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FORORD 

Denne oppgaven er resultatet av forfatterens masterstudium i programvareutvikling. Dette 
studiet hører til institutt for informatikk ved det matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved 
Universitetet i Bergen. 

Oppgaven presenterer reimplementasjonen av et innholdshåndteringssystem basert på 
konseptet om presentasjonsmønstre, med særlig vekt på utfordringene som er tilknyttet 
persisteringen av de data dette systemet benytter. Systemet det nye systemet er ment å 
erstatte blir også presentert, med de fordeler og ulemper det har. 

Forfatteren vil gjerne benytte anledningen til å takke veilederne til oppgaven: Khalid A. 
Mughal og Torill Hamre, som har bidratt med gode ideer og råd underveis, i tillegg til svært 
verdifulle tilbakemeldinger i løpet av oppgaveskrivingen. Forfatteren vil også takke de tre 
andre studentene som har jobbet med JAFU-prosjektet på samme tid: Bjørn Christian Sebak, 
Bjørn Ove Ingvaldsen og Kristian Løvik, som har vært gode diskusjonspartnere, kommet 
med nyttige bidrag, og vært godt selskap i både tidlige og sene timer på JAFU-rommet. 

Bergen, juni 2008 

Karianne Berg 
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KAPITTEL 1:  INTRODUKSJON 

1.1:  BAKGRUNN 

Denne oppgaven er skrevet i tilknytning til JAFU-prosjektet (JAva FjernUndervisning) ved 
Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen. Dette prosjektet ble startet opp i 1998, og var 
da kjent under navnet Bergen Webucator. Prosjektets siktemål var å kunne tilby en rekke 
programmeringskurs som fjernundervisningskurs. Senter for videre- og etterutdanning ved 
UiB (SEVU) var også involvert i dette prosjektet. 

Svært sentralt i JAFU-prosjektet er Dynamic Presentation Generator (DPG). DPG er et 
generisk innholdshåndteringssystem (CMS) som benytter seg av et konsept kalt 
presentasjonsmønstre for å fremme gjenbruk av sideoppbygning. Dette er nærmere forklart i 
kapittel 2. I JAFU-sammenheng har systemet blitt brukt som et Learning Management 
System (LMS) [1] for å gi deltakerene på fjernundervisningskurs informasjon om kurs, 
tilgang til nedlastbart kursmateriell, etc. Den versjonen som brukes i dag er DPG 1.0, og er 
nærmere beskrevet i [2]. Den har vært brukt i fjernundervisningskursene og noen av de 
ordinære kursene tilbudt av instituttet siden våren 2005.  

Å ha hatt systemet i drift har gjort det åpenlyst at det har mange svakheter, både i selve 
måten presentasjonsmønstre er definert og i måten systemet har blitt implementert på. Et 
omfattende vedlikeholdsarbeid har derfor blitt utført for å forsøke å bøte på noen av disse 
svakhetene: INF112-prosjektet våren 2005, INF219-oppgavene  [3] og [4] og noe betalt 
arbeid. Det ble imidertid etterhvert åpenbart at det var flere ting som talte for en fullstendig 
reimplementasjon enn imot. Denne oppgaven tar for seg reimplementasjonen av DPG – DPG 
2.0 - med vekt på persistensproblematikk. 

1.2:  PROBLEMBESKRIVELSE 

Det persistensmessig største problemet med DPG 1.0 er mangel på abstraksjon. DPG 1.0 er  
skrevet med en tolags-arkitektur, der persistenskode ligger inne sammenblandet med 
verdiobjektkode og logikk. En klar separasjon av dette via interfaces og bruk er 
maktpåliggende. Klassene i mellomsjiktet som implementerer logikken i DPG-en må ha 
tydelige interfaces å forholde seg til, med klart definerte ansvarsområder. Dette vil også 
motvirke at klassene har for stort ansvarsområde, noe mange av dem har i dag, og dermed er 
over 1000 linjer lange. 

Et aspekt her blir også vurdering og valg av den beste persistensteknologien for vårt bruk. 
Per i dag er det brukt XML-filer til persistent lagring. Dette fører til mye problematikk som 
for eksempel lese- og skriverettigheter, fillåsing og ingen muligheter for avanserte 
persistensoperasjoner som for eksempel transaksjonshåndtering. 

Et annet stort problem er hvordan XML fores til DPG-en, noe som innebærer at 
applikasjonen leser all XML-en ved oppstart og legger den i minnet. Dette må gjøres noe 
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med, slik at ikke minnebruken blir for høy. En mulighet er at persistenslaget returnerer de 
relevante subtrærne av XML-data i stedet for å returnere hele XML-treet, slik som i dag. En 
annen metode for å få opp hastigheten på leseoperasjoner på vil selvsagt være å se på 
muligheter for caching av objekter, og implementere dette på en tilfredsstillende måte. En 
mulighet her er å gjøre bruk av aspektorientert programmering, der cachingen blir et aspekt 
ved applikasjonen. 

1.3:  MÅL FOR OPPGAVEN 

Å gjøre en grundig analyse av DPG 1.0, i den hensikt å avdekke hva som virker 
tilfredsstillende og vi vil beholde i 2.0-versjonen, og å finne problemer og dårlige løsninger 
som vi ikke vil gjenta. 

Å implementere et persistenslag til DPG 2.0: 

• Som er i stand til å håndtere alle slags presentasjonsmønstre og 
ressursdokumenter 

• Som innkapsler hva slags underliggende persistensmekanisme som blir brukt 
• Som behandler XML-data på en effektiv måte, og ikke bruker mer minne enn 

nødvendig 

Generelle mål: 

• Koden skal være i henhold til Suns Code Convensions 
• All kommunikasjon mellom persistenslaget og de ovenforliggende lagene skal 

være via abstraksjoner 
• Alt skal være dokumentert på en slik måte at utviklere som har erfaring med (eller 

lærer seg) teknologiene, men ikke med DPG-en i seg selv, skal være i stand til å 
videreutvikle systemet 

• Koden skal ha en test coverage på minst 75%, målt med EMMA [5], og alle 
aspekter av systemet skal kunne testes 

1.4:  ORGANISERING AV DOKUMENTET 

Kapittel 2: Bakgrunn 

I dette kapittelet finner vi den nødvendige bakgrunnen for oppgaven. Først introduseres 
leseren til innholdshåndteringssystemer og hvordan de virker. Deretter presenteres 
presentasjonsmønstre, et konsept som er svært sentralt for oppgaven. Til slutt presenteres 
DPG 1.0, systemet som systemet oppgaven handler om skal erstatte. 

Kapittel 3: Erfaringer fra DPG 1.0 

I dette kapittelet presenteres forfatterens gode og dårlige erfaringer fra drift, vedlikehold og 
videreutvikling av DPG 1.0. Det diskuteres hvorfor å skrive systemet på nytt fra bunnen av 
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snarere enn å bygge videre på det gamle systemet var på sin plass, og konkluderes med hva 
vi har lært av DPG 1.0. 

Kapittel 4: Den nye DPG-en 

I dette kapittelet gis leseren en gjennomgang av hvordan den nye DPG-en fungerer og er 
bygget opp. Man kan lese om arbeidet med prototypen av systemet, presenteres for 
vokabularet som er brukt i DPG 2.0 og får en gjennomgang av den nye presentasjons-
mønsterspesifikasjonen. Det gis også en oversikt over arkitekturen i systemet. 

Kapittel 5: Krav til det nye systemet 

I dette kapittelet finner man en analyse av kravspesifikasjonen til DPG 2.0, og en 
gjennomgang av hvilke krav som angår persistensdelen av applikasjonen. 

Kapittel 6: Persistens i DPG 2.0 

I dette kapittelet gis det en grundig gjennomgang av hvilke feil persisteringen av dataene i 
DPG 1.0 hadde. Det presenteres så fire alternativer til ny persistensteknologi i DPG 2.0, og 
gir grunnlag for hvilken som ble valgt. 

Kapittel 7: Implementasjon av persistensdelen 

I dette kapittelet presenteres en del av de persistensrelaterte problemstillingene i DPG 2.0, og 
hvordan disse ble løst. Områdene som berøres er blant annet innholdsmodellering, 
ressurshåndtering og caching. 

Kapittel 8: Evaluering og videre arbeid 

I dette kapittelet finner man en evaluering av noen av de viktigste teknologiene og 
utviklingsmetodene som ble brukt under implementasjonen av DPG 2.0. Her finner man også 
ideer til videreutvikling av DPG-en. 

Appendix A: Innholdsmodellering i JCR 

Dette appendikset gir en kort introduksjon til hva innholdsmodellering i JCR er, og hvordan 
det kan bli gjort på en god måte. 
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KAPITTEL 2:  BAKGRUNN 

Dette kapittelet er skrevet i fellesskap av følgende personer: Karianne Berg, Bjørn Christian 
Sebak og Bjørn Ove Ingvaldsen, og inngår dermed i alle oppgavene. Årsaken er at alle hadde 
behov for et slikt bakgrunnskapittel med omtrent det samme innholdet. For å unngå at det ble 
produsert nesten identiske kapitler, ble det bestemt at dette kapittelet skulle skrives i 
samarbeid. 

2.1:  INNHOLDSHÅNDTERINGSSYSTEMER 

Hva er et innholdshåndteringssystem? 

For å kunne definere et innholdshåndteringssystem, er det nødvendig å kunne definere og 
skille mellom følgende termer: data, informasjon og innhold. Disse tre begrepene er ofte 
overlappende definert i litteraturen, og forskere strides om betydningen av dem. For formålet 
til denne oppgaven defineres begrepene slik: 

[6] definerer data som “symbols inscribed in formalized patterns, representing facts, 
observations and/or ideas, that are capable of being communicated, interpreted and 
manipulated by some human or mechanized process.” Denne definisjonen sier implisitt at 
data ikke har noen kontekst, og det er heller ikke definert hvordan dataene er representert. 
Data som begrep er altså ikke begrenset til datamaskiner. 

[7] definerer informasjon som ”the meaning that a human extracts from data by means of 
known conventions of the representation used.” Informasjon har altså en kontekst, i 
motsetning til data. Definisjonen sier også at hva slags informasjon man får ut av data 
avhenger av vedkommende som tolker den – for eksempel RFC-1122, som bekriverTCP/IP-
protokollen, vil gi forskjellig grad av informasjon til en nettverksprogrammerer og en 
bussjåfør. Dette innebærer at datamaskiner ikke – i hvertfall ikke i den formen de har i dag - 
er i stand til å lagre informasjon direkte. Dette synet støttes også av [8]. 

Innhold er en term som ikke er mye definert i litteraturen. [8] har denne definisjonen av 
innhold: ”Content […] is information that you tag with data so that a computer can organize 
and systematize its collection, management and publishing”. Med dette mener han at siden 
datamaskiner ikke er i stand til å lagre annet enn data, må vi også lagre metadata som hører 
til informasjonen, som inneholder data om hva slags informasjon vi har, hvordan den kan 
brukes og hvordan den skal presenteres til brukeren.  

Betydningen av termen innholdshåndteringssystem definerer Boiko som ”a system capable of 
organizing and systemizing collection, management and publishing of content”. Under 
”collection” finner vi både skaping av nytt innhold av mennesker og innsamling av data fra 
ulike kilder, herunder XML-kilder med ulik oppbygning, databaser, multimedia og eksterne 
kilder (se Figur 2-1). Dette steget omfatter også eventuell konvertering av data til et format 
innholdshåndteringsssystemet kan håndtere, og aggregering av innholdet. 
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”Management”-delen av systemet består av fire deler: et sentralt repositorium for å lagre 
innholdet, som en relasjonell database eller en 
fiillager for binære filer; et administrasjonssystem som setter opp og konfigurerer systemet; 
en arbeidsflytdel som styrer arbeidsflyten i systemet (for eksempel 
godkjenning og publisering av dokum
organisasjonen. 

Å hente ut innhold og andre komponenter fra repositoriumet og sette det sammen på riktig 
måte for publisering er ”Publishing”
publiseringofte websider, men det bør også være mulig å produsere andre medier, for 
eksempel trykksaker. 

FIGUR 2-1: SKJEMATISK OVERSIKT O
INNHOLDSHÅNDTERINGSS

Relaterte systemer 

Dette avsnittet gir en kort beskrivelse av noen av systemene som har lignende funksjonalitet 
som vi forestiller oss at DPG 2.0
noen av dem tidligere, og delvis fordi de 
kaller seg for innholdshåndteringssystemer, mens noen av dem kaller seg 
mellom disse to begrepene er uklart, og det finnes ingen fastlagte definisjoner av hva som er 
det ene og hva som er det andre. 

Vertical Site 

Vertical Site er et kommersielt portalverktøy skrevet i Java, utviklet av det norske selskapet 
Enonic [9]. Programvaren tilbyr et komplett system for innholdshåndtering, og er basert på 
åpne industristandarder. Løsningen benyttes av flere store norske selskaper, blant annet 
Norsk Tipping, Tine og Gjensidige.

Vertical Site bruker XSLT-maler, noe som vi synes fungerer godt for å transformere data til 
innhold i riktig format. Applikasjonen benytter imidler
teknologi sammen med Java-
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delen av systemet består av fire deler: et sentralt repositorium for å lagre 
innholdet, som en relasjonell database eller en XML-database - gjerne kombinert med et 
fiillager for binære filer; et administrasjonssystem som setter opp og konfigurerer systemet; 
en arbeidsflytdel som styrer arbeidsflyten i systemet (for eksempel skriving av utkast
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vanskelig å forstå, vanskelig å bruke og som en ”feil” bruk av XSLT i henhold til XSLT-
teknologiens formål. 

Dette portalverktøyet bruker Java Content Repository (JSR-170) [10] som underliggende 
persistensteknologi. Dette ser ut til å fungere godt, spesielt i forbindelse med XML-baserte 
data, siden Java Content Repository bruker XML som internt lagringsformat og XPath som 
spørrespråk. Denne type teknologi kan være aktuell i den nye versjonen av DPG-en. 

SiteVision 

SiteVision er et annet kommersielt portalverktøy skrevet i Java, utviklet av det svenske 
selskapet Senselogic [11]. Selskapet har Rikard Öberg i spissen, en kjent skikkelse i Open 
Source-miljøet. Systemet fokuserer på brukervennlighet og fleksibilitet, samtidig som det har 
mye avansert funksjonalitet. Applikasjonen benyttes av mange aktører, hovedsaklig fra 
Norge og Sverige, inkludert BaneTele, Levi Strauss og Biltema. 

SiteVision benytter portlets (JSR-168) for å inkludere funksjonalitet på nettsider, og har en 
egen GUI-editor for å legge inn og plassere de ulike portlet-ene skrevet som et Java applet. 
Dette virker stort sett bra, og kan være et alternativ for oss når vi skal legge inn plugin-
funksjonalitet i DPG-en. 

Løsningen bruker den objektbaserte databasen db4o [12] for interne data, og overlater til 
utviklerne av portlets å velge persisensteknologi selv. Applikasjonen benytter seg av Velocity 
som språk for maler. Dette synes vi fungerer på en god måte, og et langt bedre alternativ enn 
å ha malene i JSPX-format, slik som DPG 1.0 har. 

Plone 

Plone er et Open Source innholdshåndteringssystem som er lisensiert under lisensen GNU 
General Public Licence (GNU) [13]. Det er basert på applikasjonsserveren Zope [14] og 
skrevet i programmeringsspråket Python.  

Plone bruker sin egen teknologi for å inkludere funksjonalitet, kalt add-ons. Plone kommer 
med Zopes interne, objektbaserte database (ZODB) som standard persistensteknologi, men 
kan også settes opp med de fleste relasjonelle databaser.  

Systemet har sitt eget språk for maler. Dette innebærer at det kan spesialtilpasses 
applikasjonen, men også at utviklere som skal bruke systemet må lære seg et ekstra, 
propritært språk for å kunne skrive maler i Plone. Dette vil vi prøve å unngå i utviklingen av 
den nye DPG-en så langt det lar seg gjøre. 

2.2:  PRESENTASJONSMØNSTRE 

Konsept 

DPG-en er basert på konseptet om presentasjonsmønstre, en ide som ble fremlagt av Khalid 
Mughal i 2003 [15]. Drivkraften bak ideen om presentasjonsmønstre var å promotere 
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gjenbruk, både av innhold og av strukturen til nettsider. Siden JAFU-prosjektet er tett knyttet 
opp mot fjernundervisning, var gjenbruk av nettsider for kurs det mest fremtredende. På 
institutt for informatikk var situasjonen (og er enda, til en viss grad) at hver foreleser laget 
sine egne kurssider fra bunnen av, skrevet i HTML. Hver gang foreleseren skulle lage nye 
kurssider, tok de gjerne kurssidene fra et annet kurs, kopierte dem og byttet ut innholdet. 
Nettsider for kurs er stort sett strukturelt like: De har en forside, et sted å poste meldinger, en 
side med kontaktinformasjon, en fremdriftsplan og andre elementer. Det er kun innholdet 
som er forskjellig, og gjerne også utseendet på sidene. Mughal så at denne strukturen kunne 
formaliseres i et presentasjonsmønster. 

 

 

FIGUR 2-2: TO PRESENTASJONSMØNSTRE OG TO SETT MED INNHOLD KAN GI FIRE 
FORSKJELLIGE PRESENTASJONER 

En enkel måte å beskrive et presentasjonsmønster på, er at det er et regelsett for hvordan 
innholdet i en presentasjon skal struktureres, renderes og navigeres i. Til et 
presentasjonsmønster hører en eller flere presentasjoner. Hver av disse avgjør hva slags 
innhold, layout og utseende presentasjonen har, i tillegg til hvilket mønster den bruker. Med 
andre ord kan flere presentasjoner som deler samme presentasjonsmønster ha vidt forskjellig 
innhold, layout og utseende. Som vi ser i Figur 2-2, kan både innhold og 
presentasjonsmønster gjenbrukes. Alt som skal til er at innholdet er strukturert i henhold til 
strukturen presentasjonsmønsteret dikterer. 

Presentasjonsmønstre i  DPG 1.0 

Både presentasjonsmønster- og presentasjonsspesifikasjonen ble begge definert ved hjelp av 
XML-dokumenter.  Strukturen på disse XML-dokumentene ble validert ved hjelp av XML 
Schema, dette for å hindre at XML-dokumenter med ugyldig struktur blir lastet inn i 
systemet. 
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Presentasjonsmønsterspesifikasjonen

Presentasjonsmønsterspesifikasjonen består av tre hovedkomponenter
mellom disse ser vi i Figur 

• View 
• Content-viewer
• Perspective

FIGUR 2-3: SAMMENHENGEN MELLOM 
PRESENTASJONSMØNSTER

View 

Formålet med et view er å definere logiske navn til bestemte steder i datastrukturen. Det 
logiske navnet kan deretter brukes av de andre komponentene i mønster
XPath-uttrykk brukes for å bestemme posisjonen til stedet informasjonen ligger. 

I Eksempel 2-1 ser man hvordan et view kan defineres. Først tildeler man view
navn, studentsView . Dere

Presentasjonsmønsterspesifikasjonen 

Presentasjonsmønsterspesifikasjonen består av tre hovedkomponenter
Figur 2-3. 

viewer 
Perspective 

SAMMENHENGEN MELLOM DE FORSKJELLIGE KOMPONENTENE SOM INNGÅR 
PRESENTASJONSMØNSTER (FRA ESPELID, 2004) 

Formålet med et view er å definere logiske navn til bestemte steder i datastrukturen. Det 
logiske navnet kan deretter brukes av de andre komponentene i mønster

uttrykk brukes for å bestemme posisjonen til stedet informasjonen ligger. 

ser man hvordan et view kan defineres. Først tildeler man view
. Deretter benyttes XPath for å få tak i alle personer av typen student. 

