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2 Abstrakt 
Der er i denne opgave udviklet et distribueret vejrstationssystem, hvor en central server opsamler 

vejrdata fra et antal tilkoblede vejrstationer. Disse vejrdata kan vises af et antal klienter, der 

samtidig kan vise statistik over de seneste data. 

Kommunikationen mellem disse enheder foregår gennem webservices. 

I systemet er vejrstationen implementeret i C#, den centrale server i Java, mens der er en PC-klient 

i Java, Pocket PC-klient i C# og en mobilklient i Java (J2ME). 

Herudover er der implementeret en .NET Remoting-løsning med en klient, der forbinder sig til en 

server, hvorefter serveren gennem klientens callback kan sende data til denne. 
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3 Synopsis 

3.1 Oplæg 
Der udvikles et distribueret vejrstationssystem, hvor en central server opsamler informationer fra et 

antal vejrstationer (i projektet udvikles dog kun én station). En række klienter kan så forespørge på 

disse informationer. 

 

Vejrstationen vil være i stand til at måle følgende: Temperatur, lys, regn, vindretning og vindstyrke. 

Der benyttes hardware til måling af temperatur og lys, mens de resterende sensorer simuleres. 

 

 

Figur 1: Skitse 

Ovenstående figur viser vejrstationssystemet overordnet. 
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Specifikt består systemet af hhv. et vejrstationsmodul, en central server samt et antal klienter (se 

skitsen): 

1. Vejrstationsmodulet indeholder en microcontroller, der opsamler de fysiske data. Disse data 

opsamles af en stationsserver. Stationsservere registrerer sig hos den centrale server, som 

så kan forespørge om data. 

2. Den centrale server opsamler data fra alle vejrstationerne og gemmer dem i sin database. 

3. Klienterne kan enten forespørge den centrale server om data eller lade sig registrere, 

hvorved serveren sender data til klienterne, når der er opdateringer (muligvis kan 

sidstnævnte ikke lade sig gøre på J2ME og Pocket PC). 

Der er følgende typer af klienter: 

a. Mobiltelefon: Kan hente og vise nyeste data 

b. Pocket PC: Kan hente og vise nyeste data 

c. PC-klient: Kan modtage og vise live-data og vise statistik 

 



OOMI: Vejrstation 
 

Gruppe 2 – Kasper Boe Johansen, Bo Hansen og Mads Pedersen Side 7 af 30 

 

3.2 Teknologier 
I første iteration (også kaldet ”opgave 1”) benyttes web services som middleware: 

 

Figur 2: Teknologier i opgave 1 

 

I opgave 2 udbygges systemet med .NET Remoting: 

 

Figur 3: Teknologier i opgave 2 
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4 Use case overview 
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Figur 4: Use cases 

5 Designovervejelser 
Idéen med at have en vejrstation er, at man har et antal vejrstationer, der opsamler data fra 

omverdenen. Disse registrerer sig på en central server, som samler alle data i en database. Når en 

klient laver en forespørgsel, får den data fra denne server. 

 

Da vi ikke har den hardware, som skal til for at kunne måle vindstyrke eller vindretning og så 

videre, bliver disse data simuleret af de enkelte vejrstationer igennem tilfældigt genererede tal. Dog 

er det muligt at tilkoble noget rigtigt hardware, som er i stand til at måle temperatur og lysstyrke. 

Dette beskrives i hardware-afsnittet 7.2.3. 
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Det var planen at bruge callback mellem central server og vejrstation, således at den centrale server 

kunne kalde tilbage gennem den reference, som vejrstationen havde registreret sig med. Det viste 

sig dog ikke at kunne lade sig gøre, jf. 7.1.3. 

 

En vejrstation fungerer ved, at en vejrstationsapplikationen registrerer en adresse på den centrale 

server, som denne kan bruge til at kalde vejrstationens webservice. Denne adresse bliver gemt i et 

objekt, som persisteres i en fil. Dette gøres for ved et servernedbrud at kunne genskabe listen over 

tilsluttede vejrstationer. I det tilfælde, at den central server er gået ned, og hvor vejrstationen af en 

eller anden grund afregistrerer sig, bliver det aldrig registreret på den centrale server. En strategi 

for at løse dette kunne være, at hvis der sker fejl, når den centrale server løber listen af 

vejrstationer igennem for at opsamle nyt data, bliver den pågældende vejrstation slettet i listen over 

vejrstationer. Hvis netværksforbindelsen midlertidigt er væk, vil det dog resultere i, at vejrstationen 

ved en fejl bliver slettet i listen. Det kunne løses ved først at slette vejrstationen, hvis 

kommunikationen til den er fejlet f.eks. tre på hinanden følgende gange. 

