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Abstract 

Moment Marketing is a small Company working with web development. Version 
control is an important part of their work and they already use a few programs to 
handle this. These programs cannot handle different database versions. In this project 
supplements will be created so that previously installed programs can be used for 
handling version control of databases. Before the programming begins a study of the 
programs Subversion, TortoiseSVN, Trac and MySQL will be made.
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Sammanfattning 

Moment Marketing är ett litet företag som arbetar med webbutveckling. För dem är 
det viktigt med versionshantering och de använder ett fåtal program som underlättar 
detta arbete. Idag saknar de dock möjligheten att kontrollera olika versioner av 
databaser. Tillsammans med Moment Marketing och de program som redan används 
av dem skapas i detta projekt ytterligare applikationer med mål att lösa detta problem. 
Först görs en undersökning över programmen Subversion, TortoiseSVN, Trac och 
MySQL för att se de möjligheter som finns att använda dem till att uppnå målet. 
Därefter skapas ytterligare applikationer som kompletterar dessa program. Det färdiga 
paketet innehåller program för att hantera strukturen i en lokal databas tillsammans 
med ett lokalt arbetsprojekt. Tillsammans med de redan tidigare befintliga 
programmen har ett system bildats som även hanterar databaser. Dessutom har 
ytterligare möjligheter till förbättrat arbete med databaser undersökts. 

Nyckelord 

Versionshanteringssystem 
Subversion 
Trac 
TortoiseSVN 
MySQL 
MySQL Connector/NET 
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1 Inledning 

De flesta företag som arbetar med programmering använder sig av ett 
versionshanteringssystem. Ett sådant system underlättar när flera personer arbetar 
med samma projekt. När en ändring har gjorts kan denna ses av medarbetarna och de 
riskerar inte att skriva över en version av en fil med sin egen. Det problem flera 
företag har med de olika systemen är att dessa inte hanterar registrering av 
förändringar i databaser. Ett av dessa företag är Moment Marketing. Företaget är ett 
litet företag i Stockholm som arbetar med webbutveckling. Målet med det här 
projektet är att tillsammans med Moment Marketing hitta en passande lösning till 
problemet och skapa ett versionshanteringssystem som visar olika versioner för 
strukturen i en databas.  

1.1 Syfte och mål 
Arbetet omfattar en teoretisk och en större praktisk del.  Det teoretiska stycket 
innehåller beskrivning och analys av versionshanteringssystem. En noggrannare 
undersökning görs av systemet Subversion eftersom det är vad företaget använder. 
Detta görs för att få en bättre bild av hur Moment Marketing arbetar och för att få 
hjälp och tips om hur ett sådant system kan se ut. Utifrån detta planeras ett projekt 
med följande delar: 
 

• En databas ska kunna kopplas till ett specifikt Subversion-projekt. 
• Företaget ska kunna hämta lokala versioner av den valda databasen till 

projektet. Eftersom Moment marketing känner att det är viktigt med 
säkerhetsgarantier så ska rikliga kontroller göras så att ingen information går 
förlorad.  

• En version i projektet ska kunna sparas tillbaka till databasen då den blivit 
ändrad. Även här är det viktigt att kontrollera att databasen uppdateras korrekt. 

• När ändringar gjorts ska dessa kunna ses av alla som är delaktiga i projektet. 
• Ytterligare åtgärder för att underlätta och förbättra arbetet med databaser ska 

undersökas  
 
Hur detta projekt skapas ska göras med tanke på företagets behov. 

1.2 Avgränsningar 
Det färdiga projektet ska i så stor utsträckning som möjligt utnyttja de program och 
funktioner som företaget redan använder. Dessa program och hur de används 
tillsammans med projektet finns beskrivna i rapporten. Funktioner som redan finns 
tillgängliga kommer alltså inte byggas in i de nya applikationer som skapas. Även om 
en beskrivning av versionshanteringssystem finns med i rapporten så kommer ingen 
större undersökning göras om redan befintliga system. Beskrivningen ska ge en kort 
presentation för att ge läsaren information om hur dessa program samverkar med de i 
projektet skapade programmen.  
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1.3 Disposition 

