompilering skapas då en 
fil med filändelsen .vbl som applikationens installationsprogram lägger till i registret. 
(Microsoft Press, 2003) 
 
Detta förfarande är dock inte rimligt vid hanterandet av ActiveX-kontroller som distribueras 
via Internet. Det är inte rimligt att kräva att en licens skall finnas på klientdatorn varje gång 
användaren använder en webbsida med ActiveX-kontroller inkluderade. Det är heller inte 
rimligt att skicka licensnyckeln med HTML, d.v.s. klartext, över Internet. Lösningen på 
detta är att skapa en Licence Package File, LPK-fil.(Microsoft Press, 2003) 
 
En LPK-fil förvaras på webbservern och inkluderas i webbsidan genom att lägga till en 
<PARAM>-tagg. (se nästa sida) 

                                                 
12 CAB-fil (Cabinet file) – Filtyp som Microsoft använder för komprimerade filer.(Thorell, J. 1999) 
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Ex. 3-11 Använda Let-proceduren för att sätta en parameter 

<OBJECT> 
    <PARAM NAME=”SökvägTill lpk-filen” VALUE= ”namnPåOcxFil.ocx”> 
</OBJECT> 

 
Ovanstående förfarande gör att licensfilen tankas ner tillsammans med CAB-filen och att 
ActiveX-kontrollen då är körbar. Eftersom licensfilen aldrig registreras i registret kan inte 
ActiveX-kontrollen distribueras vidare. LPK-filen är nyckeln och den finns bara på 
webbservern. 
 
 

3.3.4 Certifiering av ActiveX-komponenter 
 
Jag har tidigare statuerat att ActiveX-komponenter görs tillgängliga på Internet genom att 
lagras på en webbserver. Härifrån kan de sedan tankas ner till den dator som skall 
inventeras och registreras. För att verifiera att den komponent som laddas ner inte är 
förvanskad eller har annat ursprung än förväntat, signeras komponenten med hjälp av 
Microsoft Authenticode.(VeriSign, 2003) 
 
Authenticode arbetar med digitala certifikat vilka utges av en CA - Certificate Authority. På 
marknaden finns idag flera CA:s och ett av de största är VeriSign. För att skapa ett certfikat 
behövs en digital signatur vilken fås från en CA och skickas under rigorösa säkerhetsformer 
via e-post till det företag som ansöker om den.(KeyIT-Partner, 2003) Authenticode arbetar 
enligt tekniken med nyckelpar. Den ena nyckeln är privat och används för att kryptera en 
komponent och den andra är publik och dekrypterar den samma.(VeriSign, 2003) 
 
När den kod som är föremål för certifiering skapats, används verktyget signcode.exe. Detta 
program skapar en hash13 av programkoden, krypterar denna hash och förpackar den 
tillsammans med den ursprungliga koden och utfärdarens certifikat.(VeriSign, 2003) 
 
När användarens, det vill säga den som laddar ner komponenten, webbläsare påträffar ett 
signerat paket, dekrypteras hashen med hjälp av utfärdarens publika nyckel. Den rena, 
hashade koden körs genom samma hash-algoritm som utfärdaren och skapar en ny hash som 
jämförs med den nyligen dekrypterade. Om dessa är identiska kan användaren vara 
försäkrad om att den komponent som laddats ner är oförändrad och att källan är den 
förväntade.(VeriSign, 2003) 
 
Påpekas bör att ett digitalt certifikat inte på något sätt garanterar en komponents goda 
avsikter (VeriSign, 2003). Alla mer eller mindre nogräknade företag, som är villiga att betala 
den avgift som en CA tar för ett utfärdande, kan få ett certifikat. Det finns flera exempel på 
detta och utan att peka ut någon speciell organisation kan nämnas företag med certifierade 
spionprogram vars syfte är att samla in data om användarens Internetvanor. Informationen 
säljs sedan vidare till annonsörer och andra intressenter.(KeyIT-Partner, 2003) 
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3.4 ASP 
 
 
ASP står för Active Server Page och är, som namnet antyder, en server-teknologi. Detta 
innebär att, till skillnad från en vanlig HTML-sida som utförs helt på den lokala datorn, så 
exekveras delar av sidan på servern. Det som skall interpreteras av webbservern markeras 
inom tecknen <% %>. När servern påträffar tecknen, skickas den mellanliggande koden 
till en ASP-modul. Modulen utför koden och skickar resultatet till kroppen14 på ASP:n. 
 
 

3.4.1 ASP som container åt ActiveX-kontroller 
 
Jag har tidigare förklarat att en ActiveX-kontroll ensam inte kan fungera på Internet, utan 
måste omfattas av en container. Container är ett begrepp som används i flera betydelser, men i 
detta sammanhang representerar termen den applikation eller webbsida som inkorporerar 
ActiveX-kontrollen. 
 
För att infoga en ActiveX-kontroll i en container används HTML-taggen <OBJECT>. 
<OBJECT>-taggen är inte specifik för ActiveX, utan kan användas för att infoga många 
typer av komponenter. För att fungera korrekt behöver vissa parametrar anges 
(4GuysFromRolla, 2003): 
 

• ID 
• CLASSID 
• CODEBASE 

  
ID är det namn via vilket <OBJECT>-taggen identifieras med på webbsidan och kan 
anta vilket värde som helst (4GuysFromRolla, 2003):: 
 
 
<OBJECT ID=”KeyIT”></OBJECT> 

Ex. 3-12 Parametern ID:s användning. 
 
CLASSID är en sträng som unikt identifierar objektet vid nedladdning och används för att 
registrera detta i klientendatorns register. Baserat på närvaron av detta värde kan 
webbläsaren avgöra vilka åtgärder som skall vidtas. Om värdet inte finns i registret tankas 
komponenten ner från den plats som finns specificerad i attributet codebase 
(4GuysFromRolla, 2003) 
 
 
 

                                                

 

<OBJECT ID=”KeyIT” CLASSID= "CLSID:616A8410-FBD3-43B6-B73F-
BF1A190BC672"></OBJECT> 

Ex. 3-13 Parmaetern CLASSID: användning. 
 
CODEBASE –attributet anger varifrån på Internet det aktuella objektet kan tankas ner och 
deklarerar även vilken version detta har. Versionshantering gör att endast komponenter av 
aktuell version tankas ner vilket minimerar trafiken på såväl användarens nätverk som på 
webbservern (4GuysFromRolla, 2003): 
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Ex. 3-14 Parmaetern CODEBASE:s användning. 

<OBJECT ID=”KeyIT” CLASSID= "CLSID:616A8410-FBD3-43B6-B73F-BF1A190BC672" 
CODEBASE="regIT.CAB#version=1,0,0,14"></OBJECT> 

 
En ActiveX-kontroll distribueras i form av en CAB-fil och ett speciellt förfarande krväs för 
att inkorporera ActiveX-kontrollen i containern. Följande process illustrerar förfarandet då 
en CAB.fil påträffas i en <OBJECT>-tagg:  
 

1. Webbläsaren söker i registret efter den i <OBJECT>-taggen specificerade 
CLASSID-strängen. Om ingen matchande post kan finnas, fortsätts processen. 
Hittas ett korresponderande CLASSID, undersöks dess aktualitet genom att 
jämföra med versionsangivelsen i CODEBASE-attributet. Är den av en äldre 
version fortgår processen.  

2. Webbläsaren tankar ner och packar upp den i CODEBASE-attributet angivna 
CAB-filen. 

3. Webbläsaren utför det som anges i INF-filen. Denna fil finns inkluderad i CAB-
filen och är en beskrivning av densamma.  

