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Sammanfattning
Sogeti är ett IT-konsultföretag aktivt inom många länder. Det innehar många 
olika uppdrag och utvecklar system till företag inom olika branscher. Ett av 
dessa uppdrag och system är ett system vid namn GATA skapat för företaget 
SCAs verksamhet SCA SKOG. GATA står för GPS Assisted Transport 
Announcement och är en helhetslösning för transport av timmer från skog till 
industri. I dagens skede måste meddelanden som inte tillhör systemets 
huvudsakliga data skickas och tas emot utanför systemet. Syftet med detta 
projekt har varit att skapa en kommunikationslösning som åtgärdar detta för 
systemet. Den grundläggande målbilden för lösningen har bestått av att skapa 
en lokal kommunikationslösning och därefter integrera denna lösning med 
systemet. Detta skulle göras på ett strukturerat sätt under sprinter och med en 
proof-of-concept modell. En lokal kommunikationslösning har skapats 
bestående av en server med meddelande-komponent, en konsol-applikation för 
att skapa och skicka meddelanden och en webbplats för att motta och presentera
meddelanden. Resultatet av den lokala kommunikationslösningen har bevisats 
stämma överens med den grundläggande målbilden. Därefter integrerades den 
lokala kommunikationslösningen med GATA-systemet. Integrationen 
resulterade i att en meddelande-komponent skapades på systemets server, en 
konsol-applikation skapades inom systemet och en komponent på systemets 
webbplats skapades. Denna integrerade kommunikationslösning imiterar och 
kan utföra samma operationer som den lokala kommunikationslösningen och 
har anpassats till GATA-systemet. Resultatet av integrationen och därigenom 
hela projektet har enligt den grundläggande målbilden bevisats vara 
framgångsrikt.

Nyckelord: Kommunikation, XSockets, System, Meddelande, C#, JavaScript.
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Abstract
Sogeti is an IT-consulting company active in many countries. It has many 
different assignments and develops systems for companies in different 
industries. One of these assignments and systems is a system called GATA 
made for the company SCA's business-branch SCA SKOG. GATA stands for 
GPS Assisted Transport Announcement and is a comprehensive solution for 
timber transport from forest to industry. At this point in time, messages that do 
not belong to the system's main data must be sent and received outside the 
system. The purpose of this project has been to create a communication solution
that addresses this for the system. The basic objective of the solution has been 
to create a local communication solution and then integrate this solution with 
the system. This was supposed to be done in a structured manner during sprints 
and with a proof-of-concept model. A local communication solution has been 
created consisting of a server with a message-component, a console application 
for creating and sending messages and a website for receiving and presenting 
messages. The result of the local communication solution has been proven to be
consistent with the basic objective. Thereafter the local communication solution
was integrated with the GATA-system. The integration resulted in a message-
component being created on the system server, a console application was 
created within the system and a component on the system's website was created.
This integrated communication solution imitates and can perform the same 
operations as the local communication solution and has been adapted to the 
GATA-system. The result of the integration and thus the entire project have 
been proven to be successful according to the basic target objective.

Keywords: Communication, XSockets, System, Message, C#, JavaScript.
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Terminologi
I detta kapitel presenteras akronymer och förkortningar som förekommer i 
rapportens följande kapitel.

Akronymer/Förkortningar

MVC Model View Controller

DOM Document Object Model

API Application Programming Interface

HTTP HyperText Transfer Protocol

GUID Globally Unique Identifier
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1 Introduktion
I detta kapitel introduceras projektet som denna rapport är skriven för. Först 
beskrivs projektets bakgrund och problemmotivering, följt av projektets 
övergripande syfte, därefter definieras konkreta och verifierbara mål för 
projektet följt av projektets avgränsningar och sist ges en översikt för 
rapportens olika delar.

1.1 Bakgrund och problemmotivering
Sogeti [1] är ett IT-konsultföretag som har 21 kontor utspridda över Sverige och
är aktiva inom 15 länder. Sogeti är ett helägt dotterbolag till Cap Gemini SA. 

En av Sogetis största kunder är företaget SCA. SCA har flera olika 
verksamheter som delar företaget. En av dessa verksamheter heter SCA Skog. 
SCA Skog är en stor del av SCAs verksamhet i norra Sverige som förvaltar 
SCAs skogar och försörjer SCAs industrier i norra Sverige med virke från egen 
skog och genom virkesköp från privata skogsägare. Ett system vid namn GATA 
som står för GPS Assisted Transport Announcement har utvecklats av Sogeti 
och det är en helhetslösning för transporten av timmer från skogen till industrin.
I detta system kan ett tiotal transportledare styra runt femhundra timmerbilar till
vilka platser de ska hämta virke från och till vilka industrier de ska leverera 
virket.

De runt femhundra timmerbilarna som kör för SCAs industrier tillhör många 
åkerier och de kör i olika delar av Norrland. Att få ut information i form av 
meddelanden till bilarna snabbt och enkelt utöver systemets huvudsakliga data 
är idag svårt och måste ske utanför systemet. 

1.2 Övergripande syfte
Syftet med detta projekt har varit att utveckla en kommunikationslösning för 
detta system. Denna lösning ska vara ett tillägg till systemet och kunna skicka 
meddelanden som tas emot av systemet och sedan presenteras för användare. 

1.3 Avgränsningar
För att göra lösningen effektiv och avgränsa den från det aktiva systemet har det
valts att meddelanden ska skapas och skickas från en konsol-applikation till 
servern istället från en del på systemets klientsida. 
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1.4 Konkreta och verifierbara mål 
• Proof-of-concept lösning

◦ Lokal kommunikationslösning med klient-server modell

▪ Lokal server

• Skicka ut inkomna meddelanden till klienter.

• Begränsa mottagande klienter för skickade meddelanden.

• Spara och skicka ut inkomna meddelanden vid anslutning av 
klient genom att implementera cachelagring.

▪ Konsol-applikation

• Klient kopplad till lokal server.

• Ta emot input för meddelande-data och värden från 
användare.

• Skapa objekt för meddelanden av intagen data.

• Skicka meddelande-objekt till server. 

• Fastställa värden på server.

▪ Lokal webbplats

• Klient kopplad till lokal server.

• Ta emot inkomna meddelanden från server.

• Fastställa värden på server.

• Presentera inkomna meddelanden i en definierad struktur.

• Spara inkomna meddelanden.

• Bekräfta inkomna meddelanden till server.

• Hämta meddelanden från cachelagring vid anslutning till 
server.

◦ Integration med GATA-systemet.

▪ Skapa en komponent för kommunikation på GATA-systemets 
server.

▪ Komponenten ska imitera den lokala serverns funktionalitet.

▪ Skapa en konsol-applikation för systemet som imiterar den 
lokala versionen.

▪ Konsol-applikationen ska efter anpassning kunna utföra samma 
operationer som den lokala versionen.

▪ Skapa en komponent på systemets klientsida som imiterar den 
lokala webbplatsen.

• Testning ska göras kontinuerligt mot ovanstående målbild under 
projektet för att styrka lösningen som proof-of-concept.

• Utvecklingen under projektet ska göras strukturerat under sprinter.

2
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1.5 Översikt
Kapitel två beskriver teorin som använts för detta projekt. Kapitel tre beskriver 
de metoder som använts under projektet. Kapitel fyra innehåller information om
hur lösningen för projektet konstruerats. Kapitel fem innehåller de resultat som 
åstadkommits för projektet. Kapitel 6 innehåller en diskussion om projektet och
de slutsatser som har dragits från det. 
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2 Teori
I detta kapitel beskrivs teorin och det bakgrundsmaterial som har använts under 
projektet. Detta beskrivs i en följd av avsnitt nedan.

2.1 C#
C# [2] är ett objektorienterat programmeringsspråk ämnat för att utveckla 
applikationer som körs på .NET-ramverket. Egenskaper som introduceras med 
C# underlättar snabb applikationsutveckling samtidigt som stil och 
uttrycksfullhet från tidigare C-programmeringsspråk behålls. 

2.2 Backbone.js
Backbone.js [3] är ett JavaScript-bibliotek som används för att utveckla och 
strukturera applikationer på klientsidan för webbplatser. Det ger ett MVC-
ramverk som delar upp data i modeller, DOM delas upp i views och dessa två 
sammansätts av biblioteket med hjälp av events. 

2.3 XSockets
XSockets [4] är ett .NET ramverk utvecklat för att skapa tillståndsstyrd 
realtidskommunikation mellan enheter över TCP/IP. Då ramverkets 
kommunikation är tillståndsstyrd förenklar det inrikting på delmängder av 
klienter. Ramverket är uppbyggt med en modulär arkitektur och stöder flera 
olika kommunikationsmönster.

2.4 IndexedDB
IndexedDB [5] är ett webb-API som används för att spara större mängder data 
inom webbläsare och indexera denna data. Det fungerar som en relationsdatabas
med transaktioner men använder sig utav JavaScript-objekt istället för tabeller 
för att lagra data. 

2.5 Dexie.js
Dexie.js [6] är ett omslags-bibliotek för IndexedDB. Det är utvecklat för att 
förenkla användande av IndexedDB genom att minska komplexiteten för koden 
som krävs, förbättra förfrågningar till sparad data och skapa mer precis 
felhantering. 

2.6 Kanban board
En Kanban board [7] är ett verktyg som används för att visualisera ett 
arbetsflöde och optimera arbetsprocesser. Det finns fysiska och digitala Kanban
boards. En fysisk Kanban board består ofta av postit-lappar med uppgifter på en
whiteboard som delas upp i statusnivåer. En digital Kanban board är en 
mjukvarulösning som implementerar en fysisk Kanban board i en digital miljö. 
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2.7 Trello
Trello [8][9] är ett samarbetsverktyg i form av en webbplats som ger användare 
möjligheten att organisera projekt som bräden. Genom Trello kan en användare 
få en vy över vad som arbetas på, status på arbetsuppgifter och vem som arbetar
med vad. Trello är löst baserad på visualiserings-verktyget Kanban board. 

2.8 Scrum
Scrum [10] är ett ramverk för att effektivisera gruppsamarbete inom projekt. 
Ramverket innehåller olika delar som tillsammans bygger upp Scrum. Dessa 
delar är roller, events och artefakter. Roller används för att optimera 
produktivitet, kreativitet och flexibilitet inom projektgruppen. De roller som 
ingår i Scrum är en produktägare, en scrum master och ett utvecklingsteam. 
Syftet med events inom ramverket är att skapa regelbundenhet inom projektet 
och minska behovet av möten som inte tillhör ramverkets modell. De events 
som ramverket använder är sprints, sprint-planeringar, dagliga scrummöten, 
sprint-genomgångar och sprint-återblickar. Artefakter används för att ge 
projektet klarhet och förenkla granskning och anpassning inom projektet. Dessa
artefakter är en produkt-backlog, en sprint-backlog och ett inkrement. 

2.9 Sprint
En sprint [11] är en tidsenhet som används inom ramverket Scrum för att att 
fördela en arbetsprocess för ett projekt. En sprint är upp till en månad i längd 
och innefattar en målbild att slutföra innan sprintens slutdatum. Sprinter hjälper 
att skapa förutsägbarhet inom ett projekt då granskning av sprintens resultat och
anpassning kan göras mot slutmålet vid varje sprints avslut. 

2.10 Proof-of-concept
Proof-of-concept [12] är bevis som visar på att en ide eller en affärsmodell är 
möjlig att utföra eller skapa. 
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3 Metod
I detta kapitel presenteras de metoder som har använts under projektet. Först 
beskrivs de förstudier som gjorts, därefter beskrivs de verktyg som har använts 
under projektet och sist beskrivs de utvecklingsmetoder som har använts för 
projektet.

3.1 Förstudier
Arbetet med projektet började med att studera och testa obekanta 
programmeringsspråk, bibliotek och ramverk som skulle ingå i projektets 
lösning. Dessa var programmeringsspråket C#, JavaScript-biblioteket 
Backbone.js och .NET ramverket XSockets. Dessa skulle ingå i detta projekt på
grund av att de används i GATA-systemet som projektets 
kommunikationslösning skulle skapas åt. De studerades och testades genom att 
läsa tillgänglig dokumentation online och att programmera exempel från 
beskrivningar ur dokumentation. Dokumentationen för XSockets innehåller 
många exempel på hur ramverket ska användas så denna dokumentation 
studerades och de exempel den erbjöd testades utförligt. När en grundläggande 
förståelse och kunskap uppnåtts gick arbetet vidare mot att utveckla 
kommunikationslösningen. 

3.2 Verktyg
De verktyg som har använts under projektet har främst varit verktyg för att 
utveckla och testa kommunikationslösningen. För att skriva koden under 
projektet har Visual Studio Community 2017 och Visual Code använts. För att 
erhålla en lokal HTTP-server har XAMPP använts.

3.3 Utvecklingsmetoder
För att underlätta arbetet med projektet har en del metoder använts under 
utvecklingen av kommunikationslösningen. Användandet av dessa beskrivs 
nedan.

3.3.1 Sprint
Arbetet med projektet har delats upp i sprinter. Sprinter har använts för att 
kunna arbeta iterativt med projektet och effektivisera utvecklingen under 
projektet. Projektets tidsplanering har delats upp i tre sprinter. Till varje sprint 
har en tillhörande Kanban board skapats för att kunna strukturera arbetet under 
sprinten. Vid starten av varje sprint har mål som planeras att uppnås under 
sprintens gång fastställts. Vid slutskedet av varje sprint har resultatet av arbetet 
under sprinten sammanställts och jämförts mot de mål som satts upp vid starten 
av sprinten. De mål som inte uppnåtts fullständigt under en sprint har fortsatt 
arbetats med under nästa sprint. Genom användandet av sprintar har projektets 
arbete getts en tydlig struktur.
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3.3.2 Kanban board
För att strukturera och visualisera målen med arbetet under projektets olika 
sprinter har en Kanban board använts. För detta projekt har denna Kanban 
board använts online genom webbplatsen Trello. För varje sprint utav tre har en 
egen Kanban board satts upp genom Trello med uppgifter som ska lösas under 
sprintens gång. Dessa uppgifter har sedan flyttats mellan olika statusnivåer 
beroende på hur långt gånget arbetet med uppgiften har varit. Dessa 
statusnivåer har varit “Att göra”, “Pågående”, “Klar för testning” och “Klar”. 
En beskrivande bild av en Kanban board skapad i Trello tagen från slutskedet 
av den första sprinten finns att se nedan. 

Figur 1: Trello bräde från sprint 1.

