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Automatiska e-postutskick vid postförsändelser till 
medlemmar hos Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

Sammanfattning

Detta är ett examensarbete på högskoleingenjörsnivå på KTH med inriktning datateknik. Arbetet 
innehåller beskrivning av hur man ska kunna lösa automatiserade e-postutskick vid händelser på ett 
ordersystem hos Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Arbetet beskriver ordersystemets 
databasstruktur samt övrig befintlig IT-infrastruktur. Resultatet av examensarbetet som presenteras i 
rapporten är två prototyper som ger två exempel lösningar på problemet med att skapa 
automatiserade e-postutskick. Första prototypen är tänkt att läggas i användargränsnittet för 
ordersystemet och skapa direkta e-postutskick från detta användargränssnitt. Andra prototypen är en 
klient och serverlösning som ska kunna göra e-postutskick från en annan dator än den som 
användargränsnittet finns på.   

Automatic email digest of mail to members of the Swedish 
Military Historical Library

Abstract

This is a thesis for Bachelor level at KTH focusing computer science. The work contains 
descriptions of how to solve the automated e-mail distribution of events in an order entry
system in Swedish Military Historical Library. The work describes the ordersystem database 
structure and other existing IT infrastructure. The results of the thesis presented in the report are two 
prototypes that give two examples of solutions to the problem of creating automated mailings. The 
first prototype is supposed to be in the user interface for order entry system and create 
directmailings from this user interface. Second prototype is a client/server solution that can do e-
mail mailings from a different computer than the user interface is installed on.



Förord
Jag vill tacka Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek för att ha fått möjligheten att få göra mitt 
examensarbete i denna unika miljö då jag är mycket militärt historieintresserad. Vill även passa på 
att tacka min examinator Anders Sjögren.

Tack

Stockholm den 25maj 2011

Jani Morko 



Innehållsförteckning

1 Inledning............................................................................................................................................1
1.1  Vilka är Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek?...........................................................................1
1.2 Vad är problemet........................................................................................................................1

2 Hur ser det befintliga systemet ut......................................................................................................2
2.1 Databasen ..................................................................................................................................2
2.2 Webbservern..............................................................................................................................3
2.3 Arbetsstationer...........................................................................................................................3
2.4 E-postservern.............................................................................................................................3

3 Teoretiska grunder i arbetet...............................................................................................................4
3.1 Vad är ett orderhanteringssystem?.............................................................................................4
3.2 Från order till faktura.................................................................................................................5
3.3 E-postservrar..............................................................................................................................5

3.3.1 Säkerhet för e-post.............................................................................................................5
3.3.2 MX-record..........................................................................................................................6
3.3.3 Ehlo servern.......................................................................................................................9

3.4 Programmeringsspråk..............................................................................................................11
3.4.1 C#.....................................................................................................................................11
3.4.2 Java...................................................................................................................................11
3.4.3 C samt C++......................................................................................................................11

3.5 XML ........................................................................................................................................12
3.6 Nätverkstrafik med Sockets.....................................................................................................13
3.7 Sockets med ökad säkerhet......................................................................................................14
3.8 Analysera nätverkstrafiken......................................................................................................15

4 Metod och utvecklingsmiljö för detta projekt.................................................................................18
4.1 Arbetsflödet..............................................................................................................................18
4.2 SQL Server 2008 R2................................................................................................................20
4.3 Databasen Northwind..............................................................................................................21
4.4 Utvärdering av e-postservrar...................................................................................................22

4.4.1 hMailServer för Windows................................................................................................22
4.4.2 postfix med courier för Linux..........................................................................................22

5 Lösningsförslag med två alternativ.................................................................................................23
5.1 Saker som inte går ändra på ....................................................................................................23
5.2 Exempel på ett e-postutskick...................................................................................................25
5.2 Den snabba Postpac lösningen ................................................................................................26
5.3 Den mer långsiktiga lösningen................................................................................................27

6 Utvärdering av lösningsförslag........................................................................................................28
6.1 Utvärdering av snabba lösnings förslaget................................................................................28
6.2 Utvärdering av det längre lösningsförslaget............................................................................28
6.3 Vad borde utvecklas vidare......................................................................................................29

6.3.1 Få ut informationen till en hemsida.................................................................................29
6.3.2 Säkerheten........................................................................................................................29
6.3.3 Skicka SMS......................................................................................................................29



1 Inledning
Denna rapport är en del av ett examensarbete som utförts som en del i en 
högskoleingenjörsutbildning med inriktning mot datateknik. Arbetet har utförts hos Svenskt 
Militärhistoriskt Bibliotek och gick ut på att skapa automatiserade e-postutskick i samband med 
postförsändelser till föreningens medlemmar. Syftet var att kartlägga tekniker och hitta en lösning 
för att möjliggöra e-postutskicken. Ett annat mål var att få fram en prototyp som kunde visa hur och 
även att det skulle gå att lösa e-postutskicken.  

1.1  Vilka är Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek?

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB) är Sveriges största intresseforum för militärhistoria. 
Målsättningen är att värna det militärhistoriska kulturarvet och att verka försvarsfrämjande. 
SMB drivs av en stiftelse utan vinstintresse där eventuellt överskott från bokförsäljningen oavkortat 
går till nya spännande bokprojekt [SMB hemsida]. Vid sidan av SMB:s omfattande egenproduktion 
av böcker tillhandahålls så gott som all läsvärd militär litteratur som ges ut i Sverige och Finland. 
Detta skapar ett stort antal medlemmar. För att öka dessa medlemmars upplevelse vill SMB införa 
automatiserad e-postutskick av olika typer. Varav utskick vid postförsändelser var det mest akuta. 

1.2 Vad är problemet

Tanken är att dessa automatiserade e-post utskick i första hand ska minska antalet icke uthämtade 
postpaket. Detta då man hos SMB sett ett mönster på att skickade paket inte alltid blir uthämtade av 
medlemmarna. Man antar att detta beror på att medlemmarna inte alltid vet att det är ett paket från 
just SMB som kommit och borde hämtas ut. 

Det fanns även andra önskemål med andra typer av automatiserade e-postutskick. Men SMB fann 
att problemet med icke uthämtade paket hade större vikt. Vikten av detta beror på att det finns ett 
ekonomiskt intresse i att kunna motverka trenden då medlemmar inte alltid hämtar ut sina paket på 
posten. Den stora ekonomiska förlusten beror inte på själva postens avgifter utan den administrativa 
kostnaden som går åt då någon måste packa upp samt återinföra produkter i systemet igen när dessa 
kommit i retur. 

Man har på SMB misstänkt att det finns ett samband mellan icke uthämtade paket och att SMB inte 
lyckats nå ut till sina medlemmar om deras leveranser. Det som existerar idag är den avi som 
kommer från posten. Ett antagande är att informationen på postens avi inte alltid är tillräckligt 
informativ vad gäller försändelsens innehåll. Därför vill man från SMB:s sida öka på informationen 
till medlemmar med ytterligare ett e-postutskick som mer i detalj beskriver vad paketet innehåller.   
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2 Hur ser det befintliga systemet ut
SMB har idag ett fungerande IT-system som består av ett flertal delar vilka är utspridda över stora 
delar av Sverige. Att allt ligger utspritt på stora avstånd från Stockholm där SMB:s huvudkontor 
ligger kommer sig av att olika samarbetspartner till SMB råkar vara belägna på andra orter. 
Avståndet märks inte då Sverige håller god standard vad gäller IT- infrastruktur och snabba 
nätverkshastigheter i hela landet. Man märker inte större skillnad på responstiden från dessa 
utspridda delar i systemet beroende på var de ligger i landet.

Detta arbete har börjat med en studie i hur SMB:s nuvarande system är uppbyggt för att kunna hitta 
hur man skulle kunna rikta arbetet för att kunna lösa det givna problemet. Den bild man får över det 
existerande nätverket är att den består tre viktiga huvuddelar. Delarna kan man se på figur1 på 
nästkommande sida. 

Som man kan se på figur 1 finns det en databas i Skånska Skurup där SMB:s logistik vad gäller 
lager och databas ligger outsourcad [Postpac].  Webbservern har under detta arbete blivit 
uppgraderad och ligger nu i Norrland. Mitt emellan dessa ligger sedan SMB:s huvudkontor i 
Stockholm.

2.1 Databasen 

Idag finns som sagt tidigare hela SMB:s databas på en server hos Postpac i Skåne. Man har där valt 
att använda en databas av typen Microsoft SQL 2008 R2 som är den nyaste databasen från 
Microsoft i skrivande stund. Databasen är kopplad till ett användargränssnitt för ordersystemet. 
Detta användargränssnitt är egenutvecklat av Postpac i programmeringsspråket C#. Under arbetet 
med examensarbete har det inte givits någon möjlighet att få titta på koden till detta 
användargränssnitt.  

För att kunna utföra arbetet har det kommit instruktioner från Postpac om att skapa en kod som kan 
läggas in i deras system. Jag har inte haft några möjligheter att provköra någon av min C#-kod mot 
vare sig den skarpa databasen eller provköra delar som jag skapat för denna del av systemet. Vid 
förfrågan gavs det instruktioner från Postpac att skapa kod som tar ett fakturanummer och sedan 
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Figur 1: Nuvarande systemdelar hos SMB



med hjälp av detta nummer hittar tillhörande information i databasen. En begränsning var att 
programmet är tvunget att vara skrivet i C# för att kunna läggas in i det redan existerande 
användargränssnittet.  

Det gavs dock tillgång till att titta i den existerande databasen genom en lånad dator på SMB:s 
huvudkontor. Detta tillsrammans med en fil av databasstrukturen visade att databasen ser ut som ett 
normalt ordersystem vilket beskrivs mer ingående senare i denna rapports teoridel.  
 