4. Registret ändras och uppdateras. 
5. Webbläsaren kontrollerar om de övriga filerna finns installerade och huruvida dessa 

är aktuella eller inte. Om inte, laddas dessa ner och installeras. 
6. ActiveX-komponenten registreras på datorn. 

 
 

3.4.2 Parametrar till ActiveX-kontroller 
 
Det finns tillfällen då de variabler som finns i ActiveX-kontrollens kod kan bero på 
omständigheter utanför denna. För att kunna interagera med omgivningen kan därför 
värden behöva hämtas från containern vid initiering. Att i ASP ange parametrar till en 
ActiveX-kontroll görs genom <PARAM>-taggen.(MSDN, 2003) 
 
<PARAM>-taggen har en mängd attribut varav name och value är obligatoriska i detta 
sammanhang:  
 
 NAME anger det namn med vilket man senare kan referera <PARAM>-taggen 

inifrån ActiveX-komponenten. 
 VALUE är det värde som kan hämtas in till kontrollen. I Ex 3-2 genereras värdet 

dynamiskt med hjälp av ASP. 
 
 
 
 

<OBJECT ID=”namn” CLASSID=”clsid:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”> 
    <PARAM NAME=”Namn” VALUE=”<%=strPath%>”> 
</OBJECT> 

Ex. 3-15 En variabel görs tillgänglig för en ActiveX-kontroll. 
 
Ovanstående förfarande innebär dock inte att värdet kan användas direkt i kontrollens kod. 
Det är upp till ActiveX-kontrollen att använda sig av de värden som gjorts tillgängliga för 
den. För en närmare beskrivning av detta hänvisas till kapitel 3.3.2 – Argument från containern. 
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3.4.3 Query String 
 
Att skicka data över Internet kan åstadkommas på flera sätt. Ett av dem är att konkatenera 
datan med den sökväg som anges i webbläsarens adressfält. Informationen skickas då med i 
HTTP-headern, tas emot av webbservern och lagras i servervariabeln QueryString (Willis, T. 
et.al, 1999). 
 
För att webbservern skall kunna skilja den medsända datan från URL:en, separeras dessa 
med ett frågetecken och datan läggs sedan till efter detta. Skall flera variabler skickas, 
separeras dessa med tecknet ’&’. Exemplet nedan illustrerar detta: 
 
 
 
Ex. 3-16 Konstruering av en Query String. 

http://www.xxxx.asp?fornamn=Bill&efternamn=Gates

 
 
I ASP:n kan sedan datan användas med hjälp av funktionen Request.QueryString(”identifierare”) 
(Willis, T. et.al, 1999): 
 
 
 
 
Ex. 3-17 Överföring av värden från QueryStringtill variabler. 

strFornamn = Request.QueryString(“fornamn”) 
strEfterNamn = Request.QueryString(“efternamn”) 

 
 

3.4.4 ASP Browser Capabilities Component 
 
När en webbläsare kopplar upp mot en webbserver skickar den information om sig själv. 
Denna information tas emot av webbservern och kan läsas genom att skapa ett objekt av 
typen BrowserType. I ASP görs detta enligt följande (w3schools, 2003): 
 
 
 
 

<% 
Set objBrowser = Server.CreateObject("MSWC.BrowserType")  
%> 

Ex. 3-18 Instantiering av serverobjektet BrowserType. 
 
Detta objekt kan sedan användas i koden genom att specificera objektets egenskap version 
(w3schools, 2003): 
 
 
 
Dim strBrowserVersion  
strBrowserVersion = <%objBrowser.version%> 

Ex. 3-19 Serverobjektets användning i ASP:n. 
Objekt avgör vilken version webbläsaren har genom att jämföra den mot filen 
”browscap.ini”. Filen innehåller information om olika typer av webbläsare och måste 
därför uppdateras av administratören för att vara aktuell. 
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4 Genomförande 
Detta kapitel är en beskrivning av den tekniska implementationen och av den utrustning som använts för 
att genomföra den. Jag utgår ifrån att läsaren har baskunskaper i programmering och går därför inte in på 
detaljer ur ett syntaktiskt perspektiv, såvida dessa inte anses vara av särskilt intresse eller ovanlig 
karaktär. 
 
Genomlöpande under kapitlet används begrepp som lätt kan förvecklas genom sin likaktiga benämning. 
För en närmare förklaring hänvisas till kapitel 1.6 - Begreppsbruk. 
 
Uppdragsgivaren hade redan från början en klar linje beträffande val av tekniker. De ville ha en ActiveX-
kontroll, infogad i en ASP, för att möjliggöra samverkan med servicesystemet. ActiveX-kontrollen skulle 
utvecklas i Visual Basic 6.0 och förpackas för Internetbruk. Det fanns inga fasta föreställningar om hur 
inventeringsprocessen skulle gå till, dock fanns krav på kompatibilitet med Windows 2000 och Windows 
XP. Som åskådliggjorts i tidigare kapitel togs, efter en del efterforskning beslutet att den kraftfulla 
tekniken WMI skulle tillämpas.  
 
 

4.1 Upprättande och konfigurering av utvecklingsmiljö 
 
För realiseringsfasen upprättades den utvecklingsmiljö som ansågs lämplig enligt kapitel 2.1 – 
Val av utvecklings- och testmiljö. Två datorer sammankopplades via en bredbandsrouter till ett 
lokalt nätverk och installerades med operativsystem. Baserat på den utredning som 
genomfördes vid valet av utvecklingsmiljö, installerades de båda datorerna med differenta 
operativsystem. Detta för att säkerställa den basfunktionalitet som utgör grund för 
utvecklingsfasen.    
 
På datorerna har de, för uppgiften, nödvändiga utvecklingsverktyg och programvaror 
installerats. Dessutom har webbläsaren konfigurerats för att möjliggöra exekvering av 
osignerade ActiveX-kontroller. Detta åstadkoms genom att i webbläsaren gå in på 
Verktyg|Internetalternativ|Säkerhet|Anpassad nivå och där välja till osignerade ActiveX-kontroller. 
  
En av datorerna fick verka som både webbserver och klient. På den utsedda 
utvecklingsdatorn konfigurerades sedan IIS:en. En virtuell katalog skapades som pekade 
mot den kontroll, som sedermera skulle bli arbetets slutprodukt. Tabell 4-1 visar datorernas 
kapacitet och programvara: 

  Tabell 4-1 Samanställning av den för utvecklingen erforderliga utrustningen. 

 Dator 1 (Utveckling) Dator 2 (Testning) 

Operativsystem Windows 2000 Professional Windows XP Professional 

Fysiskt minne (RAM) 384 MB 320 MB 

Processor AMD Duron (1,2 GHz) Intel Pentium II (266 MHz) 

Webbläsare Internet Explorer 5.5 Internet Explorer 6.0 

Webbserver IIS 5.0  

IDE Visual Studio 6.0  
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4.2 Realisering 

4.2.1 ActiveX-kontrollen 
Ett nytt projekt av typen ActiveX Control skapades i utvecklingsverktyget. För att kunna 
arbeta mot WMI-arkitekturen behöver programbiblioteket Microsoft WMI Scripting v1.1 
Library refereras i Visual Studio. Detta görs i Project|References…  
 
Användargränssnitt 
För att presentera inventerad data under realiseringsfasen, och som ett stöd i 
kommunikationen med uppdragsgivaren, skapades ett enklare gränssnitt bestående av 
textfält med tillhörande rubriker (Appendix A). Tanken är att informationen senare 
automatiskt skall skickas till servicesystemet, något som gör att användargränssnittet inte 
kommer att behövas, då kontrollen implementeras i uppdragsgivarens systemmiljö.  
 