Under Teoretisk bakgrund finns information om de verktyg som Moment Marketing 
redan använder för att hantera versionshantering. Även vad versionshantering är i sig 
tas upp i detta kapitel.  Några stycken är uppdelade i Beskrivning och Analys där 
programmet beskrivs under Beskrivning och en mer granskande överblick ges i 
Analys. I kapitlet genomförande beskrivs de delar som skapats under projektets gång. 
Här beskrivs kortfattat hur de fungerar och motiveringar för vissa val som gjorts. 
Under resultat hittas beskrivningar av samma program som under genomförande. 
Beskrivningarna under resultat är mer inriktade på hur programmen ser ut och 
används. I diskussion står det om i vilken mån målen uppnåddes. Sist i rapporten 
följer referenser sökord och bilagor.
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Versionshanteringssystem 
Versionshanteringssystem kan underlätta de flesta programmeringsprojekt. Det kan 
hjälpa en person som vill ha kontroll över ändringar i sina egna filer, men framförallt 
underlätta när en grupp utvecklare ska samarbeta. Användarna skapar och ändrar filer 
lokalt på sin dator varpå filerna laddas upp till en gemensam server, precis som det 
brukar fungera. Skillnaden är att med hjälp av versionshantering så får man större 
kontroll över de filer som laddas upp. Versionshanteringssystem har många fördelar. 
Boken Pragmatic Version Control Using CVS [1] nämner fem fördelar som kan 
sammanfattas med följande: 

• Allt som ändras kan ångras. Ifall ett fel görs i en version kan man lätt gå 
tillbaka till en tidigare och använda den. På så sätt kan man arbeta snabbare 
utan att oroa sig för att förstöra hela projektet.  

• Med versionshantering kan flera utvecklare arbeta samtidigt med samma 
projekt. De riskerar då inte att skriva över varandras ändringar. 

• Versionshantering gör det möjligt att hålla reda på de ändringar som görs. Det 
går att se vem som gjort en ändring och när.  

• När versioner av mjukvaran ska släppas behöver inte utvecklarna sluta arbeta. 
En fungerande version kan släppas medan arbetet fullföljs på nyare versioner. 

• Det går att skriva in ett datum i versionshanteringssystemet och få fram hur 
projektet såg ut exakt då. Detta är viktigt om flera versioner släpps och en 
kund behöver hjälp med felhantering.  

Mer konkret exempel av hur versionshanteringssystem kan användas ges i avsnitt 2.2 
om Subversion, vilket är det versionshanteringssystem den här rapporten behandlar 
grundligare. 

2.2 Subversion 

2.2.1 Beskrivning 

På Moment Marketing används versionshanteringssystemet Subversion. Länge har 
CVS [2] varit det mest använda open source-systemet, men på grund av dess ålder och 
begränsningar har många företag idag gått över till andra system, bland dessa 
Subversion. 
 
Subversion sparar all gemensam information på en server i filer eller i en databas, 
vilket väljs då lagringsutrymmet skapas. Dit kan alla utvecklare skicka upp sina filer 
och ändringar och hämta hem de versioner andra laddat upp. Servern som beskrivs är 
endast en utvecklingsserver och när projektet är färdigt exporteras det till kundens 
server. Subversion använder en metod som beskrivs som kopiera-ändra-tillämpa. 
Detta innebär att alla som arbetar med projektet kan skapa en lokal kopia av serverns 
filer. Om två personer sparat hem samma version av en fil kommer den som försöker 
tillämpa sina ändringar sist att få en varning att filen är ”out of date”. Vid en sådan 
varning går det ofta att slå ihop de två versionerna lokalt såvida inte samma stycke 
ändrats. Ifall det lyckades kan man därefter ladda upp den sammanslagna filen till 
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servern. För en överblick över hur klienten samverkar tillsammans med servern se 
bilaga 1. Informationen om Subversion och den nämnda bilagan har hämtats från 
online-boken som finns tillgänglig på Subversions officiella webbplats [3]. 

2.2.2 Analys 

För att installera Subversion finns många bra guider tillgängliga på Internet. 
Installationsfiler för Windows med allt som behövs finns färdiga vilket underlättar 
implementeringen. Subversion installeras på både servern och klienten. På servern 
väljs ett lagringsutrymme för filerna. Där kommer alla versioner och all information 
att sparas. Det som ska utföras sker med hjälp av olika kommandon. De skrivs 
antingen i en kommandoprompt eller anropas med hjälp av ett skal till Subversion. 
Moment Marketing använder TortoiseSVN till detta. Eftersom Subversion endast 
visar skillnader i textfiler så måste databasstrukturer omformas till ett av Subversion 
läsbart format, för att skillnader ska kunna urskiljas. En textfil som innehåller 
kommandon för att skapa databasen är ett exempel på en sådan fil.  
 