2.2 Webbservern

Under arbetet med detta examensarbete som pågått under vårterminen 2011 har det hänt 
förändringar vad gäller webbservern. Detta beror på att hos SMB fann att en plats på ett webbhotell 
inte räckte för den belastning som det innebar att driva SMB:s nya webbsida. Det som skapade de 
nya prestandakraven är den ökning av streamad media i form av filmklipp. Då SMB marknadsför 
sina filmer med smakprov på hemsidan vilket kommer öka kraven också i framtiden. Det var därför 
ett krav att skaffa en bättre plats för hemsidan som kunde stödja den högre belastningen. Detta 
gjorde att man uppgraderade sig till en egen server istället för endast en plats för hemsidan hos ett 
webbhotell.

SMB:s hemsida är i botten en Joomla lösning [Joomla]. Joomla är en av marknadens ledande 
webbportalklösningar som erbjuder mängder med färdiga tilläggspaket. Joomla är utvecklat i 
PHP(Hypertext Preprocessor) vilket är ett skriftspråk som körs på många webbservar med dynamiskt 
innehåll.  

2.3 Arbetsstationer

SMB hyr idag lokaler inne hos FHS (Försvarshögskolan) som ligger på Drottning Kristinas väg i 
Stockholm. Idag hyr SMB ett antal stationära arbetsdatorer från FHS. Då datorerna tillhör FHS så 
råder det strikta regler vad gäller säkerheten. Inga andra datorer än de som tillhandahålls av FHS får 
anslutas till det fasta nätverket som finns på Försvarhögskolan. Det betyder att när man vill använda 
andra datorer får man antingen hyra in sig på det enda existerande trådlösa nätverket som även det 
tillhandahålls av FHS eller så får man använda sig av en 3G anslutning från Telenor. Det enda 
fungerande 3G-nätverket som fungerar i byggnaden är just Telenor. 

Tillgången på arbetsstationer har varit relevant för detta arbete då det varit en av de begränsningar 
som styrt utvecklingen av egen utvecklingsmiljö. Det har varit omöjligt att utföra utveckling på 
plats hos SMB då det inte funnits tillgång att installera de program som krävts. 

2.4 E-postservern

Då SMB hyr in sig i FHS lokaler har man även valt att hyra in sig på en av FHS driven e-posttjänst. 
Gränssnittet mot denna e-posttjänst är ett vanligt webbgränssnitt av typen Outlook Web App som 
liknar KTH webmail. Men då jag frågat om möjligheten att använda denna e-postserver i mitt arbete 
för att skicka e-postutskick har jag förstått att det inte var möjligt. 

Men nu när man bytte till den nya servern för webbsidan öppnade man också möjligheter för att 
driva en egen e-postserver. 
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3 Teoretiska grunder i arbetet
För att ge större förståelse för lösningsförslagen som finns senare i denna rapport kommer här lite 
teoretiska delar som förhoppningsvis ska kunna ge mer underlag för den som inte är så insatt i 
datorteknik. Då detta arbete bara föreslår lösningar för att skapa automatiserade e-postutskick så bör 
den som slutligen driftsätter systemet ha förståelse i vissa vitala delar. Det är orderhateringsystem 
samt fakturasystem då dessa är informationsbasen för e-postutskicken. Det krävs även kunskaper 
om MX-records, ehlo fraser samt analys av nätverkstrafik. Dessa tre delar är viktiga för att kunna 
felsöka systemet under utveckling. Andra delar som XML samt programmeringsspråk är med i detta 
arbete som stöd för den som senare vill ta ett beslut för vilken typ av lösnings som ska bli driftsatt. 
Det kan då vara bra att ha en liten inblick i dessa delar.

3.1 Vad är ett orderhanteringssystem?

SMB:s databas skulle kunna förklaras som ett orderhanteringssystem, som håller information om 
vad som är beställt och av vem. Det vanliga ordersystemet har fyra viktiga tabeller som skulle 
kunna sägas utgöra grunden. SMB:s databas har dom fyra klassiska beståndsdelarna. För att grafiskt 
visa dessa fyra beståndsdelar så kan man rita upp detta som i Figur 2:

En närmare beskrivning av dessa delar i Figur 2:

• Orderrad 
En tabell som innehåller information om vilken produkt som tillhör vilken specifik order. 
Tabellen har också en kolumn för antalet av varje beställd produkt  så man slipper upprepa 
en rad i tabellen flera gånger vid fall då någon beställt flera av samma produkt. Denna tabell 
hittas också i SMB:s databas under namnet tblOrderRow (se bilaga 3).

• Produkter
Detta är en tabell som innehåller information av det utbud av produkter man vill kunna 
tillhandahålla för beställning. Här kan det även förekomma information om lagerstatus samt 
produktens vikt och storlek. Denna tabell kallas för tblProduct i SMB:s databas (se bilaga 4).

• Kunder
I SMB:s fall består denna av medlemmarna. Man hittar i denna tabell information om 
kontaktuppgifter även om det i SMB:s fall finns en separat tabell för postadresser. Detta för 
att slippa redundans då en medlem kan ha olika adresser vid olika tidpunkter. Denna tabell 
heter tblCustomer i SMB:s databas (se bilaga 2).
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• Order
I ordertabellen kopplas kunden med dom orderrader som är aktuella (se bilaga 1).

3.2 Från order till faktura

Ett system för att hantera fakturor har i stort sett samma uppbyggnad som ett system som hanterar 
ordrar. Man skapar ett fakturahanteringssystem genom att byta tabellerna för order samt orderrad 
mot tabeller för faktura och fakturarad. Man använder fortfarande samma kundtabell samt samma 
produkttabell. Detta kan ses i Figur 3:

I SMB:s fall går en order till faktura då den blivit packad och ivägskickad. Detta sker rent fysiskt då 
den som på lagret varit ansvarig för att packat produkterna kvitterar att detta är gjort i Postpacs 
användargränssnitt. De två tabellerna som motsvarar fakturarad samt faktura går att hitta i SMB:s 
databas där fakturarad heter tblInvoiceRow (se bilaga 5) och motsvarande fakturatabell heter 
tblInvoiceHeader(se bilaga 6).  

3.3 E-postservrar

Då detta arbete bygger på att skicka e-post så måste man ha tillgång till e-postserver. Här följer en 
mer teoretisk beskrivning om lite hur dessa servrar fungerar.

3.3.1 Säkerhet för e-post

Internettrafik är adresserat genom något som kallas IP-adresser. Det kan beskrivas som postadress 
som man kan skicka sina paket till. Men det finns även något som kallas portar. Det kan närmast 
beskrivas som olika lägenheter på samma postadress. Om man skulle se en e-postserver som boende 
i en fysisk lägenhet så räcker det inte med att komma till rätt hus utan man måste även gå in och 
knacka på rätt lägenhetsdörr d.v.s. det som motsvarar nätverksport.

Och då dom flesta har hört talas om brandväggar så skulle dessa kunna förklaras med en 
vaktmästare som spärrar vissa dörrar(portar) för trafik. Flertal internetleverantörer spärrar port 25 
vilket är den porten som utgående e-post använder. Anledningen till att flera internetleverantörer 
begränsar trafiken för utgående e-posttrafik är att en dåligt konfigurerad e-postserver lätt kan 
missbrukas för spammejl. Det är inte så svårt att missbruka en e-postserver om den saknar 
användarautentisering. Detta då vem som helst kan använda denna server och skicka vad dom vill. 
Man brukar därför normalt använda någon typ av säkerhet mot obehöriga användare.

Men då många internetleverantörer spärrar port 25 så har man löst problematiken med en reläserver 
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som trafiken kan gå ut igenom. På detta sätt kan internetleverantörer förhindra att deras nätverk 
används av spambotar. Spambotar är  ett program som letar upp e-postadresser från internet genom 
att  automatiskt söka igenom olika forum och hemsidor. När spamboten hittar en e-postadress så är 
dess nästa steg att skicka reklam eller någon annan typ av spam-post. 

Så för att förhindra dessa spambotar som beskrivs på föregående sida så har flertal 
intenetlevarentörer tagit kontrollen över e-posttrafiken på sina nätverk genom att endast tillåta e-
posttrafik genom deras egen reläserver. Det som skiljer sig lite mellan internetleverantörerna är hur 
autentiseringen på dessa reläserverar fungerar. Om man tar Bredbandsbolaget kan man fritt ansluta 
med t.ex. Telnet till deras reläserver och skicka e-post utan någon som helst annan kontroll än att 
just den anslutande kommer från en av  Bredbandsbolagets nätverksadresser. Andra leverantörer har 
andra lösningar som gör att man måste skicka en autentisering för att kunna skicka ut e-post. Det 
kan betyda att man måste ange ett användarnamn samt lösenord för att få tillgång till att skicka e-
post genom reläservern.  

