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Sammanfattning 

Denna rapport är en examensuppsats om 10 poäng i datalogi vid Växjö Universitet. 
Rapporten avser att belysa möjligheten att skapa anpassningsbara system och att 
kostnadsberäkna modifierbarheten i ett system. Utgångspunkten i arbetet är ett projekt 
[demos], drivet av Interactive Institute studio [12-21] i Växjö. De har under två års tid 
arbetat fram en prototyp till ett system där demokratiskt valda representanter under 
särskilda arbetsformer ska kommunicera med ungdomar via t.ex. SMS. De är idag i 
det läget att de vill modifiera systemet till nya användargrupper som systemet måste 
anpassas till och för att underlätta arbetet behöver de ett mer anpassningsbart system. 

Vid en problemanalys fann man framför allt tre saker som behövdes åtgärdas. 
Medlemshanteringen, gränssnittet mot mobiloperatören och hanteringen av skapade 
meddelanden. Genom att analysera dessa fall mer noggrant med ALMA-metoden fann 
man systemet i dess nuvarande form svåra att modifiera. Efter att gjort om designen 
testades demos.v2.0 med ALMA-metoden igen och förutom de tre nämnda 
förändringsscenarierna testades ytterliga några tänkta förändringsscenarion. Resultatet 
av de senare testet visade att [demos.v2.0] klarade av förväntade förändringar i högra 
grad än tidigare version och samtliga tre ursprungliga förändringsscenarion var fullt 
modifierbara till rimlig kostnad. 

Abstract 

This report is an examination paper in computer science at University of Växjö. The 
report will focus on the possibility to create adaptable systems and to cost calculate 
the work needed to modify a system to meet new demands. A project [demos] 
developed by Interactive Institute studio [12-21] in Växjö is the starting point in our 
work. They have during a period of two years developed a prototype of a system 
which intends to get youth and democratic selected representatives a communication 
platform where they may communicate with SMS. Today they are in a position when 
they want to develop the system for other user groups with slighter different purpose 
and to do that they need a more flexible system.  

In a problem analysis they found out three mayor drawbacks in the system that 
needed to be changed; member system, the interface to the mobile operator and the 
managing of messages. These scenarios were analysed with a method called ALMA 
and in this analyse we found out that the system as it is now is hard to modify. After 
redesigned and modified the system from [demos.v1] to [demos.v2] we analysed the 
system again with the ALMA-method and besides the three initial scenarios we also 
added three new forthcoming scenarios to see how the developed version will meet 
this demands. The result of this test showed that [demos.v2] was better developed to 
stand new changes at lower costs than the original system.   
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1. Inledning 

Denna rapport är en examensuppsats om 10 poäng i datalogi vid Växjö Universitet. 
Rapporten avser att belysa möjligheten att skapa anpassningsbara system och att 
kostnadsberäkna modifierbarheten i ett system. Utgångspunkten i arbetet är ett projekt 
[demos], drivet av Interactive Institute studio [12-21] i Växjö. De har under två års tid 
arbetat fram en prototyp till ett system som under särskilda arbetsformer ska 
kommunicera med ungdomar via t.ex. SMS. De är idag i det läget att de vill modifiera 
systemet till nya användargrupper som systemet måste anpassas till och för att 
underlätta arbetet behöver de ett mer anpassningsbart system. 

1.1 Bakgrund 

Projektet [demos] startades av Interactive Institute i samband med att de skulle starta 
en studio i Växjö. Interactive Institute är ett multidisciplinärt nyskapande 
forskningsinstitut som arbetar inom området digitala medier. Institutet verkar i 
gränslandet mellan konst, teknik, vetenskap och företagande. Institutet är uppbyggt 
kring olika forskningsgrupper, studior, runt om i landet. Varje studio har en unik 
inriktning och i Växjö ligger inriktningen på ungdomar 12-21 år. 

Projekt syftade till att skapa nya former för ungdomar och politiska företrädare att 
mötas och kommunicera och mötet skulle ske i nyutvecklade innovativa tjänster 
knutna till mobil teknik. Projektet fick först namnet "Mobilen i demokratins tjänst", 
men ganska snart växte arbetsnamnet [demos] fram. En förstudie utfördes där man 
skulle "Hitta en problemställning som rör målgruppen gymnasieungdomar och 
folkvalda inom Växjö kommun, inom områdena mobila tjänster, demokratiska 
processen, engagemang bland ungdomar och kommunikation mellan folkvalda och 
ungdomar som sedan gestaltas i en prototyp som utnyttjar sig av mobil teknik". I 
förstudien genomfördes workshops i tre fokusgrupper där man försökte fånga 
ungdomarnas idéer och åsikter. Litteraturstudier, enkätstudier och djupare intervjuer 
breddade och förstärkte beslutsunderlaget. Ett resultat av studien var att tekniken inte 
fick styra utvecklingen av applikationen utan fokus skulle ligga på vilka behov en 
mobil tjänst skulle kunna stödja och att tekniken man använde skulle vara vanligt 
förekommande bland ungdomarna. Detta fick till följd att man i första hand skulle 
utveckla tjänsten mot den väl beprövade tekniken SMS (Short Message Service) och 
inte en mer avancerad mobil webbtjänst eller MMS (Multimedia Messaging Service).  

Efter att förstudien var slutförd beslutades att fortsätta med att ta fram en prototyp 
på en mobil applikation för en fokusgrupp, eleverna på gymnasieskolan Katedral i 
Växjö med den lokala styrelsen som folkvald församling. Prototypen utvecklades och 
driftsattes.  

1.2 Problemställning 

I tiden när prototypen färdigställdes och driftsattes kom studion i kontakt med andra 
ungdomsgrupper som involverades i ett nytt projekt, [miki wiki]. Flera grupper visade 
intresse för de tjänster [demos] levererades, men de hade egna synpunkter och 
kriterier på vad de ville skulle ingå i systemet. Till exempel ville de använda ett annat 
medlemshanteringssystem och de var även intresserade av att byta mobiloperatör. 
Ganska omgående framkom att det inte var enkelt att anpassa [demos] till de nya 
behoven. En förändring innebar stora förändringar i systemet på källkodsnivå och 
mycket få delar fick vara orörda. [demos] var inte anpassad att modifieras. 
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I detta arbete fokuserar vi oss på att skapa ett mer modifierbart system och i figur 
1.1 visas arbetet schematiskt. Initialt har vi gamla [demos.v1] (A) som vi vill 
förändra. En förändring är dyr, svår eller t.o.m. omöjlig. Ett första steg innebär att vi 
modifierar [demos.v1] på arkitektur nivå, så att [demos.v2] (B) kan möta de nya 
förändringar som man kan förvänta. Arbetet innebär att modifierbarheten för 
[demos.v1] testas på ett antal förändringsscenarion och man identifierar 
problemområdena på arkitektur nivå. I detta arbete tillförs inga nya tjänster och 
funktionalitet utökas marginellt. I steg 2 testas sedan hur anpassningsbart [demos.v2] 
är i nya tänkta förändringsscenario för att kunna möta framtida modifieringar till 
[demos.vf] (C). Utifrån testresultatet skapas sedan [demos.v2]. 

1.3 Begränsningar 

I den här rapporten kommer fokus ligga på att förbättra systemets inre struktur för att 
kunna möta framtida förrändringsscenarion. Vi avser inte att tillföra ny funktionalitet. 
Vidare begränsar vi arbetet till att omfatta den del av systemet som är skriven i Java. 
Delar som vi i största möjliga mån lämnar utanför är webbsidorna och databas 
strukturen. Vissa förändringar kommer dock att innebära påverkan av databasen. I 
dessa fall väljer vi om möjligt att utöka databasen.  

1.4 Rapportstruktur 

Den här rapporten är uppbyggd så att i kapitel 2 beskrivs metoder och verktyg som är 
användbara i det aktuella arbetet. Kapitel 3 innehåller en systembeskrivning av 
[demos.v1] samt en summering av den utvecklingsprocess som systemet genomgick. 
Nuvarande problemställning tas upp i kapitel 4. Här görs även en liten djupare 
beskrivning av problemområdena. I kapitel 5 beskrivs hur [demos] behöver 
modifieras och i kapitel 6 summeras modifieringsarbetet i en beskrivning av 
[demos.v2] samt en jämförelse mellan [demos.v1] och [demos.v2]. I kapitlet testas 
även [demos.v2] mot några tänkbara förändringssenarion som systemet kan möta i 
framtiden och det arbetet kostnadsberäknas. Slutsatsen av modifieringsarbetet fångas i 
sista kapitlet, kapitel 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steg A-B: Testa modifierbarheten Steg B-C: Test av modifierbarhet 
 Identifiera problemområden Beräkning av kostnad på  
 Skapa en ny arkitektur  förändringsarbetet. 
 lösning 
 

Figur 1.1 Schematisk bild av problemställning och kommande arbete 

Nu 
[demos.v1] 

Dyrt, svårt 
eller omöjligt 
att modifiera 

I morgon 
[demos.v2] 

Arkitekturt 
anpassat för 
förändringar 

Framtiden 
[demos.vf] 

Ny teknik eller 
nya behov har 
tillförts 
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2. Metoder och verktyg 

I arbetet i att utveckla [demos] från nuvarande version v.1 till en mer modifierbar 
version v2 använder vi oss av en metod som kallas ALMA-metoden. ALMA-metoden 
beskriver vi ingående i kap 2.1. Vilka lösningar vi väljer på de olika 
problemområdena kommer att variera, men en av förutsättningarna är att vi vill 
eventuellt använda oss av AgentOrienterad Programmering (AOP). AOP beskriver vi 
i kap 2.2 där vi även tar upp två designmetoder för AOP. Vi vill även använda oss av 
erkända lösningsmetoder och vi beskriver därför några lämpliga designmönster i kap 
2.3. 

2.1 ALMA - Architecture-Level Modifiability Analysis 

Innan vi börjar skriva ny programkod ska vi undersöka om det vi har är modifierbart 
och kan användas i en vidareutveckling. I det arbetet ska vi använda oss av ALMA-
metoden. 

P. Bengtson beskriver i doktorsavhandlingen "Architecture-Level Modifiability 
Analys", [B02], en metod där man på arkitektur nivå analyserar designen av ett 
system med avseende på kommande förändringar av systemet. Metoden var framtagen 
under 2000 av P. Bengtsson, J. Bosch, N. Lassing och H. Vliet och utmärkande för 
metoden är att den fokuserar på modifierbarhet, hanterar multipla testmål, gör viktiga 
antaganden tydliga och ser till att tekniken är stegvis och repeterbar.  

Metoden är scenario driven och innehåller fem steg: 
1. Sätt upp målet/målen för analysen. 
2. Beskriv arkitekturen i systemet och relevanta delar i systemet. 
3. Ta fram relevanta testscenario. 
4. Utvärdera varje scenario och bedöm scenariots påverkan. 
5. Tolka resultatet och dra slutsatser utifrån resultatet. 