Presentasjonsmønsterspesifikasjonen består av tre hovedkomponenter.  Sammenhengen 

 

ONENTENE SOM INNGÅR I ET 

Formålet med et view er å definere logiske navn til bestemte steder i datastrukturen. Det 
logiske navnet kan deretter brukes av de andre komponentene i mønster-spesifikasjonen. 

uttrykk brukes for å bestemme posisjonen til stedet informasjonen ligger.  

ser man hvordan et view kan defineres. Først tildeler man view-et et logisk 
tter benyttes XPath for å få tak i alle personer av typen student. 
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Til slutt oppgir man hvilket element som skal benyttes som unik id for å skille de forskjellige 
studentene fra hverandre.  

 

 

Content-viewer 

Denne komponenten bestemmer hvordan et view skal renderes. Den tar det logiske navnet til 
et view og knytter det opp mot en bestemt transformasjonsfil (XSLT). Det er mulig å 
opprette forskjellige content-viewere for ett og samme view, noe som gjør det mulig å rendre 
samme informasjon på forskjellige måter.  

I Eksempel 2-2  definerer man en content-viewer med navnet listOfAllStudentsViewer , 
som benytter seg av view-et studentsView , som er vist i Error! Reference source not 
found.. I content-path-attributten, velger man hvilken node som skal være startnoden som 
skal brukes under XSLT-transformasjonen. Her oppgir man også hvilket XSLT-dokument 
som skal benyttes til selve transformasjonen. 

 

Perspective 

Et perspective gjør det mulig å gruppere relaterte views og content-viewers. Det er mulig å 
ha flere perspectives i en og samme presentasjon, som hver kan inneholde ulike 
kombinasjoner av views og content-viewers. Et perspective tilsvarer en bestemt HTML-side 
som kan vises i presentasjonen.  

I Eksempel 2-3 er det definert et perspektiv ved navn studentList . Den inneholder tre 
elementer. To av disse er views og det siste er en content-viewer. Hovedmålet med dette er å 

<content-viewer name="listOfAllStudentsViewer"> 

   <view-mapping> 

      <view-name>studentsView</view-name> 

      <content-path>.</content-path> 

      <transform-by>studentListTransformer.xslt</tr ansform-by> 

   </view-mapping> 

</content-viewer> 

<view name="studentsView"> 

   <content-path>//person-list[@type=’student’]</co ntent-path> 

   <identified-by>@personID</identified-by> 

</view>  

EKSEMPEL 2-2: KONFIGURASJON AV EN CONTENT-VIEWER 

EKSEMPEL 2-1: KONFIGURASJON AV ET VIEW 
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definere gruppering. Implementasjonen av mønsterspesifikasjonen i DPG 1.0 fraviker 
imidlertid betydelig fra hvordan dette er definert i 

 

Presentasjonsspesifikasjonen

Figur 2-4 viser hvilke komponenter som inngår i en presentasjonsspesifikasjon. Som man ser 
er det tre hovedkomponenter:

• Content 
• Layout 
• Style 

FIGUR 2-4: KOMPO

<perspective name="studentList">

   <view- name>infoView

   <view- name>contactView</view

   <content-viewer -

            listOfAllStudentsViewer

   <content-viewer -

</perspective> 

EKSEMPEL 

definere gruppering. Implementasjonen av mønsterspesifikasjonen i DPG 1.0 fraviker 
imidlertid betydelig fra hvordan dette er definert i [2]. 

sjonsspesifikasjonen 

viser hvilke komponenter som inngår i en presentasjonsspesifikasjon. Som man ser 
er det tre hovedkomponenter: 

 

: KOMPONENTENE SOM INNGÅR I EN PRESENTASJONSSPES

<perspective name="studentList">  

name>infoView </view-name> 

name>contactView</view -name> 

- name>  

listOfAllStudentsViewer  

- name> 

EKSEMPEL 2-3: DEFINISJON AV ET PERSPECTIVE 

definere gruppering. Implementasjonen av mønsterspesifikasjonen i DPG 1.0 fraviker 
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Content 

I denne komponenten oppgir man hvilke innholdsfiler (XML-dokumenter) som inngår i 
presentasjonen. Eksempel 2-2 viser et eksempel på dette. Alle filer som inngår i 
presentasjonen må listes under <content> -taggen. Dersom en innholdsfil ikke er med i 
listen, vil den heller ikke kunne benyttes i et view eller view-handler, og innholdet vil 
dermed ikke bli tilgjengelig for resten av systemet. 

 

 

Layout 

Layout definerer en kobling mellom et perspektiv og en layout-fil, i dette tilfelle en JSPX-
side. Error! Reference source not found.viser et eksempel på hvordan dette gjøres. Vi ser 
hvordan i Eksempel 2-5: 

 

 

Style 

Hver presentasjon har muligheten til å definere et stilark (CSS). Dette gjør det mulig for 
presentasjoner å ha forskjellig utseende, selv om de benytter samme mønsterdefinisjon. viser 
hvordan man setter stilark. 

 

 

<layout-mapping> 

   <perspective-name>studentsPerspective</perspecti ve-name> 

   <layout-template>studentLayout.jspx</layout-temp late> 

</layout-mapping> 

EKSEMPEL 2-5: KONFIGURASJON AV LAYOUT-MAPPING 

EKSEMPEL 2-4: DEFINISJON AV CONTENT 

EKSEMPEL 2-6: KONFIGURASJON AV STYLESHEET 
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2.3:  DPG 1.0 

Historikk 

I begynnelsen av JAFU-prosjektet var det ingen verktøy på plass for å kunne holde 
fjernundervisningskurs. En sentral del av prosjektet ble – og er fremdeles - dermed å utvikle 
og tilpasse en samling av relaterte applikasjoner for å støtte gjennomføringen av slike kurs. 
Disse verktøyene ble gradvis utviklet og videreutviklet gjennom ulike master-, hovedfags- og 
doktorgradsoppgaver, prosjekter i fagene INF112 - Systemkonstruksjon og INF219 – 
Praktisk prosjekt i programmering og betalt arbeid. Ved oppstarten av denne oppgaven hører 
følgende verktøyene i Tabell 4-1 til JAFU-prosjektet. 

Navn på system Beskrivelse Sist gjort arbeid på 

Dynamic Presentation 
Generator (DPG) 

Innholdshåndteringssystem 
(CMS) 

Elektronisk kompendium-
prosjektet (finansiert av 
SEVU) 2006-2007 

Webucator 2.0 System for administrasjon av 
brukere 

Masteroppgaven ”Webucator 
2.0 – a courseadministration 
system” av Preben Solheim, 
fullført 2006 

SYSTEKON System for kontrollspørsmål 
og interaktive prøver 

INF112-prosjekt vår 2007 

MVNForum  Forumløsning  (ikke utviklet ved JAFU) 

TABELL 2-1: VERKTØY SOM HØRER TIL JAFU-PROSJEKTET 

DPG 1.0 ble skrevet av Yngve Espelid i 2004 som en del av masteroppgaven hans, og 
ferdigstilt i 2004. Dette arbeidet er beskrevet i [2]. Espelid baserte noe av arbeidet sitt på 
resultatene til flere andre hovedfagsoppgaver og doktorgradsavhandlinger skrevet ved 
instituttet, spesielt [16] og [17], som omhandlet lignende prosjekter kalt henholdsvis JPGen 
og PMM. Mer informasjon om disse prosjektene finnes i kapittel 2 av [2], som inneholder en 
sammenligning av de to prosjektene, og i de respektive oppgavene til Cruickshanks og Berg. 
All koden til Espelids DPG var imidlertid skrevet fra bunnen av, det var kun ideene fra de 
foregående systemene som ble brukt og videreutviklet  i hans oppgave. 

DPG 1.0 har gjennomgått endel vedlikeholdsarbeid etter Espelids oppgave. Sommeren 2005 
foregikk det arbeid med utarbeidelse av systemdokumentasjon, retting av noen programfeil, 
refaktorering av deler av koden, og det ble påbegynt reimplementasjon av presentasjonslaget 
i MVC-rammeverket Spring MVC. Dette arbeidet ble imidlertid ikke videreført, da det 
senere det året ble bestemt at det skulle foretas en fullstendig reimplementasjon av DPG: 
DPG 2.0. 
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En modifisert versjon av DPG-systemet er også blitt tatt i bruk i andre sammenhenger enn 
JAFU-prosjektet. Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), også ved Universitetet i 
Bergen, fattet interesse med verktøyet, og ville undersøke om det var mulig å bruke det til 
fjernundervisningskurs tilknyttet juridisk fakultet. Videreutviklingen av DPG-en startet for 
fullt i 2007 og ble ferdigstilt til kursstart høsten samme året. Kurset som ble avholdt ved 
høsten ble vellykket, og våren 2008 ble det avholdt to ytterligere juridiske nettkurs. Dermed 
fikk man ytterligere demonstrert nytteverdien med presentasjonsmønstre og generiske 
systemer, og både sterke og svake sider med den nåværende DPG-implementasjonen ble 
avdekket.  

Overordnet arkitektur 

DPG 1.0 er delt inn i to hoveddeler (se Figur 2-5): Dynamic Presentation Engine (DPE) og 
Repository Administration Tool (RAT). Begge disse bruker et sentralt repository som 
datakilde. Dette repositoriet er en katalog på filsystemet med en forhåndsdefinert 
katalogstruktur. På grunn av problemer med kompilering av JSP-er og Tomcat og nedlasting 
av filer for brukere, må denne katalogen ligge inne i applikasjonens katalog i ”webapps”-
katalogen til Tomcat. 

 

FIGUR 2-5: OVERORDNET ARKITEKTUR I DPG 1.0 

DPE er komponenten som er ansvarlig for å rendere innhold og vise det til vanlige brukere. 
Det er altså ikke mulig å manipulere innhold ved å gå gjennom DPE-en i DPG 1.0. RAT er 
komponenten som er ansvarlig for å tilby redigering av innhold, presentasjoner og 
presentasjonsmønstre, samt opprettelse av nye presentasjoner og presentasjonsmønstre. RAT 
kan også håndtere brukere (legge til, fjerne, gi rettigheter til), men denne funksjonaliteten er 
blitt lite brukt.  

DPG 1.0 er delt opp i to lag (se Figur 2-6): Et presentasjonslag og et persistens- og 
tjenestelag. Presentasjonslaget har som ansvarsområde å vise brukeren riktige jsp-sider, å 
holde orden på hvor i presentasjonen brukeren befinner seg (tilstand), og å delegere 
hoveddelen av arbeidet til persistens- og tjenestelaget. Dette laget inneholder all forretnings- 
og persistenslogikken. Lagets ansvarsomårder inkluderer blant annet å utføre create-, 
retrieve, -update,- og delete-operasjoner (CRUD) på presentasjoner, patterns og brukere, å 
parse XML-data for å bygge objekter og tilstandshåndtering. 
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FIGUR 2-6: DEN OVERORDNEDE LAGINNDELINGEN I DPG 1.0 

Presentasjonslaget til DPG-en bruker designmønsteret Front Controller [18], både i DPE- og 
RAT-delen av applikasjonen. Begge disse ble implementert med en servlet som delegerte 
arbeid videre til resten av applikasjonen. Espelid benyttet ikke noe MVC-rammeverk til 
implementasjonen av presentasjonslaget. Presentasjonslaget til DPE er imidlertid nå 
implementert i Spring MVC, som en del av en refaktorering foretatt etter Espelid var ferdig 
med oppgaven. 

I persistens- og tjenestelaget til DPG 1.0 er designmønsteret Singleton [19] mye brukt. Ved 
oppstart av applikasjonen lastes nemlig alle presentasjonsmønstre og alle presentasjoner inn i 
minnet, og en slik form for ressursbruk vil man naturligvis at kun skal skje en gang. Dette er i 
bunn og grunn en primitiv erstatning for caching, og er sannsynligvis gjort for å forbedre 
ytelsen på applikasjonen. Det er ikke brukt noen form for rammeverk i denne delen heller, 
verken til tjeneste- eller persistensdelen. Selve persisteringen av dataene skjer i form av flate 
XML-filer. Ingen form for transaksjonshåndtering er implementert (for eksempel i form av 
låsing). 

Brukere og autentisering 

DPG 1.0 opererer med tre grupper av brukere:  

• Readers, som har tilgang til å lese informasjon 
• Publishers, som har tilgang til å endre informasjon 
• Administrators, som har tilgang til å endre struktur på informasjon (mønster), i tillegg til 

å administrere de andre brukerne og opprette nye presentasjoner og mønstre.  

Tilgang for Readers og Publishers er på en per-presentasjon-basis. Det vil si at man blir 
definert som Reader eller Publisher i en presentasjon, og dermed ikke har tilgang til å vise de 
andre presentasjonene som finnes i systemet, med mindre man er definert som Reader eller 
Publisher i dem. Administratorer har tilgang til å administrere alle presentasjoner som finnes 
i systemet. En Publisher har alle rettigheter som en Reader har i en gitt presentasjon, og en 
Administrator har alle rettigheter som Publishers har. 
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Autentiseringen foregår via Tomcat, satt opp med et JDBC Realm. [20] Denne er backet av 
en PostgreSQL-database som inneholder brukernavn og passord. Denne mekanismen sørger 
imidlertid bare for å finne ut om en bruker har tilgang til systemet i det hele tatt. 
Informasjonen om hvilken brukergruppe en bruker tilhører på en gitt presentasjon defineres 
på presentasjonsbasis i to filer som heter henholdsvis readers.xml  og publishers.xml , 
og ligger i roten til katalogen til hver presentasjon. Disse har en enkel XML-struktur som 
inneholder brukernavnene til dem som har rettigheter som henholdsvis Reader og Publisher. 
Disse filene har ingen synkronisering med databasen, og må derfor oppdateres manuelt. 
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KAPITTEL 3:  ERFARINGER FRA DPG 1.0 

3.1:  INTRODUKSJON 

Som det har blitt nevnt i introduksjonskapittelet, hadde DPG 1.0 mange feil og mangler som 
førte til at det til slutt ble besluttet å skrive en ny versjon fra bunnen av. Mange av disse var 
krav til systemet som hadde kommet til etter at DPG 1.0 var ferdig implementert, og kunne 
derfor vanskelig forutsees av utvikleren av applikasjonen. DPG 1.0 hadde også ganske mye 
funksjonalitet i forhold til hvor lang tid det ble brukt på å utvikle applikasjonen, og det sier 
seg kanskje selv at dette har gått på bekostning av noe. Opprinnelig var DPG 1.0 ment som 
en prototype for å teste om konseptet med presentasjonsmønstre fungerer. 

Forfatteren har selv vært involvert i mange aspekter av DPG 1.0: Vedlikehold av kode, 
skriving av nytt presentasjonsmønster for kompendier og drift av systemet for 
fjernundervisningen. Dette kapittelet handler om ulempene ved DPG 1.0, de gode ideene vi 
vil ta med oss videre, et grunnlag for valget vi gjorde da vi bestemte oss for å skrive 
applikasjonen på nytt, og til slutt best practices. 

3.2:  PROBLEMENE MED DPG 1.0 

Dårlig modularisert og lite fleksibel arkitektur 

Hvordan arkitekturen til DPG 1.0 ser ut har blitt gjennomgått i kapittel 2.2. Hovedproblemet 
med denne arkitekturen er mangel på lagdeling av applikasjonen. Persistenslaget er ikke skilt 
fra tjenestelaget, noe som fører til at det er en kjempeoppgave å bytte persistensstrategi. Som 
man kan lese om i [2], måtte Espelid på slutten av arbeidet med masteroppgaven bytte fra å 
bruke en XML-database som lagringsmedium til å benytte flate filer i filsystemet. Dette har 
sannsynligvis vært en enorm jobb. I tillegg har mye persistenslogikk har blitt duplisert, noe 
som forvansker vedlikeholdet. Dersom man skulle ønske å gjenbruke noen av klassene byr 
dette på vanskeligheter, da de har langt mer enn ett ansvarsområde. 

Det kom også fram under vedlikeholdet av DPG 1.0 at lagdelingen ikke er fulgt strengt. Det 
ble funnet flere referanser til objekter som tilhører Servlet-spesifikasjonen i det kombinerte 
tjeneste- og persistenslaget, for eksempel instanser av HttpServletRequest  [21]. Dette er 
klart noe som tilhører presentasjonslaget, og som ikke bør forekomme i de underliggende 
lagene. 

Det er en svært høy grad av kobling mellom de forskjellige delene av applikasjonen. De 
konkrete klassene i persistens- og tjenestelaget implementerer riktignok interfaces, men disse 
interfacene blir ikke brukt i instansieringen av objektene. Det er heller ikke brukt noen form 
for mekanisme eller rammeverk for å redusere koblinger eller å sentralisere opprettelse av 
objekter, som for eksempel designmønsterne Factory/Abstract Factory [19], Service Locator 
[22] eller Dependency Injection. [23] 
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Ingen bruk av rammeverk 

Espelid gjorde ikke bruk av noen rammeverk da han skrev DPG 1.0. Dette gjør at det blir 
mer kode i hovedsystemet, fordi det også må gjøre jobben som rammeverk kan gjøre, pluss at 
den ikke er av samme kvalitet som rammeverket – velrenommerte rammeverk er skrevet av 
en gruppe eksperter, og er også brukt av så mange at den høyst sannsynlig har færre 
programfeil enn kode skrevet av en enkelt utvikler på mastergradsnivå. I tillegg bidrar mange 
rammeverk til bedre arkitektur og modularisering av koden. Eksempler på slike rammeverk 
er generelle rammeverk som Spring Framework [24] eller EJB [25], MVC-rammeverk som 
Struts [26], Spring MVC [24] og Java Server Faces [27] og persistensrammeverk som 
Hibernate [28] eller TopLink [29]. Noen av disse rammeverkene fantes imidlertid ikke i 
2003, da Espelid påbegynte DPG 1.0, så det ville vært umulig for ham å ta dem i bruk da han 
skrev oppgaven. 

Lite brukervennlig grensesnitt 

Brukergrensesnittet i DPE er diktert av hvordan presentasjonsmønsteret og presentasjonen er 
satt opp, så det er ingenting å utsette på det. Brukergrensesnittet i RAT er imidlertid en annen 
historie. Merk at dette ikke er en fullstendig gjennomgang av brukergrensesnittet i RAT. Her 
pekes kun de mest åpenbare og grove feilene ut.  

RAT bruker primært dropdown-bokser for navigasjon (se Figur 3-1), noe som ikke er en 
standard måte å navigere i en web-applikasjon på. Majoriteten av brukere av 
webapplikasjoner er vant med å navigere via hyperlinker, som er den standard måten å 
navigere mellom ulike HTML-sider på. 

 

FIGUR 3-1: NAVIGASJON I RAT-DELEN AV DPG 1.0 

Det klart største problemet med brukergrensesnittet er imidlertid at for å kunne redigere eller 
legge til innhold på sidene, må brukeren være i stand til å skrive XML. Dette er det et fåtall 
av brukere som kan, og dermed har oppdatering av nettsidene til nå vært forbeholdt 
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programmerere. Det er behov for en editor som er lettere å bruke for brukere uten spesiell 
teknisk innsikt: Enten i form av en WYSIWYG-editor, eller en editor som kan behandle et 
enkelt markup-språk, som for eksempel BBCode [30]. 

Mange klasser med for stort ansvarsområde 

Klasser med for stort ansvarsområde er et gjennomgående problem i DPG 1.0. Dette strider 
imot det Robert Martin [31] kaller The Single-Responsibility Principle: ”A class should have 
only one reason to change”. Det finnes mange klasser som bryter med dette i DPG 1.0 – det 
mest graverende eksempelet er kanskje servlet-klassen som tjener som Front Controller til 
RAT-en. Det er godt over 1000 linjer lang, og har to metoder: doPost()  og doGet() . 
Dette kunne med fordel vært delt opp i flere klasser som hver hadde ansvar for en spesifikk 
del av RAT-en.  Et annet eksempel er klassen PatternManager . Denne klassen 
håndterer all oppretting, oppdatering, lasting og sletting av  presentasjonsmønster-
spesifikasjoner, i tillegg til å utføre presentasjonsmønsterrelatert forretningslogikk. Dette er 
selvsagt relatert til punktet om dårlig arkitektur. 

