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Sammanfattning 
Carasoft AB är ett företag som specialiserat sig på utveckling av dokumenthanteringssystem. Man 

erbjuder bland annat ett Windowsbaserat dokumenthanteringssystem vid namn Caradoc. Systemet 

består av flertalet DLL:er skrivna i Delphi och har inte ändrats eller kompilerats sedan 2004. Det här 

examensarbetet har i syfte att utreda om det finns möjlighet att inom rimlig tid portera Caradoc till 

Windows 7, med hjälp av den nya Delphi-versionen XE2. Efter en förstudie i ämnet portering, 

programspråket Delphi och systemets struktur gjordes ett försök att portera systemets största 

DLL ”OfficeUtils.dll”. Erfarenheter från examensarbetet visar på tre viktiga förutsättningar för att 

porteringen ska lyckas. Arbetet resulterade i en fungerande DLL samt ett antal porterade och 

fungerande Delhpi-komponenter. Slutligen dras slutsatsen att systemet bör kunna porteras som 

tänkt. 

Nyckelord. Portering, Delphi 

 

Abstract 
Carasoft is a company specializing in document handling systems. Caradoc, a product from Carasoft, 

is a system that has not been updated or compiled since 2004. It is a document handling system for 

Windows with several DLLs written in Delphi. The main goal of this thesis is to investigate whether a 

full scale porting of Caradoc to Windows 7 is feasible within a reasonable period of time. The work is 

done with the new Delphi version XE2. An initial study was performed, concerning porting in general, 

the Delphi programming language and the Caradoc system in particular. Thereafter an attempt was 

made to port the largest DLL, “OfficeUtils.dll”, of the system. This thesis shows three conditions that 

should be satisfied for a porting effort to be successful. This work also resulted in a functional DLL 

and several working Delphi components. In conclusion, the system can be ported as envisioned. 

Keywords. Porting, Delphi 
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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Uppsatsens upplägg 

Den här uppsatsen är uppbyggd av sju kapitel. Det första kapitlet ”inledning och bakgrund” berättar 

om det involverade företaget Carasoft AB och dess system Caradoc Desktop. 

Kapitel 2, ”Problemformulering”, beskriver arbetets problemställningar och syfte. 

Kapitel 3, ”Avgränsningar”, framställer vilka tidsbegränsningar och andra avgränsningar som fanns i 

arbetet. 

Sedan följer två teorikapitel, ”Allmänt om portering” och ”Programspråket Delphi”. Det förstnämnda 

tar upp sådant som efter en förstudie ansågs viktigt för att en portering ska lyckas. Det sistnämnda 

berättar om programspråket Delphi, och centrala delar för portering i det. 

Kapitel 6, ”Metod”, beskriver arbetsmetodiken i arbetet samt specifika problem som uppstod, och 

hur de löstes. 

”Resultat och diskussion” är det sista kapitlet. Det för fram resultat från arbetet, diskuterar 

resultaten och berättar lite om framtida möjligheter och förutsättningar för fortsättning på projektet.   

1.2 Carasoft AB 

Carasoft AB är ett företag som specialiserar sig på utveckling dokumenthanteringssystem och 

arkivering av digitala dokument. Carasoft AB grundades 1996 och har sitt säte i Täby utanför 

Stockholm [1]. Företaget erbjuder ett antal produkter inom specialiseringen. En av dem är CaraDoc 

Desktop [2]. Det är ett Windowsbaserat dokumenthanteringssystem skrivet i Delphi och VBScript. 

 

1.3 CaraDoc Desktop 

CaraDoc Desktop är ett system som underlättar för användaren att hålla reda på och fördela 

information om sina filer och dokument på ett informativt och användarvänligt vis. Programmet är 

en slags gränssnittskompilator som stödjer arbetsrutiner och ärendehantering samt tar hänsyn till 

olika branschers standardiseringar. CaraDoc Desktop erbjuder kunden stor möjlighet till egen 

anpassning. Det kan exempelvis användas som ett journalsystem hos en läkarmottagning.  
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Figur 1 - Skärmklipp från CaraDoc Office 

Skärmklippet visar en del av hur användargränssnittet till CaraDoc Desktop ser ut och är upplagt. Till 

vänster syns ett sökträd där användaren kan söka efter dokument och poster som är skapade. I det 

här fallet är användaren inloggad som ”user”, vilket indikeras av namnlisten (eng. titlebar). Till höger 

om sökträdet finns två fält. Det övre är en lista med tillgängliga dokument, och information om dessa 

så som klass, kategori och beskrivning. Just nu finns ett dokument i listan. Det undre fältet är en plats 

för detaljerad information om dokument, med all dess tilldelade metadata. Dubbelklicka på ett 

dokument i listan för att få fram denna detaljerade information. Här kan även dokumentets 

metadata redigeras och sparas. Det detaljerade informationsfältet kallas också för ”kort” och 

innehållet där kan i princip konfigureras precis så som användaren vill ha det. Detta görs med 

Caradocs konfigurator, som är ett medföljande program till Caradoc Desktop. 

Systemet består av ett flertal DLL:er, skript skrivna i VBScript, och en SQL-baserad databas. Den 

viktigaste DLL:en är ”Engine” (E2Engine.dll), vilken är själva motorn till systemet. En annan mycket 

viktig dll är OfficeUtils.dll. Den tar bland annat hand om logiken för att skapa ett nytt dokument i 

programmet. Objekt och procedurer i OfficeUtils.dll anropas via skript som i sin tur anropas via 

Caradoc Desktops användargränssnitt. 

