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SAMMANFATTNING
I denna rapport presenteras ett existerande system som kan 
hantera paketerade program (“building blocks”)  modulärt. 
Systemet tillämpas på produkten iipax. Ett building block är 
en enhet (”plugin”) som kan förflyttas mellan iipax-projekt. 
Systemet  automatiserar  konfigurationsförändring  och 
tillåter  utvecklare  att  enkelt  använda  resurser  som  b.la. 
objectbase  och  messagebundles  till  funktionalitet  i  iipax. 
Det  är  möjligt  att  styra  vilka  filer  som  ska  till  klient 
respektive server.  Systemet tillåter återanvändning av kod 
mellan  iipax-projekt  samt  reducerar  utvecklarens 
konfigurationsarbete till endast en fil.

INLEDNING
iipax är  en  produkt  som  hanterar  ärenden  från  främst 
myndigheter  och  utvecklas  av  företaget  Ida  Infront  [1]. 
Även  företag  är  kunder  till  denna  affärssystemsliknande 
mjukvara.  Varje  kund  har  ett  eller  flera  projekt  som 
utvecklas på Ida Infront. Det finns funktionalitet till  iipax 
som  hanterar  allt  från  kartritning  till  administration  av 
personalroller.  Denna  funktionalitet  kan  skrivas  som 
plugins  till  iipax  men systemet  som hanterar  plugins  är 
primitivt då  konfigurationsförändringar och importering av 
nödvändiga  filer  måste  göras  manuellt  i  flera  olika  filer. 
Dessa  förändringar  kan  inte  heller  överföras  från  ett 
kundprojekt  till  ett  annat.  För  att  överföra  funktionalitet 
från  ett  kundprojekt  till  ett  annat  behöver  en 
systemutvecklare  manuellt  uppdatera  konfigurationsfiler 
och  resurser  vilket  tar  onödig tid  för  att  utföra  uppgifter 
som kan automatiseras av ett system. Om detta löses kan 
konkurrenskraft  ökas i  både ett kortsiktigt  och långsiktigt 
perspektiv  [22].  Vidare  kan  funktionalitet  bli  säkrare  då 
samma  kod  distribueras  i  flera  olika  projekt  vilket  ökar 
sannolikheten  att  eventuella  fel  upptäcks  och  åtgärdas. 
Processen att utöka ett kundprojekt med funktionalitet som 
redan existerar i andra projekt kan förenklas till den grad att 
det  endast  tar  några  minuter  för   funktionaliteten  att 
installeras, om överföring mellan projekt möjliggörs. 

Av ovanstående anledningar blir rapportens frågeställning: 
hur kan funktionalitet i  iipax  modulariseras med avseende 
på återanvändbarhet av kod med hjälp av det presenterade 
systemet  så  att  funktionalitet  fritt  kan  överföras  mellan 
olika iipax-projekt?

Strukturen på rapporten börjar med teori och begrepp som 
läsaren  behöver  ha  förståelse  för,  följt  av  metod  där 
tillvägagångssättet  för  arbetet  presenteras  uppdelat  i  dess 
olika  faser.  Därefter  presenteras  resultaten  från  faserna. 

Slutligen kommer diskussion samt dragna slutsatser. Allra 
sist i rapporten finns referenser och bilagor.

TEORI
I detta stycke presenteras teori som läsaren behöver förstå 
samt begrepp som används i rapporten. 

Agil systemutveckling bygger på konceptet att det finns en 
kund  som  har  inflytande  över  arbetsprocessen.  Kunden 
kommer  med  s.k.  user  stories  som  beskriver  hur  en 
potentiell användare kan tänkas använda ett system eller en 
produkt. När dessa har implementerats får kunden avgöra 
om lösningen uppfyller de krav kunden har. Om resultatet 
inte är vad kunden önskade hamnar de i en s.k. backlog. 
Lösningar  i  backlogen  åtgärdas  med  hög  prioritetet  av 
utvecklaren.

Building  block är  en  isolerad  enhet  som  innehåller  en 
specifikation  om  vilka  filer  som  ska  användas  samt 
konfiguration för som behövs för att building blocket ska 
kunna  användas.  Specifikationen  görs  i  en  fil  i  språket 
Groovy.  Kod  skriven  i  Java  kan  exekveras  utan 
modifikation  som  Groovy-kod  [7].  Plugins  till  det 
presenterade  systemet  kallas  building  blocks.  I  building 
blocks  finns  ett  domänspecifikt  språk  (”DSL”)  för  att 
hantera konfiguration. Domänspecifika språk är begränsade 
språk som hanterar väldefinierade uppgifter [15][16]. 

Exekvering  genom  timers är  en  viktig  del  i  det 
presenterade systemet. Systemets ingång är ett s.k. cronjob 
som  är  en  timer  som  exekverar  program  med  ett 
konfigurerbart  intervall  [14]. Eftersom systemet körs med 
intervaller  kan  inte  data  om  övervakad  katalog  sparas  i 
minnet endast utan det måste sparas till fil. För att lösa detta 
har serialisering använts som går ut på att spara objekt till 
ett  format  som senare  kan läsas  in och återskapa  samma 
objekt.  Det  tillåter  att  datastrukturer  som t.ex.  hashmaps 
kan sparas över tiden [8][18].

Java Webstart är programvara som möjliggör distribution 
av  Java-program  över  nätverk  [2].  Det  garanterar  att 
klienten  alltid  har  den  nyaste  versionen  som  finns  på 
servern  genom  att  automatiskt  uppdatera  vid  behov  [3]. 
Java  Webstart  tillämpar  en  restriktiv  säkerhetspolicy  och 
tillåter varken nätverks- eller filåtkomst för program såvida 
de  inte  signerats  av  programutvecklaren  och 
åtkomstförfrågan accepterats av användaren [4]. 

Maven är  ett  utvecklingsverktyg  som  används  för  att 
hantera projekt. Det hjälper till att hantera beroenden (eng. 
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”dependencies”)  som  kan  definieras  för  varje  projekt. 
Maven kan även användas för att t.ex. skapa projekt från en 
fördefinierad  mall  samt  kompilera  projekt.  Skaparna  av 
Maven  påstår  att  målet  med  Maven  är  b.la.  att  förenkla 
byggprocessen och att standardisera byggsystem för projekt 
[6].  Det  går  även  att  utveckla  mallar  som refereras  som 
archetypes  i  rapporten.  Dessa  mallar  möjliggör  enkelt 
skapande  av  building  blocks  genom  att  skapa  en 
fördefinierad kodstruktur och katalogstruktur.

Signering av JAR-filer är ett sätt för programutvecklare att 
garantera att program inte blivit modifierade av tredjepart 
[5].  Med  program  avses  i  detta  fall  en  JAR-fil  som 
sammanfattat är ett arkiv med filer. Java Archive (”JAR”) 
är  ungefär  som en  zip-fil  med undantaget  att  ordning på 
inkluderade  filer  spelar  roll  i  JAR.   Signering  brukar  i 
produktionsmiljö involvera tredjepartsföretag som har stor 
trovärdighet  inom datasäkerhet.  Det  går  att  signera  JAR-
filer  utan  att  blanda  in  tredjeparter  på  bekostnad  av  en 
varningsruta vid exekvering av programmet. 