3.3.3 Testning
Testning av kommunikationslösningen under dess utveckling har gjorts genom 
att praktiskt testa lösningen med att skicka och presentera meddelanden som 
gått fram och mottagits. Testningen har gjorts emot målen som har satts upp för 
kommunikationslösningen i introduktionskapitlet för att kunna bevisa lösningen
som proof-of-concept. Testningen utfördes i en lokal miljö för den lokala 
kommunikationslösningen och i en virtuell miljö på SCAs nät för integrationen 
med GATA-systemet. Denna testning genomfördes både då en klient varit 
uppkopplad till lösningens server och då klienten inte varit ansluten. Detta för 
att kunna bevisa att klienter kunde motta alla meddelanden de varit ämnade för 
oberoende på när de varit ansluten till lösningens server.

7
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4 Konstruktion
I detta kapitel presenteras konstruktionen av kommunikationslösningen för 
projektet. Först beskrivs den lokala kommunikationslösningen som skapats 
innan integration med systemet GATA. Därefter beskrivs integrationen av den 
lokala kommunikationslösningen med GATA-systemet. 

4.1 Lokal kommunikationslösning – Innan integration

Efter att ha studerat och testat obekanta programmeringsspråk och ramverk 
påbörjades arbetet med en lokal kommunikationslösning för projektet. För 
denna lokala kommunikationslösning sattes en server upp skriven med C# som 
implementerar XSockets-ramverket med en controller för meddelanden, en 
konsol-applikation som agerar klient till servern har skapats och en lokal 
webbplats som agerar klient till servern har skapats. Meddelanden skulle skapas
genom och skickas från konsol-applikationen till servern. Dessa meddelanden 
skulle tas emot av servern, skickas ut till lyssnande klienter och klient-
webbplatsen skulle lyssna på serverns controller och ta emot meddelanden för 
att sedan presentera dessa i en struktur implementerad med Backbone.js. För att
förtydliga strukturen för den lokala kommunikationslösningen finns en 
systemkarta över den nedan.

Figur 2: Systemkarta.

8
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4.1.1 Server
Servern består av fem filer, en huvudfil som startar en serverinstans, en fil 
innehållande en XSocket-controller, en fil för konfiguration som fastställer IP-
adress och port för servern, en fil för en klass för meddelanden och en fil för en 
klass för föremål till cachelagring. 

Serverns XSocket-controller innehåller sex metoder för meddelanden, en 
struktur för cachelagring av meddelanden, två metoder för fastställning och 
hämtning av ett värde på servern och en metod för att hämta meddelanden från 
cachelagring. När ett meddelande skickas till en XSocket-controller skickas det 
med ett ämne. Detta ämne avser det den metod meddelandet ska hanteras av. En
av dessa metoder för meddelanden är en överskridande metod benämnd 
“OnMessage” för att kunna ta emot och skicka ut meddelanden som skickats till
servern med ett ämne som inte existerar och skicka ut dessa till de som lyssnar 
på enbart serverns kontroller. En metod vid namn “message” är skapad för för 
att ta emot ett meddelande, spara det i cachelagring och skicka ut det till alla 
lyssnande klienter. En metod vid namn “messageTLO” skapades för att ta emot 
ett meddelande, spara det i cachelagring och skicka ut det med mottagande 
klienter begränsade beroende på ett värde satt på servern vid namn TLO. 
Förkortningen TLO står för transportledningsområde. Detta värde var tänkt att 
stå för den anslutna klientens transportledningsområde. En annan metod för 
meddelande har skapats vid namn “confirm” som har som syfte att ta emot och 
skicka ut meddelanden som bekräftats av klienter. 

Två av metoderna för meddelanden är skapade för att skicka ut meddelanden 
sparade genom cachelagring på servern. Dessa metoder heter “getStoredMsg” 
och “getStoredMsgTLO” och beter sig som metoderna “message” och 
”messageTLO” vid utsändning. Serverns controller innehåller även två metoder
för att sätta och hämta TLO-värde vid namn “SetTloID” och ”getTloID” och en 
metod vid namn “getFromCache” för att hämta meddelanden från cachelagring 
vid anrop och kalla på metoderna för att skicka ut sparade meddelanden. I 
konfigurationsfilen för servern fastställdes IP-adressen 127.0.0.1, även känd 
som ip-adress för localhost, och porten 9090 för servern.

4.1.2 Konsol-applikation
Konsol-applikationen består av två filer, en huvudfil för input och funktionalitet
mot servern och en fil för en klass för meddelanden. Huvudfilen innehåller 
sammanlagt nio metoder, huvudmetoden “Main” som kör de andra metoderna, 
en metod för att skapa en anslutning till servern och dess controller, en metod 
för att automatiskt återansluta om anslutningen bryts, en metod för en meny 
med input, en metod för meddelande-input, en metod för värde-input, en metod 
för att skicka meddelanden till server, en metod för att fastställa ett värde på 
servern och en metod för att kalla på menyn med input eller avsluta 
applikationen.
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4.1.3 Webbplats
Webbplatsen består av sju filer. En HTML-fil för webbplatsens struktur, en 
CSS-fil för webbplatsens stil, och fem JavaScript-filer för webbplatsens 
beteende. En JavaScript-fil är skapad för att innehålla en huvud-namnrymd för 
de andra JavaScript-filerna och dess innehåll. En fil är till för att skapa objekt 
från de andra JavaScript-filerna och kalla på metoder från dessa filer. En fil är 
till för klientanslutning till servern och tillhörande funktionalitet. En fil är till 
för att skapa och hantera en indexerad databas på webbplatsen och genom att 
använda Dexie.js. Den återstående JavaScript-filen är till för att implementera 
en Backbone.js struktur för webbplatsen som används för att presentera 
hämtade meddelanden genom att rendera element vid events. Denna struktur 
innehåller en definierad modell för inkomna meddelanden, en kollektion av 
dessa modeller, en applikations-vy för ett element på webbplatsen en modell-vy
för den definierade modellen och en mall för modell-vyn definierad i HTML-
filen. För att förtydliga hur en Backbone.js struktur fungerar finns ett 
flödesdiagram för en generell struktur att se nedan.

Figur 3: Flödesdiagram Backbone.js.
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Dessa tre ovanstående komponenter utgör tillsammans strukturen för den lokala
kommunikationslösningen. För att förtydliga hur den i helhet fungerar och 
används finns ett flödesdiagram för lösningen att se nedan.

Figur 4: Flödesdiagram Lokal kommunikationslösning.
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4.2 Integration med GATA-systemet
För att kunna arbeta med GATA-systemet utan att påverka det aktiva systemet 
efter att tillgång till programkoden givits skapades en egen version av systemet 
i utvecklingsmiljön. När detta hade satts upp började integrationen av den 
lokala komminikationslösningen med GATA-systemet utföras. 

4.2.1 Server
Integrationen av den lokala lösningen har inneburit att tre filer har skapats på 
systemets server. En fil innehåller en XSocket-controller som imiterar den som 
ingår i servern för den lokala lösningen. En fil är skapad för en klass för 
meddelanden och en fil är skapad för en klass för föremål till cachelagring. 
Konfigurationen för servern görs sedan tidigare inom systemet och har inte 
påverkats. Funktionaliteten för att sätta ett värde på servern har ändrats till att ta
in ett transportnummer och genom detta värde hämta ett objekt med 
information om klientens åkeri vilket görs genom att kalla en tidigare skapad 
funktion i systemet. Därefter sätts en sträng på servern med namnet på hämtat 
åkeri för klienten. Därmed har funktionaliteten för att skicka ut meddelanden 
till begränsade mottagande klienter ändrats till att begränsa mottagare beroende 
på åkeri till skillnad från den lokala lösningen där ett värde skulle representera 
ett transportledningsområde. Denna ändring har gjorts för att det var en 
tydligare koppling mellan klient och åkeri än klient och 
transportledningsområde inom systemet och det krävdes inte så mycket 
djupgående databashantering för att skapa funktionaliteten för det.

4.2.2 Konsol-applikation
En konsol-applikation har skapats inom systemet som ett eget projekt. Denna 
applikation består av tre filer. En huvudfil är skapad för input och funktionalitet 
mot servern som imiterar den lokala versionen med undantag av att metoder för
anslutning till serverns controller inte har skapats då det löses på ett annat vis 
genom systemet vilket förklaras nedanstående. En fil är skapad för en 
meddelande-buss som skapar en autentiserad anslutning till XSockets-
controllers på servern och skickar meddelanden till metoder på dessa 
controllers. Funktionaliteten i denna fil finns sedan tidigare i systemet och har 
imiterats för konsol-applikationen. Genom användande av denna meddelande-
buss behövs inga metoder för anslutning i huvudfilen då anlutning skapas 
genom meddelande-bussen varje gång ett meddelande skickas till servern och 
anslutningen som skapas blir autentiserad. Den återstående av konsol-
applikationens tre filer är skapad för en klass för meddelanden. Metoden för att 
sätta ett värde för att begränsa mottagna klienter har ändrats till att sätta en 
sträng för att användare ska ange ett åkeri på grund av ändringarna på servern.
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4.2.3 Webbplats
För systemets webbplats har både nya filer skapats och tidigare existerande filer
har ändrats för att integrera den lokala lösningen med systemet. En JavaScript-
fil har skapats med funktioner för att kommunicera med den skapade XSockets-
controllern på systemets server. Denna fil imiterar funktionaliteten hos filen 
med samma syfte i den lokala lösningen förutom två ändringar som har gjorts 
för anpassning till systemet. En ändring är att anslutning till servern inte skapas 
då det är implementerat sedan tidigare i systemet i en annan fil. Den andra 
ändringen är att en klient vid anslutning hämtar ett transportnummer som sedan 
tidigare skapats i systemet och skickar det till lösningens XSockets-controller 
på servern. Denna ändring är gjord för att kunna begränsa mottagna klienter vid
utsändning av meddelanden beroende på åkeri. En JavaScript-fil har skapats för
implementera Backbone.js-vyer identiska med de vyer som skapats i den lokala 
lösningen. Modellen och kollektionen som dessa vyer använder har definierats i
en sedan tidigare skapad fil i systemet. En mall för modell-vyn har definierats i 
i systemets HTML-fil. Funktionaliteten för att skapa och hantera en indexerad 
databas, genom att använda Dexie.js, har lagts in i en sedan tidigare skapad fil i 
systemet. En tabell för att presentera meddelanden har skapats på sidan som 
applikations-vyn i Backbone.js strukturen är kopplad till. Denna tabell är dold 
från start och visas genom att trycka på en knapp som skapats under tabellen. 
Inom GATA-systemet finns ett läge där en karta tar upp ytan på webbplatsen 
och presenterar aktiva fordon och avlämningsplatser. När en användare går in i 
detta läge stängs den skapade tabellen om den är öppen och den skapade 
knappen flyttas till ett bättre passande läge på webbplatsen. Knappens utseende 
är lätt transparent så den blockerar inte element på kartan och när användaren 
går in i detta läge ändras även tabellens utseende till att bli lätt transparent för 
att även där åstadkomma att kartans element inte blockeras. När en användare 
går ur kartläget reverseras dessa ändringar på dessa element.
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5 Resultat
Detta kapitel presenterar de resultat som uppnåtts under projektet. Först 
beskrivs resultatet för den lokala kommunikationslösningen innan integration 
med GATA-systemet och därefter beskrivs resultatet för integrationen.

5.1 Lokal kommunikationslösning – Innan integration

För den lokala kommunikationslösningen har samtliga mål som satts upp under 
avsnittet “Konkreta och verifierbara mål” i kapitel 1 “Introduktion” uppnåtts. 
För att stödja denna lösning som en proof-of-concept lösning så bevisar detta 
avsnitt att dessa mål uppnåtts med förklarande bilder och tillhörande 
beskrivningar.

En fungerande server som implementerar XSockets-ramverket satts upp. Text 
tagen från bilaga A som visar serverns konsolfönster efter att den startats finns 
att se nedan.

1. 2017-04-19 11:13:04 [Information] License Information: LicenseTerms { LicenseType:
Developer,  Scaling:  True,  ConnectionLimit:  -1,  StartDate:  03/21/2017  10:56:25,
EndDate:  09/21/2017  11:56:25,  OwnerName:  "SImon  Ekstål",  Corporate:  "Sogeti",
Address: "N/A", PostalCode: "N/A", City: "N/A", Country: "N/A", ProductName: "N/A -
Development Only", Id: fbf28547-36ad-4927-b800-5b321e845cc6, IsValid: True }

2. 2017-04-19 11:13:04 [Warning] The XSockets.NET Developer license will let the server
run for 8 hours per start, but will have all features enabled

3. 2017-04-19 11:13:04 [Warning] Server will shut down in 0 days 7:59:59

4. 2017-04-19  11:13:04  [Information]  Server  starting  at  04/19/2017  11:13:04  with
interceptors True

5. 2017-04-19  11:13:04  [Information]  "Starting  Endpoint  with"  {  Origin:  ["*"],  Host:
"127.0.0.1",  Port:  9090,  IsLoopback:  True,  IsSecure:  False,  BacklogSize:  200,
ThreadPoolSize: 2000, CompletionPortThreads: 4, CertificateLocation: LocalMachine,
CertificateSubjectDistinguishedName:  "cn=localhost",  ForceClientCertificate:  False,
HeartbeatTimeout: 0 } 

Under punkt 1 anges information om licensen på servern. Under punkt 2, 3 och 
4 anges hur länge licensen tillåter att servern körs, hur länge det är kvar innan 
servern stängs ner och tidpunkt för start av servern. Därefter under punkt 5 
anges information om serverns egenskaper och dess konfiguration.
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En konsol-applikation för kommunikationslösningen har skapats. Text tagen 
från bilaga A som visar serverns konsolfönster efter att konsol-applikationen har
anslutit sig som klient till servern och dess kontroller “message” finns att se 
nedan.

