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Sammanfattning 
 
BRP Systems utvecklar och säljer affärssystem till mindre och medelstora tjänsteföretag. 
Huvudsystemet är en Java Swing-applikation och för att få bättre struktur på programmet 
önskar man vid utvecklingen använda ett lämpligt ramverk om något sådant går att identifiera. 
Denna rapport undersöker två sådana ramverk. 
 
Ett ramverk kan användas som hjälp vid utvecklingen av komplexa applikationer. De fungerar 
som en grund till applikationen som utvecklas och kan erbjuda olika hjälpfunktioner som ofta 
behövs i vanliga program. Ramverk kan även få källkoden att bli mer strukturerad och 
lättunderhållen. Skriver man själv ett stort program från grunden är det lätt att programmet 
innehåller buggar och blir svårt att underhålla om man inte har tänkt igenom strukturen noga 
från början. 
 
Två ramverk valdes ut som intressanta att utvärdera: Spring RCP och Eclipse RCP. 
Ramverken utvärderades utifrån fyra punkter; språkstöd, formulärhantering, menyhantering 
och actionhantering. Vid utvärderingen av ramverken implementerades dessa genom att 
skriva ett enklare program i respektive ramverk. Jag läste först in mig på Spring RCP för att 
se vad det erbjöd och implementerade sedan programmet i ramverket. Därefter gjorde jag 
likadant med Eclipse RCP. 
 
Spring RCP visade sig vara det bättre ramverket på två av punkterna: språk- och 
formulärstödet. Vad gäller meny- och actionhantering hade ramverken ganska lika 
funktionalitet. Sammantaget var således Spring RCP bättre med utgång från dessa fyra 
punkter. Ytterligare aspekter som exempelvis dokumentation bör dock även beaktas innan 
man väljer ramverk.



Abstract 
 
BRP Systems sell and develop sales systems to small and medium sized service companies. 
The main application is based on Java Swing. To get a more structured program a framework 
would like to be used if a suitable one can be found. This thesis examines two such 
frameworks. 
 
A framework can assist in the development of complex applications. They act as a foundation 
for the application being developed and can offer several different support functions often 
used in common programs. Frameworks can also make the source code structured and more 
maintainable. If a large application is written without a framework it can be more prone to 
bugs and hard to maintain if the design is not thought through well enough from the 
beginning. 
 
Two frameworks were chosen for evaluation: Spring RCP and Eclipse RCP. Four aspects of 
the frameworks were evaluated: language support, form support, menu support and action 
handling capabilities. In the evaluation, the frameworks were implemented by writing a 
simple program in each. I first studied Spring RCP to see what it had to offer and then I 
implemented the program in the framework. The same was then done with Eclipse RCP. 
 
Spring RCP turned out to be the better framework in two areas: language and form support. 
The menu and action capabilities were pretty much the same in both frameworks. Taken 
together, Spring RCP proved to be the better framework when evaluated against these four 
properties. Other aspects, like for example documentation also ought to be taken into 
consideration before a framework is chosen.
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�� ��������	�
BRP Systems AB utvecklar och säljer affärssystem med integrerade bokningsfunktioner och 
inriktar sig främst mot mindre och medelstora tjänsteföretag. Målsättningen är att erbjuda 
smarta arbetssparande systemlösningar för verksamheter som kräver bokning, planering och 
effektiv kundkommunikation. Affärssystemet skiljer sig från vanliga system genom att 
fokusera på lösningar för tjänsteproducerande företag. Företaget grundades 2003 och har sex 
anställda med kontor i Linköping. BRP står för Bokningsintegrerad ResursPlanering och 
huvudsystemet är en Java Swing-applikation. För att få bättre struktur på programmet så 
önskar man vid utvecklingen använda ett lämpligt ramverk om något sådant går att identifiera. 
 

���� ������
Syftet med arbetet är att undersöka ramverk för utvecklingen av tunga Java-klienter. En tung 
klient är en grafisk applikation som körs på en persondator i motsats till en tunn klient som 
körs på en server. 
 
Ett ramverk kan användas som hjälp vid utvecklingen av komplexa applikationer. De kan vara 
utvecklade av andra företag kommersiellt eller finnas som öppen källkod. Ett ramverk hjälper 
till vid programutvecklingen genom att vara som en grund för applikationen man 
programmerar. De kan erbjuda olika hjälpfunktioner som ofta behövs i vanliga program. 
Sådana hjälpfunktioner kan till exempel vara att på ett enkelt sätt skapa komplicerade 
formulär, smidigare sätt att nå en databas etc. När det gäller grafiska applikationer så erbjuder 
ramverk ofta ett strukturerat sätt att lägga till menyer, knappar samt kopplingen av 
funktionerna som ska utföras när användaren trycker på en knapp eller gör ett menyval till de 
grafiska komponenterna. Ibland finns speciellt stöd för flera språk i ramverket så att det lätt 
ska gå att lokalisera programmet till ett annat land. Ramverk har också som uppgift att göra 
koden lättunderhållen och felfri genom att göra det svårare att programmera på ett felaktigt 
sätt. Eftersom ett ramverk förhoppningsvis har en väl genomtänkt struktur så blir det även 
lättare att bygga ut sin applikation vid behov. Bygger man själv sitt program från grunden är 
det lätt att det smyger in buggar och programmet blir svårunderhållet om man inte har tänkt 
igenom strukturen noga från början. 
 

��	� 
�����������
Två ramverk valdes ut av BRP Systems som intressanta att utvärdera. Dessa är Spring RCP 
och Eclipse RCP. Ramverken ska utvärderas utifrån fyra aspekter: 
 

1. Språkstöd 
2. Formulärhantering 
3. Menyhantering 
4. Actionhantering 

 
Som exempel på en del att implementera för att utvärdera ramverken valdes ett enklare 
personformulär, där man kan ändra en persons uppgifter samt ta bort eller lägga till personer. 
Dessa personuppgifter sparas sedan ned på en MySQL-databas på samma dator. 
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Jag planerade att implementera ett ramverk i taget och började med Spring RCP. Först läste 
jag in mig på ramverket och därefter implementerade jag ramverket och programmet. När det 
var klart upprepade jag proceduren på samma sätt med Eclipse RCP, det vill säga först en 
studie av ramverket och sedan implementationen. 
 
Under programmeringen av Spring RCP-programmet använde jag IntelliJ IDEA som 
utvecklingsmiljö då det är samma IDE som används på BRP Systems samt något som jag 
även har använt tidigare på högskolan. Versionen av Spring RCP som användes var den som 
fanns tillgänglig från projektets CVS i september 2005. När jag började med Eclipse-delen 
märkte jag att alla artiklar antog att man använde Eclipse-utvecklingsmiljön när man kodar en 
Eclipse RCP-applikation. Eftersom Eclipse-miljön innehåller en massa hjälpmedel, till 
exempel guider etc. så insåg jag att det skulle vara betydligt enklare att använda Eclipse-
IDE:n till Eclipse RCP-programmet och därför användes den där. Versionen av Eclipse RCP 
som användes var den senast tillgängliga, 3.1.1. 
 

���� ������
Eftersom Spring RCP är i utvecklingsfasen och inte kommit ut i en slutgiltig version ännu 
finns ingen tryckt information tillgänglig. Däremot finns det lite information om plattformen 
på projektets hemsida samt presentationsmaterial från ett konvent. Början till en 
användarmanual samt vissa hjälptexter skrivna av utvecklarna och användare finns också på 
hemsidan. Ramverkskoden är även ibland kommenterad i JavaDoc-stil. Det finns också ett 
forum där många användare av plattformen tar upp problem de har stött på och andra 
diskussioner. Dessa källor har således främst använts när det gäller studien av Spring RCP. 
 
Eclipse RCP är även det ganska nytt och har genomgått en hel del förändringar genom de 
senaste versionerna. Många böcker som finns om ramverket stämmer således inte riktigt med 
funktionaliteten i senaste versionen. På projektets hemsida finns artiklar, kodexempel, diverse 
presentationsmaterial samt JavaDoc om plattformen. Artiklarna kunde som böckerna ibland 
vara skrivna för en äldre version av Eclipse RCP. En del artiklar var dock uppdaterade för att 
fungera med senaste versionen. Det finns även ganska många andra sidor på Internet som 
behandlar Eclipse och diverse forum som har varit till hjälp när jag stött på problem. 
 

���� �������
Rapporten går först igenom skillnaderna mellan de grafiska biblioteken Swing och SWT. 
Sedan gås Eclipse RCP igenom mer i detalj och därefter behandlas Spring RCP på samma 
sätt. Efter det jämförs ramverken mot varandra utifrån punkterna som ska utvärderas och 
sedan beskrivs implementationen av respektive ramverk. Rapporten avslutas med slutsats 
samt en avslutande diskussion. I rapporten skrivs programkod i detta typsnitt. 
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� ������������������������
Grafiska komponenter är sådana klasser som kan användas för att göra ett grafiskt 
användargränssnitt (GUI) till ett program. Java har tre stora samlingar av GUI-verktyg. Det 
första som utvecklades var AWT. 
 

	��� 
���
När Java skulle släppas 1995 fick en grupp utvecklare ansvaret att på tre månader utveckla 
GUI-verktygen till Java. För att lyckas med detta på så kort tid valde man att använda det 
underliggande operativsystemets grafiska komponenter. Detta brukar kallas för att 
komponenterna är tungviktiga, de sköter inte sin egen utritning på skärmen utan delegerar till 
andra att göra det [1]. Samlingen komponenter som arbetet resulterade i kallade man för AWT 
(Abstract Windowing Toolkit). [2] 
 
Denna teknik fungerade bra för enklare grafiska gränssnitt men ganska snart började man inse 
att det fanns stora problem med AWT. När man försökte anpassa AWT till flera olika 
operativsystem så fanns det vissa grafiska komponenter som inte var implementerade i alla 
operativsystemen. Därför fick man välja ut de komponenter som garanterat fanns 
implementerade där Javaprogram skulle kunna köras. Detta fick till följd att det inte fanns så 
många grafiska komponenter att välja bland och mer avancerade gränssnitt blev svåra att göra 
i AWT. 
 
Ett av huvudmålen med Java var att utveckla ett programmeringsspråk som var portabelt, det 
vill säga programmen man utvecklade i det skulle kunna köras på de flesta operativsystem 
utan att kompileras om och samtidigt bete sig likadant överallt. Problemet med AWT var att 
man utnyttjade grafiska resurser i det underliggande operativsystemet vilket gjorde att ett 
grafiskt Java-program såg helt annorlunda ut på olika plattformar. Javas motto "write once, 
run anywhere" byttes skämtsamt ut mot "write once, test everywhere" av vissa 
programmerare. [3] 
 

	�	� ������
För att komma tillrätta med dessa problem utvecklade man på Sun ett lättviktigt alternativ till 
AWT, detta kallade man för Swing. I Swing är komponenterna lättviktiga, det vill säga de är 
helt implementerade i Java och sköter sin egen utritning. Endast ett fåtal grundklasser är 
tungviktiga och de andra komponenterna sköter sin egen utritning inne i dessa behållare. 
Swing kunde nu lätt lösa problemet med att det fanns för få komponenter genom att alla 
komponenter emulerades och ritades ut själva av Java-koden. Således behövdes det inte finnas 
någon riktig implementation av komponenten i det underliggande operativsystemet. Bland 
annat stöd för tabell- och trädkomponenter lades till under namnen JTable och JTree (i 
Swing används alltid prefixet J till klasserna för att kunna skilja dem mot AWT-varianterna). 
Man kom även ifrån problemet med att ett grafiskt Java-program kunde se ut och bete sig 
olika på olika operativsystem. När Java-koden nu själv ritade ut sitt GUI så var det bara att 
göra det på samma sätt på alla plattformar. 
 
Sun kunde nu även strukturera om programmerings-API:t mot GUI-delen som förut hade varit 
ganska låst på grund av den starka kopplingen mot operativsystemens grafiska 
implementation. Man valde att använda MVC-tekniken i Swing. MVC står för Model-View-



 4 

Controller och tanken bakom det är att det är en bra idé att separera modellen (underliggande 
data) och vyn (den grafiska presentationen av datan) samt beteendet av dessa när någon 
händelse inträffar (kontroller-delen). Swing har ofta två klasser till varje komponent. En klass 
som sköter uppritningen och hanterar händelser och en klass som agerar datamodell. 
Presentationsdelen lyssnar på datamodellen som meddelar sig när den förändras. Således kan 
den grafiska vyn uppdateras och visa en korrekt bild av den underliggande datamodellen. [1] 
 
Swing var dock inte helt problemfritt i början utan drogs med allvarliga prestandaproblem 
främst på grund av att alla komponenter emulerades och fick själva sköta uppritningen. 
Dessutom var Swing nytt och man hade inte haft tid att optimera det särskilt mycket. Många 
programmerare som var vana vid grafiska program skrivna i C++ blev besvikna på Swings 
dåliga prestanda. Java fick här dras med ett dåligt rykte om att vara segt och detta var en starkt 
bidragande orsak till varför Java aldrig riktigt blev populärt att använda till grafiska 
applikationer. Ironiskt nog började folk även klaga på att man direkt kunde känna igen ett 
Javaprogram, att det inte såg ut som andra typiska program på samma operativsystem. Detta 
var ju egentligen en av ändringarna man hade gjort från AWT till Swing. Visserligen hade 
man byggt in stöd för olika utseenden i Swing, så kallad Look & Feel för att kunna emulera 
operativsystemets typiska utseende, men programmen använde ofta Javas utseende som förval 
trots att de körs på Windows. Även emuleringen av exempelvis Windows-utseendet är inte 
helt perfekt och det kan ta väldigt lång tid innan utseendet av en ny version av Windows 
implementeras som en Look & Feel. 
 