 

I .NET Remoting er callback muligt. Her er strategien derfor at lade klienten forbinde sig til serveren 

og samtidig registrere en callback-metode. Herved er serveren i stand til at kalde tilbage til klienten, 

når der er nye data. Tanken med .NET Remoting-udvidelsen i denne opgave er derfor at vise en af 

forskellene mellem XML webservices og .NET Remoting. Der laves ikke en fuld implementation af 

server og klient som i webservice-løsningen, da .NET Remoting i den forbindelse skal ses som en 

alternativ middleware, hvor det er muligt at lave callback, således at det første design ville kunne 

realiseres. 
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6 Teknologier og design 

6.1 Klassediagram 

6.1.1 Logisk klassemodel 

+register(String station,String u
+unregister(String station):void
+retrieveData():WeatherData

WeatherStation

+retrieveWS():String[]
+retrieveData(String station):String[]

ClientMobile

+retrieveData():WeatherDa

Microcontroller

+registerWeatherStation(String stataion,String url):
+deRegisterWeatherStation(String station):void
+getWeatherStations():String[]
+getData(String station):WeatherData
+getStatistics(int number,void station):WeatherDat

CentralServer

+retrieveWS():String[]
+retrieveStatistics(int number,String station):WeatherDa
+retrieveData(String stations):WeatherData

ClientPC

+retrieveWS():String[]
+retrieveData(String station):WeatherData

ClientPocketPC

+getNewest(String station):WeatherD
+getNewest(int number,String statio
+saveData(WeatherData data):void

DB

-time : long
-station : String
-temperature : double
-light : int
-rain : double
-windSpeed : double
-windDirection : short

WeatherData

1

1

*

1

1

*

* 1 1 *11

 

Figur 5: Logisk klassemodel 

Figur 5 viser den logiske opbygning af systemet. Metoderne er konstrueret på baggrund af de 

føromtalte use cases samt ønsket om at kunne gemme data permanent. Objekter af klassen 

WeatherData indeholder oplysninger om en specifik vejrmåling og bruges som datatype gennem 

hele systemet. 

Der er hhv. vejrstationen, den centrale server og tre klienter. Kommunikationen mellem disse 

enheder foregår gennem webservices. 
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6.1.2 Teknisk klassemodel 
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Figur 6: Teknisk klassemodel 

Ovenstående viser systemets opbygning på et mere teknisk niveau med angivelse af hhv. boundary, 

control og entity-klasser. Klasserne er opdelt i pakker efter deres fysiske placering, og i forhold til 

den logiske klassemodel er der især blevet tilføjet interfaces mellem delsystemerne og til aktørerne. 
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6.2 Deployment-diagram 
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Figur 7: Deployment-diagram 

I Figur 7 er pakkerne fra den tekniske klassemodel blevet fordelt ud på de enheder, som systemet 

består af. Som det ses af figuren, er det den centrale server, som står for at persistere data som 

beskrevet i næste afsnit. Kommunikationen fra og til den centrale server foregår gennem 

webservices, mens vejrstationer omsamler data fra microcontrollere gennem et serielt kabel. 

 

Til de tynde klienter (mobiltelefoner og PocketPC’er) sendes der over GPRS, hvilket er ensbetydende 

med lave transmissionshastigheder og høje omkostninger. Derfor er det hensigtsmæssigt, at disse 

enheder ikke har samme muligheder som almindelige PC-klienter, hvilket rent teknisk faktisk heller 

ikke kan lade sig gøre. 

6.3 Persistens 

 

Figur 8: ER-diagram for database på den centrale server 
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Figur 8 viser databasen på den centrale server. Den består af én tabel med en række felter. Det er 

klassen WeaterData, der direkte er mappet over i tabellen. Herudover persisteres også oplysninger 

om, hvilke vejrstationer, der har registreret sig hos den centrale server. Dette gøres ved objekt-

serialisering, som er simplere at implementere i forhold til at gemme i en database, da der blot skal 

laves to ekstra metoder på den klasse, der skal overleve servernedbrud. Det er ikke nødvendigt at 

kunne foretage søgninger i de registrerede vejrstationer, så objekt-serialisering er tilstrækkeligt til 

at genskabe objekternes tilstand, d.v.s. navne og adresser på de registrerede vejrstationer. 

 

Vejrmålinger gemmes i en MySQL-database, og applikationens adgang til disse data tilgås efter 

designmønstret Data Access Object. MySQL-databasen spiller rollen som Persistence Mechanism, og 

klassen DB er Data Access Object, som er den eneste, der tilgår databasen. DB kan indsætte 

WeatherData-objekter i databasen og returnere ditto som resultat af database-søgninger, og derfor 

fungerer WeatherData som Data Object. Data Objects har ingen forretningslogik, da dette er 

placeret i Business Objects, i dette tilfælde kontrolklassen CentralServer. 

 

Vejrstationer skal registrere sig hos den centrale server for at denne ikke behøver vide noget om 

dens klienter på oprettelsestidspunktet. Det smarte ved at bruge callback er, at det er serveren, der 

suverænt bestemmer, hvornår den ønsker at indsamle data. Derfor ved vejrstationerne ikke noget 

om serverens tilstand, så de får ikke noget at vide, hvis serveren går ned, hvilket igen medfører, at 

de ikke registrerer sig igen. Derfor bliver den centrale server nødt til at gemme oplysninger om 

registrerede vejrstationer, for ellers kan den ikke overleve at den går ned. 