3.3.2 MX-record

Det man bör veta om den inkommande e-posttrafik är användningen av något som kallas MX(mail 
exchanger) record och denna är till för att en SMTP server ska veta vart den ska vidarebefordra sina 
meddelanden. Informationen om MX-record tillhandahålls av DNS servrar. Det normala är att större 
företag har flera e-postservrar knutna till sin domän. Och man kan då i en mx slagning se vilken 
prioritet dessa har. Om man har flera e-postservrar till samma domän så har dessa en rangorning 
som berättar vilken server som först ska kontaktas. Anledningen till att vilja ha flera e-postservrar är 
att för att få möjligheten att hela tiden ha en backupserver om den första skulle gå sönder. Och 
ibland vill man även lastballansera vilket kan vara aktuellt om det är ett domännamn som används 
väldigt mycket för e-post exempelvis gmail.com. Det finns enkla sett att kontrollera sin domän, att 
man konfigurerat sin MX record rätt vilket är Linux kommandot ”dig mx” som visas i Figur 4:
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Som illustartion 4 på föregående sida visar fanns  det två e-postservrar hos Försvarshögskolan 
under min slagning för att se vart e-post till smb.nu hamnar. Man ser tydligt dom två 
e-postservrarna med namnen ”mail1.fhs.se” samt ”mail2.fhs.se” . Om man vill veta mer om vem IP- 
adressen tillhör kan man använda kommandot ”whois” vilket ger mycket information i många fall. 
På min kontroll av IP- numret från tidigare MX- uppslagning blev så  mycket information , att jag 
inte kunde få med hela texten i skärmdumpen som visas i Figur 5:
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Figur 4: Exempel av kommandot "dig mx"



I den här bilden(Figur 5) kom inte all text i terminalfönstret med, men förhoppningen är, att man 
ska kunna se vilken typ av information som finns tillgänglig. Man ser vilka IP- adresser som finns i 
nätverket samt kontaktuppgifter och ansvarig för denna del av internet. Man kan även utläsa att 
adresserna är monterade mot Swedish University Computer Network [SUNET].
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3.3.3 Ehlo servern

När en e-postserver pratar så liknar det till en viss del om en vanlig konversation. Då dom flesta 
konversationer börjar med en hälsningsfras så har man även i konversationen med en e-postserver. 
Och då man hälsar på en e-postserver så heter det ”ehlo” vilket ska påminna om engelskans ”hello”. 
För att prova en konversation kan man prova detta genom ett verktyg som heter telnet. Telnet finns 
både i Windows och i Linux.  En konversation börjar med att man skapar kontakten med sitt Telnet- 
kommando i en terminal. Man bör veta att detta inte fungerar på alla e-postservrar då dom kan 
arbeta på olika portar samt med olika autentiseringsmetoder men för att visa mot en vanlig öppen 
server så kan det se ut som visas i Figur 6: 

En förklaring av konversation i Figur 6 steg för steg:

1. telnet qangas.zapto.org 25
Telnet används för att skapa kontakten där qangas.zapto.org är namnet på servern som blir 
kontaktad. Och siffran 25 är porten man vill ta kontakt igenom vilket är den normal porten 
för ansluta till en SMTP-server som i detta fall. I detta fallet finns qangas.zapto.org:s MX-
record angiven hos no-ip.org som är en tjänst som använd om man saknar fast IP- adress. 
Lösningen för att kunna ha en server då man saknar en fast IP- adress är att ha ett program 
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Figur 6: Exempel av en konversation med en e-postserver via  
telnet



som med  jämna mellanrum kontrollera den dynamiskt tilldelade IP- adressen och skickar 
denna till en reläserver som länkar trafiken till min dynamiska adress. Detta är inget 
problem som är aktuell för SMB då dessa betalar för en fast IP- adress samt äger sitt 
domännamn.

2. Trying 192.168.0.4...
Svaret är att den efter en DNS slagning märker att servern ligger på samma dator som jag 
frågar från ,vilket råkar vara IP- adress 192.168.0.4 .  Så kontakt tas via port 25 på denna 
adress.

3. Connected to qangas.zapto.org
Betyder att det fanns något som lyssnar på den angivna adressen samt porten.

4. 220 qangas.zapto.org ESMTP postfix (Ubuntu)
Server presenterar för den anslutande klienten och berättar att den kör smtp. Den ger även 
informationen att den är en postfix server på en Ubuntu server. Denna information går att 
ändra om man vill ha ett annat meddelande. Detta råkar bara vara standardmeddelandet.

5. ehlo qangas.zapro.org
Hälsningsfrasen som inleder konversationen med e-postservern.

6. 250-.....
Efterföljande raderna som börjar med 250 är servern som berättar vilka anslutnings 
möjligheter som erbjuds. Som exempel raden ”250-STARTTLS” betyder att servern 
erbjuder TLS anslutning som är en form av SSL.  

7. MAIL FROM:  samt RCPT TO:
Om man vill skicka ett e-post meddelande anger man vem som är avsändare och till vilken 
adress man tänkt skicka till. Servern svarar ”OK” då dessa kommandon fungerar.

8. DATA
För att ange sitt meddelande anger man ”DATA” det är sen fritt att skriva sitt meddelande. 
Jag skrev ”hej” och avslutade med punkt samt ”return” vilket gjorde att hela meddelandet 
har alla komponenter och man ser att server returnerar ett könummer som bekräftar att 
meddelandet hamnat i kön. Könumret kan även användas för felsökning om det skulle 
behövas. 

9. quit
När man känner sig klar kan man avsluta sin konversation med kommandot quit. Och man 
ser då hur kontakten avbryts.

Det man kan lära av detta exempel är hur en e-postserverkonversation ser ut samt även hur lätt det 
är att missbruka en server som saknar autentisering. Det går lätt att installera en e-postserver men 
det är viktigt att få säkerheten att hålla en god nivå för att slippa få e-postserver missbrukad
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3.4 Programmeringsspråk

Ingångsvärdet för detta arbete gav stora avgränsningar vad gällde programmeringsspråket. Dessa 
avgränsningar beror endast på Postpacs användargränssnitt som var gjort i C#. Detta då det ska gå 
integrera den nya koden i prototypen med det befintliga användargränssnittet. Men om man skapar 
ett litet program som uppfyller kraven för att fungera inom ramen för kraven som ställs för 
användargränssnittet hos Postpac och får detta program att kommunicera med ett annat program 
som kan vara skrivet i något annat språk så underlättar det kraftigt.

I bilaga 8 finns en prototyp i programmeringsspråket Java som kommunicerar med prototypkoden 
för användagränssnittet i bilaga 9. Men man skulle kunna välja fritt ibland programmeringsspråk 
bara man arbetar sig ifrån avgränsningen som skapas av Postpacs användargränssnitt. Anledningen 
till Java är att det är lättare att skapa något i ett programmeringsspråk man tidigare studerat. 
Huvudsaken i valet av programmeringsspråk är att det finns stöd för alla delar som man vill utföra 
vilket kan vara e-post, XML samt sockets. Det kan vara på sin plats att nämna några av dom 
möjliga valen av programmeringsspråk:

3.4.1 C#

Är ett mycket bra programmeringsspråk med stöd för det mesta. Det enda tråkiga är att man måste 
använda Microsofts egen utvecklingsmiljö som kallas Visual Studio. Till detta arbete gick det inte 
att använda Linux motsvarighet till Visual Studio som kallas Mono [Mono]. Det som händer är att 
det finns inte stöd för allt i Mono. Detta märks om man försöker skapa program för e-post utskick. 
Så man är tvungen att gå över till Visual Studio för att kunna arbeta skapa kod som kan läggas in i 
användagränssnittet hos Postpac. Men är man redo att vara plattformsberoende så är C# ett bra 
programmeringsspråk. Det är enkelt språk med mycket dokumentation och många färdiga objekt 
och stöd för saker som e-post samt olika socket typer. Tyvärr så märker man att dokumentationen 
lätt är ganska grund även om den är omfattande. Det var lätt att komma igång men utvecklingen 
stannade fortare än om man jämför med Java. Det har varit svårare att hitta information i C# om hur 
man skapar olika säkra nätverksanslutningar. Om man jämför med Java där det är lättare att hitta 
den informationen på internet och i böcker.   

3.4.2 Java

Java är ett plattformsoberoende språk som går att använda på dom flesta miljöer från mobiltelefoner 
till både Windows samt Linux. Java är inget hårdvarunära språk utan körs i virtuell miljö på datorn 
vilket gör att det är samma kod-standard som används oavsett vilken plattform man använder. Den 
stora fördelen är att det är gratis och man hittar många exempel koder på internet. En vanlig 
utvecklingsmiljö till Java är Eclipse [eclipse] vilket påminner mycket Visual Studio som används 
vid C# utveckling. Den stora skillnaden mot C# är att en Java utvecklare inte är låst till Microsoft. 
Det som har nämnts som nackdel tidigare för Java är att programmen gjorda i Java skulle vara 
långsammare än dom mer hårdvarunärma programmeringsspråken. Detta är inget som man märker 
av idag. 

3.4.3 C samt C++

C är ett programmeringsspråk finns för alla plattformar. En vidare utveckling av C heter C++ och är 
mer objektorienterat. Vid studier av möjligheten att programmera en prototyp i C eller C++ så syns 
inga uppenbara hinder. Man bör hos C-språken skilja på ANSI-standard vilket är 
plattformsoberoende. Samt att det finns vissa kod-standarder som är bundna till specifika 
plattformar. 
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3.5 XML 

Den stora delen i lösningen är att få iväg ett XML utskick från Postpacs server till SMB:s 
webbserver. XML(eXtensible Markup Language) är ett sätt att spara text i ett dokument i på ett 
väldigt standardiserad form. Ett XML dokument är också sökbart och kan kombineras med olika 
programmeringsspråk samt är ett väldigt användbart sätt att spara information på. För att beskriva 
XML- kod  kan man säga att det mycket påminner om ett HTML dokument vid första anblick. 
Vilket kan ses i Figur 7 som är hämtat just den typen av kod som skickats mellan min C# klient och 
min JavaServer i mina prototypprogram. 

Man ser lätt en likhet mellan HTML kod och XML. Båda har ett system av starttag samt sluttag som 
håller information mellan sig. Om man i Figur 7 vill hitta förnamnet så står det mellan start tagen 
<LastName> samt slutagen </LastName> .
 
Anledningen till att XML är så användbart som medium för dataöverföring är att det följer W3C-
standard [w3c]. W3C är en organisation som arbetar för standarder som kan ena utvecklingen på 
internet. Detta gör att XML styrs av en standard som alla programmeringsspråk måste anpassa sig 
till.  Även databaser har verktyg som gör att man lätt kan få ut informationen i form av ett XML. 

