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Sammanfattning 
 
Denna rapport beskriver skapandet av ett Interaktivt textsystem för lagring, återkallning och 
publicering av texter, ITS. 
Min uppgift var att skapa ett grafiskt gränssnitt samt en databas som kunde hantera texter, 
kommentering av texter, referenser mellan texter samt bilder tillhörande texter. 
Dessa texter skulle sedan kunna sammanfattas i en genererad rapport. 
Rapporten beskriver de generella metoder som användes då det grafiska gränssnittet 
implementerades, hur databasen modellerades och implementerades samt hur 
säkerhetsaspekterna löstes. 
Hela projektet är skapat med hjälp av Java, MySQL Server, Connector/J samt OpenSSL. 
Vidare beskrivs gränssnittets funktioner och framtiden för ITS. 
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Förord 
 
Denna rapport är en del av ett examensarbete på 10 poäng som jag genomförde som sista steg 
innan examen från Datorsystemteknikprogrammet vid Högskolan i Halmstad. 
Examensarbetet genomfördes under vårterminen 2007. 
 
Jag skulle vilja tacka min uppdragsgivare Hans Löfgren samt min handledare Per-Åke Jovall. 
 
Halmstad, maj 2007 
 
Johan Andersson 
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1. Inledning 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med det interaktiva textsystemet ITS är att tillhandahålla ett forum för praktiskt skrivande 
och läsande. Med praktiskt skrivande och läsande menas här ett text och bildmedium för 
reflektion och synliggörande av erfarenhetsgrundad kunskap och tankar både för grupper och 
enskilda författare. Textsystemet skall stimulera till en mer konkret och samtidigt komplex 
tankevärd till stöd för både den kreativa processen och en ökad abstraktionsnivå. 
 
ITS skall vara ett textbehandlingssystem där användarna under arbetets gång löpande skall kunna 
föra in uppgifter och katalogisera dem. Uppgifterna skall inte bara vara ren text utan även bilder, 
skisser, m.m. 
ITS skulle i huvudsak uppfylla tre uppgifter; lagring, återkallning och publicering. Tanken var att 
information som nyligen förts in i systemet skulle visas på systemets huvudsida.  
Det skulle vara möjligt att söka efter äldre texter. 
Användarna skall själva ansvara för att den information som förs in i systemet byggs upp och 
katalogiseras på rätt sätt. 
Kategorierna kan bland annat vara: 

• Frågeställningar 
• Hypoteser 
• Observationer 
• Studier 
• Referat 
• Excerpt 
• Sammanfattning 

 
När sedan tillräckligt med information har lags in i systemet skall en ITS-rapport kunna genereras 
med hjälp av en knapptryckning. Rapporten skall innehålla de texter som förts in i systemet, en 
sammanfattning med klickbara referenser, samt en referenslista. 
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1.2 Kravspecifikation 
 
Min uppgift är att: 

• Utveckla en databas där texter kan sparas, återkallas och kommenteras 
• Utveckla ett plattformsoberoende användargränssitt. Nedan visas skisser av gränssnittet 

som uppdragsgivaren tänkt sig det. 

 
Figur 1: Skiss av huvudfönstret 

 
Figur 2: Skiss av textfönstren 
 

 
Figur 3: Skiss av kommentar och referensfönstret 
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Huvudfönstret skulle innehålla: 
• En nyhetssida där nya texter visas vid uppstart 
• En träd eller länkstruktur där innehållet i kategorier visas 
• En funktion för att lägga till texter 
• En sökfunktion 
• En möjlighet att generera en ITS-rapport utifrån ett antal texter 

 
Funktionen för att lägga till texter skulle möjliggöra: 

• En möjlighet att formatera texter på ett enkelt sätt 
• En möjlighet att spara bilder och visa dem tillsammans med en text 
• En möjlighet att referera till andra texter. 

 
Funktionen för att visa texter skulle innehålla: 

• Visning av textinnehållet 
• Visning av samtliga kommentarer 
• Visning av klickbara referenser 
• Visning av samtliga bilder som tillhör den visade texten 
• En möjlighet att kommentera texter 

 
En ITS-rapport skulle bestå av: 

• En sammanfattning 
• En innehållsförteckning 
• De texter som ligger till grund för rapporten 
• De referenser som tillhör texterna som ligger till grund för rapporten 
• De bilder som tillhör texterna som ligger till grund för rapporten 
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2. Bakgrund 
 
2.1 Val av DBMS 
 
Det första ställningstagandet är att välja vilken DBMS som skall användas i ITS. 
En utgångspunkt var att databasen skulle vara av typen relationsdatabas och att språket skulle 
vara SQL. Efter att modell respektive språk hade utsetts föll valet av DBMS på MySQL 
Community server. 
 
Fördelarna med MySQL: 

• Jag har förkunskaper om den relationella modellen och SQL. 
• Den relationella modellen och SQL är världens mest använda modell/språk. 
• MySQL är licensfritt. 
• MySQL är open source och kan därmed modifieras. 