När väl analysen är gjord behöver man komma till beslut vilka åtgärder som ska 
göras. Om resultatet är positivt, dvs vi uppfyller kraven för modifierbarhet, fortsätter 
utvecklingsarbetet utifrån arkitektur och design. Om man däremot inte uppnår önskat 
resultat, står man inför två möjligheter. Endera förbättrar man arkitekturen eller så 
blundar man och fortsätter utvecklingsarbetet. De senare sker om man tror att 
förändringarna kostar mer än de tillför och om uppställda mål inte är rimliga. För att 
uppskatta vad det kostar att förbättra arkitekturen och även testa bästa och sämsta 
utfall i en arkitektur presenterar [B02] Modifiability Prediction Model. T.ex. kan man 
med modellen uppskatta hur många lines-of-codes (LOC) som krävs för att tillföra en 
ny komponent eller ändra existerande komponent i systemet.  

Lite förenklad innebär metoden att man uppskattar behovet av LOC av ändrade 
komponenter (CC), nya plug-ins (NP) och nya komponenter (NC) för varje scenario 
och adderar sedan ihop det. Förändringsbehovet (IA) för systemet är summan av 
förändringsbehovet för alla scenario  

},...,{ 1 niaiaIA =  

där varje scenario är summan av  
NCNPCCia ++=  

Med förändringsbehovet klarlagt kan man sedan gå vidare och beräkna en faktor 
för underhållssatsningen, men i vårt fall nöjer vi oss med att ha den uppskattade totala 
mängden LOC som mått på förändringsbehovet. 

Dock så är inte summan av LOC relevant, då ny kod och ändring av gammal kod 
tar olika lång tid att implementera. Enligt [HC97], anger de en teoretisk effektiv tid 
om 40 LOC/månad för ändringar i existerande kod och [MWD96] 250 LOC/månad 
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för att tillföra ny kod i nya komponenter/plug-ins. Utifrån de teoretiska värdena kan 
man beräkna ett tidsmått på förändringsbehovet som 

25040

NCNPCC
iamonth

+
+= . 

Måttet är sedan användbart som jämförelse mellan olika arkitektur lösningar i 
[demos] och som kostnadsjämförelse mellan olika förändringsscenarion. 

2.2 Agent-Orienterad Programmering, AOP 

En av ansatserna i [demos] var att man skulle använda sig av AgentOrienterad 
Programmering. Termen är inte helt ny, men inte heller allmänt känd bland 
programmerare och systemutvecklare. Låt oss se vad som står bakom termen 
agentorienterad programmering.  

Termen "Agent-Oriented Programming" introducerades av Y. Shoham 1993 [S93], 
men genom åren har flera snarlika begrep förekommit. A. Tweit [T01] har definierat 
begreppet som: Agent-Orienterad Programmering, AOP, kan ses som en utökning av 
Objekt Orienterad Programmering, OOP. I OOP har man abstrakta objekt som 
beskriver passiva entiteter med hjälp av datavärden och metoder. I AOP utökar man 
objekten till att även omfatta abstrakta aktiva objekt, dvs agenter. Agenterna är en bit 
självständig programvara som har ett bestämt uppförande och har rätt att agera i 
någon annans ställe. A. Tweit refererar även till det som står i Merriam Webster’s 
Dictionary; "one who is authorized to act for or in the place of another". Uppförande 
och agerande styrs av fastställda regler, begränsningar och protokoll.  

En agent kan vara stark eller svag. Alla agenter har egenskaperna självständig, 
social, reaktiv och proaktiv. Detta innebär att agenten i enligt med definitionen 
självständigt får utföra uppgifter den blivit ålagd att utföra. Den kan samarbeta med 
andra komponenter och agenter som den kommunicerar med samt att den kan såväl 
agera på impulser från samverkande komponenter eller agenter som att den själv tar 
initiativ. 

För en stark agent tillkommer egenskaperna mobil, sann, hjälpsam och rationell. 
En mobil agent har rätt att förflytta sig i ett distribuerat system och i enlighet med sina 
rättigheter agera i den position den befinner sig i. En agent ska även på ett optimalt 
sätt utföra uppgifterna enligt gällande regelverk och den ska vara sann i det den gör 
till skillnad mot t.ex. virus som döljer sitt egentliga agerande bakom en fasad.  

A. Tweit [T01] tar också upp några analys och designmetoder för AOP: "Agent-
Object Relationship" (AOR) [W00] och "The Gaia methodology" [WJK00]. 

AOR [W00] är inspirerad av Entity-Relationship meta-model (ER) och Relational 
Database model (RDB). I ER modellen överför man relationerna mellan entiteter till 
en färdig design av databasen och modellen ger bra stöd för detta när det gäller 
statiska entiteter, men fångar inte upp aktiva objekt som en agent. AOR-modellen 
utökar ER-modellen med en teknik att även hantera aktiva entiteter. I AOR finns sex 
olika typer av entiteter; agenter, händelser, effekt, tillåtelse, krav och objekt. Första 
steget är att finna och beskriva de roller som systemet ska innehålla, för att i andra 
steget finna och beskriva interaktionerna mellan rollerna. Rollerna beskrivs sedan med 
hjälp av nämnda entitetstyper, d.v.s. till varje agent knyts händelse, effekt, krav, 
behörighet och objektentiteter. Behörighet och krav är dualistiska, dvs en behörighet 
hos en agent är ett krav hos en annan agent eller objekt. 

Gaia [WJK00] är en generell metodik som understöder såväl analys och design av 
agentstruktur som organisatorisk struktur. Första steget är att finna och beskriva de 
roller som systemet ska innehålla, för att i andra steget finna och beskriva 
interaktioner mellan rollerna. En roll beskrivs utifrån fyra attribut; ansvar, behörighet, 
aktiviteter och protokoll. Ansvar delas upp i två egenskaper, dels vad agenten gör som 



 8/40 

tillför något till systemet och dels i säkerhetsegenskaper, dvs begränsningar som sätter 
vad agenten inte får göra. Behörighet beskriver också vad agenten får göra, men 
framför allt vilka data som agenten har tillgång till. Aktiviteter är händelser som 
agenten gör och protokoll anger i vilken ordning aktiviteterna utförs. T.ex. har vi  en 
agent som ska posta alla i systemet skapade meddelande till alla medlemmar i angivet 
urval i det angivna formatet. Ansvaret är att posta meddelanden beskrivna ovan med 
begränsningar på att kostnadstäckning måste finnas. I behörighet ges agenten rätt att 
hämta data från såväl medlemsregister som meddelande register om avsändaren är 
auktoriserad att göra det. Aktiviteterna är t.ex. kostnadsberäkning, verifiera kostnad 
mot konto, hämta mottagaradresser på urval för det format som angivits och skicka ut 
meddelandet på angivet format. Protokollet säger i vilken ordning aktiviteterna sker. 

2.3 Design patterns 

Ett hjälpmedel på arkitektur nivå är att titta på olika designmönster och då vi vill 
införa arkitektur lösningar som gör systemet mer anpassningsbart, är det naturligt att 
titta på några användbara designmönster. 

I boken Design Patterns: Element of Reusable Object-Oriented Software 
[GHJV95] introduceras designmönster och grundprinciperna. I boken katalogiserades 
också några då vanligt förekommande mönster. Efter dem har ett flertal författare 
sammanställt och utgivet nyskapade och modifierade mönster, bl.a. har Grand i tre 
volymer beskrivit vanliga mönster användbara i Java [G98]. 

Gamma et. al. [GHJV95] anger att syftet med designmönster är att kunna 
återanvända mer kod genom att återanvända en fungerande lösning för ett definierat 
problem. För den oerfarne programmeraren kan designmönster även vara en kick-
start, då designmönster ska ses som inkapslad mångårig programmeringserfarenhet. I 
boken har ett stort antal vanligt förekommande lösningar till likartade designproblem 
beskrivits och katalogiserats. Designmönster beskrivs med bl.a. fyra fundamentala 
element. Ett mönster har ett namn, en motivering när det är tillämpbart 
(problemställning) , en beskrivning på lösningen samt anger vilka konsekvenser 
mönstret får.  

Ett av behoven vi kommer att beskriva i problemställningen rör önskan att ersätta 
en modul med en annan där modulerna sett från systemet utför samma arbete. Dessa 
är gränssnittsproblem och en lösning är att skapa ett väl definierat gränssnitt som 
möjliggör att man senare kan ansluta nya moduler via gränssnittet. Ett sådant mönster 
är Interface[G98] som visas grafiskt i figur 2.1.  

Interface mönstret består av en klient som önskar ett antal definierade tjänster av 
ett serviceobjekt. För att klienten alltid ska veta vilka tjänster serviceobjektet 
tillhandahåller är tjänsterna i form av metoder definierade i en interfaceklass, ClassIF. 
Serviceklassen, ClassImpl, implementeras sedan med interfaceklassen som mall och 
den måste innehålla alla de metoder som är definierade i interfaceklassen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.1 Interface mönster 

ClassIF 
• method1() 
• method2() 

ClassImpl 
attribut1 
attribut2 
 
• method1() 
• method2() 
• classmethod() 
 



 9/40 

När vi väl har ett interface definierat vill vi anpassa och använda befintlig kod. För 
att åstadkomma det använder vi oss av mönstret Adapter [GHJV95] som visas grafiskt 
i figur 2.2. I det här mönstret införs en Adapter mellan två icke kompatibla gränssnitt 
som anpassar vårt gränssnitt i befintlig klass, Target,  till det existerande gränssnittet 
för den komponent vi vill använda, Adaptee.  

Ett annat användbart mönster är Façade [GHJV95]. Façade mönstret är till för att 
minska komplexiteten i ett system genom att reducera kommunikation och beroenden 
mellan två subsystem. Vi kan använda det genom att låta adapterklassen i 
adaptermönstret vara en fasad till ett mer komplicerat system än enbart adapteeklassen 
i exemplet ovan.  

Ett behov vi ser i detta sammanhang är önskan av en dynamisk bindning mellan 
komponenter. För att uppnå det kan man använda sig av Factory method [GHJV95] 
eller virtual constructor som det också kallas. I Factory method, se figur 2.3, anropar 
en klient en Creator med namn på det objekt som klienten vill använda. Med Creator 
konstruktorn skapas ett objekt som innehåller en pekare till det objekt klienten begärt. 

I förutsättningarna skriver vi en önskan av att använda sig av Agent-Orienterad 
Programmering och vi har i kap 2.2 beskrivit några lämpliga designmetoder för det. 
Vi vill också undersöka om det inte finns lämpliga designmönster för AOP. 

Flera har tittat på lämpliga mönster vid design av agenter, t.ex. Aridor och Lange i 
Agent design patterns [AL98]. Här delar de upp mönstren efter tre huvudmönster; 
traveling, task och interaction. Traveling-pattern hanterar routing och quality of 
service lösningar, task-pattern fokuserar på hur man bryter ned och fördelar uppgifter 
mellan flera agenter och interaction-pattern ser till att agenterna möts och kan 
kommunicera med varandra. Gemensamt för alla mönster är att de gäller för mobila 
agenter som rör sig distribuerat i ett nätverk över flera agentservrar. Vi har dock inget 
behov av mobila agenter och då metodiken beskriven i kap 2.2 uppfyller våra design 
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krav för AOP, så är mönstren är inte aktuella. För den som är intresserad av mönster 
för mobila agenter är artikeln en intressant och givande läsning. 
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3. [demos.v1] 

I vårt arbete avser vi att modifiera ett befintligt system, man då vi även har god insyn i 
hur arbetet med framtagandet av det ursprungliga systemet avser vi i detta kapitlet att 
beskriva såväl systemet i stort som den första designprocessen. Som underlag för 
systemöversikten har vi använt [demos]-systemspecification [JH04].  