Software  Configuration  Management (”SCM”)  är  ett 
område  som  handlar  om  hur  mjukvara  och  dess 
konfiguration kan hanteras på ett säkert och långsiktigt sätt. 
SCM möjliggör  utveckling  av  komplexa  system  utan  att 
göra avkall på varken kvalité eller leverans i tid [23]. Det är 
svårt att hitta specifika parametrar för att mäta effekten av 
SCM men försök har gjorts [24]. SCM används även för att 
förenkla  för  mjukvaruutvecklare.  Det  finns  inom  SCM 
kategorier  av problem som ett  fullt  fungerande SCM bör 
hantera  [25]  men  en  avgränsning  har  i  det  presenterade 
systemet  gjorts till  stöd för komponentbaserad utveckling 
och förenklade byggprocesser av dessa komponenter. Trots 
avgränsningen kan det presenterade systemet anses vara ett 
SCM  som  hanterar  ett  begränsat  antal  problem  i  de 
avgränsade kategorierna.

Begrepp 
I  bilagorna  finns  en  lista  med  begrepp  som  används  i 
rapporten.  Dessa  kan  vid  behov  kollas  upp  för  bättre 
förståelse.

METOD
Detta  stycke  beskriver  arbetsmetoden  för  olika  faser 
följande  ordning:  val  av  tekniker,  undersökningsfasen, 
implementationsfasen och slutligen utvärderingsfasen.

Val av tekniker
Arbetet  går  ut  på  att  skapa  en  prototyp  för  ett  modulärt 
pluginramverk som  anpassas till produkten iipax. Därför är 
det  naturligt  att använda  tekniker  som redan  används  av 
iipax. Ida Infront kräver också att tekniker som används är 
plattformsoberoende.  Vidare  finns  det  önskemål  från  Ida 
Infronts sida att systemet byggs som ett plugin till iipax.  

Eftersom  en  prototyp  ska  produceras  och  företagets 
önskemål  är  vid  arbetets  påbörjan  otydliga  kommer  inga 
externa  ramverk användas.  Detta  eftersom resultat  snabbt 

skulle visas upp och med hjälp av feedback från företaget 
anpassa  systemet  till  företagets  önskemål  på  enklaste 
möjliga  sätt.  Vidare  är  det  svårt  att  använda  relevant 
ramverk för rätt uppgift om uppgiften är ospecifik.

För att illustrera hur ett val av teknik kunde gå till används 
ett  konkret  exempel  på  hur   det  presenterade  systemet 
detekterar förändringar i den övervakade katalogen. Kod för 
att  hantera  pollning  skapades  -  istället  för  att  använda 
existerande kod  som finns i  New I/O (NIO) som kräver 
Java  Standard  Edition  (SE)  7  vilket  inte  fungerade  med 
miljön iipax körs, där Java 6 SE används [10][11][12].

Eftersom arbetstiden  är  begränsad  läggs  stor  vikt  vid  att 
tekniker  är  enkla  att  komma  igång  med  men  ändå 
producerar  resultat  värdiga  skarp  produktionsmiljö.  Ett 
exempel  på  sådant  beslut  är  att  använda  program  som 
medföljer  Java:  jarsigner  för  signering av jarfiler,  jar  för 
skapande och uppdatering av jar-filer [13]. iipax kräver att 
ett  JDK  där  tidigare  nämnda  program  medföljer  finns 
installerat  vilket  påverkade  beslutet  att  använda  JDK-
program då inget nytt behövde installeras. Ytterligare fördel 
med detta beslut är att det presenterade systemet kan förlita 
sig på att JDK-programmen fungerar på det operativsystem 
som körs.

Undersökningsmetod
Undersökningsfasen  går  ut  på  att  ta  reda  på  krav  som 
implementationen kräver och hur dessa kan åstadkommas. 
De system som används i  iipax som är  relevanta  för  det 
presenterade  systemet  kommer  även  att  definieras. 
Implementationskraven  tas  fram  genom  att  läsa  intern 
dokumentation till  iipax  samt läsa  källkod till  produkten. 
Behöver  något  konkret  undersökas  genomförs 
källkodsstudier genom att söka i källkoden efter specifika 
nyckelord  till  uppgiften.  Anträffas  kodblock  eller  filer 
studeras  dessa  för  att  bilda  en  uppfattning  om  hur 
existerande kod fungerar. 

iipax är  en  kommersiell  produkt  vilket  innebär  att  ingen 
extern  dokumentation  eller  guider  finns  att  tillgå.  Det 
begränsar extern informationshämtning genom t.ex internet 
till de system som iipax använder. 

Problem som kan uppstå är att dokumentationen inte täcker 
tillräckligt  eller  är  delvis  irrelevant.  För  att  kontrollera 
relevans av information i dokumentationen laboreras i iipax 
genom att göra som dokumentationen föreslår och därefter 
jämföra  resultatet  med  förväntat  resultat.  Detaljer  som 
saknas  i  dokumentationen  undersöks  genom 
informationssökning  på  internet  i  den  mån  det  går. 
Misslyckas även detta rådfrågas handledaren på företaget. 

Resultatet  från  denna  fas  ska  bli  en  lista  med  filer  och 
eventuella  rader  i  filer  som  måste  modifieras  för  att 
distribuera  plugins  samt  en  sekvens  av  kommandon  som 
kan köras för att manuellt distribuera ett simpelt building 
block. 

- 2 -



Implementeringsmetod
Implementeringen  av  systemet  kommer  att  göras  stegvis. 
En komponent anses färdig när den har implementerats och 
testats. Testning sker genom att resultat från komponenten 
jämförs  gentemot  förväntat  beteende.  Testfall  i  form  av 
programkod kommer inte att prioriteras i detta arbete.  

De krav  som framkommer  i  undersökningsfasen  kommer 
att implementeras i programkod i denna fas. Det kommer 
även att finnas förändringsmöjlighet  för Ida Infront under 
implementeringsfasen. 

Vid arbetets påbörjande finns till  viss del s.k user stories 
och  utifrån  dessa  designas  och  implementeras 
delkomponenter av systemet. 

Resultatet från denna fas ska bli ett fungerande system som 
kan  distribuera  building  blocks  och  hantera 
konfigurationsfiler av olika format.

Utvärderingsmetod
Undersökningsfasen  ämnar  endast  utvärdera  hur systemet 
fungerar. Med andra ord utvärderas implementationen. 

Systemet  utvärderas  av  Ida  Infront  veckovis  i 
implementeringsfasen där eventuell  backlog åtgärdas  med 
hög prioritet. 

Varje komponent i systemet utvärderas genom att jämföra 
förväntade  resultat  i  den  user  story  som  behandlar 
komponenten  med  faktiskt  resultat  när  det  blivit 
implementerat. 

Slutgiltig  systemutvärdering  genomförs  av  en 
systemutvecklare på Ida Infront som får en introduktion på 
hur  det  presenterade  systemet  fungerar.  Därefter  ska  ett 
building  block  utvecklas.  Sedan  följer  testning  av  hur 
återanvändbart det utvecklade building blocket är genom att 
att integrera det i ett annat iipax-projekt än det som building 
blocket  utvecklades  i.  Funktionalitet  som  utvecklats  ska 
kunna installeras och användas i båda iipax-projekt.