Systemet har inte kompilerats eller ändrats sedan 2004. Källkoden kompilerar inte med senaste 

Delphi-kompilatorn Delphi XE2. Carasoft AB har därför beslutat att försöka göra en genomgående 

undersökning av källkoden om huruvida systemet kan och bör porteras. Det första steget i 

porteringen blir att kompilera om programmet med Delphi XE2.  

Efter att porteringen är fullbordad tänker man sig att fortsätta utveckla och förnya Caradoc Desktop 

för sina nuvarande och framtida kunder. Livslängden på systemet väntas vara ett tiotal år och 

kundunderlaget förväntas öka. 
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2 Problemformulering 
Det här examensarbetet har målen att utreda hur en portering av ett dokumenthanteringssystem 

bör gå till, och hur lång tid den kan förväntas ta. Systemet som används för utredningen är CaraDoc 

Desktop, producerat av Carasoft AB. Om det visar sig att systemet verkar porteringsbart ska även ett 

försök att portera en eller flera moduler göras. 

Huvudsakliga aspekter som förväntas påverka porteringens tidsåtgång är hur stor del av källkoden 

som går att återanvända, och hur mycket kod som direkt går att kompilera utan modifiering. Detta 

jämfört med hur mycket kod som är direkt oanvändbar och kanske måste kommenteras bort och 

senare skrivas om. En central faktor är också hur problematisk den kod som inte kompilerar är att 

modifiera. 

En fråga som tidigt i arbetet bör besvaras är: 

Kan en nykompilerad dll integreras och användas i den äldre versionen av systemets 

Engine (E2Engine.dll)? 

För att besvara den frågan görs ett försök att kompilera en DLL (modul) med namn OfficeUtils. 

Modulen är som namnet antyder ett tilläggspaket med ett relativt stort antal olika procedurer och 

klasser (objekt). 

Ett annat problem att beakta är då systemet använder sig av en tredjeparts programvara. Det kan 

skapa stora problem vid portering om den utomstående programvaran inte är uppdaterad eller 

ordentligt testad med nya kompilatorer. Licensen för programvaran kan även ha ändrats och blivit 

ogiltig vid uppdatering till de nya versionerna. 

3 Avgränsningar 
På grund av tidsbegränsningen på tio veckor för examensarbetet är det inte tänkt att hela systemet 

ska porteras, utan endast en eller ett fåtal valda moduler. Prestanda på porterat system är inte heller 

något som i nuläget prioriteras. 

4 Allmänt om portering 
Att portera ett system är i princip alltid genomförbart, det viktiga är däremot att göra en 

uppskattning på hur lång tid porteringen av systemet bör ta. Det kan ge en inblick i om det är 

ekonomiskt hållbart att genomföra arbetet. Exakt hur en portering bör gå till går inte att förutse, och 

det visar sig ofta vara unikt från fall till fall. Det finns dock många gånger generella och bra riktlinjer 

att följa. Enligt Thomas Lauer, författare till en bok om portering till Win32 [3], finns det två givna mål 

med en portering. Antingen ska systemet fungera på både den gamla och den nya platformen, eller 

så räcker det med att det fungerar på målplattformen (s.k. one-way-porting). Även om Lauer skrev 

sin bok för över femton år sedan är många av hans idéer intressanta även idag. Att ”komma igång” är 

inte alltid så lätt som man kan tro. Enligt Lauer finns två idealalternativ för portering, ’top down’ 

och ’bottom up’.  
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4.1 Top down 

Top down bygger på idén att man börjar med applikationens kärna, den modul som startar 

programmet. Därifrån försöker man få det allra ytligaste att fungera på den nya plattformen, som till 

exempel förstasidan av det grafiska gränssnittet. All funktionalitet kommenteras bort eller byts ut av 

stubbar. När man sedan har en fungerande början forstätter man med en funktion i taget tills hela 

programmet fungerar felfritt på den nya plattformen. För att kunna göra detta är det till fördel om 

applikationens moduler är ordenligt uppdelade och kod inte är överdrivet nästlad. Top down har, 

enligt Lauer, en psykologisk fördel, vilken är den att man får visuella resultat i varje steg av sitt arbete. 

4.2 Bottom up 

Bottom up fungerar precis tvärt om. Man börjar med en enskild modul eller fil av applikationen och 

får den att kompilera och fungera på målplattformen. När den är klar fortsätter man med nästa. Vid 

behov länkar man sina kompilerade filer och rättar till eventuella felmeddelanden. Varje fel leder till 

att man möjligtvis måste ändra i ett flertal filer eller moduler. Sedan fortsätter man på samma sätt 

tills man har en fungerande applikation på den nya plattformen med all önskad funktionalitet. 

Nedan görs ett försök att via två bilder visa hur de båda metoderna fungerar rent konceptuellt. 

Skalan till vänster på bilderna representerar porteringsprojektets tidsåtgång. 

 

Figur 2 – Top down och Bottom up. Bild adapterad från Lauer sid 90-91 [3]. 

Eftersom att examensarbetet har en mycket begränsad tidsåtgång ska endast en (eller ett fåtal) 

moduler till systemet porteras. Detta gör att ’bottom up’ blir det givna förstavalet för arbetet och 

början av porteringen. Om den valda modulen sedan visar sig bestå av flera filer och vyer kommer 

troligen en variant av båda alternativen utnyttjas. 

 

4.3 Förutsättningar för portering 

När en porteringsprocess påbörjas bör man som projektgrupp ha en väldefinierad bild av hur man vill 

att systemet, med avseende på till exempel tillförlitlighet, ska te sig i framtiden. Om man förväntar 

sig en lång livslängd på systemet kanske det krävs ytterligare porteringar i framtiden. Vilket man bör 
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ha i åtanke vid porteringens gång. Dokumentering av erfarenheter och möjliga plattformsspecifika 

lösningar kommer därför att göras noggrant i examensarbetet. 