	��� ����� !�"#� ��
IBM ville utveckla en utvecklingsmiljö (IDE) i Java med öppen källkod som direkt skulle 
konkurrera med Microsofts IDE Visual Studio. Denna utvecklingsmiljö döptes till Eclipse. 
När IBM började skriva Eclipse i Java använda man sig från början av Swing. De upptäckte 
dock att Swing var alldeles för långsamt för den stora utvecklingsmiljön. De gillade inte heller 
att Swingprogram såg annorlunda ut jämfört med andra applikationer på samma 
operativsystem. Detta ledde till att IBM började bygga sin egen version av GUI-komponenter 
till Java. [4] 
 
För att göra GUI-verktygen snabbare gick man tillbaka till AWT-designen och gjorde 
komponenterna tungviktiga. Man emulerade dock de grafiska komponenter som inte fanns på 
alla plattformar. Således fick man en hybrid av Swing och AWT där vissa komponenter körs 
emulerade men de allra flesta använder operativsystemets resurser. Förutom att bara vara 
snabbare än Swing fick man även fördelen att Java-programmen inte går att skilja mot andra 
program som körs på operativsystemet eftersom alla använder samma underliggande 
komponenter. IBM kallade denna samling GUI-komponenter för Standard Widget Toolkit 
(SWT) och byggde sedan Eclipse med dem. [5] 
 
Komponenterna i SWT är väldigt simpla jämfört med Swing, de följer till exempel inte MVC-
mönstret alls och har således inga bakomliggande datamodeller som är kopplade till den 
grafiska delen av komponenten. För att råda bot på detta problem utvecklade IBM ett högre 
programmeringsgränssnitt mot SWT-komponenterna som man kallade för JFace. 
Tabellkomponenten fick till exempel en extraklass som kallas för TableViewer vilket gjorde 
att den blev mer lik Swings variant av JTable och TableModel-kombinationen. Man lade 
även till enklare stöd för dialogrutor, guider, actions etc. Man kan även nå de underliggande 
SWT-komponenterna så JFace gömmer inte dem helt. 
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En nackdel med SWT är att man är tvungen att explicit avallokera alla komponenter man 
skapar. Eftersom SWT använder tungviktiga komponenter så utnyttjar de operativsystemets 
resurser och dessa måste frigöras när de associerade javaklasserna försvinner. För att göra 
detta finns en dispose()-funktion i varje SWT-komponent som avallokerar 
operativsystemets uppbundna resurser. Varje komponent i SWT har en förälder och anropar 
man dispose() på föräldern så anropas samma funktion automatiskt på alla barnen. Detta 
kan vara smidigt om man har ett formulär med en massa textfält, comboboxar, knappar etc på. 
När man är klar med formuläret så kan man då anropa dispose() på själva formuläret och 
alla komponenter i formuläret avallokeras då automatiskt. Det är dock krångligare än i Swing 
där Java som vanligt automatiskt sköter avallokering och där slipper man således anropa 
någon dispose()-metod. [6] 
 
SWT har trots JFace inte lika komplett uppbyggnad som Swing har utan kräver ofta mer 
manuell hantering av komponenterna och dess data. Swing är ofta mer kompatibelt med olika 
plattformar än SWT eftersom det inte alls är lika svårt att konvertera Swing till nya system. 
Då Swing själv ritar ut sina komponenter behöver den egentligen bara grundläggande stöd för 
ett fönster från operativsystemet. SWT är däremot mycket svårare att konvertera eftersom det 
nya operativsystemets komponenter måste matchas mot gränssnittet i SWT samt komponenter 
som inte finns måste emuleras etc. Beroende på hur man ser det kan det vara en fördel eller 
nackdel att en SWT-applikation ser olika ut på olika plattformar. Med Swing är det enkelt att 
till exempel byta utseende med Look & Feel och det är lätt att få ett enhetligt utseende på 
olika operativsystem. 
 
Det största problemet med Swing som var själva huvudsyftet med att starta SWT-projektet är 
att Swing var mycket långsamt och prestandakrävande i början. Swing har dock blivit 
snabbare och snabbare för varje version och sedan Java version 1.4.2 anses det vara i princip 
lika snabbt som SWT. 
 
Med tre olika verktyg för grafiska användargränssnitt har man skapat en förvirring om vad 
som egentligen ska användas och ses som standard och detta kan mycket väl skada Java som 
programmeringsspråk för grafiska applikationer. IBM håller hårt i SWT och på grund av att 
Eclipse har blivit så populärt så har även SWT fått en hyfsad spridning. Sun ogillar däremot 
SWT och ser helst att deras egen Swing ska bli GUI defaco-standarden i Java. Sun har vid ett 
flertal tillfällen hotat IBM med att inte få använda namnet Java i Eclipse då de anser att SWT 
går emot Javas kompatibilitetsmål och de har även försökt få IBM att helt gå över till Swing i 
Eclipse men hittills har IBM valt att fortsätta med SWT. [7] 
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Eclipse är en plattform av IBM för att utveckla IDE:er i. Själva plattformen i sig är mycket 
generisk och stödjer grundläggande IDE-liknande vyer som att visa en textfil på skärmen, visa 
kompileringsmeddelanden etc. "The Eclipse Platform is an IDE for anything, and for nothing 
in particular" [8]. För att bygga ut funktionaliteten har Eclipse en pluginarkitektur där nya 
funktioner kan utvecklas som plugins (även kallat verktyg) och sedan integreras med Eclipse. 
Några mål med Eclipse är: 
 

• Stödja byggandet av verktyg till programutveckling. 
• Stödja verktyg för att manipulera godtyckliga filtyper (till exempel html, java, xml, 

C++ etc). 
• Gå att använda på flera operativsystem, inklusive Windows och Linux. 
• Använda Java till utvecklingen av verktygen. 

 
Det finns ett antal olika projekt till Eclipse-plattformen där det mest kända är Java-
utvecklingsmiljön som kallas för JDT (Java Development Tools). Det är den produkt som de 
flesta associerar med Eclipse, men Eclipse är alltså mycket bredare och mer generisk än så. 
JDT är utvecklad som flertalet plugins som lägger till och förändrar Eclipse-plattformen till 
att bli en Java IDE. Ett annat projekt inom Eclipse-sfären är PDE (Plug-in Development 
Environment) som används för att utveckla plugins till just Eclipse. [8] 
 
Det Eclipse-projekt som denna del av rapporten ska behandla är Eclipse RCP. Eftersom det 
tidigare endast gick att utveckla IDE:er i Eclipse så fick någon idén att omstrukturera koden 
så att det skulle var möjligt att bygga helt vanliga applikationer med plattformen, inte bara 
utvecklingsmiljöer. 
 

�"��&'�!�(��#�!"��������)��"�*���!�+��!#����,)*+-�##��!����!��
��&���������!��&����������.���������#���/�����������!�����
!"�!������!�0�����1�.(�2�'��!�&�����.�.��!��������!��&�
��#���#�������!"���'��!�0���2�!"�!�����3!�����.�.��!�!���"�#!�
����#������.�4�#����&��������0�����������.�.��!�!����������
!"���������#�!"��������+��!#�����0�����������&��������&�!!���
�"�������4�������#�!"��������+��!#��������!����0��������&�����
�������!��&�����#������/0����������!�����������������4������ [9] 

 
I Eclipse 3.0 gjorde man detta och således föddes Eclipse RCP. RCP är samlingen av plugins 
som utgörs av: 
 
Eclipse Runtime org.eclipse.core.runtime Plattformens grundläggande stöd för 

plugin-arkitekturen. 
SWT org.eclipse.swt De grafiska komponenter som en 

användare interagerar med. 
JFace org.eclipse.jface Ett lager ovanpå SWT som utökar dess 

funktionalitet samt innehåller stöd för 
actions. 

Workbench org.eclipse.ui.workbench Ramverket för fönster, vyer, menyer etc. 
Är byggt med SWT och JFace. 
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Förutom dessa grundläggande delar av Eclipse RCP finns det flertalet andra plugins som går 
att inkludera i en RCP-applikation. Exempel på sådana är till exempel Update Manager som 
kan uppdatera ett program genom att tanka ner uppdateringar över Internet, Text ger stöd för 
avancerade text-editorer, Help som lägger till funktionalitet för hjälp-sidor i applikationen och 
Forms som används till formulär. [10] 
 

���� $����������������
Eclipse som plattform består av ett antal plugins. I princip kan man säga att själva kärnan i 
Eclipse är koden för hur pluginarkitekturen fungerar samt några grundplugins som sedan drar 
igång andra plugins som finns tillgängliga. Plugins lägger till funktionalitet till plattformen 
som till exempel grafiska komponenter, actions etc. Som hjälp vid utvecklingen av plugins till 
Eclipse finns Eclipse PDE (Plug-in Development Environment) som är en utvecklingmiljö 
med flertalet hjälpfunktioner och guider för att underlätta arbetet. 
 
Varje plugin är en samling Java-kod där huvudklassen måste vara en subklass till 
org.eclipse.core.runtime.Plugin. En plugin kan antingen kopplas till en redan befintlig 
plugin och/eller själv skapa en så kallad extension point så att andra plugins senare kan 
kopplas till denna och lägga till extra funktioner. För att Eclipse ska veta hur den ska 
instansiera en plugin så måste man skriva en så kallad manifest-fil till varje plugin som 
beskriver hur den ska integreras med Eclipse. Denna fil heter plugin.xml och läggs i samma 
mapp som resten av filerna hörandes till dess plugin. Har man flera plugins brukar dessa 
läggas i egna mappar som sedan ligger i programmets plugin-mapp. Manifest-filen beskriver 
vilka klasser som ska användas till vilka funktioner. Till exempel namnet på den klass man 
har skrivit som implementerar det grafiska användargränssnittet till applikationen. Varje 
plugin ger man även ett unikt id som gör att man kan referera till den senare. Eclipse går 
igenom manifest-filerna vid uppstart och bygger upp ett register över informationen som man 
sedan kan nå programmatiskt under körning. 
 

 
�&'()�����*+,-+.�-/�0()�-.('&1"2)3&4+34()+1�2156178�9:)�244�
.6''2�4&..�+1�0;6.-,+1<�&��=.&-8+���&'()+1�6)�06,427�9)/1�>��?���
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En plugin kan vara beroende av en annan plugin på två sätt. Dessa benämns dependency samt 
extension. I manifest-filerna beskrivs dessa med nyckelorden requires samt extension. 
Requires betyder att denna plugin är beroende av en annan och således måste Eclipse starta 
den andra först innan den försöker starta denna. Extension betyder att man kopplar denna 
plugin till en annan, dvs utökar en annan komponents funktionalitet. Den plugin som utökar 
en värd-plugins funktioner specificerar ett så kallat callback-objekt i manifest-filen. Detta 
callback-objekt är ett helt vanligt java-objekt som används vid kommunikationen mellan en 
värd- och dess utökande plugin. I plugin-manifestet till värden står det definierat vilka punkter 
som kan användas av andra plugins. Detta specificeras genom xml-elementet <extension-
point> i xml-filen. Motsvarande plugin.xml-fil hos den plugin som utökar har ett element 
som heter <extension>. 
 
För att veta hur callback-objektet ska se ut måste man läsa dokumentationen till plugin-
värden, där det står hur den plugin-punkten är tänkt att användas. Ofta är det ett visst interface 
som ens callback-objekt måste implementera. Callback-objekten instansieras först när de 
används, till exempel när användaren klickar på en knapp och den action som är kopplad till 
knappen har givits via en plugins callback-objekt. Detta är så kallad lazy load och gör så att 
inte Eclipse-systemet blir onödigt slött i uppstarten utan objekten skapas bara vid behov. En 
nackdel med detta är att vissa fel kan gå oupptäckta tills man använder ett callback-objekt för 
första gången. 
 
Den plugin som är värd kan gå igenom alla sina extension points samt alla objekt som är 
kopplade till dessa. Med interfacet IConfigurationElement kan man sedan plocka ut 
information om vad som är kopplat till dessa extension points och initiera callback-objekten 
som sedan kan användas. [11] 
 

��	� %�������������������
Eftersom en RCP-applikation är en plugin mot Eclipse-plattformen så används med fördel 
Eclipse PDE för att utveckla programmet. Där finns bland annat stöd för att på en grafisk nivå 
editera plugin.xml utan att själv skriva i xml-filen även om detta naturligtvis går. 
 
Application är startklassen till programmet. Klassen kopplas till 
org.eclipse.core.runtime.applications i plugin.xml. Den måste implementera 
IPlatformRunnable med dess run-metod och det enda den gör är att starta en workbench 
och lägga till en WorkbenchAdvisor till den. Då denna klass typiskt inte behöver ändras på så 
genereras den samt motsvarande information i plugin.xml automatiskt av PDE när man 
startar ett nytt RCP-projekt. 
 
Eclipse RCP innehåller tre Advisor-klasser som används för att göra vissa inställningar i 
programmet under dess livscykel. De ligger i paketet org.eclipse.ui.application och 
klasserna heter: 
 

• WorkbenchAdvisor 
• WorkbenchWindowAdvisor 
• ActionBarAdvisor 

 
I sitt eget program subklassar man dessa och överlagrar de metoder man vill utnyttja. Dessa 
metoder anropas av Eclipse-ramverket under speciella tidpunkter i programmets livscykel. 
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WorkbenchAdvisor måste som minsta funktionalitet ge plattformen 
WorkbenchWindowAdvisor-objektet man har samt en referens till det Perspective-objekt 
man vill använda som första layout i fönstret. Utöver detta så finns metoderna: 
 

• initialize anropas direkt under initieringen av workbenchen, innan några fönster 
har öppnats. 

• preStartup anropas efter initieringen av workbenchen men innan något fönster har 
öppnats. 

• postStartup anropas direkt efter huvudfönstret har öppnats. 
• preShutdown anropas när programmet avslutas men innan något fönster har stängts. 
• postShutdown anropas under avslut efter alla fönster har stängts. 