Resultatet från utvärderingsfasen ska besvara huruvida det 
presenterade  systemet  kan  lösa  återanvändning  av  kod 
mellan  iipax-projekt.  Detta  kommer  att  bedömas  binärt: 
antingen fungerar  återanvändning av funktionalitet mellan 
projekt eller så fungerar det inte.

RESULTAT
I detta stycke kommer resultatet att presenteras i följande 
ordning:  implementationskrav,  utvecklat  system,  exempel 
på building block och slutligen utvärderingsunderlag.

Implementationskrav
Implementationskraven  definierar  krav  som  finns  för  att 
plugins ska distribueras. Relevanta system som iipax för det 
presenterade systemet är följande:

• Java Webstart  – används för att distribuera  iipax 
till användare genom customizable.jar. 

• Maven  –  används  internt  på  Ida  Infront  för  att 
hantera  b.la  skapande  av  nya  projekt  och 
kompilering av dessa.

Distribution sker  till  två mål:  server  och klient.  Det som 
skiljer  distributionsmålen  åt  är  att  servermålet  körs  på 
endast servern medan klientmålet exekveras på användarens 
dator. I ett fullt fungerande system måste det tas i beaktande 
när konfigurationsfiler skickas så t.ex. lösenord ej syns. 

I iipax fanns vid arbetets påbörjande redan ett pluginsystem 
som distribuerade filer till klient- och server. Strukturen på 
det existerande pluginsystemet bygger på att serverplugins 
läggs  i  katalogen{IIPAXROOT}/extensions/plugins/lib/ 
medan klientplugins paketeras ihop till  en jar-fil vid namn 
customizable.jar  som sedan distribueras  av Java Webstart 
från {IIPAXROOT}/etc/webstart. Genom unika paketnamn 
på pluginsen tillåts flera plugins existera i customizable.jar. 

customizable.jar  finns  med i  standardinstallation  av  iipax 
men i denna ingår vid standardversionen ingen programkod. 
Det  fanns  endast  resurser:  messagebundles  för  svenska, 
norska och engelska samt bilder. Dessa filer distribueras till 
klienter. Att de distribuerades till klienter bevisades genom 
att  modifiera  resurserna:  språksträngar  i  messagebundles 
förändrades och bilder byttes ut. Förändringarna som gjorts 
i  resurserna  syntes  därefter  i  nya  klienter.  Systemet  kan 
alltså distribuera resurser genom customizable.jar.

Varje  building  block  skulle  även  kunna  definiera  objekt 
m.h.a.  objectbase.  Undersökningen visade  att  källkod  i 
iipax kunde användas för detta ändamål.

Systemet  skulle  fungera  med  existerande  struktur  där 
server-  och klientplugins  separeras  via kataloger.  Jar-filer 
som  distribueras  måste  även  signeras  för  att  tilldelas 
nätverks- och filåtkomst. Det innebär att följande uppgifter 
måste lösas: 

• Skapande av customizable.jar som innehåller alla 
klientfiler som ska distribueras

• Skapande  av  ett  serverplugin  för  varje  building 
block

• Distribution till rätt mål

För att lösa tidigare uppgift har därför följande operationer 
implementerats I det presenterade systemet och beskrivs i 
detalj nedan:

• Skapande av ny JAR

• Lägga till filer till existerande JAR

• Signering av JAR

• Driftsättning av JAR

I  den  detaljerade  beskrivningen  av  operationerna  ovan 
anses building blockets sökväg vara 

{IIPAXROOT}/db/buildingblocks_buffer/<namn  på 
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buildingblocket> 

Skapande av ny JAR
För  att  skapa  en  ny  JAR-fil  körs  kommandot  från 
buildingblockets sökväg: 

$  jar  -cvf  <absolut  sökväg  till  ny  JAR> <filer  som ska 
ingå>

Lägga till filer till existerande JAR
Eftersom alla filer som distribueras till klienten ska ingå i 
filen  customizable.jar måste systemet kunna lägga till filer 
till  en  existerande  JAR.  Anledningen  till  att 
customizable.jar inte kan skapas i ett kommando beror på 
att  katalogstrukturen  i  JAR-filen blir  felaktig.  Detta  leder 
till att namespaces som används av de building blocks som 
ingår i customizable.jar internt inte stämmer överens med 
JAR:ens.  Kommandot  ska  därför  köras  från  building 
blockens sökväg:

$  jar  -uf  <absolut  sökväg  till  existerande  jar>  <relativa 
sökvägar till varje fil som ska ingå> 

Signering av JAR
Som  beskrivet  i  teoristycket  tillämpar  Java  Webstart  en 
restriktiv säkerhetspolicy där fil- och nätverksåtkomst nekas 
såvida programmet inte är signerat. Eftersom iipax behöver 
dessa rättigheter  måste systemet  signera distribuerade jar-
filer.  Det  görs  genom  JDK-programmet  jarsigner. 
Kommandot för att signera är:

$  jarsigner  -keypass  <lösenord>  -storepass  <storepass-
lösenord>  -keystore  <sökväg till  certifikat>  <användare  i 
certifikatet>

Driftsättning av JAR
När en JAR-fil utfört nödvändiga steg måste den driftsättas 
(eng.  ”deploy”).  På  denna  punkt  skiljer  sig  metoden 
beroende på om det är klient- eller serverdistrubition som 
ska ske. 

För  att  driftsätta  klienten  måste  följande  fil  uppdateras: 
{IIPAXROOT}/etc/webstart/customizable.jar 

För  att  driftsätta  server  måste  följande  fil  skapas  eller 
uppdateras: 
{IIPAXROOT}/extensions/plugin/lib/<blocknamn>.jar

iipax  laddar  automatiskt  in  serverplugins  som  finns  i 
katalogen ovan. Customizable.jar skickas ut till klienten vid 
behov, d.v.s skiljer sig klientens cachade version mot den 
som finns på servern kommer den nya på servern att skickas 
ut  och användas  av  klienten.  Denna kontroll  sker  när  en 
användare  startar  iipax av  Java  Webstart  och  på  så  sätt 
kommer  nya  klientbuilding  blocks  att  distribueras  när 
användare startar iipax i framtiden.

Utvecklat system
Systemet  som  utvecklats  består  av  huvudkomponenterna 
“install”  och  “monitor”.  Respektive  komponents 

ansvarsområde presenteras i detta stycke.  Det presenterade 
systemet är ett serverplugin till iipax och båda komponenter 
ingår  i  denna  plugin.  Ett cronjob  exekvererar  monitor-
systemet med ett konfigureringsbart intervall. 

Sammanfattat  bygger  systemet  på  två  koncept: 
filförändringsdetektion och installation. I installation ingår 
även  händelserna  radering  och  modifiering.  När  en 
filförändring upptäckts innebär detta att en fil i ett building 
block  har  förändrats.  Detta  meddelas  till 
installationskomponenten. Hur det fungerar i detalj beskrivs 
nedan. Se figur 1 för ett flödesdiagram på anropen.