På Servern där lagringsutrymmet är sparat går det att lägga till så kallade Hooks. 
Hooks är script som körs när ett visst Subversion-kommando körs. En av 
begränsningarna i Subversion är att inga script kan köras på klienten vilket förhindrar 
automatisk anropning till de program som sköter hanteringen av databsen. 

2.3 Trac 

2.3.1 Beskrivning 

Trac [4] är det gränssnitt som Moment Marketing använder för att visa upp de 
ändringar som gjorts i Subversion. Det är ett enkelt webbgränssnitt som visar de filer 
som ändrats sen den senaste versionen och vad det är som ändrats i dessa filer. För att 
installera Trac krävs bland annat att Python finns installerat. Python är det 
programmeringsspråk Trac bygger på. Till Trac finns flera tillägg att ladda ner, och 
med kunskap om Python och hur Trac hanterar dessa inlägg så kan egna tillägg 
skapas. Tillsammans med Trac följer även en enkel webbserver, men även andra 
större webbservrar kan användas. 

2.3.2 Analys 

Trac som är ett tydligt gränssnitt har många fördelar gentemot att endast arbeta med 
Subversion även om all information finns tillgänglig utan Trac. 
 

 
Figur 1- Trac Timeline 

 
Under fliken Timeline visas de ändringar som gjorts i kronologisk ordning. 
Ändringarna visas i form av Changesets som kan innebära flera ändringar i olika filer. 
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När en utvecklare väljer att överlämna de ändringar som gjorts lokalt till servern 
skapas ett nytt Changeset. 
 

 
Figur 2 - Trac Changeset 

 
Genom att klicka på ett Changeset ges ytterligare information. Här visas exakt tid då 
ändringarna skickades till servern och vem som skickade dem. Ifall ett meddelande 
skrevs i samband med överföringen av filer så visas även detta. De filer som ändrats 
visas med olika färger beroende på vilken sort av ändring som skett. De olika färgerna 
beror på om filerna ändrats, tagits bort eller lagts till sen i den senaste versionen. En 
fil som ändrats kommer visas upp med markeringar som framhäver de ändringar som 
gjorts. Eftersom Subversion inte tar hänsyn till vad som står i dessa filer så kommer 
alla filer att behandlas som textfiler. Att skicka upp information om strukturen på en 
databas i form av SQL-frågor skulle därför bli svårläst för den som inte förstår SQL, 
men en van användare skulle ändå se vilka ändringar som gjorts. 

2.3.3 Insticksprogram i Trac 

Trac sparar inställningar för olika projekt i Subversions lagringsutrymme. Där finns 
en mapp med de insticksprogram som används av Trac för det enskilda projektet. När 
ett insticksprogram läggs i Tracs Plugin-mapp så kommer den automatiskt att visas 
när Trac öppnas. De insticksprogram som används är av filtypen PythonEgg vilket är 
en zip-fil med filändelsen .egg[5]. För att skapa en .egg-fil krävs att en hel del filer 
skrivna i Python skapas. I huvudfilen kan klasser och layout hämtas från Trac vilket 
gör att den plugin som skapas blir en del av Trac. De färdiga filerna packas sedan till 
en .egg-fil av program utformade för detta.  

I ett insticksprogram till Trac skulle det vara möjligt att mer grafiskt visa de ändringar 
som gjorts i strukturen på en databas.  
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2.4 TortoiseSVN 

2.4.1 Beskrivning 

TortoiseSVN är en programvara för Windows som underlättar användningen av 
Subversion. Efter att Tortoise installerats på klienten går det att genom några enkla 
steg komma åt Subversions olika kommandon direkt från Windows Explorer.  

 
Figur 3 - Tortoise Checkout 

 

Eftersom Tortoise har koppling till de flesta av Subversions kommandon behövs 
ingen större kunskap om hur Subversion egentligen fungerar för användaren.  

2.4.2 Analys 

En vanlig mapp kan kopplas till ett lagringsutrymme på en Subversion-server genom 
att högerklicka på den och välja SVN Checkout. Från dialogrutan som öppnas ges 
bland annat möjligheten att välja var lagringsutrymmet kan hittas. När en fil från en 
kopplad mapp har ändrats och ska laddas upp till servern används kommandot SVN 

Commit som också finns i menyn då användaren högerklickar i mappen. 
 

