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Sammanfattning 
Det här arbetet har gjorts på Infor, som idag har problem med krångliga och långsamma installationer av 

en produktsvit. Exjobbet beskriver en automatiserad installation av denna produktsvit med några få 

möjligheter till konfigurering. Skriptet som sköter installationen är skrivet i Ruby. 

Installationstiden kortades från 4-5 timmar till cirka 30 minuter. 
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1. Inledning 

Motivering 

Det handlar om att automatisera en krånglig installation som består av många olika och i varierande 

grad komplicerade komponenter. I dagsläget tycker beställarens kunder att det tar för lång tid och blir 

för dyrt att genomföra hela installationen. Därför är det viktigt att hitta sätt för att få ner kostnaderna. 

Det är också lätt att göra små misstag som tar lång tid att åtgärda. 

Då många parametrar dupliceras under processen och många parametrar endast syftar till att berätta 

var en annan komponent är installerad finns en stor potential att förbättra och förenkla denna process. 

Eftersom det är flera komponenter av varierande storlek som installeras går mycket tid åt till att klicka 

sig igenom installationerna och vänta på att ett program ska installeras klart för att kunna gå vidare till 

nästa. 

Syfte 

Syftet är således att förenkla och snabba på installationen. Merparten av alla inställningar som görs 

under installationen använder standardvärden eller är redundanta. Därför bör installationen förenklas 

så att installatören enbart behöver ange dom relevanta inställningarna. 

Med en silent install kortas inte bara själva installationstiden. Genom en automatisering kan man 

spendera tid på annat medan installationen körs. 

Eftersom processen till stor del är automatiserad minimeras risken för fel på grund av den mänskliga 

faktorn. 

Frågeställning 

 Vilka parametrar bör kunna väljas? 

 Hur mycket kortas tiden vid en silent install? 

 Hur mycket kan automatiseras? 

Avgränsningar, direktiv och förutsättningar 

Detta arbete handlar inte så mycket om att undersöka alternativ utan att få en bra och fungerande 

produkt. Att ta fram och utvärdera ett grafiskt gränssnitt ligger utanför exjobbets arbete. Vilka program 

som ska installeras och vilka prioriteringar som bör göras avgörs i samråd med beställaren. 
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Målgrupp 

Läsaren av denna rapport bör ha grundläggande kunskaper om programmering i Ruby. För att förstå 

koden krävs även grundläggande engelska-kunskaper då den är skriven på engelska (vilket är vanligt då 

programmeringsspråket i sig är på engelska). En student på Innovativ Programmering som läst en kurs i 

Ruby ska kunna ta till sig materialet. 

Språkbruk 

Silent install 

En silent install (ungefär “tyst installation”) innebär att man använder sig av en responsfil (se nedan) för 

att installera ett program. Istället för att ha ett grafiskt gränssnitt där man får ange information till 

installationen hänvisar man bara till en responsfil som innehåller all nödvändig information. 

Denna metod är väldigt bra för större system där man vill göra likadana installationer på flera olika 

datorer. Den används i regel för att göra skriptade installationer på många datorer i ett nätverk på till 

exempel ett företag. 

Responsfil 

En responsfil (eng. response file) är en fil som innehåller parametrar för en installation av ett program. 

Man kan göra en vanlig installation och ange att alla val man gjort ska sparas i en responsfil. Ett annat 

sätt är att utgå från en mall (eng. template) och ändra parametrar för att få resultatet man vill ha. 

När man sedan har en responsfil kan man använda sig av den för att göra flera identiska installationer 

utan att behöva ange alla val för varje enskild installation. 

Piping 

Att pipea en fil till ett kommando innebär att kommandot läser från filen istället för prompten när den 

ber om inmatning. Mitt skript tillåter att man pipear en fil med parametrarna (som till exempel lösenord 

och disk att installera på) till skriptet, vilket gör att man inte behöver mata in dom själv (och riskera att 

skriva fel).  
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Disposition 

Denna rapport består av 9 kapitel som beskrivs kortfattat här nedan: 

 Kapitel 1: Inledning – Beskriver exjobbet och syftet med det, och förklarar några termer som 

används i rapporten. 

 Kapitel 2: Bakgrund – Beskriver beställaren av exjobbet och vilka krav beställaren ställde. 

 Kapitel 3: Teori - Tar upp teori som beskriver program och system som använts. 

 Kapitel 4: Metod – Går igenom metoderna som använts under exjobbet. 

 Kapitel 5: Resultat – Visar och förklarar slutresultatet av arbetet. 

 Kapitel 6: Diskussion – Utvärderar resultatet och tar upp för- och nackdelar. 

 Kapitel 7: Slutsatser – En kort sammanfattning av resultatet. 

 Kapitel 8: Referenser – En lista på dom källor som använts till rapporten. 

 Kapitel 9: Bilagor med koden som skapats under arbetets gång. 

2. Bakgrund 

Beställaren 

Lawson Software, an Infor affiliate1, är ett företag med mer än 4000 anställda i 40 länder. Dom levererar 

affärssystemlösningar och tjänster till företag inom hälsovård, tillverkning, distribution, underhåll och 

service. Lawson har mer än 4500 kunder i 68 länder. Sommaren 2011 köptes Lawson av Infor och 

Golden Gate Capital. Koncernen består nu av 11000 anställda. 

Lawson arbetar kontinuerligt för att underlätta för deras kunder och göra installation och konfigurering 

av såväl affärssystemet som omkringliggande produkter så enkel som möjligt. Teamet i Sverige är 

uppdelat på två kontor, ett i Stockholm och ett i Linköping. Det här examensarbetet är gjort på 

Linköpingskontoret i Mjärdevi. 

Krav 

 Evaluera och utveckla ett ramverk för en skriptad installation av flera, av varandra beroende, 

komponenter. 

 Kunna genomföra en förkonfigurerad installation där konfigurationsparametrarna hämtas ur en 

konfigurationsfil. 

 En rapport som beskriver ett tillvägagångssätt för ett sådant ramverk samt en implementation 

av en automatiserad installation av dessa komponenter. 