Monitor-systemet
Monitor-systemet ansvarar för att övervaka building blocks-
katalogen  och  upptäcker  förändringar  från  föregående 
exekvering av systemet. För ett flödesdiagram av Monitor-
systemet,  se  figur  1.  Katalogen  som  övervakas  i  det 
presenterade systemet är:

{IIPAXROOT}/extensions/plugin/buildingblocks/

Monitor-systemet  fungerar  genom att  vid  jämna  intervall 
lista vilka filer som finns i den övervakade katalogen samt 
kontrollerar  senaste  gången  filer  förändrades.  För 
uppackade  building blocks blir  ”last  modified”  värdet  på 
den fil i katalogen som har senaste ”last modified”. 

Genom  detta  värde  kan  händelser  som  skapande, 
modifiering och  radering  av filer  detekteras.  Händelserna 
förklaras  mer  detaljerat  i  stycket  “Händelser  som 
detekteras”.

Monitor-systemet känner till filers värden mellan körningar 
genom att   spara data om de övervakade filerna i en fil. 
Dessa värden laddas in vid varje exekvering av Monitor-
systemet och sparas innan Monitor-systemet är klart.

När  ett  värde  som  skiljer  sig  mot  värdet  från  förra 
körningen  upptäcks  kommer  en  stabiliseringsprocess  att 
påbörjas för att undvika installation av building blocks som 
fortfarande håller på att skrivas till, vilket skulle orsaka fel.

Varje building block representeras internt i systemet av en 
instans  av  klassen  WatchedFileNode.  Denna  klass  har 
attribut som är nödvändiga för Monitor-systemet som t.ex 
“last-modified”  som  är  en  tidsstämpel  när  filen  senast 
förändrades. 

Systemet  startas  av  ett  cronjob  vilket  innebär  att  värden 
inte finns i minnet mellan körningar. Det skapar ett behov 
av  att  lagra  värden  permanent  i  fil.  I  det  presenterade 
systemet  görs  detta  i  filen  “data.txt”  som  innehåller 
serialiseringar av WatchedFileNode. Då “last-modified” är 
ett  attribut  i  WatchedFileNode  finns  alltså  dessa  värden 
lagrade permanent vilket möjliggör skillnadsdetektion. 

Stabiliseringsprocess
Förändring detekteras  genom “last  modified” som i vissa 
operativsystem  förändras  vid  påbörjandet  av  filskrivning. 
Monitor-systemet  upptäcker  förändring  utan  att  veta  om 
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skrivning till  filen fortfarande sker vilket kan leda till  att 
building  blocket  installeras.  Installeras  ett  building  block 
när det är inkomplett kan fel uppstå då filer kan saknas eller 
vara okörbara. Lösningen är att utöver “last modified” även 
kontrollera  filstorleken  och  jämföra  den  med värdet  från 
föregående  exekvering.  Filstorlekar  och 
stabiliseringsräknare  finns i  WatchedFileNode.  Skiljer  sig 
filstorleken  gentemot  förra  körningen  kommer 
stabiliseringsräknaren  att  nollställas  och 
stabiliseringsprocessen börjar om eftersom filen har skrivits 
till i samma “last modified”. Sker ingen omstart har ingen 
skrivning  skett  och  systemet  ökar  stabiliseringsräknaren 
med ett. 

Denna process fortsätter tills stabiliseringsräknaren för filen 
har uppnått värdet två. Filen måste alltså vara stabil under 
två följande exekveringar. Efter det anses filen stabiliserad 
om  inget  förändrats  och  Install-systemet  meddelas. 
Stabiliseringsprocessen sker i Monitor-systemet.

Händelser som detekteras
Nya building blocks i den övervakade katalogen upptäcks 
genom att Monitor-systemet håller en lista med för tillfället 
övervakade filer.  Denna lista populeras  vid varje  körning 
från filen ”data.txt”. 

Finns en fil i den övervakade katalogen som inte Monitor-
systemet  har  i  sin  lista innebär detta  att  ett  nytt  building 
block upptäckts och anropet installPlugin() exekveras.

Det  kan  även  upptäcka  radering  av  building  blocks  på 
samma  sätt  som  upptäckt  av  nya  building  block  -  fast 
omvänt. Om Monitor-systemet känner till en fil men filen 
inte längre finns i katalogen har radering skett och anropet 
removePlugin() exekveras.  Radering av ett building block 

innebär  att  det  försvinner  ut  db-katalogen  vilket  i  sin 
förlängning  innebär  att  det  inte  distribueras  längre.  Filen 
distribueras  inte  och  eftersom  den  uppenbarligen  har 
raderats  från  den  övervakade  katalogen  är  hela  building 
blocket borta. 

Filer  som Monitor-systemet känner till  men har förändrat 
”last modified” anses av systemet som uppdaterade men för 
att  garantera  att  skrivning  inte  fortfarande  sker  tillämpas 
stabiliseringsprocessen beskriven ovan.  När denna är  klar 
kommer  updatePlugin() att  exekveras.  Anropet bygger  på 
att  först  radera  blocket  från  db-katalogen  som förändrats 
m.h.a removePlugin(). Notera att det upp- eller nedpackade 
building blocket finns kvar i den övervakade katalogen. När 
blocket  är  borttaget  kommer  det  ominstalleras  genom 
installPlugin(). 

Install-systemet
Install  ansvarar  för  att  utföra de förändringar  som begärs 
från Monitor-systemet. När ett anrop från Monitor-systemet 
till  Install-systemet  är  slutfört  sker  uppdatering  av 
konfiguration.  Därefter  är  blocket  redo  att  användas  av 
klient  och  server.  För  ett  flödesdiagram  från  anrop  till 
distribution, se figur 2.

När  Install-systemet  får  ett  anrop  installPlugin() från 
monitor-systemet  kommer  en  installationsprocess  att 
påbörjas.  Slutresultatet  från  denna  är  fungerande 
distribution av det nyinstallerade pluginet. Processen börjar 
med  att  Install  flyttar  building  blockets  filer  från  den 
övervakade  katalogen  till 
{IIPAXROOT}/db/buildingblocks_buffer. Beroende på om 
blocket är upp- eller nedpackat kommer olika metoder att 
användas  för  förflyttningen.  Zip-filer  packas  upp  medan 
kataloger kopieras. Förflyttningen kommer innebära att alla 
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Figur 1: Flödesdiagram över Monitor



underkataloger och filer efter flytten finns i db-katalogen. 
Det  innebär  alltså  att  alla  filer  från  building  blocket 
kommer att  finnas i  db-katalogen.  För att  distribuera  alla 
plugins  till  klient  kommer  de  filer  som building  blocket 
definierat  som  klientfiler  att  byggas  in  i 
{IIPAX}/db/buildingblocks_buffer/customizable.jar  genom 
att  denna jar-fil  raderas  och byggs  upp igen  av de block 
som finns i db-katalogen.  Notera att detta inte är filen som 
för tillfället distribueras. Hur building blocks definierar vad 
som går till klient respektive server kommer att förklaras i 
detalj senare. 