 
Grundimplementationen gör ingenting åt händelserna så man får överlagra de här metoderna 
om man vill göra någonting speciellt vid dessa tillfällen. 
 
WorkbenchWindowAdvisor innehåller en del metoder som anropas under huvudfönstrets 
livscykel. Dessa kan utnyttjas för att till exempel ställa in fönstrets storlek, titel på fönstret 
samt om programmets verktygsrad ska vara synlig eller ej. Den måste även kunna ge 
plattformen ActionBarAdvisor-objektet man ska använda i applikationen. 
 
ActionBarAdvisor används för att skapa menyer och verktygsrader till programmet. 
ActionBarAdvisor beskrivs närmare i kapitlet om actions och menyer. [12] 
 
View är klassen som används för att implementera vyer. En vy är ungefär som ett fönster i 
huvudfönstret som man kan använda för att visa komponenter på. Det är här den själva 
grafiska delen av applikationen visas för användaren. Vyer kan ligga sida vid sida eller 
tabbade i fönstret. De går att stänga, maximera och minimera. Man deklarerar en vy i 
plugin.xml och kopplar den där till plattformens extension point org.eclipse.ui.views 
samt talar om vilken klass som ska användas till vyn. 
 
<extension 
   point="org.eclipse.ui.views"> 
   <view 
      name="An example view" 
      icon="viewicon.gif" 
      class="example.View" 
      id="example.view"> 
   </view> 
</extension> 

 
För att i programkoden kunna referera till en vy använder man id-attributet. Klassen som 
nämns i class-attributet ska vara en subklass till ViewPart. Där implementerar man sedan en 
createPartControl-metod som anropas av ramverket när vyn skapas. I denna metod skapar 
man själv de grafiska objekt som ska finnas i vyn med SWT- och JFace-klasserna. Sedan 
anropas även en metod som heter setFocus där man kan ge fokus till någon SWT-komponent 
man skapat innan. 
 
Om man har ett program med bara en vy eller av andra skäl inte vill kunna stänga, maximera 
eller flytta vyn så kan man deklarera att vyn ska vara fixerad med hjälp av en Perspective-
klass. Denna skapas normalt automatiskt när man gör ett projekt i Eclipse PDE. Perspective 
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är en klass som implementerar IPerspectiveFactory och kopplas till 
org.eclipse.ui.perspectives i plugin.xml. Den har hand om hur vyer ska layoutas i 
huvudfönstret när applikationen startas. Om man lägger till attributet fixed="true" till den i 
plugin.xml enligt exemplet nedan så blir vyerna fixerade och kan således inte stängas av 
misstag: 
 
<extension 
   point="org.eclipse.ui.perspectives"> 
   <perspective 
      name="An example perspective" 
      class="example.Perspective" 
      fixed="true" 
      id="example.perspective"> 
   </perspective> 
</extension> 

 
I Perspective-klassen kan man sedan om man vill ta bort tabben från vyn och således få den 
att se ut som ett vanligt program utan tabbade sidor. [13-14] 
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Spring Rich Client Project är ett underprojekt till Spring som är ett ramverk för 
webbapplikationer. Spring RCP handlar dock inte om webbapplikationer utan istället om 
tunga klienter, det vill säga vanliga grafiska applikationer. Några mål med Spring RCP är: 
 

• Tillhandahålla en plattform och riktlinjer för att utveckla professionella Swing-
applikationer snabbt. 

• Underlätta byggandet av konfigurerbara Swing-applikationer genom att utnyttja 
Spring-ramverket samt ett bibliotek av hjälpklasser. 

• Integrera andra open source-komponenter i ramverket där det behövs. 
• Följa Springs filosofi om att programmera mot interface, vikten av bra 

objektorienterad design, dokumentation, samt testning. 
 

������/���"����!������(����#��������������!���(�����.����
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Spring RCP bygger på Spring och använder sig av olika tekniker därifrån. Ett exempel är 
Springs så kallade "lightweight container" vilket är ett sätt att binda ihop olika komponenter 
på ett ställe i programmet. Spring använder ett designmönster som kallas för Dependency 
Injection till detta. 
 

���� &�'����� ��(�)� �����
Dependency Injection, även ibland kallat Inversion of Control (IoC) är det designmönster som 
ligger till grund för plattformen Spring och då även Spring RCP. Klassen 
ApplicationContext som är en BeanFactory är den del av Spring RCP som implementerar 
detta designmönster. [16] 
 
Inversion of Control är egentligen den teknik som alla ramverk använder sig av. I ett enklare 
textbaserat konsollprogram kan man själv bestämma exekveringsordningen. Man kan till 
exempel fråga användaren något, vänta på svar, och sedan när användaren svarar utföra en 
viss funktion. I ett grafiskt program utförs däremot olika kod beroende på vad användaren 
gör, till exempel klickar på en knapp, väljer ett menyalternativ etc. Det som sker här är att ett 
bakomliggande ramverk anropar de funktioner man själv har skrivit för de olika fallen. Här 
kan man inte längre bestämma ordningen på exekveringen, utan bara vad som ska utföras när 
en viss händelse inträffar. Man kan säga att kontrollen har blivit omvänd, därav det engelska 
namnet Inversion of Control. I konsollprogrammet anropade man själv sina egna funktioner, i 
det grafiska programmet anropar ramverket ens funktioner. Detta har gjort att IoC även kallas 
för Hollywood-principen - "Ring inte oss, vi ringer dig". IoC används ofta för att beskriva 
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nyare ramverks uppbyggnad men det man egentligen då menar är den specifika typ av IoC 
som används, som till exempel Dependency Injection. [17] 
 
Ett problem som ofta uppstår med större applikationer är att man har flera olika delar av 
applikationen som kan vara gjorda av olika företag men som ändå måste samverka. Till 
exempel kan man ha en komponent som sköter databashanteringen samt en annan till 
nätverksdelen och en tredje som har hand om användargränssnittet. På något sätt måste dessa 
delar samverka och det kan vara svårt när de primärt inte är gjorda för att integreras med 
varandra. En del ramverk har gjorts för att underlätta sådan integration. Spring är ett av dessa. 
 
Har man till exempel något dataobjekt som behöver hämta information från en databas så 
måste dataobjektet på något sätt få tag i en konkret instans av databasobjektet som kan göra 
detta. Det kan till exempel göras i konstruktorn på dataobjektet där man helt enkelt skapar ett 
databasobjekt som den sedan kan använda sig av. Ett problem är då att man väljer vilken typ 
av databas man vill ha innan kompilering. Det blir svårt att byta ut databasobjektet, så det 
skulle vara bättre att vänta till körning innan den konkreta databasklassen väljs. Samtidigt så 
får man problemet att dataobjektet känner till vilken typ av databas den använder och blir 
därmed starkare kopplad till denna komponent vilket inte är bra objektorienterad design då det 
är bättre med lösare koppling mellan objekten. Man får inte heller ett centraliserat sätt att 
instansiera objekten utan detta kan ske lite varstans i koden och detta gör att i större program 
kan det bli svårt att få någon bra överblick över var till exempel databasobjektet kopplas ihop 
med andra klasser. 
 
Spring gör istället så att den förser objekten med klasserna de beror av. Man kan säga att 
Spring injicerar objektets beroenden när den skapas, därav namnet Dependency Injection. 
Detta kan göras antingen via konstruktorn eller via setter-metoder. Spring stödjer båda men 
man brukar oftast använda setter-metoden. I en xml-fil specificerar man vilket objekt som ska 
skickas till ett annat objekt. Spring anropar då rätt set-metod med objektet när den skapas. För 
att byta databasobjektet som används kan man då helt enkelt specificera ett annat i xml-filen, 
så ser Spring till att skapa denna och beroende klasser. Det här görs i Spring i en del som 
kallas för Application Context. [18] 
 

��	� 
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En av de mest grundläggande delarna i Spring och även RCP-projektet är interfacet 
ApplicationContext som är en subklass till BeanFactory. Det är de här klasserna som 
ligger till grund för implementeringen av Springs Dependency Injection-struktur. 
 
En BeanFactory kan man se som ett centrallager till applikationen. Den håller reda på så 
kallade bönor (beans) som i princip är helt vanliga Java-objekt. Eftersom dessa objekt kan 
behövas nås från helt olika delar av en applikation är det smidigt om det finns ett centraliserat 
sätt att få tag på dem, vilket en BeanFactory tillåter. Den håller även reda på om objekten den 
är ansvarig för är Singletons eller inte. Ett objekt som är konfigurerat som Singleton kommer 
bara att finnas i ett exemplar i en BeanFactory och varje del av huvudapplikationen som 
behöver det objektet kommer att få exakt samma instans. Är ett objekt inte Singleton så 
returneras ett nytt objekt varje gång någon ber om klassen. 
 
För att beskriva vilka bönor som ska finnas i fabriken används i Spring huvudsakligen xml-
filer. Där beskriver man vilken java-klass det handlar om, ger den ett unikt ID som gör att det 
går att referera till den i andra ställen i xml-filen och applikationen samt ser till att lösa alla 
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beroenden mellan klasserna. Beroenden uppstår genom att ett objekt behöver ha tillgång till 
ett annat objekt genom att till exempel lagra det i en instansvariabel. Genom att i xml-filen 
beskriva vilken klass som behövs så kommer BeanFactory att se till att skapa objektet och 
sedan ge det till den behövande klassen. Detta görs antingen via en set-metod eller objektets 
konstruktor och man specificerar vilken metod som gäller i xml-filen. Så här kan till exempel 
definitionen av en böna se ut i en xml-fil. 
 
<bean id="mySessionFactory" 
   class="org.springframework.orm.hibernate3.LocalSessionFactoryBean"> 
   <property name="dataSource" ref="myDataSource"/> 
</bean> 

 
Det här är en förkortad definition av en Hibernate SessionFactory. Denna klass är beroende 
av ett DataSource-objekt vid namn dataSource. Detta objekt kommer att skapas av en annan 
klass i xml-filen vid namn myDataSource. Efter att objektet skapats kommer det att ges till 
mySessionFactory-objektet via set-metoden 
 
public void setDataSource(DataSource dataSource) { 
   this.dataSource = dataSource; 
} 

 
och således har nu mySessionFactory tillgång till objektet den är beroende av. Det är denna 
metodik som kallas för Dependency Injection då man i princip injicerar ett objekts beroenden. 
Man får ett centraliserat sätt att konfigurera objekt och dess beroenden och frikopplar detta 
från själva programkoden. 
 
ApplicationContext lägger till en del funktionalitet till BeanFactory genom att ge tillgång 
till bland annat: 
 

• En MessageSource som används för att kunna översätta textsträngar till andra språk. 
• ApplicationEvent och ApplicationListener som gör att olika klasser kan skicka 

meddelanden till varandra. Detta brukar kallas för Observer-designmönstret. 
• Möjligheten att skapa flera olika kontexter som sedan kan användas för att separera 

olika logiska lager av applikationen. 
• Tillgång till resurser såsom URL:er, filer, bilder etc. 

 
ApplicationContext instansierar alla objekt den innehåller samt beroende klasser när den 
skapas. Detta betyder att det kan ta lite tid i uppstarten när en lång kedja med klasser skapas 
samtidigt. I gengäld får man direkt vid uppstart reda på om någonting går fel vid 
instansieringen och inte sedan under körning när objektet används för första gången. Om man 
vill vänta med att skapa klasserna till första användningen (så kallad lazy load) så går det att 
ställa in. 
 
Ett antal funktioner finns för att använda ApplicationContext. Några exempel på dessa är 
följande: 
 

• boolean containsBean(String) - Metod för att undersöka om en böna med ett visst 
namn finns i fabriken. 

• Object getBean(String) - Returnerar en instans av klassen om den finns. Kan vara 
delad om den definierades som Singleton i ApplicationContext, annars får man ett 
nyskapat objekt. 
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• boolean isSingleton(String) - Metod för att undersöka om en böna med ett visst 
namn registrerades som Singleton i ApplicationContext. 

 
Det yttre gränssnittet till ApplicationContext är således ganska enkelt att använda sig av. 
Ramverket använder sig till stor del av fabriken i bakgrunden för att till exempel konfigurera 
applikationen man har skapat etc. ApplicationContext skapas automatiskt av ramverket när 
man skapar en ApplicationLauncher med xml-filerna i main-metoden av programmet. Den 
xml-fil man använder sig av till ApplicationContext brukar man kalla application-
context.xml[16] 
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Den första klass man skapar är en klass som innehåller public static void 
main(String[] args)-metoden. Det enda denna metod behöver göra är att skapa ett objekt 
av typen org.springframework.richclient.application.ApplicationLauncher. I 
konstruktorn till ApplicationLauncher ger man sökvägen till application-context.xml-
filen. Man kan även ge sökvägen till en startupContext som är en annan xml-fil vars 
innehåll ska exekveras innan själva huvudfilen application-context.xml gås igenom. Den 
typiska användningen av startupContext är att visa en startbild under tiden resten av 
plattformen startas. 
 
Application är en klass som representerar själva applikationen och innehåller en referens till 
huvudfönstret. Den måste finnas deklarerad i application-context.xml med id:t 
application. Klassen innehåller bland annat en ApplicationDescriptor som kan 
användas för att spara titel och versionsnummer om applikationen, samt en 
ApplicationLifecycleAdvisor som beskrivs nedan. Dessa kan ges till Application-
klassen genom dess deklaration i application-context.xml: 
 
<bean id="application" 
   class="org.springframework.richclient.application.Application"> 
   <constructor-arg index="0"> 
      <ref bean="myApplicationDescriptor"/> 
   </constructor-arg> 
   <constructor-arg index="1"> 
      <ref bean="myApplicationLifecycleAdvisor"/> 
   </constructor-arg> 
</bean> 

 
DefaultApplicationLifecycleAdvisor är en subklass till 
ApplicationLifecycleAdvisor och används för att göra en del inställningar i programmet 
under vissa tidpunkter i dess livscykel. Klassen innehåller även vyn som ska startas först i 
programmet samt sökvägen till commands-context.xml vilket är filen man definierar menyer 
och actions i. Detta konfigureras också i application-context.xml. Normalt gör man en 
subklass till DefaultApplicationLifecycleAdvisor och överlagrar de funktioner man vill 
utnyttja. Metoder i DefaultApplicationLifecycleAdvisor som anropas av ramverket 
under programmets livstid är bland annat följande: 
 

• onPreWindowOpen anropas innan applikationsfönstret öppnas. Här kan man till 
exempel ställa in storleken på fönstret eller göra andra saker som behövs precis innan 
fönstret visas. 