                                                           
1
 Vid exjobbets slut ingår Lawson Software i Infor-koncernen och heter enbart Infor. 
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3. Teori 

SkyNet 

SkyNet är ett system för att hantera virtuella datorer i ett privat moln. Genom en hemsida kan man 

skapa nya virtuella datorer, kopiera dom, spara undan dom med mera. När en dator är startad kan man 

använda Windows Remote Desktop för att koppla upp sig mot och använda datorn. 

Eclipse 

Eclipse är en open source-utvecklingsmiljö främst för Java, men stödjer även många andra språk. 

Aptana RadRails 

Aptana RadRails finns som plugin till Eclipse. Pluginen gör att Eclipse får bättre stöd för Ruby med 

korrekt syntax highlighting. Man kan även få förslag på variabler/funktioner när man skriver, med 

tillhörande dokumentation (det Aptana kallar för “Code Assist”).2 

Testning 

En stor del av mjukvaruprogrammering går åt till att testa saker. Det kan handla om allt från att testa att 

den senaste kodraden fungerar som väntat till stora prestandatester av ett helt system. Vilka sorters test 

som körs varierar stort beroende på bland annat storleken på projektet och hur man väljer att fördela 

resurserna. 

Testning är viktigt för att hitta fel, buggar och kontrollera att allting fungerar som det ska.3 

  

                                                           
2
 Se Referenser – Aptana RadRails 

3
 Se Referenser – Software testing 
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Kodstandarder 

Kodstandarder används för att öka läsbarheten och underlätta underhåll av kod. Kodstandarder innebär 

att man har riktlinjer för hur koden ska se ut. Det kan handla om allt från vilken indenteringsnivå man 

använder och om den består av blanksteg eller tabbar, till saker som namnkonventioner och 

filstrukturer. 

Enligt Sun Microsystems4 är det viktigt med kodstandarder av flera anledningar: 

 40%-80% av livstidskostnaden för en mjukvaruprodukt går till underhåll. 

 Det finns nästan ingen mjukvara som underhålls av den ursprungliga skaparen. 

 Kodstandarder ökar läsbarheten i kod, vilket gör att det går fortare att sätta sig in i ny kod. 

 Om man släpper sin källkod som en produkt bör den vara lika välpaketerad och ordnad som alla 

andra produkter. 

Om många jobbar tillsammans på ett stort projekt underlättar det om alla följer samma kodstandard, 

och koden blir mer enhetlig. Det finns många åsikter och få svar på vad som är “rätt” sätt att skriva på, 

men oftast är det viktigare att alla följer samma standard, än att diskutera fram om det är bättre att 

skriva var == 42 istället för 42 == var.5 

Versionshantering 

Versionshantering är ett sätt att hantera ändringar i filer över tid. Tillståndet hos filer vid olika 
tidpunkter sparas på en server, så att man kan gå tillbaka till tidigare versioner om något blir fel. 
Dessutom kan fler personer ha egna lokala kopior av filerna, göra ändringar, och sedan sammanfoga 
ändringarna på servern.  
 
Versionshantering är vanligt när man programmerar, och nästan ett krav i större projekt. När många 
jobbar på samma system är det väldigt värdefullt att ha ett system som håller koll på alla olika versioner 
av koden och ger möjlighet till att backa tillbaka när saker går fel. 
 
Versionshanteringen underlättar också när man ska slå ihop två delar av ett projekt som utvecklats på 
varsitt håll.6 

  

                                                           
4
 Se Referenser – Sun Microsystems coding conventions 

5
 Se Referenser – Coding conventions 

6
 Se Referenser – Version Control 
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4. Metod 

Arbetssätt 

Jag har jobbat nära med beställaren. Vi har haft möte en gång i veckan där vi diskuterat hur det gått, 

problem och vad som borde göras här näst. Då vi suttit i samma rum har det varit väldigt lätt att fråga 

om vad som helst när som helst. 

Jag har fått väldigt fria händer med tillvägagångssätt, vi har mest diskuterat om vad som ska göras och 

jag har själv fått välja hur (även om vi diskuterat för- och nackdelar för olika tillvägagångssätt). 

Även arbetstiderna har varit väldigt flexibla. Jag har kommit och gått som jag velat, vilket passat mig 

utmärkt då jag kunnat anpassa arbetstiderna till schemalagda saker i andra kurser. Jag har hållit ett öga 

på tidsplanen för att försäkra mig om att jag lagt ner tillräckligt många timmar varje vecka och att jag 

fortfarande legat i fas med arbetet. 

Jag har även haft en videokonferens med en konsult som i dagsläget arbetar med installationerna jag 

automatiserar. Vi diskuterade arbetet och möjliga förbättringar. 

Risken med att jobba såhär fritt och utan strikta deadlines är förstås att man halkar efter och kanske inte 

ens märker det förrän långt senare. En mer detaljerad tidsplan och ett striktare schema kan öka 

chanserna att bli klar i tid. 

Fördelen att jobba som jag valt är att det går att utnyttja tiden bättre om man är mer flexibel. Om min 

labbpartner blir upptagen en dag kan jag jobba med exjobbet den dagen istället och jobba med labbarna 

en annan gång. 

Jag är van att ta stort eget ansvar och det har gått väldigt bra tidigare, därför tror jag inte att det blir 

något problem att jobba på det sätt jag valt. 

Projektuppföljning 

Jag har haft möten varje vecka med beställaren där vi diskuterat hur det gått, problem och vad som 

borde göras härnäst. Jag har även diskuterat med handledaren om rapportens utformande. 

Efter att jag gjort tidsplanen har jag själv hållit koll på den för att se att jag lagt ner tillräckligt många 

timmar varje vecka och att jag fortfarande legat i fas med arbetet. 
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Versionshantering 

Jag har använt mig av ett program som heter TortoiseSVN för versionshantering. Eftersom jag fick ett 

SVN-repository beställaren ville att jag skulle använda krävdes något program som klarar SVN. Då jag 

jobbat själv har jag inte haft något behov av några avancerade funktioner för versionshantering, utan 

använt det för att få säkra backups på mitt arbete. 

Ett program jag använt tidigare är SubClipse som är inbyggt i Eclipse. Jag trodde att det skulle vara 

smidigt att använda till ett Eclipse eftersom det är inbyggt i och därför anpassat för just Eclipse. Trots 

detta krånglade SubClipse en hel del och därför ville jag inte använda det igen. 