Byggandet  av customizable.jar  sker  i  odefinierad  ordning 
eftersom  det  är  irrelevant  sålänge  alla  building  blocks 
uppfyller  kravet  på  unika  namn och  namespaces.  Install-
systemet  skapar  även  ett  serverplugin  som innehåller  de 
filer som definierats som serverfiler. 

Building blocks som har minst en serverfil har en JAR-fil 
med  building  blockets  namn  i 
{IIPAX}/extensions/plugin/lib/.  På  grund  av  detta  räcker 
det  med  att  systemet  uppdaterar  denna  jar-fil  genom  att 
skapa en ny JAR med de filer som ska till server och flytta 
denna till serverplugin-katalogen.

För  att  få  fil-  och  nätverksåtkomst  signerades  även 
customizable.jar  och  den  nygenererade  server-jaren. 
Därefter  distribuerades  båda  jar-filerna  till  sina 
distributionskataloger  genom  att  skriva  över  tidigare 
distribution.  Skulle  överskrivningen  misslyckas  sker 
upprepade  försök  tills  den  uppdaterade  distributionen 
lyckas.  När  en  lyckad  överskrivning  har  skett  både  för 
klient-  och  serverpluginen  är  building  blocket  redo  att 
användas.

Vid  anrop  av  removePlugin() raderas  serverdelen  i 
{IIPAXROOT}/extensions/plugin/lib.  Därefter  raderas 
building blocket från db-katalogen och ny customizable.jar 
skapas  på  samma  sätt  som  installPlugin().  Eftersom 
building blocket raderats ur db-katalogen kommer inte det 
att existera i den nya distributionen till klient. Serverdelen 
kommer inte heller att kunna användas då den är raderad. 

updatePlugin() bygger på de två tidigare anropen genom att 
först radera building blocket genom removePlugin(). Det är 

viktigt  att  komma ihåg att  removePlugin() endast  raderar 
blocket  från  db-katalogen.  Blocket  finns  fortfarande  i 
{IIPAXROOT}/extensions/plugin/buildingblocks

Därefter  installeras  blocket  genom  ett  anrop  till 
installPlugin(). Efter detta steg är den förändrade versionen 
distribuerad.

Konfigurationshantering i Install-system
När något av anropen ovan är färdigt sker uppdatering av 
konfiguration.  Detta  görs  genom  att  förändra 
konfigurationsfilen {IIPAX}/config/application.config.

För  att  tillåta  building  blocks  att  skriva  över  varandras 
konfiguration  definierades  ordningen  alfabetiskt,  där 
blocknamn som börjar på A förändrar konfigurationen först. 
I  kommande  stycken  beskrivs  hur  building  blocks 
konfigurerar olika typer av resurser.

Building Block-användning
I detta stycke presenteras hur ett building block skapas och 
används för att specifiera filer och konfiguration. 

Specifiering av server- och klientfiler
Definitionen  av  vad  som ska  till  klient  respektive  server 
sker genom att att systemet exekverar metoden getParts() i 
building  blockets  install.groovy.  Denna  returnerar  en 
hashmap med tre nycklar: client, server, common. Sökvägar 
till  filer  som definieras  i  client kommer  att  läggas  till  i 
customizable.jar  medan  filer  som  definieras  i  server 
kommer att kompileras till  en jar-fil  och distribueras som 
ett serverplugin. Innehållet i common lägger till filer i både 
server  och  klient.  Det  är  tillåtet  att  använda  wildcards 
(”asterisker”,  ”*”)  för  att  matcha  allt  i  dessa  listor. 
Exempelvis  skulle  följande  rad  inkludera  alla  filer  som 
finns i katalogen com till klientdistribution:

client = ["com/*"]. 

Specialtecken som dollar (”$”) måste specialhanteras (eng. 
”escape”) med backslash. Andra tecken som måste hanteras 
på  samma  sätt  finns  beskrivet  på  Groovys  officiella 
dokumentationssida [9]. Exempel på filspecifikation:

client = ["com/iipax/search/Client\$ServerAction.class",
"com/iipax/search/Client.class"]
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Figur 2: Flödesdiagram från anrop till distribution i Install.



server = ["com/iipax/search/Server.class"]

common = ["SharedVariables.class"]

Klient- och serverkonfiguration
Ett  building  block  innehåller  nödvändig  konfiguration.  I 
iipax finns  det  konfigurationsfiler  vid  namn 
application.config.  Formatet  på  konfiguration  är 
nyckel=värde  och  kommentarer  börjar  med  #.  Det  finns 
olika  konfigurationsfiler  för  server  och  klient  men  det 
presenterade systemet kommer att samla all konfiguration i 
en fil  och hämta denna från klienten.  Det  innebär  att  all 
konfiguration skickas till klienten – inklusive lösenord. Det 
är medvetet eftersom målet med det presenterade systemet i 
första hand är att utreda modularitet i iipax.

Eftersom building blocks installeras, modifieras och raderas 
från distribution behövdes stöd för att hantera konfiguration 
för  olika händelser.  Ett  minimalt  DSL skapades  för  detta 
ändamål.  Det  fanns  stora  konfigurationsfiler  som  redan 
användes  och  därför  implementerades  även  stöd  för  att 
ladda  in  filer.  I  dessa  filer  fanns  variabler  som tilldelas 
värden specifika för maskinen iipax körs på. Det innebär att 
konfiguration  kan  delas  mellan  olika  maskiner.  Det 
presenterade systemet behövde kunna använda existerande 
konfiguration samt dela konfiguration oberoende av  vilket 
system  building  blocket  utvecklades  på.  Stöd  för 
variabelsubstitution  implementerades  därför  genom  att 
hämta värden från {IIPAX}/install/etc/user.vars och ersätta 
variabler  med rätt  värden.  Det  presenterade  systemet  har 
stöd för flera variabler i ett nycke-värde-par. 

Vid  inladdning  av  fil  läggs  alla  rader  till.  Syntax  som 
används i konfigurationshanterings-DSL:

• ADD  nyckel  [mellanslagsseparerade  värden,  
obegränsat antal]

• MODIFY  nyckel  [mellanslagsseparerade  värden,  
obegränsat antal] 

• REMOVE nyckel

• LOAD <absolut sökväg till filnamn>

Nyckelorden ovan kommer att modifiera en lista gemensam 
för alla building block. Att den är gemensam för alla block 
möjliggör överskrivning av existerande konfiguration. När 
alla building blocks har uppdaterat sin konfiguration sparas 
listan  till  fil  och  skriver  över  existerande  konfiguration  i 
filen:  {IIPAXROOT}/config/application.config 

Vidare  skrevs  en  building  block  som  körs  vid  klientens 
uppstart  och  hämtar  konfigurationsfilen  från  server.  Stöd 
för att separera klient- och serverkonfiguration gjordes inte. 

Messagebundles
Det  fanns  stöd  för  att  distribuera  resurser  vid  arbetets 
påbörjande.  Eftersom  varje  building  block  ska  innehålla 
nödvändiga  resurser  utvecklades  stöd  för  s.k. 
messagebundles.  Implementationen  bygger  på  att  varje 

building block specifierade nyckel-värde-par antingen i en 
fil  som  specifieras  genom  en  relativ  sökväg  till 
install.groovy eller i en sträng med flera rader. Exempel på 
messagebundle-värden  för  svenska  som  laddas  från  fil 
medan engelska specifieras direkt i install.groovy:

messageBundles = ["sv":"messagebundles/sv.txt",

"en": """

saved.filters.title=Saved  searches 
chartmanager.actionPlugin.importFromServer=Do something

"""]

Andra typer av resurser
Systemutvecklare  konfigurerar  building  blocks  i  filen 
install.groovy  som  har åtkomst till  iipax-kod. Det innebär 
att  iipax-kod kan användas för att hantera resurser som för 
tillfället inte stöds i det presenterade systemet.