 

Oplysningerne gemmes ved at serialisere WeatherStation-objekter, når de registrerer sig. Klassen 

WeatherStation er en hjælpeklasse, som indeholder navnet på vejrstationen og på hvilken adresse, 

dens webservice kan kontaktes på. Objekter af denne type oprettes, når en vejrstation registrerer 

sig, og herefter serialiseres objektet med det samme. Objekterne gemmes i hver sin fil i mappen 

”persistens” og ved et simpelt gennemløb af denne mappe kan de genskabes ved programopstart. 

 

Hvis en vejrstation går ned, kan serveren ikke hente data fra den, og derfor var det en mulighed at 

afregistrere stationen automatisk. Netværksnedbrud kunne dog også være skyld i den manglende 

kommunikation, og eftersom klienterne ikke ved noget om serverens tilstand, ville serveren ikke 

kunne komme i kontakt med vejrstationen igen. Derfor bibeholdes registreringen. I tilfælde af at 

vejrstationen er gået ned, vil den registrere sig igen ved næste opstart, og dermed overskrives 

registreringen. I mellemtiden vil den centrale server få fejl, når den forsøger at hente data fra 

vejrstationen, men da det må regnes som et forbigående fænomen, er det til at leve med. En 

normalt fungerende vejrstation ville jo afregistrere sig, hvis den hørte op med at fungere. 
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7 Implementationsdetaljer 

7.1 Generelt 

7.1.1 Toolkit til webservices 

Til Java (J2SE) benyttes Apache Axis1. Til J2ME benyttes Wingfoot SOAP. Til .NET benyttes Visual 

Studio .NET 2003’s indbyggede funktionalitet. 

7.1.2 .NET Remoting 

.NET Remoting-løsningen udvikles udelukkende vha. Visual Studio .NET 2003. 

7.1.3 Callback 

Det var ønsket at benytte callbacks to steder: 

1. Vejrstation kalder op til den centrale server og registrerer en reference til sig selv. Den 

centrale server kan så kalde vejrstationen for nye data. 

2. PC-klienten kalder op til den centrale server og registrerer en reference til sig selv. Den 

centrale server kan så kalde op til klienten, når der er nye data at vise. 

Det var håbet, at det teknisk kunne lade sig gøre2, men det er ikke lykkedes at finde noget 

dokumentation for, at det rent faktisk kan lade sig gøre med SOAP. Det har derfor været nødvendigt 

at finde en alternativ løsning. 

Overordnet er det løst ved at have en vejrstationsapplikationen, der registrerer en vejrstation på 

den centrale server samt sender en reference til sin egen webservice. Denne webservice kan så 

kaldes, når der skal hentes data. 

På klientsiden var det meningen, at PC-klienten skulle kaldes tilbage af den centrale server, når 

denne har nye data. I stedet gøres det, at klienten selv forespørger efter nye data med et fast 

mellemrum. 

Som det beskrives senere, er .NET Remoting-løsningen et alternativ til webservices, hvor der i 

denne delopgave netop er lagt vægt på at efterprøve callback. 

7.2 Vejrstation 
Der er her to applikationer, som bliver brugt på vejrstationen. En applikation til at registrere 

vejrstationen over for den centrale server, samt selve webservicen, som er indgangsvinklen fra den 

centrale server ind til vejrstationen. 

                                          
1 (2004) Axis: http://ws.apache.org/axis/ 

2 (2004) Axis Callback Interface: http://www.stylusstudio.com/api/axis-

1_1/org/apache/axis/encoding/Callback.htm 

(2004) Build a SOAP-based Chat Application: http://www.devx.com/webdev/Article/18203/1954?pf=true 

(2004) Forespørgsel på eksperten.dk: http://www.eksperten.dk/spm/563029 
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7.2.1 Registreringsapplikation 

Som nævnt tidligere har det ikke været muligt at lade vejrstationsapplikationen registrere sig med 

henblik på callback. Derfor er der lavet en stand-alone-applikation, som registrerer en adresse til 

vejrstationen, som den centrale server så kan kalde. 

 

Applikationen er implementeret i C# vha. Windows Forms til den grafiske repræsentation. Vha. 

værktøjerne i Visual Studio .NET 2003 tilgås den centrale servers webservice. Visual Studio 

håndterer i den forbindelse ”bag om ryggen” på os al generering af stub o.lign. ud fra WSDL-filen på 

Tomcat. 

 

Registreringsapplikationen vises på Figur 9: 

 

Figur 9: Registreringsapplikation 

Ved tryk på ”Register”-knappen kaldes registerWeatherStation(name, URL) på den centrale server. 

Ved tryk på ”Unregister” kaldes deRegisterWeatherStation(name) ligeledes. 

7.2.2 Vejrstationsservice 

Webservicen er implementeret i C# og distribueres via Internet Information Services (IIS). Metoden 

(der er kun den ene) i webservicen er retrieveData, som returnerer en WeatherData-instans. Læg i 

øvrigt mærke til, at denne WeatherData-klasse er den, som er specificeret på den centrale server. 