En annan fördel är att man kan ta skickade XML strängar och spara dessa som XML dokument på 
webbservern. Det skulle då gå att skapa en dynamisk webbsida som låter en medlemmarna titta på 
deras leveranser samt fakturor. Så genom att få en XML fil till webbservern kan man utveckla 
vidare och få mer användning utöver bara e-post utskick.
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<LastName>Michael</LastName>
<FirstName> Holz</FirstName>

<ContactTitle>Sales 
Manager</ContactTitle>

<Address>Grenzacherweg 237</Address>
<City>Genève</City>

<PostalCode>1203</PostalCode>
<Country>Switzerland</Country>

Figur 7: Exempel på XML



3.6 Nätverkstrafik med Sockets

Exempel lösningen med sockets som presenteras senare använder TCP. Detta pågrund av att om 
man vill utveckla vidare med bättre säkerhet måste man använda TCP i grunden då alla säkra socket 
lösningar körs på TCP. Så detta stycke är till för att förklara närmare just vad TCP är. 

I en av prototyperna finns en nätverksförbindelse mellan de två delarna. Denna typ av förbindelse 
kallas socket.. Socket är en envägs eller en tvåvägsförbindelse mellan två noder i ett nätverk. En 
envägsförbindelse kallas för UDP samt en tvåvägsförbindelse kallas för TCP:

• Transmission Control Protocol (TCP)
TCP är ett kommunikationsätt som innebär att man genom handskakningar etablerar en 
kontakt(se Figur 8). På detta sätt säkerställs kommunikationen mellan dom två noderna. 
Handskakningen sker i tre steg. Först skickar den som vill ansluta (Klienten) en SYN till 
maskinen som man vill ansluta till(Servern). För att klienten ska veta att servern är redo så 
skickar servern en SYN-ACK tillbaka. Sista steget är för klienten berätta att den fick svar 
från servern genom att skicka en tredje handskakning tillbaka som kallas ACK. Man kan på 
detta sätt säkerställa att båda parter är redo för kommunikation. TCP socket är det som jag 
använder mellan min prototyp klient och server. Anledningen till att välja TCP är att den är 
lättare att bygga vidare på om man vill skapa en säkrare anslutning i framtiden. 

• User Datagram Protocol (UDP)
Jämfört med TCP skapas i UDP ingen bekräftelse på förbindelsen fungerar genom att utföra 
handskakningar. Kommunikationen sker då mer direkt och vilket kan vara till nytta då man 
inte vill ha fördröjningar eller vill behandla kommunikations kontrollen högre upp i 
nätverkslagren.
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Figur 8: TCP handskakningens tre steg

Figur 9: UDP 



3.7 Sockets med ökad säkerhet

Då en av lösningarna som presenteras i detta arbete behöver ökad säkerhet innan den tas i drift kan 
det vara bra att veta vad den ökade säkerheten skulle bestå av. Därför följer här en kort beskrivning 
av sockets med ökad säkerhet. Efter att läst detta kommer en text med analysera nätverkstrafik där 
problem med okrypterade sockets visas genom analyser av nätverket. Dessa teoretiska delar ska 
förhoppningsvis belysa det som måste utvecklas för att kunna driftsätta prototyperna som 
presenteras senare i detta arbete. 

Socket är bra men trafiken är normalt oskyddad. Därför är den vanliga lösningen att man använder 
SSL (Secure Socket Layer) vilket är en krypterad socket lösning som är vanlig idag exempelvis på 
flertal hemsidor på internet. SSL förklaras enklast med handskakningar där man utbyter nycklar 
mellan klient samt server. Det finns även möjligheter att säkerställa identiteter på internet med hjälp 
av ett certifikat. Dessa certifikat finns både att köpa samt går att skapa själv. Jag använder OpenSSL 
som finns gratis till Linux. Och genom att skapa ett certifikat kan någon som ansluter till mig se att 
det är min server den ansluter till och att man inte blir utsatt för en mellanhand i form av en så 
kallad (Man in the middle attack). Det är troligtvis den typen av attack som är troligast att bli utsatt 
för i fallet med mitt exempelprogram. Då trafiken i vanlig trafik går okrypterad så går den avlyssna.
Att det finns ett säkerhetshål bör man ställa mot att om man väljer den mest hårdknäckta 
krypteringen så blir också drifttagandet känsligare vad gäller programmering. Då jag provat SSL 
sockets gäller det hålla tungan rätt i munnen och ha kontroll över vilken krypteringsmetod man 
skickar med och vilken man tar emot med. Det finns många typer av krypteringsmetoder att välja 
mellan. Det är allt från DES.MD5,DSA,RC4 och SHA-1 för att nämna några av dom vanligaste. 
Och ofta finner man sig själv att behöva skapa om certifikatet, vilket skapar stora problem då man 
måste räkna med att det kommer bli svårt att påverka kod hos klienten som ligger hos Postpac.
Om man vill öka säkerheten bör man lägga tiden på servern som i detta lösningsförslag kommer 
ligga på Ubuntu servern. Här kan man försöka hindra att obehöriga använder den öppna porten som 
serverprogrammet ligger och lyssnar på. Och har man då kunskaper på hur ingående meddelanden 
ser ut skulle man kunna skicka ett liknande och får serverprogrammet att skicka ut detta som en e-
post. Att att ta reda på hur ett meddelande ser ut kan man göra om man tjuvlyssnar på trafiken. Så 
en attack är fullt möjligt om man har tid och motivation. Men det är mer troligt att någon som vill 
attackera servern i första hand går på att attackera en dåligt konfigurerad e-post eller webbserver. 
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3.8 Analysera nätverkstrafiken

Denna del av arbetet är viktig för att förstå säkerhetsproblem med det andra lösningsförslaget senare 
i detta arbete. Senare visas en skärmdump av problemet samt hur eventuellt någon skulle kunna 
utläsa viktig information från trafiken om man inte höjer säkerheten. 

Vid felsökning kan det vara bra att analysera nätverkstrafiken. Det finns ett flertal verktyg som är 
användabara för ändamålet. Ett väl fungerande och beprövat alternativ heter Wireshark. En 
skrämdump() från detta program gör att jag förhoppningsvis ska kunna visa hur en anslutning 
mellan prototypprogrammen i bilagan ser ut då dessa kommunicerar. Detta visas i Figur 10. 

Detta kan vara mycket information så en kort förklaring av vissa utvalda delar: 

• 192.168.2.4 samt 192.168.2.9

Detta är IP-adresser för datorerna som kör programmen. Det som bör nämnas är att båda 
adresserna är tilldelade till samma fysiska nätverkskort då Windows körs på en virtuell 
maskin.

• boinc-client>freeciv

Här använder jag portar som egentligen är till för andra program. Så analysverktyget 
Wireshark tror här att det är ett spel som heter Civilization(freeciv) som körs. Detta beror på 
att klienten kommunicerar till servern genom att använda porten 5556 . Även boinc-client 
beror på att Wireshark tolkar port 1043 som är den utgående porten hos klienten som 
tillhörandes en boinc-client. Så man bör inte vilseledas av texten som Wireshark sätter till 
portarna.

•   SYN, ACK samt FIN

Här ser man tydligt handskakningarna som sker för en TCP anslutning. Där FIN är ett sätt 
att bekräfta att man vill avsluta anslutningen. 
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Figur 10: Wireshark fångar trafiken mellan prototyp programmen



För att påvisa en brist i en av prototyperna har jag valt att visa lite närmare på trafiken genom att 
visa ett specifikt paket. Figur 10 visar en skärmdump av Wireshark där fältet för vad som finns i 
paket 30 har förstorats.

Om man nu tittar på vad som sänds i paket 30 så ser man att det är delar av XML filen som 
skickades. Här kan man tydligt avläsa exempelvis en e-postadress som är ”pluggis@kth.se”. Detta 
syns om man tittar vad som står starttagen samt sluttagen med namnet Email. Med denna enkla 
skärmdump(Figur 11) kan man belysa hur sårbar informationen är om den sänds okrypterad via 
internet. Detta kan accepteras på två sätt, antingen genom att anse att informationen inte kräver 
kryptering eller att man bör utveckla vidare och lösa detta.
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Figur 11: Hur man kan avläsa okrypterad traffik

mailto:pluggis@kth.se


  

Det som man skulle behöva utvecklas för att få den andra prototypen att bli bättre, är är att göra 
trafiken säkrare. Här följer en skärmdump av trafiken då den är som säkrast. Under detta arbete 
skapades en client och en server i Java som autentiserar varandra med certifikatfiler åt båda hållen. 
Vi kan i exemplet titta på trafiken som går i en krypterad SSL tunnel mellan dom två parterna:

Det första man ser är att i fältet längst ner i programmet är att det här inte visas någon läsbar 
klartext. Alla paketen som finns liknar paket 12 och man kan inte tyda någon tydlig trafik i klartext. 
Vill man kunna se informationen i klartext måste man kunna dekryptera paketen med  de rätta 
nycklarna. Det som i själva verket skickades i detta exempel var en tydligt läsbar textsträng som 
hämtades från en textfil. 

En viktig detalj här är rad 6 till 8. Detta är inte den krypterade trafiken utan en trevägs 
handskakning för att skapa en TCP anslutning. Först när man har skapat sin TCP anslutning så kan 
man skapa en krypterad SSL tunnel.

Här ser man också att det kommer in ett Push(PSH) efter trevägshandskakningen. Detta betyder att 
den skickade sekvensen är klar. En orsak till att inte meddela längden på sina sekvenser vid 
kryptering utan att istället låta mottagarsidan vänta på en bekräftelse att man är klar, brukar vara att 
en användbar metod för att dekryptera meddelanden är att man ändrar ett tecken och tittar på hur 
längden ändras på meddelandet man vill dekryptera. Så utan att ge information om längden på ett 
meddelande så försvårar man för den som vill dekryptera meddelandet utan tillgång till nycklar.