Erfarenheter från det här examensarbetet visade på tre olika kategorier för kunskap som tillsammans 

förutsätter en lyckad portering. De är viktiga av olika anledningar, och saknas någon av dem uppstår 

lätt onödiga tidskrävande problem. Kategorierna listas nedan i bokstavsordning. 

 Kunskap om kompilatorer som berör porteringsarbetet. 

 Kunskap om programspråken som används. 

 Kunskap om systemet och dess struktur. 

4.3.1 Kunskap om kompilatorer 

Eftersom att det i princip bara finns en kompilator för Delphi, till skillnad från t.ex. C, blev den här 

kategorin mindre viktig för just det här arbetet. Kompilatorn har däremot förändrats genom åren och 

ett flertal versioner av den har släppts sedan 2004 då systemet senast kompilerades [4]. Vilket gjorde 

det viktigt att dess påverkan inte försummades.  

4.3.2 Kunskap om programspråken 

Kunskap om programspråket är troligen den viktigaste av de tre kategorierna, och har som väntat en 

mycket central roll för hur bra porteringen går. Om, vid porteringens början, ingen eller dålig kunskap 

och erfarenhet från programspråket finns rekommenderas starkt att en förstudie inom området görs. 

Det gjordes innan arbetet med porteringen började i det här examensarbetet. Det går såklart inte att 

bemästra programspråket genom en förstudie, men det går att ta till sig en stor del förståelse som är 

viktig för både tidsaspekten och även kvalitén av porteringen. Under porteringens gång utvecklas 

såklart även denna kunskap. Portering verkar faktiskt vara ett ganska bra sätt att lära sig ett 

programspråk på, eller förbättra ett man redan känner till, då det hela tiden krävs förståelse för hur 

koden och språket verkligen fungerar. 

4.3.3 Kunskap om systemet 

Att ha detaljerad kunskap om systemet visade sig vara viktigare än tidigare förmodat. Vid arbetets 

gång krävdes det ofta att man gick ett steg bakåt för att forma en bild av hur systemet verkligen var 

uppbyggt. Många klasser och moduler kan visa sig kommunicera med varandra på ett komplext vis, 

och det är därför viktigt att försöka förstå hur utvecklaren har tänkt. Det visade sig ofta att det, för 

att portera en viss komponent eller modul, krävdes att portering av någon annan komponent eller 

modul gjordes först, då dessa var beroende av varandra. Det är inte lönsamt at lägga ner överdrivet 

mycket tid innan arbetet börjar på att förstå systemet och dess struktur. Det är istället något som kan 

göras kontinuerligt under porteringens gång. I slutändan kan dock antagandet göras att; ju mer 

kunskap man har om systemet, desto bättre fungerar porteringsprocessen. 

5 Programspråket Delphi 
Delphi är ett programspråk som utvecklats som en utökning av Borlands Pascal. Med programspråket 

kommer en arbetsmiljö som låter utvecklaren på ett enkelt och snabbt sätt utveckla 

Windowsbaserade applikationer. Detta med hjälp av en IDE (Integrated Development Environment), 

liknande C#, fylld med visuella komponenter och fördefinierade funktioner. År 2008 togs projektet 

över av ett företag vid namn Embarcadero [5]. När Embarcadero 2011 släppte ett nytt 

komponentbibliotek vid namn FireMonkey kunde även applikationer till ett flertal andra plattformar 
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än Windows börja utvecklas [6]. Det här examensarbetet koncentreras dock endast till utveckling för 

Windows 7 med det äldre komponentbiblioteket VCL (Visual Component Library). 

Ett Delphi-projekt gjort i Delphi XE2 skapar ett flertal olika filer i källkatalogen [7]. De viktigaste för 

det här examensarbetet är:  

.pas – Pascal källkodsfil. 

.dcu – ”Delphi Compiled Unit”, en kompilerad Win32 Delphi-fil för snabb länkning och kompilering. 

.dfm – fil för en VCL-form (Visual Component Library). 

.dproj – inställningar vid länkning, kompilering och även kommandoradens parametrar.  

.dpr – projektfil vilken vid kompilering producerar en exe-, dpl-, DLL- eller en ocx-fil. 

.dll – ”Dynamically Linked Library”, en fil med procedurer i Windows som applikationer kan använda.  

.dpl – ett kompilerat delphi-paket, liknande en DLL. 

 

5.1 Minneshantering i Delphi 

I Delphi finns ingen skräpsamlare (eng. garbage collector), istället används en egen minneshanterare 

för dynamisk minneshantering. Denna sköts av utvecklaren med standardprocedurerna: New, 

Dispose, GetMem, ReallocMem och FreeMem [8]. Varje startadapplikation i Delphi, självgående och 

även dll’er, tilldelas en egen Heap för minneshantering. Då data skickas mellan moduler, som 

parametrar eller returvärden, måste modulerna använda en gemensam minneshanterare [9]. Detta 

görs inte automatiskt, vilket kan leda till fel vid körning av applikationer. Anledningen är den att om 

ett minnesblock initieras i en modul, men frigörs i en annan och modulerna inte delar 

minneshanterare finns ingen referens till variabeln som ska frigöras. Ett försök att lösa problemet är 

alltså att dela minneshanterare, vilket görs med enheterna (eng. unit) ShareMem och 

SimpleShareMem. Utvecklaren listar någon av dessa enheter först i uses-klausulen i samtliga moduler 

applikationen använder. Den enhet som laddas först delar sedan sin minneshanterare till alla andra. 