 
Figur 4 - Tortoise Commit 
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I dialogen som öppnas väljs de filer som ska laddas upp och ett meddelande som 
beskriver uppdateringen kan skickas med. Tortoise är lättanvänt och bidrar till att alla 
kan använda versionshantering när det väl är installerat. Att en dialogruta öppnas 
innan ett kommando utförs bidrar till att användaren hela tiden är medveten om vad 
som händer. Eftersom Moment Marketing använder Tortoise och är vana vid dess 
gränssnitt så är ett liknande användningssätt lämpligt till detta projekt. 
 
Tortoise är hela tiden under utveckling och varje natt skapas en installationsfil för den 
senaste versionen. I skrivande stund har ännu inte version 1.5 släppts vilken innehåller 
fördelar som tidigare versioner saknar. En av dessa fördelar är hooks som anropas på 
klienten och som är till stor nytta i detta projekt. Med den nyare versionen av Tortoise 
går det alltså att automatiskt anropa projektets program. 

2.5 MySQL 

2.5.1 Beskrivning 

MySQL är den databas som Moment Marketing använder. Det är den mest använda 
Open Source-databasen [6]. En viktig anledning är att mycket arbete har lagts ner för 
att skapa en snabb databas, MySQL har många egenskaper som ökar effektiviteten. 
Vikt har även lagts vid säkerhet och stabilitet som enligt dem själva är god[6]. 
Säkerheten påverkas oftast positivt av Open Source-programvaror eftersom flera är 
med och hjälper till att hitta säkerhetsbrister. Dessutom har databasen full support för 
SQL [6]. 

MySQL kan öppnas via en kommandoprompt eller något av de grafiska program som 
finns tillgängliga. Ett vanligt är phpMyAdmin [7] som är ett webbgränssnitt så inte 
användaren behöver ha ett program installerat på sin egen arbetsstaion. 

2.5.2 MySQLdump 

Till installationen av MySQL ingår även flera små program som underlättar åtkomst 
av tabeller från andra program. Ett av dessa program är MySQLdump. MySQLdump 
kan användas för att göra en säkerhetskopia eller för att förflytta data till en annan 
databas[6]. Dumpningen kan köras direkt till en kommandoprompt men sparas ofta 
tlli en fil. Filen innehåller då SQL-kommandon som kan användas på alla SQL-
kompatibla databaser för att återskapa databasen. Flera inställningar kan göras för 
dumpen för att påverka vad som ska sparas ner och hur detta ska göras.  

2.5.3 MySQL Connector/Net 

Ett annat sätt att komma åt en databas från ett program skapat i .NET är att koppla 
programmet direkt till MySQL. MySQL Connector/Net är en anslutare mellan 
MySQL och .NET som kan laddas hem från MySQLs webbplats[8]. Anslutaren sköter 
all förbindelse och ger programmeraren tillgång till funktioner som behövs för att 
integrera med MySQL. Det enda som behövs för att börja använda anslutaren är en 
referens till den i Visual Studio. Connector/Net kan användas till alla .NET-språk.
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3 Genomförande 

Till det här projektet har flera olika delar skapats. Hela projektet kallas i rapporten för 
LynxSVN för att underlätta läsningen. De delar som beskrivs i det här avsnittet är 
settings, Dump database, Import Database och Show database changes. 

3.1 Installation 

De program som skapats genom detta projekt läggs in på användarens dator med en 
Windows-installation. I Visual Studio finns det smidiga tillämpningar för att skapa 
installationsfiler. Till detta projekt skapades ett Setup project som med olika vyer 
hanterar olika funktioner i installationen. De filer och program som ska installeras 
läggs in i filvyn och sedan sköter installationen implementeringen. Det är även möjligt 
att lägga till ytterligare funktioner. Något som LynxSVN utnyttjar är möjligheten att 
lägga till information i Windows register. Ingen kod behövs, utan de nycklar som ska 
skrivas till registret läggs som mappar i ett filträd. När installationen sedan körs 
registreras dessa nycklar. LynxSVN använder bland annat registret för att lägga till 
länkar i Explorers kontextmeny. Genom att lägga dessa nycklar under ett visst 
filformat i registret så kommer detta filformat visa länkarna då användaren 
högerklickar. I detta fall ska länkarna visas i menyn för mappar. Om användaren fyller 
i inställningar till MySQL under installationen även dessa att sparas i registret.  