 
Nackdelarna med MySQL: 

• De tillgängliga binärfilerna saknar stöd för SSL 
 
 
2.2 Val av programmeringsspråk 
 
Nästa ställningstagande är att välja vilket programmeringsspråk som skall användas till att skapa 
ITS. Jag bestämde mig för att använda mig av Java.  
 
Fördelarna med detta val är: 

• Jag har förkunskaper i Java. 
• MySQL har stöd för javaprogram via Connector/J 
• Det finns ett omfattande bibliotek vid namn Swing i javabiblioteket. Swing är mycket 

användbart då ett grafiskt gränssnitt skall implementeras. 
• Java är plattformsoberoende 

 
Nackdelarna med detta val är: 

• Program skrivna i Java är långsamma vid exekvering jämfört med exempelvis C och C++. 
Detta beror på att Javaprogrammen kompileras till bytekod istället för maskinkod. Detta 
ger Java en av sina fördelar i form av plattformsoberoende, men samtidigt måste 
bytekoden översättas till maskinkod av en interpretator innan exekvering, vilket tar tid. 
Enligt [1] är maskinkodade program upp till 20 gånger snabbare än javaprogram. 

• Program skrivna i Java kräver att Java Runtime Environment (interpretatorn) installerat 
för att fungera. 
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2.3 Val av dokumentformat 
 
Ett annat ställningstagande jag behövde göra var att bestämma vilket dokumentformat jag skulle 
använda för att kunna redigera, visa samt lagra formaterade texter i databasen. 
En tanke som jag tidigt fick var att formaterade texter skulle lagras i ett känt dokumentformat. 
Detta skulle underlätta då jag inte skulle behöva utveckla något eget format. Nackdelar med att 
utveckla ett eget format är att de formaterade texterna inte hade kunnat visas i någon 
ordbehandlare och därmed blivit låsta till ITS. 
Jag studerade ett antal alternativ: 
 

• RTF 
Fördelarna med RTF är: 

o RTF kan användas tillsammans med swingklassen JEditorPane. I [1] beskriver 
Skansholm JEditorPane som en javaklass med vilken det går att skapa 
ordbehandlingsprogram. Vidare skriver Skansholm att JEditorPane innehåller 
färdiga hjälpmedel för att hantera texter av RTF-format. Detta är en mycket stor 
fördel då någon speciell RTF-klass inte behöver implementeras. 

o RTF är licensfritt 
o RTF stöds av de flesta ordbehandlare. Detta innebär att en text skriven i RTF-

format kan sparas och öppnas i de flesta ordbehandlare. 
o RTF använder endast 7 bitar per tecken, det vill säga använder enbart ASCII-

tabellen. Detta medför att det är mycket enkelt att hantera texter i RTF-format 
med hjälp av datatypen String i Java och datatypen longtext i MySQL. RTF klarar 
dock av andra tecken med hjälp av escape-sekvenser. 

o RTF-kod är läslig för människor. Detta underlättar då program som genererar 
RTF-kod skall skrivas. 

 
Nackdelarna med RTF är: 

o RTF är omodernt och måste troligtvis bytas ut när ITS vidareutvecklas 
 

• XML 
Fördelarna med XML är: 

o XML har stöd för unicode 
o XML är licensfritt 

 
Nackdelarna med XML är: 

o Det finns inget inbyggt stöd för XML i swingklassen JEditorPane. 
 
Valet av dokumentformat föll slutligen på RTF. 
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2.4 Bakgrundstudier 
 
Innan jag påbörjade projektet undersökte jag om det redan fanns produkter liknande ITS på 
marknaden. Jag gjorde sökningar via Internet samt talade med min uppdragsgivare. 
Varken sökningarna eller samtalen med uppdragsgivaren resulterade i att jag hittade någon som 
kan liknas vid ITS. 
 
Det första jag behövde göra för att komma igång med projektet var att sätta upp min 
utvecklingsmiljö. I utvecklingsmiljön ingick Java Development Kit, MySQL Server, 
administrationsverktyg för MySQL, Connector/J, en texteditor vid namn JEdit. 
 
För att komma vidare i projektet när utvecklingsmiljön var installerad behövde jag lära mig att 
administrera MySQL samt repetera Java och SQL-syntaxen. 
 
För att göra detta genomförde jag ett förhållandevis stort antal av The Java Tutorials [2] samt ett 
förhållandevis stort antal av övningarna i Java Direkt med Swing [1]. Detta för att på ett enklare 
sätt behärska de tekniker som var nödvändiga för att kunna genomföra projektet. 
 