 

5.2 Paket i Delphi 

Delphi är ett programspråk som används för att skapa flera olika sorters filer. De vanligaste är exe-

filer, vilka som bekant används för exekvering av program i Windows. Exe-filer kan bestå av en hel 

applikations källkod, eller delar av koden. Om vissa klasser och funktioner används i flera olika 

applikationer kan det vara lämpligt att göra samlingsbibliotek för dessa. En DLL är just ett sådant, och 

är också en filtyp som alltså går att skapa i Delphi. Ett annat liknande bibliotek är DPL-filer, de är 

specifika för Delphi men fungerar ungefär på samma sätt som DLL:er. DPL:er och DLL:er  kan 

användas av flera applikationer och är mycket kraftfulla för strukturering av system av applikationer. 

DPL-filer är så kallade ”paket” och skapas för två olika syften. När man skapar en ny komponent i 

Delphi är sedvänjan att dela upp koden i ett designtime-paket och ett runtime-paket. Designtime-

paketet innehåller bland annat kod för registrering av komponenten i Delphi och dess design-editorer 

(eng. design editors). Paketet används av IDE:n där den installeras och registreras. Runtime-paketet 

innehåller logik för hur komponenten är uppbyggd och vilka procedurer som exporteras vid körning.  
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5.3 Tredjepartskomponenten VirtualTreeview 

En tredjepartskomponent som används i CaraDoc Office, och som var aktuell för det här 

examensarbetet kommer från Soft Gems [10] och går under samlingsnamnet VirtualTreeView. Det är 

en samling komponenter till Delphi som erbjuder hantering av träd. Komponenten och dess 

procedurer tar endast hand om strukturen på trädet, inte vilken data som finns i noderna. 

VirtualTreeView är enligt tillverkarna snabbt, avancerat och mycket omtyckt bland sina användare. 

CaraDoc Office använder paketet på ett flertal olika ställen och det är därför mycket viktigt att det 

fungerar som det ska i Delphi XE2. VirtualTreeView har två licenser man kan välja mellan, Mozilla 

public License 1.1 och GNU Lesser General Public License [11]. Det innebär att det går bra att 

använda komponenten och dess källkod i systemet, bara man distribuerar eventuella ändringar i 

koden. 

6 Metod 
Metoddelen av arbetet tog upp 40 % av den totala tiden för examensarbetet, alltså ungefär fyra 

veckor. Porteringsarbetet gjordes utan versionshantering. Istället valdes att börja om från början då 

något skulle revideras. Totalt antal hanterade rader kod som gjordes i det här arbetet var omkring 

10 800 st. 99 % av dem gick igenom kompileringen utan krav på modifikation. De flesta fel som 

uppstod löstes genom att rätta till en rad kod. För några fel krävdes något mer komplicerade 

ändringar. Arbetet gjordes med den installerade Delphi XE2 versionen 16.0.4276.44006 och ett 

svenskt Windows 7 Home Premium 64-bit, Service pack 1. Programmet Carasoft Desktop är 

installerat på den Windows-version, och fungerar då det körs i Kompatibilitetsläge för Windows XP 

(Service Pack 3). Den inställningen kan göras i Windows 7 genom att högerklicka på en genväg till ett 

program och gå till fliken ”Kompatibilitet”. Där finns ett tiotal alternativ i en drop-down-lista för 

diverse Windows-versioner att välja mellan. 

För att besvara den viktiga frågan om en nykompilerad DLL kan integreras och användas i den äldre 

versionen av systemets motor E2Engine.dll, beslutades att fokus skulle läggas på OfficeUtils.dll. 

Beslutet gjordes i samråd med Carasoft AB och anledningarna var följande; 

- OfficeUtils innehåller ett stort stycke viktig logik som är central för hela systemet, så som 

förmågan att lägga till nya dokument. 

- Testningen av en nykompilering av OfficeUtils bör kunna göras på ett smidigt vis.  

- OfficeUtils använder ett flertal egna och tredjepartskomponenter, vilkas porteringsbarhet 

man efter ett tidigt stadium önskar ha kunskap om. 

CaraDoc Office använder sig av ett flertal egna komponenter som finns samlade i ett Delphi-paket vid 

namn ”carasoftkomponenter”. Inom ramen för det här examensarbetet valdes, förutom 

OfficeUtils.dll, också att kompilering och installation av det paketet skulle utföras. 

 

6.1 Arbetsmetodik 

Eftersom att valet att endast portera en enskild modul gjordes i det här examensarbetet, istället för 

hela systemet, kan inte ”Top-down”-metoden för portering i strikt mening användas. Däremot kan 

metoden användas på den enskilda modulen, om man ser den som en applikation i sig. Vilket är att 

föredra. 
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Nedan följer ett avsnitt med fyra specifika porteringsproblem som uppstod under arbetet. 

6.2 Porteringsproblem 

Varje av de fyra följande porteringsproblem nedan inleds med ett generellt stycke, som sedan följs av 

en del med detaljerad information om hur problemet angreps. 

6.2.1 Class not found, missing components. 

Komponenter i Delphi är verktyg som används i IDE:n för att bygga upp program. Oftast är de grafiska 

och syns i användargränssnittet till en applikation. Exempel på komponenter är: knappar, drop-

down-listor, textfält, sökträd m.m. För att en komponent ska fungera i Delphi måste den vara korrekt 

installerad. Det finns ett stort antal fördefinierade standardkomponenter i Delphi XE2. Ibland finns 

dock behov att använda något ytterligare till sin applikation, något som inte följer med 

standardinstallationen. Om en form laddas, och formen använder en främmande komponent, poppar 

nedanstående dialogruta upp. En form laddas t.ex. då ett projekt öppnas i Delphi XE2, eller om man 

aktivt dubbelklickar på formen i IDE:n. 