TortoiseSVN var ett självklart val då jag använt det förut och tycker det är användarvänligt. Det var ingen 

idé att jämföra med ytterligare alternativ då jag visste att programmet var bra för dom krav jag hade, så 

att försöka hitta bättre alternativ skulle bara varit bortkastad tid. 

Programmeringsspråk 

Jag fick fria händer att använda vilket språk jag ville, och jag valde att använda språket Ruby av flera 

anledningar. 

Ruby passar väldigt bra till små skript av den här typen då det går fort och lätt att skriva och testa saker. 

Beställaren valde Ruby när dom gjorde en liknande lösning för Linux. Därmed ökade chanserna att det 

skulle gå bra att implementera mitt jobb i Ruby med. Det var också möjligt att Ruby var förinstallerat på 

dom datorer som skulle köra skriptet. 

Jag övervägde att använda Python då jag personligen tycker det har snyggare/enklare syntax. 

Skillnaderna är dock små och fördelarna ovan vägde över. 

Jag tror att det här projektet skulle ha kunnat skrivits utan större problem i dom flesta vanliga 

programmeringsspråken,  men i mitt fall blev det Ruby. 
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Testning 

Jag har testat skriptet genom att köra det på virtuella maskiner i SkyNet flera gånger. Efteråt har jag 

kollat loggfilerna för installationerna och startat programmen för att kontrollera att dom fungerat 

ordentligt. 

På grund av skriptets natur har jag inte gjort några traditionella testfall. Installationerna körs ju inte 

direkt i Ruby. Teoretiskt skulle jag kunna gjort testfall som kollat loggfilerna men såg aldrig något behov 

av detta då det var snabbare och enklare att kolla själv. Installationerna verkade bara returnera en 

felkod om till exempel responsfilen inte fanns. När en installation startade och sedan gick fel någonstans 

på vägen returnerades ingen felkod. 

Jag valde att inte göra testfall för skrivningen till responsefilerna då det även här var lättare att kolla 

direkt i en responsfil när jag ändrade något. Eftersom installationerna använder sig av alla responsfiler 

testas dom ju på så sätt även där. 

Risken med att inte skriva klassiska testfall är att man missar fel och att det tar lång tid att felsöka saker. 

Om man ändrar kod på ett ställe som förstör kod på ett helt annat ställe kanske man inte upptäcker 

detta förrän långt senare. 

Ju mer kod man har desto mer nytta har man av testfall. Dom tar extra tid att skriva men det kan man 

spara in när man kör dom massvis med gånger under utvecklingsprocessen. Vid väldigt små program är 

det dock svårt att tjäna in tiden det tar att skriva testfallen (och testa att testfallen i sig fungerar som 

dom ska). 

Kodstandard 

Då det inte finns någon officiell kodstandard för Ruby och ingen befintlig kod med befintlig standard jag 

skulle följa valde jag det jag föredrog baserat på tidigare erfarenheter av programmering i diverse språk. 

Dessutom jobbade jag ensam i detta projekt så det var ingen annan som behövde förstå min kod under 

själva utvecklingen. Då det är relativt lite kod och det inte finns något stort behov av underhåll av koden 

är kodstandard inte lika viktigt här som i ett större projekt. 

Jag försökte göra koden så tydlig och lättläst som möjligt och såg till att vara konsekvent med hur jag 

skrev variabler, indenterade, använde radbrytningar och så vidare. 
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5. Resultat 

Arkitektur 

Arkitekturen består av 3 delar: 

 Installationsfilerna 

 Responsfilerna 

 Skriptfilerna 

Installationsfilerna är dom installationsprogram som skriptet ska köra. Dom är komprimerade från 

början. Detta innebär två fördelar, dels sparar man tid vid överföring av installationsfilerna från servern 

till datorn installationen ska ske på, men framförallt är det smidigare att flytta ett fåtal zip-filer jämfört 

med hela kataloger med massa småfiler i en trädstruktur. 

Responsfilerna innehåller alla parametrar som behövs för installationerna. Filerna uppdateras av skriptet 

beroende på inmatningen till skriptet. 

Skriptfilerna har 3 huvudfunktioner i 3 olika filer: 

init.rb är den fil som startar alltihop och tar in information av användaren, antingen via prompt eller fil. 

Den anropar sedan Parameters.rb och install.rb med den inhämtade informationen. 

Parameters.rb skriver dom val som gjorts till responsfilerna. 

install.rb anropar installationsfilerna och pekar ut responsfilerna som installationerna ska använda sig 

av. Filen gör också några småändringar som behövs för installationen, till exempel skapar användare, 

ställer in services att starta automatiskt och slutligen startar om datorn. 

Användargränssnitt 

Med tanke på formen på skriptet och kraven från företaget var användargränssnittet väldigt lågt 

prioriterat. Eftersom skriptet främst kommer köras genom att peka ut en fil med förvalda parametrar 

finns inte mycket anledning till ett flashigt gränssnitt. 

Det som hade kunnat göras (och eventuellt kommer göras i framtiden) är ett snyggare gränssnitt för att 

mata in dom valbara parametrarna. Då detta aldrig var viktigt (beställaren bad mig fokusera på 

funktionalitet och strunta i gränssnitt) undersökte jag aldrig hur ett potentiellt GUI skulle kunna se ut. 

I dagsläget består gränssnittet av ett vanligt kommandoskal där man matar in inställningarna man vill 

göra. Under körning visas löpande information över vilken installation som körs för tillfället. 
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Programkod 

Koden i sin helhet finns i bilaga 1, 2, 3, 4 och 5. Här tar jag upp och förklarar dom mest intressanta 

delarna. 

Responsfilerna 

Även om responsfilerna inte direkt hör till koden, så skriver koden valen användaren gör till dessa, och 

läser sedan från dom vid installationen. Dessa består av massa parametrar med värden, till exempel 

DB2.PASSWORD=SomePassword. 

Jag använder reguljära uttryck för att hitta rätt fält och byta ut till exempel SomePassword till lösenordet 

användaren valt. 