Så att aldrig avslöja längden på sina meddelanden är en viktig del vid säkra krypteringsmetoder. Så 
ofta bygger krypteringsmetoder på att fylla ut medellanden med utfyllnad för att öka säkerheten.  
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Figur 12: Säker krypterad trafik mellan två Java program



4 Metod och utvecklingsmiljö för detta projekt
Detta arbete kan bäst beskrivas som explorativt samt beskrivande. Den explorativa fasen har varit 
att studera ett tidigare system samt hitta vart man kan integrera en påbyggnadsdel som gör e-
postutskick. Den förklarande fasen är att kunna uppvisa en prototyp som kan lösa uppgiften med 
information som framkommit från den första undersökande fasen. Den metod som används kan 
beskrivas som aktionsforskning vilket ofta anses som en variant av fallstudie. Arbetsgången 
beskrivs mer ingående i stycket om arbetsflödet. 

4.1 Arbetsflödet

I Figur13 kan man se ett flödesschema för detta arbete. Arbetet har varit inriktat på att följa metoden 
auktionsforskning. Auktionsforskning följer fyra huvudfaser som är planera, gör, studera och lär. 
Den planerande fasen kommer inte enbart in i förstudien utan även i det teoretiska lösningsförslaget 
där planeringsunderlaget bygger på samtal med både Postpa samt SMB och tillsammans med dessa 
parter hitta ett lösningsförslag. 

Den fas som sedan följer är process 4 till 7 i Figur 13. Detta är den fas där man som utvecklare 
skapar prototypen som man i planeringsfasen fick fram. En fas för att studera prototypen är nr 8. I 
nummer 8 framkom det att första lösningsförslaget skulle kunna göras mer flexibelt vilket skapar ett 
nytt lösningsförslag samt vilket ger upphov till ytterligare ett varv i flödesdiagramet. Det slutliga 
resultatet  som presenteras i examensrapporten steg 9 är i detta fall två prototyper som kan gå vidare 
till ledningen av SMB för att ligga som underlag för beslut om man vill fortsätta utveckla 
automatiserade e-postutskick. Detta slututvecklandet ligger dock utanför detta examensarbete och 
kan lämpligtvis utföras av personal från SMB eller Postpac beroende på hur och om man väljer  att 
gå vidare med utvecklingen. Sista fasen i använda metoden är just att sammanfatta vad som är 
lärdomen av arbetet vilket är det som beskrivs i denna rapport.
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Figur 13: Flödesschema av detta examensarbete



En närmare beskrivning av alla delar i Figur 13 från föregående sida ges här:

1. Förstudien innefattade studier av ett befintligt system samt skapa en bild av avgränsningar 
och tillgångar för projektet.

2. Lösningsförslaget var i detta fallet två olika system. Den första lösningen som prövades 
skulle  lägga över ett stort driftansvar på Postpac. Det första teoretiska lösningsförslaget var 
till stor del styrt av de avgränsningar som framkommit i förstudierna.Varpå ett andra 
teoretiskt lösningsförslag senare infördes som skulle, framkom inte förrän den första redan 
var utvecklad och man kunde se brister i det första lösningsförslaget. 

3. De teoretiska utvärderingarna består av samtal med inblandade parter. Vid möten med 
Postpac samt SMB framkom ofta nya avgränsningar som styrde arbetet på ett sätt som inte 
går att förutse som utvecklare. Genom att diskutera lösningsförslag med 
examensarbetsplatsen framkom ofta information som gjorde att det från början teoretiskt 
tänkta lösningsförslaget fick omarbetas.

4. Vid skapandet av utvecklingsmiljö ingick delar som installation av operativsystem, databas , 
e-postserver samt stöd för programmeringsspråk. Valet av de installerade delarna är ett 
resultat av det teoretiska lösningsförslaget som ansågs tillräckligt bra samt inte bröt mot 
några avgränsningar. Utvecklingsmiljöerna skapades för att efterlikna det aktuella systemet. 

5. En prototyp framställdes som hela tiden förbättrades. Anledningen till prototypen är att ge 
ett starkare bevis för att lösningsförslaget faktist kan fungera. 

6. Genom att hela tiden bygga på prototypen med mer funktionalitet, så går utvecklingen steg 
för steg. Det kunde vara att gå från en textstring till att använda XML. Eller att först skicka 
e-post genom ett gmail-konto till att senare ansluta genom en egeninstallerad e-postserver.

7. En fungerande prototyp som löste uppgiften på den för ändamålet uppsatta 
utvecklingsmiljön. En fungerande prototyp kan anses kunna bevisa att det teoretiska 
lösningsförslaget faktist kan vara genomförbart. Det är dock endast en prototyp och då den 
var utvecklad på i en utvecklingsmiljö som endast är byggd för att likna det befintliga 
systemet så kan man inte till hundra procent säga att den verkligen fungerar i det verkliga 
systemet. 

8. Ett utvärderande av en prototyp till det första lösningsförslaget visade att den var begränsad 
vad gäller driften var lagd på Postpac. Detta gav upphov till ytterligare ett lösningsförslag i 
vilket en klient-serverförslag blev ingångsvärdet som ett nytt teoretiskt lösningsförslag. Då 
den första lösningen inte kunde avfärdas och kan anses lösa problemet så fick den 
avknoppas till rapporten. Samt ytterligare ett varv påbörjades med det andra 
lösningsförslaget som senare gav upphov till ytterligare en prototyp.

9. Examensrapporten är det steg där prototyperna lyfts fram. I rapporten finns två 
lösningsförslag då båda skulle kunna lösa uppgiften men med olika nackdelar samt fördelar. 
De prototyper som finns till rapporten kan mer ses som en liten djupare studie än enbart en 
rent teoretisk studie av lösningsförslaget.  Det finns dock inga garantier för att prototyperna 
inte går att förbättra till mer användarvänliga, robusta samt mer effektiva. Men då det krävs 
godkännande av kod för användning på Postpacs server så skulle det ta för lång tid att i varje 
steg få koden provkörd samt godkänd. Detta är varför ett slutligt kommersiellt driftsättande 
bör göras utanför detta examensarbete. Därför bör examensrapporten endast  ses som 
lärdomar efter en studie av detta givna problem. 
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4.2 SQL Server 2008 R2

Första steget i upprättandet av utvecklingsmiljön var att installera en Microsoft SQL Server 2008 
R2 då detta är vad som används för SMB:s databas. Viktigt är att inte glömma R2 efter SQL 2008 
då detta betyder att det är en nyare version av SQL 2008 som kom ut på marknaden 2010. 

Den stora skillnaden på en ren Microsoft databas jämfört med exempelvis MySQL eller postgresql 
är att Microsoft tillhandahåller sina egna databasverktyg och man blir fångad att använda dessa. Det 
kan vara svårt att använda tredjeparts vektyg mot en Microsoft databas. Det finns exempelvis PHP 
lösningar till både MySQL samt postgresql som man har på en server ,vilket tar bort behovet av att 
installera program lokalt på datorer, utan man kan arbeta via en webbläsare. 

Figur 14 visar hur Microsofts användargränsnitt Microsoft SQL Server Managemnets Studio ser ut. 
Man kan från detta användargränsnitt göra allt från att göra SQL frågor till hantera rättigheter och 
databasanvändare. I mitt exempel ser man ett diagram från Northwind databasen. Bör tillägas att 
bilden är tagen då jag kört Windows i en virituell miljö som kallas VMware player [WMware]. 
Denna virituella miljö beror på att jag inte vill installera Windows som operativssytem på min dator 
men ändå behöver Windows vid utveckling. Så VMware player gör det möjligt att köra en Windows 
miljö virituellt på min Ubuntu dator. Det är också därför man ser den gråa panelen överst i mitten på 
bilden då den tillhör WMware player.
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Figur 14: Bild på Microsofts användagränssnitt mot SQL 2008 R2 servern



4.3 Databasen Northwind

För att lösa problemet med att inte kunna utveckla mot den riktiga databsen fick en liknande databas 
fungera som ersättare. Databasen för projektet är en modifierad Microsoft Northwind [Northwind]. 
Northwind är ett exempel på en databas till ett ordersystem som Microsoft släppte till sin SQL 
Server 2000 databas. En exempel databas är ofta tillverkarnas sätt att visa vad deras produkt är 
kapabel till. Och år 2000 var ett välutvecklat ordersystem något som gjorde att man sålde databaser. 
Idag ses detta som ordersystem som finns i Northwind som en enkel databasstruktur och det kan 
man se på att dessa nyare exempeldatabaser som AdventureWorks nu handlar om ,att kunna visa 
exempel på datamining. 

Modifiering av Northwind består i att det lades till ett par rader i Customers tabellen. Då 
exempeldatabasen saknade fält för e-postadress så lades detta till så man kan hämta adressen från 
databasen och använda detta som leveransadress till e-postmeddelanden. Det lades även in ett fält 
som kallades dob(Date Of Birth) som användes då tester utfördes med program för att skicka 
födelsedagsgratulationsmeddelanden. Emailfältet lades in som ett vanlig textfält medan fältet för att 
hantera födelsedagar är av formatet date. Man kan se dessa fält i diagrammet i Figur 12:
  

Databasdiagrammet i Figur 15 visar dom viktigaste beståndsdelarna som utgör kärnan i 
ordersystemet. Denna exempeldatabas klarar även av att simulera fakturasystemet. Ett ordersystem 
är mycket likt att hantera fakturor.  Detta är varför prototyperna inte ska kräva en större modifiering 
för att passa SMB:s riktiga databas. 
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Figur 15: Delar ur Northwind för att jämföra med den riktiga databasen
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4.4 Utvärdering av e-postservrar

Då det är osäkert i skrivande stund veta vilken typ av lösning som SMB väljer i framtiden för e-
postutskick. Detta arbete presenterar senare två exempel på hur det skulleproblemet med e-
postutskick skulle kunna lösas. Och då båda lösningarna använder sig av olika e-postservrar då 
dessa körs på olika operativsystem måste man titta på vilka möjligheter som finns. Det är en lösning 
där det är lämpligt med en e-postserver i Windows samt en andra lösning som kräver installation av 
en e-postserver i Linux.  Den lösningen som används idag av SMB, är svår att använda vid 
utvecklingen av automatiserade e-postmeddelanden , detta då e-postservern hyrs hos 
Försvarshögskolan och man inte har tillgång till att använda yttre e-postklienter. Det är därför mer 
troligt att man löser bristen på en egen e-postserver genom att konfigurera en egen. Jag vill här lyfta 
fram två exempel som jag provat hemma och ge lite synpunkter på dessa.  De två olika e-
postserverlösningarna riktar sig åt dom olika lösningsförslagen som jag vill beskriva i detta arbete. 
Det är dels en e-postserver för Windows som kan bli mer lämplig vid den lite snabbare lösningen 
samt en Linux baserad lösning som kan bli aktuell för den andra lite längre lösningen. 