Skapande av ett building block
För att systemutvecklare enkelt ska komma igång med det 
presenterade systemet används Maven för projektskapande 
samt kompilering av building blocks. Detta löstes genom att 
skapa  en  s.k  archetype  som  nödvändiga  resurser  samt 
kodskelett  för  att  skapa  ett  nytt  building  block.  Denna 
archetype  ska  finnas  i  Ida  Infronts  interna  repository för 
maven-archetyper  vilket  innebär  att  maskiner  som  har 
åtkomst till detta repository genom kommandon nedan kan 
skapa ett building block utifrån mall och kompilera det:

$ mvn archetype:generate

När terminalen står i samma katalog som rotkatalogen för 
building blocket (”bbroot”)  körs kommandot:

$ mvn install

Därefter  finns  ett  building  block  som  katalog  i 
bbroot/target/<bbnamn>. Denna kan sedan kopieras till den 
övervakade katogen för att installeras.

Utvärderingsunderlag
Utvärderingen  skedde  genom  att  en  systemutvecklare  på 
Ida Infront byggde ett building block. Därefter installerades 
building  blocket  m.h.a.  det  presenterade  systemet.  Det 
testades genom att utföra samma uppgifter i dels det projekt 
som blocket utvecklades på och dels i ett nytt projekt som 
blocket installerades på.  Funktionaliteten som utvecklades 
var sökning av objekt specifika för iipax.

Det  fanns  inte  stöd  i  det  presenterade  systemet  för  att 
importera  nödvändig  säkerhetskonfiguration  men  p.g.a. 
stödet  för  andra  typer  av  resurser  än  de  inbyggt  stödda 
kunde detta lösas.

Resultatet var positivt då building blocket fungerade i båda 
projekt. För att visuellt granska resultatet av utvärderingen i 
ett av projekten, se figur 3 och 4 i bilagorna.

DISKUSSION
I  detta  stycke  behandlas  förbättringsförslag  och  tagna 

- 7 -



designbeslut.  För-  och  nackdelar  med  det  presenterade 
systemet tas även upp.

En  diskussion  förs  även  angående  huruvida  det 
presenterade systemet kan modularisera kod såpass väl att 
det  går  att  återanvända  funktionalitet  mellan  olika  iipax-
kundprojekt.

Sättet filförändringar detekteras på
Som  beskrivet  i  resultatdelen  detekteras  skapande  eller 
radering av fil genom att kontrollera ifall filen finns eller 
inte. Förändringar i fil sker genom att läsa tidsstämpeln för 
senaste redigering (”last-modified”).  Det var  ett  medvetet 
beslut att använda last-modified eftersom det var enkelt att 
använda  samt  testa.  Det  finns  dock  problem  med  denna 
lösning. Den kan inte garantera att förändringar detekteras 
om  last-modified  förändras  innan  datan  har  skrivits. 
Följande  tabell  illustrerar,  där  P1  är  det  presenterade 
systemet  och  P2  ett  externt  program.  Operationer  nedan 
körs sekventiellt där byte från ett program till annat innebär 
trådbyte.

P1 (Monitor) P2

Läs last-modified = 1

Skriv last-modified = 2

Läs last-modified = 2

Stabiliseringsprocess (klar)

Installera blocket

Write(“A”)

Läs last-modified = 2. Last-modified i 
Monitor  är redan 2. Ingen uppdatering 
kommer ske. Förändring “A” är borta.

Tabell 1: Operationssekvens där dataförlust sker

En lösning på problemet är att implementera ett skrivlås på 
filen  som läses.  För  ett  uppackat  building block behöver 
hela  building  block-katalogen  låsas.  Med  ett  skrivlås 
kommer det presenterade systemet tvingas vänta tills filen 
inte skrivs till från något annat program vilket garanterar att 
ingen data försvinner i ett flöde likt tabellen ovan [19][20]
[21]. 

Slutligen  kan  last-modified  och  filstorlek  ersättas  av  en 
hash av filen eftersom hashen genereras av innehållet i filen 
och  om  innehållet  förändras,  förändras  hashen.  Samma 
beteende sker inte för filstorlek. Om ett tecken ersätts med 
ett  annat  kommer  filstorleken  fortfarande  vara  samma. 
Problemet är att stora filer tar lång tid att hashas.  Skrivlås 
kommer fortfarande att behövas i detta förbättringsförslag 
eftersom det fortfarande måste garanteras att ingen skriver 
till filen när detektionen sker.

Olika sätt att hantera konfigurationen
Det  finns  flera  typer  av  konfiguration:  application-
konfiguration,  resurskonfiguration  och  filkonfiguration. 
Anledningen  till  de  olika  typerna  av 
konfigurationshantering  är  p.g.a.  att  det  presenterade 
systemet  är  en  prototyp  till  Ida  Infront  och  testar  därför 
olika metoder för att komma fram till vad som är lämpligt 
eller ej. 

En  kort  återblick  på  respektive  konfigurationstyp  är 
lämplig:  application konfigurerar  gränssnitt  i  klient  och 
nödvändig  konfiguration  för  server.  Med 
resurskonfiguration  åsyftas  resurser  som  exekverar 
resursspecifik  kod  för  att  hanteras.  Ett  exempel  på 
resurskonfiguration är importering av objectbase som görs 
genom att objectbase-filer specifieras i en lista för att sedan 
exekvera  iipax-kod  som  importerar  objectbase-datan. 
Denna kod är specifierad i Groovy.  Ett annat exempel på 
resurskonfiguration är messagebundle fast i detta exempel 
exekveras koden direkt i Groovy utan inblandning av iipax. 
Filkonfiguration specifierar vilka filer som ska distribueras 
till klient respektive server. Alla filformat kan distribueras – 
allt från bilder till Javaklasser.  

Av  beskrivna  konfigurationstyper  tillåter  endast 
filkonfiguration wildcards (asterisker,  “*”)  som skapar ett 
reguljärt  uttryck som inkluderar allt. Efter att ha granskat 
building blocket som utvecklades för utvärderingen kunde 
delar  av  konfigurationen  blivit  mer  lättläst  om wildcards 
stöddes i alla typer av konfiguration. Det är något som bör 
vidareutvecklas.