För att underlätta har jag gett varje responsfil ett nummer som beror på ordningen dom installeras. Filer 

med samma tiotal hör till samma produkter. 

Lagra värden 

parameters.addParameter(password, [ 
  [11, "DB2.PASSWORD"], 
  [11, "DAS_PASSWORD"], 
  [13, "szEdit2"], 
  [33, "-W LSDB.password"], 
  ... 

]) 

Den här funktionen används för att ange vilka parametrar som senare ska skrivas till responsfilerna. Det 

första argumentet (i det här fallet lösenordet som användaren angett) är värdet som ska skrivas till 

filerna. 

Det andra argumentet är en nästlad array med filnummer och fält i filen. I fallet ovan kommer alltså 

lösenordet skrivas som värde till fälten "DB2.PASSWORD" och "DAS_PASSWORD" i fil nummer 11, och 

motsvarande fält i fil 13 och 33. 
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Skriva värden till fil 

def writeToFiles() 
  @files.each() do |fileInfo| 
    fileNumber, fileName, regexpStart, regexpEnd = fileInfo 
    parameters = getParametersForFile(fileNumber) 
     
    file = File.read(@responseRoot + fileName) 
    parameters.each do |parameter| 
      option, value = parameter 
      regexp = Regexp.new(regexpStart + Regexp.quote(option) + regexpEnd) 
      file.gsub!(regexp) { $1 + value + $2 } 
    end 
     
    outFile = File.open(@responseRoot + fileName, "w") 
    outFile.print(file) 
    outFile.close() 
  end 
end 

När alla parametrar lagts in kallas writeToFiles() som går igenom fil för fil och skriver över värdena på 

fälten i filerna. För varje fil läser koden in filen. 

Sedan loopar den igenom varje fält som ska ändras och använder reguljära uttryck för att byta ut texten 

på rätt ställe. Efter att alla ändringar har gjorts skrivs filobjektet tillbaka till disk så att ändringarna 

sparas. 

Uppdatera omgivningsvariabler 

Några installationer uppdaterar omgivningsvariabler som behövs vid en senare installation. Tyvärr 

uppdateras inte detta i ett kommandofönster som körs. 

Jag ville inte manuellt stänga fönstret och öpnna ett nytt eftersom allt skulle skötas automatiskt. Öppnar 

man ett nytt fönster via kommandotolken ärver det variablerna från det första fönstret. 

Jag övervägde att kolla upp vilka omgivningsvariabler som blev tilldelade och själv sätta värden på dessa 

direkt i prompten. Nackdelen med detta är att det inte är lika generellt. Skulle man byta ut ett av 

programmen som installeras till en uppdaterad version med nya omgivningsvariabler skulle man vara 

tvungen att ändra tilldelningen i koden. 

Efter att sökt runt lite hittade jag en generell lösning som använde ett Visual Basic Script7 för att 

uppdatera omgivningsvariablerna. 
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Reguljära uttryck 

För att kunna byta ut värden i responsfilerna använde jag mig av reguljära uttryck. Då responsfilerna har 

lite olika syntax fick jag använda mig av olika uttryck för olika filer. Efter att ha kollat igenom filerna kom 

jag fram till att det fanns två varianter. 

Den ena hade formatet parameter=värde och den andra parameter=”värde”. Efter lite 

trixande och testning i Rubular8 kom jag fram till följande reguljära uttryck: 

/^(\s*parameter=)[\S ]*( *)$/ 

/^(\s*parameter=")[^"]*(" *)$/ 

Där parameter alltså ska vara namnet på den parameter som för tillfället efterfrågas. Uttrycken fångar 

det som kommer före och efter värdet i ett fält, och stoppar tillbaka det som fångas tillsammans med 

det nya värdet. 

I början hade jag ett mer avancerat uttryck som även tillät kommentarer i slutet på en rad. I några av  

responsfilerna kunde man skriva kommentarer på slutet av en rad med hjälp av “##” eller “**”. Dock var 

det svårt att få till ett bra uttryck och det blev väldigt långt och svårläst. Eftersom jag inte såg något 

behov av sådana kommentarer (och alla befintliga kommentarer var på egna rader) valde jag bort detta. 

Testning 

Även om testningen har fungerat bra har den ibland varit långsam då det tagit tid innan fel upptäckts. 

Vissa fel hade kanske gått fortare att upptäcka med klassiska enhetstester. Jag är inte säker på att jag 

skulle tjänat in tiden det skulle tagit att skriva enhetstesterna. Eftersom jag kunde arbeta med annat 

under tiden jag väntade på installationerna (för att hitta eventuella fel) såg jag aldrig detta som något 

stort problem. 
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Prestanda 

Då körningen av mitt skript tar en bråkdel av tiden det tar för alla installationer, satsade jag på att göra 

min kod så generell och lättläst som möjligt istället för snabb. 

Då installationerna numera sker automatiskt blir det en enorm prestandaökning jämfört med tidigare. 

När allt går som det ska tar det ungefär 4- 5 timmar för en konsult att installera samma saker. Med mitt 

skript får man in det mesta som behövs på ungefär 30 minuter. Troligen kortas tiden ytterligare något 

om man kör på snabbare datorer än dom virtuella jag hade tillgång till. 

Dessutom är den “aktiva” tiden som krävs av installatören under en minut (för att mata in parametrar i 

början av skriptet), och resten av tiden kan spenderas på andra saker medan installationerna körs. 

Visserligen krävs lite förberedelser (lägga filerna på plats, slå av Windows User Account Control), men 

dessa förberedelser krävs även vid det gamla sättet att installera. 

Användarbarhet 

Tanken med projektet är att användaren ska behöva göra så lite som absolut möjligt, och skriptet så 

mycket som möjligt. På så sätt är det väldigt användbart då det förenklar installationer avsevärt. 

Däremot kan det vara krångligt att sätta sig in i exakt hur det fungerar jämfört med om man skulle göra 

en mer grafisk variant. 

Det är ändå klart enklare än dagens variant där man måste hålla reda på massa inmatning och 

installationsordning som skriptet sköter istället. 

Dom som kommer använda skriptet är inte slutkunder och är insatta i ämnet, därför tror jag inte det 

kommer bli något stort problem. Blir det dessutom populärt går det självklart att lägga ner resurser på 

ett mer användarvänligt gränssnitt. 