Av samma skäl genomförde jag även ett antal av övningar i SQL. 
Vidare studerade jag även hur SSL fungerar tillsammans med TCP/IP.
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3. Metod 
 
3.1 Tillvägagångssätt 
 
Då jag implementerade ITS försökte jag så långt som möjligt bryta ner problemen i så små bitar 
som möjligt. Detta underlättade då det medförde att jag kunde implementera små testprogram 
som kunde testas var och ett för sig. När jag sedan förvissat mig om att ett testprogram var 
felfritt adderade jag det till ITS. För att detta skulle fungera var det viktigt att kommunikationen 
mellan de olika delprogrammen var klart definierad redan innan de skrevs. Detta löste jag genom 
att i första hand använda mig av variabler av primitiva datatyper, i andra hand objekt skapade 
med hjälp av javas standardklasser och i tredje hand objekt skapade med hjälp av 
egenimplementerade klasser. En fördel med detta sätt att arbeta är att det är mycket enkelt att 
ändra och optimera programmet då delprogrammen är oberoende av varandra. 
 
3.2 Programmeringsprinciper 
 
Redan innan implementeringen av ITS startade beslutade jag hur indelningen i klasser och 
metoder skulle ske. Principerna jag kom fram till var: 

• Koden skulle i så stor utsträckning som möjligt delas upp i klasser. Detta då 
programkoden skulle bli mer lättöverskådlig, men även för att koden skulle kunna 
återanvändas i flera delar av programmet. 

• Arv skulle användas då det var möjligt. Detta resulterade bland annat i att samtliga klasser 
som använder sig av Swing är subklasser till någon klass i Swingbiblioteket. 

• Kända designmönster skulle användas i så stor utsträckning som möjligt. Exempel på 
detta är att Singleton-mönstret används. 

• Den enda kommunikationen mellan objekt som skulle tillåtas var mellan förälder och 
barnobjekt samt mellan objekt och klassmetoder (static-metoder). Detta då programmets 
komplexitet minskar då referenser till objekt inte behöver skickas fram och tillbaka. 

• Antalet anrop till databasen skulle minimeras. Detta av rena prestandaskäl 
• Exceptionella händelser skulle skickas vidare och fångas upp på rätt ställe i programmet. 

 
3.3 Implementering 
 
För att underlätta implementeringen av ITS satte jag upp ett antal delmål. För att vissa av de 
senare delmålen skulle kunna uppnås krävdes det att vissa eller alla av de andra delmålen redan 
var uppfyllda. Projektet delades grovt in i delmålen: 
 

1. Implementera enkla datastruktur 
2. Implementera ett användargränssnitt 
3. Modellera och implementera databasen 
4. Implementera ett gränssnitt mellan användargränssnittet och databasen 
5. Implementera säker överföring av information över nätverk 
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3.3.1 Implementering av enkla datastrukturer 
 
Jag planerade så att alla funktioner i programmet skulle använda de nyutvecklade enkla 
datastrukturerna TextHeader, Comment samt Pair. Se figur 4. Dessa klasser används till att skicka 
data mellan olika delar av programmet och är på grund av det nödvändiga att implementera först. 

 
Figur 4: Enkla datastrukturer 
 
3.3.2 Implementering av användargränssnitt 
 
Gränssnittet designades så att det skulle bli så användarvänligt som möjligt. 
Från början var det meningen att varje funktion i gränssnittet skulle ha sitt eget fönster, men då 
detta testades visade det sig snabbt att gränssnittet blev oöverskådligt. 
 
En lösning baserad på flikar istället för fönster provades och denna visade sig vara betydligt mer 
användarvänlig. Vidare designades användargränssnittet så att det skulle anpassa sitt utseende 
efter det system som ITS körs på. 
Nedan följer en redogörelse för hur gränssnittet implementerades rent generellt. Se (4.1) för en 
funktionsbeskrivning och appendix för kommenterad källkod. 
 
Generellt användes arv av Swingklasser då gränssnittet implementerades. Swingklasserna beskrivs 
närmare av Sun Microsystems i [3]. 
Detta underlättade implementeringen då subklasser till klassen Component i java.awt kan placeras 
i de Containers som vissa swingkomponenter har. Vidare blir det även enklare att implementera 
gränssnittets initieringsfas då arv används.  
 
Generellt implementerades dataflödet i gränssnittet så att lyssnarmetoder placerades i klasser där 
anropen till databasgränssnittet ägde rum. Detta underlättade betydligt då komplexiteten i 
programmet kunde minimeras. I [1] beskriver Skansholm lyssnarmetoder som metoder som 
anropas då en extern händelse inträffar, t.ex. att användaren klickar på en knapp. 
 
Generellt användes layoutmanagern GridBagLayout. 
Detta då denna layoutmanager var den enda som uppfyllde samtliga krav jag hade då gränssnittet 
skulle designas. I [1] beskriver Skansholm en layoutmanager som en klass som sköter 
utplaceringen av komponenter i containers. Detta är nödvändigt för att ett gränssnitt skall kunna 
ha samma utseende på olika plattformar. 
 
HTMLEditorKit samt RTFEditorKit användes för att implementera den formatering som 
krävdes i olika textfält. 
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3.3.3 Modellering och implementering av databasen 
 
För att på ett effektivt sätt lagra och hämta texter och annan data behövdes en databas. För att 
skapa en databas behövs, förutom en DBMS, informationsinsamling, modellering, normalisering 
samt implementering. 
 