• onCommandsCreated anropas efter ramverket har laddat in alla menyer och actions. 
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• onWindowCreated anropas när programfönstret har skapats men ännu inte visats på 
skärmen. 

• onWindowOpened anropas efter programfönstret visas på skärmen. 
• onPreWindowClose anropas när användaren försöker avsluta applikationen. Den 

returnerar en boolean och man kan lägga in ett veto mot programavslutningen genom 
att returnera false. När true (som är det förvalda returvärdet i superklassen) 
returneras så stängs fönstret och applikationen avslutas. [19] 

 
AbstractView är en abstrakt klass som subklassas av de vyer man vill använda i programmet. 
En vy är själva området inuti programfönstret där man kan ha de grafiska komponenter som 
programmet består av. En Spring RCP-applikation kan bestå av flera vyer och dessa 
registreras i application-context.xml med en DefaultViewDescriptor-klass: 
 
<bean id="exampleView" 
   class="org.springframework.richclient.application.support.DefaultViewDescriptor"> 
   <property name="viewClass"> 
      <value>example.ExampleView</value> 
   </property> 
</bean> 

 
Flera vyer kan registreras på detta sätt och för att byta vy i applikationen kan man i 
commands-context.xml lägga till org.springframework.richclient.command.support.ShowViewMenu 
till en meny. Detta gör att man i programmet får en meny där vyerna man registrerat listas och 
när någon väljs så visas denna vy i programfönstret. 
 
En vy måste implementera createControl()-metoden som anropas av ramverket för att 
skapa vyn. Det är här man gör de Swing-komponenter som vyn består av. Det finns även 
metoder som anropas när vyn stängs och öppnas som man kan överlagra och använda på 
valfritt sätt. Metoden registerLocalCommandExecutors anropas och här kan man välja de 
actions som vyn ska använda; se kapitel 7 för mer information. 
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Eftersom mjukvara är så lätt att distribuera och datorer som programmen går att köra på finns 
över hela världen så är det nästan lika lätt att nå en global marknad som en lokal. För att 
kunna nå så många potentiella kunder som möjligt krävs dock att mjukvaran är anpassad till 
kulturen där den är tänkt att användas. Den mest uppenbara förändringen som kan krävas är 
att översätta all text i programmet. Även bilder, ljud, valuta, datum etc kan ibland behöva 
förändras till olika länder. I detta kapitel kommer bara textöversättning att beaktas. 
 
För att kunna översätta ett program smidigt är det bäst om detta har tagits med i 
beräkningarna från början, när programmet utvecklas. Processen att designa ett program så att 
det går att översätta utan ändringar i källlkoden kallas för internationalisering. Detta brukar 
förkortas till i18n på grund av att det engelska ordet internationalization har 18 bokstäver 
mellan i:et och n:et. Lokalisering kallas själva processen att anpassa programmet till olika 
länder, till exempel att översätta texten. Lokalisering brukar på samma vis förkortas till l10n 
på grund av det engelska ordet localization. Man kan säga att en bra internationalisering av 
produkten leder till en lättare lokalisering. Även om man från början inte har tänkt använda 
mjukvaran utanför det egna landet är det alltid bra att ändå skriva programmet med tanken att 
det ska vara lätt att lokalisera. Om man någon gång i framtiden behöver utöka marknaden kan 
det bli mycket dyrt att i efterhand anpassa programmet efter detta. [20] 
 
För att internationalisera ett program behöver man flytta ut all text från källkoden till yttre 
filer. Här är ett exempel på ett litet program som inte är förberett för lokalisering: 
 
public class HelloWorld { 
   public static void main(String[] args) { 
      System.out.println("Hello World!"); 
   } 
} 

 
Eftersom man har en hårdkodad strängliteral måste man ändra i programmet varje gång man 
vill byta språk. Programmerare är sällan översättare och vice versa så språkexperten kan inte 
själv ändra i källkoden till programmet och detta skulle inte heller vara önskvärt eftersom man 
vill ha ett program som kan köras i olika länder utan att behöva kompileras om. Lösningen är 
då att flytta ut strängliteralen till en yttre fil. Denna fil kan sedan skickas till personerna som 
har ansvaret att översätta programmet och resultatet blir en fil per språk med texten översatt. 
Dessa filer brukar ha ändelsen .properties med information om vilket språk de innehåller i 
filnamnet. Till exempel kan den tyska filen heta messages_de.properties och den franska 
messages_fr.properties. Översättningsmekanismen kommer sedan att läsa från rätt fil 
beroende på operativsystemets språkinställningar. 
 
Samma program, fast denna gång är programmet bättre förberett för lokalisering: 
 
public class HelloWorld { 
   public static void main(String[] args) { 
      System.out.println(Messages.���������("world_greeting")); 
   } 
} 

 
Där Messages är den klass som sköter om hämtningen av de översatta strängarna från 
.properties-filerna med klassmetoden getString. 
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De externa filerna kan sedan se ut så här: 
 
Från messages_en.properties: 
world_greeting = Hello World! 

 
Från messages_de.properties: 
world_greeting = Hallo Welt! 

 
Från messages_fr.properties: 
world_greeting = Salut le Monde! 

 
Texten till vänster om likhetstecknet ändras inte utan är den nyckel som används från 
programmet för att hitta texten den ska ersättas med. Programmet som nu är 
internationaliserat behöver inte längre kompileras om för att kunna byta språk. Det är bara att 
skapa en ny fil till varje språk man behöver och sedan kommer programmet automatiskt att 
välja rätt när det körs. [21] 
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Eclipse kommer med översättning av vissa grundläggande delar av plattformen, till exempel 
fördefinierade menynamn, namn på ok- och avbryt-knappar etc. Dessa delar finns 
färdigöversatta till bland annat tyska, franska, spanska men inte svenska. Till egenskriven kod 
finns inget inbyggt stöd i plattformen för i18n. All text som behöver översättas måste flyttas 
ut till externa filer enligt ovan där sedan den översatta texten hämtas under körning av 
programmet. 
 
Eclipse JDT som IDE har dock ett automatiserat stöd för översättning som utnyttjar Javas 
mekanismer för i18n. Man kan högerklicka på sitt projekt och välja Source > Find Strings 
to Externalize... Eclipse går då igenom koden och letar efter hårdkodade strängliteraler. 
Alla som hittas presenteras sedan i en dialogruta. Där kan man gå igenom alla och välja om de 
ska vara kvar som de är eller om de ska flyttas ut till en .properties-fil. Eclipse gör sedan 
ändringar i koden så att det blir som i Hello World-exemplet ovan. Är det första gången man 
kör översättnigsfunktionen så skapas även Messages-klassen som är den klass som hämtar de 
översatta strängarna. I klassen Messages används internt en java.util.ResourceBundle för 
att ladda in rätt fil. 
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För att den automatiska hjälpen ska veta vad som flyttats ut till externa filer så lägger den till 
kommentaren //$NON-NLS-1$ efter varje rad i källkoden den har behandlat. Siffran i slutet på 
kommentaren indikerar vilken sträng på raden det handlar om, ifall det skulle finnas flera. 
Detta gör att när man kör översättningsfunktionen nästa gång så hoppas den strängliteralen 
över. 
 
Ska man översätta någonting i plugin-manifestfilen plugin.xml så lägger man till ett 
%-tecken framför strängen vilket gör att Eclipse RCP automatiskt kollar i filen 
plugin_xx.properties där xx är språket som används. [22] 
 
Till exempel kan man översätta namn på actions som har definierats där: 
 
Från plugin.xml: 
<action 
   label="%newPersonActionLabel" 
   retarget="true" 
   menubarPath="file/additions" 
   tooltip="%newPersonActionTooltip"> 
</action> 

 
Och sedan i plugin_sv.properties: 
newPersonActionLabel = Ny person 
newPersonActionTooltip = Skapa en ny person 

 
och i plugin_en.properties: 
newPersonActionLabel = New Person 
newPersonActionTooltip = Create a new person 
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Språket som används bestäms av den Locale som är satt. Javas JVM sätter automatiskt en 
fördefinierad Locale när den startas som är beroende av operativsystemet. Gör man själv 
ingen ändring av Locale-objektet så kommer operativsystemets språkinställningar att vara de 
som används i Eclipse-programmet. Det går inte att på något enkelt sätt ändra språk under 
körning. 
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Spring RCP använder sig av Springs mekanismer för språkstöd. När programmet startas söks 
ApplicationContext igenom efter en böna med id messageSource. Där deklarerar man 
klassen som ska användas som messageSource. Klassen i Spring som normalt implementerar 
messageSource är org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource. Denna 
klass använder sig internt av en java.util.ResourceBundle för att ladda in externa 
språkfiler. Filerna laddas bara in en enda gång vid start med java.util.ResourceBundle så 
det går inte att byta språk under körning. För de flesta fall spelar dock inte detta någon större 
roll. Behöver man kunna använda externa filer som kan ändras under programmets gång finns 
även klassen ReloadableResourceBundleMessageSource som kan ladda in de externa 
språkfilerna under körning. Med setCacheSeconds kan man ställa in hur ofta den ska ladda 
in språkfilen och man kan även använda clearCache() för att tvinga en uppdatering av 
språkfilerna nästa gång ett meddelande behöver hämtas från dem. Om man använder sig av 
ResourceBundleMessageSource kan application-context.xml se ut så här: 
 
<bean id="messageSource" 
   class="org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource"> 
   <property name="basenames"> 
      <list> 
         <value>example.i18n.messages</value> 
      </list> 
   </property> 
</bean> 

 
I detta fall kommer alla meddelanden som går via messageSource att hämtas från filer i 
paketet example.i18n med namn på formen messages_xx.properties där xx är språkkoden, 
till exempel sv, en, fr etc.  
 
MessageSource har getMessage-metoder för att hämta meddelanden från dessa filer. För att 
hämta MessageSource så kan man i en vy (som är subklass till AbstractView) anropa 
getMessageSource() så returneras den. Ännu snabbare är att bara anropa 
getMessage(String messageCode) så slås messageCode upp direkt och den översatta 
strängen returneras. [16] 
 
I de flesta klasserna i Spring RCP där text visas för användaren slås texten automatiskt upp i 
MessageSource utan att man behöver koda detta själv. Till exempel namn på menyer, actions, 
komponenter i formulär, felmeddelanden från valideringen i formulär etc. Beroende på vilka 
klasser det handlar om kan namnet slås upp på lite olika sätt men ofta letar Spring RCP i den 
externa språkfilen efter en nyckel på formen id.attribut. För att slå upp namnet på fil-menyn 
med id fileMenu så söker således Spring efter fileMenu.label i .properties-filen. För att 
slå upp verktygstips och namn på ett avsluta-kommando med id exitCommand så används 
exitCommand.label och exitCommand.caption. I .properties-filerna kan man således ha: 
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Från messages_en.properties: 
fileMenu.label = File 
fileMenu.caption = File Menu 
 
exitCommand.label = Exit 
exitCommand.caption = Exit the application 

 
Från messages_sv.properties: 
fileMenu.label = Arkiv 
fileMenu.caption = Arkivmeny 
 
exitCommand.label = Avsluta 
exitCommand.caption = Avsluta applikationen 

 
Ifall Spring inte hittar något som matchar i .properties-filerna används i vissa fall 
söknyckeln automatiskt som ersättning, men i till exempel menyfallet så används av någon 
anledning ingen text alls så menyn blir då osynlig men fortfarande valbar. 
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När det gäller plattformarnas språkstöd är det ganska stor skillnad mellan de två ramverken. 
Eclipse RCP har inget inbyggt stöd alls utan förlitar sig på att man själv implementerar Javas 
ResourceBundle. Ifall man använder Eclipse-utvecklingsmiljön så finns det dock bra 
hjälpdialoger för att automatisera detta. Spring RCP bygger i grunden också på Javas 
ResourceBundle men har ett ganska avancerat ramverk ovanpå detta som gör att den största 
delen av texten slås upp automatiskt och att själv hämta ett meddelande från de externa  
språkfilerna går också snabbt. På grund av dålig dokumentation i Spring-fallet kan det dock 
vara svårt att ta reda på vilken nyckelsträng som används vid uppslagningen, men när man väl 
har lärt sig detta fungerar det mycket smidigt och koden blir inte full av en massa 
getMessage-anrop överallt. 
 
Eftersom program till båda ramverken kan utvecklas i Eclipse IDE:n så tänker jag inte räkna 
in den automatiska guiden som en Eclipse-fördel trots att det var en trevlig funktion. Då inte 
Eclipse som RCP-plattform tillförde något språkstöd så är Spring RCP det bättre ramverket i 
denna fråga. 
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Formulär används till att låta en användare mata in information till ett program. I inmatnings-
baserade applikationer är ofta formulären den centrala delen av användargränssnittet. I 
moderna program innehåller ofta formulär komponenter som knappar, textfält, 
markeringsrutor etc. Ett formulär kan visas modalt, dvs kräva att användaren förser det med 
någon typ av information innan man kan stänga fönstret med formuläret och fortsätta använda 
programmet. En enkel variant av detta är en dialog. 
 