3.1 Systemöversikt 

[demos] är byggd för att erbjuda tre övergripande medlemstjänster;  
• Samråd 
• Namninsamling 
• Poster 

Tjänsterna innebär att ett meddelande skapas som ett samråd, namnlista eller en 
post för utskick via SMS. En tjänst kan aktiveras endera via ett webbgränssnitt eller 
med ett SMS-meddelande. Om tjänsten aktiveras från webbgränssnittet, [demos]-
startsida, krävs att man är aktiv och auktoriserad medlem. Ett utskick som startas via 
SMS-gränssnittet är skrivet efter ett särskilt satt format. Mottagarurvalet för en tjänst 
kan ske på två sätt, urval genom grupptillhörighet samt urval på position.  

För att skicka och hämta SMS används agenter som startas automatiskt av 
frontservern. När tiden för t.ex. ett samråd har gått ut ska ett resultat sammanställas 
och skickas ut som en poster till deltagarna i samrådet (deltagarna=mottagare i 
urvalet). Även detta ska ske med en agent i frontservern.  

Utöver ovan nämnda tjänster ska användaren via [demos]-startsida skicka ut 
bonus-SMS som de erhåller när de svarar på samråd. Vidare ska resultat av samråd 
och namninsamling vara åtkomliga via startsidan.  

Objekten av tjänsterna; samråd, namnlista och poster benämns med samlings-
namnet publikation.  

Medlemsinformationen hanteras av First Class och integrationen med FirstClass är 
absolut nödvändigt då det från skolans sida inte finns resurser för att administrerar 
mer än ett system. Våra användare är vana att använda FirstClass eftersom det är 
deras nuvarande Intranät och det blir då naturligt att de kan komma åt [demos] 
systemet därifrån.  

First Class är en meddelande och kommunikationsplattform för i första hand 
affärsföretag, skolor och service företag. I plattformen finns moduler för bl.a. 
meddelandehantering, kalendrar och personlig schemaläggare. 

Som leverantör av SMS valdes Wireless Maingate. Operatören valdes av främst två 
skäl, de hade färdigutvecklad komponent för kommunikation med operatören 
(MaingateSDK_3.0.jar ) samt de var ett ekonomiskt fördelaktig alternativ. 

[demos.v1] visas schematiskt i figur 3.1 och består av tre komponenter; 
demos_develop, demos databas och demoss2. Utöver dessa komponenter behövs ett 
Java-API, MaingateSDK_3.0.jar, för kontakten med Maingate samt Pg73jdbc3.jar för 
jdbc-kopplingen till databasen. 

Demos_develop består av webb-sidor och Java-paket. Alla tjänsterna beskrivna 
ovan använder delar av alla paketen.  

All data finns i en demos-databas, vilken paketen hämtar aktuella data ifrån. 
Databasen är en PostgreSQL-databas till vilken vi använder en jdbc-koppling. 

Inom [demos] finns även en tjänst demoss2 på fronsservern som startar de 
automatiskt genererade tjänsterna.  

Det nuvarande intranät som skolan använder är Kärnhuset och det är en FirstClass 
applikation. Integrationen med Kärnhuset sker med en brygga i paketet fcBridge. 
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Kontakten med Wireless Maingate sker över internet via ett http-gränssnitt och till 
det utnyttjar vi ett av Wireless Maingate framtaget Java-SDK, MaingateSDK_3.0.jar. 
De tjänster som ingår i prenumerationen är SMS och SMS-Container 

3.2 Översiktligt användningsscenario 

Användarna av systemet är i huvudsak elever eller lärare på Katedralskolan. Låt oss i 
detta scenario anta att en ur den lokala styrelsen vill skicka ut ett Samråd till alla tvåor 
som läser samhällsvetenskapligt program på Katedralskolan. Följande händelser 
kommer att inträffa 
• Inloggning i FirstClass 
• Aktiverande av länk till [demos] 
• Bestyrkande av medlemskap 
• Val av tjänst 
• Välja urval 
• Skapa meddelande 
• Verifiera behörighet av tjänst 
• Kontrollera att det finns pengar för att betala meddelandet 
• Reservera pengar 
• Sända ut 
• Verifiera engångsnyckel 
• Retur meddelande  

För att använda FirstClass så måste användaren vara inloggad. Vid inloggning blir 
användaren identifierad i systemet och knyts till en fysisk person. Inloggning sker 
med användarenamn och lösenord. Inifrån FirstClass kan användaren komma åt 
[demos] via en länk.  

När användaren aktiverar länken till [demos] undersöks om användaren är behörig 
och aktiverad demosanvändare. Är användaren inte behörig, dvs FirstClass-ID saknas, 
returneras ett felmeddelande. Är användaren behörig, men inte aktiverad i [demos] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1 En schematisk figur av [demos.v1] 
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erbjuds de att aktivera sitt demos-medlemskap. En godkänd användare kommer till 
[demos] startsida. 

Från startsidan kan användaren välja den tjänst de vill utföra, t.ex. att skicka ut ett 
samråd. Användaren erbjuds då att välja urval, i vårt fall alla 2:or på 
samhällsprogrammet. Efter att urvalet är gjort erbjuds användaren att skriva in titel 
och text. När det är klart kommer samrådet att lagras i databasen och är färdig för 
publicering. 

Vid publicering verifieras först att användaren är behörig att skicka ut Samråd. Väl 
godkänd undersöks att kostnaden av publiceringen är täckt och kostnaden reserveras. 
Nu är publikationen färdig att sändas ut via SMS-gränssnittet. 

Innan publiceringen utförs, verifieras engångsnyckeln. Väl godkänd lagras 
samrådet i databasen med en status som anger att publikationen ska skickas ut. 
Härmed anses att samrådet har skickats ut och ett resultat returneras till användaren. 

Själva publiceringen sker bortom användarens kontroll med en agent i 
demosservern som startar publiceringsrutinen i connection-paketet. När 
publiceringsrutinen körs hämtas alla publikationer i databasen som är färdiga att 
publiceras. Dessa köas i en sändkö tillhörande valt SMS-gränssnitt. SMS-gränssnittet 
anropas och de köade meddelanden skickas ut. Efter att publiceringen är utförd 
hämtas eventuella SMS-svar hos operatören. Svaren lagras i databasen. 

När en fastställd tidsperiod är slut kan användarna gå in på [demos]-sidan och se 
resultatet av ett utskickat samråd. En resultatposter skapas också automatiskt som 
skickas ut till deltagarna i samrådet. Den fastställda tidsperioden är idag en vecka. 

3.3 Designprocessen 

Inledningsvis skissade designteamet på en grov arkitektur på systemet. Tanken var att 
bygga ett system bestående av en databas, webbgränssnitt samt en Java-komponent 
som stödjer webbgränssnittet och genererar kopplingen mot såväl databas som 
mobiltelefonerna (via ett SMS-gränssnitt). Agent orienterad programmering nämndes 
som teoretisk grund för Java-komponenten. Användarna definierades samt 
användarfall identifierades och beskrevs i användarfallsbeskrivningar. Processen 
sammanföll i ett första användningsfallsdiagram. 

Användarna definierades till två grupper, medlemmar och intressenter. En medlem 
har ansökt och fått beviljat sitt medlemskap samt aktiverat det. En medlem kan vara 
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förutom medlem även demokratiskt vald representant eller opinionsbildare. Den valda 
representanten skulle ha rättighet att utföra samtliga tjänster i systemet. En medlem 
blev opinionsbildare när den ville framföra någon form av budskap till resten av 
gruppen. Som opinionsbildare hade man rätt att skicka ut poster och starta 
namninsamling. Rättigheterna bands i ett senare skede till grupptillhörighet och då 
målgruppen endast var intresserad av samrådstjänsten behövdes endast användaren 
medlem. 

En intressent kan ses som en gäst som är intresserad av resultatet av en 
undersökning och har därför begränsad tillgång till systemet. Intressenten ströks sedan 
helt ur konceptet. 

Användarfallen beskrevs som delmoment. T.ex. beskriver figur 3.3 tillvägagångssättet 
när man ska skapa en informationsentitet och de åtgärder som ska utföras av klassen 
IE. I användarfallet anges också initieringskrav, som i det här fallet är att användaren 
ska vara identifierad och verifierad som behörig användare. I flödet av aktiviteter har 
bestämts att först bestäms typ, sedan adderas karaktärsdrag vilka testas. Därefter 
avlämnas informationsenheten för lagring. 

En fas av designarbetet var att utföra en ordanalys för att skapa ett underlag till ett 
klassdiagrammet. Ur detta resonerades fram ett första utkast till klassdiagram, se figur 
3.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3 Exempel på användarfall skapa en informationsentitet. 
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Klassdiagrammet delades upp i paket och paketen fördelades mellan tre 
programmeringsgrupper. Ett flertal klasser i klassdiagrammet definierades som 
kontrollklasser och de ströks i implementationsanvisningarna (överkryssade klasser i 
figur 3.4). Varje implementeringsgrupp började nu i detalj designa och implementera 
sina delar av systemet. Systemets utveckling och samordning leds av en 
implementationsansvarig till vilken grupperna stämde av arbetet varefter det 
fortskred.  

En bit in i denna fas blev det klart med Katedralskolan att systemet skulle testköras 
hos dem. De hade krav på hur systemet skulle administreras och krävde bl.a. att 
medlemshanteringen skulle ske genom deras befintliga administrativa system First 
Class, en kommunikationsplattform för bl.a. skolor. En integration med First Class 
löstes genom att ett gränssnittpaket mot First Class lades till i designen (FCBridge). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.4 Utkast till klassdiagram i [demos.v1] 
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Nästa fas var att sammanfoga och testa systemet. Testplanen var scenariedrivet och 
först fogades komponenterna för ett huvudscenarie samman och sedan ökades 
systemet efter hand med övrig önskvärd funktionalitet. Väl i denna fas visade sig att 
kommunikationen inte fungerat och delarna var inte kompatibla med varandra. 

Implementationsansvarige avslutade med att själv skriva om större delen av 
systemet i samband med sammanfogandet och testandet av systemet. I denna del 
ströks också en del av funktionaliteten. T.ex. blev aldrig resultatpubliceringen via 
SMS driftsatt även om den var framtagen.  