All datalagring er filsystembasert 

Dette har mange ulemper, og vil bli gjennomgått i detalj i kapittel 6. Overordnet kan man si 
at filsystemet ikke er laget med tanke på transaksjonshåndtering, og at dette gjør at DPG-ens 
persisterte data kan bli korrupte. Filsystem-lagring er heller ikke spesielt effektivt med tanke 
på søk i større datamengder, da filer på filsystemet ikke er optimalisert for dette på samme 
måte som for eksempel en relasjonell database er. 

Repositoriet har en fast plassering 

Problemstillingene relatert til dette vil også bli gjenomgått i detalj i kapittel 6. Kort 
oppsummert krever DPG 1.0 at dataene lagres sammen med applikasjonen. Dette er en 
uheldig kobling, da man ofte vil oppdatere applikasjonen, men beholde innholdet som ligger 
der. 

Sikkerhetshull 

Sikkerhetsproblemene i DPG 1.0 er for det meste relaterte til problemene som ble nevnt i 
forrige avsnitt: At repository-katalogen må ligge i applikasjonens katalog, og at sidelayout er 
definert i JSPX. Det første problemet er at absolutt alle data ligger åpent for alle som kan 
finne URL-en til filen det er snakk om. Designmønsteret Single Access Point, som beskrevet 
i [32], er forsøkt implementert ved hjelp av Tomcat-autentisering. Imidlertid har utvikleren 
av systemet enten ikke tenkt på at stier til filer også er en vei inn i applikasjonen, eller trodd 
at siden URL-ene ikke er kjent, er filene trygge. Dette kalles ”Security/Authorization by 
obscurity” [33], og er ikke en god måte å beskytte ressurser på. Siden DPG-en ikke har noen 
form for sikkerhetsovervåkning, vet vi ikke hvor mange (om noen) brudd på sikkerheten som 
har skjedd på grunn av dette. 
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Dette sikkerhetshullet har to konsekvenser: For det første kan alle få tak i alle ressurser 
(bilder, PDF-dokumenter etc) som hører til presentasjoner, uavhengig av om de er logget inn 
eller ikke. Dette fører til at det ikke er trygt å legge ut materiale man ikke vil risikere at alle 
skal få tak i, som for eksempel opphavsrettbeskyttet materiale, fasiter til obligatoriske 
oppgaver eller kursmateriell i kurs som folk vanligvis må betale for. For det andre går det an 
å få tak i DPG 1.0s interne data. Dette inkluderer filene nevnt i kapittel 2, som inneholder 
navn på brukere som har forskjellige rettigheter. Disse filene inneholder riktignok ikke 
passord, men dersom noen skulle ønske å bryte seg i applikasjonen, ville de ha kommet langt 
ved å ha en liste over brukernavn. Slike data bør beskyttes på en eller annen måte, og bør 
definitivt ikke være tilgjengelig fra et webgrensesnitt. 

Et annet stort sikkerhetsproblem er at siden sidemaler skrives i JSPX, har alle som har – eller 
skaffer seg – publisher-rettigheter tilgang på et fullblods programmeringsspråk internt i 
applikasjonen. Siden man ved hjelp av scriptlet-tagger kan skrive ren javakode inne i JSPX-
sider, er det faktisk mulig å gjøre  ting som for eksempel å koble seg opp mot databasen og 
skrive ut en liste over alle brukernavn og passord, eller å simpelthen kalle System.exit(0)  
og krasje hele Tomcat-serveren. En løsning på dette ville vært å benytte et mindre kraftig 
språk for sidemaler. 

Manglende og mangelfull feilhåndtering 

Feilhåndtering er åpenbart et område det har blitt lite fokusert på i utviklingen av DPG 1.0, 
og applikasjonen har flere mangler i forbindelse med dette. 

I DPG 1.0-koden er det flust med bruk av mekanismen try-catch, der catch-blokken fanger 
alle unntak og ”svelger” dem, enten ved at catch-blokken er tom eller ved at den kun 
inneholder et kall til printStacktrace() -metoden i Exception-klassen. Dette fører til at 
brukergrensesnittet virker irresponsivt for brukeren når det oppstår en feil: Man klikker på 
noe, og så skjer det ingenting. Her burde applikasjonen enten forsøke å gjøre noe med feilen 
eller kaste enten dette unntaket eller et egendefinert unntak videre, som klart forteller hvilken 
feil som har oppstått. 

Det er også noen unntak som ikke fanges i det hele tatt, og som brukeren av applikasjonen får 
servert rett i nettleseren. Dette gjelder blant annet NullPointerExceptions som dukker opp av 
og til i DPE-en, og som ingen har klart å finne årsaken til, og flere steder i RAT. Spesielt i 
pattern-redigeringen er dette tydelig, da man får NullPointerExceptions dersom man ikke har 
klart å definere mønsteret riktig. Dette kunne vært løst med bedre sjekking av feil, og en 
feilmelding som på en god måte forteller mønsterdesigneren hva som har blitt gjort galt. 

I ytterste instans er det alltid noen feil som man ikke kan forutse, og som man ikke på noen 
måte kan gjøre noe med. Et eksempel på dette er om databasen ikke er tilgjengelig. Dette kan 
håndteres ved hjelp av et Intercepting Filter [22]  på servlet-nivå som fanger opp alle unntak 
og dirigerer brukeren til en generisk feilside. 

De feilmeldingene som gis, er ofte vanskelige å forstå, spesielt de som oppstår i forbindelse 
med redigeringen av XML. Her får man i praksis spyttet ut feilmeldingen som XML-parseren 
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gir når den ikke klarer å parse filen. Feilmeldingene burde i høyeste grad være mer beregnet 
på mennesker med normal datakunnskap. 

Ingen mulighet til å skjule deler av siden for Readers 

DPG 1.0 har ingen funksjonalitet for å gjøre deler av siden usynlig i enkelte presentasjoner. 
For eksempel holdt vi to fjernundervisningskurs et år der det ene kurset hadde et tilknyttet 
system for løsing av flervalgsoppgaver, mens det andre ikke hadde det. Disse kunne dermed 
ikke bruke det samme presentasjonsmønsteret, siden mønsteret dikterte at alle presentasjoner 
av kurs-mønsteret skulle ha et perspektiv kalt ”Flervalgsoppgaver”. Dette til tross for at 
strukturen ellers var lik. Det burde gå an å slå av og på enkelte perspektiver, eller kanskje til 
og med enkelte views, slik at de eventuelle deler av presentasjonsmønsteret som ikke trengs, 
kunne vært tatt vekk uten å måtte lage et nytt mønster. Presentasjonsmønsterkonseptet bør 
med andre ord utvides. 

Prematur optimalisering og lite effektiv minnebruk 

Når DPG 1.0 startes opp, lastes alle presentasjonsmønstre og presentasjoner inn i minnet. 
Dette inkluderer også innholdet i presentasjonene, men ikke ressurser som bilder, opplastede 
filer etc. Dette fører til at systemet blir svært raskt, siden det bare parser xml-filene en gang 
og aldri må lese noe fra disk før det kan returnere en side, men det fører også til en 
unødvendig høy minnebruk. Systemet har per i dag aldri kjørt med mer enn fire relativt små 
presentasjoner (under 2MB), så det har så langt gått greit, men det vil definitivt by på 
problemer når vi får flere og større presentasjoner. 

Siden denne formen for forhåndslasting er minnekrevende, har Espelid sikret seg mot at det 
skal skje flere enn en gang ved å bruke designmønsteret Singleton [19]. Imidlertid har DPG 
1.0 også fått problemene ved å bruke Singleton – ved at den laster ressurser på forhånd, så 
bruker den ressurser før noen har bedt om dem. For eksempel views som sjeldent blir vist, 
blir fremdeles liggende i minnet for så lenge som applikasjonen kjører, og det er unødig 
ressursbruk. Det er også antatt at det er minnelekkasje(r) i DPG 1.0, siden applikasjonen 
under kjøring forbruker mer og mer minne, helt til den har brukt det opp. Siden DPG-en da 
feiler med en OutOfMemoryException , har dette ført til at applikasjonen må omstartes med 
jevne mellomrom. I fjernundervisningen i år, som har ca 30 brukere, skjer dette annenhver 
uke. 

Ingen katalogstruktur for ressursfilene 

Ressursene som er nedlastbare for Readers, så som artikler i pdf-format og zippede 
kildekodearkiver, er delt opp på en ”per-presentasjons-basis”. Dette vil si at hver 
presentasjon har en egen katalog for ressursfiler. Denne katalogen har en flat struktur, det vil 
si at det ikke går an å organisere ressursfilene i underkataloger. Dette fører til at når det 
etterhvert blir mange ressurser som hører til en presentasjon, er det vanskelig å finne den 
rette. Dette ble påtenkt etter at DPG 2.0 ble satt i drift, da man kom opp i et tosifret antall 
ressursfiler og begynte å finne det vanskelig å finne igjen de filene man lette etter. 
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Ustandard bruk av POST- vs GET-data 

[34] sier dette om forskjellen på POST- og GET-data: ” If the processing of a form is 
idempotent (i.e. it has no lasting observable effect on the state of the world), then the form 
method should be GET. Many database searches have no visible side-effects and make ideal 
applications of query forms. If the service associated with the processing of a form has side 
effects (for example, modification of a database or subscription to a service), the method 
should be POST.” 

DPG 1.0 bruker i stor grad POST-data til å navigere på sidene. Dette gjelder kun RAT-delen 
av applikasjonen, da DPE-delen ble refaktorert til å bruke GET-data i navigasjon som en del 
av refaktoreringen sommeren 2006. Dette fører til flere problemer. For det første er det 
umulig for en bruker å bokmerke en side, da all informasjon om hvor en befinner seg blir 
sendt skjult. For det andre reagerer enkelte nettlesere når man bruker fram- og 
tilbakeknappene til å navigere på siden, og gir en feilmelding, da det normalt ikke er ønskelig 
for brukeren å navigere tilbake til webskjemaer som er ferdigutfylt og sendt inn. For det 
tredje ville det vært nærmest umulig å sette opp en fungerende cache på servlet filter-nivå, da 
URL-en alltid er den samme uansett hvor i RAT-en man befinner seg.  

Å refaktorere RAT-en til å bruke GET-data i navigasjon er en relativt stor oppgave, da 
controlleren til dette delsystemet er godt over 1000 linjer lang, dårlig dokumentert og 
vanskelig å lese. Her måtte man ha delt opp i mange controllere, hver med sin klart 
avgrensede oppgave. 

Direkte programfeil (bugs) 

DPG 1.0 har en god del programfeil. Noen av dem har blitt fikset på i løpet av applikasjonens 
levetid, men det er mange som gjenstår. Det som er mest fremtredende for brukere som 
tilhører brukergruppen Readers, er at det av og til kommer opp et NullPointerException når 
man forsøker å laste et view. Årsaken til denne feilen er ikke kjent. Den er blitt forsøkt fikset 
flere ganger, men det samme NullPointerException-et dukker alltid opp igjen. 

For brukere som skal lage og redigere presentasjonsmønstre og presentasjoner er situasjonen 
langt verre. For det første er det noen funksjoner som kun oppdaterer XML-filene, men ikke 
tilstanden til objektene som representerer XML-filene, slik at brukergrensesnittet ikke endrer 
seg selv om man utfører en handling. Siden alt innhold av XML-filene er cachet (Se under 
Prematur optimalisering og lite effektiv minnebruk), og denne cachen kun oppdateres ved 
oppstart av applikasjonen, må man faktisk reloade applikasjonen for å kunne se enkelte 
endringer man har gjort. Særlig i funksjonaliteten for redigering av presentasjonsmønstre ser 
vi disse feilene, og det har i praksis ført til at man ikke kan bruke  den, men må redigere alle 
filer som tilhører presentasjonsmønsteret for hånd. 

Vanskelig å utvikle presentasjonsmønstre 

Som en del av SEVU-prosjektet ble det utviklet et nytt presentasjonsmønster for elektroniske 
kompendier. Arbeidet med det nye presentasjonsmønsteret viste oss at det i praksis var 
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umulig å utvikle et presentasjonsmønster uten å utvikle en presentasjon som brukte 
presentasjonsmønsteret parallellt. DPG 1.0 har ingen mulighet til å ”forhåndsvise” hva en 
endring i presentasjonsmønsteret vil gjøre med en eventuell presentasjon. Dette blir 
ytterligere komplisert av programfeilene som ble beskrevet i forrige avsnitt, som gjør at 
filene som utgjør presentasjonsmønsteret må skrives for hånd. Dette gjør at utviklingen 
vanskelig, fordi det er to steder man kunne gjøre feil – i mønsteret og i presentasjonen. Siden 
begge deler må oppdateres samtidig, aner man ikke hvor man har gjort feilen. I og med at 
spesifikasjonene er XML-baserte, fanger validering mot XML-skjema opp noen av feilene, 
men alle forretningsreglene kan ikke spesifiseres i et XML-skjema. 

I praksis ble dette løst ved å kopiere en eksisterende presentasjon og presentasjonsmønster, 
endre små deler av gangen og teste endringene ved å deploye dem på server. Dette var svært 
tidkrevende og vanskelig, og førte til at arbeidet med SEVU-prosjektet ble kraftig forsinket. 

Ingen automatiserte tester 

DPG 1.0 er implementert uten noen form for automatiserte tester, verken enhetstester, 
akseptansetester eller integrasjonstester. Det største problemet med dette er at utviklere som 
skal gjøre vedlikehold på applikasjonen helst unngår å gjøre endringer i koden, fordi man 
ikke aner hva slags ringvirkninger dette har. Man ender opp med å deploye applikasjonen i 
Tomcat, starte opp og navigere i brukergrensesnittet i den delen av applikasjonen de har 
jobbet på for å se om ting fungerer på en tilfredsstillende måte. Dette er en veldig ineffektiv 
måte å arbeide på. 

Problemet er også knyttet til avsnittet om dårlig arkitektur, da den høye graden av kobling 
mellom de forskjellige delene av applikasjonen også gjør det vanskelig å introdusere 
enhetstester. Enhetstester skal ideelt sett kun teste ett aspekt av applikasjonen om gangen, og 
det er umulig å gjøre med en så tett koblet arkitektur.  

Ingen logging 

DPG 1.0 har ingen form for applikasjonslogging. Dette ble forsøkt gjort noe med i et prosjekt 
i INF329, som la til logging ved hjelp av aspektorientert programmering. Det ble imidlertid 
konkludert med at loggingen ikke ble detaljert nok til formålet vi trengte, og arbeidet ble 
forkastet. God applikasjonslogging fører til at det er enklere å finne feil i koden ved 
debugging, og loggene som produseres gir god informasjon for den som drifter systemet. 

Mangelfull dokumentasjon 

DPG 1.0 har svært mangelfull dokumentasjon. Da applikasjonen var et mastergradsprosjekt i 
utgangspunktet, og skriving av detaljert bruker- og systemdokumentasjon ikke er noe som 
inngår i en masteroppgave, er dette ikke så rart. Imidlertid har det ført til mange problemer, 
siden systemet faktisk har vært i drift i flere semestre, og vedkommende som hadde skrevet 
systemet ikke var tilgjengelig. Å sette seg inn i hvordan DPG 1.0 virker uten å ha annen 
dokumentasjon enn Javadoc, en kravspesifikasjon og masteroppgaven, har vist seg å ikke 
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være så lett. Masteroppgaven forklarer konseptet godt, men er ikke så detaljert mht hvordan 
implementasjonen er gjort, og hva som var bakgrunnen for det. Dessuten er informasjonen 
man trenger spredt utover hele masteroppgaven.  

Det hadde vært behov for flere former for dokumentasjon: Et dokument som fortalte om 
formålet med systemet, overordnet systemdesign, viktige implementasjonsdetaljer og 
bygging av systemet hadde gjort vedlikeholdsarbeidet mye enklere, og det hadde enhetstester 
som dokumenterte hva som var den rette måten å bruke de ulike delene av koden på også. 
Publishers som skal redigere innholdet i applikasjonen hadde hatt god bruk for en manual der 
det kom fram hva de kan gjøre og hvordan de gjør det. Utviklere som skal skrive nye patterns 
kunne trengt en manual som forklarte begrepene på en god måte, fortalte hva som var mulig 
å gjøre, viste hvordan det linket opp mot brukergrensesnittet i DPG-en og hadde noen gode 
eksempler. Det hadde også vært behov for en litt mer detaljert installasjonsinstruks. 

3.3:  FORDELER MED DPG 1.0 

DPG 1.0 har mange feil, men den har også mange aspekter ved seg som er gode, og som vi 
må forsøke å ta vare på ved implementasjonen av det nye systemet. 

Presentasjonsmønsterkonseptet fungerer i praksis 

Selve ideen om å bruke presentasjonsmønstre som modell har vist seg å fungere. Riktignok 
er modellen kun testet ut med to forskjellige presentasjonsmønstre, men det er laget mange 
presentasjoner av disse presentasjonsmønsterne, og gjenbruk av presentasjonsmønstre har 
fungert på en tilfredsstillende måte, så lenge man ikke har gjort store endringer i 
presentasjonsmønteret etter man har opprettet presentasjonen. 

Den mest grunnleggende funksjonaliteten virker 

Til tross for at noen av aspektene ved DPG 1.0 ikke har fungert tilfredsstillende, så har den 
delen av av applikasjonen som faktisk blir brukt mest, nemlig grunnleggende redigering av 
innhold i RAT og lesing av innhold i DPE, fungert godt. Dette er vist ved at applikasjonen 
faktisk har blitt brukt som verktøy i flere fjernundervisningskurs ved Institutt for informatikk. 
Til tross for at applikasjonen har dårlig arkitektur, ingen unit-tester  og så videre, så er dette i 
liten grad synlig for brukerne av systemet, spesielt ikke brukere med rollen Reader.  

Fjernundervisningskursene som har gjort bruk av systemet, har etter hvert kurs foretatt en 
evaluering av kurset, der graden av tilfredshet med nettsidene var en del av evalueringen. 
Tilbakemeldingene som har kommet, har stort sett vært positive. Dette viser et viktig poeng: 
God arkitektur, optimalisert kode og lignende må ikke komme på bekostning av 
funksjonaliteten for sluttbrukerene. 
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Svært fleksibel 

DPG 1.0 har god fleksibilitet, både med hensyn til hva slags mønstre den klarer å behandle, 
hva man kan legge inn på sidene og hvordan sidene skulle se ut, både i forhold til plassering 
av de ulike elementene på siden og fargevalg, skriftstørrelse etc. DPG 1.0 kan behandle alle 
slags presentasjonsmønstre så lenge de ikke krever funksjonalitet som tar input fra brukeren, 
da DPG 1.0s presentasjonsmønsterspesifikasjon ikke har noe konsept om dette. 

Layout-filene, som blir laget i JSPX, gjør det enkelt å flytte rundt på elementer på siden, og 
hver side behøver ikke å ha det samme oppsettet – dette er opp til publisheren. Fordi man 
gjennom JSPX har tilgang til et fullblods programmeringsspråk, kan man også lage enkel 
funksjonalitet på sidene – i Elektronisk Kompendium-prosjektet ble det for eksempel laget en 
ny JSPX-tag som gjorde det mulig å bla frem og tilbake i views. 

Fargevalg, fonter og slikt blir håndtert sentralt av CSS-filer, og disse blir brukt på alle sidene 
i presentasjonen. Dette gjør at endringer i CSS blir globale i presentasjonen, og dermed får 
sidene et konsistent utseende. 