Det har altså sparet at skulle lave en tilsvarende klasse i C#, fordi stub-generatoren har lavet den. 

 

Der er lavet den opdeling, at selve dataopsamlingen er skilt ud i klassen Microcontroller. 

Denne klasses opgave er at hente data fra en hardware-sensor, eksempelvis PIC16F788A, eller selv 

at generere data. Den har en boolean-variabel, som hedder isHardwareConnected. Hvis denne 

variabel er true, angiver det, at man har den rigtige hardware forbundet til vejrstationsserveren. Det 

vil sige, at vejrstationen laver en RS232-forbindelse til hardwaren, hvorefter denne svarer tilbage 

med data. Hvis variablen er false, betyder det, at man ikke har hardware forbundet. Hvis dette er 
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tilfældet, bliver RS232-forbindelse ud til hardwaren ikke etableret. Dette resulterer i, at der 

genereres tilfældige tal i stedet. 

7.2.3 Hardwaren 

Hardwaren er en hjemmebygget sensor-udvidelse, som kan bruges på alle platforme som Linux, 

Unix, MAC eller Windows. Den kommunikerer serielt via RS232, som styres igennem en meget 

simpel protokol. Den kan måle en temperatur, og ud over det kan den måle lysstyrken. Sensor-

printet bliver styret af en microcontroller ved navn PIC16F877A fra Microchip. Dens klokfrekvens er 

på 20MHz og dens A/D-konverteringsopløsning er på 10-bit. Det vil sige, at man får en værdi, som 

er mellem 0 og 210 = 1024. 

 

Da dette projekt ikke handler om at kunne måle værdier præcist, er resultatet af dens målinger og 

præcision ikke det afgørende i projektet. På dette grundlag er der ikke foretaget nogen justering 

eller kalibrering, der gør resultaterne fra sensorerne mere akkurate. 

7.2.3.1 Protokollen 

For at kunne styre hardware-sensoren, er der implementeret en meget simpel protokol. Man kan til 

hardwaren sende to kommandoer: ”heat” og ”light”. Disse to kommandoer vil blive beskrevet i det 

følgende i detaljer. 

7.2.3.2 Heat 

Modtages denne kommando, begynder den egentlige opsamling af data. Når kommandoen er 

forstået af controlleren, påbegynder denne samplingen af en given analog indgang. Denne sampling 

bliver foretaget tre gange, hvorefter et gennemsnit bliver beregnet og returneret. Den tilbagesender 

en streng af bytes, som gør, at modtageren, som kan være en PC, kan afkode beskeden. 

Sender man strengen ”heat” til microcontrolleren, vil denne svare med et simpelt “heat=[VALUE]”. I 

dette tilfælde er value den værdi, som controlleren har samplet. Eksempelvis kunne dette være 

”heat=21” 

Rent hardwaremæssigt er sensoren en PTC-modstand, som står for ”Positive Temparature 

Cofficeient”. Dette betyder, at jo varmere sensoren bliver, desto højere modstand er der i sensoren. 

7.2.3.3 Light 

Når kommandoen ”light” modtages, foretages der ligeledes en sampling af en analog kanal. Denne 

kanal eller indgang er forbundet med en lys-sensor, som er i stand til at måle lysstyrken. 

Samplingen foretages tre gange, hvorefter en gennemsnitsværdi bliver sendt tilbage. Når ”light”-

kommandoen modtages, sender kontrolleren dette svar tilbage: 

”light=[VALUE]”, hvor value er den værdi som er den gennemsnitsværdi, der er blevet samplet. 

Et konkret eksempel kunne være ”light=78” 

Rent hardwaremæssigt er sensoren en LDR-modstand, som står for ”Light Dependent Resistor”. 

Dette betyder, at jo mere lys sensoren er omgivet af, desto mere modstand er der i sensoren. 
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7.3 Central server 
Den centrale server er implementeret som en Java webservice ved hjælp af toolkittet Axis. 

Vejrstationer registrerer sig hos den centrale server ved at angive adressen på den webservice, hvor 

serveren kan hente vejrdata, når det skønnes nødvendigt. 

 

Planen var oprindeligt, at dette skulle foregå via callback, men naturen i webservices er, at 

kommunikationen kun går én vej – altså client-server. En webserver kører i en container og er altså 

ikke et sædvanligt program med en main-funktion. Registreringen hos den centrale server foregår i 

et sædvanligt program, som fortæller den centrale server, hvor data fra vejrstationen kan findes. 