1. 2017-04-19 11:13:11 [Verbose] ProtocolHandshakeHandler - Reading Handshake
2. 2017-04-19  11:13:11  [Verbose]  ProtocolHandshakeHandler  -  Protocol  Identified

"Rfc6455Protocol"

3. 2017-04-19 11:13:11 [Verbose] RawHandshake: "GET /?qos=1 HTTP/1.1

4. Host: localhost:9090

5. Origin: http://localhost

6. Upgrade: websocket

7. Connection: Upgrade,Keep-Alive

8. Sec-WebSocket-Key: x07YGrp0r/bftTVSvue1rQ==

9. Sec-WebSocket-Version: 13

10. Sec-WebSocket-Protocol: XSocketsNET

11. "

12. 2017-04-19  11:13:11  [Verbose]  Protocol  -  Resolve  -  Handshake:  "GET  /?qos=1

HTTP/1.1

13. Host: localhost:9090

14. Origin: http://localhost

15. Upgrade: websocket

16. Connection: Upgrade,Keep-Alive

17. Sec-WebSocket-Key: x07YGrp0r/bftTVSvue1rQ==

18. Sec-WebSocket-Version: 13

19. Sec-WebSocket-Protocol: XSocketsNET

20. "

21. 2017-04-19  11:13:11  [Verbose]  ProtocolHandshakeHandler  -  Protocol

"Rfc6455Protocol" Resolved

22. 2017-04-19 11:13:11 [Verbose] ProtocolHandshakeHandler - Handshake OK: "GET /?

qos=1 HTTP/1.1

23. Host: localhost:9090

24. Origin: http://localhost

25. Upgrade: websocket

26. Connection: Upgrade,Keep-Alive

27. Sec-WebSocket-Key: x07YGrp0r/bftTVSvue1rQ==

28. Sec-WebSocket-Version: 13

29. Sec-WebSocket-Protocol: XSocketsNET

30. "

31. 2017-04-19  11:13:11  [Verbose]  Protocol  -  New  Connection  {  Name:  null,

CookieCollection:  [],  Headers:  ["host",  "origin",  "upgrade",  "connection",  "sec-

websocket-key",  "sec-websocket-version",  "sec-websocket-protocol"],  IsAuthenticated:

False,  IsSecureConnection:  False,  Origin:  "http://localhost",  PersistentId:  af355a48-

6f58-4bb7-9daa-39fb2da934ee,  QueryString:  ["qos"],  RawHandshake:  null,

Reconnecting: False, RequestUri: http://localhost/?qos=1 }

32. 2017-04-19 11:13:11 [Verbose] AuthenticationPipeline - GetPrincipal
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33. 2017-04-19 11:13:11 [Verbose] Starting heartbeat for protocol: "Rfc6455Protocol" and

client: af355a48-6f58-4bb7-9daa-39fb2da934ee

34. 2017-04-19 11:13:11 [Verbose] Protocol - Start reading from transport

35. 2017-04-19 11:13:11 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

36. 2017-04-19 11:13:11 [Verbose] Protocol - OnFrameReady, type: Text

37. 2017-04-19 11:13:11  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage Start  Message {  Id:  0,

QoS: FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "{\"Init\":true}", MessageType: Text,

Controller: "message", Topic: "1" }

38. 2017-04-19  11:13:11  [Verbose]  Protocol  -  VerifyController  Message  {  Id:  0,  QoS:

FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"Init\":true}",  MessageType:  Text,

Controller: "message", Topic: "1" }

39. 2017-04-19 11:13:11 [Verbose] XSocketsPipeline - Outgoing: Message { Id: 0, QoS:

FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"CI\":\"f85da9b2-12f6-413f-bd30-

500c457945bb\",\"PI\":\"af355a48-6f58-4bb7-9daa-39fb2da934ee\",\"C\":\"message\"}",

MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "2" }

40. 2017-04-19 11:13:11 [Verbose] Controller - "message" open for context { Name: null,

CookieCollection:  [],  Headers:  ["host",  "origin",  "upgrade",  "connection",  "sec-

websocket-key",  "sec-websocket-version",  "sec-websocket-protocol"],  IsAuthenticated:

False,  IsSecureConnection:  False,  Origin:  "http://localhost",  PersistentId:  af355a48-

6f58-4bb7-9daa-39fb2da934ee,  QueryString:  ["qos"],  RawHandshake:  null,

Reconnecting: False, RequestUri: http://localhost/?qos=1 }

41. 2017-04-19 11:13:11 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

För anslutningen av konsol-applikationen görs först en trevägs-handskakning 
för en TCP-anslutning. Mellan punkt 1 och 10 görs en handskakning där 
protokollet identifieras. Mellan punkt 12 och 19 görs en handskakning där 
protokollet begärs lösas. Mellan punkt 21 och 29 görs ytterligare en 
handskakning där det bekräftats att protokollet lösts. Därefter mellan punkt 31 
och 40 skapas en ny anslutning till servern vilket är en anslutning från konsol-
applikationen.
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En webbplats har skapats med funktionalitet för att ansluta sig som klient till 
servern. Vid anslutning av webbplatsen som klient till servern görs samma 
trevägs-handskakning som för konsol-applikationen med med andra 
egenskaper. Detta finns att se i bilaga A. Övrig text tagen från bilaga A som 
visar när webbplatsen ansluter sig som klient till servern finns att se nedan.

1. 2017-04-19  11:16:37  [Verbose]  Protocol  -  New  Connection  {  Name:  null,

CookieCollection:  [],  Headers:  ["host",  "connection",  "pragma",  "cache-control",

"upgrade", "origin", "sec-websocket-version", "user-agent", "accept-encoding", "accept-

language",  "sec-websocket-key",  "sec-websocket-extensions",  "sec-websocket-

protocol"],  IsAuthenticated:  False,  IsSecureConnection:  False,  Origin:

"http://localhost:8080",  PersistentId:  bec2754f-3baf-48a1-9b6a-744447327770,

QueryString:  ["persistentid"],  RawHandshake:  null,  Reconnecting:  True,  RequestUri:

http://localhost:8080/?persistentid=bec2754f-3baf-48a1-9b6a-744447327770 }

2. 2017-04-19 11:16:37 [Verbose] AuthenticationPipeline - GetPrincipal

3. 2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Starting heartbeat for protocol: "Rfc6455Protocol" and

client: bec2754f-3baf-48a1-9b6a-744447327770

4. 2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Protocol - Start reading from transport

5. 2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

6. 2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Protocol - OnFrameReady, type: Text

7. 2017-04-19 11:16:37 [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage Start  Message {  Id:  0,

QoS:  FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  null,  MessageType:  Text,

Controller: "message", Topic: "1" }

8. 2017-04-19  11:16:37  [Verbose]  Protocol  -  VerifyController  Message  {  Id:  0,  QoS:

FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  null,  MessageType:  Text,  Controller:

"message", Topic: "1" }

9. 2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Reading from property storage for id bec2754f-3baf-

48a1-9b6a-744447327770 - with values null

10. 2017-04-19 11:16:37 [Verbose] XSocketsPipeline - Outgoing: Message { Id:  0, QoS:

FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"CI\":\"ae39a0ac-e89b-4405-993a-

f0ea577af078\",\"PI\":\"bec2754f-3baf-48a1-9b6a-744447327770\",\"C\":\"message\"}",

MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "2" }

11. 2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Controller - "message" open for context { Name: null,

CookieCollection:  [],  Headers:  ["host",  "connection",  "pragma",  "cache-control",

"upgrade", "origin", "sec-websocket-version", "user-agent", "accept-encoding", "accept-

language",  "sec-websocket-key",  "sec-websocket-extensions",  "sec-websocket-

protocol"],  IsAuthenticated:  False,  IsSecureConnection:  False,  Origin:

"http://localhost:8080",  PersistentId:  bec2754f-3baf-48a1-9b6a-744447327770,

QueryString:  ["persistentid"],  RawHandshake:  null,  Reconnecting:  True,  RequestUri:

http://localhost:8080/?persistentid=bec2754f-3baf-48a1-9b6a-744447327770 }

12. 2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

13. 2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Protocol - OnFrameReady, type: Text

14. 2017-04-19 11:16:37 [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage Start  Message {  Id:  0,

QoS: FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "{\"tloID\":5}", MessageType: Text,

Controller: "message", Topic: "settloid" }
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15. 2017-04-19  11:16:37  [Verbose]  Protocol  -  VerifyController  Message  {  Id:  0,  QoS:

FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"tloID\":5}",  MessageType:  Text,

Controller: "message", Topic: "settloid" }

16. 2017-04-19 11:16:37 [Verbose] XSocketsPipeline - Incoming: Message { Id: 0,  QoS:

FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"tloID\":5}",  MessageType:  Text,

Controller: "message", Topic: "settloid" }

17. 2017-04-19  11:16:37  [Verbose]  Enterprise  -  ScaleOut,  Direction  :  In,  Message  :

"{\"I\":0,\"Q\":0,\"R\":false,\"D\":\"{\\"tloID\\":5}\",\"C\":\"message\",\"T\":\"settloid\"}", Origin

: Auto

18. 2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Protocol  -  IncomingMessage Done Message {  Id:  0,

QoS: FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "{\"tloID\":5}", MessageType: Text,

Controller: "message", Topic: "settloid" }

19. 2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Protocol - OnFrameReady, type: Text

20. 2017-04-19 11:16:37 [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage Start  Message {  Id:  0,

QoS:  FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "\"\"",  MessageType:  Text,

Controller: "message", Topic: "getfromcache" }

21. 2017-04-19  11:16:37  [Verbose]  Protocol  -  VerifyController  Message  {  Id:  0,  QoS:

FireAndForget,  Retain:  False,  Blob: null,  Data:  "\"\"",  MessageType:  Text,  Controller:

"message", Topic: "getfromcache" }

22. 2017-04-19 11:16:37 [Verbose] XSocketsPipeline - Incoming: Message { Id: 0,  QoS:

FireAndForget,  Retain:  False,  Blob: null,  Data:  "\"\"",  MessageType:  Text,  Controller:

"message", Topic: "getfromcache" }

23. 2017-04-19  11:16:37  [Verbose]  Enterprise  -  ScaleOut,  Direction  :  In,  Message  :

"{\"I\":0,\"Q\":0,\"R\":false,\"D\":\"\\"\\"\",\"C\":\"message\",\"T\":\"getfromcache\"}", Origin :

Auto

24. 2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Protocol  -  IncomingMessage Done Message {  Id:  0,

QoS:  FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "\"\"",  MessageType:  Text,

Controller: "message", Topic: "getfromcache" }

25. 2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

Först skapas en ny anslutning till servern mellan punkt 1 och 11 där 
webbplatsen ansluter sig som klient. Efter anslutningen skapats sätter klient-
webbplatsen ett TLO-värde på servern mellan punkt 13 och 18 genom att skicka
ett meddelande med ämnet “settloid” och med ett definierat TLO-värde som 
data. När detta gjorts anropar klient-webbplatsen en metod på servern mellan 
punkt 19 och 24 genom att skicka ett meddelande med ämnet “getfromcache” 
till servern. Denna metod kallar vid anrop på metoder för att skicka ut sparade 
meddelanden till klienter som är ämnade för dessa sparade meddelanden.  
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För att kunna ta emot input för både meddelanden och värden till servern och 
skicka både allmänna meddelanden och meddelanden med begränsade 
mottagare så har en meny skapats i konsol-applikation. En bild på denna meny 
från konsol-applikationen vid start finns att se nedan.

Figur 5: Konsol-applikation vid start.

Denna meny innehåller alternativ för att skicka meddelande till alla klienter, 
skicka meddelande till alla klienter med samma TLO-värde som anges genom 
input eller avsluta applikationen. Då alternativ 1 väljs i menyn visas text med 
inputfält för ett meddelande. När input för meddelande tagits in skapas ett 
objekt för meddelandet. Objektet sparas i en struktur för cachelagring i servern 
och skickas därefter till servern med ämnet ”message” som avser en metod som
skickar ut mottaget meddelande-objekt till alla klienter. Dessa objekt innehåller 
ett GUID för att unikt kunna avskilja meddelanden från varandra. En bild på 
denna input och då meddelande-objektet skickats finns att se nedan. 

Figur 6: Konsol-applikation vid input för meddelande till alla klienter.
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När dessa meddelanden skickats till servern och i sin tur skickats ut till klienter 
går detta att se i serverns log. Text på detta tagen från bilaga B finns att se 
nedan.

1. 2017-04-21 16:20:08 [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage Start  Message {  Id:  0,
QoS: FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "{\"GuID\":\"5019eece-6bc0-4e07-
b54d-2ff769139105\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  to  all\"}",
MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "message" }

2. 2017-04-21  16:20:08  [Verbose]  Protocol  -  VerifyController  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "{\"GuID\":\"5019eece-6bc0-4e07-b54d-
2ff769139105\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  to  all\"}",  MessageType:
Text, Controller: "message", Topic: "message" }

3. 2017-04-21 16:20:08 [Verbose] XSocketsPipeline - Incoming: Message { Id: 0, QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "{\"GuID\":\"5019eece-6bc0-4e07-b54d-
2ff769139105\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  to  all\"}",  MessageType:
Text, Controller: "message", Topic: "message" }

4. 2017-04-21  16:20:08  [Verbose]  Enterprise  -  ScaleOut,  Direction  :  In,  Message  :
"{\"I\":0,\"Q\":0,\"R\":false,\"D\":\"{\\"GuID\\":\\"5019eece-6bc0-4e07-b54d-
2ff769139105\\",\\"Sender\\":\\"ConsoleClient\\",\\"Data\\":\\"Hello  to
all\\"}\",\"C\":\"message\",\"T\":\"message\"}", Origin : Auto

5. 2017-04-21 16:20:08 [Verbose] Protocol  -  IncomingMessage Done Message {  Id: 0,
QoS: FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "{\"GuID\":\"5019eece-6bc0-4e07-
b54d-2ff769139105\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  to  all\"}",
MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "message" }

6. 2017-04-21 16:20:08 [Verbose] XSocketsPipeline - Outgoing: Message { Id: 0, QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "{\"GuID\":\"5019eece-6bc0-4e07-b54d-
2ff769139105\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  to  all\"}",  MessageType:
Text, Controller: "message", Topic: "message" }

7. 2017-04-21 16:20:08 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

8. 2017-04-21 16:20:08 [Verbose] XSocketsPipeline - Outgoing: Message { Id: 0, QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "{\"GuID\":\"5019eece-6bc0-4e07-b54d-
2ff769139105\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  to  all\"}",  MessageType:
Text, Controller: "message", Topic: "message" }

9. 2017-04-21 16:20:13 [Verbose] Protocol - OnFrameReady, type: Text

10. 2017-04-21 16:20:13 [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage Start  Message {  Id:  0,
QoS: FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "{\"tloID\":5}", MessageType: Text,
Controller: "message", Topic: "settloid" }

11. 2017-04-21  16:20:13  [Verbose]  Protocol  -  VerifyController  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"tloID\":5}",  MessageType:  Text,
Controller: "message", Topic: "settloid" }

12. 2017-04-21 16:20:13 [Verbose] XSocketsPipeline - Incoming: Message { Id: 0, QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"tloID\":5}",  MessageType:  Text,
Controller: "message", Topic: "settloid" }