Denna installation ska endast genomföras på klientdatorer och behöver inte heller 
upprepas om användaren har flera Subversion-projekt. De program som sparas på 
datorn startas via kontextmenyn från de mappar som ska eller har kopplats till en 
databas.  Följande kapitel beskriver dessa program. 

3.2 Inställningar 
För att koppla ett program till MySQL måste anslutaren ha tillgång till ett flertal 
parametrar. Dessa inställningar får användaren själv fylla i. Ett inställningsprogram 
har skapats där användaren kan fylla i värddator, användarnamn, lösenord och port till 
den MySQL-server som ska användas. Detta görs för varje lokal mapp kopplad till 
Subversion som ska kopplas till en databas.  
 
Första gången programmet startas så finns inga inställningar sparade, men om 
standardinställningar skrevs in då LynxSVN installerades så kommer dessa värden 
hämtas till respektive fält. För att lyckas med detta används Windows register som 
fungerar som en databas för operativsystemet [9]. Att arbeta med registret i C# är 
enkelt då färdiga klasser för detta finns att inkludera. Följande kod visar hur en 
registernyckel öppnas och med hjälp av GetValue kan värdet av Host hämtas. 
 

Microsoft.Win32.RegistryKey regkey; 

regkey = Microsoft.Win32.Registry.CurrentUser.OpenSubKey(  

@"Software\LynxSVN\LynxSVN"); 

string mysqlPath = regkey.GetValue("Host").ToString(); 

 

De värden som hämtades från registret skrivs ut i fälten där inställningarna ska fyllas 
i. Då slipper användaren fylla i inställningarna i alla olika projektmappar som ändå 
ska ha samma inställningar. Dessa behöver dock inte vara samma för alla mappar. 
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Inställningsprogrammet är ett Windowsformulär skapat i C#, som använder sig av 
MySQL Connector/Net för att ansluta till MySQL. I första versionen av programmet 
användes Windows kommandotolk i bakgrunden för att utföra SQL-kommandon. 
Anledningen var bland annat att slippa koppla programmet till MySQL direkt 
eftersom det kräver en anslutare. Att inte kunna använda programmet MySQLdump är 
också en nackdel när man använder en anslutare. När kommandotolken användes 
öppnades den utan att fönstret visades och all utdata skickades vidare och togs emot 
av programmet. Men när nackdelarna med kommandotolken blev flera så byttes den 
ut mot MySQL Connector/Net. Fördelarna med anslutaren är framför allt smidighet 
och säkerhet. Inget annat enskilt program behöver användas och alla kommandon 
finns tillgängliga direkt i Visual Studio. Det resultat som tas emot från databasen är 
anpassat efter en programmeringsmiljö till skillnad mot kommandotolken som 
skickade tillbaka allt i en textsträng. 
 
När användaren fyllt i de uppgifter som behövs för att få åtkomst till MySQL ska alla 
befintliga databaser visas. Detta görs för att användaren ska få möjlighet att välja den 
databas som ska användas i det projekt som är under utveckling. I versionen där 
MySQL-kommandon kördes i kommandotolken användes följande kod för att hämta 
databaserna. 
 

ProcessStartInfo pInfo = new ProcessStartInfo("cmd"); 

pInfo.RedirectStandardInput = true; 

pInfo.RedirectStandardOutput = true; 

pInfo.RedirectStandardError = true; 

pInfo.UseShellExecute = false; 

pInfo.CreateNoWindow = true; 

Process p = new Process(); 

p.StartInfo = pInfo;             

string cmd = "mysqlshow.exe -u username --password=\"\"; 

cmd = Encoding.Default.GetString(encoder.GetBytes(cmd)); 

p.Start(); 

p.StandardInput.WriteLine(cmd); 

p.StandardInput.WriteLine("exit"); 

string errRes = p.StandardError.ReadToEnd(); 

string res = p.StandardOutput.ReadToEnd(); 

p.Close(); 
 
Först öppnas kommandotolken som en process där flera inställningar måste göras för 
att få tillgång till processens utdata. Kommandot skickas till kommandotolken med 
funktionen WriteLine(cmd). Resultatet av kommandokörningen läggs i en sträng och 
om fel uppstår läggs de i en annan. Den enda kontroll som visar att kommandot 
genomfördes korrekt är alltså om felsträngen är tom. De databaser som hämtats måste 
med funktioner hämtas ut från resultatsträngen. 
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Motsvarande kod med MySQL-anslutaren kan sammanfattas så här: 
 
string conString = "Database=database;Data Source=host;User 

Id=username;Password=;Port=3306"; 