Inventeringsfunktionerna 
Koden strukturerades i funktioner, vardera med ett specifikt inventeringsområde (Se Tabell 
4-1). Målet var att bibehålla CIM-schemats logiska uppdelning, vilket resulterade i en 
funktionsindelning som inte följer de inventeringsområden som redogjorts för tidigare i 
detta arbete. Detta upplägg gör att det i ett senare skede är enklare att komplettera 
komponenten med ytterliggare funktionalitet. Hur dessa funktioner anropas styrs i sin tur 
av en styrfunktion. 
 
Eftersom ActiveX-kontrollen skall ta emot parametrar från containern, skall inte 
inventeringen startas förrän detta värde hämtats från PropertyBag. Styrfunktionen anropas 
därför sist i UserControl_ReadProperties(). 
 
Varje inventeringsfunktion, med ett undantag, följer följande arbetsgång: 
 

1. Dimensionera variabler för värden och objekt. 
2. Använd en moniker-sträng för att instantiera WMI-objektet SwbemObject och 

specificera det namnområde som skall anslutas till (Se kap. 3.2.3-Monikersträngar). Låt en 
objektvariabel i koden representera denna instans. 

3. Använd den skapade objektvariabeln till att utföra en WQL-fråga. Frågan utformas 
så att minsta möjliga data behöver hämtas från CIM Repository. 

4. Räkna antalet entiteter i den erhållna objektsamlingen. Om inga entiteter hittas 
initieras den globala variabeln och textfältet till ”Okänd”.  

5. Om entiteter hittas används en loop för att gå igenom objektsamlingen. Lämpliga 
avrundningar och justeringar görs och den erhållna datan förs över till de globala 
variablerna. Textfältet initieras med värdet och lämplig enhetsbeteckning. 

6. Objektvariablerna nollställs. 
 
Undantaget från ovan beskrivna sekvens är den funktion som hanterar version av Internet 
Explorer. Detta värde inventeras inte med hjälp av WMI, utan har gjorts tillgänglig från 
containern och hämtas under initieringsfasen från ActiveX-kontrollens PropertyBag (Se kap. 
3.3.2- Argument från containern, kap. 3.4.2-Parametrar till ActiveX-kontroller). Om den variabel som 
håller värdet är tom, tilldelas den värdet "Okänd". Det samma gäller motsvarande textfält. 
  
Varje funktion inventerar datorn och avrundar värdena enligt de i kravspecifikationen 
angivna kriterierna. Funktionerna ansvarar också för att initiera användargränssnittets 
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textfält, där informationen visas med tillhörande enhetsbeteckning, exempelvis 128 MB. 
När datan skickas till servicesystemet vill företaget exkludera denna beteckning. Av den 
anledningen beslutades att lagra värdena i globalt deklarerade variabler, istället för att läsa 
dem direkt från textfälten. 
 
För att skicka informationen till servicesystemet används ActiveX-kontrollens inbyggda 
funktion UserControl.Hyperlink.NavigateTo(string). Som argument ges en sträng bestående av 
sökvägen till servicesystemet och de insamlade värdena. 
 
 

      Tabell 4-2 Åskådliggörande av de olika funktionerna och den information de inventerar. 

 
pollOperatingSystem() 

• Operativ system 
• Build 
• Service pack 

PollBIOS() 
• Tillverkare 
• Version 

pollSoundCard() 
• Ja/Nej 

pollCPU() 
• Typ 
• Hastighet (MHz) 

pollNIC() 
• Typ 

pollRAM() 
• Totalt minne (MB) 
• Antal minnen 
• Typ av RAM 
 

 
pollUser() 

• Inloggad användare 
pollHDD() 

• Storlek 
pollComputerName() 

• Datornamn 
pollVideoController() 

• Typ 
• Totalt minne 

pollIE() 
• Version 

PollBIOS() 
• Tillverkare 
• Version 

 
 
pollOperatingSystem() ansvarar för insamlandet av data som är relaterad till 
operativsystemet. Den WMI-klass som används är Win32_OperatingSystem. 
 
pollSoundCard() avgör om klienten har ett ljudkort eller inte. Aktuell WMI-klass är 
Win32_SoundDevice. 
 
pollCPU() söker upp information angående den inventerade datorns processor. 
Informationen fås genom WMI-klassen Win32_Processor. 
 
pollNIC() är ansvarig för information om nätverkskortet. För att skilja ut det installerade 
fysiska kortet från de övriga adaptrarna, konstruerades WQL-frågan på så sätt att endast de 
kort där IP-enabled är sant(true) returneras. Aktuell WMI-klass är 
Win32_NetworkAdapterConfiguration. 
 
pollRAM() inventerar datorn angående den totala mängden fysiskt minne. Informationen 
fås genom WMI-klassen Win32_OperaingSystem. 
 
pollUser() är den funktion som returnerar information om den, vid inventeringstillfället, 
inloggade användaren. Det returnerade värdet är en sträng där användarnamnet måste 
separeras från datornamnet. Detta görs med funktionen Split(”sträng”, separerare) där ”sträng” 
är den sträng som skall separeras och ”separerare” är det tecken som delar strängen. 
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Funktionen returnerar en array innehållande de olika delsträngarna. Den WMI-klass som 
används är Win32_OperatingSystem. 
 
pollHDD() söker upp information om datorns primära hårddisk. Detta åstadkoms genom 
att i WQL-frågan ange kriteriet ”index=0”. WMI-klassen är i detta fall Win32_DiskDrive. 
 
pollComputerName() inventerar datorn angående den benämning som denna gavs under 
installationen av operativsystemet. Använd WMI-klass är här Win32_ComputerSystem. 
 
pollVideoController() hämtar information om installerat grafikkort. Storleken på det 
interna RAM-minnet returneras i enheten byte och räknas därför om till MB. Avrundning 
sker till heltal. WMI-klass är Win32_VideoController.  
 
pollIE() skiljer sig från de övriga genom att den inte använder sig av WMI utan den 
variabel som gjordes tillgänglig av ASP:n. Funktionen utför inget annat än att initiera 
textfältet i användargränssnittet. 
 
När klienten inventerats skall informationen skickas till servicesystemet. Vidaresändningen 
av information sker med hjälp av en querystring och följande funktion: 
 
 
 
UserControl.Hyperlink.NavigateTo(strQueryString)

Ex. 4-1 ActiveX-kontrollens inbyggda navigeringsfunktion 
 
För att åstadkomma en distribuerbar ActiveX-komponent, används Visual Studio 6.0 
Package and Deployment Wizard. Verktyg lades till genom att markera rutorna Load on Startup 
och Load/Unload  i Add-Ins|Add-In Manager… 
 
Package and Deployment Wizard är uppbyggd som en guide, vilken lotsar utvecklaren genom 
packprocessen. Under processens gång finns en möjlighet att välja vilka filer som skall 
packas och som resultat skapas en distribuerbar CAB-fil. De för uppgiften relevanta filerna 
visas i Tabell 3-1. 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
Tabell 4-1 CAB-filens innehåll. 

FIL BESKRIVNING 
 
.inf 

 
Denna fil innehåller information om hur ActiveX-kontrollen skall installeras. Även information 
om filversion för automatisk uppdatering av komponenter. 
 