Liten kort beskrivning om de olika paketen i den ursprungliga designlösningen. 
member: Hantering av medlemmar  

Paketet omfattar all funktionalitet som rör medlemshantering och autentiering. 
Viktiga gränssnitt blir urvalshantering mot publiceringspaketet och 
medlemsidentifiering mot informationsobjektpaketet. 

bonus: Hantering av bonussystem 
Varje meddelande som man svarar på ska generera bonus i någon form. Paketet 
definierades aldrig. 

ie Hantering av informationsentitet och datalagring. 
Paketet omfattar all funktionalitet som rör informationsentitet (IE), t.ex. skapa, 
lagra och format sätta. En IE är objektet som en tjänst skapar för publicering, t.ex. 
vid en namninsamling skapas en namnlista. Viktiga gränssnitt i paketet är 
publiceringshantering och mottagande av inkommande svar från receiver-paketet.  

publish: Hantering av publicering. 
Paketet omfattar all funktionalitet som rör hanteringen av publicerbara objekt, t.ex. 
tidsangivning, urval, positionsbestämning och kostnad. Viktigt gränsnitt här blir 
mot medlemmar, där ett urval ska ske. Även gränssnitt mot informationsobjekt-, 
connection- och receiverpaket får beaktas. 

receiver: Hantering av inkommande svar. 
I paketet behandlas allt som rör hanteringen av inkomna svar som levererats av 
nätoperatören, t.ex. godkännande och buffring av inkomna svar. reiever-paketet 
slogs sedermera ihop med connection-paketet. 

connection: Uppkopplings- och överföringshantering till nätoperatör. 
I paketet hanteras all funktionalitet som rör kontakten mot nätoperatör. Funktioner 
som är aktuella är t.ex. sända, motta och fråga, men även konvertering mellan 
överföringsdata och systemdata kan bli aktuellt. Viktigt gränssnitt här blir i 
huvudsak mot publish, men även gränssnittet mot member måste beaktas. 

3.4 Resultat av utvecklingsprocessen - prototypen 

Slutresultatet av prototypen blev ett Java-API, en databas och ett webbgränssnitt.  
För ett flertal av gränssnitten som visas i figur 3.5 var det tänkt att de skulle vara 

åtkomliga med teknik utvecklad för webbtjänster. För det valde man att implementera 
enligt normer för Suns Java System Web Server 6.1. Av den anledningen är klassens 
publika metoder definierade i en IF-klass och implementerade i en Impl-klass. Som 
exempel är publiceringsklassen definierad i PbIF och implementerad i PbImpl. Web-
services gränssnitten infördes som en del av systemet för att man ville undersöka och 
se om tekniken kunde tillföra något till systemet och eventuellt öppna möjligheten att 
vidareutveckla systemet mot ett distribuerat system. I vårt fall har vi uteslutit 
webservices i vår granskning då vi anser att det inte ligger inom problemställningens 
område. 
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• ie 
ie-paketet innehåller funktionalitet för att lagra informationsenheter. Två typer av 

informationsentiteter förekommer, meddelande och svar. Ett meddelande ska kunna 
hanteras av ie-paketet oavsett om det skapas via SMS eller via webbgränssnittet. Ett 
svar förväntas endast komma via SMS-gränssnittet. 

ie-paketet innehåller en klass IE som har två metoder, storeSNPB och 
storeAnswer. storeSNPB lagrar först ett meddelande i databasen varefter det 
publiceras via anrop till publish-paketet. storeAnswer används för att lagra inkomna 
svar i databasen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.5 Klassdiagram över prototypens Java-API 
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• publish 
publish paketet innehåller funktionalitet för att beräkna och reservera 

publiceringskostnad samt publicering av meddelandet. Om så krävs verifiera att 
användaren är behörig att utföra tjänsten. publish-paketet innehåller endast en klass 
Pb som endast har publika metoden publish(). 

Då publish funktionen anropats så hämtar den först pris, behörighetskrav och 
maximalt antal mottagare som satts för publiceringstypen. Antal mottagare som 
urvalet ger genereras från member-paketet och kostnaden beräknas. Kostnaden 
verifieras och reserveras sedan mot det specificerade kontot. Om det finns pengar nog 
att genomföra utskicket så skapas en instans av ConnectionManager och meddelande 
skickas. Ett returmeddelande berättar sedan om utskicket lyckats eller misslyckats.  
• connection 

Detta paket hanterar anslutningarna till mobiloperatören. Det har två gränssnitt; 
sendPublication i klassen ConnectionMannager för att skicka meddelande och 
sendRetrieve i klassen ConnWS för att koppla upp mot operatör. Vid sendPublication 
lagras meddelandet i databasen med en status som anger att det kan skickas ut till 
mottagarna. Det fysiska utskicket sker med funktionen sendRetrieve som även hämtar 
svar lagrade hos operatören. Funktionaliteten för SendRetrieve är uppbyggd så att 
meddelanden hämtas i databasen och köas i en sändkö. Statusen för meddelandet 
ändras sedan varefter det behandlas i sändfunktionen. Detta öppnar för möjlighet att 
återuppta sändning av meddelande efter eventuell krasch. I paketet finns ett flertal 
klasser och metoder som hanterar meddelanden som ska sändas och svar som tas 
emot. 
• resultPublisher 

I resultPubliser finns klasser för webbgränssnitt och ett gränssnitt till en tjänst som 
skickar ut posters på resultatet av genomfört samråd. I paketet finns tre klasser: 
MessageAnswer är en entitet med data som representerar resultatet av ett samråd, 
ResultPublisher innehåller funktioner för datasökning från scriptsidor och 
ResultPublisherAgent som ska beräkna resultat av samråd/namninsamling och 
presentera resultat av dessa när tiden för dem har gått ut.  
• member 

Member paketet är det paket som hanterar användareinformation. Paketet 
innehåller endast en klass, MM. Då [demos] är integrerat med First Class är endast 
metoderna getMobilePhoneNumbers och getAccountBalance aktuella. Funktionen 
getMobilePhonenumbers hämtar alla mobiltelefonnummer ur databasen som ett urval 
genererar och getAccountBalance hämtar kontosaldo på aktuellt konto.  
• fcbridge 

fcbridge paketet hanterar kontakten med First Class och har tre huvuduppgifter, 
omvandla First Class applikationens användar-ID till [demos] användar-ID, hämta 
information om användaren, aktivera [demos]-medlem samt generera och verifiera 
engångsnycklar.  

• [demos] databas 

I schemat i figur 3.6 ses varje tabell och vilka entiteter som varje tabell innehåller 
samt de primära nycklarna är markerade. Finns det sedan någon form av relation 
mellan två tabeller är de sammanbundna.  
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Figur 3.6 Databasschema [demos] 
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4. Problemanalys – Vi går vidare med ny användargrupp 

Under senare delen av projektet [demos] kom det fram andra användare som var 
intresserade av vissa delar i [demos], t.ex. SMS - webb kommunikationen. Även om 
de här intressenterna är intresserade av demokratifrågan som var grunden i [demos], 
såg de andra användningsområden för SMS-webb kommunikationskanalen. Borde 
man nu inte kunna använda hela eller delar av [demos]-prototypen i en ny applikation 
för nya användargruppen?  

Ett första steg är att analysera designen av prototypen och se om vi direkt kan 
använda oss av den. I den här processen framkom ganska snabbt att [demos] hade 
begränsningar som inte medgav att man direkt kunde driftsätta [demos] mot en ny 
användare. Några exempel: 
� Medlemshanteringen hanteras av First Class och man implementerade endast ett 

enkelt gränssnitt till First Class. 
� Endast ett gränssnitt för en mobiloperatör var framtaget och en ny användargrupp 

har eventuellt andra önskemål. 
� Det fanns behov av att bifoga bilder till publikationerna, dvs sända MMS, men 

[demos] hanterar bara SMS. 
� Användargränssnittet i mobilen, dvs svarsinstruktionerna, var inte tillfredsställande 

och den nya gruppen ville kunna påverka dessa. 
� I den första övergripande designen definierades fastställda gränssnitt mellan olika 

komponenter som t.ex. member-package som ska hantera medlemmarna och 
publish-package som ska publicera meddelandet. I den slutliga versionen hade inte 
dessa gränssnitt följts och medlemshantering var på källkodsnivå även inbäddad i 
andra paket. 

Av  exemplen ovan framkommer flera framtida förändringar i systemet som kan 
komma i fråga. Grupperar man ihop dem får man följande krav på systemet för att 
kunna hantera framtida förändringar: 

Flexibel medlemshantering - Vi ska kunna ansluta systemet till ny 
medlemshanterare. 

Valbar mobilpartner - Vi ska kunna lägga till ett nytt gränssnitt mot ny operatör. 
Anpassningsbara publikationer - Publikationerna ska kunna anpassas efter 

användarnas önskemål och man ser även att MMS kommer i framtiden.  
Vi kommer att nu angripa dessa tre problemområden gemensamt, samtidigt som vi 

göra en översyn av systemets arkitektur. Arbetet inleds med att vi med hjälp av 
ALMA-metoden, beskriven i kapitel 2.1, analysera problemområdena. Detta arbetet är 
beskrivet i kapitel 4.1. I kapitel 4.2-4.4 går vi sedan lite djupare in de olika 
problemområdena och resonera lite om förutsättningar och lämpliga åtgärder. 

4.1 Analys av förändringsscenarier i [demos] 

Målsättningen i vårt arbete är att man i framtiden ska kunna vidareutveckla [demos] 
mot nya användargrupper och tjänster. Vi börjar med att utvärdera [demos.v1] efter 
ALMA-metoden:  
Steg 1: Mål - Utvärdera nuvarande [demos] modifierbarhet.  
Steg 2: Beskriv [demos] 
Det material som man testar på är en uppdaterad dokumentation i form av bl.a. 
användarfall och klassdiagram över systemet och [demos]-systemspecifikation 
[JH04]. Vid testtillfället har man även tillgång till källkoden. Klassdiagrammet 
beskriver systemets logiska uppbyggnad och i beskrivningen av användarfallen 
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framkommer vilka objekt som gör vad och med vilka de kommunicerar med. För er 
läsare har vi beskrivit [demos.v1] i kapitel 3. 
Steg 3: Ta fram testscenarion 
Intressenter i [demos] är ägaren och användargrupperna. I samtal mellan ägaren och 
en ny användargrupp framkom att [demos] som koncept var intressant, men som 
användare ville man påverka valda delar. Utifrån den diskussionen har ägaren tagit 
fram scenarion. Varje scenario namnges, beskrivs och viktas i prioritet hög, medel och 
låg. I tabell 1 nedan visas de tre mest prioriterade senariorna som vi avser att arbeta 
med. 

Tabell 4.1 
Nr Namn Beskrivning Prio 
1 Flexibel 

medlemshantering 
En ny användargrupp ska kunna erbjudas 
att använda befintligt medlemssystem som  
[demos] ansluter sig till 

Hög 

2 Byte av 
mobiloperatör 

En ny användare ska själv kunna välja 
vilken metod eller operatör som de vill 
använda i kommunikationen med 
medlemmarna. 