MySqlConnection dbConnection = new MySqlConnection(conString); 

dbConnection.Open(); 
string showTables = "SHOW DATABASES"; 

MySqlCommand cmdShowTables = new MySqlCommand(showTables, 

dbConnection); 

MySqlDataReader drTables = cmdShowTables.ExecuteReader(); 

dbConnection.Close(); 
 
Här skapas först en koppling till MySQL. Om ett fel uppstår vid uppkopplingen så 
kan detta fångas av MySqlException och skrivas ut till användaren. Kommandot 
"SHOW DATABASES" skickas sedan till MySQL som returnerar alla databaser till en 
MySqlDataReader. Därvid sparas endast databasnamnen och kan skrivas ut i 
programmet med hjälp av en enkel loop. Med en anslutare blir koden enklare och 
tydligare. Felmeddelanden för de olika sätten blev ganska lika. Fördelen med en 
anslutare är att det ges bättre kontroll över hur dessa felmeddelanden ska hanteras. För 
att sammanfatta fördelarna med att använda MySQL Connector/Net så är det just 
kontroll som väger tyngst.  
 
När inställningarna är ifyllda och databasen vald så kan inställningarna sparas. Detta 
sker i form av att en textfil skapas i projektmappen, närmare bestämt i den dolda 
mappen .svn, där Subversions inställningar finns sparade. Nästa gång programmet 
med inställningar öppnas kommer de sparade inställningarna hämtas, läggas i en lista 
och skrivas ut i textfälten. 

3.3 Hämta strukturen från databasen 
För att kunna hämta strukturen från den lokala databasen har ytterligare ett program 
skapats, LynxSVNdump.exe. Programmet i sig kontrollerar inte om databasen ändrats, 
utan skapar en mall av databasstrukturen till den mapp från vilket programmet körs. 
När programmet startas skickas sökvägen till mappen med som en parameter. Utifrån 
sökvägen görs en kontroll om MySQL-inställningarna finns. Inställningarna som 
skapas av inställningsprogrammet måste finnas för att programmet ska få åtkomst till 
MySQL. Bland inställningarna finns även namnet på den databas vars struktur ska 
hämtas. 
 

Dump database to project är den knapp i kontextmenyn som sparar strukturen av 
databasen till en fil i projektmappen. Den skapade filen består av SQL-frågor som kan 
återskapa databasen om de körs i MySQL. En sådan fil kan skapas med hjälp av 
programmet MySQLdump, vilket också testades i programversionen med 
kommandotolken. När de SQL-kommandon som fanns i filen skulle exekveras i 
MySQL för att återskapa databasen uppstod ofta fel på grund av olika 
teckenkodningar. Med MySQL Connector/Net som används i det färdiga programmet 
kan inte MySQLdump användas, men till projektet har en funktion som skapar en 
liknande fil konstruerats. Funktionen hämtar alla tabeller från den valda databasen 
med kommandot ”SHOW TABLES”. För varje tabell körs sedan "SHOW CREATE TABLE 
tabellnamn" som skapar SQL-frågorna som behövs för att återskapa tabellen. 
Resultat sparas i en variabel som skrivs till filen Database/DBdump.sql i den aktiva 
projektmappen. 
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Dump-filen kan nu ses som en del av Subversions projekt och kan tillsammans med 
de andra filerna i mappen laddas upp till utvecklingsservern. Därifrån visas vilka 
ändringar som gjorts i textfilen som även är ändringar som gjorts i databasen. 

3.4 Lägga till ändringar i databasen 

När en ny version av databasdumpen lagts upp på utvecklingsservern bör alla 
delaktiga i det pågående projektet uppdatera sin lokala databas med denna. Filen 
hämtas då hem med Subversion till den lokala projektmappen. För att uppdatera den 
lokala databasen används samma program som för att hämta ändringar. Anledningen 
är att programmen är så lika och att det endast är små detaljer som skiljer dem 
emellan. För att veta att det är just uppdatering som ska göras måste ordet ”import” 
skickas med som ett argument när programmet startas. Ifall inget ”import” skickas 
med kommer programmet ställas in för att dumpa databasen. Det som skiljer dessa 
lägen åt är de beskrivande texterna i layouten och de kommandon som skickas till 
MySQL. I läget där den lokala databasen ska uppdateras kommer SQL-kommandon 
från dumpfilen att köras för att skapa en kopia av den databas som hämtats från 
lagringsutrymmet. 