Utöver den grafiska representationen av formulär finns det i ramverk ofta stöd för kopplingen 
av den bakomliggande datamodellen till själva komponenterna. Även validering av data i 
formuläret är en del som ramverk kan avlasta programmeraren ifrån. Sådana mekanismer i ett 
ramverk minskar avsevärt koden som behövs för att samla in data från användaren och 
minskar således utvecklingstiden av mjukvaran, speciellt om det finns många formulär i 
applikationen. Även enklare fel som sedan kan visa sig vara svårupptäckta kan undvikas om 
ramverkets befintliga kod utnyttjas. 
 

.��� , ��'���-*$�
I Eclipse finns stöd för att skapa formulär och dialoger i org.eclipse.swt.widgets, 
org.eclipse.jface.dialogs och org.eclipse.ui.forms. 
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Eclipse använder SWT med tillhörande JFace som GUI-komponenter. SWT innehåller de 
grundläggande komponenterna (så kallade widgets) som kan utnyttjas i formulär. Dessa är 
bland annat: 
 

• Button - Beroende på vilket konstruktorargument man ger kan man få andra typer av 
knappar, till exempel alternativknappar, kryssrutor etc. 

• Combo – En vanlig combobox. 
• Group – Grupperingsruta man kan använda runt andra widgets. 
• Label – Används för att visa text. 
• Slider – Rullningslist som används för att rulla innehåll. 
• Spinner – Komponent för att välja en siffra. 
• Table – En tabell. 
• Text – Textruta för att mata in text. 
• Tree – En widget som presenterar information i trädstruktur. 

 
Eftersom SWT använder operativsystemets grafiska komponenter så kommer dessa att se 
olika ut beroende på i vilket OS man kör programmet i, se kapitel 2.3 för mer information. 
SWT har även klasser för att skapa fönster (Shell) samt en klass Composite som kan 
innehålla andra widgets. Det finns vissa enklare dialog-klasser som exempelvis MessageBox 
och FileDialog som visar en standarddialog för användaren. Inget mer avancerat stöd finns 
för att skapa egna formulär utan man får själv skapa ett fönster, välja om det skall vara modalt 
eller inte, lägga till de SWT-komponenter man vill ha, skriva kod för hur inmatningen ska 
fungera etc. 
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I JFace finns (förutom MVC-klasserna) lite extra stöd till dialoger. I paketet 
org.eclipse.jface.dialogs finns: 
 

• MessageDialog kan användas för att få upp en vanlig meddelandedialog på skärmen. 
Man specificerar i konstruktorn vilket meddelande som ska visas, vad det ska stå på 
knapparna, eventuell bild etc. 

• ErrorDialog visar en feldialog för användaren. 
• InputDialog låter användaren skriva in en text. 
• ProgressMonitorDialog visar hur långt det är kvar på en långsam operation till 

exempel. 
 
Dessa JFace-klasser är ganska grundläggande och enkla, behöver man en mer avancerad 
dialog så får man subklassa Dialog. Den har lite grundläggande stöd för att skapa ett Shell 
(fönster), göra knapparna i dialogen, men själva innehållet får man själv specificera i 
funktionen createDialogArea. Det är här man skapar sina SWT-komponenter. När 
användaren trycker OK anropas funktionen okPressed där man själv får bestämma vad som 
ska göras med informationen i dialogen. 
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I Eclipse 3.0 lade man till ett verktyg för att göra formulär. Detta finns som en plugin vid 
namn org.eclipse.ui.forms. Utvecklingsmiljön Eclipse JDT använder flitigt dessa 
formulär. Skillnaden mot SWT/JFace-varianterna är egentligen inte så stor utan 
org.eclipse.ui.forms är mest ett annat skal till de grundläggande SWT-komponenterna 
med ett annat utseende. Den grafiska skillnaden är att formulär skapade med 
org.eclipse.ui.forms ser webbaktiga ut, ett utseende som kallas för "flat look". Detta har 
dock kritiserats för att gå emot Eclipse-filosofin eftersom det inte längre ser ut som 
operativsystemets komponenter [23]. 
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Inte heller i org.eclipse.ui.forms finns något stöd för databindning och validering så all 
datahantering måste göras manuellt genom att lägga till lyssnare till komponenterna, skriva 
kod för validering om det behövs samt uppdatera de bakomliggande dataobjekten. I klassen 
org.eclipse.ui.forms.ManagedForm finns dock en del hjälpfunktioner man kan använda 
sig av för att registrera komponenter i ett formulär och hålla reda på om formuläret blivit 
ändrat eller inte. 
 
För att skapa ett formulär används klasserna i org.eclipse.ui.forms.widgets. 
Huvudformuläret kan antingen vara en Form eller ScrolledForm där den senare stödjer 
rullningslister om formuläret skulle vara för stort för fönstret det visas i. SWT-komponenterna 
som används i formuläret skapas med hjälp av en FormToolkit. Den har metoder för att 
skapa de flesta widgets som är användbara i ett formulär, och anpassar utseendet på dem för 
att de ska passa bättre i det webbliknande utseende som Eclipse Forms har. Vill man använda 
en SWT-komponent som FormToolkit inte kan skapa så har den en adapt-metod som ändrar 
utseendet på komponenten så att den passar i formuläret. FormToolkit har även en dispose-
metod som avallokerar alla komponenter den har skapat, något som måste göras med SWT-
objekten när de inte behövs längre för att inte låsa upp resurser i operativsystemet. 
 
Formulären kan använda vanliga SWT-layouter i paketet 
org.eclipse.swt.widgets.Layout för att positionera komponenterna. I 
org.eclipse.ui.forms.widgets finns även en ny layout, TableWrapLayout som är tänkt 
att användas i formulären och är lik layouten som används i webbläsare. Har man till exempel 
en Label med lång text kommer TableWrapLayout att radbryta texten om den inte får plats i 
det givna fönstret. Den äldre SWT-layouten GridLayout kommer i samma situation att visa 
texten på en rad vilket gör att man behöver använda rullningslister för att se hela raden. 
 
FormToolkit kan även skapa specialgjorda komponenter till formulären, bland annat: 
 

• Hyperlink: Ser ut som en vanlig hyperlänk och fungerar ungefär som en vanlig 
knapp. 

• ExpandableComposite: En komponent som används för att visa/dölja andra 
komponenter. Kan vara bra att ha om man har ett komplext formulär och vill kunna 
dölja vissa relaterade komponenter. Ett -/+tecken vid sidan av en beskrivning visar om 
man har expanderat subkomponenterna eller ej. 

• Section: Samma som ExpandableComposite fast med lite annorlunda utseende. 
Använder en separator samt en pil för att visa om den är kollapsad eller expanderad. 

• FormText: Används som en liten variant av en html-parser, dvs den känner igen en del 
taggar i texten som gör att man kan ändra utseende på strängar. Till exempel visa en 
del ord i fetstil, byta färg, göra punktlistor, få hyperlänkar att bli klickbara etc. 

 
Sammantaget ger de nya komponenterna i Eclipse Forms inte så mycket extra funktionalitet 
utan istället får de formulären att se mer webbliknande ut. [24] 
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Spring RCP har stöd för både dialoger och formulär i ramverket, vilket gås igenom nedan. 
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I paketet org.springframework.richclient.dialog finns en del färdiggjorda dialoger 
man kan använda om man enkelt behöver visa en enkel dialog för användaren. Dialoger man 
direkt kan använda sig av är bland annat: 
 

• MessageDialog som visar ett meddelande för användaren. Man specificerar titel och 
meddelande i konstruktorn på dialogen. 

• ConfirmationDialog ber användaren att bekräfta någonting. 
• InputApplicationDialog låter användaren skriva in en text. 
• TitledPageApplicationDialog kan användas till att exempelvis visa formulär i. 

 
Den abstrakta klassen ApplicationDialog kan användas för att bygga egna dialoger. Man 
måste då implementera metoderna createDialogContentPane() vilken skapar själva 
innehållet i dialogen, samt onFinish() som anropas när användaren klickar på ok-knappen. 
[25] 
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Spring RCP har ett avancerat stöd för formulär i ramverket. Den grafiska delen av formuläret 
hålls separerat från det bakomliggande objektet som formuläret är kopplat till. Mellan dessa 
objekt buffras ändringar som användaren gör i den grafiska delen och kan här valideras mot 
vissa regler som går att specificera. När användaren trycker på ok förs ändringarna över till 
dataobjektet. 
 
Den bakomliggande datamodellen implementeras i Spring RCP av en FormModel-klass. För 
att skapa en FormModel utifrån ett Java-objekt som man vill koppla till ett formulär så finns 
det en klass som heter FormModelHelper vilken innehåller flertalet funktioner att skapa olika 
typer av FormModel-objekt. Kopplingen mellan den grafiska delen av formuläret och 
FormModel sker i ramverket med Binding-objekt. 
 
För att skapa ett formulär subklassar man AbstractForm och implementerar metoden 
createFormControl() där man skapar den grafiska delen av själva formuläret. Konstruktorn 
till AbstractForm tar det FormModel-objekt man skapade tidigare. Om man bara skickar in en 
javaklass som man vill ska vara datamodell till formuläret så skapas automatiskt en 
FormModel utav det objektet. 
 
Spring RCP använder Swing till grafiska komponenter och för att på ett enkelt sätt i 
formuläret kunna skapa dessa samt koppla ihop dem med datamodellen så finns det en klass 
som heter TableFormBuilder. TableFormBuilder hjälper till att både skapa de grafiska 
komponenterna som formuläret består av, layouten på dessa samt sköter om kopplingen mot 
datamodellen. Man ger TableFormBuilder namnen på de instansvariabler från datamodellen 
som formuläret och det bakomliggande FormModel är uppbyggt av. Den tar sedan reda på 
vilken datatyp instansvariabeln är och returnerar en lämplig grafisk komponent till denna. Det 
finns ett antal fördefinierade komponenter till de flesta vanliga datatyper. Om exempelvis 



 29 

instansvariabeln är av typen String så returneras två komponenter, först en JLabel vars text 
hämtas utifrån messages.properties och till höger om den en JTextField där innehållet i 
instansvariabeln presenteras och kan editeras. 
 
TableFormBuilder bygger upp formuläret med en TableLayoutBuilder vilket ger en tabell-
layout liknande HTML-tabeller. Man kan få en referens till TableLayoutBuilder och kan 
därigenom mer exakt välja hur formuläret ska layoutas. Så här kan createFormControl()-
metoden se ut i ett formulär som visar tre attribut från ett Person-objekt. row-metoden skapar 
en ny rad mellan varje attribut. 
 
protected JComponent createFormControl() { 
   TableFormBuilder formBuilder = new TableFormBuilder(getBindingFactory()); 
   formBuilder.add("firstName"); 
   formBuilder.row(); 
   formBuilder.add("lastName"); 
   formBuilder.row(); 
   formBuilder.add("personNr"); 
   return formBuilder.getForm(); 
} 

 
Vill man frångå de förvalda komponenterna kan man göra en egen Binder vilken man sedan 
registrerar med ramverket i application-context.xml med namnet 
binderSelectionStrategy. Denna klass kan subklassa SwingBinderSelectionStrategy 
och där registrera vilken klass samt vilken instansvariabel i denna klass som den egenskrivna 
Binder-klassen ska gälla för. När man sedan lägger till denna till ett formulär med 
TableFormBuilder så kommer ens egen Binder att användas istället för de förvalda. 
 
För att visa formuläret kan man skapa en DialogPage av formuläret. Det finns ett flertal olika 
implementationer av DialogPage i ramverket för att exempelvis skapa dialogsidor som 
presenterar innehållet tabbat eller i trädstruktur. En enkel variant är FormBackedDialogPage 
som helt enkelt skapar en dialogsida av formuläret. Dialogsidan kan man sedan ge till en 
TitledPageApplicationDialog och dialogen med formuläret visas sedan på skärmen med 
metoden showDialog(). 
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Spring RCP har stöd för automatisk validering av informationen som skrivs in i formulär. 
Denna validering sker i realtid under tiden användaren skriver in information i till exempel ett 
textfält. Felmeddelanden kan då visas för användaren och formulärets ok-knapp avaktiveras 
så länge som formuläret innehåller fel. 
 
För att registrera valideringsreglerna så börjar man med att i application-context.xml 
lägga till en böna med id rulesSource. Denna klass ska sedan implementera RulesSource 
genom att exempelvis subklassa DefaultRulesSource. Med metoden addRules kan man 
lägga till valideringsregler för en valfri klass. Man räknar upp de instansvariabler i klassen 
som man vill lägga till regler till samt associerar dem med en Constraint. Det finns flertalet 
färdiggjorda Constraint-klasser. Bland annat Required som kräver att det ska stå något i ett 
fält, StringLengthConstraint där man kan välja max- eller min-längd på texten som skrivs 
i ett fält, RegexpConstraint där man själv kan ange en regexp som fältet jämförs med och en 
massa andra. Man kan även skriva en egen Constraint och använda som validering till 
klassen som valideras. 
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Här nedan läggs valideringsregler till för instansvariablerna personNr och firstName i en 
Person-klass: 
 
addRules(new Rules(Person.class) { 
   protected void initRules() { 
      add("personNr", required()); 
      add("personNr", regexp("[0-9]{6}-[0-9]{4}", "personNrConstraint")); 
      add("firstName", required()); 
      add("firstName", maxLength(20)); 
   } 
}); 

 
Felmeddelanden slås upp i språkfilen messages.properties och man kan där välja vilket 
felmeddelande som ska visas för användaren när ett inmatnings-fält inte accepteras av en 
Constraint. Fält som inte är godkända kan även markeras med en ikon samt färgas för att 
grafiskt visa vilka fält i ett formulär som man behöver ändra på. Den förvalda färgen som 
används till felaktiga fält är ljusröd. Detta görs i application-context.xml genom att lägga 
till: 
 
<bean id="formComponentInterceptorFactory" 
   class="org.springframework.richclient.form.builder.support.ChainedInterceptorFactory"> 
   <property name="interceptorFactories"> 
      <list> 
         <bean 
class="org.springframework.richclient.form.builder.support.ColorValidationI
nterceptorFactory" /> 
         <bean 
class="org.springframework.richclient.form.builder.support.OverlayValidatio
nInterceptorFactory"/> 
      </list> 
   </property> 
</bean> 

 
ColorValidationInterceptorFactory och OverlayValidationInterceptorFactory ser 
sedan till att lägga till en ikon och färga de felaktiga fälten i ett formulär. [25] 
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Eclipse RCP använder SWT och JFace som komponenter i dialogerna och formulären i 
org.eclipse.ui.forms. Det finns för närvarande inget stöd alls för validering eller någon 
typ av automatisk koppling mellan formulär och datamodell. Ett ramverk för databindning är 
dock under utveckling och beräknas finnas med i Eclipse 3.2. 
 