4.4.1 hMailServer för Windows

Största anledningen till att jag valde hMailServer är att den är gratis [hMailServer hemsida]. Och 
detta var även en av dom få e-postservrar som enkelt kunde konfigurera mot min intenetleverantör 
hemma som valt spärra port 25 men erbjöd möjligheten med en reläserver för e-post. 

4.4.2 postfix med courier för Linux

När man ska konfigurera en e-postserver i Linux miljö används ofta uttryck som MTA(Mail 
Transfer Agent) samt MDA(Mail Delivery Agent). Man bör känna till dessa uttryck då det är dom 
två delarna man behöver för en fungerande e-postserver. Och enkelt förklarat så är MTA delen 
SMTP-servern samt MDA sköter IMAP och POP3 protokollen. 

I min hemmaserver kör jag den troligvis vanligaste MTA som erbjuds till Ubuntu. Denna MTA 
kallas postfix [postfix].  Postfix har stöd för olika vanligt förekommande autentiseringsmetoder som 
TLS samt SASL. 

För att ta emot e-post valde jag en MDA som kallas Courier [courier]. Jag har inte uppfattat detta 
som det vanligaste valet av MDA till Ubuntu då jag vet att Dovecot [dovecot] är en mer 
väldokumenterad MDA. 

Det som är positivt med dessa produkter är att dom är open source lösningar och därför inte kostar i 
inköp. 
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5 Lösningsförslag med två alternativ
Under arbetet har det framkommit två olika alternativ. Det första är en lösning där man helt går i 
linje med att lägga hela driften hos Postpac. Denna lösning blir i den här rapporten beskriven som 
den korta lösningen. Lösningen kan anses kort då det bara blir en lokal lösning som hamnar hos 
Postpac. Det andra lösningsförslaget är att försöka frigöra sig ifrån att hamna i en beroendeställning 
vad gäller att lämna över driften till att uteslutande skötas av personal hos Postpac. Dessa lösningar 
kommer att beskrivas närmare under kommande sidor.

5.1 Saker som inte går ändra på 

Detta projekt har gått ut på att få automatiserade e-postutskick att gå ut från en databas. Saker som 
inte går att ändra på blir då givetvis databasen som ligger hos Postpac. En annan sak som inte går att 
ändra på är att själva e-postutskicket måste utlösas av något. I fallet med en leveransrapport måste 
dessa utskick starta med att ett fysiskt paket från lagret faktisk går iväg. Detta projekt började med 
att titta på olika utlösare för att få databasen att helt automatiskt vid en ändring skicka någon typ av 
signal till det program som sedan skulle skicka e-postutskicken. Men då det inte gavs tillåtelse att 
ha fria händer med databasen fick detta omprövas.  

Det som slutligen blev lösningen för att aktivera programmet som skulle göra e-postutskick är att 
det gavs tillgång till att lägga en bit kod i användargränssnittet hos Postpac. Här utlöses händelsen 
då en arbetare på lagret plockat klart sin lista med produkter vilka tillhör en specifik order (se Figur 
15). När ordern är plockad och den skickas med posten bekräftas detta i användargränssnittet av 
arbetaren. Denna händelse startar en process där ordern försvinner från ordersystemet och hamnar i 
fakturasystemet. Fakturasystemet liknar ett ordersystem och man känner igen mönstret snabbt om 
man jämför. Det som händer efter att lagerarbetaren bekräftat att paketet är färdigt, är att tabellen 
”orderrad” samt tabellen ”order” byts ut mot en fakturarad samt fakturatabell. Man tar på så sätt ur 
ordern ur systemet och skickar den vidare i processen till faktureringen. 
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Figur 16: Beskrivning av det tänkta förloppet vid hantering av leveransen av ett  
paket



När lagerarbetaren bekräftar att ett paket går iväg till leverans genom användargränsnittet hos 
Postpac så ska denna handling också vara starten för processen som också gör att ett e-postutskick 
går ut. Nästa steg i processen blir att inhämta information från databasen som kan vara väsentlig. 
All information kan sedan hämtas in genom en lämplig SQL-sats. Om man vill se exempel på den 
sats som används i prototypen så ses detta i bilaga 9 och visas här i textruta 1.

 

I textruta 1 finns ett ord ”sokref” som är det som i programmet antar värdet av det inskickade 
faktura nummret. Om man vill använda prototypens kod mot den skarpa databasen så är detta samt 
databasanslutningsuppgifterna något som direkt måste bytas ut. En beskrivning om vad som skulle 
fungera mot den skarpa databasen är SQL-satsen i text ruta 2:

Frågetecknen i SQL-satsen i textruta 2 är det fakturanumret som Postpac ger programmet då den 
körs i användagränssnittet. Frågetecknen kommer ersättas med någon typ av variabel som i SQL-
satsen i textruta 1 där det är en variabel som kallats ”sokref”. När man väl fått tillbaka svar från 
databasen är man ur flaskhalsen och man får större valfrihet vilket visas i Figur 17.
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Figur 17: En Figur om den fixa delen av lösningen som sedan övergår i två alternativ

SELECT * FROM tblCustomer, tblInvoiceHeader, tblAddress, 
tblInvoiceRow, tblProduct WHERE 
tblCustomer.CustomerID=tblInvoiceHeader.CustomerID AND 
tblAddress.AddressID=tblInvoiceHeader.AddressID AND 
tblInvoiceRow.InvoiceID=tblInvoiceHeader.InvoiceID AND 
tblProduct.ProductID =tblInvoiceRow.ProductID AND 
tblInvoiceHeader.InvoiceID='????'

Textruta 2: SQL fråga som skulle användas mot SMB:s riktiga databas

select * from Customers, Orders, OrderDetails, Products 
where Customers.CustomerID=Orders.CustomerID and 
OrderDetails.OrderID=Orders.OrderID and 
Products.ProductID=OrderDetails.ProductID and 
OrderDetails.OrderID='" + sokref 

Textruta 1: Prototypens SQL sats mot Northwind



5.2 Exempel på ett e-postutskick

En annan sak som är oberoende av vilken typ av lösning man väljer är informationen som visas i 
e-postmeddelandena. Här bifogas en bild i Figur 17 av hur det ser ut då jag skickat ett 
e-postmeddelande genom ett av mina prototypprogram:

Man kan i detta e-postmeddelande se produkter i leveransen samt vilken adress leveransen skickats 
till. Detta är ett mycket enklare exempel än vad som skulle ingå i ett meddelande från SMB. Vid 
studier av SMB:s databas ser man att det enkelt går att utvinna mer information utan större problem. 
Det skulle hos SMB gå att lägga till moms och totalpris. Detta får man från fakturan då det är 
uppgifter som finns tillgängliga direkt från databasen. Man behöver således inte själv utveckla 
några beräkningsalgoritmer för detta.

Man kan även bifoga ett trackingnummer till postens trackingtjänst [posten tracking]. Här finns ett 
trick som inte givits möjlighet att prova då det saknats fungerande trackingnummer att prova med. 
Tanken är att man bifogar en länk i e-postmeddelandet som har en URL adress med trackingnumret 
i sig. Det borde gå att skicka numret i en länk efter texten ”&consignmentId=”  som finns i URL- 
adressen vid en sökning. Om detta inte skulle fungera får man bara skicka länken till sidan och 
sedan låta medlemmen fylla i numret själv. 
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Figur 18: Exempel på hur ett e-post utskick från protoypen ser ut i en e-postklient



5.2 Den snabba Postpac lösningen 

Det finns en enkel lösning för att få igång e-postutskick. Hela lösningen bygger på att man skapar 
en klass som läggs i användargränssnittet nere hos Postpac. Denna klass skapas i C# samt tar ett 
fakturanummer som in-värde och använder värdet för att hämta rätt rad i databasen från information 
som gått till fakturering. När man väl fått tillbaka svaret med informationen går den snabba 
lösningen ut på att direkt i C# koden bygga ihop ett lämpligt e-postbrev och skicka dettta.

Denna lösning kräver arbetsinsatser från personal från Postpac vid varje ändring av utsendet av 
e-potsutskicken och man kommer inte att ha möjligheter att stoppa utskicken från SMB:s kontor om 
det blir något fel. Detta då SMB:s personal inte har tillgång till att göra ändringar utan hjälp från 
Postpacs personal.