Det utvärderade building blocket är inte särskilt omfattande 
men använder ändå säkerhetskonfiguration. Detta stöds inte 
av  det  presenterade  systemet  och  därför  utökades 
install.groovy med  iipax-specifik  kod  för 
säkerhetskonfigurationshantering.  Att  tillåta  utvecklare  av 
building  block  att  hantera  nya  resurser  är  ett  medvetet 
designval  som grundar  sig i  dels att  arbetstiden för  detta 
arbete  var  begränsad  vilket  innebar  att  internt  stöd  för 
många konfigurationstyper hade tagit för lång tid och dels 
att det var något otydligt vilka typer av resurser som skulle 
stödjas. Vidare ger  detta flexibilitet till  systemet  eftersom 
nya typer av resurser kan användas utan att det presenterade 
systemet behöver förändras. Varje building block kan alltså 
hantera  sin  egen  konfiguration  även  om det  presenterade 
systemet internt inte stödjer konfigurationstypen. Eftersom 
install.groovy bör  vara  så  simpel  som  möjligt  borde 
konfigurationstyper  som  ofta  används  integreras  i  det 
presenterade systemet. 

Slutligen  bör  även  application-konfigurationshantering 
nämnas.  För  detta  utvecklades  ett  minimalt  DSL  i  det 
presenterade systemet. Anledningen till detta var för att dels 
testa  en  ny  konfigurationsmetod  och  dels  tillåta  logik  i 
konfigurationen.  Ett  exempel  på  sådan  logik  är  att  vid 
installation av ett building block lägga till en nyckel.  När 
avinstallering  av  samma  building  block  sker  raderas 
nyckeln.  Det  är  inte  helt  trivialt  att  jämföra  de  olika 
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konfigurationsmetoderna eftersom de löser olika uppgifter 
men just stödet för logik i konfigurations-DSL är en stor 
fördel.  Det  finns  möjlighet  att  förbättra 
konfigurationshanteringen om prototypen ska utvecklas till 
ett fungerande system genom att generalisera konfiguration-
DSL.

För- och nackdelar med det presenterade systemet
Det presenterade systemet är en prototyp för att undersöka 
huruvida  det  är  möjligt  att  modularisera  funktionalitet  i 
iipax. Vissa förenklingar har gjorts som t.ex last modified 
och avsaknad av skrivlås p.g.a. prototypandet. Om systemet 
skulle  utvecklas  till  ett  fullt  fungerande  system finns det 
tydliga  vinster  att  göra  eftersom  funktionalitet  kan 
överföras fritt mellan produkter. 

Går att använda i andra produkter med modifikation
Systemet är skrivet som ett plugin till  iipax vilket innebär 
att det i sin ursprungsform inte är körbart i andra system än 
iipax. 

Kärnan i det presenterade systemet är building blocks som 
bygger på konceptet att funktionalitet grupperas med endast 
den  konfiguration  som  behövs  för  att  få  just  den 
funktionaliteten  att  fungera.  Det  finns  inga  krav  på  att 
konfigurationen måste skrivas i Groovy i andra system. En 
generalisering på det presenterade systemet är  att gruppera 
funktionalitet  skrivet  i  valfritt  språk  med  endast  den 
konfiguration som krävs för att få just den funktionaliteten 
att fungera. Vidare finns inget krav på cronjobs  utan det är 
endast  i  det  presenterade  systemet  som  detta  används 
eftersom det passade  iipax-miljön bäst. Andra system kan 
ha andra ingångar för att exekvera det alternativa systemet.

Förändringarna  som  krävs  för  att  konvertera  det 
presenterade  systemet  till  ett  alternativt  kommer  inte 
beskrivas  i  detalj  eftersom  rapporten  ämnar  besvara 
frågeställningen tillämpat på  iipax  endast men som skrivet 
ovan kan grundkonceptet med building blocks tillämpas på 
andra projekt framgångsrikt.

Bristfällig felhantering
Fokus  har  varit  att  bevisa  att  det  går  att  modularisera 
funktionalitet  m.h.a.  ett  automatiskt  system  och  p.g.a. 
fokusen  på  bevis  och  inte  systemutveckling  saknas 
heltäckande felhantering. Exempelvis kommer en felaktigt 
konfigurerad building block att avbryta installationer av nya 
building blocks tills det felaktiga är raderat. För att utveckla 
det  presenterade  systemet  till  ett  färdigt  system  måste 
felhantering förbättras.

Flera olika sätt att hantera konfigurationen
Som nämnt tidigare i  diskussionen finns det  flera sätt att 
specifiera konfiguration. Mångfalden av möjligheter är ett 
medvetet  val  för  att  användare  av  systemet  ska  kunna 
utvärdera  vad  som  passar  bäst  och  sedan  använda  vald 
metod. Det finns dock arbete kvar att  göra för att  enkelt 
kunna växla mellan konfigurationsmetoder.

Konvertering av existerande funktionalitet 
Det  presenterade  systemet  kräver  förändringar  för  att 
existerande  funktionalitet  i  iipax  ska  kunna bli  modulärt. 
Det  är  en  nackdel  då  stor  kodbas  redan  finns.  Ett 
förbättringsförslag  blir  således  att  automatiskt  konvertera 
existerande funktionalitet till building blocks.

Distribution av funktionalitet med ett kommando
Makron kan sparas i terminaler för att t.ex. kompilera eller 
flytta  ett  färdigt  building  blocket  till  den  övervakade 
katalogen.  På så sätt  blir  det  enklare  för  utvecklaren  när 
denna  ska  testa  sin  kod  eftersom  endast  koden  behöver 
förändras  och  därefter  distribueras  m.h.a.  ett 
kommandomakro.  Makrot  är  inte  inkluderat  i  det 
presenterade  systemet  men systemets  struktur  tillåter  det. 
Att  bifoga  exempel  på  sådana makron är  något  som kan 
förbättra det presenterade systemet.  

SLUTSATSER
I detta stycke presenteras de slutsatser som har dragits efter 
arbetet. 

För att återknyta till frågeställningen kan det vara lämpligt 
att påminnas om den. Rapporten skulle utreda huruvida det 
var möjligt att modularisera funktionalitet i iipax. Med detta 
menades att funktionalitet skulle kunna flyttas fritt mellan 
iipax-projekt.  

I  diskussionen  har  det  presenterade  systemets  för-  och 
nackdelar  behandlats.  Det  har  även  tagits  upp  generella 
förändringar  som  måste  ske  för  att  det  presenterade 
systemet ska kunna användas av andra system än iipax.  Det 
mest intressanta är dock om det presenterade systemet löser 
uppgiften. Utvärderingen skedde på ett sätt liknande vanlig 
systemutveckling  på  Ida  Infront  och  resulterade  i 
producerad funktionalitet. Denna funktionalitet paketerades 
in  i  ett  building  block  som sedan  flyttades  till  ett  annat 
iipax-projekt. Efter att det presenterade systemet installerats 
i det andra iipax-projektet behövde endast building blocket 
flyttas  till  den  övervakade  katalogen  i  det  nya  iipax-
projektet  följt  av  en  exekvering  av  det  presenterade 
systemet.  Därefter  kunde  funktionaliteten  användas  i  det 
andra  projektet.  Frågeställningen  blir  således  besvarad  av 
detta  resultat  -   det  går  att  paketera  funktionalitet  till 
moduler som fritt kan överföras mellan projekt m.h.a. det 
presenterade systemet. 

REFERENSER
Som beskrivet i metoddelen användes i första hand intern 
dokumentation  följt  av  informationssökning  på  internet. 
www.google.se har använts för extern informationssökning. 