Informationsinsamlingen och modelleringen bestod av att studera kravspecifikationen närma och 
utifrån den sätta upp ett antal antaganden. De antaganden jag kom fram till var: 
 

• En text har en titel 
• En text har en författare 
• En text tillhör en underkategori 
• En text är av en texttyp 
• En text har en tidstämpel 
• En text har ett textinnehåll 
• En text kan ha flera bilder 
• En text kan ha flera kommentarer 
• En text kan ha flera referenser 
• En text kan vara refererad av flera andra texter 
• En text har minst ett ord 

 
• En författare har ett användar-ID 
• En författare har ett namn 

 
• En underkategori tillhör en kategori 
• En underkategori har ett namn 

 
• En kategori har ett namn 

 
• En bild tillhör en text 
• En bild innehåller data 

 
• En kommentar tillhör en text 
• En kommentar har en författare 
• En kommentar har ett textinnehåll 
• En kommentar har en tidstämpel 
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Normaliseringen bestod av att bilda tabeller av dessa antaganden och sedan normalisera dem till 
3NF. För att en databas skall anses vara i 3NF krävs det, förutom att 1NF och 2NF är uppfyllda, 
att inga så kallade transitiva beroenden finns. I [4] skriver Connolly/Begg att ett transitivt 
beroende föreligger när icke-nyckelattribut är funktionellt beroende av varandra. Efter att 
normaliserade tabeller skapats hade databasen utseendet i figur 5. 

 
Figur 5: E/R-graf över databasen 
 
Implementeringen av databasen redovisas i appendix 
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Som synes i E/R-grafen kan en text ha flera bilder och en bild kan höra till flera texter. 
På grund av detta har en kopplingstabell som inte syns i E/R-grafen skapats. 
 
Tabellen reference innehåller bara två främmande nycklar till texter och kan därför betraktas som 
en ren kopplingstabell. 
 
Tabellen word lagrar inte text, utan information om vilka ord som finns i vilka texter.  
En ordtabell är en tabell där samtliga ord som finns i en text lagras tillsammans med textens 
primärnyckel. Med hjälp av en ordtabell blir sökningar i texter mycket snabba och enkla. 
Figur 6 visar en del av en ordtabell. 
 

  
Figur 6: Ordtabell 
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3.3.4 Gränssnittet mellan databasen och användargränssnittet 
 
I [4] beskriver Connolly/Begg ett antal funktioner som en DBMS skall tillhandahålla. 
De funktioner av dessa som ITS primärt använder på klientsidan är: 

• Lagring, återkallning och uppdatering av data 
• Stöd för transaktioner 
• Concurrency control 
• Autentisering 

Ett gränssnitt som stödjer de på klientsidan tillhandahållna funktionerna skapades. 
 
Funktioner 
Efter att ha analyserat användargränssnittet och fastställt dess behov kom jag fram till att följande 
operationer behövde kunna utföras på databasen och att de följaktligen behövde finnas 
tillgängliga i databasgränssnittet: 

• Möjlighet att addera en kommentar till en text. 
• Möjlighet att addera flera bilder till en text. 
• Möjlighet att addera flera referenser till en text. 
• Möjlighet att addera en text. 
• Möjlighet att addera flera ord i ordtabellen så att de associeras med en text. 
• Möjlighet att hämta samtliga kategorier. 
• Möjlighet att hämta samtliga kommentarer som hör till en viss text. 
• Möjlighet att hämta textinnehållet som hör till en viss text. 
• Möjlighet att hämta samtliga bilder som hör till en viss text. 
• Möjlighet att hämta samtliga referenser som här till en viss text. 
• Möjlighet att hämta samtliga referenter som hör till en viss text. 
• Möjlighet att hämta de senare texterna. 
• Möjlighet att hämta samliga underkategorier som hör till en viss kategori. 
• Möjlighet att söka i databasen. 

 
Dessa funktioner implementerades genom att fördefinierade SQL-frågor via Connector/J ställs 
till databasen. Funktionerna tar emot och returnerar de argument som krävs för att frågorna skall 
kunna ställas på ett korrekt sätt. 
 
Transaktioner 
I [4] beskriver Connolly/Begg transaktioner som logisk enhet av sammanhängande operationer 
på en databas. De fyra grundläggande egenskaper (ACID) som en transaktion måste ha är enligt 
Connolly/Begg 

• Atomicity – Alla eller inga delar av en transaktion genomförs. I ITS är denna egenskap 
bland annat viktig så texter adderas till databasen. Detta då additionen sker i flera steg på 
grund av att flera tabeller skall uppdateras. 

• Consistency 
• Isolation – Transaktioner utförs oberoende av varandra. Effekter av delsteg i en 

transaktion skall inte vara synliga fören transaktionen är helt genomförd. 
• Durability – Effekter av transaktioner som framgångsrikt genomförts lagras permanent i 

databasen. 
 
Ett exempel då transaktioner måste användas i ITS är när en text skall adderas till databasen. 
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Detta då en text adderas i flera steg. Om ett steg av någon anledning inte kan utföras och en 
exceptionell händelse uppstår måste de föregående stegen göras ogjorda med hjälp av funktionen 
Rollback. Om samtliga steg genomförs måste de göras permanenta i databasen samt göras synliga 
för andra användare med hjälp av funktionen Commit. 
 