Detta är varför man bör överväga den andra här efterföljande lösningen som kan vara en mer 
långsiktig lösning.  
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Figur 19: Den snabba lösningen bygger på att lägga all kod på en server hos Postpac

Figur 20: Enkel programmering för att lösa uppgiften snabbt

smb://s/


5.3 Den mer långsiktiga lösningen

I avsnittet innan presenterades en snabb lösning som mest kräver stora insatser från IT avdelningen 
hos Postpac. Men då det finns resurser och kunskap hos SMB:s egen personal kan det verka bättre 
att satsa på en mer långsiktig lösning som man lätt kan bygga vidare på. Hela den långsiktiga 
lösningen bygger på att man hämtar lämplig information från databasen precis som i den andra 
lösningen. Men man skickar sedan denna information vidare och skapar e-postutskicken på en 
annan plats som kontrolleras av SMB. Lämpligtvis skickar man informationen till Webbservern där 
man har större friheter att använda informationen vidare.  
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Figur 21: Den längre lösningen som kan bli en vinnare i längden

Figur 22: Den andra lösningen



6 Utvärdering av lösningsförslag
Här följer en utvärdering av de två lösningsförslagen. Det första förslaget är den snabba lösningen 
som kommer att ställas mot den längre lösningen. En förhoppning är att kunna ge en bild av vad 
dessa olika lösningar ställer för krav vid genomförande samt att ge bild av vad dessa kan ge i 
framtiden.

6.1 Utvärdering av snabba lösnings förslaget

Troligtvis tar inte denna mindre lösning mindre tid att utveckla än den längre lösningen. Man måste 
fortfarande lösa viktiga steg i processen till en färdig lösning.

1. Få tillgång till att utveckla mot en exakt modell av den verkliga databasen.
Man måste få tillgång till att programmera och testa koden mot den riktiga databasen. Det 
går inte att programmera annat än prototyper om man inte får tillgång till en 
utvecklingsmiljö som använder den riktiga databasen. Detta borde inte vara något problem 
tekniskt. Och databasen är vanligtvis spärrad så vid användning av utvecklingsmiljön går 
det inte skriva eller ändra något i databasen. Men man måste kunna hämta information från 
denna så det som krävs är en koppling till databasen för den som ska utveckla detta vidare.

 
2. Få tillgång till en fungerande e-postserver via vilken man ska kunna sända ut e-post.

Det finns två alternativ vad gäller e-postserverar. Låta Postpac sköta även denna server eller 
ha en egen som ligger på exempelvis webbservern. Det enklaste för denna lösning är att 
man använder en e-postserver i Windowsmiljö lokalt hos Postpac.  

När man väl löst dessa steg behöver man bara programmera något som liknar den lösningen jag 
bifogar. Hela denna lösning bygger på att alla ändringar i det eventuella programmet i framtiden 
alltid måste godkännas av Postpac då det är i deras användargränssnitt som koden kommer ligga. 
Jag skulle personligen inte valt denna lösning då man blir fast i en beroendeställning och varje gång 
man måste göra ändringar på sina e-postutskick måste man förhandla sig till att få komma åt att 
ändra koden. Det blir mer kostsamt då man behöver involvera två parter varje gång. Man klarar sig 
inte bara med en programmerare hos SMB utan måste ta tid från IT-personal som ska godkänna 
koden hos Postpac.  

6.2 Utvärdering av det längre lösningsförslaget

Omräknat i tid för att färdigställa programmen från prototyp till färdig fungerande lösning finns det 
några problem att lösa.

1. Få tillgång till att utveckla mot en exakt modell av den verkliga databasen. Detta är samma 
oavsett vilken av lösningarna man väljer. Det som behövs från Postpacs sida är att tillåta en 
databaskoppling till databasen. Det behövs inte några rättigheter för att kunna ändra eller 
skriva till databasen utan endast rättigheten att få läsa.

2. Skapa en fungerande e-postserver på serversidan. Här används lämpligast en e-postserver på 
webbservern vilket är  i Linuxmiljö.

3. Utveckla en säkrare nätverkstrafik mellan server och klient. Problemet för mig som 
examensarbetare har varit att jag inte har tillräckliga kunskaper i C# för att få ordning på 
säkerheten på klientsidan. Annars hade i rapporten presenterats en sådan lösning. 

Denna lösning kan verka som en mindre färdig vid första anblick men har sina fördelar om man 
utvecklar de bristande delarna med nätverkssäkerheten. 
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6.3 Vad borde utvecklas vidare

Då jag inte kunnat provköra någon kod mot den skarpa databasen så kan jag bara komma på saker 
som borde förbättras i den längre lösningen. Detta då den kortare lösningen endast bygger på en 
enkel klass.

6.3.1 Få ut informationen till en hemsida

Man skulle kunna erbjuda medlemmarna möjligheten att kunna logga in på sina konton och få ta del 
av sina försändelser samt fakturor. Detta gör att frågor runt fakturor och försändelser kan 
kontrolleras av medlemmen själv utanför kontorstid.     

Man skulle kunna bygga detta genom att informationen som skickats till servern i XML format blir 
sparat i en XML fil. Att bygga en HTML sida som tar in data från en XML fil är enklare delen i 
denna utbyggnad. Det svåra ligger i att kunna binda varje XML fil med rätt användare. 

6.3.2 Säkerheten

Då jag endast använder en vanlig socketlösning i mina exempel så borde denna förbättras med 
bättre säkerhet mot avlyssning och manipulation. 

Prov gjordes där jag fann att det är enkelt att skapa en Javaklient samt server som använder SSL 
samt autentisering genom certifikat på båda sidor.  Jag lyckades även med säkrare kommunikation 
mellan en C# klient och C# server. 

Problem uppstog dock då jag skulle göra en C# klient som kommunicerar med en Java server. 
Problemet består i att klienten inte kunde autentisera sig för servern. Jag la stor tid att leta på olika 
forum på nätet och fann att det var många som delade denna fråga med mig. Även om jag skapade 
nya certifikat och gjorde de så enkla som möjligt så fick jag hela tiden i körningen att min klient 
inte kunde autentisera min server. 

Jag känner mig övertygad om att detta skulle kunna lösas med mer tid. 

6.3.3 Skicka SMS

Man skulle kunna skicka SMS med informationen. Man kan välja köpa egen utrustning eller 
använda företag som erbjuder denna tjänst.

Då jag har studerat detta ytligt så hittade jag att det finns utrustning som är kopplad till en databas 
eller till en kommunikationsport på en server. Databasvarianten fungerar genom att ha en in- samt 
en ut-tabell som man sedan skickar och hämtar sina SMS ifrån. I den andra varianten kommunicerar 
man direkt med SMS utrustning genom porten i koden. Databasvarianten verkar helt klart enklast 
att utveckla emot ,då den bara kräver att kunna skriva och hämta från en databas, vilket är standard- 
programmering. 

Om man i framtiden vill bygga ut med SMS eller ge medlemmar tillgång att se deras fakturor efter 
inloggning är detta enklast om man idag väljer lösningsförslag två. Men man måste då investera 
mer tid i utveckling än lösningsförslag ett. Beslut om hur man vill lösa problemet med e-postutskick 
är mer ett ekonomiskt beslut än ett tekniskt problem. Men förhoppningen är att detta arbete ska ge 
det tekniska underlaget till den som ska ta det slutliga beslutet.   
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Bilaga 1 Databasdiagram av tabell för order från SMB:s databas 
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Bilaga 2 Databasdiagram över tabell för medlemmar från SMB:s databas 
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Bilaga 3 Databasdiagram av tabell för orderrad från SMB:s databas 
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Bilaga 4  Databasdiagram över tabell för medlemmar från SMB:s databas
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Bilaga 5 Databasdiagram över tabell för fakturarad från SMB:s databas
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Bilaga 6 Databasdiagram över tabell för fakturarad från SMB:s databas
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Bilaga 7 Exempel lösning på att skicka e-post direkt
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Net.Security;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.Net;
using System.Data.SqlClient;
using System.Net.Mail;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace ConsoleApplication4
{

    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {

            Console.WriteLine("Vem vill du skicka e-post till?");
            string e-posta = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine("Välj ett orderNR ");          
            string sokref = Console.ReadLine();
            make-post(sokref, e-posta);
        }
       

        public static void make-post(string sokref, string e-posta)
        {
            Console.WriteLine("Kör make-post");
            SqlConnection conntva = new SqlConnection("Server=serveraddress 
;UID=användarnamn; pwd=lösenord ;Database=Northwind"); 
            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(" select * from Customers, 
Orders, OrderDetails, Products where Customers.CustomerID=Orders.CustomerID and 
OrderDetails.OrderID=Orders.OrderID and Products.ProductID=OrderDetails.ProductID 
and OrderDetails.OrderID='" + sokref + "'", conntva);
            DataSet dset = new DataSet();
            da.Fill(dset);
            Console.WriteLine("Kom igenom datakoppling 2");

            if (dset.Tables[0].Rows.Count <= 0) 
            {
                Console.WriteLine("Finns ingen rad med det nummret i databasen");
                return;
            }
            else
            {
                DataRow row = dset.Tables[0].Rows[0]; 
                if (DBNull.Value.Equals(row["e-post"]))
                {
                    Console.WriteLine("Hittade ingen e-post");
                    return;
                }
                else
                {
                    String mailtxt = " ";
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                    MailMessage mail = new MailMessage();
                    mail.From = new MailAddress("användarnamn@gmail.com");     

                    mailtxt = mailtxt + "Hej " + row["FirstName"].ToString() + 
",\n";
                    mailtxt = mailtxt + "Du får snart på posten \n";

                    foreach (DataRow rows in dset.Tables[0].Rows)
                    {
                        mailtxt = mailtxt + rows["Quantity"].ToString() + "  stycken 
" + rows["ProductName"].ToString() + "  " + rows["QuantityPerUnit"].ToString() + 
"\n";
                    }
                    mailtxt = mailtxt + " \n";

                    mailtxt = mailtxt + "Mvh Leverantören";
                    mail.To.Add(row["e-post"].ToString());
                    mail.Subject = "Postförsändelse";
                   
                    mail.Body = " " + mailtxt + " ";
                    SmtpClient smtpServer = new SmtpClient("smtp.domännamn.com"); 
                    smtpServer.Port = 587; 
                    smtpServer.Credentials = new 
System.Net.NetworkCredential("inloggningsuppgift", "lösenord");    
                    smtpServer.EnableSsl = true;   
                    ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = 
                        delegate(object s, X509Certificate certificate, X509Chain 
chain, SslPolicyErrors sslPolicyErrors)   
                        { return true; };
                    smtpServer.Send(mail);  