Medel 

3 Flexibla 
publikationer 

När MMS-tjänster är allmänt tillgängliga 
ska även MMS och liknande framtida 
publiceringsvägar kunna användas 

Medel 

 
Steg 4: Utvärdera scenarion 
1. Flexibel medlemshantering 
Medlemshanteringen berörs vid såväl när en medlem ska ha tillgång till systemet, 
verifiera en medlems rättighet i systemet och när man ska ta fram medlemsuppgifter 
vid publicering, t.ex. mottagaradresser och avsändarens uppgifter. I arkitekturen finns 
inget stöd för byte av medlemshantering, då dessa tjänster sker inbäddat i flera olika 
paket och de har olika kommunikationsvägar. T.ex. paketet member hanterar bara 
mottagaradresser och avsändarens data, medan auktorisering sker genom FCBridge. 
En modifiering av medlemshanteringen är möjlig då systemet inte är stort, men det 
kräver många förändringar på flera olika ställen i källkoden samt ett omfattande 
testarbete. 
2. Byte av mobiloperatör 
I arkitekturen finns inget stöd som underlättar byte av mobiloperatör. Detta är däremot 
lättare att göra då det krävs mindre ingrepp i källkoden. Dock kommer ett omfattande 
testarbete att behöva utföras. 
3. Flexibla publikationer 
I nuvarande [demos] stöds inget annat format än SMS. Ett nytt format typ MMS 
kräver att så gott som samtliga gränssnitt görs om och att större delen av systemet får 
modifieras. I [demos] är publikationerna typbestämda på kodnivå vilket innebär att 
om man vill införa en ny typ av publikation måste man skriva om i stort sett hela 
systemet. 

Steg 5: Tolka resultatet 
Vill man ha ett system som i framtiden är hållbart och modifierbart mot nya tekniker 
som kan följa i SMS och MMS fotspår krävs att man gör om hela [demos] 
grundstruktur. Händelseflöden för de olika tjänsterna är rimliga, men gränssnitt och 
arkitektur behöver anpassas för större flexibilitet. Om man bara behövde byta 
medlemssystem en gång, skulle man kunna göra det, men då har man samma 
omfattande arbete om en ny användargrupp visar intresse, samt att varje 
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användargrupp har ett eget unikt system. Av resonemanget ovan framgår att en 
omstrukturering av [demos] är nödvändig.  

Förändringsarbetet är omfattande och vi kan gå vidare med en kostnadsanalys, men 
då vår uppgift ändå är att vidareutveckla systemet oberoende av kostnaden, väljer vi 
att i det här skedet inte gå vidare med en kostnadsanalys.  

4.2 Flexibel medlemshantering 

För att få en flexibel medlemshantering i det motto att vi kan byta ut ett 
medlemshanteringssystem mot ett annat behöver vi i systemet fast definierade 
gränssnitt och en metod som medger ett byte i ett definierat gränssnitt.  

I [demos.v2] ser vi att vi bland annat har två komponenter som hanterar 
medlemsinformation, såväl paketet Member som paketet FC-Bridge. Gränssnitten är 
väldefinierade, men inte optimerade för möjligheten att byta system/komponent. 

I arbetet att skapa ett mer modifierbart system bör vi fokusera på att ersätta de två 
komponenterna som hanterar medlemsinformation med en och att se över de 
gränssnitt till medlemshanteringen som finns. I det arbetet kan vi bl.a. använda oss av 
lämpliga design mönster. Som utgångspunkt kan Adapter-mönstret vara användbart i 
kombination med en plug-in arkitektur. 

4.3 Byte av mobiloperatör 

I [demos.v1] hanteras kommunikationen med mobiloperatören i ett paket med ett väl 
definierat gränssnitt. Detta faktum borde underlätta vårt 
arbete med att skapa möjligheten att byta operatör. Då 
problemställningen i stort ser ut som för flexibel 
medlemshantering bör en lösning för det problemet 
även vara användbart för denna problemställning. 

4.4 Flexibla publikationer 

För att förstå hur vi ska få tillgång till mer flexibla 
publikationer får vi först se hur aktivitetsflödet är i 
[demos.v1] och utifrån detta flöde försöka finna 
möjligheter att skapa flexibilitet. I figur 4.1 visas 
schematiskt några utvalda aktiviteter som sker vid 
publiceringen. 

Först skapas ett meddelande av användaren som ska 
lagras i databasen. När detta skett inleds publiceringen. 
Först ska meddelandet verifieras mot något konto så att 
täckning finns för utskicket. Sedan ska urvalet av 
mottagare mappas mot rätt adresser, exempelvis 
mobiltelefonnummer när det är SMS som ska skickas 
ut. Meddelandet skickas sedan. När väl mottagaren fått 
meddelandet kan han eller hon tänkas svara på 
meddelandet. Systemet hämtar inkomna svar i någon 
brevlåda och lagrar dem i databasen. Vid någon vald 
tidpunkt bearbetas sedan svaren till ett resultat som 
publiceras på webben och/eller direkt till deltagarna. 

Om vi tänker oss att vi behåller arbetsflödet som 
beskrivits ovan och betraktar varje utskick som en 
kommunikation mellan systemet och medlemmen. Kan 
vi beskriva hur varje påbörjad kommunikation hanteras 
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av de nuvarande agenterna och hur agenternas agerande varierar beroende på typ av 
meddelande som ska skickas ut. För varje typ anger vi vilka händelser som inträffar, 
t.ex. kostnadsberäkning. 

De typer av meddelande som idag finns är poster, samråd, namnlista och bonus-
SMS. En enkel beskrivning för t.ex. samråd kan se ut så här: 

1. Varje samråd ska innehålla text, avsändare, urval av mottagare och kostnadsbärare. 
2. Beräkna kostnad och reservera belopp på kostnadsbäraren. 
3. Urvalet mappas mot adresser 
4. Meddelandet skickas. 
5. Svar förväntas. 
6. Inkomna svar lagras i databasen 
7. Resultat av inkomna svar sammanställs och publiceras omedelbart 
8. Efter 5 dagar skickas en Poster med resultatet av samrådet till samtliga som svarat. 

Ovanstående beskrivning kan utan problem utföras i processen beskriven till höger, 
så varför införa agenter? Vi tar nu ett exempel där man vill undersöka om matsalen i 
den gemensamma lokalen ska målas om? Vi skickar ut ett samråd till medlemmarna 
med frågan 'Ska vi måla om matsalen?'. Svarsalternativen blir här 'ja' eller 'nej'. Efter 
undersökningen vet vi om matsalen behöver målas om, men vi vet inte vilken färg 
som matsalen vid ett 'ja' ska målas i. Om man då inför en meddelandetyp enkät som 
hanterar flera frågor kan man bestämma att endast de som svarar 'ja' får följdfrågan 'I 
vilken färg ska vi måla den?'.  Beskrivningen för en enkät skulle t.ex. kunna vara:  

1. Varje enkät ska innehålla minst en fråga, avsändare, urval av mottagare, 
kostnadsbärare och villkor för fortsatt deltagande. 

… 
7. Om villkor för fortsatt deltagande uppfylls skicka nästa fråga. 
8. Resultat av inkomna svar sammanställs och publiceras omedelbart 

Följden blir att vi inom ramen för samma protokoll kommer att dynamiskt kunna 
anpassa utskicksrutinen för den typ av meddelande vi ska skicka ut. En annan fördel 
med agenter är att vi även kan införa regler som sätts av medlemmen. T.ex. kan vi ha 
ett system som skickar e-post, SMS och MMS och medlemmen väljer här att den 
endast tar emot meddelande via e-post, eller att endast SMS och e-post är aktiverat. 
Agenten kan sedan programmeras att ta hänsyn till såväl regler för meddelandetyp 
som regler för medlem. 

Ytterligare några försvårande omständigheter hittar vi i [demos.v1]. I gränssnitten 
till de olika agenterna anges alla data i en publikation var för sig. Detta innebär att när 
vi förändrar informationsentiteten måste vi ändra samtliga agenters gränssnitt. 
Lösningen här är att på något sätt kapsla in datan i informationsentiteten. 

Ett annat exempel är att mobilgränsnittet anropar medlemshanteringen där de begär 
telefonnummer på urvalsbeteckningen som anges i meddelandet. Att man utför 
konverteringen urvalsbeteckning => telefonnummer så sent beror på att man inte vill 
belasta databasen med den stora mängd telefonnummer som en publicering omfattar. 
Dock ställer metoden till en del problem. Dels utförs kostnadsberäkning i ett tidigare 
skede och även om tiden i normala fall är kort mellan kostnadsberäkning och 
överföringen till mobiloperatören, så är det inget som hindrar att förändringar i utvalet 
kan ske, men eventuellt så innebär lösningen problem när man inför nya regler och 
nya meddelandetyper. En annan lösning på tillfällig lagring av utgående SMS bör 
beaktas så att agenterna hanterar alla beslut och utför de större konverteringarna. 
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5. [demos.v1] – [demos.v2] 

I det här kapitlet avser vi att beskriva de lösningsalternativ som arbetet har 
genererat för de förändringsscenarion som beskrivs i kapitel 4. I 5.1-5.3 ser vi på 
lösningar som berör byte av medlemshantering och byte av mobiloperatör och i 
kapitel 5.4-5.5 ser vi på flexibla publikationer. I kapitel 5.6 summerar vi 
förändringsarbetet. 

5.1 Plug-in konceptet 

Vi vill i [demos.v2] kunna skapa dynamiska kopplingar till såväl medlemssystem 
som vald mobiloperatör. För att lösa detta använder vi oss av Factory Method 
mönstret. Mellan [demos] och valt plug-in system införs en Creator-klass som i 
konstruktorn väljer system på indata. Klassen innehåller endast ett attribut som blir en 
pekare på valt system. Metodernas enda uppgift blir att repetera metoden till det valda 
systemet. Ett alternativ till att införa metoderna i interface-klassen är att göra attributet 
för systemet publikt och därmed få åtkomst till metoderna direkt. Dock frångår man 
då inkapslingen av systemet. 

Exempel: 
public class MemberCreator implements MemberIF{ 

   private MemberIF ms; 

 

   /** 

     * Constructor for member, will initialize a memberIF-subclass     

     * depending on the indata. 

     * @param    membersystem    The name of the membersystem 

     */ 

   public MemberCreator(String membersystem){ 

      if membersystem.equals("fc")  

         ms = new MemberFCImpl(); 

      if membersystem.equals("usersystem") 

         ms = new MemberUserSystemImpl(); 

      ... 

   } 

 

/* All methods defined in MemberIF implements 

*/ 

   public boolean verifyMember(...){ 

      ms.verifyMember(...); 

   } 

... 

} 

För att smidigt kunna hantera indatan till de olika creator-klasserna upprättas en 
konfigureringstabell i databasen. Ur tabellen hämtar sedan [demos] data som ligger 
till grund för vilket medlemssystem som det ska kopplas upp mot. Konfigurerings-
tabellen kan t.ex. se ut så här: 

Module varchar key //Systemtyp, t.ex. member 

modulename varchar key //Namn på systemet 

active varchar 

Genom att följa Factory method mönstret blir plug-in systemen endast ett datavärde i 
[demos], vilket gör att man i demos utan problem kan ändra och manipulera det allt 
eftersom nya moduler tillförs. 

Nackdelen med detta upplägg är att när en klient ska använda en plug-in modul 
behöver klienten först hämta data från konfigurationstabellen och systemets prestanda 
försämras. Lösningen för det är att reducera antalet gånger systemet behöver 
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konfigureras. I vårt fall kan det reduceras till två fall; varje gång en medlem publicerar 
ett meddelande samt varje gång klientagenten demosSS startar. I [demos] beräknas 
endast ett mindre antal meddelanden sänds ut varje dag, varför detta bör räcka för att 
uppnå godtagbar prestanda.  