13. 2017-04-21  16:20:13  [Verbose]  Enterprise  -  ScaleOut,  Direction  :  In,  Message  :
"{\"I\":0,\"Q\":0,\"R\":false,\"D\":\"{\\"tloID\\":5}\",\"C\":\"message\",\"T\":\"settloid\"}", Origin
: Auto

14. 2017-04-21 16:20:13 [Verbose] Protocol  -  IncomingMessage Done Message {  Id: 0,
QoS: FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "{\"tloID\":5}", MessageType: Text,
Controller: "message", Topic: "settloid" }

15. 2017-04-21 16:20:13 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

16. 2017-04-21 16:20:13 [Verbose] Protocol - OnFrameReady, type: Text

17. 2017-04-21 16:20:13 [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage Start  Message {  Id:  0,
QoS:  FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "null",  MessageType:  Text,
Controller: "message", Topic: "gettloid" }
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18. 2017-04-21  16:20:13  [Verbose]  Protocol  -  VerifyController  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null,  Data: "null", MessageType: Text, Controller:
"message", Topic: "gettloid" }

19. 2017-04-21 16:20:13 [Verbose] XSocketsPipeline - Incoming: Message { Id: 0, QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null,  Data: "null", MessageType: Text, Controller:
"message", Topic: "gettloid" }

20. 2017-04-21 16:20:13 [Verbose] XSocketsPipeline - Outgoing: Message { Id: 0, QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "5",  MessageType:  Text,  Controller:
"message", Topic: "gettloid" }

21. 2017-04-21  16:20:13  [Verbose]  Enterprise  -  ScaleOut,  Direction  :  In,  Message  :
"{\"I\":0,\"Q\":0,\"R\":false,\"D\":\"null\",\"C\":\"message\",\"T\":\"gettloid\"}", Origin : Auto

22. 2017-04-21 16:20:13 [Verbose] Protocol  -  IncomingMessage Done Message {  Id: 0,
QoS:  FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "null",  MessageType:  Text,
Controller: "message", Topic: "gettloid" }

23. 2017-04-21 16:20:13 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

24. 2017-04-21 16:20:25 [Verbose] Protocol - OnFrameReady, type: Text

25. 2017-04-21 16:20:25 [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage Start  Message {  Id:  0,
QoS: FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "{\"GuID\":\"fca880f9-5280-431a-
8f40-f1bdf35c221a\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello to all within TLO 5\"}",
MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "messagetlo" }

26. 2017-04-21  16:20:25  [Verbose]  Protocol  -  VerifyController  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"fca880f9-5280-431a-8f40-
f1bdf35c221a\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  to  all  within  TLO  5\"}",
MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "messagetlo" }

27. 2017-04-21 16:20:25 [Verbose] XSocketsPipeline - Incoming: Message { Id: 0, QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"fca880f9-5280-431a-8f40-
f1bdf35c221a\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  to  all  within  TLO  5\"}",
MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "messagetlo" }

28. 2017-04-21  16:20:25  [Verbose]  Enterprise  -  ScaleOut,  Direction  :  In,  Message  :
"{\"I\":0,\"Q\":0,\"R\":false,\"D\":\"{\\"GuID\\":\\"fca880f9-5280-431a-8f40-
f1bdf35c221a\\",\\"Sender\\":\\"ConsoleClient\\",\\"Data\\":\\"Hello  to  all  within  TLO
5\\"}\",\"C\":\"message\",\"T\":\"messagetlo\"}", Origin : Auto

29. 2017-04-21 16:20:25 [Verbose] XSocketsPipeline - Outgoing: Message { Id: 0, QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"fca880f9-5280-431a-8f40-
f1bdf35c221a\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  to  all  within  TLO  5\"}",
MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "messagetlo" }

30. 2017-04-21 16:20:25 [Verbose] Protocol  -  IncomingMessage Done Message {  Id: 0,
QoS: FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "{\"GuID\":\"fca880f9-5280-431a-
8f40-f1bdf35c221a\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello to all within TLO 5\"}",
MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "messagetlo" }

31. 2017-04-21 16:20:25 [Verbose] XSocketsPipeline - Outgoing: Message { Id: 0, QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"fca880f9-5280-431a-8f40-
f1bdf35c221a\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  to  all  within  TLO  5\"}",
MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "messagetlo" }

32. 2017-04-21 16:20:25 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

Mellan punkt 1 och 5 tas det första meddelandet emot och verifieras av serverns
controller. Mellan punkt 6 och 8 skickas meddelandet ut från servern till 
klienter. Mellan punkt 9 och 22 sätts och hämtas ett TLO-värde för konsol-
applikationen på servern. Därefter mellan punkt 24 och 30 tas det andra 
meddelandet emot och verifieras. Under punkt 31 skickas det andra 
meddelandet ut från servern till klienter.
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När alternativ 2 väljs i menyn visas text med inputfält för TLO-värde i 
applikationen. En bild på hur detta ser ut finns att se nedan.

Figur 7: Konsol-applikation vid input för TLO-värde.

När en användare har satt ett TLO-värde och går vidare så visas samma input 
som för meddelande till alla klienter men med ändrad övre rubriktext. När input
har tagits in skapas ett objekt utav meddelandet. Objektet sparas i en struktur 
för cachelagring i servern och skickas därefter till servern med ämnet 
”messagetlo” som avser en metod för att skicka ut mottaget meddelande-objekt 
till alla klienter som har samma TLO-värde satt som avsändaren av 
meddelandet. Genom detta begränsas mottagare av meddelanden beroende på 
det TLO-värde användaren sätter. En bild på hur denna input och när 
meddelande-objektet skickats finns att se nedan.

Figur 8: Konsol-applikation vid input för meddelande till klienter med överensstämmande
TLO-värde.

22



Kommunikationslösning för GATA-systemet
Simon Ekstål 2017-06-07

När meddelande-objekt från servern skickats ut tar den uppkopplade klient-
webbplatsen emot dessa meddelanden, sparar dem i webbplatsens indexerade 
databas, lägger till dem i Backbone.js strukturen och presenterar genom denna 
struktur meddelande-data från dessa objekt på webbplatsen. Meddelande-data 
från mottagna objekt presenteras i en tabell med kolumnerna ”Avsändare”, 
”Meddelande” och ”Läst”. En bild på hur detta ser ut finns att se nedan.

Figur 9: Klient-webbplats med mottagna meddelanden.
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Cache-lagringen på servern skapades för att klienter som inte varit anslutna då 
meddelanden skickats ut ska kunna ta emot dessa meddelanden då de ansluter 
till servern. Text tagen från bilaga B när klient-webbplatsen hämtar 
meddelanden sparade i cachelagring vid anslutning finns att se nedan.

1. 2017-04-21 16:22:54 [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage Start  Message {  Id:  0,
QoS:  FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "\"\"",  MessageType:  Text,
Controller: "message", Topic: "getfromcache" }

2. 2017-04-21  16:22:54  [Verbose]  Protocol  -  VerifyController  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob: null,  Data:  "\"\"",  MessageType:  Text,  Controller:
"message", Topic: "getfromcache" }

3. 2017-04-21 16:22:54 [Verbose] XSocketsPipeline - Incoming: Message { Id: 0, QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob: null,  Data:  "\"\"",  MessageType:  Text,  Controller:
"message", Topic: "getfromcache" }

4. 2017-04-21 16:22:54 [Verbose] XSocketsPipeline - Outgoing: Message { Id: 0, QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "{\"GuID\":\"5019eece-6bc0-4e07-b54d-
2ff769139105\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  to  all\"}",  MessageType:
Text, Controller: "message", Topic: "getstoredmsg" }

5. 2017-04-21  16:22:54  [Verbose]  Enterprise  -  ScaleOut,  Direction  :  In,  Message  :
"{\"I\":0,\"Q\":0,\"R\":false,\"D\":\"\\"\\"\",\"C\":\"message\",\"T\":\"getfromcache\"}", Origin :
Auto

6. 2017-04-21 16:22:54 [Verbose] XSocketsPipeline - Outgoing: Message { Id: 0, QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "{\"GuID\":\"5019eece-6bc0-4e07-b54d-
2ff769139105\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  to  all\"}",  MessageType:
Text, Controller: "message", Topic: "getstoredmsg" }

7. 2017-04-21 16:22:54 [Verbose] Protocol  -  IncomingMessage Done Message {  Id: 0,
QoS:  FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "\"\"",  MessageType:  Text,
Controller: "message", Topic: "getfromcache" }

8. 2017-04-21 16:22:54 [Verbose] XSocketsPipeline - Outgoing: Message { Id: 0, QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"fca880f9-5280-431a-8f40-
f1bdf35c221a\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  to  all  within  TLO  5\"}",
MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "getstoredmsg" }

9. 2017-04-21 16:22:54 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

10. 2017-04-21 16:22:54 [Verbose] XSocketsPipeline - Outgoing: Message { Id: 0, QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"fca880f9-5280-431a-8f40-
f1bdf35c221a\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  to  all  within  TLO  5\"}",
MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "getstoredmsg" }

11. 2017-04-21 16:22:54 [Verbose] XSocketsPipeline - Outgoing: Message { Id: 0, QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"9036ff0f-1e9e-4588-8028-
7dd92a9f6201\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  from  cache  to  all  within
TLO 5\"}", MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "getstoredmsg" }

12. 2017-04-21 16:22:54 [Verbose] XSocketsPipeline - Outgoing: Message { Id: 0, QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"9036ff0f-1e9e-4588-8028-
7dd92a9f6201\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  from  cache  to  all  within
TLO 5\"}", MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "getstoredmsg" }

Mellan punkt 1 och 3 anropas metoden ”getfromcache” av klient-webbplatsen.
Denna  metod  anropar  i  sin  tur  metoden  ”getstoredmsg”  som  skickar  ut
meddelanden sparade i cache-lagringen till klienter vilket görs mellan punkt 4
och 12. Här skickas  de två tidigare meddelandena ut då de sparats  i  cache-
lagring då de skickats. Även ett tredje meddelande med data ”Hello from cache
to all within TLO 5” som skickats då klient-webbplatsen inte varit ansluten till
servern skickas ut vilket görs under punkt 11 och 12.
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Kolumnen ”Läst” i tabellen på webbplatsen innehåller länkar som genom 
mallen tillhörande Backbone.js-strukturen är kopplade till modeller för 
presenterade meddelanden. När en användare klickar på dessa länkar aktiveras 
ett event i vyn för tabellen i Backbone.js-strukturen och funktionalitet 
definierad för detta event kallas. Denna funktionalitet är att meddelandet 
skickas till servern med ämnet ”confirm” för att bekräftas, meddelandet tas bort
ur webbplatsen indexerade databas beroende på meddelandets GUID, modellen 
för meddelandet tas bort från kollektionen av modeller och själva modellen tas 
bort. Text tagen från bilaga B från serverns konsolfönster då ett meddelande 
bekräftats finns att se nedan.

1. 2017-04-21 16:21:42 [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage Start  Message {  Id:  0,
QoS:  FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:
"{\"sender\":\"ConsoleClient\",\"data\":\"Hello  to  all  within  TLO  5\",\"guid\":\"fca880f9-
5280-431a-8f40-f1bdf35c221a\"}",  MessageType:  Text,  Controller:  "message",  Topic:
"confirm" }

2. 2017-04-21  16:21:42  [Verbose]  Protocol  -  VerifyController  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:
"{\"sender\":\"ConsoleClient\",\"data\":\"Hello  to  all  within  TLO  5\",\"guid\":\"fca880f9-
5280-431a-8f40-f1bdf35c221a\"}",  MessageType:  Text,  Controller:  "message",  Topic:
"confirm" }

3. 2017-04-21 16:21:42 [Verbose] XSocketsPipeline - Incoming: Message { Id: 0, QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:
"{\"sender\":\"ConsoleClient\",\"data\":\"Hello  to  all  within  TLO  5\",\"guid\":\"fca880f9-
5280-431a-8f40-f1bdf35c221a\"}",  MessageType:  Text,  Controller:  "message",  Topic:
"confirm" }

4. 2017-04-21  16:21:42  [Verbose]  Enterprise  -  ScaleOut,  Direction  :  In,  Message  :
"{\"I\":0,\"Q\":0,\"R\":false,\"D\":\"{\\"sender\\":\\"ConsoleClient\\",\\"data\\":\\"Hello  to  all
within  TLO  5\\",\\"guid\\":\\"fca880f9-5280-431a-8f40-
f1bdf35c221a\\"}\",\"C\":\"message\",\"T\":\"confirm\"}", Origin : Auto

5. 2017-04-21 16:21:42 [Verbose] XSocketsPipeline - Outgoing: Message { Id: 0, QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"fca880f9-5280-431a-8f40-
f1bdf35c221a\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  to  all  within  TLO  5\"}",
MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "confirm" }

6. 2017-04-21 16:21:42 [Verbose] Protocol  -  IncomingMessage Done Message {  Id: 0,
QoS:  FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:
"{\"sender\":\"ConsoleClient\",\"data\":\"Hello  to  all  within  TLO  5\",\"guid\":\"fca880f9-
5280-431a-8f40-f1bdf35c221a\"}",  MessageType:  Text,  Controller:  "message",  Topic:
"confirm" }

7. 2017-04-21 16:21:42 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

8. 2017-04-21 16:21:42 [Verbose] XSocketsPipeline - Outgoing: Message { Id: 0, QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"fca880f9-5280-431a-8f40-
f1bdf35c221a\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  to  all  within  TLO  5\"}",
MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "confirm" }

Under punkt 1, 2, 3, 4 och 6 tas meddelandet som bekräftats emot och 
verifieras. Under punkt 5 och 8 skickas det bekräftade meddelandet ut från 
servern till lyssnande klienter med ämnet ”confirm”. Därmed är det möjligt att 
lyssna på detta ämne och ta emot meddelanden som har bekräftats av klienter.
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När klient-webbplatsen hämtar och presenterar meddelanden från cachelagring 
görs en kontroll om meddelandet har bekräftats eller redan finns i kollektionen 
av modeller. En bild på klient-webbplatsen då den hämtat ett meddelande från 
cachelagring finns att se nedan.

Figur 10: Klient-webbplats med mottaget meddelande från cachelagring.