 

Java-interfacet til serveren ses herunder, hvor datatypen WeatherData refererer til en simpel klasse 

kun bestående af data og get- og set-metoder, som vist i Figur 5: 
public interface CentralServer { 
    public void registerWeatherStation(String name, String url); 
    public void deRegisterWeatherStation(String name); 
    public void registerPC(String name, String station, String url); 
    public void deRegisterPC(String name); 
    public String[] getWeatherStations(); 
    public WeatherData getData(String station); 
    public String[] getDataArray(String station); 
    public WeatherData[] getStatistics(int number, String station); 
} 

 

Axis har et værktøj, der kan oversætte et Java-interface (eller en klasse) til en WSDL-fil, som jo 

beskriver webservicen. Dette gøres ved at indtaste: 
java org.apache.axis.wsdl.Java2WSDL -o CentralServer.wsdl –l 
"http://localhost:8080/axis/services/CentralServer" CentralServer 

i en kommandoprompt. –o er navnet på den fil, resultatet af at køre værktøjet gemmes i, -l er det 

sted, hvor webservicen kommer til at ligge, mens det sidste argument er navnet på det Java-

interface, der beskriver servicen. Eftersom ikke andet er angivet, vil servicen befinde sig i et 

namespace ved navn DefaultNamespace. 

 

WeatherData oversættes til noget XML: 
   <complexType name="WeatherData"> 
    <sequence> 
     <element name="light" type="xsd:int"/> 
     <element name="rain" type="xsd:double"/> 
     <element name="station" nillable="true" type="xsd:string"/> 
     <element name="temperature" type="xsd:double"/> 
     <element name="time" type="xsd:long"/> 
     <element name="windDirection" type="xsd:short"/> 
     <element name="windSpeed" type="xsd:double"/> 
    </sequence> 
   </complexType> 
mens elementet portType (svarer til interfacet) indeholder operationer på formen 
      <wsdl:operation name="getData" parameterOrder="in0"> 
         <wsdl:input name="getDataRequest" message="impl:getDataRequest"/> 
         <wsdl:output name="getDataResponse" message="impl:getDataResponse"/> 
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      </wsdl:operation> 
hvor parametrene i input og output er defineret i messages á la 
   <wsdl:message name="getDataResponse"> 
      <wsdl:part name="getDataReturn" type="impl:WeatherData"/> 
   </wsdl:message> 

 

Herefter kan der bruges et tilsvarende værktøj, som ud fra en WSDL-fil laver Java-stubbe og 

skeletter til serveren. Det gøres med: 
java org.apache.axis.wsdl.WSDL2Java --server-side -d "Application" CentralServer.wsdl 

hvor –d ”Application” definerer scopet for servicen. For at få servicen til at huske på de 

vejrstationer, der har registreret sig, er det nødvendigt at definere servicen som ”Application”, idet 

”Request” glemmer alt med det samme, mens ”Session” kun gemmer data fra den pågældende 

klient. De genererede filer gemmes i mappen DefaultNamespace. Værktøjet genererer en ny version 

af klassen WeatherData, som indeholder metoder, der gør den egnet til at blive sendt som datatype 

selv på en webservice. 

 

Næste skridt er at skrive selve koden, der implementerer webservicen. I nærværende projekt findes 

serverlogikken i mappen DefaultNamespace\Service for ikke at rode tingene sammen. Eftersom 

serveren skal kalde op til en webservice på vejrstationen, skal der først genereres klient-kode, 

hvilket gøres med: 
org.apache.axis.wsdl.WSDL2Java -o . -p "DefaultNamespace.WeatherStation" 
"http://192.168.0.80/weatherstationservice/weatherstationservice.asmx?wsdl" 

som laver klient-stubbe på baggrund af WSDL-filen på den angivne adresse. På grund af argumentet 

–p oprettes koden til at kontakte vejrstationen i mappen DefaultNamespace\WeatherStation. 

Vejrstation tilbyder også at sende WeatherData-objekter over netværket, så her findes en ny 

version af denne klasse. Nu kan serveren så skrives, og her er det vigtigt at holde tungen lige i 

munden, når det gælder WeatherData-objekter, fordi det er forskellige typer, der skal sendes og 

hentes. Heldigvis er klasserne nogenlunde ens, så de har de samme datatyper og metoder. 

 

Når webservicen er implementeret og kompileret, kan den offentliggøres. Først skal de kompilerede 

class-filer kopieres til mappen axis\WEB-INF\classes på tomcat-serveren, mens eventuelle jar-fil, 

lægges i axis\WEB-INF\lib. 
 java org.apache.axis.client.AdminClient DefaultNamespace/deploy.wsdd 

deployer webservicen med den (genererede) deployment descriptor deploy.wsdd. Efter en genstart 

af webserveren kan webservicen tilgås. 

 

Under implementation af persistensmekanismen på den centrale server viste det sig, at der ikke er 

adgang til filsystemet, når webservicen eksekveres i Tomcat-containeren. Muligvis kan der ”låses 

op” for dette vha. en policy-fil, men det er ikke lykkedes at finde en løsning. Af den grund er der 

lavet en alternativ løsning på at persistere vejrstationsobjekterne (se punkt 6.3). Denne løsning går 

ud på, i stedet for serialisering til en fil, at data gemmes i en databasetabel ”WeatherStation”. Det er 
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valgt at bibeholde den tidligere løsning i designet, idet det var et teknisk forhold, der har gjort det 

nødvendigt at lave denne ændring. 

7.4 Webservice-klienter 

7.4.1 Mobil (J2ME) 

Mobiltelefon-klienten implementeres i Java (J2ME). 