I README-filen9 finns instruktioner för hur man ska använda skriptet och vad som krävs för att kunna 

köra det. 
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6. Diskussion 

Metoddiskussion 

Arbetssätt 

Arbetet har flutit på bra. I efterhand kanske jag borde avbrutit kodandet tidigare och fokuserat mer på 

rapporten. Det var dock svårt att sluta när jag hade flera grejer som verkade lätta att få med eller 

halvfärdiga. Att jag tycker programmering är mycket roligare än rapportskrivning gjorde inte beslutet 

lättare att ta. 

Många små saker drar ut på tiden och till slut fick jag inse att det jag var klar med fick räcka. Jag lyckades 

få med det som företaget tyckte var viktigast och lite till. 

Jag är nöjd med min insats och överlag har mitt arbetssätt fungerat väldigt bra. 

Testfall 

Mitt val att inte skriva separata testfall har fungerat bra. Då det aldrig var några stora mängder kod och 

jag jobbade med väldigt specifika saker åt gången var det inte något problem att felsöka koden. Jag har 

svårt att se att jag skulle sparat tid genom att konstruera särskilda testfall att köra. 

Det var lite svårt att försäkra mig om att allt som installerats faktiskt fungerade som det skulle, men jag 

vet inte hur jag hade kunnat testa detta på ett bra sätt. När jag fått in det mesta kunde jag starta ett 

program som använde sig av alla dom andra och på så sätt se om allt verkade fungera ihop på ett 

korrekt sätt. 
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Frågeställningar 

Vilka parametrar bör kunna väljas? 

Det visade sig bli väldigt få saker som ändras mellan installationerna. Det enda som behöver väljas är ett 

lösenord som ska användas av Windows-användarna som skapas vid installationerna och vilken disk 

allting ska installeras på. 

Vi diskuterade att ha olika lösenord på dom olika användarna men konstaterade att det bara blir rörigt 

att hålla reda på flera olika lösenord, och dom flesta kunder föredrar att ha ett enda. Då det dessutom är 

lätt att ändra lösenord i efterhand om man så vill valde vi att endast fråga efter ett lösenord vid 

installation. 

För att underlätta vid support och få mer enhetliga installationer hos olika kunder vill beställaren att alla 

installationer som skriptet gör läggs under <disk>\Lawson\IBM. Därför får man bara ange disk och inte 

hela sökvägar vid installationen. På så sätt hålls katalogstrukturen intakt mellan installationer hos flera 

företag. 

Hur mycket kortas tiden vid en silent install? 

När allting var färdigt tog mina installationer cirka 30 minuter. En konsult behöver cirka 4-5 timmar för 

att installera samma saker, förutsatt att inga problem uppstår. Då det tar tid att avinstallera en 

misslyckad installation kan tiden dra iväg rejält.  

Hur mycket kan automatiseras? 

Det som behöver göras manuellt innan installationen är att lägga alla filer som krävs på rätt plats, slå av 

Windows User Account Control, starta skriptet och ange parametrarna. Sedan kan man luta sig tillbaka 

(eller ta en kopp kaffe) medan skriptet gör allting som behövs för att installera alla komponenter. I slutet 

får man frågan om man vill göra omstart av datorn direkt eller manuellt vid ett senare tillfälle. 

Om man pipear en textfil till skriptet kommer filen svara på alla frågor och då kan man välja att köra hela 

skriptet (inklusive att starta om datorn på slutet) utan att behöva skriva någonting. 
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Krav 

Evaluera och utveckla ett ramverk för en skriptad installation av flera, av 

varandra beroende, komponenter. 

Jag har utvecklat ett ramverk som kan göra en helautomatiserad skriptad installation av dom 

komponenter beställaren efterfrågat. Förutom själva installationerna görs saker som behövs för 

programmen, till exempel skapas nya användare, inställningar ändras, datorn startas om med mera. 

Kunna genomföra en förkonfigurerad installation där 

konfigurationsparametrarna hämtas ur en konfigurationsfil. 

Istället för att mata in information när skriptet startas kan man pipea en konfigurationsfil till skriptet. 

En rapport som beskriver ett tillvägagångssätt för ett sådant ramverk samt en 

implementation av en automatiserad installation av dessa komponenter 

Tillvägagångssättet beskrivs kortfattat i en README-fil10. Mer övergripande information om ramverket 

finns i denna rapport. Implementationen finns i bilagorna 1-5. 

Praktiska konsekvenser 

Installationskostnaden minskar drastiskt då tiden kortas avsevärt. Dessutom minskar risken för att något 

går fel vid installationen då skriptet till skillnad från människor alltid installerar på samma sätt. 
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Framtida arbete 

Även om dom viktigaste komponenterna installerats finns det fortfarande ett fåtal kvar som används av 

en del kunder. Det går förstås att installera dessa komponenter manuellt i efterhand men i framtiden 

skulle dom kunna bakas in i skriptet för att också automatiseras. 

Det skulle gå att förbättra skriptet med bättre felhantering och verifiering av installationerna. Som det 

fungerar i dagsläget reagerar inte skriptet på om en installation misslyckas utan kommer fortsätta att 

installera nästa komponent. Eftersom det inte fanns något bra sätt att ta reda på detta och en lösning 

skulle ta väldigt mycket tid i anspråk tyckte beställaren att det var bättre att prioritera andra saker. 

En sak som var tänkt att implementeras var att ha alla installationsfiler packade i ett fåtal zip-filer, och 

låta skriptet packa upp dessa, för att sedan köra som vanligt. I dagsläget får man göra detta manuellt 

innan installationen, men då jag haft förberedda virtuella datorer med alla filer redan uppackade har det 

inte gjort någon skillnad för min del. 

Problemet var att det inte gick att packa upp filer direkt i Ruby utan att installera något tillägg. Det skulle 

betyda att alla som skulle använda skriptet skulle behöva skaffa detta tillägg. Efter att diskuterat med 

beställaren kom vi fram till att det troligen fanns något program som kunde användas som redan fanns 

förinstallerat, men det var osäkert vilket. Då vi inte såg någon poäng med att jag gjorde en tillfällig 

lösning, och vi inte visste tillräckligt för att göra en permanent lösning, valde vi att skjuta på detta. 