                    Console.WriteLine("Slutet nått ");
                    return;
                }
            }
        }
    }

}

Bilaga 8 Exempel på en Java Server till ett mer långsiktigt 
lösningsförslag

import java.io.BufferedReader;import java.io.InputStreamReader;
import java.io.StringReader;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;
import java.util.Properties;
import java.net.*; 
import java.io.*; 
import javax.mail.Message;
import javax.mail.MessagingException;
import javax.mail.PasswordAuthentication;
import javax.mail.Session;
import javax.mail.Transport;
import javax.mail.internet.InternetAddress;
import javax.mail.internet.MimeMessage;
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import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.xml.sax.InputSource;

public class threaded extends Thread {
protected Socket clientSocket;

 public static void main(String[] args) throws IOException 
   { 
    ServerSocket serverSocket = null; 
    try { 
         serverSocket = new ServerSocket(5556); 
         System.out.println ("Connection Socket Created");
         try { 
              while (true)
                 {
                  System.out.println ("Waiting for Connection");
                  new threaded (serverSocket.accept()); 
                 }
             } 
         catch (IOException e) 
             { 
              System.err.println("Accept failed."); 
              System.exit(1); 
             } 
        } 
    catch (IOException e) 
        { 
         System.err.println("Could not listen on port: 5556."); 
         System.exit(1); 
        } 
    finally
        {
         try {
              serverSocket.close(); 
             }
         catch (IOException e)
             { 
              System.err.println("Could not close port: 5556."); 
              System.exit(1); 
             } 
        }
   }

 private threaded (Socket clientSoc)
   {
    clientSocket = clientSoc;
    start();
   }

 public void run()
   {
    System.out.println ("New Communication Thread Started");

    try { 
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         BufferedReader in = new BufferedReader( 
                 new InputStreamReader( clientSocket.getInputStream())); 
         String str = in.readLine();
         System.out.println (str);
         String byggd = buildstring(str);
         emaila(byggd);
         clientSocket.close(); 
        } 
    catch (IOException e) 
        { 
         System.err.println("Problem with Communication Server");
         System.exit(1); 
        } 
    }

public static String listensocket()
    {

String str="";
ServerSocket socket;

        Socket incoming;
        BufferedReader readerIn;
     int port = 5556;
        try
        {
            socket = new ServerSocket(port);
            incoming = socket.accept();
            readerIn = new BufferedReader(new 
InputStreamReader(incoming.getInputStream()));
            boolean done = false;
            while (!done)
            {
                str = readerIn.readLine();
                if (str == null)
                {
                    done = true;
                }
                else
                {
                    done = true;
                }
                incoming.close();
            }
        }
        catch (Exception e)
        {
            System.out.println(e);
        }
        return str;

}
public static String buildstring(String input)
{

String outputs="";
try {
      DocumentBuilderFactory factory = 

DocumentBuilderFactory.newInstance();
      DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
      InputSource is = new InputSource( new StringReader( input ) );
      Document doc = builder.parse( is );
      doc.getDocumentElement().normalize();
      outputs= "Vi har precis postat din bestÃ¤llning innehÃ¥llande: 
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\n";
      String sformated="";
      String stformated="";
      NodeList listOfPersons = doc.getElementsByTagName( "Table" );
      outputs=outputs+"\tProdukt\t\t\t\t\t Antal\t\t\t Pris ";
      for(int s=0; s<listOfPersons.getLength() ; s++){  

              Node firstPersonNode = listOfPersons.item(s);
              if(firstPersonNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE){
                  Element firstPersonElement = (Element)firstPersonNode;
                  
                  NodeList firstNameList = 

firstPersonElement.getElementsByTagName("ProductName");
                  Element firstNameElement = 

(Element)firstNameList.item(0);
                  NodeList textFNList = firstNameElement.getChildNodes(); 
                  NodeList lastNameList = 

firstPersonElement.getElementsByTagName("QuantityPerUnit");
                  Element lastNameElement = (Element)lastNameList.item(0);
                  NodeList textLNList = lastNameElement.getChildNodes(  
                  NodeList ageList = 

firstPersonElement.getElementsByTagName("UnitPrice1");
                  Element ageElement = (Element)ageList.item(0);
                  NodeList textAgeList = ageElement.getChildNodes(); 
                  String format = "%1$-45s %2$-25s %3$-20s";
                  sformated = "\n"+String.format(format, 

((Node)textFNList.item(0)).getNodeValue().trim() , 
((Node)textLNList.item(0)).getNodeValue().trim(), 
((Node)textAgeList.item(0)).getNodeValue().trim());

                  stformated =stformated+sformated;
                 }                             

      }       
      outputs =outputs+stformated;
      Node PersonNode = listOfPersons.item(0);
      Element PersonElement = (Element)PersonNode; 
      NodeList NameList = 

PersonElement.getElementsByTagName("FirstName");
                Element NameElement = (Element)NameList.item(0);
                NodeList textFNList = NameElement.getChildNodes();
          
                NodeList LNameList = 

PersonElement.getElementsByTagName("LastName");
                Element LNameElement = (Element)LNameList.item(0);
                NodeList textLNList = LNameElement.getChildNodes();
                
                NodeList GataList = 

PersonElement.getElementsByTagName("Address");
                Element GataElement = (Element)GataList.item(0);
                NodeList textGataList = GataElement.getChildNodes();
                
                NodeList postnrList = 

PersonElement.getElementsByTagName("PostalCode");
                Element postnrElement = (Element)postnrList.item(0);
                NodeList textpostnrList = postnrElement.getChildNodes();
                
                NodeList cityList = 

PersonElement.getElementsByTagName("City");
                Element cityElement = (Element)cityList.item(0);
                NodeList textcityList = cityElement.getChildNodes();
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                outputs =outputs+"\n\nFÃ¶rsÃ¤ndelsen Ã¤r skickad till 
fÃ¶ljande adress: ";

                outputs =outputs+"\n"+
((Node)textFNList.item(0)).getNodeValue().trim()+"    "+
((Node)textLNList.item(0)).getNodeValue().trim();

                outputs =outputs+"\n"+
((Node)textGataList.item(0)).getNodeValue().trim();

                outputs =outputs+"\n"+
((Node)textpostnrList.item(0)).getNodeValue().trim()+"    "+
((Node)textcityList.item(0)).getNodeValue().trim();

                
                System.out.println("ending stringbuild");
                System.out.println(outputs);       

    }
    catch( Exception ex ) {
      ex.printStackTrace();
    }

return outputs;
}
public static void emaila(String invag)
{

Properties props = new Properties();
props.put("mail.smtp.host", "qangas.zapto.org");
System.out.println("smtp server ok");
System.out.println("port 25 ok");
//props.put("mail.smtp.starttls.enable","true");
//props.put("mail.smtp.socketFactory.port", "25");
//props.put("mail.smtp.socketFactory.fallback", "false");
//props.put("mail.smtp.socketFactory.class", 

"javax.net.ssl.SSLSocketFactory");
System.out.println("socket factory");
props.put("mail.smtp.auth", "true");
props.put("mail.smtp.port", "25");
Session session = Session.getDefaultInstance(props,

new javax.mail.Authenticator() {
protected PasswordAuthentication 

getPasswordAuthentication() {
return new 

PasswordAuthentication("inloggningsuppgifter.....,lösenordet");
}

});
session.setDebug(true);
System.out.println("authenticatior"); 
try { 

Message message = new MimeMessage(session);
message.setFrom(new InternetAddress("....@qangas.zapto.org"));
message.setRecipients(Message.RecipientType.TO,

InternetAddress.parse("....@qangas.zapto.org"));
message.setSubject("FÃ¶rsÃ¤ndelse");
message.setText(invag);
System.out.println("before send");
Transport.send(message); 
System.out.println("Done");

 
} catch (MessagingException e) {

throw new RuntimeException(e);
}

}
}
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Bilaga 9 En klient i C# för alternativ två

  
using System;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;
using System.Xml;
namespace socketsend
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int sokref = 10260;
            SqlConnection dataconn = new SqlConnection("Inloggningsuppgifter till 
datbasen");
            SqlDataAdapter dataadap = new SqlDataAdapter(" select * from Customers, 
Orders, OrderDetails, Products where Customers.CustomerID=Orders.CustomerID and 
OrderDetails.OrderID=Orders.OrderID and Products.ProductID=OrderDetails.ProductID 
and OrderDetails.OrderID='" + sokref + "'", dataconn);
            DataSet dset = new DataSet();
            dataadap.Fill(dset);
            if (dset.Tables[0].Rows.Count <= 0)
            {
                return;
            }
            XmlDataDocument xmlDoc = new XmlDataDocument(dset)
            Console.ReadLine();
            string serverAddress = "Serverns uppgifter";
            ushort serverPort = 5556

Encoding encoding = Encoding.UTF8;
            byte[] sendBuffer = encoding.GetBytes(xmlDoc.InnerXml);
            TcpClient simpleTcp = null;
            NetworkStream tcpStream = null;
            try
            {               
                simpleTcp = new TcpClient(serverAddress, (int)serverPort);
                tcpStream = simpleTcp.GetStream();
                tcpStream.Write(sendBuffer, 0, sendBuffer.Length);                
            }           
             catch (SocketException)
            {
                return;
            }
            catch (System.IO.IOException)
            {
                return;
            }
            finally
            {
                if (tcpStream != null)
                    tcpStream.Close();
                if (simpleTcp != null)
                    simpleTcp.Close();
            }}}}
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