7.4.1.1 Valg af ”toolkit” 

Først blev forsøgt med kSOAP3. Det blev compilet ok, men der var fejl i preverifyer-kørslen: 
Error preverifying class org.kobjects.xmlrpc.Driver    VERIFIER ERROR 
org/kobjects/xmlrpc/Driver.main([Ljava/lang/String;)V:Cannot find class 
java/io/FileReadercom.sun.kvem.ktools.ExecutionException: Preverifier returned 1Build 
failed 

 

Næste forsøg var Wingfoot SOAP (wSOAP)4. Denne compilede og blev også verificeret af 

preverifyer’en. 

7.4.1.2 Overførsel af data 

Første forsøg var at overføre en WeatherData-instans. Dette skulle være muligt iflg. Wingfoot-

dokumentationen. 

I kaldet blev forsøgt forskellige udformninger af følgende: 
      WSerializable myWeatherData = new WeatherDataSimple(); 
 
      TypeMappingRegistry registry = new TypeMappingRegistry(); 
      registry.mapTypes("http://DefaultNamespace", 
                        "java:DefaultNamespace.WeatherDataSimple", 
                        myWeatherData.getClass(), 
                        new BeanSerializer().getClass(), 
                        new BeanSerializer().getClass()); 
      Call call = new Call(); 
      call.setMappingRegistry(registry); 
      call.setMethodName("getDataSimple"); 
      call.setTargetObjectURI("urn:CentralServer"); 
 

                                          
3 (2004) kSOAP 2: http://kobjects.org/auto?self=%2381d91ea1000000f5b22b3fc4 

(2004) kSOAP Downloads: http://ksoap.objectweb.org/software/downloads/ 

(2004) Access Web services from wireless devices: http://www.javaworld.com/javaworld/jw-08-2002/jw-

0823-wireless.html 

(2004) Low Bandwidth SOAP: http://webservices.xml.com/pub/a/ws/2003/08/19/ksoap.html 

(2004) Mobile Web Services with kSOAP: http://www.sys-con.com/story/?storyid=37193&DE=1 

(2004) Using a J2ME Client to Access a Web Service: 

http://developers.sun.com/sw/building/codesamples/j2me-client/ 

4 (2004) Wingfoot SOAP Client: http://www.wingfoot.com/products.jsp 
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      HTTPTransport transport = new HTTPTransport("http://gedebuk-
bb:8080/axis/services/CentralServer?wsdl", null); 
      transport.getResponse(true); 
 
      Envelope responseEnvelope = call.invoke(transport); 

 
      WeatherDataSimple d = (WeatherDataSimple)responseEnvelope.getParameter(0); 

 

Det kom dog ikke til at virke. Bemærk at i ”hul-igennem-testen” blev der benyttet en simplere 

klasse ”WeatherDataSimple”, som kun indeholdt én integer. Dette pga. at double og Double ikke 

understøttes direkte i J2ME. 

 

Løsningen blev derfor at lave en ekstra metode på den centrale server ”getDataArray”, som 

marshaller en WeatherData-instans til et String[]. Det giver samtidig den fordel, at dataene kan 

skrives direkte på J2ME, idet alle datafelter er en String (jf. de tidligere problemer med double). 

Dette kan gøres, idet J2ME-klienten udelukkende skal kunne vise data og altså ikke manipulere eller 

lave historik over dataene. 

7.4.1.3 Eksempel 

Følgende kodeudsnit viser koden til at hente vejrstationer fra den centrale server: 
      Call call = new Call(); 
      call.setMethodName("getWeatherStations"); 
      call.setTargetObjectURI("urn:CentralServer"); 
 
      HTTPTransport transport = new HTTPTransport(this.address, null); 
      transport.getResponse(true); 
 
      Envelope responseEnvelope = call.invoke(transport); 
 
      if (responseEnvelope == null) 
      { 
        return null; 
      } 
 
      if (responseEnvelope.isFaultGenerated()) 
      { 
        Fault f = responseEnvelope.getFault(); 
        throw new Exception(f.getFaultString()); 
      } 
      else 
      { 
        Object[] objs = (Object[]) responseEnvelope.getParameter(0); 
        String[] strings = new String[objs.length]; 
        String s = ""; 
        for (int i = 0; i < objs.length; i++) 
        { 
          strings[i] = objs[i].toString(); 
          s += objs[i] + " "; 
        } 
        return strings; 
      } 
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7.4.1.4 Skærmbilleder 

Nedenstående billeder viser et eksempel på brugen af mobil-klienten i en emulator. 

  

Figur 10: Mobil-klient 
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7.4.2 Pocket PC (C#) 

Pocket PC-klienten implementeres i C# i Visual Studio .NET 2003. 

Der benyttes den indbyggede funktionalitet i Visual Studio til at generere stub o.lign. til den centrale 

servers webservice. 

7.4.2.1 Kommunikation med webservice 

I Visual Studio oprettes en webservice-reference til den central servers WSDL-fil. Ved at gøre dette, 

bliver der automatisk ”bag om ryggen” genereret, hvad der nu er nødvendigt for at kunne 

kommunikere med den centrale server. 