Mot slutet av projektet upptäckte jag ett annat sätt att konfigurera en silent install. I ett liknande projekt 

där företaget gjort en silent install av samma saker till Linux hade dom lagt till parametrar direkt i 

kommandoraden till installationen efter responsfilen. 

Då jag upptäckte detta så pass sent undersökte jag det inte närmare men det är möjligt att jag istället 

för att skriva om massa olika fält i responsfilerna bara hade kunnat tagit bort dessa från filerna och 

istället lagt till dom direkt vid installationsanropet för varje installation. Nackdelen med detta 

tillvägagångssätt är att det blir svårare att se vilka värden varje installation faktiskt använder sig av. 
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7. Slutsatser 

Jag har utvecklat ett skript som uppfyller beställarens krav. Som vi gissade från början gick det att korta 

ner installationstiden rejält. Tiden har gått från 4-5 timmar till cirka 30 minuter. Pipear man en fil med 

parametrarna till skriptet görs hela installationen och datorn startar om i slutet helt automatiskt. Det 

finns fortfarande saker som skulle kunna läggas till men dom viktiga delarna finns på plats och fungerar 

som dom ska. 

Det visade sig vara väldigt få parametrar som kunden behöver välja, det räcker att ange ett lösenord och 

en disk att installera på för att köra alla installationer. 

Vid den här typen av installationer (samma program installeras med nästan samma val på många olika 

datorer) är silent install ett kraftfullt sätt att få allt installerat snabbt, smidigt och säkert (liten risk för 

felinstallationer). 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 - init.rb 

path = File.expand_path(File.dirname(__FILE__)) 
require path + '/Parameters.rb' 
require path + '/install.rb' 
path.gsub!(/\//, "\\") #Replace "/" in path with "\" 
path += "\\" 
 
parameters = Parameters.new(path) 
 
#Prompt for password 
while true do 
  puts("Password for users used by DAF prerequisites:") 
  puts("***WARNING*** Password will be displayed in clear text") 
  password = gets().chomp() 
  puts("\nConfirm password:") 
  if password != gets().chomp() 
    puts("\nPasswords didn't match") 
  else 
    puts("\n") 
    break 
  end 
end 
 
#Add input to the array of parameters that will be written to files 
#addParameter(string value, Array<Array<int fileNumber, string option>> 
#when writeToFiles() is called the value will be written to the files at the 
corresponding option 
parameters.addParameter(password, [ 
  [11, "DB2.PASSWORD"], 
  [11, "DAS_PASSWORD"], 
  [13, "szEdit2"], 
  [33, "-W LSDB.password"], 
  [33, "-W LSDB.confirmPassword"], 
  [33, "-W LSDB_CONNECTID.password"], 
  [33, "-W LSDB_CONNECTID.confirmPassword"], 
  [33, "-W RMDB.password"], 
  [33, "-W RMDB.confirmPassword"] 
]) 
 
puts("DAF Prerequisites will be installed under <drive>\\Lawson\\IBM\\") 
puts("Installation drive letter:") 
drive = gets()[0].upcase() 
puts("\n") 
installRoot = "#{drive}:\\Lawson\\IBM\\" 
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parameters.addParameter("#{installRoot}DB2\\", [ 
  [11, "FILE"], 
  [33, "-W SELECT_DB2.prodDir"] 
]) 
parameters.addParameter("#{installRoot}WAS\\AppServer", [ 
  [21, "-OPT installLocation"], 
  [23, "-W product.location"], 
  [33, "-W WEBSPHERE_INFO.wasHome"] 
]) 
 
parameters.addParameter("#{installRoot}WAS\\UpdateInstaller", [ 
  [22, "-OPT installLocation"] 
]) 
parameters.addParameter("#{installRoot}", [ #CM always add "db2cmv8" to the 
installation path 
  [31, "-W DESTINATION_DIR.destinationDir"] 
]) 
parameters.addParameter("#{installRoot}WAS\\AppServer\\profiles\\AppSrv01", [ 
  [33, "-W WEBSPHERE_INFO.wasProfileHome"] 
]) 
parameters.addParameter("#{installRoot}LDAP\\V6.2", [ 
  [34, "-P product.installLocation"] 
]) 
 
parameters.addParameter("#{path}Installers\\was\\WAS_7.0_ND_Fixpacks_win", [ 
  [34, "-W maintenance.package"] 
]) 
 
parameters.addParameter(drive, [ 
  [30, ""] 
]) 
 
hostname = `hostname`.chomp() 
parameters.addParameter(hostname + "Node01/server1", [ 
  [33, "-W APP_SERVER_TARGET.rmAppServer"] 
]) 
 
#LDAP default values 
ldapEnable     = "disabled" 
ldapServerType = "STANDARD_LDAP" 
ldapUrl        = "ldap://ldapserver.ibm.com" 
ldapAdmin      = "" 
ldapPwd        = "" 
ldapBaseDn     = "o=IBM,c=US" 
ldapAuthAttr   = "cn" 
 
puts("Enable LDAP? (y/n)") 
answer = gets()[0].downcase() 
if answer == "y" 
  ldapEnable = "enabled" 
   
  puts("LDAP server type:") 
  ldapServerType = gets().chomp() 
  puts("LDAP URL:") 
  ldapUrl        = gets().chomp() 
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  puts("LDAP username:") 
  ldapAdmin      = gets().chomp() 
  puts("LDAP password:") 
  ldapPwd        = gets().chomp() 
  puts("LDAP BaseDn:") 
  ldapBaseDn     = gets().chomp() 
  puts("LDAP authentication attribute:") 
  ldapAuthAttr   = gets().chomp() 
else 
  puts("LDAP will not be enabled") 
end 
puts("\n") 
 