 

Figur 3 - Felmeddelande: Class not found, missing component 

Bilden är ett exempel på hur dialogrutan ser ut. Där finns tre viktiga detaljer att förstå: 

 ”Error Reading Form: ’Form1’”, berättar för användaren vilken form Delphi har problem att 

ladda. Den här gången var det en form vid namn ”Form1”. När en form skapas ges den ett 

namn, ungefär på samma sätt som hos en variabel eller klass. 

 ”Class TFrameWizard not found.”, indikerar vilken komponent som saknas. En komponent 

installeras genom att öppna ett projekt i Delphi med definierade komponenter. Kompilera 

detta och högerklicka sedan på <projektets namn>.bpl i Projekthanteraren (eng. Project 

Manager). Klicka sedan på ”Install”. Om installationen lyckades kommer följande dialogruta 

upp, som visar vilka komponenter som registrerades under installationen. I fallet nedan 

installerades ett paket vid namn ”carasoftkomponenter”, vilket innehöll tretton 

komponenter. 

 

Figur 4 – Exempel: Registrerade komponenter 
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 Den tredje detaljen att förstå är valen man kan göra: ”Ignore” och ”Cancel”. Klickar man 

på ”Ignore” kommer Delphi automatiskt att radera all kod som refererar till komponenten i 

projektet. Detta är ett farligt alternativ för en portering. Troligtvis ska komponenten 

användas, och koden ska absolut inte raderas. ”Cancel” skjuter upp problemet och tillåter att 

projektet öppnas. Formen laddas då helt enkelt inte. Om man sedan försöker öppna formen i 

IDE:n, t.ex. genom att dubbelklicka på den, visar Delphi samma dialogruta igen. 

Specifikt för det här examensarbetet uppkom problemet med frånvarande komponenter då 

projektfilen OfficeUtils.dpr, projektet för OfficeUtils.dll, öppnades i Delphi XE2. Komponenter som 

saknades var TVirtualStringTree från VirtualTreeveiw och egenprodukten TFrameWizard. Detta var 

väntat, och ju som nämnts tidigare (se avsnitt 6) en av anledningarna till att just modulen OfficeUtils 

valdes att porteras i det här examensarbetet. För att gå vidare med porteringen gjordes valet att 

kompilera och installera dessa nödvändiga komponenters respektive paket först. 

Att installera VirtualTreeViews i Delphi XE2 visade sig inte vara några stora problem. Setup-filen som 

Soft Gems erbjöd på sin hemsida fungerade dock inte, när den testades i maj 2012. Istället 

installerades paketet med källkod från Google code [12]. Se bilaga 9.1 för fullständig 

installationsguide av VirtualTreeViews. Efter att VirtualTreeViews installerades registrerades tre 

komponenter i Delphi: 

TVirtualDrawTree, TVirtualStringTree, TVTHeaderPopupMenu 

Paketet carasoftkomponenter var däremot mer problematiskt och krävde en hel del felsökning och 

porteringsarbete. En komplett porteringsguide, tillsammans med porteringsarbete, för paketet finns i 

bilaga 9.2. När installationen var klar registrerades tretton komponenter: 

TBCLFileFind, TBLAnimate, TBrowseButton, TBrowseFolders, 

TFileDrop, TFolderBrowser, TFormPanel, TFormSave, TMRU, 

TRichEditFix, TSaveAsButton, TXVirtualStringListView, 

TXVirtualStringTree 

Till sist installerades TFrameWizard. Komponenten finns definierad i en fil vid namn 

wizard_frame.pas och hade inget eget paket. Tanken sedan tidigare var kanske att den skulle följt 

med i carasoftkomponenter. Det finns dock ingen sådan referens så valet gjordes att göra ett eget 

paket för den och installera det separat. Detta görs smidigt i Delphi XE2 via tabben Component > 

Install Component. Enheten wizard_frame.pas söktes fram och ”Install into a new package” valdes. 

Sedan är det bara att klicka ”next” samt välja namn och beskrivning på paketet. När det nya paketet 

väl var laddat och alla felmeddelanden åtgärdade (porteringsguide för wizard_frame finns under 

bilagor 9.3) kompilerades och installerades det som vanligt.  

 

6.2.2 Ändrade parametrar i procedurer 

Alla parametrar måste vara av rätt typ när en procedur används i Delphi. Som i så många andra språk 

deklareras parametrarnas typer i definitionen av proceduren, vilket i Delphi görs i Interfacet hos en 

enhet. Det är inte ovanligt att dessa definitioner ändras med tiden. Det kan hända dels då 

kompilator- och programspråksansvariga gör nya rekommendationer gällande typer, och även då 

kompilatorn i någon uppgradering går mot något nytt bitantal (t.ex. 32      64 bit). När gammal kod 



12 
 

kompileras på ny kompilator kan problemet ta form på ett par olika sätt. Det mest uppenbara i 

Delphi är då kompilatorn visar felmeddelandet:  

  [DCC Error]: E2033 Types of actual and formal var 

  parameters must be identical 

Delphi kommer att ange i vilken fil och på vilken rad problemet finns. Den förmodat bästa lösningen 

är att leta fram deklareringen på variabeln som skapar problemet och ändra dess typ till den 

proceduren väntar sig.  