Pocket PC eksekveres ikke i det almindelige .NET Framework. Derimod bruges her .NET Compact 

Framework, som understøtter webservices. 

7.4.2.2 Skærmbilleder 

Skærmbillederne neden for viser et eksempel på kørsel af Pocket PC-klienten i en emulator. 

  

Figur 11: Pocket PC-klient 
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7.4.3 PC (J2SE) 

PC-klienten implementeres i Java (J2SE). 

7.4.3.1 Generering af stub-fil 

Ved at køre WSDL2Java genererer Axis automatisk de nødvendige klasser, der pakker selve 

webservice-kommunikationen ind: 
java org.apache.axis.wsdl.WSDL2Java -o . -p centralserver 
http://localhost:8080/axis/services/CentralServer?wsdl 

Følgende filer genereres herved: 

• CentralServer.java 

• CentralServerService.java 

• CentralServerServiceLocator.java 

• CentralServerSoapBindingStub.java 

• WeatherData.java 

 

Kommunkationen med webservicen foregår herefter gennem disse klasser, f.eks.: 
  CentralServerServiceLocator serviceLocator = new CentralServerServiceLocator(); 
  CentralServerSoapBindingStub serverStub = 
                      (CentralServerSoapBindingStub)serviceLocator.getCentralServer 
           new java.net.URL("http://gedebuk-bb:8080/axis/services/CentralServer?wsdl")); 
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7.4.3.2 Klassediagram 

ClientPC

PanelDataPanelSelectStation

PCController

<<Control>>

PCGUI

<<Boundary>>

UtilsDialogueStatistic

centralserver

+getWeatherStations():String[]
+getData(String station):WeatherData
+getStatistic(int number,String station)

CentralServerSoapBindingStub

CentralServer

<<Control>>

CentralServerService

+getCentralServer():CentralServer
+getCentralServer(URL portAddress):

CentralServerServiceLocator

1 1

1

1

*1

1

1

1 1

1

1

11

1

1 1

1

 

Figur 12: Klassediagram for PC-klient 

Ovenstående viser klasserne dels til den grafiske fremvisning til kommunikation med den centrale 

servers webservice. I package centralserver vises de af Axis autogenererede klasser, hvor de 
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vigtigste metoder er vist, bl.a. de oven for nævnte metoder. Det er klassen PCController, der 

indpakker kommunikationen til stubben. 

7.4.3.3 Skærmbilleder 
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Figur 13: PC-klient 
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7.5 .NET Remoting 
Som før beskrevet, skulle der laves en alternativ implementation af middleware-teknologi i stedet 

for webservice. Vha. .NET Remoting vises her en anden måde at lave kommunikation mellem server 

og klient på. 

Bemærk at der her ikke er tale om en fuldstændig implementation, som fuldfører samme opgave 

som hhv. vejrstation, central server og klienter i webservice-løsningen. .NET Remoting-løsningen 

viser blot en anden måde at kunne lave løsningen på. 

7.5.1 Server 

Server-klassen står for at registrere en service, som klienten kan registrere sig hos. 

 

Der er en fælles klasse (RemoteServer), som deles mellem server og klient (og som serveren 

registrerer): 
RemotingConfiguration.ApplicationName = "RemotingServer"; 
RemotingConfiguration.RegisterWellKnownServiceType(Type.GetType("RemoteLibrary.RemoteServer
, SharedLibrary"), "RemotingServer.soap", WellKnownObjectMode.Singleton); 
… 
remoteServer = (RemoteServer)Activator.GetObject(typeof(RemoteServer), 
"Http://localhost:8085/RemotingServer/RemotingServer.soap"); 

 

Denne RemoteServer-klasse placeres i et separat projekt (RemoteLibrary) for kun at have koden ét 

sted. Outputtet af dette projekt er en fælles ”assembly”, som er en .NET DLL-fil. I samme library 

placeres WeatherData-klassen. Det er nemlig WeatherData-instanser, som ønskes overført fra 

server til klient gennem klientens callback. I den forbindelse er det meget essentielt, at 

WeatherData-klassen ligger i samme assembly. Her er det ikke nok at have to ens klasse på server- 

og klient-siden, idet dette vil resultere i følgende fejl: 
"System.Runtime.Serialization.SerializationException: Cannot find the assembly" 

 

På serveren startes ved opstart en tråd, der med et fast interval henter de nyeste data fra MySQL-

databasen og sender til alle forbundne klienter: 
private void dataSimulatorRun() 
{ 
  while (true) 
  { 
    WeatherData data = db.retrieveStatistics(); 
    remoteServer.setData(data); 

 … 
    Thread.Sleep(1000); 
  } 
} 

 

Figur 14 viser serverens brugergrænseflade. 
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Figur 14: .NET Remoting-server 

7.5.2 Klient 

På klientsiden oprettes der ved et tryk på en knap forbindelse til serveren: 
this.serverObj = (RemoteServer)Activator.GetObject(typeof(RemoteServer), 
"http://localhost:8085/RemotingServer/RemotingServer.soap"); 

 

Desuden registrerer klienten sit callback, som serveren herefter kan sende data gennem. 
this.callback = new CallbackClass(this, this.list);     
this.serverObj.invokeCallbackMethod += new 
RegisterEventHandler(this.callback.SubmissionCallback); 

 

I CallbackClass-klassen findes metoden, der bliver kaldt af serveren: 
protected override void InternalSubmissionCallback(object sender, EventArgs e) 
{ 
  int i = list.Items.Add(((WeatherData)e).toString()); 
  list.SetSelected(i, true); 
} 

Som det ses her, laves toString() på den modtagne WeatherData og vises i en listen (jf. Figur 15). 