Det första meddelandet hämtat från cachelagring med data ”Hello all” finns 
redan presenterat i tabellen och finns därmed redan i kollektionen av modeller. 
Det andra meddelandet med data ”Hello all within TLO 5” har tidigare 
bekräftats och läggs därmed inte till i Backbone.js-strukturen eller den 
indexerade databasen och presenteras inte. Det tredje meddelandet med data 
”Hello from cache to all within TLO 5” har inte bekräftats och finns inte i 
kollektionen av modeller. Detta meddelande har skickats då klient-webbplatsen 
inte varit ansluten till servern. Detta meddelande läggs då till i strukturen och 
databasen och presenteras i tabellen. Därmed fungerar cachelagringen korrekt 
och den hanteras enligt lösningens ändamål.
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5.2 Integration med GATA-systemet
För integrationen av den lokala kommunikationslösningen med GATA-systemet
har samtliga mål som satts upp under avsnittet “Konkreta och verifierbara mål” 
i kapitel 1 “Introduktion” uppnåtts. För att stödja denna lösning som en proof-
of-concept lösning så bevisar detta avsnitt att dessa mål uppnåtts med 
förklarande bilder och tillhörande beskrivningar.

En fungerande XSockets-controller har skapats på systemets server. Denna 
controller imiterar funktionaliteten hos controllern på den lokala 
kommunikationslösningens server med anpassningar för GATA-systemet. Text 
tagen från serverns konsolfönster där systemets webbplats som klient 
kommunicerar med den skapade XSockets-controllern finns att se nedan.

1. [11:24:45 VRB] Protocol - OnFrameReady, type: Text
2. [11:24:45 VRB] Protocol - IncomingMessage Start Message {Id=0, QoS=FireAndForget

, Retain=False, Blob=null, Data="{\"transportNr\":\"7777777\"}", MessageType=Tex
t, Controller="message", Topic="settransportftg"}

3. [11:24:45 VRB] Protocol - VerifyController Message {Id=0, QoS=FireAndForget, Ret
ain=False, Blob=null, Data="{\"transportNr\":\"7777777\"}", MessageType=Text, Co
ntroller="message", Topic="settransportftg"}

4. [11:24:45 VRB] XSocketsPipeline - Incoming: Message {Id=0, QoS=FireAndForget, Re
tain=False, Blob=null, Data="{\"transportNr\":\"7777777\"}", MessageType=Text, C
ontroller="message", Topic="settransportftg"}

5. [11:24:45 VRB] Enterprise - ScaleOut, Direction : In, Message : {"I":0,"Q":0,"R"
:false,"D":"{\"transportNr\":\"7777777\"}","C":"message","T":"settransportftg"},

6.  Origin : Auto
7. [11:24:45 VRB] Protocol - IncomingMessage Done Message {Id=0, 

QoS=FireAndForget,
Retain=False, Blob=null, Data="{\"transportNr\":\"7777777\"}", MessageType=Text
, Controller="message", Topic="settransportftg"}

8. [11:24:45 VRB] Protocol - OnFrameReady, type: Text
9. [11:24:45 VRB] Protocol - IncomingMessage Start Message {Id=0, QoS=FireAndForget

, Retain=False, Blob=null, Data="\"\"", MessageType=Text, Controller="message",
Topic="getfromcache"}

10. [11:24:45 VRB] Protocol - VerifyController Message {Id=0, QoS=FireAndForget, Ret
ain=False, Blob=null, Data="\"\"", MessageType=Text, Controller="message", Topic
="getfromcache"}

11. [11:24:45 VRB] XSocketsPipeline - Incoming: Message {Id=0, QoS=FireAndForget, Re
tain=False, Blob=null, Data="\"\"", MessageType=Text, Controller="message", Topi
c="getfromcache"}

12. [11:24:45 VRB] IN: {"I":0,"Q":0,"R":false,"D":"{\"transportNr\":\"7777777\"}","C
":"message","T":"settransportftg"}

13. [11:24:46 VRB] IN: {"I":0,"Q":0,"R":false,"D":"\"\"","C":"message","T":"getfromc
ache"}

14. [11:24:46 VRB] Enterprise - ScaleOut, Direction : In, Message : {"I":0,"Q":0,"R"
:false,"D":"\"\"","C":"message","T":"getfromcache"}, Origin : Auto

15. [11:24:46 VRB] Protocol - IncomingMessage Done Message {Id=0, 
QoS=FireAndForget,
 Retain=False, Blob=null, Data="\"\"", MessageType=Text, Controller="message", T
opic="getfromcache"}

Först mellan punkt 1 och 7 skickar klient-webbplatsen sitt transportnummer till 
den skapade XSockets-controllern på servern. När transportnumret mottagits 
hämtas och sätts namnet för tillhörande åkeri på servern. Därefter mellan punkt 
8 och 15 anropar klient-webbplatsen metoden ”getfromcache” på controllern på
servern. Denna metod kallar vid anrop på metoder för att skicka ut sparade 
meddelanden till klienter som är ämnade för dessa sparade meddelanden.
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En konsol-applikation för kommunikationslösningen för systemet har skapats. 
Denna konsol-applikation imiterar funktionaliteten hos konsol-applikationen för
den lokala kommunikationslösningen med anpassningar för GATA-systemet. 
En bild på konsol-applikationen vid start finns att se nedan.

Figur 11: Konsol-applikation vid start.

Då alternativ 1 väljs i menyn visas text med inputfält för ett meddelande. När 
input för meddelande tagits in skapas ett objekt utav meddelandet. Objektet 
sparas i en struktur för cachelagring i servern och skickas därefter till servern 
med ämnet ”message” som avser en metod som skickar ut mottaget 
meddelande-objekt till alla klienter. Dessa objekt innehåller ett GUID för att 
unikt kunna avskilja meddelanden från varandra. Detta görs på samma sätt som 
för den lokala kommunikationslösningen. En bild på denna input och då 
meddelande-objektet skickats finns att se nedan. 

Figur 12: Konsol-applikation vid input för meddelande till alla klienter.

När alternativ 2 väljs i menyn visas text med inputfält för åkeri i applikationen. 
En bild på hur detta ser ut finns att se nedan.

Figur 13: Konsol-applikation vid input för åkeri.
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När en användare har angett ett åkeri och går vidare så visas samma input som 
för meddelande till alla klienter men med ändrad övre rubriktext. När input har 
tagits in skapas ett objekt utav meddelandet. Objektet sparas i en struktur för 
cachelagring i servern och skickas därefter till servern med ämnet ”messageftg”
som avser en metod för att skicka ut mottaget meddelande-objekt till alla 
klienter som har samma åkeri satt som avsändaren av meddelandet. Genom 
detta begränsas mottagare av meddelanden beroende på det åkeri användaren 
anger. En bild på denna input och när meddelande-objektet skickats finns att se 
nedan.

Figur 14: Konsol-applikation vid input till klienter med överensstämmande åkeri.

Dessa meddelanden skapar identiska log-meddelanden i serverloggen för 
systemet som de som visas för den lokala kommunikationslösningen i 
föregående avsnitt och beskrivs därmed inte tydligare.

En komponent på systemets webbplats har skapats med funktionalitet för att 
ansluta sig som klient till den skapade XSockets-controllern på servern. En bild 
på systemets webbplats vid start finns att se nedan. 

Figur 15: GATA-systemets startsida.
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Det som visas i bilden ovan är systemets startsida och den visar en meny. Det 
alternativ som används av chaufförer som är de tilltänkta klienterna för 
kommunikationslösningen är alternativet ”fordonssystem”. Det andra 
alternativet är för transportledare som är de tilltänkta användarna för 
kommunikationslösningens konsol-applikation. Detta alternativ är inte kopplat 
till kommunikationslösningen på grund av den avgränsning som beskrivs i 
avsnittet “Avgränsningar” i kapitel 1 “Introduktion”. När alternativet 
”fordonssystem” väljs visas en sida där klienten kan välja och koppla sig till ett 
fordon. En bild på hur detta ser ut finns att se nedan.

Figur 16: Val av fordon i GATA-systemet.

När ett fordon valts laddas data in ämnat för valt fordon och därefter laddas en 
ny sida för aviseringar av lagerplatser på webbplatsen. När detta sker skapas en 
anslutning till den skapade XSockets-controllern på servern. 
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När meddelande-objekt från servern skickats ut tar systemets webbplats emot 
dessa meddelanden, sparar dem i en skapad indexerad databas för meddelanden 
på webbplatsen, lägger till dem i Backbone.js strukturen och presenterar genom
denna struktur meddelande-data från dessa objekt på webbplatsen. Meddelande-
data från mottagna objekt presenteras i en tabell med kolumnerna ”Avsändare”, 
”Meddelande” och ”Läst”. Denna tabell är gömd från start och kan visas och 
gömmas genom en skapad knapp med texten ”Meddelanden”. En bild på hur 
detta ser ut finns att se nedan.

Figur 17: Presentation av mottagna meddelanden i GATA-systemet.
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Inom GATA-systemet finns ett läge där en karta tar upp ytan på webbplatsen 
och presenterar aktiva fordon och avlämningsplatser. Detta läge används 
mycket av klienter när de är ute och kör och presentation av meddelanden är 
viktigt även i detta läge. För att kunna presentera meddelanden i detta läge och 
samtidigt behålla tydligheten av kartans element har en del modifikationer 
skapats som aktiveras när en användare går in i detta läge. När en användare går
in i detta läge stängs den skapade tabellen om den är öppen och den skapade 
knappen flyttas till ett bättre passande läge på webbplatsen. Knappens utseende 
är lätt transparent för att inte blockera element på kartan och när användaren går
in i detta läge ändras även tabellens utseende till att bli lätt transparent för att 
även där åstadkomma att kartans element kan utläsas i bakgrunden. När en 
användare går ur kartläget reverseras dessa ändringar på dessa element. En bild 
på hur presentation av meddelanden ser ut i kartläget finns att se nedan.

Figur 18: Presentation av mottagna meddelanden i GATA-systemets kartläge.
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När GATA-systemet hämtar och presenterar meddelanden från cachelagring 
hanteras det på samma sätt som för webbplatsen i den lokala 
kommunikationslösningen. När ett meddelande mottagits från cachelagringen 
görs en kontroll om meddelandet har bekräftats eller redan finns i kollektionen 
av modeller. En bild på GATA-systemets webbplats då den hämtat ett 
meddelande från cachelagring finns att se nedan.

Figur 19: GATA-systemets webbplats med mottaget meddelande från cachelagring.

Meddelandet med data ”Hello from cache to all” har skickats då webbplatsen 
inte varit ansluten till den skapade XSockets-controllern. Detta meddelande har 
inte bekräftats och finns inte i kollektionen av modeller och läggs då till i 
strukturen och databasen och presenteras i tabellen. 
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Kolumnen ”Läst” i tabellen på webbplatsen innehåller länkar som genom 
mallen tillhörande Backbone.js-strukturen är kopplade till modeller för 
presenterade meddelanden. Detta fungerar på samma sätt som för webbplatsen i
den lokal kommunikationslösningen. Det innebär att när en användare bekräftar
ett meddelande aktiveras ett event i vyn för tabellen i Backbone.js-strukturen 
och funktionalitet bestämd för detta event kallas. Denna funktionalitet är att 
meddelandet skickas till servern med ämnet ”confirm” för att bekräftas, 
meddelandet tas bort ur webbplatsen indexerade databas beroende på 
meddelandets GUID, modellen för meddelandet tas bort från kollektionen av 
modeller och själva modellen tas bort. Text tagen från serverns konsolfönster då
ett meddelande bekräftats finns att se nedan.

1. [11:14:19 VRB] Protocol - OnFrameReady, type: Text
2. [11:14:19 VRB] Protocol - IncomingMessage Start Message {Id=0, QoS=FireAndForget

, Retain=False, Blob=null, Data="{\"sender\":\"ConsoleClient\",\"data\":\"Hello
from cache to all\",\"guid\":\"104f77b0-a6ad-4d97-b726-52400c2fb2b4\"}", Message
Type=Text, Controller="message", Topic="confirm"}

3. [11:14:19 VRB] Protocol - VerifyController Message {Id=0, QoS=FireAndForget, Ret
ain=False, Blob=null, Data="{\"sender\":\"ConsoleClient\",\"data\":\"Hello from
cache to all\",\"guid\":\"104f77b0-a6ad-4d97-b726-52400c2fb2b4\"}", MessageType=
Text, Controller="message", Topic="confirm"}

4. [11:14:19 VRB] XSocketsPipeline - Incoming: Message {Id=0, QoS=FireAndForget, Re
tain=False, Blob=null, Data="{\"sender\":\"ConsoleClient\",\"data\":\"Hello from
 cache to all\",\"guid\":\"104f77b0-a6ad-4d97-b726-52400c2fb2b4\"}", MessageType
=Text, Controller="message", Topic="confirm"}

5. [11:14:19 VRB] Enterprise - ScaleOut, Direction : In, Message : {"I":0,"Q":0,"R"
:false,"D":"{\"sender\":\"ConsoleClient\",\"data\":\"Hello from cache to all\",\
"guid\":\"104f77b0-a6ad-4d97-b726-52400c2fb2b4\"}","C":"message","T":"confirm"},

6.  Origin : Auto
7. [11:14:19 VRB] Protocol - IncomingMessage Done Message {Id=0, 

QoS=FireAndForget,
 Retain=False, Blob=null, Data="{\"sender\":\"ConsoleClient\",\"data\":\"Hello f
rom cache to all\",\"guid\":\"104f77b0-a6ad-4d97-b726-52400c2fb2b4\"}", MessageT
ype=Text, Controller="message", Topic="confirm"}

8. [11:14:19 VRB] Protocol - Reading new frame from transport
9. [11:14:19 VRB] IN: {"I":0,"Q":0,"R":false,"D":"{\"sender\":\"ConsoleClient\",\"d

ata\":\"Hello from cache to all\",\"guid\":\"104f77b0-a6ad-4d97-b726-52400c2fb2b
4\"}","C":"message","T":"confirm"}

10. [11:14:19 VRB] XSocketsPipeline - Outgoing: Message {Id=0, QoS=FireAndForget, Re
tain=False, Blob=null, Data="{\"GuID\":\"104f77b0-a6ad-4d97-b726-52400c2fb2b4\",
\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello from cache to all\"}", MessageType
=Text, Controller="message", Topic="confirm"}

11. [11:14:19 VRB] XSocketsPipeline - Outgoing: Message {Id=0, QoS=FireAndForget, Re
tain=False, Blob=null, Data="{\"GuID\":\"104f77b0-a6ad-4d97-b726-52400c2fb2b4\",
\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello from cache to all\"}", MessageType
=Text, Controller="message", Topic="confirm"}

12. [11:14:19 VRB] OUT: {"I":0,"Q":0,"R":false,"D":"{\"GuID\":\"104f77b0-a6ad-4d97-b
726-52400c2fb2b4\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello from cache to a
ll\"}","C":"message","T":"confirm"}

13. [11:14:19 VRB] OUT: {"I":0,"Q":0,"R":false,"D":"{\"GuID\":\"104f77b0-a6ad-4d97-b
726-52400c2fb2b4\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello from cache to a
ll\"}","C":"message","T":"confirm"}

Mellan punkt 1 och 9 tas meddelandet som bekräftats emot och verifieras. 
Mellan punkt 10 och 13 skickas det bekräftade meddelandet ut från servern till 
lyssnande klienter med ämnet ”confirm”. Därmed är det möjligt att lyssna på 
detta ämne och ta emot de meddelanden som har bekräftats av klienter.
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6 Slutsatser
Detta kapitel presenterar och diskuterar de slutsatser som kan dras från 
genomförandet av projektet. Detta presenteras i avsnittet nedan.