Concurrency control 
I [4] beskriver Connolly/Begg Concurrency control som ett sätt att säkerställa att flera användare 
samtidigt kan utföra operationer på delad data i en databas utan att informationen blir 
korrumperad. Normalt sett löses detta genom att tabeller låses så att endast en användare i åt 
gången får använda dem. 
 
Nedan visas ett exempel på problem som kan uppstå (även kallade race conditions) när 
concurrency control inte finns implementerad i en databas. Detta problem kallas för lost update 
problem och är bara ett av många exempel på problem med race conditions. 
 

 
Figur 7: Exempel på race conditions, hämtad från [4] 
 
Ett exempel då race conditions kan uppstå i ITS är när texter skall adderas till databasen. 
Detta beror på att texten först adderas och automatiskt tilldelas ett id-nummer. När detta är gjort 
hämtas det senaste id-numret från databasen och returneras. 
 
På grund av att detta sker i två steg och att andra användare har tillgång till samma tabell kan en 
annan text teoretiskt adderas till databasen innan den första textens id-nummer har hämtats. 
Om detta sker returneras fel id-nummer till den första texten vilket i sin tur innebär att bilder och 
referenser adderas till fel text. 
 
För att angripa detta problem låses texttabellen i databasen till en användare då denna lägger till 
en text. 
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Inloggning 
 
I [5] beskriver Xiaoping Singletonmönstret som ett designmönster som skall användas då en klass 
endast får ha ett instansobjekt med en global accesspunkt tillgänglig för alla delar av ett program. 
Detta var precis de egenskaper jag ville att databashanteringsklassen skulle ha och följaktligen 
används Singleton i databashanteringsklassen. Detta med anledning av att jag ville att användaren 
endast skulle behöva logga in en gång samtidligt som jag ville undvika att skicka en referens till ett 
instansobjekt av databasklassen fram och tillbaka mellan metoderna i programmet. 
 
När ITS startas och databasgränssnittet används för första gången får användaren upp en 
inloggningsruta. Se figur 8. 
 

 
Figur 8: Inloggningsruta 
 
Om användaren anger rätt användarnamn och lösenord till servern i URL-fältet ett instansobjekt 
av databasklassen som alla funktioner i programmet sedan har tillgång till genom den globala 
accesspunkt som Singletonmönstret skapar. Om användaren inte kan ange rätt användarnamn 
och lösenord avbryts programmet. 
 

3.3.5 Övrig implementering 
 
I [1] samt i [5] beskriver Skansholm respektive Xiaoping exceptionella händelser som något som 
inträffar då ett program av någon anledning stöter på ett oförutsett fel under körning. Då ITS 
innehåller ett flertal funktioner där oförutsedda fel kan inträffa är det absolut nödvändigt att 
hantera exceptionella händelser på ett korrekt sätt. Anledningarna till att detta måste göras är 
stabilitets samt säkerhetsskäl. Exempel på fel som kan uppstå är att Internetförbindelsen bryts 
samtidigt som programmet genomför en transaktion till databasen eller att användaren anger ett 
felaktigt filnamn då en bild skall läggas till. Att inte hantera fel som dessa på ett korrekt sätt 
skapar tveklöst instabilitet i programmet och skadar integriteten hos databasen. ITS hanterar 
exceptionella händelser genom att i så stor utsträckning som möjligt skicka dem uppåt så att de 
kan bli fångade och hanterade på rätt sätt. 
 
Då bilder adderas till en text kontrollerar ITS om den valda filen är av ett känt bildformat. 
Detta görs genom att filens första bytes jämförs med magic numbers för de bildformat som ITS 
stödjer. 
 
 



 19

3.3.6 Säkerhet 
 
Säkerheten har under projektets gång vuxit till att bli en mycket viktig fråga. 
Då ITS i framtiden kan tänkas användas inom företag och organisationer där känslig information 
hanteras vore det helt oacceptabelt om informationen skickades okrypterad och/eller osignerad 
fram och tillbaka över osäkra nätverk som exempelvis Internet. På grund av detta har jag 
implementerat en säkerhetslösning som bygger på SSL. 
 
I [6] beskriver Pfleeger SSL som ett protokoll avsett för säker kommunikation mellan en klient 
och en server över ett osäkert nätverk. Vidare beskrivs SSL som ett interface mellan applikationer 
och TCP/IP-protokollen som tillhandhåller autentisering och en krypterad 
kommunikationskanal. SSL använder sig av en kombination av asymmetriska och symmetriska 
krypton samt hashfunktioner för att tillhandahålla autentisering och kryptering av data. 
 
Det en säkerhetslösning är tänkt att förhindra är enligt [6]: 

• Avbrott – Förhindra att data blir otillgängliga. 
Detta problem kunde jag inte göra mycket åt inom ramen för detta projekt. Det jag kunde 
göra var att minimera antalet program på MySQL-servern och därmed minimera antalet 
felkällor. 