Erfaringene med å bruke XML som grunnleggende dataformat, og XSLT-transformasjoner 
for å omforme XML til det formatet vi ønsker, har utelukkende vært positive. Vi har sett at 
denne modellen er svært kraftig og setter oss i stand til å kunne tilby fleksibilitet på nivået 
ned til formatet på XHTML-en. Dette fører til at presentasjonene som genereres av DPG 1.0 
er så godt som fullstendig tilpasningsbare. 

Lett å gjenbruke mønstre og innhold 

DPG 1.0 åpner for en stor grad av gjenbrukbarhet av både presentasjonsmønstre og 
innholdsfiler. Presentasjonsmønsterne som har blitt laget har blitt brukt om igjen flere 
ganger. Spesielt gjelder dette kursmønsteret som Espelid laget da han laget DPG 1.0, men 
også Elektronisk Kompendium-mønsteret som kom ut av SEVU-prosjektet har vært brukt 
ved flere ulike anledninger. 

Innholdsfilene har ikke blitt forsøkt gjenbrukt i noen særlig grad, men siden de ikke er 
knyttet opp mot presentasjonsmønstre på noen måte, skulle disse lett kunne gjenbrukes i 
andre kontekster. Dette gjelder både andre presentasjonsmønstre og andre applikasjoner som 
konsumerer XML-data. Dette har til en viss grad allerede blitt gjort i SEVU-prosjektet, da 
man brukte de samme XML-dataene som DPG-en brukte til å generere en PDF-versjon av 
noe av innholdet i DPG-en. 

Ytelse 

På grunn av at DPG 1.0 har hatt alt innholdet i minnet til enhver tid, har det ikke gått bort tid 
på å hente data fra persistenslaget ved ethvert sideoppslag. Dette har ført til at brukerne av 
systemet har opplevd systemet som svært raskt. Som tidligere nevnt skalerer denne løsningen 
dårlig, men vi burde forsøke å beholde den korte responstiden når vi implementerer DPG 2.0. 
En mulig løsning her er, som tidligere nevnt, caching. 
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3.4:  GRUNNLAG FOR OMSKRIVINGEN AV APPLIKASJONEN 

I løpet av arbeidet med [3], [4] og betalt arbeid på DPG 1.0 ble det besluttet å skrinlegge 
videreutviklingen og heller skrive en ny versjon. [3] nevner følgende grunner til å skrive 
applikasjonen på nytt: 

• Konseptene i Espelids presentasjonsmønsterspesifikasjon var ikke lett å forstå, og 
manglende dokumentasjon gjorde situasjonen verre. 

• Implementasjonen av spesifikasjonen var verken godt dokumentert, fleksibel eller fulgte 
standard oppdeling. 

Det fantes også flere grunner for omskrivingen. Mange av problemene fra avsnitt 3.2:  var 
kjent allerede på dette stadiet, og til sammen ga det oss et grunnlag for å bestemme oss for at 
å skrive hele applikasjonen på nytt ville ta kortere tid enn å endre den gamle applikasjonen i 
tråd med de kravene vi hadde til den. 

Mange i industrien advarer mot å skrive om programvare fra grunnen av. Den som står 
sterkest på dette standpunktet er kanskje Joel Spolsky, som i artiklene [35] og [36] legger 
frem at å skrive programvare på nytt fra grunnen av alltid er en dårlig ide. Chad Fowler 
støtter delvis opp om dette i sin artikkelserie [37]. Andre utelukker ikke helt muligheten for å 
skrive om programvare, men advarer mot at det kan være mange feller: [38], [39], [40] og 
[41]. 

Grunnene for å være forsiktig med eller helt unngå å skrive om programvare fra bunnen av er 
følgende: 

• De aller fleste programmerere liker mye bedre å skrive kode enn å lese den, men det tar i 
virkeligheten kortere tid å forstå andres kode enn å skrive den på nytt 

• Gamle systemer har gjennomgått vedlikehold for å fjerne bugs, og det er naivt å tro at et 
nytt system kommer med en like lav feilrate som et system som har vært i bruk og blitt 
vedlikeholdt i flere år 

• Gamle systemer med dårlig arkitektur kan refaktoreres til en bedre oppbygning uten å 
fjerne all kunnskapen som har gått inn i vedlikeholdet av systemet. En utmerket ressurs i 
dette henseendet er [42]. 

• Mens man jobber på å skrive systemet på nytt, har man ofte ikke ressurser til å 
vedlikeholde det gamle, noe som betyr at brukerne av systemet ikke får noen feilretting 
eller ny funksjonalitet på så lang tid det tar å skrive et nytt system 

• Det er ingen grunn til å tro at teamet som skal skrive det nye systemet er bedre enn 
teamet som skrev det gamle systemet 

• Det er altfor lett å legge inn for mye ny funksjonalitet i planene for en ny versjon av 
systemet, uten at denne nye funksjonaliteten har gått gjennom en spesifikasjonsfase og 
forkastet dersom den blir sett på som for vanskelige å implementere eller ikke nyttige nok 
i forhold til hva man får igjen for det. 
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• Den gamle programvaren blir altfor ofte sett på som en fullverdig kravspesifikasjon for 
det nye systemet, men faktum er at for å få en skikkelig kravspesifikasjon ut av det gamle 
systemet, må man grave i koden, og det tar tid. 

• Det nye systemet må oppføre seg nøyaktig likt som systemer som avhenger av det, ellers 
må disse systemene også endres i takt med det nye systemet, og det tar enda lengre tid. 

Likevel ble å refaktorere DPG 1.0 til en form som var å leve med sett på som en større 
oppgave enn å skrive hele applikasjonen på nytt. Personlig tror forfatteren at dette var en 
klok avgjørelse, av følgende grunner: 

Premissene for applikasjonen hadde endret seg: DPG 1.0 var den første applikasjonen 
som brukte presentasjonsmønster-konseptet, og selve konseptene som ble brukt var ikke slik 
vi ville ha dem mer. Martin Fowler definerer refaktorering som ”a disciplined technique for 
restructuring an existing body of code, altering its internal structure without changing its 
external behavior” [43]. Når vi skal endre sentrale konsepter i applikasjonen, er det mer enn 
refaktorering som skal til.  
Brukermassen av DPG 1.0 er svært liten: DPG 1.0 har hittil bare blitt brukt som verktøy i 
forskjellige kurs holdt ved Universitetet i Bergen og Høyskolen i Bergen. Det er ikke på langt 
nær det samme presset for oppdateringer, ny funksjonalitet og retting av programfeil som det 
er i applikasjoner som blir brukt av flere. 
Vedlikeholdsarbeidet som er gjort er ikke av stort omfang: Det er ikke gjort særlig mye 
retting av programfeil i DPG 1.0. Fokus har vært på å forbedre applikasjonens struktur, og på 
å legge til ny funksjonalitet. Vi ”mister” dermed ikke særlig mye av den kunnskapen som går 
inn i å rette programfeil, og det er ikke på grunn av at det er rettet mange programfeil at 
applikasjonen fremstår som vanskelig å forstå. 
Det har kommet nye teknologier siden applikasjonen ble skrevet, og vi vil gjerne ta i 
bruk disse: Applikasjonen er skrevet uten bruk av rammeverk, og vi vil gjerne ha en 
applikasjon skrevet med rammeverk for å lette vedlikehold og videreutvikling. Selv om det 
hadde vært teknisk mulig å refaktorere applikasjonen til å bruke et rammeverk, hadde det 
vært en veldig stort arbeide. 
DPG 1.0 er ikke et spesielt stort system: Størrelsen på DPG 1.0 er relativt begrenset – 
systemet har rett over 7800 linjer (Java)kode, målt med verktøyet SourceMonitor [44]. I 
forhold til de fleste systemer ute i industrien er ikke dette spesielt mye, og vil dermed heller 
ikke ta så lang tid å skrive på nytt. 
Ingen systemer avhenger av DPG 1.0: DPG 1.0 er et relativt frittstående system, og har 
ingen andre systemer som avhenger av seg, og som vi må ta hensyn til når 
vireimplementerer. I tillegg skal også systemet som DPG 1.0 avhenger av for autentisering – 
Webucator 2.0 – skrives på nytt. Dette åpner for at vi kan ha et smartere system for 
autentisering enn det vi har i dag. 

3.5:  BEST PRACTICES 

Etter å ha studert, vedlikeholdt, videreutviklet og driftet DPG 1.0, har følgende best practices 
kommet fram som utviklerne av den nye versjonen av DPG-en bør følge. 
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Skriv aldri programvare uten å dokumentere den. Dette gjelder både på kodenivå, 
systemdokumentasjonsnivå og brukernivå. Alternativet er at vedlikehold og videreutvikling 
av applikasjonen blir et mareritt, og at brukerne må være eksperter. 

Bruk alltid et rammeverk for arkitektur.  Arkitekturen er en av de aspektene som er 
vanskeligst å endre i en applikasjon, og en av de oppgavene der det er lettest å gjøre feil. 
Samtidig finnes det også gode rammeverk for dette, som gjør det lettere å designe en 
applikasjon som er testbar, utvidbar og godt modularisert. Bruk av rammeverk gjør også at 
utviklerne selv behøver å skrive mindre kode, slik at det er færre steder der det kan ligge 
programfeil. 

Legg vekt på godt design og lesbar kode. Ikke ta snarveier som sparer tid der og da, men 
som i fremtiden vil skape hodebry for den eller de som skal vedlikeholde applikasjonen. For 
å sitere Robert Martin: ” (…) quick-and-dirty is an oxymoron. Dirty always means slow.” 
[45] 

Ha en god lagdeling i applikasjonen. Dette vil gjøre det mye enklere å bytte teknologier 
eller legge til nye komponenter i fremtiden. Det bidrar også til at applikasjonen blir mer 
vedlikeholdbar. 

Ha alltid automatiserte tester. Automatiserte tester gjør at man kan refaktorere og legge til 
ny funksjonalitet i applikasjonen med trygghet om at eventuelle programfeil som endringene 
skaper, vil oppdages med en gang. Jo høyere dekningsgrad man har på testene, jo lettere er 
det gjøre endringer. Bruk av test-driven development (TDD) [46] sikrer at man aldri har 
skrevet en linje kode som ikke er testet. 

Bruk applikasjonslogging. Dette gjør det mye lettere å finne eventuelle feil når de dukker 
opp. Bruk et rammeverk som støtter forskjellige nivåer av logging (”log levels”), som for 
eksempel log4j [47]. 

Følg standarder. Dette gjelder både på brukergrensesnitt- og kodenivå. For 
brukergrensesnittets del gjør det at brukerne har lettere for å sette seg inn i hvordan 
applikasjonen fungerer, fordi de har sett noe lignende før. For kodens del gjør det at de som 
skal vedlikeholde og videreutvikle koden har lettere for å lese og forstå hva den gjør. 

Ikke optimaliser før det er nødvendig. Prematur optimalisering fører til mer kompleks 
kode enn kanskje er nødvendig. Man vet ikke om man behøver å optimalisere før man har 
testet systemet og sett at det arbeider for sakte. Det er mye lettere å legge til optimaliseringer 
når man ser at man trenger dem, og da har man ikke gjort unødig arbeid og lagt til unødig 
kompleksitet. 
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KAPITTEL 4:  DEN NYE DPG-EN – DPG 2.0 

4.1:  PROTOTYPEN 

Formål 

Da implementasjonen av dette prosjektet først startet, sto hele prosjektet noe uklart for oss 
utviklerne: Bjørn Christian Sebak, Bjørn Ove Ingvaldsen og forfatteren. Utgangspunktet vårt 
var DPG 1.0 med alle de fordeler, feil og mangler som var avdekket ved den. I tillegg hadde 
vi resultatet av et arbeid fra faget INF219 – Prosjekt i programmering utført av Graziano 
Liberati [3], som beskrev et forslag til en ny presentasjonsmønsterspesifikasjon til DPG-en. 
Denne var imidlertid kun på papirstadiet, og var ikke forsøkt implementert. Vi var derfor 
usikre på hva i denne spesifikasjonen som var gjennomførbart, og hva som eventuelt kunne 
gjøres på en bedre måte. Vi trengte å definere hvilke delsystemer vi hadde, og vi måtte finne 
ut hvor grensene mellom delsystemene og de ulike lagene lå. På bakgrunn av dette bestemte 
vi oss derfor for å utvikle en prototype av den mest grunnleggende funksjonaliteten i DPG 
2.0. 

Prototypen ble planlagt ferdig i månedsskiftet november/desember 2007. Det som først og 
fremst skulle prototypes var presentasjonsmønsterspesifikasjonen og presentasjons-
spesifikasjonen. I tillegg ville vi skrive en første implementasjon av selve motoren som 
renderte innholdet, og også grunnleggende funksjonalitet for å redigere innhold. Disse 
områdene ble valgt fordi de var svært sentrale for resten av arbeidet, og fordi usikkerheten 
rundt disse områdene var størst. Vi valgte å skrive en evolusjonær prototype, altså en 
prototype som senere skulle utvikles videre til å bli det ferdige produktet. På dette stadiet var 
det viktigere for oss å få funksjonalitet ferdig, heller enn å konsentrere oss om å 
programmere innenfor det området som oppgaven vår handlet om, da mye av 
funksjonaliteten ikke lå innenfor noe spesielt område som noen hadde oppgave om. 

Hva som ble gjort 

Den første tiden ble brukt på å analysere Liberatis forslag til ny presentasjonsmønster-
spesifikasjon, og å kartlegge hva vi mente ville være teknisk mulig og formålstjenelig for 
sluttbrukerne av systemet. Dette arbeidet ble vanskeliggjort av at meningen i teksten ofte 
ikke kom så klart fram, kanskje på grunn av at Liberatis morsmål ikke var engelsk. I løpet av 
dette arbeidet fant vi flere ting som ville vært vanskelig å gjennomføre 
implementasjonsmessig, og også flere konsepter som kunne gjøres enklere og mer 
forståelige. Detaljer om dette finnes i [48] Vi laget til slutt en egen presentasjonsmønster-
spesifikasjon som hentet inspirasjon fra Liberatis [3]. Denne presentasjonsmønster-
spesifikasjonen ble raffinert underveis i arbeidet med systemet, ettersom nye krav til 
spesifikasjonen ble avdekket. 

Arkitekturen ble også i det store og det hele til underveis i arbeidet. Vi bestemte oss tidlig for 
å benytte Spring Framework [24] som grunnleggende rammeverk, da dette er et rammeverk 
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vi alle har god erfaring med. Dessuten er dette rammeverket blitt nærmest industristandard 
for utvikling av J2EE webapplikasjoner som ikke behøver en EJB-container. Vi bestemte oss 
også tidlig for å gjøre bruk av en standard trelags-arkitektur: persistenslag, tjenestelag og 
presentasjonslag (mer om dette i avsnitt 4.4: ). Vi gjorde utstrakt bruk av refaktorering for at 
arkitekturen skulle være best mulig etterhvert som vi la til ny funksjonalitet. 

Den største delen av arbeidet var kanskje å skrive funksjonaliteten for ”motoren” som 
renderte innholdet i henhold til presentasjonsspesifikasjonen. Arbeidet med denne førte til at 
spesifikasjonene for både presentasjonsmønster og presentasjoner var i nærmest konstant 
forandring, etterhvert som vi la til ny funksjonalitet.  

Vi jobbet mye med interface-ene til DAO-laget, da disse skilte ansvarsområdene til 
forfatteren og de to andre utviklerne på prosjektet. En av de viktige beslutningene som ble 
gjort i dette henseendet, var hvordan vi skulle representere data innad i applikasjonen: Som 
objekter eller som XML-trær. Vi bestemte oss for å la presentasjonsspesifikasjoner og 
presentasjonsmønsterspesifikasjoner være representert som objekter, da disse er rene 
”konfigurasjonsdata” med en fast struktur som applikasjonen bruker, og som ikke skal 
transformeres ved hjelp av XSLT. Innholdet hadde vi derimot behov for å la være 
representert som XML, da disse ikke har en fast struktur, og dessuten skal kunne 
transformeres ved hjelp av XSLT.  

Returtypene som metodene til interface-ene skulle ha, ble også fastsatt tidlig. Som tidligere 
nevnt, var presentasjonsmønsterspesifikasjoner og presentasjonsspesifikasjoner internt 
representerte som objekter. Returtypen til metodene som leste disse fra persistert tilstand i de 
respektive DAO-ene, ble derfor domeneobjekter. Innhold og XSLT ble returnert som XML-
dokumenter. Disse returtypene erstattet returtypen File  i de tidligste versjonene av DAO-
ene, som er tett knyttet til en filsystembasert persisteringsløsning. 

Resultat 

Det viktigste resultatet for persistensdelen av systemet var utvilsomt interface-ene til 
persistenslaget. Disse ble utvidet og endret etterhvert som systemet ble større og fikk flere 
krav til persistens, og det ble også lagt til nye interfaces underveis, men grunnlaget som ble 
lagt i prototypen var svært viktig. Implementasjonsmessig hadde ikke prototypen så mye å si 
for persistenslaget, siden persistensteknologi var en av de tingene vi valgte å ikke prototype. 
Under utviklingen av prototypen var vi opptatt av å kunne gjøre endringer raskt, både i 
strukturen på de persisterte dataene og selve innholdet av dem. Persistenslaget ble dermed 
utviklet med filbaserte implementasjoner av interfacene. 

4.2:  VOKABULAR 

En av de viktige tingene som kom ut av prototypen, var et vokabular for de ulike konseptene 
i applikasjonen. Dette ble stadig videreutviklet etterhvert som nye konsepter kom til. Her 
følger vokabularet vi kom fram til, og forklaringer av de forskjellige konseptene. De 
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engelske oversettelsene av de forskjellige begrepene som er brukt i koden er i parentes. For 
eksempler fra hvert av begrepene henvises leseren til [48]. 

• Presentasjonsmønsterspesifikasjon (pattern specification): Presentasjons-
mønsterspesifikasjonen omfatter reglene for strukturen i presentasjonsmønsteret, 
hvilke transformasjoner og sidemaler den benytter. I tillegg ligger tittel og 
beskrivelse av presentasjonsmønsteret her. Detaljene i denne spesifikasjonen er 
beskrevet i avsnitt 4.3: . 

• Presentasjonsspesifikasjon (presentation specification): Presentasjons-
spesifikasjonen omfatter navnene som står på lenkene til de ulike delene av 
presentasjonen, om disse skal være synlige for vanlige brukere eller ikke, og 
hvem av dem som skal vises først. Presentasjonsspesifikasjonen inneholder også 
navn og beskrivelse av presentasjonen, og ID-en til brukergruppen som DPG-en 
skal autentisere mot. 

• Pluginspesifikasjon (plugin specification): Pluginspesifikasjonen tilhører et 
presentasjonsmønster. Denne spesifikasjonen omfatter hvilke plugins som er 
brukt i det aktuelle presentasjonsmønsteret, hvilke navn de har internt i 
presentasjonsmønsteret og eventuelle parametre pluginet trenger for å fungere 
korrekt. 

• Transformasjon (transformation) : Transformasjoner er XSLT-filer som brukes 
til å lage XHTML av XML-en som innholdet er definert i. Hvert view må ha en 
transformasjon, og flere views kan benytte samme transformasjon (se avsnittet 
under under views). Transformasjoner kan finnes to steder: i mønsteret og i 
presentasjonen.  

• Sidemal (page template): Sidemaler definerer hvordan de ulike sideelementene 
(menyer, views, osv) skal plasseres i forhold til hverandre. Disse er skrevet i 
Velocity [49], et enkelt språk for maler. Sidemaler kan også finnes to steder: i 
mønsteret og i presentasjonen. 

• Stilark (stylesheet): Stilark definerer hvordan utseendet på presentasjonen skal 
være. Med dette mener vi for eksempel farger, skrifttyper, kantlinjer etc. Stilark er 
skrevet i CSS [50]. Som transformasjoner og sidemaler kan også stilark finnes 
både i presentasjonsmønsteret og presentasjonen. 

• Innhold (content): Innhold er navnet vi har valgt for det tekstlige innholdet i 
XML-format som brukes av DPG-en. Dette omfatter da ikke multimediainnhold 
(bilder, video, lyd osv) eller binære tekstformater (PDF, MS Word osv). 