Att importera en databas fungerar även om inte databasen valts i inställningarna. 
Istället hittas databasnamnet i dumpfilen.  

 

MatchCollection expRes = Regex.Matches(temp, @"Database: [^*\n]+"); 

 

Med hjälp av Regular Expressions görs en sökning av det första ordet efter 
Databases: i dumpfilen. Detta namn läggs sedan till i rätt variabel i programmet och 
sparas i inställningsfilen. Därefter importeras dumpfilen till databasen som vanligt. 

3.5 Automatisk uppdatering 
För att underlätta arbetet ytterligare så har möjligheten till automatisk dumpning och 
uppdatering undersökts. Subversion har inte någon möjlighet att köra skript på 
klienten. I tillägget TortoiseSVN kommer detta bli möjligt framtiden men inte ännu. 
Men redan nu finns en senare version av Tortoise tillgänglig för testning. När 
versionen släpps kommer fliken hooks läggas till under Tortoises inställningar. Där 
kan automatiska skripts läggas in. 
 

 
Figur 5 - Tortoise Hook Scripts 

För att automatiskt dumpa ner den lokala databasen till projektet innan det skickas 
upp till servern så ska detta sättas som Start Commit Hook. Ett sådant skript körs 
innan projektets filer börjar skickas upp. Skriptet kopplas till rätt projektmapp och till 
programmet LynxSVNdump.exe.   
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Ett Post-Update hook-skript används för att köra något efter att en Subversion-
uppdatering skett. Detta är användbart då den lokala databasen ska uppdateras efter att 
en ny version hämtats hem från servern. Skriptet kopplas på samma sätt som tidigare 
till rätt projektmapp och som kommandokod körs LynxSVNdump.exe med 
argumentet import. 
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4 Resultat 

Det färdiga programpaketet innehåller program som sköter hanteringen av ändringar i 
databasen lokalt på utvecklarens dator.  Tillsammans med de program företaget redan 
använder bildas ett fullt användbart system. I detta kapitel kommer beskrivningar över 
hur de olika delarna i projektet ska användas. 

För att få LynxSVN att kännas som en naturlig del av Subversion och de tillhörande 
programmen så har mycket av användningen och utseendet hämtats från dessa. De 
applikationer som skapats finns tillgängliga direkt från Explorer precis som i 
TortoiseSVN.    

4.1 Installation 
Programmet kommer i form av en installationsfil. Installationen är en standard från 
Windows och är lätt att följa. Användaren får välja var programvaran ska installeras 
och för vilka användare på datorn den ska vara tillgänglig. För att underlätta senare 
användning av programmen får användaren möjligheten att fylla i sina 
standardinställningar för MySQL här. Fälten host, användarnamn och port finns 
tillgängliga men det går bra att fylla i dessa senare i de enskilda projekten. 
 

 
Figur 6 - LynxSVN Installation 
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4.2 Inställningar 

Genom att högerklicka på mappen för ett Subversion-projekt visas Connect 

Database to Project i kontextmenyn. 

 
Figur 7 - Windows Kontextmeny 

Följande program öppnas. Programmet är ett inställningsprogram som används för att 
koppla en specifik databas till projektet. 
 

 
Figur 8 - LynxSVN Inställningar 

 
Under MySQL settings ska kopplingen till MySQL specificeras. Första gången 
programmet används kommer inställningarna hämtas från Windowsregistret om dessa 
fylldes i under installationen. För att testa om inställningarna är korrekta och att 
MySQL-servern är tillgänglig används knappen Test Connection. Ett meddelande 
visar om anslutningen upprättades eller vad som gick fel om den inte gjorde det. Fel 
kan uppstå om MySQL inte är tillgängligt eller om inställningarna är inkorrekta och 
bör ändras. 
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Genom att klicka på Get Databases hämtas alla befintliga databaser från MySQL. Här 
anropas samma kontroll som i Test Connection, men om allt är rätt så listas 
databaserna i listboxen. Vid vissa förhållanden ska inte databas väljas. Att databasen 
ännu inte är skapad är ett exempel på detta. När den inte är skapad kan den skapas 
utifrån en version hämtad från servern. Chose database later kryssas i för att lyckas 
med detta. Då avaktiveras möjligheten att välja en databas. Efter att en databas valts 
eller kryssrutan aktiverats kan inställningarna sparas. Nästa gång programmet öppnas 
från samma projektmapp så kommer de sparade inställningarna visas. 