Problemet med ändrade parametrar kommer som sagt inte alltid under det uppenbara 

felmeddelandet E2033, utan kan också komma förklädd som ett annat. Under arbetets gång 

meddelade kompilatorn vid ett tillfälle följande fel: 

 [DCC Error] strutbl2.pas(4319): E1012 Constant expression 

  violates subrange bounds 

E1012 är fel som uppkommer då en variabel går utanför sina förbestämda gränser. Alltså då en 

variabel antar ett för stort eller för litet värde. Ett exempel från Embarcaderos hemsida [13] 

illustrerar detta på ett bra sätt: 
var 

   SmallValue: 1 .. 3; 

begin 

   SmallValue := 4; //E1012 Constant expression violates subrange bounds 

Variabeln SmallValue är alltså deklarerad att anta värden mellan 1-3, men man försöker sedan tilldela 

den värdet 4. Felet som uppkom i strutbl2.pas på rad 4319 var inte lika uppenbart. Där var en 

variabel deklarerad som en byte, och på rad 4319 tilldelat värdet ”faAnyFile”. Variabeln användes 

sedan som den andra parametern i en procedur vid namn FindFirst/3. Både faAnyFile och FindFirst/3 

kommer från Delphis systembibliotek SysUtils. FindFirsts andra parameter ska enligt definitionen [14] 

vara en Integer. faAnyFile är en konstant som kan användas just där. Den har det hexadecimala 

värdet 1FF och är av typen Integer [15]. Troligen har konstanten tidigare varit definierad som en byte, 

och när den uppgraderats till en Integer har också procedurens parameterdefinition ändrats. Även 

om lösningen på problemet är enkel (definiera om den problematiska variabeln från byte till Integer), 

är det viktigt att ha kontroll på vad problemet verkligen berodde på. Ett bra sätt att ta reda på 

bakomliggande detaljer är just att titta på inblandade procedurers och konstanters definitioner. 

 

6.2.3 Designtime & Runtime 

När egna komponenter skapas i Delphi bör man skilja på kod för designtime resp. runtime (se avsnitt 

5.2). I tidiga versioner av Delphi fanns inte denna uppdelning. Äldre komponenter kan därför bli 

mycket problematiska att använda.  Anledningen är att dessa paket använder enheter (eg. paketen 

har enheterna i sin required-klausul) som nuförtiden endast är gjorda för designtime (eng ”design 

time only”), vilket automatiskt även gör paketet i sig till ”design time only”. I princip ska de alltså inte 

användas i en vanlig applikation. Det absolut bästa man kan göra för att lösa problemet är att skriva 

om komponenten så att den har uppdelad kod för runtime och designtime. Detta kan förstås vara 

mycket tidskrävande och problematiskt för stora komponenter med mycket kod. Man verkar kunna 

gå runt problemet genom att lägga till alternativet –LUDesignIDE till kompilatorn för projekt som 
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använder komponenten. Det innebär att designtime-paketet DesignIDE distribueras vidare. Att göra 

detta löser ingenting på lång sikt, men kan hjälpa till vid portering då komponenten ska testas. 

Projektet wizard_frame hade just det här problemet. Det innehåller ungefär 500 rader kod och vid 

kompilering skapas 22 felmeddelanden om inte DesignIDE.dcu (en s.k. design-editor) finns i required-

klausulen. Ett stort antal klasser och procedurer använder sig av design-editorn och det skulle kräva 

en omfattande omstrukturering av komponentens kod för att dela upp den i designtime och runtime. 

Det gjordes inte i det här examensarbetet, men är rekommenderat för framtida användning av 

komponenten. Istället, för testning av DLL:en OfficeUtils skull, kompilerades och installerades 

wizard_frame helt som en designtime-only. Alltså genom att lägga till DesignIDE i required-klausulen. 

Eftersom att detta gjordes lades också –LUDesignIDE till i OfficeUtils-projektets kompilatoralternativ. 

Metoden kan liknas vid stubbning av en klass, vilket ofta görs vid Top-down-portering. Härmed 

betonas dock starkt att detta verkligen bör omarbetas för framtida portering av modulen OfficeUtils 

och komponenten wizard_frame. 

Även komponenterna i projektet ”carasoftkomponenter” har helt integrerad design- och runtime-

kod. Där används dock inte någon design-editor, vilket gör att denna integrering inte visat sig vara 

något problem. 

 

6.2.4 Ändrade namn på paket och saknade sökvägar 

Ett problem som ofta uppstår vid portering är då standardbibliotek, klasser eller moduler byter namn. 

Gammal Delphi-kod hittar då inte sina referenser i Uses-klausulen (alltså: include, import etc.), och 

ger felmeddelandet F1026 – file not found. För någon som aldrig har sett koden den porterar förut är 

ett sådant felmeddelande inte alltid så lätt att tyda. Det första som bör göras är att försöka sig på en 

tolkning av namnet på filen. Har filen ett inhemskt klingande namn beror troligen felet helt enkelt på 

att en sökväg (eng. lib. path) saknas i projektet eller IDE:n. Gissar man på att filen är tillhörande ett 

standardbibliotek bör man söka i Delphis hjälpcenter eller på Google. Där återfinns ofta information 

för om bibliotek har blivit föråldrade eller bytt namn. Har de bara bytt namn är det bara att byta till 

rätt namn i sin källkod. Har biblioteket blivit föråldrat bör man ta fram information om dess alternativ. 

Programspråkansvariga vill troligen ofta stödja så mycket bakåtkompatibilitet som möjlig, vilket gör 

att alternativ ofta finns tillhandahållna. Detta visar erfarenheter på från det här examensarbetet. 

Ett paket kan ha bytt namn av bland annat dessa tre anledningar:  

 Ett paket delas upp i flera. 

 Ett paket blir föråldrat och byts ut av ett nytt. 

 Ett paket hade helt enkelt ett dåligt namn. 