• Plugin (plugin): Et plugin er en en utvidelse av kjernefunksjonaliteten i 
applikasjonen. Internt sett er det en klasse, eventuelt med hjelpeklasser, som 
implementerer et av plugin-interfacene som er definert i DPG-en. Disse er 
nærmere beskrevet i [51]. 

• Ressurs (resource): En ressurs er en fil som er nedlastbar via DPG-en. Eksempler 
på dette kan være video, lydfiler, PDF-filer og MS Word-dokumenter. 

• Applikasjonsressurs (application resource): En applikasjonsressurs er en eller 
annen form for fil som applikasjonen trenger internt, som for eksempel XSLT-
transformasjoner for å bygge riktige webskjemaer i redigeringsdelen av DPG-en. 
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• Presentasjonsmønster (presentation pattern): Et presentasjonsmønster er 
betegnelsen på kombinasjonen av en presentasjonsmønsterspesifikasjon og dens 
tilhørende standard transformasjoner, standard sidemaler, standard stilark, 
ressurser som bruker til å lage standard-utseendet på sidene og 
pluginspesifikasjonen. 

• Presentasjon (presentation): En presentasjon er betegnelsen på kombinasjonen 
av en presentasjonsspesifikasjon og dens tilhørende innhold og ressurser, samt 
eventuelle presentasjonsspesifikke transformasjoner, sidemaler og stilark. 

4.3:  DEN NYE PRESENTASJONSMØNSTERSPESIFIKASJONEN 

DPG 2.0 kommer med en helt ny presentasjonsmønsterspesfikasjon som er ganske forskjellig 
fra den som ble brukt i DPG 1.0. Der DPG 1.0-versjonen hadde tre sentrale konsepter (view, 
content-viewer og perspective) har denne fire: entity, entity-instance, view og page. 
Sammenhengen mellom disse begrepene kan man se i Figur 4-1. 

 
FIGUR 4-1: FORHOLDET MELLOM DE FORSKJELLIGE KONSEPTENE I DET NYE 

PRESENTASJONSMØNSTERET 

Entity 

En entity er basisen for innholdslagring i DPG-en, og definerer strukturen på innholdet. 
Entity-begrepet kan sammenlignes med skjemaet til en relasjonell databasetabell. Hver entity 
har en unik ID som identifiserer den, og en liste med felter. Hvert felt har en datatype og et 
navn som identifiserer det. Felttypene sees i Tabell 4-1.  

 

Typenavn Visning i innholdseditor 
string Vanlig tekstfelt 
xhtml WYSIWYG-editor 
date Datovelger 
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entity Egen editor 
entity-list Egen editor 
plugin Vanlig tekstfelt 
file Felt for innsetting av filer 
TABELL 4-1: LISTE OVER MULIGE TYPE-DEKLARASJONER I FIELD 

Felt kan også ha følgende attributter: required , som avgjør om feltet kan stå tomt eller ei; 
og allowedValues , som er en kommaseparert liste over de tillatte verdiene et felt kan ha. 
Det finnes tre spesialtilfeller av felttyper: entity , entity-list  og plugin . Dersom feltet 
er av typen entity , betyr det at entiteten inneholder en annen entitet. Da må attributtet ref-

id  være satt, som inneholder ID-en på entiteten. Dersom feltet er av typen entity-list , 
betyr det at feltet inneholder en liste over en annen entitet. Da må også attributtet ref-id  
være satt, som inneholder ID-en på entiteten det er en liste av. Dersom feltet er av typen 
plugin , betyr det at innholdet i feltet skal prosesseres av et plugin før det gis tilbake til 
DPG-motoren. Da må også attributtet pluginConfig  være satt, som refererer til pluginets 
interne navn i presentasjonsmønsteret. Forholdet mellom entity -er og typer kan sees i Figur 
4-2. 

 

 

FIGUR 4-2: FORHOLDET MELLOM DEKLARASJONER AV ENTITY, FIELD OG TYPE 

I Eksempel 4-1 ser vi definisjonen av to entity-er: messageEntity  og messageBoxEntity . 
Vi ser at messageEntity  har to felter: Ett felt av typen string  ved navn title  som er 
tittelen på meldingen, og ett av typen xhtml  ved navn content  som er selve meldingen. 
Begge disse er obligatoriske å fylle ut. MessageBoxEntity  har tre felter: det obligatoriske 
feltet title  av typen string , som inneholder tittelen på meldingsboksen, det valgfrie feltet 
description  av typen xhtml  som inneholder en beskrivelse av meldingene inne i 
meldingsboksen, og et felt som heter messages  og er en liste av entiteten messageEntity . 
Dette er da selve listen over meldinger som skal være inne i boksen. 
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Entity-instance 

Entity-instance -ene i DPG 2.0 definerer selve innholdet i presentasjonene som bruker 
presentasjonsmønsteret. I relasjonelle termer kan man tenke på entity-instance -ene som 
definisjonen av rader i en tabell (men ikke innholdet av radene!), der tabellene er entity -
ene. En entity-instance har to deler: En unik ID som identifiserer entity-instance-en, og en 
referanse til hvilken entity den tilhører. I utgangspunktet kan dette leddet kanskje virke 
meningsløst, men det er det ikke. Dette gir oss nemlig muligheten til å ha flere instanser av 
samme entity , men til forskjellige konsepter. For eksempel kan en entity  med et tittelfelt 
og et XHTML-felt brukes til mange ting, men informasjonen som lagres i entity -en har 
ingen annen sammenheng enn at de har en felles struktur. 

I Eksempel 4-2 ser vi definisjonen av entity-instance -en 
messageBoxEntityInstance.  Denne bruker entiteten messageBoxEntity , som vi så i 
Eksempel 4-1. 

 

<entity-instance id="messageBoxEntityInstance"> 

    <entity>messageBoxEntity</entity> 

</entity-instance> 

<entity id="messageEntity"> 

    <fields> 

        <field type="string" required="true">title< /field> 

        <field type="xhtml" required="true">content </field> 

    </fields> 

</entity> 

<entity id="messageBoxEntity"> 

    <fields> 

        <field type="string" required="true">title< /field> 

        <field type="xhtml" required="false">descri ption</field> 

        <field type="entity-list" ref-id="messageEn tity">  

  messages 

        </field> 

    </fields> 

</entity>  

EKSEMPEL 4-1: TO ENTITY-DEKLARASJONER 

EKSEMPEL 4-2: EN ENTITY-INSTANCE-DEKLARASJON 
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View 

View  er det eneste begrepet som er likt som i den gamle presentasjonsmønster-
spesifikasjonen. Imidlertid har vi tillagt begrepet en annen mening enn i DPG 1.0. I DPG 
2.0s definisjon begrepet er et view  resultatet av en bestemt entity-instance  som har gått 
gjennom en bestemt transformasjon. Output av et view  er altså et større eller mindre 
fragment med XHTML. Merk at selv om et view  kun bruker en bestemt entity-instance , 
så kan entity -en som denne entity-instance -en er laget av, være bygget opp av flere 
forskjellige entity -er. En entity-instance  kan følgelig være nokså kompleks. 

I Eksempel 4-3 ser vi to view -er, latestMessagesView  og messageArchiveView , som 
begge bruker entity-instance -en messageBoxEntityInstance . Disse bruker så 
forskjellige transformasjoner for å transformere innholdet fra XML til XHTML, noe som kan 
gjøre at den ferdige XHTML-en ser helt forskjellig ut, og omfatter forskjellige subsett av det 
opprinnelige innholdet. 

 

 

Page 

Konseptuelt er en page  en samling av relaterte view -er, og en beskrivelse av hvordan disse 
skal vises i forhold til hverandre. En page  består av fire deler: En unik ID som identifiserer 
den, en beskrivelse av hva page -en inneholder, en liste over de view -ene som hører til og en 
referanse til hvilken sidemal som skal brukes til å plassere de ulike view -ene i forhold til 
hverandre. Innenfor samlingen av page-er må en og bare en page være satt som default. 
Denne er den første page -en som vises når brukeren velger en presentasjon med dette 
presentasjonsmønsteret. Hvilken page  som er default  kan imidlertid overstyres i 
presentasjonen dersom det er ønskelig.  

Samlingen av view -er som hører til den aktuelle page -en kalles composition . For hvert av 
disse view -ene kan man også sette to parametre: alwaysVisible , som betyr at dette view -et 
er synlig uansett hvilket view  man velger på samme page , og defaultView , som betyr at 

<view id="latestMessagesView"> 

  <description>Important messages are listed here</ description> 

  <entity-instance>messageBoxEntityInstance</entity -instance> 

  <transformation>latestMessagesTransformer</transf ormation> 

</view> 

<view id="messageArchiveView"> 

  <description>Shows a list of all messages ever po sted</description> 

  <entity-instance>messageBoxEntityInstance</entity -instance> 

  <transformation>messageArchiveTransformer</transf ormation> 

</view>  

EKSEMPEL 4-3: TO DEKLARASJONER AV VIEW 
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dette view -et er det første du ser når du kommer inn på den aktuelle page -en. Ett og bare ett 
view  kan være defaultView  innenfor samme composition , og som på page -er kan denne 
også overstyres i den aktuelle presentasjonen som bruker mønsteret. 

I Eksempel 4-4 ser vi et eksempel på definisjonen av page -en startPage . Denne page -en er 
default , altså er denne den første som dukker opp for brukeren i presentasjoner som bruker 
dette mønsteret. Den bruker sidemalen startPageTemplate  til å plassere de forskjellige 
view -ene på siden. startPage  har to view -er: startInfoView , som er satt som default , 
og latestMessagesView , som er satt som alwaysVisible . 

 

 

4.4:  ARKITEKTUR 

Etter at prototypen var laget, ble hovedarkitekturen i persistenslaget stort sett beholdt. 
Endringene som skjedde besto av to ting: Å endre DOM-teknologi, og å legge til flere DAO-
er. I arbeidet med prototypen brukte vi DOM-teknologien som kommer med Java, nemlig 
W3C DOM [52]. Denne syntes vi var svært tungvinn å arbeide med, da den fungerer på et 
lavere nivå enn mange andre DOM-biblioteker. Vi valgte derfor å bytte DOM-teknologi til 
JDOM [53]. Dette innebar at signaturen til alle metodene som returnerer XML-data endret 
seg fra å returnere et org.w3c.dom.Document  til et org.jdom.Document , og at 
servicelaget dermed måtte endres for å håndtere dette. Vi har også lagt til flere DAO-er i 
persistenslaget enn de som fantes i prototypen. ResourceDao , som et resultat av innføringen 
av strømbasert filhåndtering (se avsnitt 7.4: ); PageTemplateDao , etter å ha lagt til 
muligheten for å bruke sidemaler i presentasjonene (dette var ikke mulig i prototypen) og 
ApplicationResourceDao , som erstattet hardkodet lasting av XSLT-stilark som 
applikasjonen bruker. Den endelige arkitekturen for persistenslaget ser vi i Figur 4-3. Som 
man ser, er designmønsteret Data Access Object (DAO) brukt for å separere persistenskoden 
fra resten av applikasjonen. Figuren er noe forenklet for lesbarhetens skyld: Alle 
implementasjonsklassene arver fra den abstrakte superklassen AbstractJcrDao , som 

<page id="startPage" default="true"> 

   <description> 

     The start page that welcomes the user and show s  

     important information 

   </description> 

   <composition> 

       <view defaultView="true">startInfoView</view > 

       <view alwaysVisible="true">latestMessagesVie w</view> 

    </composition> 

    <page-template>startPageTemplate</page-template > 

</page> 

EKSEMPEL 4-4: DEKLARASJON AV EN PAGE 



 

 

Den nye DPG-en – DPG 2.0 

47 

inneholder noen overordnede metoder for å manipulere og hente ut data fra et JCR-
repository. Arbeidet med DAO-ene er nærmere beskrevet i avsnitt 7.3:  

 

FIGUR 4-3: LAGOPPDELINGEN I DPG 2.0, MED PERSISTENSLAGET UTDYPET 

4.5:  OPPDELING I DELSYSTEMER 

DPG 1.0 var oppdelt i to delsystemet: DPE og RAT. DPG 2.0 har fire delsystemer: Lobby, 
Presentation Viewer (PV), Presentation Content Editor (PCE) og Presentation Manager 
(PM). I tillegg finnes et delsystem som har navnet Core. Dette inneholder felles 
funksjonalitet som bruker av to eller flere av delsystemene. Hele persistenslaget ligger her. 
Hvordan delsystemene relaterer til hverandre kan man se i Figur 4-4. 
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FIGUR 4-4: DELSYSTEMENE I DPG 2.0 

Lobby er det minste delsystemet. Dette tar seg av autentisering og autorisering av brukerne. 
Dette skjer ved å kontakte en ekstern web service som innehar denne informasjonen. DPG-en 
lagrer således ikke noe informasjon om brukere selv. Lobbyen har også inngangssiden til 
systemet, der man kan velge hvilken handling man vil foreta. Typisk vil dette være å vise en 
presentasjon eller å redigere innholdet i en presentasjon. 

Presentation viewer (PV) er komponenten som har ansvaret for å rendere presentasjonene 
og vise dem til brukerne. Dette delsystemet bruker informasjonen som finnes i  
presentasjonsmønsterspesifikasjonen og presentasjonsspesifikasjonen sammen med de 
tilhørende transformasjoner, stilark, sidemaler og javascript til å rendere siden brukeren har 
valgt på en korrekt måte. Siden består av fire elementer: Navigation bar, som inneholder 
lenke til listen over tilgjengelige presentasjoner i lobbyen og lenke til utlogging; main menu, 
som inneholder en liste over linkene til alle page-ene i systemet (med sidens label  som 
linketekst); view menu, som inneholder en liste over linkene til alle view-ene på den page-en 
brukeren befinner seg på (med viewets label  som linketekst) som ikke har egenskapen 
alwaysVisible ; og til slutt views, som inneholder alle viewet brukeren har valgt (eller det 
viewet som er default  dersom brukeren ikke har valgt noe view), pluss alle view-ene som 
er alwaysVisible . Plasseringen av de ulike elementene avhenger av hvordan sidemalen ser 
ut. Alle autentiserte brukere har tilgang til PV-en, uavhengig av brukergruppe. En bruker 
med rollen Reader eller Content provider har bare tilgang til en presentasjon X dersom 
han/hun er autorisert i brukergruppen til presentasjon X. 

Presentation Content Editor (PCE) er komponenten som har ansvaret for å tilby 
redigeringsfunksjonalitet av innholdet i presentasjonene. Denne delsystemet bruker 
informasjonen som finnes i presentasjonsmønsterspesifikasjonen og presentasjons-
spesifikasjonen for å lage en oversikt over innholdet som kan redigeres, og å generere 
spesialtilpassede webskjemaer som kan brukes for å redigere innholdet. Komponenten tilbyr 
også funksjonalitet for å kunne laste opp og redigere (gi nye navn, flytte, organisere i 
kataloger, slette) ressurser og aktivere og deaktivere page-er og view-er. PCE-en er 
tilgjengelig for alle Content provider-e og alle administratorer. En bruker med rollen Content 
provider har bare muligheten til en presentasjon X dersom han/hun er autorisert i 
brukergruppen til presentasjon X.  
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Presentation Manager (PM) er komponenten som har ansvaret for å opprette og fjerne 
presentasjoner og presentasjonsmønstre. Dette delsystemet gjør at en bruker kan opprette et 
nytt presentasjonsmønster fra en zip-fil med en bestemt struktur og innhold, og fjerne 
eksisterende presentasjonsmønstre, gitt at ingen presentasjoner opprettet med dette mønsteret 
eksisterer. Det finnes også funksjonalitet for å kunne opprette nye presentasjoner basert på et 
presentasjonsmønster ved å angi navn, presentasjonsmønster og brukergruppe som 
presentasjonen skal autentisere mot. Listen over mulige brukergrupper blir hentet fra den 
tidligere nevnte web service-en. Systemet vil da automatisk generere hele presentasjonen 
uten innhold, slik at det er lett for en Content provider å legge inn det innholdet som skal inn. 
Det er også mulig å opprette en presentasjon ved å kopiere en annen presentasjon ved å oppgi 
navnet på kopien, navnet på presentasjonen som skal kopieres og brukergruppen den skal 
autentisere mot. Presentasjonen vil da bli en eksakt kopi av den gamle presentasjonen, med 
alt innholdet, alle ressurser og alle eventuelle overkjørte transformasjoner, sidemaler og 
stilark. 

I tillegg gir PM-en brukeren muligheten til å overkjøre transformasjonene, sidemalene og 
stilarket som er standard i presentasjonsmønsteret ved å laste opp egne transformasjoner, 
sidemaler og stilark til presentasjonen. Disse har høyere presedens. Dersom en overkjørt 
transformasjon, sidemal eller stilark eksisterer, vil PV-en bruke denne i stedet for den som 
ligger i presentasjonsmønsteret når den renderer innholdet. Denne mekanismen gir brukeren 
mulighet til å gi en presentasjon et radikalt forskjellig utseende enn det som er standard i 
mønsteret. PM-en er kun tilgjengelig for administratorer. 
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KAPITTEL 5:  KRAV TIL PERSISTENSDELEN 
AV DPG 2.0 

5.1:  INTRODUKSJON 

Kravene til persistensdelen av DPG 2.0 baserer seg naturlig nok på kravspesifikasjonen [54]. 
Alle henvisningene til krav i dette kapittelet er til denne kravspesifikasjonen. Kravene som 
presenteres der imidlertid stort sett høynivå krav som beskriver biter av funksjonalitet. 
Persistenslaget vil naturlig nok være mer sentrert rundt mindre deler funksjonalitet, så som å 
hente ut en viss del av innholdet eller å lagre en transformasjon. Vi har derfor analysert 
kravspesifikasjonen for å finne ut hvilke krav som stilles til persistensdelen av applikasjonen. 
Dette kapittelet inneholder denne analysen, både for tjenestene persistenslaget skal tilby, og 
kvalitetene som dette laget skal inneha. 

5.2:  FUNKSJONALITET 

Generelt 

Et generelt krav til persistenslaget er at det må være i stand til å håndtere XML-baserte data, 
enten ”native” eller ved hjelp av en eller annen form for mapping-funksjonalitet. Dette er 
fordi hele DPG 2.0-spesifikasjonen er basert på XML-relaterte teknologier. 

Presentasjonsmønsterspesifikasjon 

Krav 3.7.2 spesifiserer at persistenslaget skal være i stand til å importere hele presentasjons-
mønstre inn i repository-et. Dette vil da inkludere presentasjonsmønsterspesifikasjonen. 
Persistenslaget må følgelig kunne opprette en presentasjonsmønsterspesifikasjon. 

Vi kan lese ut av flere av kravene i kravspesifikasjonen at det må være mulig å hente ut 
presentasjonsmønsterspesifikasjonen til et bestemt presentasjonsmønster ut fra repository-et. 
Ett av disse kravene er krav 3.2.2, som omhandler visning av en presentasjon. 
Presentasjonsmønsterspesifikasjonen er nødvendig her for å vite hvordan presentasjonen er 
strukturert, skal renderes og navigeres i. 

Det står beskrevet i krav 3.3.2 at en bruker som skal opprette en ny presentasjon, skal kunne 
velge blant alle presentasjonsmønsterne i en liste for å spesifisere hvilket 
presentasjonsmønster han/hun vil basere presentasjonen på. Det må derfor være mulig å 
hente ut en liste over eksisterende presentasjonsmønsterspesifikasjoner i systemet fra 
persistenslaget. 
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Presentasjonsspesifikasjon 

Vi kan se at krav 3.3.2 krever at vi skal være i stand til å opprette en 
presentasjonsspesifikasjon ved å få oppgitt følgende data: Id, tittel, beskrivelse og 
brukergruppe. 