4.3 Hämta strukturen från databasen 
När ändringar har skett i strukturen i en lokal databas som är kopplad till ett 
Subversion-projekt så måste denna sparas till projektets mapp. Även detta kan göras 
från Explorers kontextmeny. Följande program öppnas av länken Dump database to 

project. 
 

 
Figur 9 - LynxSVN Dumpa Databasen 

Ifall inställningarna gjorts så kommer dessa visas under MySQL settings. Att dumpa 
en databas utan att först fyllt i vilken databas som ska dumpas kommer inte att gå och 
kommer resultera i en varning. Genom Change Settings går det välja ut den databas 
som ska hämtas. När någon inställning ändrats måste Update Settings aktiveras för att 
ladda om inställningarna till programmet. 
 
När allt är ifyllt kan dumpningen påbörjas genom att klicka på Dump database to 

project. Vad som nu händer kan följas i loggrutan. Här visas olika fel som kan 
påträffas. I exemplet ovan kan inte programmet kopplas till MySQL-servern. Det kan 
bero på att servern är offline. Vid en lyckad dumpning så uppdateras den lokala 
Subversion-mappen med en databasfil. Filen kan därifrån skickas upp till den 
gemensamma utvecklingsservern. 



Resultat  

19 

4.4 Lägga till ändringar i databasen 
Programmet som lägger till ändringar i databasen öppnas genom Update database i 
kontextmenyn. Det är ett program som uppdaterar den lokala databasen med en 
version från det anslutna projektet. Programmet är detsamma som det föregående så 
användningen fungerar på samma sätt. 
 

 
Figur 10 - Uppdatera Databasen 

 
I uppdateringsprogrammet behöver inte databasen vara ifylld. Ifall en annan person 
skapat databasen exjobb ska det gå att lägga in ändringarna utan att först skapa 
databasen manuellt. Namnet på databasen upptäcks då i den hemladdade versionen 
och databasen skapas av programmet. Därefter sparas databasnamnet till 
inställningsfilen och uppdateringen av databasen utförs.  

4.5 Visa upp ändringarna 

När en databas ändrats och dumpats till projektet kan den laddas upp på servern med 
Subversion som en del av projektet. Därifrån kan Trac visa ändringarna på ett relativt 
tydligt sätt. Se bilaga 2 för ett exempel på hur Trac visar ändringarna i databasen. En 
prototyp har gjorts för hur detta skulle kunna visas med hjälp av ett insticksprogram. 
Där blir resultatet mer tydligt och användaren kan lättare relatera till en riktig databas. 
Bilaga 3 visar denna prototyp.  
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5 Slutsats och diskussion 

Hur målen för projektet skulle uppnås var inte i förväg bestämt av Moment 
Marketing. Tillsammans har vi diskuterat fram tillvägagångssätt som passar företaget. 
Men även om sättet databashanteringen görs ändrats lite under projektets gång, så har 
allt arbete bidragit till att uppfylla de uppsatta målen. Programmen klarar av att 
hantera kopplingen mellan det lokala projektet och den tillhörande databasen. Övrigt 
arbete, som sköter hanteringen till och på servern utförs av de av företaget redan 
tillgängliga programmen. 

Ett krav från företaget var att programmen skulle hantera databashanteringen så att 
ingen information går förlorad. Alla funktioner kontrolleras därför. Om en databas ska 
dumpas till projektmappen får användaren veta om detta misslyckades. Då riskerar 
inte användaren att skicka upp en gammal version till utvecklingsservern. För att 
ytterligare säkra programmen borde fler och noggrannare tester ha gjorts.  

Istället för att lägga vikt på att visa ändringarna skapades ett enkelt och smidigt sätt 
hämta och spara databasstrukturen lokalt. Anledningen var att när dumpfilen väl 
visats upp i Trac så syntes ändringarna tydligt. Visst blir det vackrare med ett 
insticksprogram som visar upp en databas som tabeller, men inte mycket tydligare. 
Moment Marketing håller med om detta men hade varit intresserade av att se hur en 
sådan lösning skulle se ut. Ett fortsatt samarbete kommer ske som förhoppningsvis 
resulterar i ett Trac-tillägg. 

Andra svårigheter som dykt upp var kontextmenyn där både min och min omgivnings 
kunskap var bristande. I nästa version av systemet kommer menyn vara bättre 
anpassad till omgivningen och inte visas om inte mappen är kopplad till Subversion. 
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