Under arbetets gång var ”F1026 – file not found” ett mycket frekvent återkommande felmedlande. 

Ofta berodde det på att sökvägar saknades i projektet eller IDE:n. Finns källkoden under 

C:/<projekt>/ utan mellanslag och endast med tecken mellan a-z i katalognamnet, går det bra att 

lägga till sökvägar till projekt via Project > Options > Search Path. När till exempel källkoden låg under 

namnet ”source_från_magnus” på skrivbordet fungerade inte sökvägar i Delphi. Något som visade sig 

problematiskt genom hela porteringsarbetet var att sökvägar och enheter verkar försvunnit från 

projekt. Anledningen till det verkar oklar, men lösningen är helt enkelt lägga till sökvägen till filen, 
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eller att manuellt lägga till filen/filer till projektet via Project > Add to Project. Ett sådant exempel var 

projektet OfficeUtils som saknade flera sökvägar till referenser i undermappar.  

Ett exempel på då enheter verkade försvunna från projekt var hos projektet carasoftkomponenter, 

vilket inte hade någon referens till wizard_frame.pas. Eftersom att det är det enda projektet som 

hanterar installation av Caradoc Desktops egna komponenter tyder det på att projektet även skulle 

hanterat wizard_frame. Som sagt under avsnitt 6.2.1 skapades dock ett eget projekt för den filen. 

Felmeddelandet F1026 berodde i andra fall på att bibliotek hade bytt namn. Några exempel på 

sådana är: 

 Från Dsgnintf till DesignIntf 

 Från IFormDesigner till IDesigner 

 Från TComponentEditor till TComponentEditorClass 

 

6.3 Testning 

När komponenterna i paketen carasoftkomponenter, VirtualTreView och wizard_frame hade 

installerats och OfficeUtils.dll kompilerats kunde tester av DLL:en göras. Detta gjordes genom att 

använda en äldre fungerande installation av Caradoc Desktop. Testernas mål var att undersöka den 

viktiga funktionen att skapa nya dokument. Innan programmet öppnades byttes den äldre versionen 

av OfficeUtils ut mot den nykompilerade. Vid exekvering av Caradoc Desktop noterades först och 

främst att inget ovanligt hände. Programmet startades som vanligt. För att anropa skriptet som 

anropar proceduren för att skapa ett nytt dokument gjordes ett försök att klicka på ikonen ”Nytt 

dokument…”. En frame med guiden (eng. wizard) för nytt dokument poppade upp, framen med 

komponenten TFrameWizard (från paketet wizard_frame). På första fliken syntes en bugg, ett slags 

grafikfel enligtbilden nedan. 

 

Figur 5 - Bugg från OfficeUtils.dll 
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Anledningen till felet är oklart, och eftersom att buggen ligger utanför ramen för det här 

examensarbetet behandlas den inte mer här. Ett förslag på framtida projekt är att försöka förstå 

buggen bättre och rätta till koden så att den försvinner. 

För att fortsätta testa DLL:en fylldes alla fält i till det nya dokumentet, och guiden slutfördes. Listan 

med tillgängliga dokument visade ett nytt dokument som väntat, med rätt beskrivningar som tidigare 

ifyllts. Programmet startades sedan om för att testa om dokumentet fanns kvar och om det gick att 

redigera. Dokumentet fanns kvar och det gick även bra att redigeras. Det gick också bra att radera 

dokumentet.  
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7 Resultat och diskussion 
Examensarbetet resulterade i en nykompilerad OfficeUtils.dll samt sjutton komponenter installerade 

och registrerade i Delhi XE2, fjorton egenproducerade och tre från tredjepart. 

OfficeUtils.dll verkar efter testning fungera som den ska. Vilket betyder att det går att integrera 

nykompilerade DLL:er med den äldre versionen av Caradoc Desktop. Den har dock en typ av 

grafikbugg (se bild X) som lämnas till framtida projekt. Att det inte uppkom några direkta problem 

under körning (eng. runtime) med den nykompilerade DLL:en väcker förhoppningar till en positiv 

framtid med porteringen. Däremot höjs ett varnande finger för att ta modulen som färdigporterad. 

Vid senare integrering och noggrannare integrationstestning kan möjligtvis nya buggar uppkomma. 

DLL:en innehåller många tusen rader kod och ett stort antal procedurer. Dessutom blir det en typ av 

bottom-up-integrering, vilket innebär eventuella nya felmeddelanden och buggar, se avsnitt 4.2. 

Ingen uppdelning av kod i runtime och designtime gjordes, vilket i det här arbetet inte har visat sig 

skapa några problem. Det var inte heller ett mål för arbetet. Att ordna upp komponentpaketen 

separat i runtime och designtime skulle dock kunna vara ett framtida projekt för Carasoft AB. Det här 

arbetet visar att en sådan uppdelning starkt rekommenderas innan fortsättning av porteringen av 

Caradoc Desktop görs. 

Det visade sig under arbetets gång att tre viktiga kunskaper är nödvändiga för portering av systemet. 

 Kunskap om programspråket Delphi 

 Kunskap om kompilatorn 

 Kunskap om systemets struktur 

De är nödvändiga av olika anledningar och tas upp mer detaljerat under avsnitt 4.3. 

Under examensarbetet lades totalt ungefär fyra veckor på porteringsarbetet. Där den första tiden var 

relativt långsam då en ganska låg kunskap fanns i alla tre kategorier ovan. Det var inte förrän just i 

slutet, efter många revideringar, som många bitar föll på plats. Objektivt sett är dock troligen en 

sådan process precis det man kan vänta sig av en portering; svårt och trögt i början, men betydlig 

smidigare och med bättre helhetssyn i slutskedet. Som väntat är det en stor fördel om kunskap inom 

programspråket innehas när porteringen börjar. 