5.2 Medlemshantering 

Att använda ett befintligt medlemshanteringssystem underlättar antagligen 
utvecklandet, driftsättandet och underhåll av kommunikationsplattformen. När man då 
initialt skissar på hur medlemshanteringen ska se ut i en ny version vill man även 
öppna upp en möjlighet att även här använda befintliga system. Dock är det inte säkert 
att användargruppen har ett befintligt system som medger export av medlemsdata. 
Således skissar man på ett system med: 
• Ett enkelt eget medlemshanteringssystem. 
• Fast gränssnitt mot medlemshantering. 

Med dessa ingångsvärden skapar vi ett gränssnitt som bygger på såväl Factory 
method, Adapter och Interface mönster, se figur 5.2. 

Vi börjar med att definiera alla metoder som vi behöver använda mot 
medlemshanteringen. Dessa metoder samlar vi sedan i ett interface MemberIF. 
MemberIF kommer sedan att fungera som en mall för de reella gränssnitt som skapas. 

Exempel: 
public interface MemberIF{ 

    public boolean verifyMember(int userID); 

    public String verifyKey(String key, int userID); 

    public String createKey(int userID); 

    public MemberList getMembersBySelection(String selection); 

    public MemberList getMembersByPosition(String position); 

} 

Mellan [demos] och medlemshanteringen införs en Creator-klass 
(MemberCreator). Klassen innehåller endast ett attribut som blir en pekare på valt 
medlemshanteringssystem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.2 Gränssnittet till medlemssystemet 
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Gränssnittet till medlemshanteringssystemet implementeras sedan i 
implementations-klasser av interface-klassen MemberIF. Dessa implementations-
klasser (t.ex. MemberImpl) blir adapter-klasser till medlemshateringen. I det enklaste 
fallet kommer metoderna endast att repetera metoden vidare till medlemssystemet, 
men sannolikt kommer man oftast inte ha så enkla förhållanden utan man måste givet 
indata finna rätt information med hjälp av flera funktioner. 

Är medlemshanteringssystemet komplext kommer adapter-klassen även att fungera 
som en fasad till medlemshanteringen från [demos] vy. Vi döljer därmed 
medlemshanteringens komplexitet bakom adapterklassens enklare metoder.  

Med denna arkitektur har vi nu uppnått de vi eftersträvade. Vi har ett fast definierat 
gränssnitt till medlemssystemet och när man vill använda [demos] mot ett nytt 
medlemssystem behöver man bara skapa en ny adapterklass utifrån ritningarna i 
interface-klassen samt skapa en dynamisk bindning till det nya systemet i den 
existerande creator-klassen.  

5.3 Gränssnitt mot mobiloperatör 

Ett gränssnitt mot mobiloperatören blir enklare än medlemshanteringen, då vi endast 
har två metoder som skall hanteras, sända och hämta meddelande. I den ursprungliga 
lösningen var metoden sammanslagen i en, sendretrieve(), men om en användargrupp 
endast vill skicka ut information och mobiloperatörer har speciella och mer prisvärda 
abonnemang för detta, är det bättre att dela upp funktionen i två. 

I övrigt kommer gränssnittet att konstrueras efter samma mönster som 
medlemshanteringen. Varje koppling mot mobiloperatörer implementeras i 
implementations-klasser, t.ex. MaingateImpl, vars innehåll styrs av den abstrakta 
interfacet ConnectionIF. Mellan [demos] och mobiloperatörsklassen har vi en creator-
klass, ConnectionCreator,  med ett attribut av typen ConnectionIF som är hållare till 
mobiloperatören . I creator-klassens konstruktor skapar rätt implementations-klass på 
indata från systemet. Systemet visas i figur 5.3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.3 Gränssnittet till mobiloperatören 
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5.4 Agenter – hanterar flexibla publikationer 

Utifrån resonemanget i kapitel 4.4 och metodiken i Gaia-metoden försöker vi finna 
agenter och dess funktionalitet. Även om vi ansåg att båda metoderna var tillämpbara, 
bedömde vi Gaia-metoden vara något enklare, mer flexibel och anpassningsbar för vår 
analys. 

Ett meddelande som skapats ska sedan publiceras och skickas ut. Svar som 
förväntas ska även de bearbetas. Första steget i Gaia-metoden innebär att vi försöker  
finna agenterna vi behöver och definiera de roller de har. Med utgångspunkt från 
användarfallsbeskrivningarna i [demos.v1] urskiljer vi tre agenter med unika roller, en 
agent som färdigställer meddelandet för publicering, en agent som skickar och tar 
emot meddelanden samt en agent som hanterar inkomna meddelanden. Alla dessa 
agenter har varför sig unika och distinkta aktiviteter som inte inkräktar på de andra 
agenternas aktiviteter och därför ser vi dessa roller som en bra grund för tre olika 
agenter. 

När dessa tre agenterna är identifieras ska attributen för deras olika roller fångas 
och beskrivas och det gör vi också med utgångspunkt från resonemanget i kapitel 4.2 
samt de användafallsbeskrivningar som finns från [demos.v1]. De tre agenterna och 
attributen ansvar, aktiviteter och behörighet visas i tabell 5.1.  

Tabell 5.1 
Ansvar Ska förvandla en informationsentitet till en publikation som 

ska publiceras. 
Aktiviteter � Hämta informationsentitet i databasen 

� Verifiera att avsändaren är behörig 
� Beräkna kostnad 
� Verifiera och reservera kostnad mot kostnadsbärare 
� Publicera publikationen 

Publisher 
Agent 

Behörighet � Hämta informationsentiteter i databasen med status för 
publicering och ändra status på dem. 

� Hämta adressinformation i medlemshanteraren 
� Verifiera avsändarens behörighet och medlemsuppgifter 
� Publicera en verifierad publikation. 

Ansvar Ska sända och ta emot publikationer via valt 
operatörsgränssnitt. 

Aktiviteter � Hämta eller ta emot inkommande meddelanden 
� Förmedlar inkomna meddelanden till MobileMessage 

Agent 
� Hämta publikationer i databasen med status för utskick 

och uppdatera dess status. 
� Skicka publikationen till urvalet av mottagare via vald 

operatör 

Connecti
onAgent 
 

Behörighet � Skicka ut publikationen 
� Hämta och ta emot meddelanden till systemet. 
� Aktivera MobileMessageAgent 

Ansvar Ska hantera inkomna meddelanden hämtade av Connection 
Agenten. 

Mobile 
Message 
Agent 
 

Aktiviteter � Lagra meddelande i databasen 
� Extrahera aktuella data för identifierad meddelandetyp 
� Reagera på inkommande svar. 
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Behörighet � Lagra meddelande i databasen 
� Utifrån meddelandetypens regelverk reagera på ett 

inkommande svar (skapa en ny publikation). 

Det fjärde attributet för agentens roll är protokoll och utifrån de definierade 
aktiviteterna skapar vi det. Med ett statiskt protokoll uppnår vi dock inte den dynamik 
som vi önskat oss vid publicering och för att åstadkomma större dynamik i agenterna 
arbete ska vi jämte protokollet använda oss av ett regelverk. Regelverket är i form av 
uppföranderegler som knyts till publikationen genom att man typbestämmer 
publikationerna. Varje publikationstyp kommer på så sätt att ha sina egna 
uppföranderegler.  

För att kunna bestämma regelverket undersöker vi vilka av aktiviteterna som är 
lika oavsett publikationstyp och vilka som skiljer sig åt och har på så sätt identifierar 
vi två typer av aktiviteter; obligatoriska och valbara aktiviteter. De valbara 
aktiviteterna hanteras genom att man lägger till kontrollpunkter i protokollet som 
undersöker vad regelverket för aktuell publikationstyp anger. Slutligen lägger vi även 
in publikations unika data i regelverket. Ett exempel på det är maximalt antal 
mottagare som tillåts för en publikation. 

I [demos.v1] fanns fyra publikationstyper definierade, Samråd, Namninsamling, 
Poster och BonusSMS, vilka vi definierar regler för. Reglerna lagras sedan lämpligen 
i databasen och attribut och metoder för hantering av regler skapas i klassen IEType. 

Våra tre agenter beskrivna ovan är serviceagenter, men vi har inte beskrivit hur, 
när eller av vem de aktiveras av. I de flesta fall framkommer att det räcker att en 
användare eller en annan agent aktiverar en serviceagent, men då vi även förväntar 
oss att meddelanden ska komma in till systemet via vårt mobila gränssnitt behöver 
dessa meddelande hämtas regelbundet. Vi använder oss därför även av en befintlig 
klientagent vars enda uppgift blir att aktivera ConnectionAgenten. På en arkitektur 
nivå blir agenternas interaktion med varandra och omgivningen enligt figur 5.1. 

Vi definierar två typer av agenter, klientagenter och serviceagenter. Klientagenten 
har endast en uppgift, att aktivera en serviceagent och agerandet för dem går vi inte 
närmare in på. Våra serviceagenter däremot har vi redan specificerat tidigare. Vi ser 
även att dessa kan komma att fungera som klient till en annan serviceagent om så 
krävs.  

Såväl publiceringsagenten som mobilmeddelandeagenten (MobileMessageAgent) 
arbetar med regler som baseras på typ av publikation. Protokollet implementeras i var 
sin klass som representerar agenterna. Som exempel på hur protokoll och regler 
samverkar visas nedan protokoll och regelverk för publiceringsagenten 
(PublisherAgent). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.1: Agentstrukturen och dess samverkan 
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Protokoll  Dynamiska regler 
1. Hämta regler för typ. (o)  
2. Kolla om publikationen behöver verifieras. (kp) Behövs auktorisering (y/n) 
3. Vid "Ja", verifiera. (v)  
4. Kolla om mottagare är urval i DB. (kp) Hämtas urval i databas (y/n) 
5. Hämta mottagare. (o)  
6. Kolla om det finns satt ett maximalt antal 

mottagare för typen. 
(kp) Finns det satt ett maximalt antal 

mottagare (y/n) 
7. Om "Ja", stoppa publiceringen.  (v) Maximalt antal mottagare (number) 
8. Beräkna kostnad. (o) Vad är kostnaden/mottagare (number) 
9. Kolla om kostnaden ska belasta medlems 

eller gruppkonto. 
(kp) Ska kostnaden belasta gruppkonto(y) 

eller medlem(n) 
10. Kolla balans på konto. (o)  
11. Om balans OK, publicera. (o)  
12. Belasta konto med kostnaden. (o)  

Tittar vi på uppkopplingsagenten (ConnectionAgent), ser vi att agenten även är 
beroende av vad det mobila gränssnittet kan hantera. T.ex. har en av operatörerna en 
tjänst som mappar ett inkommande svar till det meddelande som skickats ut. Protokoll 
och de olika regelverken samverkar då. 

Protokoll 
… 
n. Är intelligent replypath 
aktiverat? 
… 

Publikationsregel 
 
Används intelligent 
replypath(y/n) 
 

Operatörsregel 
 
Tillåts intelligent 
replypath(y/n) 
 

Agenten behöver här ta hänsyn till såväl publikationsregeln som operatörsregeln 
och för att intelligent replypath ska aktiveras krävs positivt svar av både publikationen 
och operatören. 