• Avskärning – Förhindra att obehöriga får tillgång till data. 
Detta problem löstes genom att stöd för SSL lades till i ITS. Lösningen kommer av att 
paketen skickas krypterade då SSL används. 

• Modifikation – Förhindra att obehöriga förändrar data. 
Detta problem löstes genom att stöd för SSL lades till i ITS. Lösningen kommer av att 
paketen skickas digitalt signerade då SSL används. 

• Fabrikation – Förhindra att obehöriga förfalskar data. 
Detta problem löstes genom att användaren måste logga in i databasen för att kunna 
utföra operationer på den. 

 
För att kunna använda SSL tillsammans med MySQL krävs att MySQL kompileras om med stöd 
för SSL. Utöver detta krävs ett CA-certifikat, ett servercertifikat samt ett nyckelpar bestående av 
en privat respektive en publik nyckel. Jag valde att kompilera MySQL tillsammans med OpenSSL 
i Linuxmiljö. Detta då Linuxbaserade system har bättre möjligheter till kompilering av större 
programvaror än exempelvis Windowsbaserade system. 
 
För att kunna använda SSL tillsammans med Connector/J krävs att användaren har tillgång till 
dels ett klientcertifikat, dels ett nyckelpar bestående av en privat respektive en publik nyckel. Se 
[7] för beskrivning. 
 
För närvarande genereras inte nycklarna av ITS, utan användaren får använda OpenSSL till att 
generera dem manuellt. 
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3.4 Testning 
 
ITS har testats fortlöpande under arbetets gång. 
Testningen har bestått av: 

• Test av moduler 
• Test av sammansatta funktioner 
• Test av kommunikation 
• Test av säkerhet 

 
Den första typen av test, modultester, har genomförts under hela arbetets gång. 
Testen har kunnat genomföras tidigt på grund av att jag valde att utveckla programmet i mindre 
delar för att sedan sammanfoga dem till en helhet. 
Testerna har genomförts genom att delprogrammen infogats i en enkel testmiljö och sedan 
utsatts för olika typer av indata, både korrekt och felaktig. En modul har aldrig infogats i ITS 
utan att först ha modultestats. 
 
Exempel på modultester som genomförts är: 

• Test av enskilda delar av gränssnittet där indata bestod av hårdkodade konstanter istället 
för data från databasen. 

• Test av enskilda operationer på databasen där data skrevs ut i konsolen istället för att 
visas i gränssnittet. 

• Test av sökfunktionen där indata bestod av hårdkodade konstanter istället för data från 
databasen. 

• Test av textformatering 
• Test av rapportgenerering 

 
Detta är bara ett axplock av alla modultester som genomförts. 
 
Den andra typen av test, test av sammansatta funktioner, har genomförts då jag bedömt att det 
funnits tillräckligt med fungerande moduler för att sammanfoga dem. 
 
Exempel på test av sammansatta funktioner som genomförts är: 

• Test av gränssnittet där indata bestod av data från databasen 
• Test av sökfunktionen där indata bestod av data från databasen 
• Test av att använda sökfunktionen med hjälp av gränssnittet 

 
Den tredje typen av test, kommunikationstest, har genomförts då jag bedömt att programmet 
fungerat tillfredsställande när databasen finns på samma dator. 
 
Exempel på kommunikationstester som genomförts är: 

• Test av funktionalitet över ett lokalt nätverk 
• Test av funktionalitet över Internet. 
• Test av prestanda 

 
Den fjärde typen av test, säkerhetstestet, har genomförts då jag bedömt att programmet fungerat 
tillfredställande över ett lokalt nätverk samt över Internet. Säkerhetstestet genomfördes genom 
att de IP-paket som ITS skickar till servern sniffades med hjälp av programmet Wireshark, dels 
när SSL var aktiverat, dels när SSL var inaktiverat. Resultatet av de båda sniffningarna jämfördes 
efter detta.  
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4. Resultat 
 
Resultatet av mitt arbete är ett system som uppfyller samtliga krav i kravspecifikationen. 
Formaterade texter kan läsas från och skrivas till en databas med hjälp av ett gränssnitt. 
Texterna kan ha bilder kopplade till sig och det går att referera mellan dem. 
Användare kan kommentera varandras texter och det går att generera en rapport utifrån ett antal 
texter. Texterna visas i huvudfönstret som länkar som antingen tas fram genom att användaren 
bläddrar i kategoriträdet, genom att användaren använder sökfunktionen eller genom att 
användaren klickar på referensfliken i en text. 
 
All information kan på ett säkert sätt skickas signerad och krypterad via Internet för lagring i en 
för användarna gemensam databas. 
 
I de följande avsnittet finns redogörelser för hur användargränssnittet ser ut och fungerar samt 
ett exempel på skillnaden mellan krypterad och okrypterad trafik. 
 