6.1 Slutsatser för projektet
Efter att projektet har slutförts kan slutsatsen dras att målet med projektet har 
uppnåtts. Samtliga mål som satts upp under avsnittet ”Konkreta och verifierbara
mål” i kapitel 1 ”Introduktion” för projektet har uppnåtts vilket redogörs för i 
kapitel 3 ”Metod” och kapitel 4 ”Resultat”. Resultatet av projektet har blivit 
framgångsrikt och som planerat men med några anpassningar för systemet. En 
av dessa anpassningar har varit att funktionaliteten för meddelanden till 
begränsade mottagande klienter har skapats för att vara beroende på en klients 
fordons åkeri. Den grundläggande planerade funktionen för detta skulle vara 
beroende på en klients transportområde som har imiterats i den lokala 
kommunikationslösningen. Denna anpassning valdes att göras för att det var en 
tydligare koppling mellan klient och åkeri än klient och 
transportledningsområde inom systemet och det krävdes mindre djupgående 
databashantering för att skapa funktionaliteten för detta. En annan anpassning 
för systemet var att förändra utseendet av presentationselementen på 
webbplatsen då användaren öppnar systemets kartläge för att inte blockera 
kartans element för användaren i detta läge.

Vad gäller etiska aspekter för detta projekt så kan man dra slutsatsen att känslig 
och personlig information kan komma att delas genom den utvecklade 
kommunikationslösningen då användare kan skriva vad de vill i meddelanden 
som skickas utan någon särskild kontroll. Det anses med rätt stor säkerhet att 
informationen som skickas behålls intern i systemet. Men detta projekt har varit
avgränsat till att arbeta inom en begränsad del av systemet och under en kort 
tidsperiod. Detta innebär att det inte har fastställts fullständigt hur säkerheten 
för systemets data hanteras och vad för data som skulle kunna kommas åt 
utifrån systemet.

Utvecklingen under projektet har utförts under sprinter vilket har hjälpt 
strukturera arbetet genom att dela upp projektet i delmål och mindre uppgifter 
för dessa delmål. En Kanban board har använts under projektet genom att skapa
bräden på webbplatsen Trello. Detta har hjälpt utvecklingen under projektet 
genom att lättare kunna visualisera och struktura uppgifter och delmål för 
sprinterna under projektet. Testningen under projektet har hjälpt att bevisa att 
den utvecklade kommunikationslösningen uppfyller proof-of-concept modellen 
genom att bevisa att målen som satts upp i introduktionskapitlet har uppnåtts. 
Enligt studien "A survey study of critical success factors for agile software 
projects" [13] så är de tre viktigaste faktorerna för framgång inom agila 
mjukvaru-projekt "en korrekt leveransstrategi", "korrekta agila 
mjukvaruutvecklings-tekniker" och "en högkalibrig projektgrupp". Vad gäller 

35



Kommunikationslösning för GATA-systemet
Simon Ekstål 2017-06-07

dessa faktorer för detta projekt så kan inte faktorn"en högkalibrig projektgrupp"
analyseras då detta projekt har varit ett självständigt arbete. För faktorn "en 
korrekt leveransstrategi" kan slutsatsen dras att projektets leveransstrategi har 
varit att dela upp arbetet i en lokal kommunikationslösning och en integration 
av denna med GATA-systemet. Denna uppdelning har lett till framgång då den 
har förenklat och preciserat utveckling och testning mot en målbild under 
projektet. För faktorn "korrekta agila mjukvaruutvecklings-tekniker" så kan 
enbart användningen av en Kanban board och utveckling under sprinter 
analyseras mot denna faktor. Användandet av en Kanban board och utveckling 
under sprinter har tillsammans gett en tydligare struktur för arbetet under 
projektet. Genom detta kan slutsatsen dras att faktorerna "en korrekt 
leveransstrategi" och "korrekta agila mjukvarutvecklings-tekniker" har varit 
kritiska för framgång under detta projekt. Arbetet under projektet har krävt 
studerande och inlärning av tidigare obekanta programmeringsspråk, ramverk, 
bibliotek och utvecklingsmiljöer. Detta har varit utmanande, lärorikt och gett 
mer kunskap genom att genomföra detta projekt. 

Framtida arbete för detta projekt skulle kunna vara att produktionssätta denna 
kommunikationslösning i det aktiva GATA-systemet som änvänds inom SCA 
SKOGs timmertransport. Detta skulle innebära att funktionaliteten från den 
skapade konsol-applikationen skulle implementeras på systemets webbplats. 
Meddelande-komponenten på systemets server skulle kunna vidareutvecklas för
att kunna begränsa mottagare av meddelanden på fler kriterier och därmed göra 
kommunikationslösningen mer effektiv.
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Bilaga A: Server-log från lokal 
kommunikationslösning
Start och anslutning
2017-04-19 11:13:04 [Information] License Information: LicenseTerms { LicenseType: Developer,
Scaling:  True,  ConnectionLimit:  -1,  StartDate:  03/21/2017  10:56:25,  EndDate:  09/21/2017
11:56:25, OwnerName: "SImon Ekstål", Corporate: "Sogeti", Address: "N/A", PostalCode: "N/A",
City: "N/A", Country: "N/A", ProductName: "N/A - Development Only", Id: fbf28547-36ad-4927-
b800-5b321e845cc6, IsValid: True }

2017-04-19 11:13:04 [Warning] The XSockets.NET Developer license will let the server run for 8
hours per start, but will have all features enabled

2017-04-19 11:13:04 [Warning] Server will shut down in 0 days 7:59:59

2017-04-19 11:13:04 [Information] Server starting at 04/19/2017 11:13:04 with interceptors True

2017-04-19 11:13:04 [Information] "Starting Endpoint with" { Origin: ["*"], Host: "127.0.0.1", Port:
9090,  IsLoopback:  True,  IsSecure:  False,  BacklogSize:  200,  ThreadPoolSize:  2000,
CompletionPortThreads:  4,  CertificateLocation:  LocalMachine,
CertificateSubjectDistinguishedName:  "cn=localhost",  ForceClientCertificate:  False,
HeartbeatTimeout: 0 }

2017-04-19 11:13:11 [Verbose] ProtocolHandshakeHandler - Reading Handshake

2017-04-19  11:13:11  [Verbose]  ProtocolHandshakeHandler  -  Protocol  Identified
"Rfc6455Protocol"

2017-04-19 11:13:11 [Verbose] RawHandshake: "GET /?qos=1 HTTP/1.1

Host: localhost:9090

Origin: http://localhost

Upgrade: websocket

Connection: Upgrade,Keep-Alive

Sec-WebSocket-Key: x07YGrp0r/bftTVSvue1rQ==

Sec-WebSocket-Version: 13

Sec-WebSocket-Protocol: XSocketsNET

"

2017-04-19 11:13:11 [Verbose] Protocol - Resolve - Handshake: "GET /?qos=1 HTTP/1.1

Host: localhost:9090

Origin: http://localhost

Upgrade: websocket

Connection: Upgrade,Keep-Alive

Sec-WebSocket-Key: x07YGrp0r/bftTVSvue1rQ==

Sec-WebSocket-Version: 13

Sec-WebSocket-Protocol: XsocketsNET

"

2017-04-19  11:13:11  [Verbose]  ProtocolHandshakeHandler  -  Protocol  "Rfc6455Protocol"
Resolved

2017-04-19  11:13:11  [Verbose]  ProtocolHandshakeHandler  -  Handshake  OK:  "GET /?qos=1
HTTP/1.1

Host: localhost:9090

Origin: http://localhost

Upgrade: websocket

Connection: Upgrade,Keep-Alive

Sec-WebSocket-Key: x07YGrp0r/bftTVSvue1rQ==

Sec-WebSocket-Version: 13
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Sec-WebSocket-Protocol: XSocketsNET

"

2017-04-19 11:13:11 [Verbose] Protocol - New Connection { Name: null,  CookieCollection: [],
Headers:  ["host",  "origin",  "upgrade",  "connection",  "sec-websocket-key",  "sec-websocket-
version", "sec-websocket-protocol"], IsAuthenticated: False, IsSecureConnection: False, Origin:
"http://localhost",  PersistentId:  af355a48-6f58-4bb7-9daa-39fb2da934ee,  QueryString:  ["qos"],
RawHandshake: null, Reconnecting: False, RequestUri: http://localhost/?qos=1 }

2017-04-19 11:13:11 [Verbose] AuthenticationPipeline - GetPrincipal

2017-04-19 11:13:11  [Verbose]  Starting  heartbeat  for  protocol:  "Rfc6455Protocol"  and  client:
af355a48-6f58-4bb7-9daa-39fb2da934ee

2017-04-19 11:13:11 [Verbose] Protocol - Start reading from transport

2017-04-19 11:13:11 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

2017-04-19 11:13:11 [Verbose] Protocol - OnFrameReady, type: Text

2017-04-19  11:13:11  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Start  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob: null,  Data:  "{\"Init\":true}", MessageType: Text, Controller:
"message", Topic: "1" }

2017-04-19 11:13:11 [Verbose] Protocol - VerifyController Message { Id: 0, QoS: FireAndForget,
Retain: False, Blob: null, Data: "{\"Init\":true}", MessageType: Text, Controller: "message", Topic:
"1" }

2017-04-19  11:13:11  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Outgoing:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"CI\":\"f85da9b2-12f6-413f-bd30-
500c457945bb\",\"PI\":\"af355a48-6f58-4bb7-9daa-39fb2da934ee\",\"C\":\"message\"}",
MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "2" }

2017-04-19  11:13:11  [Verbose]  Controller  -  "message"  open  for  context  {  Name:  null,
CookieCollection:  [],  Headers:  ["host",  "origin",  "upgrade",  "connection",  "sec-websocket-key",
"sec-websocket-version",  "sec-websocket-protocol"],  IsAuthenticated:  False,
IsSecureConnection:  False,  Origin:  "http://localhost",  PersistentId:  af355a48-6f58-4bb7-9daa-
39fb2da934ee,  QueryString:  ["qos"],  RawHandshake:  null,  Reconnecting:  False,  RequestUri:
http://localhost/?qos=1 }

2017-04-19 11:13:11 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

2017-04-19 11:16:37 [Verbose] ProtocolHandshakeHandler - Reading Handshake

2017-04-19  11:16:37  [Verbose]  ProtocolHandshakeHandler  -  Protocol  Identified
"Rfc6455Protocol"

2017-04-19 11:16:37 [Verbose] RawHandshake: "GET /?persistentid=bec2754f-3baf-48a1-9b6a-
744447327770 HTTP/1.1

Host: localhost:9090

Connection: Upgrade

Pragma: no-cache

Cache-Control: no-cache

Upgrade: websocket

Origin: http://localhost:8080

Sec-WebSocket-Version: 13

User-Agent:  Mozilla/5.0  (Windows  NT 10.0;  Win64;  x64)  AppleWebKit/537.36  (KHTML,  like
Gecko) Chrome/57.0.2987.98 Safari/537.36

Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch, br

Accept-Language: sv-SE,sv;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4

Sec-WebSocket-Key: h9OT4kEc/uxm3z5fKT0VQA==

Sec-WebSocket-Extensions: permessage-deflate; client_max_window_bits

Sec-WebSocket-Protocol: XSocketsNET

"

2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Protocol - Resolve - Handshake: "GET /?persistentid=bec2754f-
3baf-48a1-9b6a-744447327770 HTTP/1.1

Host: localhost:9090

Connection: Upgrade

Pragma: no-cache
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Cache-Control: no-cache

Upgrade: websocket

Origin: http://localhost:8080

Sec-WebSocket-Version: 13

User-Agent:  Mozilla/5.0  (Windows  NT 10.0;  Win64;  x64)  AppleWebKit/537.36  (KHTML,  like
Gecko) Chrome/57.0.2987.98 Safari/537.36

Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch, br

Accept-Language: sv-SE,sv;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4

Sec-WebSocket-Key: h9OT4kEc/uxm3z5fKT0VQA==

Sec-WebSocket-Extensions: permessage-deflate; client_max_window_bits

Sec-WebSocket-Protocol: XSocketsNET

"

2017-04-19  11:16:37  [Verbose]  ProtocolHandshakeHandler  -  Protocol  "Rfc6455Protocol"
Resolved

2017-04-19  11:16:37  [Verbose]  ProtocolHandshakeHandler  -  Handshake  OK:  "GET  /?
persistentid=bec2754f-3baf-48a1-9b6a-744447327770 HTTP/1.1

Host: localhost:9090

Connection: Upgrade

Pragma: no-cache

Cache-Control: no-cache

Upgrade: websocket

Origin: http://localhost:8080

Sec-WebSocket-Version: 13

User-Agent:  Mozilla/5.0  (Windows  NT 10.0;  Win64;  x64)  AppleWebKit/537.36  (KHTML,  like
Gecko) Chrome/57.0.2987.98 Safari/537.36

Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch, br

Accept-Language: sv-SE,sv;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4

Sec-WebSocket-Key: h9OT4kEc/uxm3z5fKT0VQA==

Sec-WebSocket-Extensions: permessage-deflate; client_max_window_bits

Sec-WebSocket-Protocol: XSocketsNET

"