Spring RCP använder Swing till de grafiska komponenterna och har ett mycket avancerat 
system vad gäller formulär. Det finns automatisk validering, databindning med objektet som 
formuläret baserar sig på samt automatisk konstruktion av komponenterna. Många anser att 
den största styrkan med Spring RCP är just det avancerade stödet för formulär. Att skapa ett 
formulär innehållandes ett flertal komponenter som automatiskt valideras och som kopplas till 
ett dataobjekt går på bara några få rader kod där det annars skulle kunna ta hundratals. Spring 
RCP har således det bästa formulärstödet av de två ramverken. 
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Menyer och actions är en viktig del av alla grafiska program. De flesta program har en 
menyrad längst upp i fönstret samt en verktygsrad med ikoner under menyraden vilket ger en 
snabbare åtkomst till funktioner som ofta används. Ramverken kallar de objekt man lägger till 
menyer och verktygsrader för actions. Dessa objekt kan innehålla en textsträng som visas i en 
meny, en ikon som visas i en verktygsrad, samt själva funktionaliteten som exekveras när 
användaren klickar på objektet. En action representerar således kommandot som utförs när 
man väljer till exempel ett menyalternativ. Att skapa action-objekt och sedan lägga till dem 
till de ställen där de ska vara tillgängliga för användaren är en stor fördel jämfört med att 
hårdkoda funktion och utseende av varje action där de ska finnas. Vill man exempelvis 
avaktivera en action gör man det bara på ett ställe så vet menyn och verktygsraden själva om 
hur det ska visas för användaren att denna action inte är tillgänglig längre. 
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I Eclipse kan man skapa menyer och verktygsrader på två ställen, antingen i själva 
huvudfönstret eller lokalt i en specifik vy. Har man flera olika vyer som visas samtidigt i 
applikationen kan det vara bra att ge vyerna sina egna menyer, då ser man direkt vilket 
kommando som hör till vilken vy. Menyerna till en vy ser lite annorlunda ut, de nås genom att 
trycka på en liten pil i vyns titelrad. Har man bara en vy, vilket är den vanligaste 
konfigurationen för mindre program, är det bäst att göra menyerna på huvudnivå då menyerna 
där ser ut precis som i vanliga program. 
 
För att skapa menyer på toppnivån i fönstret kan man i Eclipse göra på två sätt. Det första är 
att programmatiskt använda sig av klassen ActionBarAdvisor som varje RCP-program 
måste ha. ActionBarAdvisor har en del funktioner som anropas av ramverket för att skapa 
actions, menyer och verktygsfält. Funktioner som man kan implementera i en subklass till 
ActionBarAdvisor är: 
 

• makeActions: Här kan man skapa actions som sedan används för att populera menyer 
och verktygsrader i de två funktionerna nedan. 

• fillMenuBar: Här väljer man placeringen i menyerna som de actions man skapade 
ska få. 

• fillCoolBar: Här väljs hur actions ska placeras ut i applikationens verktygsrad. 
 
I makeActions gör man de actions som man sedan använder i menyerna. Actions i Eclipse 
RCP är JFace-klasser från paketet org.eclipse.jface.action. Det finns ett antal 
fördefinierade actions i ramverket som man kan använda, som till exempel quit som avslutar 
applikationen. Andra globala actions som kan vara bra att använda är delete, cut, copy, paste. 
Dessa actions är ompekningsbara så att när en vy är aktiverad så bestämmer vyn själv vad 
denna action gör. Detta gör så att exempelvis delete kan hanteras på olika sätt beroende på 
vilken vy som är aktiv, om man har ett program med flera vyer. Man tillverkar dessa globala 
actions med hjälp av klassen ActionFactory. 
 
Efter man har tillverkat alla actions så måste man registrera dem i ramverket vilket man också 
gör i funktionen makeActions. Registreringen gör så att eventuella kortkommandon 
registreras med ramverket samt att ramverket automatiskt avregistrerar dem när applikationen 
stängs. För att registrera en action använder man metoden register(IAction action) i 
ActionBarAdvisor. Ett exempel ur makeActions där man skapar en avslutningsfunktion: 
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protected void makeActions(IWorkbenchWindow window) { 
   quitAction = ActionFactory.QUIT.create(window); 
   quitAction.setText("Exit"); 
   quitAction.setToolTipText("Exit the application")); 
   register(quitAction); 
} 

 
Som synes kan man ge namn till en Action samt ett verktygstips. Namnet är det som syns i 
menyerna när man lägger till en Action dit samt verktygstipset syns när man håller 
muspekaren ett tag ovanför meny-objektet. 
Här ska man egentligen utnyttja sig av i18n-metodiken som diskuterades i kapitel 5 så att man 
lättare kan byta språk på programmet i framtiden och inte hårdkoda strängarna som i detta 
exempel. 
 
En Action har även funktioner för att lägga till ikoner (dessa kommer att synas när man 
lägger till en Action till en verktygsrad), lägga till kortkommandon, aktivera/avaktivera den 
bland annat. Avaktiverar man en Action med setEnabled(false) så kommer den att 
gråmarkeras i menyer och verktygsrader så att den inte längre går att köra. Den viktigaste 
funktionen i Action är run() som är den funktion som körs när användaren klickar på 
menyalternativet. Gör man själv en Action så får man implementera run-funktionen. I en del 
globala actions, som exempelvis quitAction ovan som ActionFactory gjorde så är redan 
run() implementerad. 
 
I fillMenuBar lägger man till de actions som ska visas i menyer. JFace-klassen MenuManager 
fungerar som meny och har add-metoder för att lägga till objekt till menyn.  
 
protected void fillMenuBar(IMenuManager menuBar) { 
   MenuManager menu = new MenuManager("File", IWorkbenchActionConstants.M_FILE); 
   menu.add(new GroupMarker(IWorkbenchActionConstants.FILE_START)); 
   menu.add(new GroupMarker(IWorkbenchActionConstants.MB_ADDITIONS)); 
   menu.add(new Separator()); 
   menu.add(quitAction); 
   menu.add(new GroupMarker(IWorkbenchActionConstants.FILE_END)); 
 
   menuBar.add(menu); 
} 

 
IWorkbenchActionConstants innehåller olika typer av markeringar man kan använda i 
menyer för att exempelvis skapa olika typer av grupper. 
IWorkbenchActionConstants.M_FILE i exemplet ovan säger att menyn är en standard fil-
meny, dvs en sådan meny som man brukar se längst till vänster i menyraden i de flesta 
program. Detta gör att om andra plugins senare vill lägga till olika actions till just filmenyn så 
hamnar de automatiskt rätt. FILE_START och FILE_END definierar början och slutet på menyn 
och MB_ADDITIONS är markeringen på ett ställe i menyn där andra actions kan placera sig. 
Separator blir till en horisontell linje i menyn som visuellt separerar olika menyalternativ. I 
exemplet ovan läggs avslutningsfunktionen till efter separatorn. 
 
fillCoolBar fungerar på nästan exakt samma sätt som menyerna. Man placerar ut sina 
actions, kan skapa separatorer etc. Resultatet blir en verktygsrad under menyraden med de 
actions man lade till. 
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Det andra sättet att lägga till actions är via plugin.xml-filen som hör till applikationen. 
Eftersom en RCP-applikation är en plugin som kopplas till Eclipse-plattformen så kan man 
välja att utöka vissa så kallade extension points i plattformen. Eclipse har en extension point 
som heter org.eclipse.ui.actionSets där det går att koppla in olika actions. I 
plugin.xml definierar man olika egenskaper som en Action ska ha. Ett exempel på en action 
i plugin.xml kan se ut så här: 
 
<extension  
   point="org.eclipse.ui.actionSets"> 
   <action 
      label="New Person" 
      retarget="true" 
      menubarPath="file/additions" 
      toolbarPath="org.eclipse.ui.workbench.file/additions" 
      tooltip="Create a new person" 
      id="NewPersonAction"> 
   </action> 
</extension> 

 
Här kan man till exempel bestämma tooltip och label för dennna Action, vilket fungerar 
på samma sätt som om man hade gjort en Action programmatiskt i makeActions-metoden. 
Om man vill att olika vyer ska kunna implementera olika beteende för en action så ställer man 
in det med retarget="true". Detta gör att varje vy måste säga åt plattformen att den själv 
vill implementera Action-objektet. Hade man satt retarget="false" så hade denna Action 
haft samma beteende överallt och i så fall hade man varit tvungen att specificera ett class-
attribut i <action>-elementet som pekar ut var action-klassen är. Nu när retarget="true" 
så ger en vy sin egen definition av denna Action genom att referera till den med hjälp av id-
attributet vilket visas nedan. 
 
För att veta till vilken meny en Action ska kopplas används menubarPath. 
"file/additions" i detta fall menas att denna Action ska läggas till fil-menyn i 
MB_ADDITIONS-markeringen som visades tidigare. Således kommer "New Person" att ligga 
ovanför "Exit" i fil-menyn i det här exemplet. toolbarPath fungerar på liknande sätt. Man 
får läsa i dokumentationen hörandes till org.eclipse.ui.actionSets vad som mer går att 
ställa in och hur detta görs. 
 
I varje vy kan man själv implementera beteendet för en global action som antingen givits via 
org.eclipse.ui.actionSets eller med makeActions i ActionBarAdvisor. Genom att 
anropa metoderna getViewSite().getActionBars() i vyn (som är en subklass av 
ViewPart) får man ett actionbars-objekt som man sedan kan anropa 
setGlobalActionHandler på med id:t på den Action man vill registrera samt den klass man 
har skrivit som anropen ska delegeras till. Så här kan exempelvis en vy registrera 
NewPersonAction som gavs via en extension point och en delete action som kan skapas i 
makeActions med ActionFactory analogt med quitAction ovan. 
 
IActionBars bars = getViewSite().getActionBars(); 
bars.setGlobalActionHandler(ActionFactory.DELETE.getId(), 
deletePersonAction); 
bars.setGlobalActionHandler("NewPersonAction", newPersonAction); 

 
Objekten deletePersonAction och newPersonAction skapar man själv på lämpligt ställe. 
De måste vara en subklass av Action och ha en run()-metod. Har man flera vyer kan varje 
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vy registrera sin implementation av dessa actions och de kommer således att få olika 
funktionalitet beroende på i vilken vy användaren aktiverar en Action. 
 
Varje vy kan skapa lokala actions som bara är kopplade till just den vyn, dvs dessa actions 
kommer inte att kunna finnas med i huvudfönstrets menyer utan bara i vyns lokala menyer 
och verktygsrader. De lokala menyerna och verktygsraden är osynliga tills man börjar lägga 
till actions till dem. Detta gör man med: 
 
IMenuManager mgr = getViewSite().getActionBars().getMenuManager(); 
mgr.add(theAction); 

 
Samt för verktygsraden: 
 
IToolBarManager mgr = getViewSite().getActionBars().getToolBarManager(); 
mgr.add(theAction); 

 
Poppuppmenyer som visas på skärmen när användaren högerklickar på någonting skapar man 
i vyn på ungefär samma sätt som vanliga menyer, man skapar dem med hjälp av 
MenuManager-klassen. Sedan lägger man till de actions man vill precis innan menyn visas 
vilket gör att man dynamiskt kan välja vilka actions som ska visas i menyn beroende på andra 
tillstånd i programmet. Menyn registreras sedan med plattformen så att andra plugins kan 
lägga till actions till menyn. Man kan registrera menyn tillsammans med vissa objekt vilket 
gör att högerklickar man på till exempel en list-komponent får man upp en meny och 
högerklickar man på en träd-komponent så kan man få upp en annan poppupp-meny. [11-14] 
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I Spring RCP konfigurerar man fönstrets menyer, verktygsrad och globala actions i en xml-fil 
som man brukar kalla commands-context.xml. Denna fil ges till programmets 
ApplicationLifecycleAdvisor med hjälp av application-context.xml. Actions i 
commands-context.xml är globala och ompekningsbara till varje vy. I commands-
context.xml deklarerar man vilka actions som man vill ha som globala genom att räkna upp 
dem i en böna som heter windowCommandManager. Nedan deklareras två action-id:n som 
globala, newPersonCommand och deleteCommand: 
 
<bean id="windowCommandManager" 
  class="org.springframework.richclient.application.support.ApplicationWindowCommandManager"> 
  <property name="sharedCommandIds"> 
     <list> 
        <value>newPersonCommand</value> 
        <value>deleteCommand</value> 
     </list> 
  </property> 
</bean> 

 
För att skapa en meny och verktygsrad till programmet så definierar man två bönor i 
commands-context.xml med namnen menuBar och toolBar. Till menuBar ger man 
referenser till ytterligare bönor, en för varje meny som ska vara med i programmet. Ordningen 
dessa nämns i kommer sedan att bli vänster->höger-ordningen de visas i programmets 
menyrad. I toolBar kan man ge referenser till actions direkt, dessa används sedan för att 
populera programmets verktygsrad. Ett exempel ur commands-context.xml på detta: 
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<bean id="menuBar" 
   class="org.springframework.richclient.command.CommandGroupFactoryBean"> 
   <property name="members"> 
      <list> 
         <ref bean="fileMenu"/> 
      </list> 
   </property> 
</bean> 
 
<bean id="toolBar" 
   class="org.springframework.richclient.command.CommandGroupFactoryBean"> 
   <property name="members"> 
      <list> 
         <value>newPersonCommand</value> 
         <value>deleteCommand</value> 
      </list> 
   </property> 
</bean> 
 
<bean id="fileMenu" 
   class="org.springframework.richclient.command.CommandGroupFactoryBean"> 
   <property name="members"> 
      <list> 
         <value>newPersonCommand</value> 
         <value>deleteCommand</value> 
         <value>separator</value> 
         <bean class="org.springframework.richclient.command.support.ExitCommand"/> 
      </list> 
   </property> 
</bean> 

 
I fileMenu används en separator. Den skapar en horisontell linje i menyn. Efter separator 
så nämns org.springframework.richclient.command.support.ExitCommand. Det är en 
fördefinierad action som avslutar programmet. I paketet 
org.springframework.richclient.command.support finns även en fördefinierad action 
som heter AboutCommand som skapar en about-ruta där man kan ha versions-information och 
dylikt om programmet. Det finns också en ShowViewCommand som används för att visa en vy. 
Man kan associera ikoner med globala actions med filen images.properties genom att ange 
ikonen där: newPersonCommand.icon=new.gif För att ge namn och verktygstips till globala 
actions används språkfilerna vilket visades i kapitel 5. 
 