parameters.addParameter(ldapEnable, [ 
  [33, "-W LSDB_SETTINGS.enableLDAP"], 
  [33, "-W RMAPP.enableLDAP"], 
  [33, "-W SYSADMIN.enableLDAPForUserAuthentication"] 
]) 
parameters.addParameter(ldapServerType, [ 
  [33, "-W LDAP_DEFINITION.serverType"] 
]) 
parameters.addParameter(ldapUrl, [ 
  [33, "-W LDAP_DEFINITION.urlToLDAPServer"] 
]) 
parameters.addParameter(ldapAdmin, [ 
  [33, "-W LDAP_DEFINITION.ldapServerAdminID"] 
]) 
parameters.addParameter(ldapPwd, [ 
  [33, "-W LDAP_DEFINITION.ldapServerPassword"] 
]) 
parameters.addParameter(ldapBaseDn, [ 
  [33, "-W LDAP_CONFIGURATION.baseDistinguishedName"] 
]) 
parameters.addParameter(ldapAuthAttr, [ 
  [33, "-W LDAP_CONFIGURATION.userAuthenticationAttribute"] 
]) 
 
parameters.writeToFiles() 
 
javaRoot = "#{drive}:\\Lawson\\Java\\" 
 
#./install.rb install() function 
install(password, path, installRoot, javaRoot, hostname) 
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Bilaga 2 - Parameters.rb 

#This class keeps track of the values that will be written to the response files  and 
information about the files. 
#When writeToFiles() is called all stored values will be written to their 
corresponding files. 
 
class Parameters 
  def initialize(path) 
    @parameters = [] 
    @responseRoot = path + "Responses\\" 
    @files = [ 
      #[fileNumber, fileName, regexpStart, regexpEnd] 
      [11, "11_DB2.rsp",         '^(\s*',     '=)[\S ]*( *)$'],  #/( var=)value( )/ 
      [13, "13_DB2_NSE.rsp",     '^(\s*',     '=)[\S ]*( *)$'],  #/( var=)value( )/ 
      [21, "21_WAS.rsp",         '^(\s*',     '=")[^"]*(" *)$'], #/( var=")value(" )/ 
      [22, "22_WAS_UI.rsp",      '^(\s*',     '=")[^"]*(" *)$'], #/( var=")value(" )/ 
      [23, "23_WAS_fixpack.rsp", '^(\s*',     '=")[^"]*(" *)$'], #/( var=")value(" )/ 
      [30, "../CM.bat",          '^(call )\w', '(:)'],           #/(call )drive(:)/ 
      [31, "31_CM.rsp",          '^(\s*',     '=")[^"]*(" *)$'], #/( var=")value(" )/ 
      [33, "33_CM_config.rsp",   '^(\s*',     '=")[^"]*(" *)$'], #/( var=")value(" )/ 
      [34, "34_TDS.rsp",         '^(\s*',     '=")[^"]*(" *)$']  #/( var=")value(" )/ 
    ] 
  end 
   
  def addParameter(value, files) 
    @parameters.push([value, files]) 
  end 
   
  def getParametersForFile(wantedFileNumber) 
    parametersForFile = [] 
    @parameters.each() do |parameter| 
      value, files = parameter 
      files.each() do |file| 
        fileNumber, option = file 
        if fileNumber == wantedFileNumber 
          parametersForFile.push([option, value]) 
        end 
      end 
    end 
     
    return parametersForFile 
  end 
   
  def writeToFiles() 
    @files.each() do |fileInfo| 
      fileNumber, fileName, regexpStart, regexpEnd = fileInfo 
      parameters = getParametersForFile(fileNumber) 
       
      file = File.read(@responseRoot + fileName) 
      parameters.each do |parameter| 
        option, value = parameter 
        regexp = Regexp.new(regexpStart + Regexp.quote(option) + regexpEnd) 
        file.gsub!(regexp) { $1 + value + $2 } 
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      end 
       
      outFile = File.open(@responseRoot + fileName, "w") 
      outFile.print(file) 
      outFile.close() 
    end 
  end 
end 
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Bilaga 3 - install.rb 

def error(message) 
  puts(message) 
  puts("Do you want to abort the installation? (y/n)") 
  answer = gets()[0].downcase() 
  if answer == "y" 
    puts("Installation aborted") 
    exit(1) 
  end 
end 
 
def install(password, path, installRoot, javaRoot, hostname) 
  puts("This will install DAF prerequisites, are you sure you want to continue? 
(y/n)") 
  answer = gets()[0].downcase() 
  puts("\n") 
  if answer != "y" 
    puts("Installation aborted") 
    return 
  end 
   
  puts("Creating users") 
  usersError = false 
  if !system("net user /add db2admin #{password}") then usersError = true end 
  if !system("net user /add wasadmin #{password}") then usersError = true end 
  if !system("net localgroup administrators db2admin /add") then usersError = true 
end 
  if !system("net localgroup administrators wasadmin /add") then usersError = true 
end 
  if usersError 
    error("Error creating users") 
  end 
 
  puts("Adding values to PATH") 
  system("setx /M Path 
\"%PATH%;#{javaRoot}jre7\\bin;#{installRoot}LDAP\\V6.2\\lib\"") 
  #TODO: add drive for java? maybe use windir environment var 
  #TODO: check that path actually updates correctly 
   
  puts("Installing Java") 
  system("START /WAIT #{path}Installers\\java\\jdk-7-windows-x64.exe /s 
INSTALLDIR=#{javaRoot}jdk1.7.0 /INSTALLDIRPUBJRE=#{javaRoot}jre7") 
       
  puts("Installing DB2") 
  system("START /WAIT #{path}Installers\\db2\\ESE\\image\\setup.exe /u 
\"#{path}Responses\\11_DB2.rsp\"") 
   
  puts("Installing DB2 Fixpack") 
  system("START /WAIT #{path}Installers\\db2\\SERVER\\setup.exe /u 
\"#{path}Responses\\12_DB2_fixpack.rsp\"") 
   
  puts("Installing DB2 NSE") 
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  system("START /WAIT #{path}Installers\\db2\\NSE\\windows64\\install\\setup.exe -s -
f1\"#{path}Responses\\13_DB2_NSE.rsp\"") 
   
  puts("Changing NSE to start automatically") 
  system("sc config \"DB2EXT - DB2-0\" start= auto") 
   
  puts("Licensing DB2") 
  system("db2licm -a #{path}Installers\\db2\\ese_o\\db2\\license\\db2ese_o.lic") 
   