Källor  har  värderats  efter  hur  relevanta  de  varit  för 
problemet. Vikt har även lagts på trovärdigheten av källan. 
Hög trovärdighet har tilldelats källor som utvecklar verktyg 
eller program specifikt för ett problem. Med andra ord har 
officiella  källor  värderats  högt.  Exempelvis  har 
Javarelaterade problem ofta lösts m.h.a. Oracle. Har det inte 

- 9 -

http://www.google.se/


varit  möjligt  att  hitta  en  bra  källa  har  flera  källor  fått 
aggregera trovärdighet för samma påstående. Dessa källor 
har, om  möjligt, värderats efter vilket rykte författaren har 
eller hur många personer som gillat ett svar.      

1. Ida Infront, 2013-04-10

http://www.idainfront.se/?pid=86

2. Oracle, 2013-05-06 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/in
dex-jsp-136112.html

3. Oracle, 2013-04-02 

http://www.java.com/sv/download/faq/java_webstart.x
ml

4. Oracle, 2013-04-10

http://www.java.com/sv/download/help/appsecuritydial
ogs.xml

5. Thomas P. Ventimiglia, 2013-04-12

http://introcs.cs.princeton.edu/java/85application/jar/si
gn.html

6. The Apache Software Foundation, 2013-05-19

http://maven.apache.org/what-is-maven.html

7. Officiell Groovy, 2013-04-19

http://groovy.codehaus.org/

8. Marshall Cline, Parashift, 2013-05-17

http://www.parashift.com/c++-faq-lite/serialize-
overview.html

9. Officiell Groovy, 2013-05-18

http://groovy.codehaus.org/JN1535-Patterns

10. Oracle, 2013-03-22

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/nio/file/
WatchService.html

11. Oracle, 2013-03-22

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/io/fileio.
html

12. IBM, 2013-03-25

http://www.ibm.com/developerworks/java/library/j-
nio2-2/index.html

13. Oracle, 2013-03-28

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/readm
e-142177.html

14. Christopher Heng, The Site Wizard, 2013-05-18

http://www.thesitewizard.com/general/set-cron-
job.shtml

15. Microsoft, 2013-05-18

http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/bb126278.aspx

16. Stack Overflow, 2013-05-18

http://stackoverflow.com/questions/809574/what-is-
domain-specific-language-anybody-using-it-and-in-
what-way

17. Oracle, 2013-05-19

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/Reso
urceBundle.html

18. Stack Overflow, 2013-05-17

http://stackoverflow.com/questions/447898/what-is-
object-serialization

19. Stack Overflow, 2013-05-17

http://stackoverflow.com/questions/2268997/java-
filelock-for-reading-and-writing

20. Javabeat, 2013-05-17

http://www.javabeat.net/2007/10/locking-files-using-
java/

21. Brian ”Beej” Hall, 2013-05-17

http://beej.us/guide/bgipc/output/html/multipage/flocki
ng.html

22. Nageshan  Pala  Er,  Cengiz  Erbas,  Aligning  Software 
Configuration  Management  With  Governance 
Structures,  SDG  '10  Proceedings  of  the  2010  ICSE 
Workshop on Software Development Governance,  pp. 
1-8

23. Jackie Estublier, Software configuration management: 
a roadmap, ICSE '00 Proceedings of the Conference on  
The Future of Software Engineering, pp. 279-289 

24. Lars  Bendix,  Lorenzo  Borracci,  Towards  a  suite  of 
software configuration management metrics,  SCM '05 
Proceedings  of  the  12th  international  workshop  on  
Software configuration management, pp. 75-82

25. Jacky Estublier, David Leblang, André van der Hoek, 
Reidar Conradi, Geoffrey Clemm, Walter Tichy, Darcy 
Wiborg-Weber,  Impact  of  software  engineering 
research  on  the  practice  of  software  configuration 
management,  ACM  Transactions  on  Software  
Engineering  and  Methdology  (TOSEM)  Volume  14  
Issue 4, October 2005, pp. 389-91

- 10 -

http://beej.us/guide/bgipc/output/html/multipage/flocking.html
http://beej.us/guide/bgipc/output/html/multipage/flocking.html
http://www.javabeat.net/2007/10/locking-files-using-java/
http://www.javabeat.net/2007/10/locking-files-using-java/
http://stackoverflow.com/questions/2268997/java-filelock-for-reading-and-writing
http://stackoverflow.com/questions/2268997/java-filelock-for-reading-and-writing
http://stackoverflow.com/questions/447898/what-is-object-serialization
http://stackoverflow.com/questions/447898/what-is-object-serialization
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/ResourceBundle.html
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/ResourceBundle.html
http://stackoverflow.com/questions/809574/what-is-domain-specific-language-anybody-using-it-and-in-what-way
http://stackoverflow.com/questions/809574/what-is-domain-specific-language-anybody-using-it-and-in-what-way
http://stackoverflow.com/questions/809574/what-is-domain-specific-language-anybody-using-it-and-in-what-way
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb126278.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb126278.aspx
http://www.thesitewizard.com/general/set-cron-job.shtml
http://www.thesitewizard.com/general/set-cron-job.shtml
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/readme-142177.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/readme-142177.html
http://www.ibm.com/developerworks/java/library/j-nio2-2/index.html
http://www.ibm.com/developerworks/java/library/j-nio2-2/index.html
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/io/fileio.html
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/io/fileio.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/nio/file/WatchService.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/nio/file/WatchService.html
http://groovy.codehaus.org/JN1535-Patterns
http://www.parashift.com/c++-faq-lite/serialize-overview.html
http://www.parashift.com/c++-faq-lite/serialize-overview.html
http://groovy.codehaus.org/
http://maven.apache.org/what-is-maven.html
http://introcs.cs.princeton.edu/java/85application/jar/sign.html
http://introcs.cs.princeton.edu/java/85application/jar/sign.html
http://www.java.com/sv/download/help/appsecuritydialogs.xml
http://www.java.com/sv/download/help/appsecuritydialogs.xml
http://www.java.com/sv/download/faq/java_webstart.xml
http://www.java.com/sv/download/faq/java_webstart.xml
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/index-jsp-136112.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/index-jsp-136112.html
http://www.idainfront.se/?pid=86


BILAGOR

Begrepp 
• Java  Development  Kit  (JDK)  – 

Utvecklingsverktyg för Javautvecklare.

• Java  Virtual  Machine  (JVM)  -  miljön  Java 
exekveras i. 

• Messagebundle -  fil  med  flera  nyckel-värde-par 
där nyckeln definierar en sträng i ett givet språk. 
Flera  messagebundles  ger  således  stöd  för  flera 
olika språk [17].

• Objectbase - filformat som definierar objekt med 
ett eller flera attribut.

• Pollning - kontinuerligt  kontrollera om händelser 
har skett.

• Tidsstämpel (“timestamp”)  -  ett  sätt  att 
representera en tidpunkt.  I  majoriteten av system 
används UNIX timestamp. 

• {IIPAXROOT} –  refererar  till  rotkatalogen  där 
iipax installerats.
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Figur 3: Skärmdump innan building blocket “Objektsök” installerats

 

Figur 4: Skärmdump efter building blocket “Objektsök” installerats
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