 
.ocx 

 
ActiveX-kontrollen som innehåller den kod som skall utföras. 
 

 
wbemdisp.tlb 

 
Microsoft WMI Scripting Library. Filen är den fysiska implementationen av WMI Object Model 
och måste distribueras med ActiveX-kontrollen för att kunna arbeta mot WMI Infrastructure. 
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4.2.2 ASP 
  
Den ASP som skall agera container åt ActiveX-kontrollen fyller tre funktioner: 
 

1. Verka som container åt ActiveX-kontrollen. 
2. Söka upp information om webbläsaren och skicka in detta värde i ActiveX-

kontrollen. 
3. Skicka in sökvägen till den ASP som skall ta emot den inventerade informationen. 

 
ActiveX-kontrollen infogades med hjälp av html-taggen <OBJECT>. Storleken på 
kontrollen sattes med taggens HEIGHT och WIDTH parametrar till 750 respektive 900. 
Höjd och bredd måste sättas för att komponenten skall kunna visas när man senare infogar 
<PARAM>-taggar. 
 
För att söka upp informationen om den inventerade datorns webbläsare användes 
webbservern (se kapitel 3.4.4): 
 
 
 
 
 

<% 
    Set objBrowser = Server.CreateObject("MSWC.BrowserType") 
    strBrowser = objBrowser.browser & " " & objBrowser.version 
%> 

Ex. 4-2 Inventering av webbläsarens typ och version. 
 
Informationen om webbläsaren och sökvägen till servicesystemet skickas in i ActiveX-
kontrollen med hjälp av <PARAM>-taggar: 
 
 
 

 
Ex. 4-3 Parametrar placeras i ActiveX-kontrollens egenskapssammling PropertyBag. 

<OJECT> 
    <PARAM NAME=”strSetPath” VALUE=”<%=strPath%>”> 
    <PARAM NAME=”strBrowserType” VALUE=”<%=strBrowser%”> 
</OBJECT> 
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5 Test 
 
Detta kapitel är en beskrivning av de test som utförts och den miljö som använts för att utföra dem. 
  
 

 

5.1 Testmiljö 
 
Testmiljön bestod av tre datorer sammankopplade i ett nätverk. En verkade som 
webbserver genom vilken åtkomst till ASP:n gavs. De två andra installerades med de för 
uppgiften relevanta operativsystemen; Windows XP Professional och Windows 2000 Professional. 
Detta åskådliggörs i Fig. 5-1: 
 
 

Dator2 

Dator3 

Dator 1 

Bredbandsrouter 

Windows 2000 Professional 

Windows XP Professional 
Intel Pentium II 266 MHz 

Windows 2000 Professional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fig. 5-1 Schematisk bild av testmiljön 
 

5.2 Utförda test 
 
För att säkerhetsställa ActiveX-kontrollens funktionalitet testades den enligt följande: 
 
 Samtliga inventeringsfunktioners korrekthet. 
 Tidsåtgång för utfrågning av WMI-arkitekturen på olika datorer och 

operativsystem. 
 Inloggad användares påverkan på inventeringsmöjligheten. 
 Omräkning och avrundning vid presentation av data. För information om hur 

avrundning och omräkning går till, hänvisas till kravspecifikationen (Appendix B). 
 

5.2.1 Validering av inventerad informationens 
 
De olika kategorierna testades och jämfördes mot det installerade operativsystemets 
värden. För ingående information beträffande varje funktions inventeringsområde hänvisas 
till tabell 4-2. 
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De flesta värden kan inte valideras på något annat sätt än att jämföras med mot de värden 
operativsystemet anger. Detta gäller för Version av operativsystem, build, service pack, BIOS, 
användare, datornamn, CPU, hårddisk och grafikkort. Samtliga test visar att de inventerade 
värdena överensstämmer med de, på respektive dator installerade operativsystemens 
angivelser.  
 
Ljudkortet testades på båda klienterna genom att koppla ur ljudkortet, starta om datorerna 
och exekvera ActiveX-kontrollen. Korten ominstallerades, datorerna startades om och 
kontrollen exekverades igen. Testet visar att kontrollen, i båda fallen, känner av huruvida 
ett installerat ljudkort finns installerat eller inte. 
 
En jämförelse mot operativsystemet visar att den totala mängden RAM-minne och antal minnen 
är korrekt. Dock är uppgiften om RAM-typen felaktig på en av klienterna. Slutsatsen av 
detta är att värdet inte är tillförlitligt. 
 
Vad beträffar hårddisken visas rätt information även för partitionerade diskar. Dock kan en 
avvikelse hittas när den inventerade informationen jämförs mot tillverkarens angivelser. 
Detta gäller dock inte för äldre versioner av hårddiskar där informationen som visas är den 
förväntade. 
 

5.2.2 ActiveX-kontrollens samverkan med omgivningen 
 
För att testa ActiveX-kontrollens interaktion med omgivningen svarades på följande frågor: 
 

1. Fungerar versionshanteringen? 
2. Skickas informationen vidare på rätt sätt? 

 
Som svar på den första frågan kontrollerades att kontrollen byttes ut när en version av 
nyare slag påträffades. ActiveX-kontrollen inkluerades i en ASP och exekverades på 
systemet. Kontrollen modifierades, förpackades på nytt och infogades i samma ASP. När 
webbläsaren påträffade detta nya objekt byttes den gamla ut mot den nya och kontrollen 
infogades på förväntat sätt. 
 
Den andra frågan besvarades genom att skapa en ASP för simulering av det tänkta 
servicesystemet. I denna ASP skrevs det värde ut som skickas till den från ActiveX-
kontrollen. Detta förfarande visar dels huruvida sökvägen skickas in vid initiering och dels 
om den inventerade datan konkateneras på rätt sätt. 
 

5.2.3 Optimering av WQL-frågan 
 
Som belysts i arbetet, frågas WMI-arkitekturen ut genom att använda frågespråket WQL. 
Frågans utformning har stor inverkan på hur fort informationen returneras till det frågande 
scriptet. Nedan beskrivna test syftar till att undersöka svarstiden med utgångspunkt i 
frågans konstruktion och hur stora förbättringar som kan åstadkommas. 
 
Här följer en förklaring av hur WQL-frågan optimeras: 
 
 .ExecQuery(”SELECT * FROM Win32_processor”)
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Ex 5-1 Alla värden från klassen Win32_Processor retureras 
 
Genom att använda ”SELECT * FROM” returneras alla 44 värden från WMI-klassen 
Win32_processor. Detta innebär att en stor mängd data, som aldrig kommer att användas, 
måste sökas fram och returneras till scriptet. Alternativet är att, i frågan, specificera vilka 
data som skall returneras. Ett exempel på detta kan ses nedan: 
 
 
 
Ex 5-2 Endast ett värde från klassen Win32_Processor retureras. 
.ExecQuery("SELECT parameter FROM Win32_Processor") 

 
Ovanstående fråga returnerar endast två värden och tar på grund av detta kortare tid att 
utföra.  
 
Jämförelsen gjordes först genom att, med en i koden skapad timer, ta tiden på hela 
inventeringsprocessen. Frågorna utformades enligt Ex. 5-1 och utfördes tio gånger på 
respektive dator. WQL-frågorna modifierades till att enbart söka fram den information 
som efterfrågades (Se Ex. 5-2) och utfördes ytterliggare tio gånger. Resultatet visas i Appendix 
C – Testdata där skillnaden mellan frågornas utformning visas tillsammans med olikheter 
mellan olika datorer och operativsystem. 
 