2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Protocol - New Connection { Name: null, CookieCollection: [],
Headers: ["host", "connection", "pragma", "cache-control", "upgrade", "origin", "sec-websocket-
version",  "user-agent",  "accept-encoding",  "accept-language",  "sec-websocket-key",  "sec-
websocket-extensions", "sec-websocket-protocol"], IsAuthenticated: False, IsSecureConnection:
False,  Origin:  "http://localhost:8080",  PersistentId:  bec2754f-3baf-48a1-9b6a-744447327770,
QueryString:  ["persistentid"],  RawHandshake:  null,  Reconnecting:  True,  RequestUri:
http://localhost:8080/?persistentid=bec2754f-3baf-48a1-9b6a-744447327770 }

2017-04-19 11:16:37 [Verbose] AuthenticationPipeline - GetPrincipal

2017-04-19 11:16:37  [Verbose]  Starting  heartbeat  for  protocol:  "Rfc6455Protocol"  and client:
bec2754f-3baf-48a1-9b6a-744447327770

2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Protocol - Start reading from transport

2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Protocol - OnFrameReady, type: Text

2017-04-19  11:16:37  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Start  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: null, MessageType: Text, Controller: "message",
Topic: "1" }

2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Protocol - VerifyController Message { Id: 0, QoS: FireAndForget,
Retain: False, Blob: null, Data: null, MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "1" }

2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Reading from property storage for id bec2754f-3baf-48a1-9b6a-
744447327770 - with values null

2017-04-19  11:16:37  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Outgoing:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"CI\":\"ae39a0ac-e89b-4405-993a-

41



Kommunikationslösning för GATA-systemet
Simon Ekstål 2017-06-07

f0ea577af078\",\"PI\":\"bec2754f-3baf-48a1-9b6a-744447327770\",\"C\":\"message\"}",
MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "2" }

2017-04-19  11:16:37  [Verbose]  Controller  -  "message"  open  for  context  {  Name:  null,
CookieCollection:  [],  Headers:  ["host",  "connection",  "pragma",  "cache-control",  "upgrade",
"origin",  "sec-websocket-version",  "user-agent",  "accept-encoding",  "accept-language",  "sec-
websocket-key", "sec-websocket-extensions", "sec-websocket-protocol"], IsAuthenticated: False,
IsSecureConnection:  False,  Origin:  "http://localhost:8080",  PersistentId:  bec2754f-3baf-48a1-
9b6a-744447327770,  QueryString:  ["persistentid"],  RawHandshake:  null,  Reconnecting:  True,
RequestUri: http://localhost:8080/?persistentid=bec2754f-3baf-48a1-9b6a-744447327770 }

2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Protocol - OnFrameReady, type: Text

2017-04-19  11:16:37  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Start  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"tloID\":5}",  MessageType:  Text,  Controller:
"message", Topic: "settloid" }

2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Protocol - VerifyController Message { Id: 0, QoS: FireAndForget,
Retain: False, Blob: null, Data: "{\"tloID\":5}", MessageType: Text, Controller: "message", Topic:
"settloid" }

2017-04-19  11:16:37  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Incoming:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"tloID\":5}",  MessageType:  Text,  Controller:
"message", Topic: "settloid" }

2017-04-19  11:16:37  [Verbose]  Enterprise  -  ScaleOut,  Direction  :  In,  Message  :
"{\"I\":0,\"Q\":0,\"R\":false,\"D\":\"{\\"tloID\\":5}\",\"C\":\"message\",\"T\":\"settloid\"}", Origin : Auto

2017-04-19  11:16:37  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Done  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"tloID\":5}",  MessageType:  Text,  Controller:
"message", Topic: "settloid" }

2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Protocol - OnFrameReady, type: Text

2017-04-19  11:16:37  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Start  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "\"\"", MessageType: Text, Controller: "message",
Topic: "getfromcache" }

2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Protocol - VerifyController Message { Id: 0, QoS: FireAndForget,
Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "\"\"",  MessageType:  Text,  Controller:  "message",  Topic:
"getfromcache" }

2017-04-19  11:16:37  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Incoming:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "\"\"", MessageType: Text, Controller: "message",
Topic: "getfromcache" }

2017-04-19  11:16:37  [Verbose]  Enterprise  -  ScaleOut,  Direction  :  In,  Message  :
"{\"I\":0,\"Q\":0,\"R\":false,\"D\":\"\\"\\"\",\"C\":\"message\",\"T\":\"getfromcache\"}", Origin : Auto

2017-04-19  11:16:37  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Done  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "\"\"", MessageType: Text, Controller: "message",
Topic: "getfromcache" }

2017-04-19 11:16:37 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport
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Bilaga B: Server-log från lokal 
kommunikationslösning
Meddelanden, värden, bekräftelse och lagring
2017-04-21 16:20:08 [Verbose] Protocol - OnFrameReady, type: Text

2017-04-21  16:20:08  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Start  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"5019eece-6bc0-4e07-b54d-
2ff769139105\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  to  all\"}",  MessageType:  Text,
Controller: "message", Topic: "message" }

2017-04-21 16:20:08 [Verbose] Protocol - VerifyController Message { Id: 0, QoS: FireAndForget,
Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"5019eece-6bc0-4e07-b54d-
2ff769139105\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  to  all\"}",  MessageType:  Text,
Controller: "message", Topic: "message" }

2017-04-21  16:20:08  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Incoming:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"5019eece-6bc0-4e07-b54d-
2ff769139105\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  to  all\"}",  MessageType:  Text,
Controller: "message", Topic: "message" }

2017-04-21  16:20:08  [Verbose]  Enterprise  -  ScaleOut,  Direction  :  In,  Message  :
"{\"I\":0,\"Q\":0,\"R\":false,\"D\":\"{\\"GuID\\":\\"5019eece-6bc0-4e07-b54d-
2ff769139105\\",\\"Sender\\":\\"ConsoleClient\\",\\"Data\\":\\"Hello  to
all\\"}\",\"C\":\"message\",\"T\":\"message\"}", Origin : Auto

2017-04-21  16:20:08  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Done  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"5019eece-6bc0-4e07-b54d-
2ff769139105\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  to  all\"}",  MessageType:  Text,
Controller: "message", Topic: "message" }

2017-04-21  16:20:08  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Outgoing:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"5019eece-6bc0-4e07-b54d-
2ff769139105\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  to  all\"}",  MessageType:  Text,
Controller: "message", Topic: "message" }

2017-04-21 16:20:08 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

2017-04-21  16:20:08  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Outgoing:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"5019eece-6bc0-4e07-b54d-
2ff769139105\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  to  all\"}",  MessageType:  Text,
Controller: "message", Topic: "message" }

2017-04-21 16:20:13 [Verbose] Protocol - OnFrameReady, type: Text

2017-04-21  16:20:13  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Start  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"tloID\":5}",  MessageType:  Text,  Controller:
"message", Topic: "settloid" }

2017-04-21 16:20:13 [Verbose] Protocol - VerifyController Message { Id: 0, QoS: FireAndForget,
Retain: False, Blob: null, Data: "{\"tloID\":5}", MessageType: Text, Controller: "message", Topic:
"settloid" }

2017-04-21  16:20:13  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Incoming:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"tloID\":5}",  MessageType:  Text,  Controller:
"message", Topic: "settloid" }

2017-04-21  16:20:13  [Verbose]  Enterprise  -  ScaleOut,  Direction  :  In,  Message  :
"{\"I\":0,\"Q\":0,\"R\":false,\"D\":\"{\\"tloID\\":5}\",\"C\":\"message\",\"T\":\"settloid\"}", Origin : Auto

2017-04-21  16:20:13  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Done  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"tloID\":5}",  MessageType:  Text,  Controller:
"message", Topic: "settloid" }

2017-04-21 16:20:13 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

2017-04-21 16:20:13 [Verbose] Protocol - OnFrameReady, type: Text
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2017-04-21  16:20:13  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Start  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "null", MessageType: Text, Controller: "message",
Topic: "gettloid" }

2017-04-21 16:20:13 [Verbose] Protocol - VerifyController Message { Id: 0, QoS: FireAndForget,
Retain: False, Blob: null, Data: "null", MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "gettloid"
}

2017-04-21  16:20:13  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Incoming:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "null", MessageType: Text, Controller: "message",
Topic: "gettloid" }

2017-04-21  16:20:13  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Outgoing:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "5", MessageType: Text, Controller: "message",
Topic: "gettloid" }

2017-04-21  16:20:13  [Verbose]  Enterprise  -  ScaleOut,  Direction  :  In,  Message  :
"{\"I\":0,\"Q\":0,\"R\":false,\"D\":\"null\",\"C\":\"message\",\"T\":\"gettloid\"}", Origin : Auto

2017-04-21  16:20:13  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Done  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "null", MessageType: Text, Controller: "message",
Topic: "gettloid" }

2017-04-21 16:20:13 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

2017-04-21 16:20:25 [Verbose] Protocol - OnFrameReady, type: Text

2017-04-21  16:20:25  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Start  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"fca880f9-5280-431a-8f40-
f1bdf35c221a\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello to all within TLO 5\"}", MessageType:
Text, Controller: "message", Topic: "messagetlo" }

2017-04-21 16:20:25 [Verbose] Protocol - VerifyController Message { Id: 0, QoS: FireAndForget,
Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"fca880f9-5280-431a-8f40-
f1bdf35c221a\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello to all within TLO 5\"}", MessageType:
Text, Controller: "message", Topic: "messagetlo" }

2017-04-21  16:20:25  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Incoming:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"fca880f9-5280-431a-8f40-
f1bdf35c221a\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello to all within TLO 5\"}", MessageType:
Text, Controller: "message", Topic: "messagetlo" }

2017-04-21  16:20:25  [Verbose]  Enterprise  -  ScaleOut,  Direction  :  In,  Message  :
"{\"I\":0,\"Q\":0,\"R\":false,\"D\":\"{\\"GuID\\":\\"fca880f9-5280-431a-8f40-
f1bdf35c221a\\",\\"Sender\\":\\"ConsoleClient\\",\\"Data\\":\\"Hello  to  all  within  TLO
5\\"}\",\"C\":\"message\",\"T\":\"messagetlo\"}", Origin : Auto

2017-04-21  16:20:25  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Outgoing:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"fca880f9-5280-431a-8f40-
f1bdf35c221a\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello to all within TLO 5\"}", MessageType:
Text, Controller: "message", Topic: "messagetlo" }

2017-04-21  16:20:25  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Done  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"fca880f9-5280-431a-8f40-
f1bdf35c221a\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello to all within TLO 5\"}", MessageType:
Text, Controller: "message", Topic: "messagetlo" }

2017-04-21  16:20:25  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Outgoing:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"fca880f9-5280-431a-8f40-
f1bdf35c221a\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello to all within TLO 5\"}", MessageType:
Text, Controller: "message", Topic: "messagetlo" }

2017-04-21 16:20:25 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

2017-04-21 16:21:42 [Verbose] Protocol - OnFrameReady, type: Text

2017-04-21  16:21:42  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Start  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "{\"sender\":\"ConsoleClient\",\"data\":\"Hello to all
within  TLO  5\",\"guid\":\"fca880f9-5280-431a-8f40-f1bdf35c221a\"}",  MessageType:  Text,
Controller: "message", Topic: "confirm" }

2017-04-21 16:21:42 [Verbose] Protocol - VerifyController Message { Id: 0, QoS: FireAndForget,
Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"sender\":\"ConsoleClient\",\"data\":\"Hello  to  all  within  TLO
5\",\"guid\":\"fca880f9-5280-431a-8f40-f1bdf35c221a\"}",  MessageType:  Text,  Controller:
"message", Topic: "confirm" }

2017-04-21  16:21:42  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Incoming:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "{\"sender\":\"ConsoleClient\",\"data\":\"Hello to all
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within  TLO  5\",\"guid\":\"fca880f9-5280-431a-8f40-f1bdf35c221a\"}",  MessageType:  Text,
Controller: "message", Topic: "confirm" }

2017-04-21  16:21:42  [Verbose]  Enterprise  -  ScaleOut,  Direction  :  In,  Message  :
"{\"I\":0,\"Q\":0,\"R\":false,\"D\":\"{\\"sender\\":\\"ConsoleClient\\",\\"data\\":\\"Hello to all within TLO
5\\",\\"guid\\":\\"fca880f9-5280-431a-8f40-f1bdf35c221a\\"}\",\"C\":\"message\",\"T\":\"confirm\"}",
Origin : Auto

2017-04-21  16:21:42  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Outgoing:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"fca880f9-5280-431a-8f40-
f1bdf35c221a\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello to all within TLO 5\"}", MessageType:
Text, Controller: "message", Topic: "confirm" }

2017-04-21  16:21:42  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Done  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "{\"sender\":\"ConsoleClient\",\"data\":\"Hello to all
within  TLO  5\",\"guid\":\"fca880f9-5280-431a-8f40-f1bdf35c221a\"}",  MessageType:  Text,
Controller: "message", Topic: "confirm" }

2017-04-21 16:21:42 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

2017-04-21  16:21:42  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Outgoing:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"fca880f9-5280-431a-8f40-
f1bdf35c221a\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello to all within TLO 5\"}", MessageType:
Text, Controller: "message", Topic: "confirm" }

2017-04-21 16:21:47 [Verbose] Protocol - OnFrameReady, type: Close

2017-04-21  16:21:47  [Verbose]  Writing  to  property  storage for  id  bec2754f-3baf-48a1-9b6a-
744447327770  -  with  values  PersistentPropertyValueWrapper  {  PersistentPropertyValues:
[PersistentPropertyValue { Name: "QoSRepository", Value: RepositoryInstance`2 { Container: [] }
},  PersistentPropertyValue  {  Name:  "Subscriptions",  Value:  RepositoryInstance`2 {  Container:
[] } }], Expires: 04/21/2017 16:22:17 }

2017-04-21  16:21:47  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Outgoing:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"CI\":\"52f55625-925f-49f1-9852-
459d82e6e9ae\",\"PI\":\"bec2754f-3baf-48a1-9b6a-744447327770\",\"C\":\"message\"}",
MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "3" }

2017-04-21  16:21:47  [Verbose]  Controller  -  Closed  "message"  for  context  {  Name:  null,
CookieCollection:  [],  Headers:  ["host",  "connection",  "pragma",  "cache-control",  "upgrade",
"origin",  "sec-websocket-version",  "user-agent",  "accept-encoding",  "accept-language",  "sec-
websocket-key", "sec-websocket-extensions", "sec-websocket-protocol"], IsAuthenticated: False,
IsSecureConnection:  False,  Origin:  "http://localhost:8080",  PersistentId:  bec2754f-3baf-48a1-
9b6a-744447327770,  QueryString:  ["persistentid"],  RawHandshake:  null,  Reconnecting:  True,
RequestUri: http://localhost:8080/?persistentid=bec2754f-3baf-48a1-9b6a-744447327770 }