Vid skapandet av såväl publiceringsagenten som uppkopplingsagenten har vi strikt 
utgått från funktionaliteten i [demos.v1]. Detta räcker nu inte för att vi ska t.ex. kunna 
införa en mer komplicerad publikation som enkät. För att även klara av att reagera på 
svar samt att kunna sända ut resultat ger vi mobilmeddelandeagenten rätt att utifrån 
givet svar och meddelandetypens protokoll publicera en uppföljningspublikation. 

Vad är det då för skillnad i uppbyggnaden av serviceagenterna i [demos.v1] och 
[demos.v2]? I [demos.v1] fanns bara agent-konceptet vid namn. Det fanns endast en 
klientagent som via WebServices kunde anropa [demos]-komponenterna. I de 
agentliknande funktioner är implementationen direkt styrd av vilken typ av 
publikation som skickas ut och det finns på källkodsnivå olika protokoll för de olika 
typerna. Lite förenklat såg agentfunktionerna ut så här:  

… 

If(type = "Samråd") 

 //Do the protocoll for Samråd 

 … 

else if (type = "Namninsamling") 

 //Do the protokoll for Namninsamling 

 … 

… 

I [demos.v2] har protokollen för de olika publikationstyperna slagits ihop till ett 
protokoll och skillnaden mellan agentens agerande styrs av uppföranderegler. 
Fördelarna med denna uppbyggnad av agenterna är att så länge vi håller oss inom 
ramen för det definierade protokollet kan vi definiera nya typer av publikationer med 
sina unika beteenden. I [demos.v2] är det även möjligt att i protokollet lägga till nya 
uppförande regler som grundar sig på någon annan egenskap än publikationstypen. Vi 
använder här ett regelverk för egenskapen operatör som exempel på det. Inget hindrar 
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att vi inför ett regelverk för varje medlem, såväl avsändare som mottagare, och 
implementera det i protokollen. Denna typ av ändring innebär dock att agenterna 
måste skrivas om. 

5.5 Informationsentiteter 

När vi skapar ett meddelande t.ex. via ett webbgränssnitt lagras varje meddelande i 
form av att antal attribut som en post i en databas. Varje meddelande består av text, 
avsändare, urval och kostnadsbärare. Varje meddelande är också av en typ, t.ex. 
poster, samråd eller namnlista. Vi vill nu att meddelanden i framtiden t.ex. ska kunna 
skickas som MMS med en käck bild och inte vara statiskt begränsad till de attribut vi i 
dag anger.  

IE-klassen idag består endast metoderna storeSNBP och storeAnswer. All data som 
en informationsentitet består ska med i metodanropet. Detta innebär att så fort vi ska 
förändra egenskaperna för en informationsentitet måste vi lägga till attribut i 
metodanropen. Således är lösningen inte speciellt lämplig att klara av förändringar.  

Lösningen här är att gå tillbaka till ursprungsdesignen och utifrån den skapa en 
informationsentitet för meddelanden som vi kallar IE och har attribut för de data en 
informationsentitet består av. Till det lägger vi metoder för såväl åtkomst av data som 
metoder för lagring och hämtning av data i databasen.  

Detta kan ske på flera sätt. Ett enkelt sätt är att skapa en statisk klass som visas i figur 
12. Här har vi en IE klass bestående av ett antal definierade attribut och till attributen 
har vi ett antal lämpliga metoder som set och get. Via IE lagrar vi även 
informationsentiteten. Till IE klassen binder vi även en klass IEType där vi hanterar 
de olika IE-typerna med de definierade regelverk varje meddelandetyp har. För att 
enkelt kunna hantera flera meddelanden i databasen implementerar vi även en IEList.  

En mer modern och dynamisk lösning vore att specificera IE och IEType i t.ex. XML-
schema och använda sig av en abstract factory till att skapa en representation av IE. 
När en publikation hämtas från databasen skapar IEFactory ett objektträd utifrån 
XML-schemat för varje typ. 

Med endera av dessa lösningar är det nu möjligt att förändra publikationerna och 
t.ex. lägga till bilder för att kunna sända MMS. I första fallet inför vi ett attribut i IE-
klassen för bilder och i det andra fallet ändrar vi XML-schemat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur5.2 Exempel på entitet för meddelande/publikation 

IEList 
 
• storeIE() 
• enqueue() 
• dequeue() 
• loadIE() 

IE 
text 
sender 
type 
… 
• getText() 
• … 
• store() 

IEType 
name 
rules 
• getType() 
• getrules() 
• … 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.3 Exempel på en dynamisk representation av entiteter. 

IEFactory IEObjects 
IEObjects XML-

Schema IEObjects 



 31/40 

Vilken lösning är nu att föredra? Val av lösning kommer att påverka hela systemet 
och är därför kritiskt. Tittar vi bara på anpassningsbarhet så är lösningen med ett 
XML-schema som beskriver informationsentiteterna och en abstract factory som 
genererar entitetsobjekten att föredra. Dock bedömer vi lösningen vara mer krävande 
att generera, medan den mer statiska lösningen med en IE klass är något enklare. Då 
vi bedömer att båda lösningarna är fullt godtagbara väljer vi att gå vidare med den 
enkla, men mer statiska lösningen, med att använda en IE klass. 
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6. [demos.v2] 

I det här kapitlet summerar vi ihop förändringsarbetet som beskrivits i kapitel 5 och 
undersöker sedan med ALMA-metoden om [demos.v2] bättra kan anpassas till 
framtida förändringar. 

6.1 Resultat av förändringsarbetet 

Efter att ha gjort om systemet ser man på paketnivå ingen större skillnad. De mesta 
skillnaden ligger i att den verkligen har agenter och de dynamiska bindningarna till 
olika plug-in komponenter. Dessa skillnader finns på klass och kodnivå. En förenklad 
bild av systemet visas i figur 6.1 där flera stödklasser har tagits bort. 

För att nu verifiera att förändringsarbetet givit ett resultat ska vi nu testa lösningen 
med ALMA-metoden. 

6.2 Testscenarier i [demos.v2] 

Steg 1: Utvärdera [demos.v2] modifierbarhet.  

Steg 2: Beskriv [demos.v2] 
Det material som vi testar på är det arbetsmaterial som genererats i förändringsarbetet. 
Materialet har sin grund i dokumentationen av [demos] och är i form av bl.a. 
användarfall och klassdiagram över systemet. Vid testtillfället har man även tillgång 
till ny källkod och viss ny dokumentation.  

Steg 3: Ta fram testscenarion 
Vi väljer att testa mot dels de tre ursprungliga förändringssenariorna (scenario 1-3 i 
tabell 6.1) och dels mot tre nya scenarier ur en lista med nya förändringssenarion som 
ägaren har tagit fram (scenario 4-6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.1: Ett förenklat klassdiagram över [demos.v2] 

IEType 

PublisherAgent 

IEList IE 

MemberImpl MemberCreator 

ConnectionAgent 

MobileMessageAgent 

ConnectionImpl ConnectionCreator 

MemberIF 

ConnectionIF 
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Tabell 6.1 
Nr Namn Beskrivning Prio 
1 Flexibel 

medlemshantering 
En ny användargrupp ska kunna erbjudas 
att använda befintligt medlemssystem som  
[demos] ansluter sig till 

Hög 

2 Byte av 
mobiloperatör 

En ny användare ska själv kunna välja 
vilken metod eller operatör som de vill 
använda i kommunikationen med 
medlemmarna. 

Mellan 

3 Flexibla 
publikationer 

När MMS-tjänster är allmänt tillgängliga 
ska även MMS och liknande framtida 
publiceringsvägar kunna användas 

Mellan 

4 Enklare svar på 
samråd 

En användare ska inte behöva knappa in en 
svarskod som sedan mappas mot 
utskickade samråd. Här skapas en pool av 
linjer där ett telefonnummer svarar mot en 
fråga under den tid som frågan är aktuell 

Hög 

5 Resultatposter på 
samråd 

När ett samråd är avslutas skickas 
automatiskt en poster på resultatet ut till 
samtliga berörda i samrådet. 

Hög 

6 Starta en 
publicering med 
SMS. 

Istället för att via webb-gränssnittet skapa 
och starta en publicering ska auktoriserad 
användare kunna göra det genom att skicka 
in en SMS till systemet. 

Hög 

Steg 4: Utvärdera scenarion 
1. Flexibel medlemshantering 

Medlemshanteringen berörs vid såväl när en medlem ska ha tillgång till systemet, 
verifiera en medlems rättighet i systemet och när man ska ta fram 
medlemsuppgifter vid publicering, t.ex. mottagaradresser och avsändarens 
uppgifter. I arkitekturen finns numera stöd att implementera en ny plug-in modul 
som kan integreras med befintligt system genom att en implementationsklass 
skapas, vilken sedan fungerar som en adapter mellan [demos.v2] och 
medlemssystemet. I MemberCreator behöver vi också lägga till en koppling till den 
nya adaptern. 

2. Byte av mobiloperatör 
I arkitekturen finns numera stöd som underlättar byte av mobiloperatör. En ny 
adapter behövs byggas för den nya operatören och komponenten behövs läggas till 
i skaparklassen för uppkopplingar.  

3. Flexibla publikationer 
Hur mycket arbetet som behövs beror på vad som är nytt i publikationen. Låt oss 
titta på två olika sätt att förändra publikationen: 
a. Vi inför en ny typ av publikation: 

Om den nya typen omfattas av de protokoll som är satt för agenterna behövs 
inget annat arbete än att definiera typen och lagra den i databasen samt 
säkerställa att typen går att skapa via webbgränssnittet (mindre ändringar på 
webb-sidorna?). Förändringsarbetet är således mycket litet. Skulle dock 
protokollet inte klara av det som vi vill göra med den nya publikationstypen 
krävs en del ändringar i agenterna samt en översyn av reglerna för de gamla 
typerna.  
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b. Vi inför ett nytt tekniskt media, t.ex. MMS 
Vi behöver anpassa IE-klassen så att den stödjer det nya mediet samt eventuellt 
förändra protokollet för publiceringsagenten så att vi möjliggör ett teknikval, 
SMS-MMS. En förändring av protokoll kräver en översyn av reglerna för 
befintliga publikationstyper. Inför man ny teknik som MMS krävs också att 
befintlig uppkoppling till mobilerna kan hantera den.  

Hade vi istället valt att använda oss av lösningen med XML-schema och en 
abstract factory som genererar entitetsobjekt hade vi sluppit anpassa IE paketet och 
istället bara lagt till ett XML-schema. Övriga åtgärder som att anpassa protokoll 
och agenter behövs göras i båda lösningarna. 

4. Enklare svar på samråd 
Att införa enklare svar genom att införa en telefonpool innebär mindre ändringar i 
protokollet för uppkopplingsagenten. Agenten behöver kontrollera om det finns 
något ledigt nummer som publiceringen kan ske över och i så fall reservera det 
lediga numret till aktuell publicering. Vidare behöver agenten kontrollera vilka 
nummer som är aktiverade när svar hämtas hos operatören. Statusen för 
telefonnummer och kopplingen till aktuell publikation lagras lämpligen i 
databasen. Vidare kommer en förändring av formatet på meddelandet att påverka 
protokollet för mobilmeddelande-agenten, då vi slipper knyta inkommet 
meddelande till en publikation. 