  puts("Installing WAS") 
  system("START /WAIT 
#{path}Installers\\was\\WAS_7.0_ND_C1G2GML_win\\WAS\\install.exe -options 
\"#{path}Responses\\21_WAS.rsp\" -silent") 
   
  puts("Installing WAS Update Installer") 
  system("START /WAIT 
#{path}Installers\\was\\WAS_7.0_ND_Supp1_C1G2HML_win\\UpdateInstaller\\install.exe -
options \"#{path}Responses\\22_WAS_UI.rsp\" -silent") 
   
  puts("Installing WAS Fixpacks") 
  system("#{installRoot}WAS\\UpdateInstaller\\update.bat -options 
\"#{path}Responses\\23_WAS_fixpack.rsp\" -silent") 
   
  puts("Starting WAS") 
  system("net start \"IBMWAS70Service - #{hostname}Node01\"") 
   
  puts("Installing CM") 
  system("call #{path}Installers\\cm\\CM_8.4.3\\install_CM.bat -options 
\"#{path}Responses\\31_CM.rsp\" -silent") 
 
  #Updating environment variables, installing fixpack and configuring CM 
  system("call #{path}CM.bat") 
     
  puts("Copying dll") 
  system("copy #{installRoot}db2cmv8\\ldap\\ICMXLSLG.DLL.unicode 
#{installRoot}db2cmv8\\cmgmt\\ls\\icmnlsdb\\ICMXLSLG.DLL") 
   
  puts("Installing TDS") 
  #Unlike ALL the others, this will NOT work with the -silent option, for some 
reason... 
  system("START /WAIT #{path}Installers\\tds\\tdsV6.2\\tds\\install_tds.exe -options 
\"#{path}Responses\\34_TDS.rsp\"") 
  #TODO: "Verify your PATH environment variable and make sure "C:\IBM\LDAP\V6.2\lib" 
(or equivalent) is included. If it's not there, add it." 
   
  puts("A reboot is required for the installation to be completed, reboot now? 
(y/n)") 
  answer = gets()[0].downcase() 
  puts("\n") 
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 if answer == "y" 
    puts("Rebooting in 10 seconds") 
    system("shutdown /t 10 /r /d p:4:2") #4:2 is the reboot code for application 
installation 
  else 
   puts("Reboot aborted") 
  end 
end 
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Bilaga 4 – CM.bat 

@echo off 
 
echo Updating environment variables 
%~dp0update_Vars.vbs 
call "%TEMP%\CM.bat" 
 
echo Installing CM fixpack 
call %~dp0Installers\cm\CM_8.4.3_fixpack\installUpdate.bat -options 
"%~dp0Responses\32_CM_fixpack.rsp" -silent 
 
echo Configuring CM 
call C:\Lawson\IBM\db2cmv8\bin\config_CM.bat -options 
"%~dp0Responses\33_CM_config.rsp" -silent 
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Bilaga 5 – update_vars.vbs 

Set oShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") 
filename = oShell.ExpandEnvironmentStrings("%TEMP%\CM.bat") 
Set objFileSystem = CreateObject("Scripting.fileSystemObject") 
Set oFile = objFileSystem.CreateTextFile(filename, TRUE) 
 
set oEnv=oShell.Environment("System") 
for each sitem in oEnv  
    oFile.WriteLine("SET " & sitem) 
next 
path = oEnv("PATH") 
 
 
set oEnv=oShell.Environment("User") 
for each sitem in oEnv  
    oFile.WriteLine("SET " & sitem) 
next 
 
path = path & ";" & oEnv("PATH") 
oFile.WriteLine("SET PATH=" & path) 
oFile.Close 
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Bilaga 6 - README 

BEFORE INSTALLATION: 
Make sure that you have all the files needed for the installation (see below for 
detailed file structure). 
Turn of Windows User Account Control (you can enable it again after the installation 
is finished). 
Make sure Ruby is installed. 
 
AFTER INSTALLATION: 
Remove the response files (they contain passwords in clear text). 
 
This script will install the following DAF prerequisites under <drive>\Lawson\IBM: 
DB2 Enterprise Standard Edition 
DB2 ESE Fixpack 
DB2 Net Search Extender 
 
WebSphere Application Server 
WAS Update Installer 
WAS Fixpacks 
 
DB2 Content Manager 
CM Configuration 
CM Fixpacks 
 
It will also: 
License DB2 //TODO: Formulering 
Add windows users needed by the programs above 
 
Start the script by running init.rb with Ruby. 
 
File structure required for installing: 
<Your root, can be anywhere> 
  Installers 
    cm 
      CM_8.4.3 
        <install files> 
      CM_8.4.3_fixpack 
        <install files> 
    db2 
      ESE 
        image 
          <install files> 
      ese_o 
        <licensing files> 
      NSE 
        <install files> 
      SERVER 
        <install files> 
    java 
      <jdk installer> 
    tds 
      tdsV6.2 
        <install files> 
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    was 
      WAS_7.0_ND_C1G2GML_win 
        <install files> 
      WAS_7.0_ND_Fixpacks_win 
        <WAS fixpack> 
        <WAS SDK fixpack> 
      WAS_7.0_ND_Supp1_C1G2HML_win 
        <install files> 
  Responses 
    11_DB2.rsp 
 12_DB2_fixpack.rsp 
 13_DB2_NSE.rsp 
 21_WAS.rsp 
 22_WAS_UI.rsp 
 23_WAS_fixpack.rsp 
 31_CM.rsp 
 32_CM_fixpack.rsp 
 33_CM_config.rsp 
 34_TDS.rsp 
  CM.bat 
  init.rb 
  install.rb 
  Parameters.rb 
  update_vars.vbs



 

 
 

   

På svenska 

 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 

under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-

ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 

skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 

ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 

vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 

dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 

säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 

art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 

den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 

beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 

form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 

eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 

förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 

 

 

In English 

 

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible 

replacement - for a considerable time from the date of publication barring 

exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies a permanent permission for 

anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to 

use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. 

Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses 

of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The 

publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, 

security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be 

mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected 

against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press 

and its procedures for publication and for assurance of document integrity, 

please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/ 
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