Med allt ovanstående i åtanke dras slutsatsen att om man på fyra veckor från grunden kan nå målen 

som ställdes upp, adderat extra arbete med komponenter, bör framtida projekt med portering av 

Caradoc Desktops DLL:er kunna göras åtminstone lika snabbt.  Dessutom ligger det här arbetet till 

grund för en ny typ av projekt inom porteringen. Nämligen uppdelning av designtime- och runtime-

kod i använda komponentpaketet. Det viktigaste av dessa är ”wizard_frame”. Det andra, mindre 

viktiga, är paketet ”carasoftkomponenter”. 
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9 Bilagor 

9.1 Installationsguide, VirtualTreeViews 

1 Ladda ner paketen till VirtualTreeView från Google Code. http://virtual-

treeview.googlecode.com/svn/trunk. Görs Smidigt med standalone-klienten TortoiseSVN 

(http://tortoisesvn.net/downloads.html). 

2 Lägg katalogerna och filerna i C:\<din sökväg>\VTV\ 

3 Öppna VTV\Packages\Delphi XE2\Delphi XE2.groupproj I Delphi XE2 

4 Build Runtime-paketet VirtualTreesR med alternativet ”Runtime only” - Project Options > Description > 

Usage options >Runtime 

5 Build Designtime-paketet, VirtualTreesD med alternativet “Designtime only”- Project Options > 

Description > Usage options >Designtime only 

6 Ändra båda paketens målplattform (eng. Target Platform) till 32 bit. Båda projekten ska också 

vara ”Build: debug” 

7 Kompilera VirtualTreesR16.bpl 

8 Kompilera VirtualTreesD16.bpl 

9 Högerklicka VirtualTreesD16.bpl > Install. Ger meddelandet: Package 

C:\Users\Public\Documents\RAD Studio\9.0\Bpl\VirtualTreesD16.bpl has been installed. The 

following new component(s) have been registrated: TVirtualDrawTree, TVirtualStringTree, 

TVTHeaderPopupMenu. 

10 Lägg till C:\<din sökväg>\VTV\Source till Delphis lib. path.  

tools > options > environment options > delphi options > library 

11 Lägg också till C:\<din sökväg>\VTV\Source 

 

9.2 Porteringsguide, carasoftkomponenter 

1    Öppna projektet source\Common\carasoftkomponenter.bdsproj  

2    Lägg till source\Common\other i projektets lib. path. 

      Project > Options > Delphi Compiler > Search path 

3    str_convert.pas – Lägg till Variants I Uses-klausulen 

4    carasoftkomponenter.bpl rad 42 – Byt VirtualTreesD9 till 

      VirtualTreesD 

5    strutbl2.pas rad 4297 – Byt variabeln attr från byte till Integer 

6    Kompilera carasoftkomponenter.bpl 

7    Högerklicka carasoftkomponenter.bpl > Install. Ger meddelandet: 

      Package C:\Users\Public\Documents\RAD Studio\9.0\Bpl\VirtualTreesD16.bpl has been installed. 

      The following new component(s) have been registrated:  

      TBCLFileFind, TBLAnimate, TBrowseButton, TBrowseFolders, TFileDrop, 

      TFolderBrowser, TFormPanel, TFormSave, TMRU, TRichEditFix, 

      TSaveAsButton, TXVirtualStringListView, TXVirtualStringTree. 

OBS. Alla project som använder komponenterna TXVirtualStringListView och TXVirtualStringTree 

måste göra följande: Project > Options > Delphi Compiler > Conditional defines > + > Value from “All…” 

-32-bit… < Lägg till “INCFORMS” utan citattecken. 

 

http://tortoisesvn.net/downloads.html


19 
 

9.3 Porteringsguide, wizard_frame 

1    I Delphi XE2: Component > Install Component > 

      source/Common/caradoc_d5/wizard_frame.pas. Ge lamplight namn och 

      förklaring > Finish 

2    I Uses-klausulen wizard_frame.pas – byt dsgnintf till DesignIntf, 

      byt IFormDesigner till IDesigner, lägg till DesignEditors och 

      DesignMenus 

3    wizard_frame.pas rad 95 – byt ”procedure PrepareItem(Index: 

      Integer; const AItem: TMenuItem); override;” till  

      ”PrepareItem(Index: Integer; const AItem: IMenuItem); virtual;” 

4    Lägg till carasoftkomponenter i Requires-klausulen 

5    Kompilera projektet 

6    Installera paketet. Ger meddelandet: 

      Package C:\Users\Public\Documents\RAD Studio\9.0\Bpl\VirtualTreesD16.bpl has been installed. 

      The following new component(s) have been registrated: TFrameWizard. 

7    kopiera wizard_frame.dcu och wizard_frame.dfm till katalogen: \RAD Studio\9.0\Dcp 

OBS. För testning av OfficeUtils.dll. Lägg till –LUDesignIDE i kompilatoralternativ (Compiler Options) 

för projektet OfficeUtils. Framtidsprojekt: Dela upp wizard_frame i designtime och runtime. 

9.4 Installerade och registrerade komponenter 

VirtualTrees 

TVirtualDrawTree 

TVirtualStringTree  

TVTHeaderPopupMenu 

carasoftkomponenter 

TBCLFileFind 

TBLAnimate 

TBrowseButton 

TBrowseFolders 

TFileDrop 

TFolderBrowser 

TFormPanel 

TFormSave 

TMRU 

TRichEditFix 

TSaveAsButton 

TXVirtualStringListView 

TXVirtualStringTree 

wizard_frame 

TFrameWizard 