 

5.2.4 Inloggad användares påverkan på inventeringsmöjligheten 
 
Jag har i min uppsats förklarat att man i WMI-scriptet kan ange hur WMI baserar 
inkommande frågor baserat på användarprofiler (se kap. 3.2.4-Säkerhetsinställningar i monikers). 
Testet gick ut på att undersöka skillnaden mellan användarrättigheter på de olika 
operativsystemen. 
 
De båda testdatorerna utrustades med vardera två konton där det ena gavs 
administratörsrättigheter och det andra en begränsad åtkomstnivå. ActiveX-kontrollen 
exekverades på de båda med följande resultat: 
 
 Med begränsade rättigheter och operativsystem Windows 2000 kunde ingen 

information om hårddisken hittas. Övriga uppgifter returnerades korrekt 
 Med begränsade rättigheter och operativsystem Windows XP kunde ingen 

information om grafikkortet hittas. Övriga uppgifter returnerades korrekt 
 Med administratörsrättigheter kunde all information returneras. 
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6 Resultat 
 
Med utgångspunkt i arbetets problemformulering utgörs resultatet av den 
inventeringskomponent, som utvecklats åt företaget. Den realiserade ActiveX-kontrollen 
tillsammans med container, det vill säga ASP-sidan, visas i Appendix D. Enligt 
uppdragsgivarens önskemål är endast valda delar av koden inkluderad. 
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7 Analys av resultat 
 
I arbetets inledande kapitel, och i Appendix B, redogjordes för de krav och önskemål som uppdragsgivaren 
ställt på den färdiga produkten. Kvaliteten på arbetet kan därför mätas med utgångspunkt i hur bra den 
färdiga lösningen motsvarar dessa krav. Detta kapitel har sin ansats i kravspecifikationen och jämför den 
med den utvecklade produkten. 
 
 
Den tekniska implementationen har inte inneburit någon rent programmatisk utmaning 
såsom avancerad algoritmkonstruktion eller komplex systemstruktur. Svårigheten har 
däremot legat i att förstå teknikerna som använts, för att på lämpligt sätt tillämpa dem. 
 
Flera problem har uppstått under arbetets gång , vilket resulterat i ändrade förutsättningar: 
 

1. Svårighet att, med WMI, få fram information om Internet Explorer. 
2. Problem med automatisk vidaresändning till servicesystemet från ActiveX-

kontrollen. 
3. Oförklarliga fel vid utfrågning av de olika operativsystemen beroende på inloggad 

användares rättigheter. 
 
Problemet med Internet Explorer löstes genom att använda webbservern och skicka in 
information i ActiveX-kontrollen vid initiering. Detta fungerar fullgott då kontrollen alltid 
finns på en webbserver med ASP-stöd.  
 
Enligt kravspecifikationen skall informationen automatiskt skickas till servicesystemet för 
vidare behandling. För att åstadkomma detta var tanken att använda ActiveX-kontrollens 
inbyggda funktion UserControl.Hyperlink.NavigateTo(). Det visade sig emellertid under test att 
denna funktion inte låter sig påkallas i en funktion, utan måste aktiveras av användaren. I 
samförstånd med företaget infogades därför en knapp, vilken vid aktivering skickar 
informationen vidare. Denna lösning är inte fullgod och inkräktar på den transpararens 
som eftersträvats. Dock orsakas endast en smärre förändring i användandet. 
 
Nästa problem uppstod då användare med begränsade rättigheter använde komponenten. 
Beroende på operativsystem uppstod fel då information om hårddisk och grafikkort 
efterfrågades. Anledningen till detta har troligen med användarrättigheter  i CIMOM (Se kap. 
3.1.1) att göra och innebär att den inloggade användaren måste ha administratörsrättigheter 
för att kunna utföra en inventering. Enligt uppdragsgivaren innebär detta inga problem, då 
de flesta av de presumtiva användarna har en profil med administratörsrättigheter. 
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8 Diskussion och Slutsats 
 
 

8.1 Allmän diskussion 
 
Syftet med detta arbete har varit att utveckla en webbaserad inventeringskomponent och 
därigenom reducera det manuella arbete som företaget KeyIT-Partner ställts inför då en 
såld dator skall registreras i deras servicesystem.  
 
Vid första kontakten med uppdragsgivaren diskuterades hur den tekniska lösningen skulle 
kunna se ut. De hade klara föreställningar angående valet av tekniker och hur 
inventeringsprocessen skulle implementeras i deras systemmiljö. Dessa krav formulerades 
sedan till den kravspecifikation som kan ses i Appendix B. Företaget hade även tankar 
kring, men inget krav på, hur inventeringen av varje klient kunde åstadkommas, och som 
en möjlig teknik föreslogs DMI. Detta blev utgångspunkten i mitt fortsatta 
informationssökande och efterforskning ledde fram till det oberoende konsortiet DMTFs 
webbplats15. Här introducerades CIM och steget var sedan inte långt till den teknik som 
visade sig vara det jag sökte; WMI. 
 
Eftersom WMI är ett stort och komplext område, försökte jag skapa mig en uppfattning 
om huvuddragen för att få en uppfattning om vad tekniken kunde åstadkomma. Jag ville 
också uppskatta om tekniken lät sig bemästras på den relativt korta tid som fanns till mitt 
förfogande. Instuderingen blandades därför med olika programmatiska övningar för att 
erhålla en förståelse för den praktiska tillämpningen. När det konstaterats att det var 
möjligt, och företaget informerats om valet av WMI, bestämdes med vilken metod arbetet 
mot WMI-arkitekturen skulle utföras. Utgångspunkten för detta val var de tidigare, i 
kravspecifikationen fastställda, teknikerna. Efter detta strukturerades arbetet upp och 
kärnteknologierna identifierades.  
 
När den tekniska lösningen fastställts, påbörjades efterforskningar efter relevant litteratur, 
något som visade sig vara svårt. Det fanns inte information om WMI på något av de 
bibliotek som jag hade möjlighet att undersöka, men en sökning på Internetföretaget 
Amazons webbplats genererade ett antal träffar. En av dessa böcker köptes, på egen 
begäran, in av högskolans bibliotek. Tyvärr kom inte boken mig till godo förrän senare 
under arbetet och den teoretiska framställningen har därför kompletterats i ett senare 
skede. En stor källa till information har varit Internet. Problemet med detta var att kunna 
säkerhetsställa sanningshalten i inhämtad information. Med anledning av detta har i första 
hand, den för WMI ansvariga organisationen, Microsofts webbplats använts. Till stor hjälp 
har också kontaktpersonerna hos uppdragsgivaren varit, i det att de ställt upp och bollat 
idéer under arbetets gång. Deras hjälp har gjort att den tekniska handledare skolan utsett ej 
behövt konsulteras. 
 
Arbetet har i hög grad präglats av den kravspecifikation som utformats i samband med 
uppdragsgivaren och både den teoretiska och praktiska delen av uppsatsen har sin ansats i 
denna. Kravspecifikationen har i sin tur utvecklats under arbetets gång beroende på att en 

                                                 
15 DMTF – Distributed Management Task Force. http://www.dmtf.org 
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evolutionär utvecklingsmodell har använts. Detta har inneburit att arbetet utvidgats och att 
förutsättningarna har förändrats.  
 