Av flere av kravene i kravspesifikasjonen, for eksempel krav 3.2.2, går det fram at det er 
behov for å kunne hente ut presentasjonsspesifikasjonen til en bestemt presentasjon fra 
persistert tilstand. Dette er fordi presentasjonsspesifikasjonen er nødvendig for å kunne vite 
hvilket presentasjonsmønster som skal benyttes, hvilken tittel presentasjonsmønsteret har og 
noen detaljer om hvordan presentasjonen skal renderes. 

Persistenslaget må være i stand til å oppdatere presentasjonsspesifikasjonen ved å endre tittel 
og beskrivelse av presentasjonen, å sette views, pages og presentasjonen selv som 
”enabled ” eller ”disabled ”, å sette pages  og views  som ”default ” og å endre ”label ” 
på views  og pages . Dette fremgår av kravene 3.5.2, 3.5.3, 3.5.5 og 3.5.6 i 
kravspesifikasjonen.  

Siden krav 3.6.1 tilsier at man skal kunne slette presentasjoner, må persistenslaget dermed 
også være i stand til å kunne slette en presentasjonsspesifikasjon. 

Krav 3.4.1 sier at man skal kunne opprette en ny presentasjon basert på en eksisterende 
presentasjon, og man må da oppgi hvilken eksisterende presentasjon man vil basere den nye 
presentasjonen på. På grunn av dette må det være mulig å hente ut en liste over 
presentasjonsspesifikasjonene som finnes i systemet. 

Transformasjon 

Vi kan lese ut i fra krav 3.7.2 at det skal være mulig å importere et helt presentasjonsmønster. 
Med i dette er transformasjonene som tilhører dette presentasjonsmønsteret, derfor må det 
være mulig å opprette en transformasjon som skal tilhøre presentasjonsmønsteret. I krav 
3.5.10 står det spesifisert at man skal kunne laste opp en transformasjon i presentasjonen som 
overkjører den som er brukt i presentasjonsmønsteret, altså må det gå an å opprette en 
transformasjon som tilhører presentasjonen også. Krav 3.5.10 definerer fire sideelementer 
som det skal kunne importeres transformasjoner til: Navigation bar, main menu, view menu 
og individuelle views. Disse må da kunne importeres både til individuelle 
presentasjonsmønstre og individuelle presentasjoner. 

Av krav 3.5.10 ser vi også at applikasjonen må kunne sjekke om det er lagt inn en 
transformasjon for et sideelement i en individuell presentasjon, siden den skal bruke denne i 
stedet for den som hører til presentasjonsmønsteret, dersom det er en tilgjengelig. Dette 
gjelder også for alle sideelementene definert i forrige avsnitt. 

Krav 3.5.10 spesifiserer også at det skal være mulig å slette transformasjonen som tilhører et 
gitt sideelement i en individuell presentasjon, slik at systemet igjen skal bruke 
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transformasjonen som tilhører presentasjonsmønsteret for å transformere det gjeldende 
sideelementet.  

For å kunne rendere en side, må man kunne hente ut den korrekte transformasjonen for hver 
av side-elementene. Krav 3.2.2 definerer dette. Som tidligere nevnt skal man bruke den som 
hører til den individuelle presentasjonen dersom en er tilgjengelig, og ellers bruke den som 
hører til presentasjonsmønsteret. Applikasjonen må derfor ha funksjonalitet for å kunne lese 
den korrekte transformasjonen både for presentasjon og presentasjonsmønster, for hver av 
sideelementene som er definert tidligere. 

Sidemal 

Krav 3.7.2 sier at det skal være mulig å importere et helt presentasjonsmønster. Dette 
inkluderer de sidemalene som hører til presentasjonsmønsteret. Dette innebærer at det må 
være mulig å opprette  en sidemal som tilhører presentasjonsmønsteret. Det er spesifisert i 
krav 3.5.11 at det skal være mulig å laste opp en sidemal som overkjører den som tilhører 
presentasjonsmønsteret, og det medfører at det må være mulig å importere en sidemal som 
tilhører den individuelle presentasjonen også. 

Applikasjonen må også kunne sjekke om det finnes en sidemal i presentasjonen for en gitt 
side, siden det er spesifisert i krav 3.5.11 at den skal bruke denne fremfor den spesifisert i 
presentasjonsmønsteret dersom det er en tilgjengelig. 

Vi ser av krav 3.5.11 at det skal være mulig å slette en sidemal som tilhører et 
presentasjonsmønster, noe som fører til at applikasjonen renderer siden malen tilhører med 
det templatet som finnes i presentasjonsmønsteret i stedet. 

Persistenslaget må være i stand til å hente ut den korrekte sidemalen for en side slik at det 
kan rendere siden på den rette måten, noe vi ser av krav 3.2.2. Siden også sidemaler kan 
overkjøres, må det være mulig å lese både malen som er standard i presentasjonsmønsteret og 
malen som er lagt inn i presentasjonen, dersom denne finnes. 

Stilark 

Vi kan se av krav 3.7.2 at systemet skal være i stand til å importere et presentasjonsmønster. 
Siden dette inkluderer stilark, må det være i stand til å opprette stilark som tilhører 
presentasjonsmønsteret. Det står i krav 3.5.9 at det skal gå an å ha et stilark i presentasjonen 
som har høyere presendens enn det i presentasjonsmønsteret, og dermed skal brukes dersom 
det finnes. På grunn av dette må systemet også kunne importere stilark som tilhører en 
presentasjon. 

Det skal være mulig å overkjøre stilarket som er standard i presentasjonsmønsteret med et i 
presentasjonen, som spesifisert i krav 3.7.2. Derfor må det også være mulig å sjekke om det 
finnes et stilark i presentasjonen. 
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Krav 3.7.2 sier blant annet at det skal være mulig å slette stilarket i presentasjonen, slik at 
presentasjonen igjen vil bli rendert med stilarket som er standard i presentasjonsmønsteret. 

Systemet må være i stand til å hente ut et stilark fra det persistente lageret, siden dette 
spesifiseres i krav 3.7.2. Dette inkluderer både stilark som er standard i 
presentasjonsmønsteret og stilark som tilhører en enkelt presentasjon, hvis denne er 
importert. 

Plugins 

Krav 3.7.2 spesifiserer at vi skal være i stand til å importere et helt presentasjonsmønster. 
Pluginkonfigurasjonen er en del av et presentasjonsmønster, og persistenslaget må følgelig 
være i stand til å opprette en pluginkonfigurasjon. 

Systemet må også være i stand til å hente ut en pluginkonfigurasjon. Dette ser vi av krav 
3.2.8, som spesifiserer at felter med type ”plugin” skal prosesseres av pluginet som hører til. 
Hvilket plugin som skal prosessere feltet er spesifisert i pluginkonfigurasjonen, og da må 
systemet kunne lese den for å kunne sende det videre til rett plugin. 

Krav 3.10.1 og 3.10.2 spesifiserer at plugins skal kunne lese fra og skrive til egne filer. Dette 
brukes bland annet i plugins som bruker en egen spilleliste. Persistenslaget må derfor støtte at 
plugins kan opprette og hente ut sine egne filer i sitt eget format. 

Script 

Krav 3.7.2 spesifiserer at systemet skal være i stand til å importere et presentasjonsmønster. 
Javascript kan være en del av et presentasjonsmønster, og disse må dermed kunne opprettes. 

Krav 3.5.8 omhandler hvordan felter i presentasjonsmønsterspesifikasjonen som er av typen 
”plugin” skal håndteres. Det spesifiserer også at plugin-felter kan bruke Javascript for å 
rendere innhold, og plugins må følgelig kunne hente ut Javascript fra persistenslaget for å 
kunne gjøre det. 

Innhold 

Vi kan se av krav 3.3.4 at det når man oppretter en presentasjon, skal presentasjonen 
populeres med midlertidig innhold. Applikasjonen må dermed være i stand til å opprette 
innhold og gjøre dette persistent. 

Det skal være mulig å vise en presentasjon, som spesifisert i krav 3.2.2. Å vise en 
presentasjon består delvis av å vise views, og views er der innholdet befinner seg. Følgelig 
må systemet kunne hente ut innhold fra persistenslaget for å vise en presentasjon. 

Krav 3.5.7 spesifiserer at det skal være mulig å redigere alt innholdet i en gitt presentasjon. 
På grunn av dette, må systemet være i stand til å oppdatere innhold. Oppdatering innebærer 
her også å legge til og fjerne elementer dersom innholdselementet er en liste over entiteter. 
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Ressurser 

Krav 3.5.13 definerer følgende ressursrelaterte operasjoner som må være mulige, og som 
persistenslaget følgelig må støtte: 

• Legge til en katalog 
• Endre navn på en katalog 
• Slette en katalog 
• Flytte en katalog fra en katalog til en annen 
• Laste opp en fil til en katalog 
• Endre navn på en fil 
• Slette en fil 
• Flytte en fil fra en katalog til en annen 

Det er definert i krav 3.2.6 at en bruker skal være i stand til å laste ned ressurser som er 
tilknyttet en presentasjon. I tillegg kan felter som har typen xhtml kan inneholde referanser til 
bilder via img-tagger, siden det er definert i krav 3.5.7 at editoren skal tillate dette. Vi ser av 
krav 3.7.2, som omhandler import av presentasjonsmønstre, at stilark og sidemaler kan 
referere til bilder og javascripts. Persistenslaget må dermed være i stand til å lese ressurser av 
ulike typer, både de som tilhører presentasjonen og de som tilhører presentasjonsmønsteret. 

Krav 3.5.14 og 3.5.15 omhandler hvilken metainformasjon for filer og kataloger som skal 
være tilgjengelig i ressursoversikten for presentasjonen. Denne metainformasjonen må derfor 
kunne lagres og leses. Den inkluderer følgende: 

• Kataloger: 
o Navn 
o Tidspunkt opprettet 
o Antall filer som katalogen inneholder 

• Filer 
o Navn på filen 
o Filtype/mime-type 
o Størrelse (antall bytes) 
o Tidspunkt opprettet 

5.3:  KVALITET 

Transaksjonsstøtte 

Persistenslaget må støtte transaksjoner. Dette kommer fram av blant annet krav 3.7.7, som 
omhandler importering av presentasjonsmønstre. Her står det at dersom importen avbrytes av 
ulike grunner, skal ingenting bli lagret. For å få til dette, må teknologien som ligger til grunn 
for persistenslaget ha støtte for transaksjonshåndtering, ellers kan man risikere at et 
presentasjonsmønster blir bare delvis importert. Krav 4.2.1, der det står at systemet må kunne 
håndtere flere samtidige brukere, innvirker også på dette. Siden transaksjoner opptrer i 
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isolasjon fra hverandre, vil det føre til at arbeidet til to forskjellige brukere ikke har 
innvirkning på hverandre. 

Ytelse 

Ytelseskrav er spesifisert i punkt 4.2.2, der det står at systemet skal kunne håndtere opptil 
100 samtidige brukere uten å bryte sammen eller gi brukerne ventetider på over ett sekund på 
lasting av en side. Å hente data fra persistert tilstand er en del av dette, og vi må derfor velge 
en persistensteknologi som kan håndtere data på en så effektiv måte at persistenslaget ikke 
blir en flaskehals i systemet. 

Tegnsett (UTF-8) 

Siden det spesifiseres i krav 4.5.1 at alle data skal bruke UTF-8 som tegnsett, må 
persistensteknologien støtte dette tegnsettet. 

Implementasjon og testing 

Kravspesifikasjonen setter en rekke krav til implementasjonen av persistenslaget. Siden 
applikasjonen skal skrives i Java, som spesifisert i krav 4.3.1, skal naturligvis også 
persistenslaget skrives i Java. Det settes også krav til at feilsituasjoner, viktige 
systemhendelser og lignende skal logges ved hjelp av et rammeverk for logging. I tillegg 
legger kravspesifikasjonen vekt på enhetstester av systemet, og krever at testdekningen av 
systemet skal være over 75% i alle hovedpakkene av systemet. Dette inkluderer da selvsagt 
pakken all persistenskoden vil ligge i. 
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KAPITTEL 6:  PERSISTENS I DPG 2.0 

6.1:  PERSISTENSPROBLEMER FRA DPG 1.0 SOM MÅ LØSES 

Lagring på filsystemet 

DPG 1.0 brukte XML-filer på filsystemet til å lagre alle sine data, og dette førte til mange 
problemer. For det første støtter ikke filer lagret på filsystemet transaksjoner. DPG er en 
applikasjon der flere brukere kan editere filene samtidig, og dette kan føre til at dataene i 
repositoriet blir korrupte og må rettes på for hånd. Dersom det skjer noe uventet mens 
applikasjonen er i ferd med å skrive til filen – for eksempel at harddisken er full eller at 
systemet kaster et unntak midt i en operasjon som applikasjonen trenger at er atomisk – vil 
filene være inkonsistente. Man kan også få andre problemer som en  persistensstrategi med 
støtte for transaksjoner løser: ”lost updates”, der to prosesser leser inn en verdi mer eller 
mindre samtidig, og så skriver etter tur sin oppdatering basert på den tidligere leste verdien, 
noe som fører til at den første oppdateringen forsvinner ; og ”dirty reads”, der en prosess 
oppdaterer en verdi i databasen, feiler etterpå, og en annen prosess rekker å lese endringen 
før den er rullet tilbake [55]. Dette har vært et mindre problem siden det stort sett har vært en 
person som har hatt ansvaret for å modifisere DPG-ens data så langt, men når DPG 2.0 blir 
mer brukt av flere  brukere samtidig, blir det et større problem. 

Filer på filsystemet har også et lite fleksibelt system for låsing. I et filsystem låses filen for 
tilgang dersom noen skriver til den, uansett hvor stor eller liten del av den som skrives. 
Dersom noen forsøker å lese eller skrive til filen samtidig som noen andre skriver til den, vil 
det ikke fungere. De fleste databaser har mekanismer som sørger for at dette ikke skjer. 

Å bruke filer på filsystemet fører også til problemer når man har data som har relasjoner til 
data i andre filer. I DPG 1.0 hender dette for eksempel når man leser inn en presentasjon, 
fordi presentasjonsspesifikasjonen er lagret i en fil, presentasjonsmønsteret i en annen fil, og 
selve innholdet er igjen lagret i andre filer. Disse filene har relasjoner til hverandre, noe som 
gjør det vanskelig å gjøre fornuftige XPath-spørringer på tvers av filene. DPG 1.0 løser dette 
ved å lese alle data inn i ett stort XML-tre i minnet ved oppstart av applikasjonen og gjøre 
spørringene mot det, men dette er som tidligere nevnt ikke en taktikk som vil fungere spesielt 
godt for applikasjoner som har mye innhold. 

Ytelse er også en faktor når vi jobber mot filer i filsystemet. Databaser av ulikt slag er 
spesialtilpasset å finne igjen og hente ut data på kortest mulig tid, selv om datamengdene er 
store. Dette oppnår de ved å organisere dataene på en hensiktsmessig måte i forhold til 
mediumet dataene er lagret på (hashing, heap-filer, sorterte filer), å lage indekser, osv. Filer 
på filsystemet har ingen av disse fordelene, og vil derfor være langsommere i de fleste 
scenarier. Dersom vi for eksempel skulle søke etter et visst subsett data og ikke viste hvilken 
fil vi skulle lete i, måtte vi ha søkt sekveksielt i filene til vi fant det vi lette etter. 



 

 

Persistens i DPG 2.0 

57 

En faktor som kanskje ikke er så åpenbar, er at filer på filsystemet er lett å endre for hvem 
som helst som har tilgang til filsystemet. Dette gjør at man på ingen måte kan stole på at 
dataene som ligger i filene er korrekte og konsistente med hverandre, og må utføre mer 
feilsjekking enn man vanligvis ville gjort. Utviklere er mer troende til å endre innhold som 
ligger i klartekst i en fil på filsystemet enn for eksempel å logge seg inn i databasen og gjøre 
endringer ved hjelp av SQL-spørringer. 

Fast plassering av repository-et 

DPG 1.0 bruker filbasert lagring, som tidligere nevnt, og disse dataene ligger i en katalog 
som kalles repository. På tross av at man kan konfigurere  hvor plasseringen av repositoriet 
skal være gjennom JNDI [56], er det likevel et krav at det skal ligge i applikasjonens katalog 
i webapps-katalogen til webserveren DPG 1.0 skal kjøre på. Dette er av to grunner: For det 
første implementerer ikke DPG-en noen form for strømbasert filnedlastning. For at filene 
skal være tilgjengelige for nedlastning, må de derfor befinne seg i en katalog som er 
tilgjengelig over HTTP, og det er applikasjonens katalog på webserveren. Den viktigste 
grunnen er imidlertid at DPG 1.0 bruker JSPX-filer for å spesifisere layout på sidene, og 
JSPX er i bunn og grunn en annen syntaks å skrive J2EE-servlets på. Siden Java er et 
kompilert språk, må også JSPX-filene kompileres før de kan brukes. For at Tomcat skal 
kunne kompilere disse automatisk, må de ligge i applikasjonens katalog.  

I tillegg til sikkerhetsproblemene som er nevnt i kapittel 3 fører dette til at hver gang man må 
redeploye applikasjonen, må man manuelt kopiere repository-katalogen, lagre den et annet 
sted, redeploye applikasjonen og overføre repository-mappen tilbake der den var. Dette fordi 
alle data som er endret ved hjelp av applikasjonen og ikke overført på en eller annen måte til 
den WAR-filen applikasjonen ligger i, ellers vil gå tapt. Dette er lett å glemme, mye arbeid å 
gjøre manuelt, og burde heller ikke være nødvendig. 

6.2:  ALTERNATIVER FOR PERSISTENSTEKNOLOGI 

Som vi ser av forrige avsnitt, er ikke lenger lagring av data på filer i filsystemet en løsning 
som er god nok for DPG 2.0. Det har blitt klart at tiden er moden for en ny strategi for 
persistens, med en teknologi som oppfyller de nye kravene til applikasjonen presentert i 
forrige kapittel. Vi tenker oss følgende alternativer: 

• Native XML-database 
• Relasjonell database med mapping mellom XML-elementer og databaserader 
• Relasjonell database med XML-støtte 
• JSR-170: Java Content Repository 

Native XML-database 

En native XML-database er en database som bruker XML-dokumenter og elementer som 
fundamentale strukturer [57]. Dette er i kontrast til for eksempel en relasjonell database, som 
bruker tabeller og rader som fundamentale strukturer. Native XML-databaser bruker ofte 
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XPath [58] som spørrespråk. XPath er en W3C Recommendation, og er standard for å hente 
ut data lagret i XML-format. XML-databaser er en relativt ung teknologi, og per i dag finnes 
det ingen standard for operasjonene som databaser må støtte utenom å hente data: 
Opprettelse av data, oppdatering av data og sletting av data. W3C er i ferd med å lage en 
standard for dette kalt XQuery Update Facility [59], som en utvidelse av XQuery-språket . 
Denne er imidlertid fremdeles et utkast under utarbeidelse. En modell av hvordan 
kommunikasjonen mellom applikasjonen og XML-databasen foregår ser vi i Figur 6-1. 

 

 

FIGUR 6-1: MODELL AV KOMMUNIKASJONEN MELLOM EN APPLIKASJON OG EN NATIVE XML-
DATABASE 

Et annet forsøk på standardisering av  er XML:DB-initiativet [60]. Dette er en 
sammenslutning av flere mer eller mindre kjente selskaper og organisasjoner som har en 
interesse i XML-databaser. Initiativet ble stiftet i 2000, lenge før XQuery Update Facility 
engang var påtenkt. Den siste aktiviteten på nettsidene til XML:DB-initiativet var i 2003, så 
det er trygt å anta at initiativet ikke lenger er aktivt. Imidlertid finnes det flere teknologier 
som implementerer XML:DBs XUpdate-standard, siden det i sin tid var det eneste som lignet 
en felles standard. 