En vy registrerar de globala actions man angav i commands-context.xml med hjälp av 
metoden registerLocalCommandExecutors som anropas automatiskt av ramverket när vyn 
skapas. I denna metod får man en context som fungerar som en koppling mellan själva 
applikationen och vyn. Med den kan man registrera de globala actions man vill använda. 
Ramverket håller sedan reda på vilken vy som är aktiv för tillfället och när en action 
exekveras så delegeras kommandot till vyns implementering. I klassen GlobalCommandIds 
finns det definierat konstanta strängar innehållandes namn på globala actions som är vanliga i 
en applikation. De är: 
 

• CUT 
• COPY 
• PASTE 
• UNDO 
• REDO 
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• SAVE 
• SAVE_AS 
• SELECT_ALL 
• DELETE 
• PROPERTIES 
• RUN 

 
I exemplet nedan registreras två actions i en vy. deleteExecutor använder sig av ett av de 
fördefinierade globala action-namnen. Eftersom det inte finns någon motsvarighet till "New" i 
GlobalCommandIds så kan man registrera ett id på en action man själv definierade i 
commands-context.xml, i detta fall newPersonCommand: 
 
protected void registerLocalCommandExecutors(PageComponentContext context) 
{ 
   context.register("newPersonCommand", newPersonExecutor); 
   context.register(GlobalCommandIds.DELETE, deleteExecutor); 
} 

 
Klasserna deleteExecutor och newPersonExecutor ska sedan subklassa 
AbstractActionCommandExecutor och implementera execute() som anropas när 
användaren aktiverar kommandot. 
 
Om man bara vill använda en action i en specifik vy så behöver man inte använda commands-
context.xml utan kan definiera actions direkt i vyn. Lokala actions kan man skapa med hjälp 
av den abstrakta klassen ActionCommand. Där måste man implementera den abstrakta 
metoden doExecuteCommand() som anropas när denna action aktiveras. 
 
En ActionCommand innehåller förutom doExecuteCommand() metoder för att skapa en knapp 
av kommandot, skapa ett menyobjekt, ge namn och verktygstips till kommandot, associera en 
ikon till kommandot med mera. Med funktionen setEnabled kan man ställa in om 
kommandot ska vara aktiverat eller inte. Är det avaktiverat så kommer knappar och 
menyobjekt som är baserat på kommandot att bli gråmarkerad så att de inte går att välja. En 
ActionCommand har även metoden addCommandInterceptor som tar en 
ActionCommandInterceptor. En ActionCommandInterceptor har två metoder man får 
implementera: preExecution och postExecution. Dessa metoder anropas innan respektive 
efter kommandot exekveras. 
 
Poppuppmenyer skapas genom att lägga till lyssnarklassen 
org.springframework.richclient.util.PopupMenuMouseListener till objektet man vill 
ska registrera högerklick. I PopupMenuMouseListener finns funktionen getPopupMenu() där 
man skapar poppuppmenyn som ska visas. Denna meny skapas genom att använda en 
CommandGroup. När man skapar en CommandGroup ger man en lista på alla kommandon man 
vill ska vara med i menyn. Sedan kan man anropa createPopupMenu() på CommandGroup-
objeketet som då returnerar en JPopupMenu med kommandona. Denna visas sedan på skärmen 
som en poppupp-meny. [25] 
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Båda ramverken har ett ganska likartat stöd vad gäller actions och menyer. Man lägger till 
globala actions i xml-filer och kan sedan lägga till dessa till menyer och verktygsrader. I båda 
plattformarna går det att aktivera och avaktivera actions vilket gör att de grafiska 
komponenterna reagerar på detta. Det går även att ge verktygstips, namn, ikoner etc till 
actions på likartat sätt. 
 
Den stora skillnaden ligger i pluginarkitekturen som Eclipse använder. Den gör att det blir 
möjligt att lägga till actions på ett smidigt sätt till nuvarande menyer. Eclipse har även ett 
ganska avancerat system för poppuppmenyer. Detta beror på att Eclipse i grunden är IDE-
baserat och i en IDE används flertalet olika komponenter som måste fungera ihop. Moduler 
som skrivs av andra personer måste kunna lägga till actions till menyer på andra ställen i 
systemet utan att ha tillgång till källkoden till de komponenterna. 
 
Spring RCP har dock ett bra system att skapa grafiska komponenter direkt utifrån actions. 
Dess actionramverk är mer baserat på att programmet utvecklas enhetligt och att inte så 
många moduler läggs till i efterhand och funktionaliteten räcker bra till det. Vilket ramverk 
man föredrar beror mest på vilken typ av applikation man ska utveckla, då 
grundfunktionaliteten är jämförbar mellan de båda plattformarna. 
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För att lära mig ramverken och se hur bra de fungerar i verkligheten implementerade jag ett 
mindre program i varje. Programmet består av en vy där en lista med olika påhittade personer 
från en MySQL-databas visas. Man kan sedan markera en person i listan och genom ett 
menyalternativ välja att editera detaljer om personen. Detta görs med ett formulär där några 
attribut om personen presenteras och kan editeras i fält. Vissa fält har regler kopplade till sig, 
till exempel att personnummer är obligatoriskt och ska ha ett visst format. När man gjort 
ändringarna och det inte finns några fel i formuläret kan man spara ändringarna. Det går också 
att skapa nya personer och ta bort personer i applikationen. 
 
Programmet täcker de fyra punkterna som skulle undersökas i ramverken. Meny- och 
actionhanteringen utgörs i programmet av meny- och verktygsraden med funktioner som att 
editera och ta bort personer. Formulärstödet utgörs i form av formuläret för att editera 
detaljerna om en person. Språkstödet utforskade jag genom att implementera varje program i 
både en svensk och en engelsk version. De två programmen gjordes så lika som möjligt för att 
kunna undersöka dessa punkter och jag försökte utnyttja varje ramverks funktionalitet på 
bästa sätt. 
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Eftersom BRP Systems använder Hibernate i sitt affärssystem ville jag även se hur bra 
ramverken fungerade med Hibernate, därför implementerade jag detta mellan person-
databasen och presentationsdelen av programmet. 
 
Hibernate är ett Java-verktyg för Objekt/Relations-mappning (ORM). Det används för att 
förenkla dataöverföringen mellan en relationsdatabas och Java-objekt. Hibernates mål är att 
avlasta programmeraren till 95 % av databasrelaterade programmeringsuppgifter. 
 
I en relationsdatabas lagras data som tabeller och man kan plocka ut eller sätta in data som 
rader i tabellerna. Java är objektorienterat och lagrar således data i objekt istället för i tabeller. 
Normalt när man vill ha tillgång till information i en relationsdatabas använder man till 
exempel SQL-språket för att beskriva vilken data man är intresserad av. Programmeraren 
måste då vara väl förtrogen med SQL-syntaxen för att se till att informationen sätts in och 
hämtas ur tabellerna på korrekt sätt. Det blir ganska mycket kod för att bara göra enklare 
operationer mot databasen. Ett problem är också att man får hårdkoda en massa strängar med 
SQL-syntax i sitt javaprogram när man vill nå databasen. Det är lätt att det blir fel någonstans 
och felen kan vara svåra att hitta då de först uppstår när kontakten mot databasen sker. Sedan 
blir det svårt att byta ut databasen mot en annan som har annorlunda syntax, eftersom man då 
måste gå igenom applikationen och byta ut alla SQL-strängliteraler mot de nya. Hibernate 
löser detta genom att vara ett mellanlager mellan databasen och javaprogrammet. 
 
För att beskriva objekten som ska hanteras av Hibernate måste man först specificera vilka 
kolumner i tabellerna som hör till vilka instansvariabler i Java-objekten. Detta görs genom att 
konfigurera speciella xml-filer hörandes till Hibernate. Dessa så kallade mappningsfiler 
innehåller information om vilken java-klass den avser, motsvarande tabell i databasen, samt 
information om attributen och hur dess datatyper ska översättas mellan databasen och 
javaprogrammet i mer komplicerade fall. Om man har samma namn på attributen i databasen 
som på instansvariablerna och motsvarande set-metoder i javaobjekten behöver man inte 
specificera översättningen, utan Hibernate sköter i så fall det automatiskt. Har man enklare 
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datatyper som exempelvis de grundläggande datatyperna i java och motsvarande i databasen, 
så behövs inte heller någon översättningsinformation utan Hibernate sköter även det 
automatiskt. I enklaste fallen blir då mappningsfilen bara en uppräkning av tabellnamnet, 
motsvarande klassnamn samt namnen på attributen. 
 
För att upprätta en databaskoppling med Hibernate använder man dess SessionFactory 
vilket är en klass för att generera Session, som är det man använder sig av när man 
kommunicerar med databasen. Konfigurationen av SessionFactory sker genom en xml-fil 
där man specificerar adressen till databasen, drivrutinen, användarnamn och lösenord, SQL-
språket som ska användas etc. När man anropar sessionFactory.openSession() får man 
en Session med vilken man utför arbetet mot databasen och sedan stänger med 
session.close(). För att hämta ett visst objekt ur databasen kan man anropa get-metoden i 
Session, för att uppdatera eller spara ett nytt objekt finns metoderna save respektive update 
och för att ta bort ett objekt ur databasen använder man delete. När Hibernate tar emot dessa 
anrop genererar den själv motsvarande SQL-kod som sedan skickas till databasen man 
specificerat. Informationen den får tillbaka från databasen används till att skapa java-objektet 
om det var get-metoden man använde. För att göra mer avancerade operationer har Hibernate 
ett språk som heter Hibernate Query Language (HQL). Det är en mer objektorienterad variant 
av SQL. Man kan även använda ren SQL-syntax som vanligt genom Hibernate om man skulle 
vilja. [26] 
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Applikationen hämtar listan med personer från en MySQL-databas med Hibernate och 
presenteras sedan i en tabell för användaren. Denna tabell ska kunna vara sorterbar så man 
kan sortera personerna efter exempelvis för- eller efternamn. Jag upptäckte att det fanns en 
open source-komponent som heter Glazed Lists som förenklar just arbetet med tabeller och 
listor som ska kunna vara sorterbara. 
 
Glazed Lists är en open source-komponent för att sortera och filtrera tabeller och listor. Den 
är speciellt utvecklad för att fungera med Swing men har även ett i princip komplett stöd för 
SWT. Glazed Lists har utvecklats med fokus på prestanda och att kunna hantera stora 
datamängder. Det finns även metoder för att hantera flera parallella trådar. 
 
Glazed Lists grundläggande datastruktur är EventList. Den är API-kompatibel med 
java.util.List men lägger till funktioner för att meddela andra objekt om förändringar. Om 
man vill använda en tabell så börjar man med att göra en EventList med objekten som ska 
vara med i tabellen, sedan skapar man en EventTableModel utifrån EventList. 
EventTableModel används sedan som datamodell till en JTable som till slut presenterar 
informationen för användaren. När man lägger till och tar bort objekt ur EventList updateras 
automatiskt EventTableModel och således även den grafiska representationen av tabellen. 
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Ofta vill man kunna sortera en tabell kolumnvis genom att klicka på tabellhuvudet. Glazed 
Lists stödjer detta genom att man skapar en SortedList utifrån EventList. Denna 
SortedList används för att bygga upp en JTable som tidigare. Tabellen kan nu hållas 
sorterad genom att när EventList förändras så sorteras SortedList automatiskt. För att 
kunna sortera tabellen utifrån den kolumn användaren klickar på skapar man en 
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TableComparatorChooser med tabellen som parameter. Tabellen sorteras då efter den 
kolumn man klickar på och en pil ritas ut i tabellhuvudet som indikerar om det är en stigande 
eller fallande sortering. Utritningen av pilen fungerar dock ännu inte i SWT [27]. 
 
Filtrering kan ske genom ett textfält i anslutning till tabellen. Där kan man skriva in sökord 
som tabellen sedan filtreras efter. Sökrutan skapas av exempelvis en JTextField. Man 
behöver även en MatcherEditor som är själva kopplingen mellan sökrutan och tabellen samt 
en FilterList som är den lista som hålls uppdaterad och ritas upp i tabellen. [28-29] 
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Eftersom all information om Eclipse RCP antar att man använder sig av Eclipse-IDE:n och på 
grund av den extra funktionalitet denna ger vid utvecklandet av Eclipse RCP-program så 
användes denna IDE till att göra Eclipse-versionen av programmet. 
 