WMI har, av Microsoft, utropats som det huvudsakliga verktyget för administrering av 
Microsoft-baserade nätverk (Stemp, G., 2002). Några välskrivna script kan idag, på kort tid, 
utföra det som i vanliga fall skulle ta dagar att genomföra för hand. 
 
I dagsläget är det knappast någon som ifrågasätter Microsofts ställning på IT-marknaden 
som ledande aktör. Dock har konkurrensen från andra håll, till exempel Linux, tagit 
marknadsandelar. Det verkar vara på serversidan som kampen pågår och en effekt av detta 
är att företagen får en blandmiljö med Windows operativsystem på klienterna och Unix-
baserade dylika på servrarna. Detta gör att den administrativa nyttan med en 
leverantörsspecifik teknologi som WMI reduceras. Faktum kvarstår dock att de flesta 
klienters operativsystem  kommer från Microsoft och så kommer det också vara ett långt 
tag framöver. 
 
Genomförandefasen inleddes med att designa det gränssnitt som skulle bli ett hjälpmedel 
under realiseringen och vid kontakt med uppdragsgivaren. På grund av komponentens 
förväntade storlek och dess okomplicerade logik valdes att inte göra någon systemering, då 
nyttan inte kunde anses motiverad i relation till det arbete som detta skulle medföra. 
 
Koden strukturerades efter CIM-schemat och realiseringsfasen inleddes. En första prototyp 
skapades och uppdragsgivaren kontaktades för utvärdering. Kravspecifikationen 
reviderades och arbetet fortgick, nu med nya förutsättningar. På grund av att det 
geografiska avståndet varit för stort för mer regelbundna besök, har kontakten med 
uppdragsgivaren inte enbart varit av direkt karaktär. De har också tagit del av utvecklingen 
på distans, via Internet där företaget fått åtkomst till utvecklingsmiljöns webbserver. 
Mindre frågor har besvarats via email och telefonsamtal. Kommunikationen med företaget 
har fungerat bra. I inledningsskedet uppstod ett smärre missförstånd, då jag uppfattat 
uppdraget på ett annorlunda sätt. Detta innebar dock inga problem, då det arbete jag lagt 
ner kunde överföras direkt på den nya lösningen.  
  
Realiseringen av den ASP som verkar som container åt ActiveX-kontrollen innebar inga 
svårigheter. Det jag behövde sätta mig in i var hur parametrar görs tillgängliga för ActiveX-
kontrollen vid initiering och hur dessa kan användas från koden. Tanken från början var att 
hela inventeringen skulle ske med hjälp av WMI, men svårigheter att hitta webbläsarens 
version gjorde att jag valde en annan lösning för detta förfarande. Då sökvägen till den ASP 
i servicesystemet, vilken skall ta emot det inventerade värdena, redan skickades in innebar 
det ingen större ansträngning att använda webbservern för att undersöka version och också 
skicka in detta värde på samma sätt. 
 
Arbetet har gått enligt plan men komplicerats av svårigheten att säkerhetsställa 
funktionaliteten. Testen som utförts har gjorts mot de klienter som också varit en del av 
utvecklingsmiljön, vilket medför en risk att andra fel inte upptäcks. 
 
De utförda testen syftade inte enbart till att säkerhetsställa funktionaliteten utan var även 
tänkt att ge en uppfattning om hur WQL-frågans utformning påverkar effektiviteten i 
inventeringen. Detta gjordes genom att infoga en timer i koden och mäta tio utfrågningar 
för att till sist räkna fram ett medelvärde. Då ett script alltid måste identifiera sig mot 
CIMOM undersöktes också hur den inloggade användarens profil påverkade resultatet.  
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Testen visar att kontrollen returnerar rätt information men detta är inte samma sak som att 
den visar den sanna informationen. Detta märktes tydligt då hårddiskarna testades och att 
informationen, för nya diskar, konsekvent var för låg. Anledningen till detta kan jag endast 
spekulera i och antaga att det beror på gömda sektorer som finns på hårddiskar av nyare 
slag. Detta antagande stärks av det faktum att hårddiskar av äldre slag visade samma 
information som tillverkaren angett. 
 
 

8.2 Slutsats 
 
Med utgångspunkt i diskussionen kan flera slutsatser dras.  
 
På grund av flera anledningar har valet av evolutionär utvecklingsmodell visat sig vara 
lyckat. Den objektorienterade approach som CIM-schemat följer, isolerar funktionerna och 
tillåter att de ändras eller tas bort utan att påverka varandra. Eftersom valet av 
inventeringsteknik inte från början var känt kommer det evolutionära synsättet väl till pass 
även här. Vidare underlättades också arbetet med tanke på det geografiska avstånd som 
fanns. 
 
Att inventera en klient per automatik har visat sig generera flera fördelar. Förutom den 
tidsvinst som erhålls, är konformitet en viktig förtjänst. Den insamlade informationen följer 
de regler för avrundning och enheter som angetts i kravspecifikationen och ger därmed ett 
enhetligt resultat. Automatisering medförde också att samtliga data registrerades, något som 
inte alltid var fallet vid ett manuellt förfarande. Med grund i de teoretiska såväl som de 
praktiska erfarenheter som erhållits under arbetets gång, dras slutsatsen att WMI kan vara 
till stor hjälp i en administratörs dagliga sysslor. 
 
I efterhand kan konstateras att WMI är en relativt enkel teknik att arbeta med, men desto 
mer komplicerad att förstå. Att inventera en dator manuellt är en tidskrävande och 
enformig uppgift som tar tid från det vardagliga arbetet. Förhoppningen är att en 
automatiserad inventeringsprocess kommer att bidra till en bättre och mer enhetlig 
administration. 
 
Det kan också konstateras att det har varit svårt att isolera fel som uppstått då det inte är i 
koden felet ligger. Ironiskt nog är det är samma mekanism som gör tekniken enkel att 
använda, som gör den svår att felsöka. Det kan också konstateras att det krävs vissa 
baskunskaper av hårdvarurelaterat slag för att på ett korrekt sätt identifiera felen. 
Testningen av WQL-frågan visar att en optimerad syntax gör en förbättring på minst 
femtio procent. Tidsvinsten relaterat till hela inventeringsprocessen är dock marginell då 
den stora tidsåtgången utgörs utav nedladdningen av ActiveX-kontrollen. 
  
Med tidigare nämnda fördelar i minne kan man anta att effektiviteten och konformiteten 
genomgår en märkbar förbättring. 
 
Grundat på ovanstående analys och det faktum att uppdragsgivaren erhållit den produkt 
som efterfrågats inom utsatta tidsramar, kan konstateras att arbetet genomförts med ett 
lyckat resultat. 
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Appendix B – Kravspecifikation 
 
 
1. Allmänt 
 
Komponenten skall utvecklas I Visual Basic 6.0 och vara av typen ActiveX Control. Efter 
utveckling skall denna kontroll förpackas till en CAB-fil och  infogas i en ASP. När en 
administratör skall registrera en ny dator kopplas denna upp på nätverket. Administratören 
loggar in på datorn och registrerar denna i servicesystemet genom att manövrera sig fram 
till den ASP som innehåller ActiveX-kontrollen. Kontrollen laddas då automatiskt ner, 
registreras på klienten, inventerar densamma och returnerar informationen till 
servicesystemet. Efter inventering behöver inte ActiveX-komponenten avlägsnas eller 
avregistreras från systemet. 
 