4.1 Gränssnittet 
 
Observera att storleken kan ändras på samtliga fönster utan att komponenternas avstånd 
inbördes förändras samt att rullister visas om den information som skall visas inte får plats i sin 
yta. Jag har utnyttjat detta för att minska storleken på vissa figurer, och på grund av detta kan de 
se lite fel dimensionerade ut. 
 
4.1.1 Huvudfönster 
Då ITS startar visas huvudfönstret. 
I detta visas vem som är inloggad samt tre flikar; Startflik, Lägg till text, samt sök. Se figur 9. 
 

 
Figur 9: Huvudfönster samt startflik. 
 
4.1.2 Startflik 
Startfliken innehåller två fält; Trädfältet och länkfältet. Trädfältet visar databasens organisering i 
kategorier och länkfältet visar länkar till texter. Se figur 9. 
När ITS startar visas de senaste texterna i länkfältet. 
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Om användaren klickar på en kategori i trädstrukturen visas de texter som tillhör den valda 
kategorin i länkfältet. 
Om användaren klickar på en länk i länkfältet hämtas omedelbart den valda texten och alla dess 
kommentarer, referenser och bilder från databasen för att visas i ett textfönster. 
 
4.1.3 Textfönster 
Textfönstret innehåller fyra delar; Texten, fliken kommentarer, fliken lägg till kommentar, fliken 
referenser samt lika många bildflikar som texten har bilder. Se figur 10. 
 

 
Figur 10: Lägg till kommentarfliken 
 
Fliken text visar textinnehållet i den valda texten. 
Texten är formaterad. 
 
Fliken kommentarer visar kommentarer i den valda texten. 
Dessa är oformaterade och har följande uppbyggnad: 
Kommentarinnehåll 
Författare datum tid 
 
Fliken lägg till kommentar ger den inloggade användaren möjlighet att kommentera texten. 

Figur 11: Lägg till kommentarfliken 
 
Fliken referenser har två fält; Referensfältet och referentfältet. Se figur 12. 
Det vänstra fältet, referensfältet, visar länkar till de texter som denna text refererar till. 
Det högra fältet, referentfältet, visar länkar till de texter refererar till denna text. 
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Figur 12: Referensfliken 
 
Om användaren klickar på en länk i något av fälten hämtas omedelbart den valda texten och alla 
dess kommentarer, referenser och bilder från databasen för att visas i ett nytt textfönster. 
 
Varje flik vid namn bild visar en av de bilder som tillhör texten. Se figur 13. 
 

 
Figur13: Bildfliken
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4.1.4 Fliken Lägg till text 
 
Fliken lägg till text innehåller ett fält, tre underflikar samt en knapp; Attributpanelen, fliken Text, 
fliken Bilder, fliken Referenser samt knappen lägg till text. Se figur 14. 
 

 
Figur 14: Fliken Lägg till text samt underfliken text 
 
Attributpanelen har tre fält; Ämne, Område samt Texttyp. Se figur 14. 
Fältet ämne innehåller de kategorier som finns lagrade i databasen. 
Fältet område innehåller inget innan användaren valt ett ämne. När användaren väljer ett ämne 
hämtas omedelbart ämnets underkategorier från databasen och visas i fältet område. 
 
Underfliken text har två fält och tre knappar; Titelfältet, textfältet, fet-knappen, kursiv-knappen 
samt underline-knappen. Se figur 14. Knapparna fungerar precis som i en vanlig ordbehandlare 
genom att aktiver respektive avaktivera de olika typerna av formatering. 
 
Underfliken bilder har två fält och en knapp; Filväljarpanelen, bildlistan samt knappen ta bort 
bild. Se figur 15. 
 

 
Figur 15: Fliken bilder 
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Filväljarpanelen har ett fält och två knappar; Filfältet samt knapparna lägg till bild och bläddra. 
 
I filfältet skriver användaren in sökvägen till bilden som skall läggas till. 
Alternativt kan användaren klicka på knappen bläddra. Då öppnas en dialogruta där användaren 
kan välja en bild genom att klicka på den med musen. Då användaren klickar på knappen lägg till 
bild läses den valda bilden in i minnet och visas i bildlistan. 
 
Användaren kan ta bort bilder i listan genom att markera bilden och klicka på knappen ta bort. 
 
Underfliken referenser har tre fält och två knappar; Sökpanelen, sökresultatlistan, referenslistan, 
knappen lägg till referens samt knappen ta bort referens. Se figur 16. 
 

 
Figur 16: Fliken referenser 
 
Sökpanelen har ett fem fält och tre knappar; Textinnehållsfältet, Titelfältet, Författarfältet, 
Kategorifältet, Underkategorifältet, knappen OR, knappen AND samt knappen sök. Se figur 16. 
 
I de olika fälten anser användaren sina sökkriterier. Knapparna or och and anger om något eller 
alla ord i textinnehållsfältet måste finns med i en text för att den skall hittas. För övrigt måste alla 
sökkriterier vara uppfyllda för att en text skall hittas. 
 