 

Figur 15: .NET Remoting-klient 
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8 Afprøvning 
Webservice-applikationerne er afprøvet ved at have en computer til en vejrstation, en anden 

computer til central server og en tredje computer til PC-klient. 

Derudover er Pocket PC- og mobilklienterne afprøvet primært i emulatorer, men angående 

mobiltelefonen er afprøvet mod en ekstern IP-adresse til serveren. Alt har vist sig at virke efter 

hensigten. På mobilklienten er der dog den mindre detalje, at danske tegn (æ, ø og å) ikke vises 

korrekt, men der er ikke arbejdet på at finde en løsning. 

I .NET Remoting-løsningen er testet med at have server-applikationen kørende på samme computer 

som den centrale server (idet de to applikationer benytter samme MySQL-database). Klienten er 

testet kørende på en anden computer. 

9 Refleksion og diskussion 
Vejrstationssystemet er kommet til at virke som forventet. 

 

Der har været et par forhold undervejs, der har drillet. Dels kom callback i webservices aldrig til at 

virke, dels viste det sig ikke muligt at persistere vejrstationsobjekterne til filer, og dels viste der sig 

at være problemer med implementationen på mobilklienten. De to første punkter gav anledning til 

ændringer i forhold til det første design. I begge tilfælde er der tale om, at tekniske forhold har 

gjort, at systemet faktisk ikke er blevet så ”smart”, som det var tiltænkt. 

 

Der var på et tidspunkt snak om at opsplitte interfacet på den centrale server i to til hhv. vejrstation 

og klienter. Som det er nu, har en klient rent faktisk mulighed for at kalde registerWeatherStation-

metoden, selvom det ikke giver nogen mening for en klient. En opsplitning af interfacet ville i givet 

fald have resulteret i to helt separate implementationer og heraf separate programmer kørende i 

Tomcat-containeren. Det betyder, at implementationen bag klient-interfacet ikke kunne have 

kendskab til forbundne vejrstationer. Hvis det var valgt at gøre det på den måde, skulle der udvikles 

en mekanisme til at dele disse informationer, f.eks. gennem filer. Det blev dog ikke anset for at 

være en pæn og brugbar løsning. 

 

I projektet er der arbejdet med webservices og .NET Remoting. Derudover er der enten i tidligere 

uddannelser eller på IHA stiftet bekendtskab med andre typer af middleware-teknologier, heriblandt 

CORBA, Java RMI og Microsoft DCOM. 

Webservices og .NET Remoting har både fordele og ulemper i forhold til disse andre teknologier. Det 

er f.eks. ikke så omfangsrigt at få webservices til at fungere som at få CORBA implementeret, der 

tilbyder en lang række services, som man ikke nødvendigvis har brug for. I forhold til Java RMI er 

der med webservices tale om en teknologi, som kan køre på mange platforme og 

programmeringssprog, hvor Java RMI er begrænset til Java. 
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.NET Remoting er ret nemt at få op at køre i og med at der er god understøttelse herfor i Visual 

Studio .NET. .NET Remoting er kun understøttet på .NET-platformen, dvs. i sprog som C#, J# o.lign. 

Webservices benytter som bekendt SOAP som underliggende protokol. SOAP er en XML-baseret 

protokol og har derfor en meget stor procentdel metadata og overhead. Eksempelvis skal man nøje 

overveje brug af webservices på en J2ME-mobiltelefon, da der her skal kommunikeres ganske meget 

over eksempelvis GPRS (som er forholdsvis langsomt og dyrt). 

 

Alt i alt har projektet givet et godt indblik i webservice-teknologien såvel som .NET Remoting, deres 

styrker og svagheder. Desuden er der prøvet at arbejde med webservices på forskellige platforme 

og programmeringssprog, hvilket har været meget lærerigt. 

10 Konklusion 
I projektet er der blevet arbejdet med middleware-teknologier på følgende måder: 

• Webservice i Java vha. Axis-toolkittet (central server) 

• Webservice i C# vha. Visual Studio .NET (vejrstation) 

• C#-webservice-klient (til registrering af vejrstationer) 

• PC-webservice-klient i Java 

• Pocket PC-webservice-klient i C# 

• Mobilklient i J2ME 

• .NET Remoting-server i C# 

• .NET Remoting-klient i C# 

Hver enkelt teknologi er kommet til at virke efter hensigten og løser den opgave, der var tiltænkt i 

synopsis. 
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