På grund av den miljö den utvecklade komponenten kommer att verka inom behöver inte 
hänsyn tas till multipla processorer. Inte heller någon annan webbläsare än Microsoft 
Internet Explorer är av intresse. Då endast operativsystem av typen Microsoft Windows 2000 
och Microsoft Windows XP är av intresse ställs endast krav på en direkt kompatibilitet med 
dessa. 
 
Uppdragstagaren är fri att välja inventeringsteknik, så länge lösningen svarar upp mot 
kraven i detta dokument. Avstämning med uppdragsgivaren skall dock ske innan realisering 
påbörjas. 
 
Arbetets officiella startdatum är 2003-03-17 och varar till 2003-05-20. Under denna tid skall 
flera sammankomster mellan uppdragsgivare och uppdragstagare ske, där en utvärdering av 
det inte ännu färdiga arbetet utvärderas. 
 
 
2. Efterfrågad information 
 
Information av intresse visas nedan tillsammans med krav på bearbetning. Bearbetning 
skall göras innan vidaresändning till servicesystemet äger rum. 
 
Operativsystem 

• Version – Version av installerat operativsystem 
• Build – Installerat operativsystems buildversion 
• Servicepack – Installerat operativsystems servicepackversion 
• Användare – Inloggad användare vid tidpunkten för inventering 
• Datornamn – Namnet på inventerad klient 
• BIOS – Tillverkare och version 
 

Webbläsare 
• Version – Installerad version av Internet Explorer 
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CPU 
• Typ – Processorns fabrikat och typ. 
• Hastighet – Processorns hastighet uttryckt i MHz. Avrundning till heltal. 

 
RAM 

• Totalt minne – Samlat fysiskt minne uttryckt i MB. Avrundning till heltal. 
• Antal minnen 
• Typ - RAM-minnets typ. Ex. SDRAM 

 
Hårddisk 

• Totalt utrymme – Första diskens(”primary master”) totala lagringskapacitet uttryckt 
i GB. Om Hårddisken är mindre än tio GB avrundas till en decimals noggrannhet. 
Om den är större avrundas till heltal. 
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Appendix C – Testresultat 
 
 
 
  

Dator 1   Dator 2   Dator 3 
1,53  2,45  2,62 
1,53  2,24  2,62 
1,53  2,24  2,62 
1,53  2,25  2,62 
1,53  2,25  2,61 
1,53  2,24  2,61 
1,53  2,25  2,60 
1,53  2,25  2,62 
1,51  2,24  2,60 

1,53   2,25   2,61 
Medel: 1,53  Medel: 2,27  Medel: 2,61 

 

 Dator 1: 
AMD Duron 1200 MHz 
Windows 2000 
 
Dator 2: 
Intel Pentium II 266 
MHz 
Windows XP 
 
Dator 3: 
Intel Pentium II 233 
MHz 
Windows 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Ex C-1 Resultat av inventering med opreciserade WQL-frågor 
 
 
 
 

 
Dator 1   Dator 2   Dator 3 

0,37  1,04  1,22
0,36  0,96  1,21
0,34  0,96  1,21
0,36  0,96  1,21
0,36  0,96  1,21
0,36  0,97  1,21
0,36  0,96  1,21
0,36  0,96  1,21
0,34  0,96  1,2
0,34   0,97   1,21

Medel: 0,36  Medel: 0,97  Medel: 1,21

 
 Dator 1: 

AMD Duron 1200 MHz 
Windows 2000 
 
Dator 2: 
Intel Pentium II 266 
MHz 
Windows XP 
 
Dator 3: 
Intel Pentium II 233 
MHz 
Windows 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex C-2: Resultat av inventering med preciserade WQL-frågor. 
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Appendix D – Producerad kod 
 
Här är ett urval av den kod som detta arbete resulterat i. Koden har manipulerats för att bättre kunna 
visas i detta dokument. Enligt uppdragsgivarens önskemål presenteras endast exempel på hur tekniken 
använts 
 
 
Option Explicit 
 
                    
'############################################################## 
                      'Poll the computer                    
'############################################################## 
 
'The director of the inventory process. 
Sub pollComputer() 
 
On Error GoTo ErrHand 
 
    '# Operating System 
    Call pollOperatingSystem 
    Call pollUser 
    Call pollComputerName 
    Call pollBIOS 
     
    '# Browser 
    Call pollIE 
     
    '# CPU 
    Call pollCPU 
     
    '# RAM 
    Call pollRAM 
     
    '# Mass storage 
    Call pollHDD 
     
    '# Video Controller 
    Call pollVideoController 
     
    '# Network adapter 
    Call pollNIC 
     
    '# Sound card 
    Call pollSoundCard 
     
Exit Sub 
     
ErrHand: 
  MsgBox "Fel i styrfunktionen. Error: " & Err.Description 
End Sub 
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'###################### Type of RAM   #################### 
 
Sub pollRAM() 
 

Dim objColRAM 
Dim objEntity 
Dim strComputer 
Dim intCounter 
Dim intMemType 
Dim intCapacity 
Dim strPlural 

     
    On Error GoTo ErrHand 
 

'Query the WMI-repository for a enumerated collection of 
‘computer systemrelated constants. A dot means 'this 
‘computer'. 
strComputer = "." 
Set objColRAM = GetObject("winmgmts:" & 
"{impersonationLevel=impersonate}!\\" &                             
strComputer & "\root\cimv2").ExecQuery("SELECT 
MemoryType,Capacity FROM Win32_PhysicalMemory") 

                      
    'Count the entities 
    intCounter = 0 
    For Each objEntity In objColRAM 
        intCounter = intCounter + 1 
    Next     
     
    If intCounter > 0 Then 
        intMemType = 0 
        intCapacity = 0 
         
        'Initiate the switch 
        For Each objEntity In objColRAM 
            intMemType = objEntity.MemoryType 
        Next 
 
        'Select between the different types of memory and 
        'initiate the global variable. 
        Select Case (intMemType) 
            Case 0:  strRAMType = "Okänd typ" 
            Case 1:  strRAMType = "Annan typ" 
            Case 2:  strRAMType = "DRAM" 
            Case 3:  strRAMType = "Synchronous DRAM" 
            Case 4:  strRAMType = "Cache DRAM" 
            Case 5:  strRAMType = "EDO" 
            Case 6:  strRAMType = "EDRAM" 
            Case 7:  strRAMType = "VRAM" 
            Case 8:  strRAMType = "SRAM" 
            Case 9:  strRAMType = "RAM" 
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            Case 10: strRAMType = "ROM" 
            Case 11: strRAMType = "Flash" 
            Case 12: strRAMType = "EEPROM" 
            Case 13: strRAMType = "FEPROM" 
            Case 14: strRAMType = "EPROM" 
            Case 15: strRAMType = "CDRAM" 
            Case 16: strRAMType = "3DRAM" 
            Case 17: strRAMType = "SDRAM" 
            Case 18: strRAMType = "SGRAM" 
            Case 19: strRAMType = "RDRAM" 
            Case 20: strRAMType = "DDR" 
        End Select 
         
        'Count the total size of RAM 
        For Each objEntity In objColRAM 
            intCapacity = intCapacity + objEntity.Capacity 
        Next 
         
        'Recalculate to MB 
        intCapacity = (intCapacity / 1048576) 
         

'Choose the right text depending on the amount of 
'memories 

        If intCounter = 1 Then 
            strPlural = "minne" 
        Else 
            strPlural = "minnen" 
        End If 
 

'initiate the textfield and the global variable 
txtRAMTot.Text = Trim(intCapacity) & " MB \ " & 
intCounter & " " & strPlural & " \ " & strRAMType 
 