5. Poster på resultatet av ett samråd 
En poster över utfallet av ett samråd var något som initialt var tänkt att ske även i 
första versionen av [demos]. För att genomföra det krävs att någon agent får till 
uppgift att skapa och starta resultatposter för utskick via publiceringsagenten. En 
lösning är att man ger mobilmeddelandeagenten till uppgift att skicka ut en 
meddelandeposter efter det regelverk man anser lämpligt. T.ex. kan man t.ex. välja 
att skicka ut en poster utifrån utfallet när ett svar kommer in eller kan man välja att 
skicka ut den när tiden för samrådet har gått ut. 

6. Starta en publicering med SMS. 
Ursprungligen var det tänkt att publikationen skapas ur den inmatade textsträngen 
och man förväntar att textsträngen ska vara uppbyggd av <typ> <urval> <text> 
separerade med mellanslag och sändaren erhålls ur avsändarens mobilnummer. För 
att lösa detta mer dynamiskt kan man skapa en ny publikationstyp för SMS-
publicering som tolkar SMS-meddelandet och översätter det till en publikation. 
Lösningen kräver att protokollet i Mobilmeddelandeagenten skrivs om och 
anpassas till behovet. Vidare behöver agenten ha rätt att starta en publicering.  

Steg 5: Tolka resultatet 
Samtliga scenarior ser i analysen ut att vara genomförbara med relativt rimlig 
arbetsinsats. Dock är en del av scenariorna här alltför allmänt beskrivna för att en 
exakt kostnadsanalys ska kunna genomföras. 

Varje scenario analyseras och bedöms. kostnaden av förändringsinsatsen beräknas 
iamonth utifrån bedömningar av hur mycket ändrad kod (CC) , ny kod (NC) och ny 
plug-in kod (NP) som behövs. Beräkningarna utförs enligt beskrivning på sidan 13 
enligt följande formel:  

25040

NCNPCC
iamonth

+
+= . 

Resultatet presenteras i tabell 6.2. Kostnaden ser vi som ett resultat av det genomförda 
förändringsarbetet och låga kostnader innebär att förvandlingen från [demos.v1] till 
[demos.v2] har varit lönsamt.
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Tabell 6.2 
Nr Namn Åtgärd CC NC NP iamonth 
1 Byte av medlems-

hanteringssystem 
Skapa ny plug-in modul och 
lägg till den i skaparklassen. 

20 0 300 1.7 

2 Byte av 
mobiloperatör 

Skapa ny plug-in modul och 
lägg till den i skaparklassen. 

20 0 600 2.9 

Lägg till ny 
publikationstyp 

     

a. Ny typ inom 
befintligt protokoll   

Anpassa i IE och IEType 20 0 0 0,5 

a. Ny typ. Protokoll 
ändras och en 
punkt läggs till 

Anpassa i IE och IEType 
samt skriva om/lägga till i 
agenterna vars protokoll 
påverkas. 

80 0 0 2 

3 

b. Införa MMS Anpassa i IE och IEType 
samt skriva om/lägga till i 
agenterna vars protokoll 
påverkas. 

80 0 0 2 

4 Enklare svar på 
samråd 

Svår fråga att bedöma, men 
det bör bara vara 
uppkopplingsagenten som 
påverkas. 

80 0 0 2 

5 Resultatposter på 
samråd 

Mindre ändringar i 
publiceringsagenten 

20 0 0 0,5 

6 Starta en 
publicering med 
SMS. 

Mindre ändringar i 
publiceringsagenten.  
Mobilmeddelandeagenten 
redan förberedd 

20 0 0 0,5 

Av resultatet på analysen, som visas i tabell 6.2, framgår att [demos.v2] ser ut att 
kunna hantera de föreslagna förändringsåtgärderna, då inget av de föreslagna 
förändringarna bedöms vara ogenomförbara eller innebära en stor resursinsats.  

Vad är en stor resursinsats och hur stor resursinsats är nu rimligt. Detta måste 
utvecklaren och/eller ägaren tar ställning till vid varje enskilt förrändringsförslag och 
väga nyttan mot kostnaden. Dock kan vi jämföra den framtagna kostnaden mot 
kostnaden vid utvecklandet av systemet som var större än 12 iamonth. 

Hur stora är nu resursinsatserna i förhållande till [demos.v1]. Detta framgår inte 
ovanstående analys och för att bedöma det gör vi även en kostnadsanalys på 
[demos.v1] på förändringsscenario 1-3, se tabell 6.3.  

Tabell 6.3 
Nr Namn Åtgärd CC NC NP iamonth 
1 Byte av medlems-

hanteringssystem 
Skriv om samtliga så 
kallade agenter och skriv ett 
nytt medlemshanterings-
system. 

160 0 300 5.2 

2 Byte av 
mobiloperatör 

Skapa ett nytt gränssnitt mot 
mobiloperatör. 

0 600 0 2.4 

3 Lägg till ny 
publikationstyp 

Skriv om samtliga agenter 
och IE-paketet 

300 0 0 7.5 
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Om vi t.ex. ska införa en ny publikationstyp i [demos.v1] kräver det att vi skriver 
om publiceringsagenten, operatörsadaptern, mobilsvarsagenten och IE-paketet, då 
samtliga dessa klasser är uppbyggda på villkor efter typ av publikation. 
Publiceringsagenten omfattar i [demos.v1] cirka 200 rader kod där hälften är 
gemensam kod och hälften är delad mellan bonusSMS och de andra typerna. En ny 
typ innebär att vi bara i publiceringsagenten måste tillföra minst 50 rader kod och 
ändra i mindre del av övrig kod. Förändringsbehovet i övriga agenter skulle inte vara 
mindre. Sammantaget skulle anpassningen kosta förändring i upp mot 200-300 rader 
kod vilket skulle ge ett iamonth på i bästa fall 5. Jämför vi med [demos.v2] innebär en 
ny protokollspunkt att cirka 10-20 rader kod tillförs i varje agent samt lite mindre 
ändringar i övrig kod.  

Skulle man införa ett nytt medlemssystem innebär det också höga kostnader i antal 
rader kod som påverkas. Ett nytt paket för medlemshanteringen behövs och samtliga 
agenter behövs även här skrivas om, dock i mindre omfattning än vid införandet av ny 
publikationstyp. Något överraskande är kanske att ett byte av mobiloperatör inte verka 
vara så kostsamt i [demos.v1].  



 37/40 

7. Slutsats 

I inledningsavsnittet i kapitel 4 tog vi upp fem saker som försvårade en 
implementationen av [demos] för en ny användargrupp. Hur står sig [demos.v2] mot 
dem? 
� Medlemshanteringen hanteras av First Class.  

Nu har vi ett fast gränssnitt och en plug-in arkitektur som, enligt testet med 
ALMA-metoden i kapitel 6.2, förenklat anpassningen till nya medlemssystem. 
Utvärderingen av [demos.v1] gav ett ia på 5.2 månader medan utvärderingen av 
[demos.v2] gav ett ia på 1.7 månader. Då ett lägre ia-värde innebär mindre 
kostnader i ett förändringsarbete kan vi utifrån de angivna förutsättningarna anse 
att [demos.v2] hanterar ett byte av medlemssystem bättre än [demos.v1].  

� Endast ett gränssnitt för en mobiloperatör.  
Lika så här har vi ett fast gränssnitt och en plug-in arkitektur i [demos.v2]. 
Utvärderingarna av [demos]-versioner gav att [demos.v1] har ett ia på 2.4 månader 
medan [demos.v2] har ett ia på 2.9 månader. Vi har här ett högre värde och därmed 
en högre kostnad för förändringsarbetet i [demos.v2] och slutsatsen här vid lag är 
att ett utvecklingsarbete enbart syftande på att förenkla gränssnittet till mobil-
operatören inte skulle vara lönsamt. Då kostnadsökningen är relativt ringa och att 
man samtidigt förbättrat den övergripande arkitekturen och skapat en enhetlig 
modell för hantering av stödsystem får man se förändringsarbetet som acceptabelt. 

� Det fanns behov av att bifoga bilder till publikationerna, dvs. sända MMS: 
Fortfarande kräver detta ganska omfattande arbete att genomföra, men vi har i 
[demos.v2] inkapslat publiseringsobjektet och skapat mer dynamiska gränssnitt. I 
[demos.v1] bedömdes detta arbete som omfattande, men under förutsättning att vi 
har en mobiloperatör som hanterar MMS, så får vi i [demos.v2] ett lågt värde på ia. 
Detta innebär att vi sannolikt har ett system som med en begränsad kostnad kan 
modifieras till att även hantera bilder. I analysen är dock inte ett eventuellt byte av 
mobiloperatör inräknat. 

� Användargränssnittet i mobilen, d.v.s. svarsinstruktionerna, var inte 
tillfredsställande:  
Beroende på hur man väljer att lösa det kommer förändringarna att variera, men vi 
har i [demos.v2] unika agenter med fastställda protokoll och för varje typ av 
publikation definierade uppförande regler för agenterna. Analysen i kapitel 6.2 ger 
ett lågt värde på ia, så vi borde kunna anse att [demos.v2] kan modifieras för att 
hantera bättre svarsinstruktioner. 

� I den första övergripande designen definierades fastställda gränssnitt mellan 
olika komponenter som t.ex. member-package som ska hantera medlemmarna 
och publish-package som ska publicera meddelandet. I den slutliga versionen 
hade inte dessa gränssnitt följts och medlemshantering var på källkodsnivå 
även inbäddad i andra paket:  
I [demos.v2] sker all funktionalitet där den är avsedd att ske, vilket ger en striktare 
kod och det borde underlätta framtida modifiering. Vidare har arbetet med att 
fastlägga och definiera protokoll för hur varje agent arbetar innebära att vi har 
betydligt lättare att identifiera var i systemet en anpassning behövs göras. Det 
innebär att en analys av hur en önskad förändring påverkar systemet har överlag 
förenklats.  

Dessa fem försvårande omständigheterna angrep vi i arbetet med de tre 
förändringssenariorna; Flexibel medlemshantering, Valbar mobilpartner och 
Föränderliga publikationer. Då analysen i kapitel 6.2 ger relativt låga värden för ia 
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och i två av scenariorna klart lägre värde på ia kan vi anse att arbetet med att förbättra 
[demos.v2] modifierbarhet är lyckat.  

Det slutliga målet i vårt arbete var inte bara att förändra systemet för att hantera de 
angivna scenariorna, utan vi ville även ha ett system som var bättre rustad att möta 
framtida förändringsarbete. Hur vi lyckats i detta avseende får framtiden utvisa. I 
analysen på tre tänkta framtida förändringsscenarior i kapitel 6.2 ser vi att vi för 
samtliga scenarior har låga värden på ia och vi borde därmed dra slutsatsen att vi har i 
[demos.v2] ett system som i vart fall är rustat att hantera en del av de kommande 
förändringarna. 
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