När användaren trycker på knappen sök visas sökresultatet i listan till vänster. Användaren har 
sedan möjlighet att markera en text i sökresultatslistan och föra över den till referenslistan med 
hjälp av knappen lägg till referens. Användaren har även möjligheter att ta bort referenser genom 
att markera dem i referenslistan och trycka på knappen ta bort referens. 
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4.1.5 Fliken generera ITS-rapport 
 
Underfliken sammanfattning är identisk med underfliken text till fliken lägg till text. 
Underfliken referenser är identisk med underfliken referenser till fliken lägg till text. 
 
4.1.6 Fliken Sök 
 
Fliken sök innehåller två fält; Sökpanelen samt länkfältet. Se figur 17. 
 

 
Figur 17: Sökfliken 
 
Sökpanelen samt länkfältets funktioner är identiska med sökpanelen i referensfliken samt 
länkfältet i startfliken. 
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4.2 SSL 
 
Resultatet av paketsniffningen var att trafiken utan vidare gick att läsa i klartext då SSL inte 
användes. Se figur 18. När SSL användes var det dock omöjligt att avgöra var det var som 
skickades via Internet. Se figur 19. Utöver detta går trafiken inte att manipulera då SSL används. 
 

 
Figur 18: Okrypterad trafik. Notera att innehållet är i klartext. 
 

 
Figur 19: Trafiken i figur 18 krypterad med SSL 
 
4.3 Omdöme från uppdragsgivaren 
 
Nedan följer uppdragsgivarens synpunkter på resultatet: 
”ITS har fram tills nu varit en teoretisk konstruktion för interaktiv hantering av texter för problemlösning. I och 
med detta framgångsrika arbete kan nu teorierna testas i praktiken. Redan under programmets utvecklingsfas 
införlivade Johan flera mycket användbara funktioner och gränssnitt som förenklar användningen av ITS. 
Dessutom har han visat stor kreativitet i bygget av databasen som visade på många för uppdragsgivaren okända 
svårigheter. ITS nuvarande form uppfyller med marginal uppgiften för examensarbetet. Uppdragsgivaren ser med 
detta fram emot att undersöka och efterhand förbättra användbarheten upp till kommersiell standard. 
 
    Hans Löfgren den 13 maj -07” 
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5. Diskussion/Slutsats 
 
Jag anser att användargränssnittet och databasen har implementerats på ett framgångsrikt sätt. 
Samtliga punkter i kravspecifikationen utom rapportgenereringen är uppfyllda och funktionerna 
fungerar bra ihop. Resultatet är ett system där användarna under lång tid kan bygga upp en 
databas där tankar kan spridas, gamla tankar kan härledas och rapporter kan skapas. 
 
Mina val av språk respektive DBMS visade sig vara bra. Detta berodde troligtvis på en 
kombination av att jag hade erfarenhet av Java och SQL sedan tidigare, men även på grund av 
deras relativa enkelhet. Arbetet med implementeringen av ITS flöt på grund av detta på bra. 
 
Tidsplanen visade sig hålla oväntat bra. Visserligen flöt vissa moment ihop, men i det stora hela 
var det faktiskt bara dokumentationen som kom igång lite väl sent. 
 
Gränssnittet blev bättre än vad jag väntat mig på grund av att jag övergav idén om ett fönster per 
funktion. Dels ser ITS mer professionellt ut med flikar, dels blir systemet mycket mer 
användarvänligt. Det finns dock fortfarande saker att förbättra hos gränssnittet. Trots att antalet 
fönster på skärmen har reducerats till ett minimum så kan det grafiska gränssnittet upplevas som 
rörigt då ett stort antal texter är öppna samtidigt. En lösning på detta skulle kunna vara att 
implementera någon form av framåt respektive bakåtknappar och samla alla öppna texter i ett 
fönster, ungefär som i en webbläsare. 
 
Att implementera stöd för SSL visade sig vara mycket tidskrävande och komplicerat. Det var 
dock helt klart värt mödan då alternativet, inget skydd av trafiken, hade varit oacceptabelt.   
 
6. Framtiden för ITS 
 
ITS behöver kompletteras med stöd för fler filformat i framtiden. Uppdragsgivaren har nämnt 
ljud och rörliga bilder som en fortsatt naturlig utveckling av ITS. Jag tänker mig även att fler 
dokumentformat kan läggas till. Även tabeller och liknande kan bli aktuellt. 
 
I framtiden kommer även ett administratörsgränssnitt att behöva skapas. 
Detta då den nuvarande metodiken då bland annat kategorier och användare skall läggas till i 
databasen inte är tillfredsställande. Vidare är möjligheterna att skräddarsy utseendet hos ITS 
begränsade och ett administratörsverktyg skulle kunna avhjälpa även detta. 
 
En annan sak som i framtiden kan bli aktuell, i synnerhet om ovan nämnda idéer om filmformat 
blir verklighet, är att implementera om ITS med hjälp av ett språk som kompilerar programkoden 
till maskinkod istället för bytekod. Detta är av rena prestandaskäl. 
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7. Bilagor 
 
Följande bilagor finns på bifogad CD-skriva 
 
7.1 Källkod 
 
7.2 Databasens DDL-script 