'Initiate the global variable 
strRAMMem = intCapacity 

                 
    Else 
        strRAMType = "Okänd" 
        strRAMMem = "Okänd" 
        txtRAMTot.Text = "Okänd" 
    End If 
     
    'Clean up 
    Set objColRAM = Nothing 
    Set objEntity = Nothing 
     
    Exit Sub 
     
ErrHand: 
    strRAMType = "Okänd" 
    strRAMMem = "Okänd" 
    txtRAMTot.Text = "Okänd" 

Resume Next 
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End Sub 
 
'#################### BUTTON "Bekräfta >>>" ################### 
                         
'### Pass the data to the Service System. Use the path from the 
'ASP 
Private Sub Command1_Click() 
    Dim strQueryString 
         
    On Error GoTo ErrHand 
         
        'Create the QueryString to be passed to the ASP 
        strQueryString = strPath & "?" & _ 

”strOSVersion=" & strOSVersion & "&" & _ 
"strOSBuild=" & strOSBuild & "&" & _ 
"strOSServicePack=" & strOSServicePack & "&" & _ 
"strOSUser=" & strOSUser & "&" & _ 
"strOSComputerName=" & strOSComputerName & "&" & _ 
“strCPUType=" & strCPUType & "&" & _ 
"strCPUSpeed=" & strCPUSpeed & "&" & _ 
"strRAMMEm=" & strRAMMem & "&" & _ 
"strHDDTot=" & strHDDTot & "&" & _ 
"strVideoTotMem=" & strVideoTotMem & "&" & _ 
"strVideoType=" & strVideoType & "&" & _ 
"strNICType=" & strNICType & "&" & _ 
“strSoundCard=" & strSoundCard & "&" & _ 
"strBrowserVersion=" & strBrowserVersion & "&" & _ 
"strBIOSVersion=" & strBIOSVersion & "&" & _ 
"strRAMType=" & strRAMType 

 
'Navigate to the Service System and pass all data as an 
'QueryString 

        UserControl.Hyperlink.NavigateTo strQueryString 
Exit Sub 
     
ErrHand: 
    MsgBox "Fel vid vidaresändning av data" 

Resume Next 
End Sub 
 
                    
'####################################################### 
'       - Read the incoming data from the ASP 
'       - Start polling the computer                  
'####################################################### 
 
Public Property Let strSetPath(ByVal vNewValue As String) 
    'strPath has global scope 
    strPath = vNewValue 
End Property 
 
Private Sub UserControl_Initialize() 
Call pollComputer 
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End Sub 
 
Private Sub UserControl_ReadProperties(PropBag As PropertyBag) 

'Read the incoming values from the ASP. The values are 
'stored in a PropertyBag-object 
strSetPath = PropBag.ReadProperty("strSetPath", "") 
strBrowserType = PropBag.ReadProperty("strBrowserType", "") 
     
'When global variables have been set, poll the computer. 
Call pollComputer 

End Sub 
 
 
Public Property Let strBrowserType(ByVal vNewValue As String) 
    'strBrowser has global sope 
    strBrowser = vNewValue 
End Property 
 
 
 
 
 
Här följer koden för den ASP som agerar container åt ActiveX-kontrollen: 
 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>regIT.CAB</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY bgColor=#63798d> 
<% 

'Retreive the IP-address of the web-server and the ‘path ‘to 
the executed document on the. 
Dim strServerName, strBrowser 
Dim strPath 
Dim objBrowser  
  
strServerName = Request.ServerVariables("SERVER_NAME") 

         
    '*************** Path to service system ********* 
    ************************************************* 
    strPath = "sökväg till servicesystem" 
    strPath = "http://" & strServerName & strPath 
 

'*************** Browser version ********************* 
'*****************************************************  
Set objBrowser = Server.CreateObject("MSWC.BrowserType") 
strBrowser = objBrowser.browser & " " & objBrowser.version 

%> 
 
<!-- Insert the activeX component into the ASP.  
  Pass the path and browser type as argument.--> 
<CENTER>   
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<OBJECT ID="KeyIT" 
  CLASSID  = "CLSID:xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" 
  CODEBASE = "regIT.CAB#version=1,0,0,153" 
  HEIGHT   = "750" 
  WIDTH    = "900"> 
<PARAM Name="strSetPath" Value="<%=strPath%>"> 
<PARAM Name="strBrowserType" Value="<%=strBrowser%>"> 

</OBJECT> 
</CENTER> 
</BODY> 
</HTML 

 



Bilagor 

Appendix E – Begreppslista 

 

BETECKNING BENÄMNING FÖRKLARING  

WMI  
 

Windows Management 
Instrumentation 
 

Microsoft-baserad teknik för 100att administrera och 
inventera klienter, servrar och nätverkskomponenter. 
(Policht, M. 2001) 

COM   
 Component Object Model 

En programvaruteknologi med syfte att bygga 
applikationer med hjälp av små specialiserade 
objekt.(Willis, T. 1999) 

ActiveX-komponent  
Microsofts teknik för att bygga 
moduläraobjektorienterade program för nätverk 
(Thorell, J. 1999) 

ActiveX-kontroll  
En form av ActiveX-komponent som oftast har ett 
gränssnitt och kan infogas i dokument och webbsidor 
(Willis, T. 1999). 

WMI Arkitekturen 
  Samtliga delar i hanteringen av objekt med tekniken 

WMI. (Policht, M. 2001) 
WMI Manageable 
objects 
 

 De entiteter vilkaa kan hanteras med WMI. (Policht, 
M. 2001) 

WMI Provider 
 

 
Mellanskikt mellan CIMOM och de hanterbara 
entiteterna. Gömmer den hårdvarunära informationen 
och förenklar därmed hanteringen. (Policht, M. 2001) 

WMI Infrastructure 
 

 
Den, i systemet implementerade, mekanismen som 
erbjuder information till en WMI Consumer. (Policht, 
M. 2001) 

WMI Consumer 
 

 Den tjänst eller det script som konsumerar de av WMI 
Infrastructure erbjudna tjänsterna. (Policht, M. 2001) 

CIM Repository 
 
 

 
Databas för lagring av CIM-schemat och den statiska 
datan(Policht, M. 2001) 
 

CIMOM 
 

Common Information Model 
Object Manager 

Kärnan I WMI Infrastructure. Ansvarar för 
kommunikationsflödet och säkerhetshanteringen. 
(Policht, M. 2001) 

IDE Integrated Development 
Environment 

En samling av verktyg för realisering och testning av 
programvarukod 

Utvecklingsverktyg  
  Synonymt med IDE 

Utvecklingsmiljö  
Detta arbetes benämning på den miljö som upprättas 
för realiseringen av en programvara. Innefattar 
utvecklingsverktyg men också hårdvara. 

Container   Detta arbetes begrepp för att beskriva den webbsida 
eller applikation inplementerar ActiveX-kontrollen. 

Statisk data 
  I samband med WMI den data som finns lagrad i CIM 

Repository.(Policht, M. 2001) 

Dynamisk data  
  

I samband med WMI den data som vid efterfrågan 
skickas direkt från en WMI Provider till CIMOM. 
(Policht, M. 2001) 

API  
Application Programming 
Interface 

Em uppsättning subrutiner eller funktioner som ett 
program kan använda för att utföra en viss åtgärd 
(Thorell, J 1999) 

Namnarea  
En översättning av det engelska ordet ”namespace”, 
som här syftar till en logisk indelning av CIM 
databasen.(Policht, M. 2001)  
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