Det finnes flere teknologi-alternativer på markedet. eXist [61] er ett av disse. eXist er i 
skrivende stund i versjon 1.2. Siden XML-en som brukes blir generert av applikasjonen, 
trenger vi en database som støtter lagring av XML-data som ikke har et schema, og eXist har 
denne funksjonaliteten. eXist har imidlertid ikke full støtte for ACID transaksjoner. eXist 
støtter både XPath 2.0 og XQuery 1.0 som spørrespråk og bruker XML:DBs XUpdate for å 
manipulere innholdet i databasen. Et annet alternativ er Apache-prosjektet Xindice [62].  
Xindice er også uavhengig av et schema for å lagre data, men støtter heller ikke 
transaksjoner. Denne databasen bruker også XPath som spørrespråk og XML:DBs XUpdate 
for å manipulere innholdet i databasen. Et tredje alternativ er Oracle Berkeley DB XML [63]. 
Denne er kanskje den mest modne av de tre. Berkeley DB XML er bygget på toppen av den 
kjente Berkeley DB-databasen. Dette innebærer blant annet at databasen støtter ACID 
transaksjoner fullt ut. Berkeley DB XML bruker sin egen standard for å manipulere 
databaseinnhold, men planlegger i følge nettsidene å implementere XQuery Update Facility 
så snart denne blir en offisiell W3C Recommendation. I motsetning til de to andre 
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databasene, kan ikke Berkeley DB XML kjøre standalone, men må embeddes i 
applikasjonen. 

Det er begrenset Spring-støtte for å forenkle kommunikasjonen mellom XML-databasen og 
resten av applikasjonen. Spring Framework har ingen støtte for XML-database-baserte DAO-
er, slik som finnes for relasjonelle databaser. På Sourceforge finnes det en modul til Spring 
kalt Spring XML Databases Framework [64], men denne er ikke godkjent av Spring 
Framework. Utviklingen på den ser også ut til å ha opphørt – nettsiden ble sist oppdatert i 
2005. Siden utviklingen i de to databasene den støtter – eXist og Xindice – har vært stor 
siden den gang, er det rimelig å anta at det ikke fungerer for de nyeste versjonene av 
databasene, eller i det minste ikke er i stand til å utnytte all den nye funksjonaliteten. 

Relasjonell database med mapping mellom XML-elementer og 
databaserader 

Selv om DPG 2.0 skal håndtere mye data i XML-format, betyr det ikke at alle dataene er i 
XML-format. Et alternativ er derfor å bruke en relasjonell database og ha en mapping i 
persistenslaget som automatisk mapper mellom elementer i XML og rader i databasen. På 
denne måten får vi fordelene med å bruke en relasjonell database, samtidig som vi er i stand 
til å håndtere XML-data. Relasjonelle databaser har eksistert siden 70-årene, og er en svært 
moden teknologi. Verktøy-støtten for relasjonelle databaser er god, og de aller fleste 
utviklere har i dag tilfredsstillende kjennskap til relasjonelle databaser, noe som vil forenkle 
vedlikehold. En modell av kommunikasjonen ser vi i Figur 6-2. 

 

FIGUR 6-2: MODELL AV KOMMUNIKASJONEN MELLOM EN APPLIKASJON MED MED XML-
MAPPING OG EN RELASJONELL DATABASE 
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Relasjonelle databaser har et standardisert språk både for uthenting av informasjon og 
manipulasjon av den, nemlig SQL – en standard som også har vært der siden 70-årene. 
Spring har god støtte for kommunikasjon mot relasjonelle databaser, både ved hjelp av 
ORM-rammeverk som Hibernate og TopLink, og rett mot databasen via JDBC. Det finnes 
utallige alternativer for teknologi på markedet, og mange av dem er Open Source. 
PostgreSQL [65] og MySQL [66] er kanskje de to mest brukte Open Source-alternativene. 

Problemet med dette alternativet er først og fremst at XML-data og relasjonelle data er 
organisert på en vidt forskjellig måte. XML-data er av natur hierarkiske, mens relasjonelle 
data er tabulære. Noen komplekse XML-strukturer lar seg vanskelig mappe til tabeller og 
rader i en database. Dette gjelder spesielt såkalt dokument-sentrisk XML. Dokument-sentrisk 
XML kjennetegnes ved en blanding av tekst og XML-tagger, gjerne inne i hverandre. 
Eksempler på formater som bruker denne typen XML er er XHTML [67], TEI [68] og 
DocBook [69]. Et eksempel på et dokument-sentrisk XML-fragment kan sees i Eksempel 
6-1.  

 

 

Et relatert problem er at vi ikke vet schema på XML-dataene mens vi skriver applikasjonen. 
Brukere kan legge inn XML-data i et hvilket som helst schema, og tabellbeskrivelsen i 
databasen måtte dermed på en eller annen måte klart å tilpasse seg dette. Såvidt forfatteren 
bekjent finnes ikke slik mappingfunksjonalitet som kan støtte data uten forhåndsdefinerte 
schema som open source-produkt. Å skrive en slik mappingfunksjonalitet ville i beste fall 
vært en masteroppgave i seg selv, og dermed umulig å gjennomføre innenfor de rammene 
som denne oppgaven gir. 

Relasjonell database med XML-støtte 

Denne typen databaser er vanlige, relasjonelle databaser som har en datatype for XML der 
man kan lagre XML-dokumenter, og ha støtte for XML-teknologier som XPath og XQuery 
for å hente ut subsett av XML-dokumentet. Noen databaser støtter også oppdatering av 

   <p> <q>My dear <rs type="person">Mr. Bennet </rs>, </q> 

       said <rs type="person">his lady </rs> to him one day, <q>have  

       you heard that <rs type="place">Netherfield Park </rs> is let  

       at last? </q> 

   </p> 

   <p> Mr. Bennet replied that he had not. </p> 

   <p> "But it is," returned she; "for Mrs. Long has just  been here,  

      and she told me all about it." </p> 

  <p> Mr. Bennett made no answer. </p> 

EKSEMPEL 6-1: DOKUMENT-SENTRISK XML (FRAGMENT FRA JANE AUSTENS "PRIDE AND 
PREJUDICE", KODET I TEI) 
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spesifikke noder inne i XML-dokumentene. Fra og med ISO SQL:2003 [70] er XML 
inkludert i SQL-standarden med et språk kalt SQL/XML. Denne ble oppdatert i ISO 
SQL:2006. Standarden inkluderer en egen datatype for XML, ikke overraskende kalt xml , og 
en rekke XML-relaterte funksjoner. Funksjonene brukes i hovedsak for å bygge opp XML-
trær og XML-fragmenter av relasjonelle data. Implementasjonene av denne standarden har 
imidlertid ikke kommet særlig langt, spesielt ikke i open source-alternativene. Mange 
databaser har en propritær syntaks i stedet for eller i tillegg til standarden for å håndtere 
XML. 

 

FIGUR 6-3: MODELL AV KOMMUNIKASJONEN MELLOM EN APPLIKASJON OG EN RELASJONELL 
DATABASE MED XML-STØTTE 

PostgreSQL er det eneste Open Source-alternativet som har en form for XML-støtte. 
PostgreSQLs XML-funksjonalitet følger delvis ISO SQL:2003, men har ikke implementert 
alt som er i standarden. Status på implementasjonsarbeidet finner man i [71]. For å få tilgang 
til SQL:2003-funksjonaliteten fra Java, trenger man dessuten en JDBC4-driver. PostgreSQL 
har gitt ut en slik, men det meste av SQL:2003-funksjonaliteten er ikke implementert enda 
[72]. PostgreSQLs XML-implementasjon har heller ingen sammenligningsoperator, noe som 
innebærer at det ikke er mulig å lage indekser på kolonner med datatypen xml . Å søke 
gjennom xml-data som er delt opp i flere dokumenter blir derfor langt mer ineffektivt enn det 
hadde vært med indekser på dataene. PostgreSQLs implementasjon støtter heller ikke 
oppdatering av fragmenter innad i XML-dokumentene som er lagret – skal de oppdateres, må 
man hente ut hele dokumentet, gjøre endringen og lagre det igjen. 

JSR-170: Java Content Repository 

Java Content Repository 1.0/JSR-170 [10] er en relativt ny standard utgitt i 2005. Hensikten 
med denne standarden er å tilby en felles plattform for persistensrelaterte oppgaver som alle 
innholdshåndteringssystemer trenger: Lagringssystem for både strukturerte og 
semistrukturerte data, fulltekst-søk, støtte for binære data, versjonering, adgangskontroll og 
hendelsesovervåking. De aller fleste innholdshåndteringssystemer har i dag sin egen, 
properitære implementasjon av et content repository. Mangelen på standardisering medfører 
blant annet at data er lagret i produsentspesifikke formater, at migrering fra ett 
innholdshåndteringsystem til et annet vanskeliggjøres og at forretningslogikken i 
innholdshåndteringssystemene i stor grad er bundet opp mot implementasjonen av content 
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repository-et. JCR-standarden er støttet både av store infrastrukturaktører som Apache, Sun, 
SAP, Oracle, IBM og BEA og markedsledende CMS-produsenter som ECM, Stellent, Day 
og Vignette. 

 

FIGUR 6-4: MODELL AV KOMMUNIKASJONEN MELLOM EN APPLIKASJON OG ET CONTENT 
REPOSITORY SATT OPP MED DATABASE-BACKEND 

Siden JSR-170 er en Java-standard, er det naturlig nok i Java-miljøet den har fått mest 
oppmerksomhet, men utviklingen følges tett av utviklere og produsenter på andre 
plattformer, da ideen ikke er begrenset til Java som teknologi. JSR-en har en 
referanseimplementasjon som ligger under Apache-prosjektet, nemlig Apache Jackrabbit 
[73]. Jackrabbit er også så langt den eneste frittstående Open Source-implementasjonen av 
hele JSR-170-spesifikasjonen.  

JSR-170 er i stor grad bygget på eksisterende XML-standarder. XML er brukt som logisk 
representasjon av data, XPath kan brukes som spørrespråk, og fasilitetene for å manipulere 
data i repository-et er også XML-baserte. JSR-170 støtter også bruk av SQL som 
spørrespråk. Akkurat på hvilken måte innholdet persisteres på er ikke dekket av standarden – 
Jackrabbit tilbyr en rekke alternativer, blant annet de fleste relasjonelle databaser, som filer 
på filsystemet og som serialisert XML. Modellen JSR-170 er bygget på er ikke relasjonell 
slik som relasjonelle databaser, men hierarkisk slik som XML er. Standarden tilbyr også 
operasjoner for med letthet å legge inn i og hente ut store mengder XML fra repository-et. 
Standarden har innebygget støtte for effektiv lagring, uthenting og søk i binære data. 
Hvordan lagringen av binære data skjer er konfigurerbart, og behøver ikke være likt som 
resten av dataene. Jackrabbit støtter ACID transaksjoner dersom den underliggende 
persistensteknologien gjør det. JSR-170 gir oss også frihet i henhold til hvordan den ferdige 
applikasjonen skal deployes: Et repository kan bundles med applikasjonen, kjøres som en 
separat webapplikasjon på webserveren eller kjøres standalone og aksesseres over RMI eller 
WebDAV. 

Spring Framework har god støtte for JSR-170 via spring-modules-prosjektet [74]. Spring-
modules er et prosjekt hvis hensikt er moduler som integrerer Spring og andre prosjekter. 
Dette er foreløpig i beta, men er brukt i produksjon av mange. Ved hjelp av dette prosjektet 
kan man også benytte Springs rammeverk for deklarative transaksjoner på JSR-170-
repository-er. Det finnes også et rammeverk til Jackrabbit kalt Jackrabbit OCM som 
håndterer såkalt ”Object-Content Mapping”, noe som tilsvarer ”Object-Relational Mapping” 
(ORM) mot relasjonelle databaser. Dette rammeverket er imidlertid ikke så stabilt som resten 
av Jackrabbit-rammeverket. 
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Det største ankepunktet mot bruken av JSR-170 er kanskje mangelen på dokumentasjon. 
Jackrabbit er et relativt nytt prosjekt, og under stadig utvikling. Dokumentasjonen er derfor 
nokså mangelfull med unntak av Javadoc og selve JSR-170-spesifikasjonen, og skriving av 
den er tilsynelatende ikke høyt prioritert hos utviklerne. Imidertid har Jackrabbit et svært 
aktivt miljø, og spørsmål på mailinglistene blir besvart fortløpende. Et annet problem er at 
dette er en relativt ukjent teknologi, og at utviklere som skal vedlikeholde prosjektet høyst 
sannsynlig ikke kjenner til den. Dette innebærer et visst opplæringsbehov for nye utviklere på 
prosjektet. 

6.3:  VALG AV PERSISTENSTEKNOLOGI 

Denne tabellen setter de fire alternativene opp mot hverandre, med fordeler, ulemper og 
hvilke tjenester som støttes. Det er her tatt utgangspunkt i kravene fra kapittel 6, men også 
aspekter som vil lette utvikling og vedlikehold er tatt med i betraktningen. 

 Native XML Relasjonell DB  
med mapping 

Relasjonell DB 
med XML-støtte 

JCR 

Støtter UTF-8 tegnsett Ja Ja Ja Ja 
Støtter ACID transaksjoner Delvis Ja Ja Ja 
Spring-integrasjon Nei Ja Nei Ja 
Ytelse Medium God God Medium 
Teknologiens modenhetsgrad Middels Lav Middels Lav 
Grad av dokumentasjon Dårlig God Dårlig Dårlig 
Har Open Source-alternativer Ja Ja Ja Ja 
Følger standard Delvis Nei Delvis Ja 
TABELL 6-1: SAMMENLIGNINGSMATRISE FOR PERSISTENSTEKNOLOGIALTERNATIVER 

I Tabell 6-1 ser vi en oppsummering av fordelene og ulempene ved de ulike 
teknologialternativene i form av en sammenligningsmatrise. Alternativ 1 – Native XML-
database – virker som et dårlig valg. Av de tre alternative XML-databasene vi har sett på, 
mangler to av dem full støtte for transaksjoner, mens en av dem må embeddes i databasen. 
Transaksjonshåndtering er et absolutt krav til persistensteknologien vi skal velge, og vi vil 
helst ha frihet nok i deployment-strategi til å kunne kjøre databasen et annet sted enn samen 
med applikasjonen, for eksempel av hensyn til forskjellige sikkerhetskopierings-rutiner på 
applikasjonsservere og databaseservere. Hvis man i tillegg legger til at standardene fremdeles 
er udefinerte og at dokumentasjonen er mangelfull, ser vi at dette alternativet ikke er godt 
nok. 

Alternativ 2 – en relasjonell database med mapping mellom XML-elementer og 
databaserader – virker heller ikke som noe godt alternativ. Som beskrevet i avsnittet om dette 
alternativet, finnes det ikke noe verktøy for å gjøre dette automatisk med XML-data uten et 
fastsatt schema, og det virker som en stor oppgave i seg selv å skrive denne funksjonaliteten. 

Alternativ 3 – en relasjonell database med XML-støtte – er i utgangspunktet er godt 
alternativ. Her finnes det en fastlagt standard som databaseprodusentene følger, og vi får 
mange av fordelene med relasjonelle databaser – slik som overlegen ytelse - ”med på 
kjøpet”, siden XML-funksjonaliteten er bygget på toppen av en eksisterende, relasjonell 
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databaseteknologi. Problemene her er i første omgang å få integrert funksjonaliteten med 
resten av applikasjonen vår. Da vi har valgt Spring Framework som grunnleggende 
rammeverk, og det ikke finnes Spring-støtte for XML-støtten i eksisterende databaser, måtte 
vi ha skrevet persistenslaget uten bruk av et persistensrammeverk. Et annet problem er at 
Open Source-alternativene på denne typen teknologi begrenser seg til PostgreSQL, og selv 
de har ikke støtte for hele standarden.  

Det siste alternativet er Java Content Repository (JSR-170). Dette alternativet lider under 
dårlig dokumentasjon og at det er en relativt ung teknologi. Utvikling og vedlikehold av et 
persistenslag med denne teknologien blir dermed vanskeligere enn med enkelte av de andre 
alternativene. Imidlertid er JSR-170 en standard som nyter bred støtte hos både infrastruktur- 
og innholdshåndteringssystemprodusenter, og kunnskapen om denne typen teknologi vil etter 
all sannsynlighet vokse. Siden DPG 2.0 skal bli et innholdshåndteringssystem, får vi også 
mye ”gratis” når vi skal utvikle systemet – støtte for funksjonalitet som versjonering, 
fulltekstsøk og binære filer er innebygget og trenger bare konfigureres for å bli tatt i bruk. Vi 
synes at hensynet til dette veier tyngre enn mangelfull dokumentasjon og den risikoen det er 
å ta i bruk en såpass ny teknologi. På bakgrunn av dette velger vi derfor å ta i bruk Java 
Content Repository som persisistensteknologi i DPG 2.0. 
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KAPITTEL 7:  IMPLEMENTASJON AV 
PERSISTENSDELEN 

7.1:  INNHOLDSMODELL 

Innholdsmodell for DPG 2.0 

David’s Model er brukt til innholdsmodelleringen. Denne modellen er forklart nærmere i 
appendix A, sammen med relevante begreper og notasjon. 

Vi startet arbeidet med å lage innholdsmodellen til DPG 2.0 ved å finne ut hva slags 
forskjellige typer innhold vi skulle håndtere. Vi kom frem til følgende innholdstyper: 

• Presentasjonsmønstre 
• Presentasjoner 
• Presentasjonsmønsterspesifikasjoner 
• Presentasjonsspesifikasjoner 
• Transformasjoner 
• Sidemaler 
• Innholdsfiler 
• Javascript 
• Stilark 
• Plugin-konfigurasjoner 
• Plugin-ressurser 
• Applikasjonsressurser (transformasjoner og plugin-ressurser) 

Deretter undersøkte vi hva slags hierarki disse passet inn i. Siden vi i prototypen lagret alle 
data som filer på filsystemet, benyttet vi oss av dette hierarkiet som utgangspunkt for 
innholdsmodellen. Alle innholdstypene var imidlertid ikke berørt i prototypen, og vi fant 
etterhvert ut at noen av innholdstypene var plassert feil i hierarkiet. Et eksempel på dette var 
ressurser plugin-ene brukte, slik som javascript og flash-filer. Disse lå sammen med 
ressursfilene som tilhørte hver enkelt presentasjon. I virkeligheten hørte de hjemme på 
applikasjonsnivå, siden plugins installeres på applikasjonsbasis snarere enn på 
presentasjonsbasis. 

Vi valgte å ikke bruke egendefinerte nodetyper i innholdsmodellen vår. Dette var av flere 
grunner: For det første er repository-et vårt et som – i hvert fall foreløpig – kun skal brukes 
av DPG 2.0. At noen av begrensningene for innholdsmodellen kan komme til å ende opp i 
forretningslogikken eller presentasjonslaget er derfor ikke et stort problem, da den vil være 
der uansett for å kunne validere brukerens input. For det andre er registrering av 
egendefinerte nodetyper ikke definert av JSR-170, og derfor måtte vi ha brukt Jackrabbits 
propritære løsning. Det er forventet at denne funksjonaliteten vil standardiseres i neste 
versjon av JCR-spesifikasjonen: JSR-283 [75]. For det tredje er det lett å legge til 
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egendefinerte nodetyper senere, dersom dette skulle vise seg å være nødvendig. Dette er også 
i overensstemmelse med regel #1 fra David’s model. 

Vi har gjort utstrakt bruk av de innebyggede nodetypene nt:folder  og nt:file . Vi fant en 
rekke fil- og kataloglignende strukturer i hierarkiet vårt, og valgte å klargjøre dette ved å 
benytte regel #6. Også XML-dokumenter med selve innholdet i applikasjonen er lagret i 
nt:file -noder. Vi var lenge usikre på om vi skulle lagre innholdsdokumentene ved å 
importere dem inn i hierarkiet, eller ved å lagre dem som filer. Etter korrespondanse på 
mailinglisten til Jackrabbit [76] valgte vi imidlertid å gå for den siste løsningen. Vi har 
foreløpig ikke behov for å hente ut deler av dokumentene, kun hele dokumenter, og vi har 
også behov for å hente ut XML ”som den er”, uten JCR-spesifikke data. 