2017-04-21 16:21:47 [Verbose] Protocol - Connection closed { Name: null, CookieCollection: [],
Headers: ["host", "connection", "pragma", "cache-control", "upgrade", "origin", "sec-websocket-
version",  "user-agent",  "accept-encoding",  "accept-language",  "sec-websocket-key",  "sec-
websocket-extensions", "sec-websocket-protocol"], IsAuthenticated: False, IsSecureConnection:
False,  Origin:  "http://localhost:8080",  PersistentId:  bec2754f-3baf-48a1-9b6a-744447327770,
QueryString:  ["persistentid"],  RawHandshake:  null,  Reconnecting:  True,  RequestUri:
http://localhost:8080/?persistentid=bec2754f-3baf-48a1-9b6a-744447327770 }

2017-04-21 16:21:47 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

2017-04-21 16:22:00 [Verbose] Protocol - OnFrameReady, type: Text

2017-04-21  16:22:00  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Start  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"tloID\":5}",  MessageType:  Text,  Controller:
"message", Topic: "settloid" }

2017-04-21 16:22:00 [Verbose] Protocol - VerifyController Message { Id: 0, QoS: FireAndForget,
Retain: False, Blob: null, Data: "{\"tloID\":5}", MessageType: Text, Controller: "message", Topic:
"settloid" }

2017-04-21  16:22:00  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Incoming:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"tloID\":5}",  MessageType:  Text,  Controller:
"message", Topic: "settloid" }

2017-04-21  16:22:00  [Verbose]  Enterprise  -  ScaleOut,  Direction  :  In,  Message  :
"{\"I\":0,\"Q\":0,\"R\":false,\"D\":\"{\\"tloID\\":5}\",\"C\":\"message\",\"T\":\"settloid\"}", Origin : Auto

2017-04-21  16:22:00  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Done  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"tloID\":5}",  MessageType:  Text,  Controller:
"message", Topic: "settloid" }
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2017-04-21 16:22:00 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

2017-04-21 16:22:00 [Verbose] Protocol - OnFrameReady, type: Text

2017-04-21  16:22:00  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Start  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "null", MessageType: Text, Controller: "message",
Topic: "gettloid" }

2017-04-21 16:22:00 [Verbose] Protocol - VerifyController Message { Id: 0, QoS: FireAndForget,
Retain: False, Blob: null, Data: "null", MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "gettloid"
}

2017-04-21  16:22:00  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Incoming:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "null", MessageType: Text, Controller: "message",
Topic: "gettloid" }

2017-04-21  16:22:00  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Outgoing:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "5", MessageType: Text, Controller: "message",
Topic: "gettloid" }

2017-04-21  16:22:00  [Verbose]  Enterprise  -  ScaleOut,  Direction  :  In,  Message  :
"{\"I\":0,\"Q\":0,\"R\":false,\"D\":\"null\",\"C\":\"message\",\"T\":\"gettloid\"}", Origin : Auto

2017-04-21  16:22:00  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Done  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "null", MessageType: Text, Controller: "message",
Topic: "gettloid" }

2017-04-21 16:22:00 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

2017-04-21 16:22:18 [Verbose] Protocol - OnFrameReady, type: Text

2017-04-21  16:22:18  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Start  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"9036ff0f-1e9e-4588-8028-
7dd92a9f6201\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello from cache to all  within TLO 5\"}",
MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "messagetlo" }

2017-04-21 16:22:18 [Verbose] Protocol - VerifyController Message { Id: 0, QoS: FireAndForget,
Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"9036ff0f-1e9e-4588-8028-
7dd92a9f6201\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello from cache to all  within TLO 5\"}",
MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "messagetlo" }

2017-04-21  16:22:18  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Incoming:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"9036ff0f-1e9e-4588-8028-
7dd92a9f6201\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello from cache to all  within TLO 5\"}",
MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "messagetlo" }

2017-04-21  16:22:18  [Verbose]  Enterprise  -  ScaleOut,  Direction  :  In,  Message  :
"{\"I\":0,\"Q\":0,\"R\":false,\"D\":\"{\\"GuID\\":\\"9036ff0f-1e9e-4588-8028-
7dd92a9f6201\\",\\"Sender\\":\\"ConsoleClient\\",\\"Data\\":\\"Hello  from cache  to  all  within  TLO
5\\"}\",\"C\":\"message\",\"T\":\"messagetlo\"}", Origin : Auto

2017-04-21  16:22:18  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Outgoing:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"9036ff0f-1e9e-4588-8028-
7dd92a9f6201\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello from cache to all  within TLO 5\"}",
MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "messagetlo" }

2017-04-21  16:22:18  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Done  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"9036ff0f-1e9e-4588-8028-
7dd92a9f6201\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello from cache to all  within TLO 5\"}",
MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "messagetlo" }

2017-04-21 16:22:18 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

2017-04-21 16:22:53 [Verbose] ProtocolHandshakeHandler - Reading Handshake

2017-04-21  16:22:53  [Verbose]  ProtocolHandshakeHandler  -  Protocol  Identified
"Rfc6455Protocol"

2017-04-21 16:22:53 [Verbose] RawHandshake: "GET /?persistentid=bec2754f-3baf-48a1-9b6a-
744447327770 HTTP/1.1

Host: localhost:9090

Connection: Upgrade

Pragma: no-cache

Cache-Control: no-cache

Upgrade: websocket

Origin: http://localhost:8080
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Sec-WebSocket-Version: 13

User-Agent:  Mozilla/5.0  (Windows  NT 10.0;  Win64;  x64)  AppleWebKit/537.36  (KHTML,  like
Gecko) Chrome/57.0.2987.98 Safari/537.36

Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch, br

Accept-Language: sv-SE,sv;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4

Sec-WebSocket-Key: wiGifBRAEugHBFBdgkQPRg==

Sec-WebSocket-Extensions: permessage-deflate; client_max_window_bits

Sec-WebSocket-Protocol: XsocketsNET

"

2017-04-21 16:22:53 [Verbose] Protocol - Resolve - Handshake: "GET /?persistentid=bec2754f-
3baf-48a1-9b6a-744447327770 HTTP/1.1

Host: localhost:9090

Connection: Upgrade

Pragma: no-cache

Cache-Control: no-cache

Upgrade: websocket

Origin: http://localhost:8080

Sec-WebSocket-Version: 13

User-Agent:  Mozilla/5.0  (Windows  NT 10.0;  Win64;  x64)  AppleWebKit/537.36  (KHTML,  like
Gecko) Chrome/57.0.2987.98 Safari/537.36

Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch, br

Accept-Language: sv-SE,sv;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4

Sec-WebSocket-Key: wiGifBRAEugHBFBdgkQPRg==

Sec-WebSocket-Extensions: permessage-deflate; client_max_window_bits

Sec-WebSocket-Protocol: XsocketsNET

"

2017-04-21  16:22:53  [Verbose]  ProtocolHandshakeHandler  -  Protocol  "Rfc6455Protocol"
Resolved

2017-04-21  16:22:53  [Verbose]  ProtocolHandshakeHandler  -  Handshake  OK:  "GET  /?
persistentid=bec2754f-3baf-48a1-9b6a-744447327770 HTTP/1.1

Host: localhost:9090

Connection: Upgrade

Pragma: no-cache

Cache-Control: no-cache

Upgrade: websocket

Origin: http://localhost:8080

Sec-WebSocket-Version: 13

User-Agent:  Mozilla/5.0  (Windows  NT 10.0;  Win64;  x64)  AppleWebKit/537.36  (KHTML,  like
Gecko) Chrome/57.0.2987.98 Safari/537.36

Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch, br

Accept-Language: sv-SE,sv;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4

Sec-WebSocket-Key: wiGifBRAEugHBFBdgkQPRg==

Sec-WebSocket-Extensions: permessage-deflate; client_max_window_bits

Sec-WebSocket-Protocol: XsocketsNET

"

2017-04-21 16:22:53 [Verbose] Protocol - New Connection { Name: null, CookieCollection: [],
Headers: ["host", "connection", "pragma", "cache-control", "upgrade", "origin", "sec-websocket-
version",  "user-agent",  "accept-encoding",  "accept-language",  "sec-websocket-key",  "sec-
websocket-extensions", "sec-websocket-protocol"], IsAuthenticated: False, IsSecureConnection:
False,  Origin:  "http://localhost:8080",  PersistentId:  bec2754f-3baf-48a1-9b6a-744447327770,
QueryString:  ["persistentid"],  RawHandshake:  null,  Reconnecting:  True,  RequestUri:
http://localhost:8080/?persistentid=bec2754f-3baf-48a1-9b6a-744447327770 }

2017-04-21 16:22:53 [Verbose] AuthenticationPipeline – GetPrincipal
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2017-04-21 16:22:53 [Verbose]  Starting heartbeat  for  protocol:  "Rfc6455Protocol"  and  client:
bec2754f-3baf-48a1-9b6a-744447327770

2017-04-21 16:22:53 [Verbose] Protocol - Start reading from transport

2017-04-21 16:22:53 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

2017-04-21 16:22:53 [Verbose] Protocol - OnFrameReady, type: Text

2017-04-21  16:22:53  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Start  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: null, MessageType: Text, Controller: "message",
Topic: "1" }

2017-04-21 16:22:53 [Verbose] Protocol - VerifyController Message { Id: 0, QoS: FireAndForget,
Retain: False, Blob: null, Data: null, MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "1" }

2017-04-21 16:22:53 [Verbose] Reading from property storage for id bec2754f-3baf-48a1-9b6a-
744447327770 - with values null

2017-04-21  16:22:53  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Outgoing:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"CI\":\"544b97fb-b9ac-419d-9b90-
5ed7f7e108ab\",\"PI\":\"bec2754f-3baf-48a1-9b6a-744447327770\",\"C\":\"message\"}",
MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "2" }

2017-04-21  16:22:53  [Verbose]  Controller  -  "message"  open  for  context  {  Name:  null,
CookieCollection:  [],  Headers:  ["host",  "connection",  "pragma",  "cache-control",  "upgrade",
"origin",  "sec-websocket-version",  "user-agent",  "accept-encoding",  "accept-language",  "sec-
websocket-key", "sec-websocket-extensions", "sec-websocket-protocol"], IsAuthenticated: False,
IsSecureConnection:  False,  Origin:  "http://localhost:8080",  PersistentId:  bec2754f-3baf-48a1-
9b6a-744447327770,  QueryString:  ["persistentid"],  RawHandshake:  null,  Reconnecting:  True,
RequestUri: http://localhost:8080/?persistentid=bec2754f-3baf-48a1-9b6a-744447327770 }

2017-04-21 16:22:54 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

2017-04-21 16:22:54 [Verbose] Protocol - OnFrameReady, type: Text

2017-04-21  16:22:54  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Start  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"tloID\":5}",  MessageType:  Text,  Controller:
"message", Topic: "settloid" }

2017-04-21 16:22:54 [Verbose] Protocol - VerifyController Message { Id: 0, QoS: FireAndForget,
Retain: False, Blob: null, Data: "{\"tloID\":5}", MessageType: Text, Controller: "message", Topic:
"settloid" }

2017-04-21  16:22:54  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Incoming:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"tloID\":5}",  MessageType:  Text,  Controller:
"message", Topic: "settloid" }

2017-04-21  16:22:54  [Verbose]  Enterprise  -  ScaleOut,  Direction  :  In,  Message  :
"{\"I\":0,\"Q\":0,\"R\":false,\"D\":\"{\\"tloID\\":5}\",\"C\":\"message\",\"T\":\"settloid\"}", Origin : Auto

2017-04-21  16:22:54  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Done  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"tloID\":5}",  MessageType:  Text,  Controller:
"message", Topic: "settloid" }

2017-04-21 16:22:54 [Verbose] Protocol - OnFrameReady, type: Text

2017-04-21  16:22:54  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Start  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "\"\"", MessageType: Text, Controller: "message",
Topic: "getfromcache" }

2017-04-21 16:22:54 [Verbose] Protocol - VerifyController Message { Id: 0, QoS: FireAndForget,
Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "\"\"",  MessageType:  Text,  Controller:  "message",  Topic:
"getfromcache" }

2017-04-21  16:22:54  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Incoming:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "\"\"", MessageType: Text, Controller: "message",
Topic: "getfromcache" }

2017-04-21  16:22:54  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Outgoing:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"5019eece-6bc0-4e07-b54d-
2ff769139105\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  to  all\"}",  MessageType:  Text,
Controller: "message", Topic: "getstoredmsg" }

2017-04-21  16:22:54  [Verbose]  Enterprise  -  ScaleOut,  Direction  :  In,  Message  :
"{\"I\":0,\"Q\":0,\"R\":false,\"D\":\"\\"\\"\",\"C\":\"message\",\"T\":\"getfromcache\"}", Origin : Auto

2017-04-21  16:22:54  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Outgoing:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"5019eece-6bc0-4e07-b54d-
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2ff769139105\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello  to  all\"}",  MessageType:  Text,
Controller: "message", Topic: "getstoredmsg" }

2017-04-21  16:22:54  [Verbose]  Protocol  -  IncomingMessage  Done  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget, Retain: False, Blob: null, Data: "\"\"", MessageType: Text, Controller: "message",
Topic: "getfromcache" }

2017-04-21  16:22:54  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Outgoing:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"fca880f9-5280-431a-8f40-
f1bdf35c221a\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello to all within TLO 5\"}", MessageType:
Text, Controller: "message", Topic: "getstoredmsg" }

2017-04-21 16:22:54 [Verbose] Protocol - Reading new frame from transport

2017-04-21  16:22:54  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Outgoing:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"fca880f9-5280-431a-8f40-
f1bdf35c221a\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello to all within TLO 5\"}", MessageType:
Text, Controller: "message", Topic: "getstoredmsg" }

2017-04-21  16:22:54  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Outgoing:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"9036ff0f-1e9e-4588-8028-
7dd92a9f6201\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello from cache to all  within TLO 5\"}",
MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "getstoredmsg" }

2017-04-21  16:22:54  [Verbose]  XSocketsPipeline  -  Outgoing:  Message  {  Id:  0,  QoS:
FireAndForget,  Retain:  False,  Blob:  null,  Data:  "{\"GuID\":\"9036ff0f-1e9e-4588-8028-
7dd92a9f6201\",\"Sender\":\"ConsoleClient\",\"Data\":\"Hello from cache to all  within TLO 5\"}",
MessageType: Text, Controller: "message", Topic: "getstoredmsg" }
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