För att nå MySQL-databasen användes Hibernate. Eclipse har inte något inbyggt stöd för 
Hibernate så Hibernate fick integreras på sedvanligt sätt genom att skriva konfig-filen samt 
konfigurera en mappningfil för Person-objektet som ska skickas mellan databasen och 
applikationen. En HibernateUtil-klass som håller koll på Session-objekt måste även 
implementeras. 
 
Glazed Lists stödjer SWT i Eclipse-fallet så den användes för att göra tabellen med 
personerna från databasen. Menyer och verktygsrader skapades i 
ApplicationActionBarAdvisor och actions lades till i menyerna både från 
ApplicationActionBarAdvisor samt via plugin.xml genom att använda en extension 
point, actionSets. Huvudvyn MainView registrerade sedan dessa actions med 
setGlobalActionHandler och skapade klasserna som subklasser till Action samt 
implementerade run()-metoden. Actions aktiverades/avaktiverades beroende på vad som 
hade fokus i programmet. 
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Till formuläret användes org.eclipse.ui.forms. Då Eclipse inte har något stöd för vare sig 
databindning eller validering så implementerade jag denna funktionalitet i formuläret. En 
klass skapades som höll koll på vilka fält som var obligatoriska samt en del andra krav som 
fanns på inmatningsfälten. Lyssnarklasser kopplades till inmatningsfälten och jämförde med 
denna klass. Om det var något fel på fältet färgades det rött samt ett felmeddelande visades i 
formuläret. När allt var ok aktiverades ok-knappen så att ändringarna gick att spara. Det 
förändrade Person-objektet skickades sedan tillbaka till databasen med Hibernate.  
 
Den svenska och engelska lokaliseringen gjordes genom att använda externalize strings-
guiden i IDE:n. Alla hårdkodade strängar i programmet flyttades ut till filerna 
messages_en.properties och messages_sv.properties och översattes till respektive 
språk i dem. Text i plugin.xml flyttades ut till plugin_en.properties och 
plugin_sv.properties. 
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Då Spring RCP inte förlitar sig på någon speciell IDE så användes IntelliJ IDEA vid 
programmeringen eftersom denna IDE används av BRP Systems. 
 
Spring har en del hjälpklasser för att underlätta integreringen av Hibernate i applikationen. I 
application-context.xml kan man specificera en böna av klassen 
LocalSessionFactoryBean som fungerar som en Hibernate SessionFactory. Här kan man 
också direkt ge inställningarna till Hibernate och behöver således inte ha någon extern konfig-
fil. Man specificerar även sökvägen till mappningfilen här. I programkoden kan man låta 
klasser som behöver använda Hibernate subklassa HibernateDaoSupport. Den har en 
funktion som heter getHibernateTemplate() vilken returnerar en HibernateTemplate. En 
HibernateTemplate innehåller bland annat hjälpfunktioner som get, save, delete för att 
snabbt kunna utföra dessa mot databasen. Den håller även reda på sessioner och öppnar och 
stänger dem utan att man behöver göra det själv. För att spara ett nytt Person-objekt till 
MySQL-databasen behöver man således endast skriva 
getHibernateTemplate().save(person); från ett objekt som är subklass till 
HibernateDaoSupport. [16] 
 
Menyer, verktygsrad och actions till dessa lades till ifrån commands-context.xml. Huvudvyn 
MainView registrerade sedan dem med metoden registerLocalCommandExecutors samt 
implementerade dessa actions. Tabellen med personer gjordes med Glazed Lists samt 
hjälpklassen org.springframework.richclient.table.support.GlazedTableModel som 
gör att tabellens kolumnnamn automatiskt slås upp i de externa språkfilerna. En del 
lyssnarklasser höll reda på vad som hade fokus och aktiverade/avaktiverade actions utifrån 
detta. 
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Formulär-dialogen gjordes som tre tabbade subformulär där varje sida visade en del av 
Person-objektets attribut. Formulärsidorna gjordes genom att subklassa AbstractForm och 
implementera createFormControl() där hjälpklassen TableFormBuilder användes för att 
bygga upp formuläret. Dessa sidor lades samman till en TabbedDialogPage som sedan 
presenterades för användaren genom att lägga till den i en TitledPageApplicationDialog. 
Valideringen skedde genom att deklarera rulesSource i application-context.xml och 
sedan i själva klassen lägga till regler till varje attribut från Person-objektet. I application-
context.xml deklarerades även formComponentInterceptorFactory som rödmarkerar alla 
fält i ett formulär som inte går igenom valideringen. Då TableFormBuilder själv skapar de 
grafiska komponenterna till formuläret och automatiskt kopplar ihop detta med valideringen 
samt det bakomliggande Person-objektet behövdes ingen egen kod skrivas för detta. När 
användaren klickar ok så skickas Person-objektet iväg till MySQL-databasen med Hibernate. 
 
Eftersom alla delar i programmet själva letar i externa språkfiler efter strängar som visas på 
skärmen så fick jag ta reda på vilka strängar som användes som söknycklar till de olika 
delarna och sen lägga in översättningen i filerna messages_en.properties samt 
messages_sv.properties. 
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Meny- och actionhanteringen fungerade på nästan exakt samma sätt i båda programmen så det 
var ingen större skillnad att implementera detta. 
 
Eftersom Eclipse RCP saknade stöd för att koppla formulär till ett dataobjekt samt 
avsaknaden av validering så var jag tvungen att skriva denna kod själv. Där man i Spring bara 
behövde räkna upp de Person-attribut man ville ha med i formuläret samt i en annan klass 
lägga till regler för dessa så blev det åtskilliga hundra rader kod i Eclipse för att göra 
motsvarande. Man var även tvungen att manuellt hålla reda på vilka fält i formuläret som inte 
var ok samt markera dessa och gråmarkera ok-knappen så länge inte alla fält var ok. Allt detta 
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sköttes nästan automatiskt i Spring. Nackdelen i Spring är att man blir tvungen att registrera 
ganska många klasser i application-context.xml för att kunna använda funktionaliteten. 
På grund av bristande dokumentation var det svårt i början att veta exakt under vilka namn 
man ska registrera vilka klasser och vad som finns att använda i application-context.xml. 
 
Det var smidigt att kunna använda en guide för att flytta ut strängar till språkfilerna i Eclipse. 
Nackdelen med detta är att koden får en massa getMessage-anrop överallt samt en del 
kryptiska kommentarer som används av guiden. I Spring RCP var det bra att all sådan 
funktionalitet fanns inbyggd i ramverket så de flesta komponenter letar först i språkfilerna 
efter texten. Återigen var dock den dåliga dokumentationen ett hinder då jag ofta fick 
fingranska källkoden eller prova mig fram för att hitta nycklarna som används vid denna 
sökning. 
 
Som helhet blev Spring RCP-versionen ungefär hälften så stor som Eclipse-varianten och 
koden blev inte alls lika rörig. De största svårigheterna med Spring RCP var den knappt 
existerande dokumentationen, endast Spring-delen av Spring RCP hade bra dokumentation. 
RCP-delen hade bara små sporadiska JavaDoc-kommentarer på ett fåtal klasser. Eclipse RCP 
var tvärtom väldigt seriöst dokumenterat med JavaDoc samt med en massa artiklar på 
hemsidan. Artiklarna kunde dock vara utdaterade ibland då nya versioner av Eclipse förändrar 
API:t och metodiken i IDE:n. 
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Spring RCP visade sig vara bättre än Eclipse RCP på två punkter: språk- och formulärstödet. 
Eclipse RCP hade inget inbyggt språkstöd i ramverket medan Spring RCP hade automatisk 
inhämtning av strängar från externa språkfiler. Formulärstödet var Spring RCP:s starka sida 
då ramverket visade sig ha stöd för databindning, validering och automatiskt skapande av 
komponenter. Eclipse RCP hade ingen av dessa funktioner i ramverket. Vad gäller meny- och 
actionhanteringen hade ramverken ganska lika grundfunktionalitet. Eclipse RCP hade ett mer 
avancerat system för utökning av menyer med actions i efterhand och Spring RCP hade ett 
smidigt sätt att skapa grafiska komponenter utifrån actions. Med utgångspunkt från dessa 
observationer är Spring RCP det bättre ramverket. 
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Ytterligare punkter bör beaktas när man ska välja vilket ramverk som är bäst lämpat för ens 
applikation. Vad gäller dokumentation så är Eclipse RCP väldigt väldokumenterat med 
mycket information på hemsidan och utförlig JavaDoc till klasserna. Webb-ramverket Spring 
har också en mycket omfattande manual och noggrant kommenterade klasser med JavaDoc. 
Däremot har RCP-utbyggnaden till Spring knappt någon dokumentation överhuvudtaget. Ett 
skelett till början på en manual finns på hemsidan, den innehåller dock bara ytterst lite 
information varav en del inte längre gäller på grund av omstruktureringar i koden. Det finns 
knappt några JavaDoc-kommentarer till klasserna heller. Detta kan dock bero på att Spring 
RCP är under utveckling och inte har släppt någon riktig version av ramverket ännu men det 
är ganska dåligt att utvecklarna inte verkar bry sig om att kommentera koden då utförlig 
dokumentation listades som ett av målen med Spring RCP. Den dåliga dokumentationen gör 
det svårt att veta exakt hur klassserna i ramverket är tänkta att användas och man får ofta 
studera källkoden noggrant för att förstå vad syftet med vissa klasser är. Detta borde inte 
behövas i ett ramverk utan JavaDoc-kommentarerna ska räcka för att förstå en klass 
användningsområde. 
 
Att Spring RCP är under en så tidig utvecklingsfas är också något som måste tänkas på i valet 
av ramverk då det är svårt att veta hur plattformen kommer utvecklas. Stora förändringar kan 
ske i ramverkets API vilket gör att man måste göra om en del arbete för att kunna använda en 
ny version av ramverket. Eftersom Spring RCP även är ett open source-projekt finns också 
risken att utvecklingsarbetet saktas ner eller till om med avstannar om de som huvudsakligen 
bidrar med kod inte längre har tid med utvecklingen. Eclipse RCP är även det ett open-source-
projekt men med bland annat IBM i ryggen så har det en mycket mer stabil organisation. 
 
En annan viktig aspekt man måste fundera på är att med Eclipse RCP blir man ganska låst till 
Eclipse JDT (utvecklingsmiljön). Den starka kopplingen mellan ramverket och IDE:n kan 
dock vara fördelaktig eftersom man då kan utnyttja guider och andra hjälpfunktioner i IDE:n. 
Nackdelen är att det kan bli onödigt bökigt att använda en annan utvecklingsmiljö. Eclipse 
använder också SWT/JFace som grafiskt gränssnitt medan Spring RCP använder sig av Swing 
och är inte bunden till någon speciell IDE utan man kan använda den Java-IDE man tycker 
bäst om. Är utvecklarna vana vid att arbeta med Swing kan det vara en onödig 
inlärningströskel att behöva lära sig ett nytt API, särskilt då det är stora skillnader mellan 
SWT och Swing; se kapitel 2 som behandlar detta. 
 
Man kan även fundera på andra lösningar, till exempel använder Spring RCP klasser från ett 
open source-projekt som heter JGoodies för att bygga upp formulären. JGoodies innehåller 
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många hjälpklasser till formulär, exempelvis validering. Har man redan ett bra egenutvecklat 
ramverk i grunden men saknar stöd för vissa delar så kan sådana open source-projekt hjälpa 
till utan att man behöver skriva om en stor del av koden för att passa ett speciellt ramverk. 
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API Application Programming Interface - Beskriver hur klasser och funktioner 

ska användas. 
AWT Abstract Windowing Toolkit - Samling Java-komponenter som används för 

att göra grafiska användargränssnitt. 
CVS Concurrent Versions System – Versionshanteringssystem som ofta används i 

programmeringsprojekt för att hålla reda på olika versioner av källkoden. 
GUI Graphical User Interface - Grafiskt användargränssnitt. 
Hibernate Java-verktyg för objekt/relations-mappning. 
HQL Hibernate Query Language - Hibernates objektorienterade språk för att 

kommunicera med en databas. 
i18n Förkortning för internationalization - Processen att designa ett program så att 

det sedan går att översätta utan ändringar i källlkoden. 
IDE Integrated Development Environment – Utvecklingsmiljö. 
IntelliJ IDEA Java-utvecklingsmiljö. 
IoC Inversion of Control - Designmönster som används i ramverk. 
JavaDoc Standardiserat sätt att kommentera klasser så att dokumentation sedan går att 

exportera till HTML. 
JDT Java Development Tools - Själva utvecklingsmiljön i Eclipse för att skriva 

Java-program. 
JFace Abstraktionslager ovanpå SWT för att förenkla programmeringen av grafiska 

gränssnitt. 
l10n Förkortning för localization - Processen att anpassa ett program till olika 

länder. 
MVC Model-View-Controller - Designmönster som används för att separera 

datamodellen från presentationsdelen och logiken i ett program. 
MySQL Databas som använder sig av SQL-språket. 
ORM Object-Relational Mapping - Teknik för att koppla ihop en relationsdatabas 

med ett objektorienterat programmeringsspråk. 
PDE Plug-in Development Environment - Utvecklingsmiljö i Eclipse anpassad för 

att göra plugins. 
RCP Rich Client Platform/Project - Ramverk för att utveckla grafiska 

applikationer. 
SQL Structured Query Language - Språk som används för att kommunicera med 

en relationsdatabas. 
Swing Samling Java-komponenter som används för att göra grafiska 

användargränssnitt. 
SWT Standard Widget Toolkit - Samling Java-komponenter som används för att 

göra grafiska användargränssnitt. 
XML Extensible Markup Language - Strukturerat sätt att beskriva data. 
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