Den ferdige innholdsmodellen kan sees i Figur 7-1 på neste side. 
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FIGUR 7-1: INNHOLDSMODELL FOR DPG 2.0 
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7.2:  DEPLOYMENT OG LAGRINGSTEKNOLOGI 

JSR-170 overlater til implementasjonene av spesifikasjonen å avgjøre hvordan repository-et 
skal deployes. Jackrabbit tilbyr tre alternativer for deployment av repository-et [77]: 

• Bundlet med applikasjonen (”Model 1”) 
• Kjørende som en separat webapplikasjon (”Model 2”) 
• Standalone server (”Model 3”) 

Å kjøre repository-et bundlet med applikasjonen innebærer at man deployer både 
applikasjonen og repositoryet samtidig. I webapplikasjons-tilfellet innebærer dette at man 
kan bundle selve repository-et med war-filen, siden applikasjonen kan konfigureres til å 
persistere i en embedded database (for eksempel Java DB/Derby) eller til og med på selve 
filsystemet. Det er imidlertid ikke noe i veien for at man kan konfigurere et ”Model 1”-
repository til å persistere i en ekstern database. Et Model 1-repository er kun tilgjengelig for 
den ene applikasjonen som det er bundlet med. 

Dersom applikasjonen ens er en webapplikasjon, kan man la repository-et kjøre som en 
separat webapplikasjon på samme webserver. Webapplikasjoner kan da skaffe seg en 
referanse til repository-et via JNDI [78]. Vi har her de samme persisteringsalternativene som 
i et Model 1-repository – embeddede og eksterne databaser eller på filsystemet. Denne 
modellen vil gjøre at alle webapplikasjonene som kjører på denne serveren vil ha tilgang til 
repository-et, selvsagt gitt at de har brukernavn og passord for å logge seg på. 

Dersom en har behov for at flere ulike applikasjoner skal ha adgang til å aksessere 
applikasjonen uavhengig av en webserver, kan en velge ”Model 3”-deployment. Det kan 
også være aktuelt dersom en vil ha forskjellige konfigurasjoner av f. eks. hardware på 
webserveren og repository-serveren. Med denne modellen vil repository-et kjøre som en 
fullstendig separat applikasjon, og andre applikasjoner kan få tilgang til den ved hjelp av 
protokollene RMI [79] eller WebDAV [80] (dette er fremdeles ikke noe som påvirker 
applikasjonskoden). Denne løsningen har noe dårligere ytelse enn de to andre, siden den går 
over en remoting-protokoll. 

Hvilken deployment-modell som brukes reflekteres kun i XML-konfigurasjonen av 
applikasjonen, og affekterer ikke applikasjonskoden. Å bytte deployment-modell på et senere 
tidspunkt er derfor relativt smertefritt. Selve persisteringen av data er separert ut i et eget 
interface i Jackrabbit: PersistenceManager . Hvilken implementasjon av dette interface-t 
man bruker er konfigurerbart i Jackrabbits XML-baserte konfigurasjonsfil. Å bytte 
lagringsteknologi er dermed også kun et spørsmål om å endre på konfigurasjon. Interface-t 
PersistenceManager brukes aldri direkte fra klientkoden til JCR – det en kun en del av 
Jackrabbits interne implementasjon. 

Vi bestemte oss for å bruke en ”Model 1”-deployment i DPG 2.0, siden DPG 2.0 foreløpig er 
den eneste applikasjonen som bruker dette repositoryet. Vi har også valgt å ha en ekstern 
relasjonell database som bakenforliggende persistensteknologi, da dette vil gi oss støtte for 
transaksjoner og er det raskeste alternativet Jackrabbit tilbyr. Implementasjonen av 
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PersistenceManager -interface-t vi valgte ble dermed PostgreSQLPersistenceManager , 
siden PostgreSQL er den databasen som driftsavdelingen ved Institutt for informatikk tilbyr. 
Med en ekstern database kan vi også oppdatere applikasjonen uten å slette noe av innholdet, 
og vi unngår dermed problemene som DPG 1.0 hadde med at innholdet forsvant da man 
oppdaterte applikasjonen, siden repository-katalogen lå i webapplikasjonen. Nå ligger 
fremdeles repository-et i webapplikasjonen, men de faktiske dataene den bruker ligger trygt i 
en ekstern database, og blir derfor ikke affektert selv om vi oppdaterer applikasjonen. 

7.3:  IMPLEMENTASJON AV PROTOTYPENS DAO-LAG 

Første steg i å få DPG 2.0 til å bruke JCR som persistensstrategi var å skrive JCR-
implementasjoner av DAO-interfacene fra prototypen. Noen av disse interfacene 
(PresentationDao  og PatternDao ) opererte med domeneobjekter, mens andre opererte 
med XML-dokumenter. I det første tilfellet var det nærliggende å bruke en form for 
mappingteknologi mellom objekter og hierarkiet i innholdsmodellen. En slik teknologi 
finnes, nemlig Jackrabbit OCM [81]. Imidlertid er denne teknologien svært dårlig 
dokumentert, og dermed vanskelig å bruke. Siden behovet vårt for en slik mapping er 
begrenset (kun to objekter skal mappes), så vi det som sannsynlig at det ville ta lengre tid å 
lære Jackrabbit OCM enn å skrive den aktuelle mappingen selv, noe anslo ville ta ca to 
dager. Vi valgte derfor det siste alternativet, og anslaget på tidsbruk viste seg å stemme 
ganske godt. 

Superklasse for DAO-er 

DAO-ene ble opprinnelig alle implementerte ved å arve fra klassen JcrDaoSupport , som 
finnes i Spring-modules-støtten for JCR. Denne klassen har innebygget støtte for interaksjon 
med JCR-repository-er. Etterhvert som utviklingen gikk sin gang ble det klart at det var ble 
mye duplisering av kode på tvers av DAO-klassene, og denne kunne refaktoreres ut i en egen 
klasse. DAO-klassene fikk dermed sin egen abstrakte superklasse – AbstractJcrDao  – som 
arvet fra JcrDaoSupport . Denne klassen inneholdt høynivå-operasjoner som gikk igjen i 
flere av DAO-ene. Bruken av denne klassen førte til at metodene i DAO-ene ble lettere å 
lese, da mye av kompleksiteten ved JCR ble gjemt bak disse metodene. Kodedupliseringen 
ble også betraktelig mindre.  

Det er flere typer funksjonalitet i AbstractJcrDao : 

1. For å opprette nye noder av ulikt slag 
2. For å sjekke om en viss nodestruktur finnes, og opprette den dersom den ikke gjør 

det 
3. For å sjekke om en viss nodestruktur finnes, og fjerne den dersom den gjør det 
4. For å hente ut noder av ulikt slag, og konvertere dataene i dem til ønsket format 
5. Diverse (opprette en gyldig JCR-sti, sjekke nodetypen til en node med en gitt sti, 

kaste unntak dersom en node ikke oppfyller gitte kriterier) 
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Alle metodene har synligheten protected , slik at kun subklasser kan benytte den. Her er 
tommelfingerregelen ”dersom funksjonaliteten brukes i to eller flere DAO-klasser, legg den i 
AbstractJcrDao ” brukt. Majoriteten av metodene her brukes i de fleste DAO-ene. Dette 
har ført til at metodene i de faktiske DAO-implementasjonene er svært korte og lesbare. Som 
man ser av Eksempel 7-1, bruker man et minimum av kode for å opprette eller erstatte et 
innholdsdokument, og det er relativt klart for en programmerer hva som foregår i koden, 
spesielt dersom man også ser på JavaDoc-dokumentasjonen til metodene som er brukt. 

 

 

Sentralisering av nodestier 

En lignende problemstilling som kom opp, var det faktum at applikasjonen hele tiden 
benytter stier innad i repository-et for å finne fram til riktig innhold. Skriving av disse stiene 
var en stor kilde til feil, spesielt i de tilfellene der vi hadde skrevet forskjellige stier i 
metodene som lagret data og metodene som hentet ut data. Å skrive stiene manuelt innebar 
også duplisering av kunnskapen om strukturen på innholdsmodellen. Dette ble løst ved å ha 
en klasse som holdt på all denne informasjonen, og som bygget de riktige stiene. Denne 
klassen fikk navnet JcrPath . JcrPath inneholder konstanter for alle de statiske nodenavnene 
i systemet, og metoder for å generere stien til en hvilken som helst node i repository-et. 
Eksempel 7-2 inneholder et utdrag av JcrPath-klassen, som viser hvordan stiene til 
presentasjonsmønster-katalogen, et spesifikt presentasjonsmønster og en 
presentasjonsmønsterspesifikasjon blir bygget opp ved hjelp av konstanter, klasseinterne 
metodekall og bruk av id-er gitt til metodene som parametre. 

 

Session session = getSession(); 

ensureNodeDoesNotExist(session, 

                    toPath(JcrPath.getContentsPath( presentationId),                     

                           entityInstanceId)); 

createCharacterDataFileNode(session, entityInstance Id, 

                    JcrPath.getContentsPath(present ationId),  

                                           document , "text/xml"); 

session.save(); 

EKSEMPEL 7-1: METODEN SAVEORUPDATE FRA KLASSEN JCRCONTENTDAO (FEILHÅNDTERING 
UTELATT)  
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EKSEMPEL 7-2: UTDRAG FRA JCRPATH-KLASSEN 

Testing av DAO-laget 

Siden det er et krav at applikasjonen skal ha minimum 75% testdekning, måtte selvsagt også 
DAO-laget testes. Her valgte vi å bruke integrasjonstester som går rett mot en database i 
stedet for enhetstester. Dette er dermed ikke enhetstester i Michael Feathers definisjon [42] 
av ordet, da de går mot en database. Dette var fordi det var vanskelig å enhetsteste klasser 
som bruker et repository uten å ha tilgang til en form for test double [82] et eller annet sted. 
Jackrabbit har en implementasjon av PersistenceManager-interface-t som heter 
InMemoryPersistenceManager , som bruker et enkelt HashMap i minnet til å ”lagre” i, og 
dermed kan brukes som en raskere standin for mer robuste implementasjoner av 
PersistenceManager . Imidlertid var vi av ukjente grunner ute av stand til å få denne til å 
fungere sammen med Spring-modules. Vi valgte derfor å bruke in-memory-databasen H2 
[83], som gir oss omtrent samme effekt. Denne integrerer med JCR via 
H2PersistenceManager .  

Når man bruker automatiserte tester for å teste persistenslogikk, er det viktig å sikre at 
testdata ikke blir liggende mellom kjøringer av ulike tester. Dette er fordi automatiserte tester 
skal kunne kjøres uavhengige av hverandre. Vi har løst dette ved å tømme databasen for 
testdata etter hver test, og la hver test legge inn de testdataene den trenger. På denne måten 
får vi en fleksibel modell, der kun de testdata som testen trenger blir lagt inn under hver test. 

Import av testdata 

Med det filsystembaserte DAO-laget lå alle data DPG-en brukte i en egen katalog kalt 
repository , lik løsningen til DPG 1.0. Plasseringen på denne katalogen var konfigurerbar. 
Når vi skulle teste systemet, la vi inn innhold i repository-et simpelthen ved å la 
byggescriptet vårt kopiere repository-mappen inn i webapps-katalogen til Tomcat. Dette 
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gjorde det enkelt å endre på presentasjoner og presentasjonsmønstre, for så å teste dem. 
Stylesheets, bilder, javascript og ressurser var også tilgjengelige fra nettleseren, akkurat slik 
som DPG 1.0 hadde det. 

Da vi migrerte DAO-laget til å bruke JCR, måtte vi på en eller annen måte legge inn testdata 
i repository-et automatisk. For å løse dette problemet laget vi funksjonalitet i DAO-ene for å 
importere innhold som InputStream -er, og skrev et script som kjørte automatisk ved 
oppstart av webapplikasjonen. Dette scriptet sørget for å slette alt som var i Jackrabbit-
repository-et, og gikk gikk gjennom den gamle repository-katalogen og la inn alt innholdet 
på nytt. Innholdet ble da hentet ut kun gjennom JCR-DAO-ene. Fremgangsmåten for å få tak 
i de filene som skulle være tilgjengelige fra nettleseren, er beskrevet i kapittel 7.4: . 

Transaksjoner 

Det er tidligere nevnt at Jackrabbit støtter transaksjoner dersom den underliggende 
persistensteknologien gjør det, og siden vi har valgt PostgreSQL som underliggende 
persistensteknologi, har vi dermed transaksjonsstøtte. Transaksjoner i JCR er styrt av Java 
Transaction API (JTA) [84]. For å unngå å legge transaksjonslogikken i persistenskoden, har 
vi valgt å bruke den deklarative transaksjonsstøtten i Spring Framework snarere enn å bruke 
JCRs transaksjonsstøtte programmatisk. Dette gjør også at vi kan beholde samme 
transaksjonsinnstillinger dersom vi skulle ønske å bytte ut JCR med en annen 
persistensstrategi på et senere tidspunkt – transaksjonene jobber mot DAO-interfacene, ikke 
implementasjonene. Springs støtte for lokale transaksjoner (transaksjoner innenfor samme 
persistente lager) bruker persistensteknologiens transaksjonsstøtte i bakgrunnen, men tilbyr 
en deklarativ måte og teknologiagnostisk måte å sette opp transaksjoner på.  

For å integrere med persistensteknologien, må den aktuelle teknologien ha en tilhørende 
subklasse av Springs abstrakte superklasse for transaksjoner: 
AbstractPlatformTransactionManager . Spring-modules’ JCR-modul har dette til bruk 
for lokale transaksjoner, nemlig LocalTransactionManager . Springs transaksjonsstøtte er 
proxy-basert. Dette vil si at at klasser som bruker en instans av en DAO-klasse, i 
virkeligheten får en proxy av denne DAO-klassen. Proxyen har ansvaret for å håndtere 
transaksjoner på rett måte. I de fleste tilfeller vil man ha en helhetlig transaksjonspolicy på 
alle DAO-ene, og det vil også vi. Da kan man definere en abstrakt bean som inneholder all 
den felles transaksjonskonfigurasjonen, og som alle DAO-bean-ene kan arve fra. Både denne 
abstrakte bean-en og konfigurasjonen av TransactionManager kan sees i Eksempel 7-3. 
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EKSEMPEL 7-3: KONFIGURASJON AV TRANSAKSJONER I SPRING 

Man ser her at konfigurasjonen av TransactionManager  kun inneholder hvilken 
TransactionManager -implementasjon som skal brukes, og en referanse til den bean-en 
som håndterer sesjoner til repository-et. Den abstrakte bean-en som inneholder den felles 
konfigurasjonen av transaksjoner for alle DAO-ene er mer kompleks. Det er en definisjon av 
hvilken klasse som proxyen skal bruke (TransactionProxyFactoryBean ), en referanse til 
TransactionManager -en, og en liste med såkalte properties. Disse har to obligatoriske 
deler: ”key ”-attributten og såkalt ”propagation behavior”. ” key ”-attributten definerer et 
mønster for metodenavn. ”save* ” betyr ”alle metodenavn som starter med ”save”. 
Eksempelvis vil dette gjelde metodene ”saveContent(...) ” og ”saveTemplate(...) ”. 
Sammen definerer disse mønsterne hvilke metoder som skal omfattes av transaksjoner. Den 
siste property-en har key ”*”, noe som er en standard-oppførsel dersom det kalles en metode 
som ikke omfattes av noen av mønsterne som er gitt ovenfor. ”Propagation behavior” 
definerer hva slags transaksjonsnivåer hver av metodenavn-mønsterne skal bruke. Spring 
definerer fem forskjellige nivåer for ”propagation behavior” [85], som vi ikke skal gå 
nærmere inn på her. PROPAGATION_REQUIRED betyr at den aktuelle metoden alltid vil kjøre 
innenfor en transaksjon, og er den som er klart mest brukt. De andre nivåene er for mer 
spesielle tilfeller, og innebærer for eksempel å kaste et unntak dersom en transaksjon allerede 
kjører når metoden kalles. På den siste linjen (<prop key=”*”> ...) ser vi at det også er lagt 
til et readOnly -parameter. Dette er for å fortelle den underliggende TransactionManager -
en at disse operasjonene ikke modifiserer den persistente tilstanden, slik at den eventuelt kan 
foreta optimaliseringer. 
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7.4:  RESSURSHÅNDTERING 

Som det står beskrevet i kapittel 3, var ressurshåndtering et av problemene med DPG 1.0. 
Deler av grunnen til at repository-katalogen måtte ligge i webapps-katalogen til webserveren 
var at det ikke var implementert noen form for strømbasert nedlastning av ressurser – de lå 
inne i applikasjonens katalog på webserveren og var aksesserbare for alle som klarte å finne 
ut URL-en til dem. Dersom ressursene skulle ligge noe annet sted, måtte man sette opp en 
form for servlet som leste inn innholdet av ressursene som en strøm og skrev dem ut på 
HttpServletResponse -objektets utstrøm. Det var et mål for oss å også ha ressursene lagret 
i databasen, da dette ville lette arbeidet med sikkerhetskopieringsrutiner av alle data, og gjøre 
at også ressursbaserte operasjoner ville være transaksjonelle. 

Persistensstøtte 

En DAO for å håndtere ressurser var ikke inkludert i prototypen, og den lille filbehandlingen 
som fantes, var implementert rett i service-laget. Vi måtte dermed definere et ResourceDao –
interface som hadde funksjonalitet som var relatert til ressursbehandling, og dessuten skrive 
en implementasjon av dette. For at vi skulle kunne bruke ressurser fra repository-et, måtte vi 
importere alle ressursene inn i repository-et ved oppstart. Dette viste seg å by på problemer, 
da en av de andre masteroppgavene som omhandler dette systemet handler om multimedia, 
og forfatteren av denne dermed hadde behov for en god del multimediafiler i repository-et. 
Dette førte til at katalogen som inneholdt det filbaserte repositoryet var på over 350 
megabyte. Å bruke den gamle måten å initialisere repository-et på – å slette alt innhold og 
legge inn alt på nytt – førte dermed til at oppstartstiden til serveren som kjørte DPG 2.0-
applikasjonen ble kraftig økt – på en relativt ny maskin var den på over tre minutter, og dette 
var ikke holdbart i utviklingssammenheng. Løsningen på dette ble dermed å slette alle data 
som lå i repository-et unntatt ressursene som tilhørte hver presentasjon ved oppstart av 
applikasjonen. I stedet for å legge inn alle ressursene på nytt, sjekket vi om hver fil lå i 
repostory-et fra før eller var blitt oppdatert siden sist. Dersom den ikke lå i repository-et, ble 
den lagt inn. Dersom den var blitt oppdatert siden sist, ble den gamle filen erstattet av den 
nye. Dette tok fremdeles litt tid, siden man måtte sjekke tiden de ble oppdatert for hver 
ressurs, men langt mindre tid enn å legge inn alle ressursene hver gang. Oppstartstiden av 
applikasjonen ble redusert til ca en sjettedel. 

Presentasjonslag-støtte 

Da vi hadde støtten i DAO-laget på plass, måtte vi gjøre ressursene tilgjengelige for resten av 
applikasjonen. Spring MVC har støtte også for controllere som skrive til strømmer i stedet 
for å redirecte til et view. Vi skrev en subklasse av AbstractCommandController , slik at vi 
kunne benytte oss av funksjonaliteten den har for å hente GET-data fra URL-er. Tanken var 
at lenker til ressurser skulle peke til en URL av typen 
http://www.example.com/dpg2/getResource.htm?id=8765 , der id-parameteret pekte 
til en fil i repository-et. Controlleren ville da bruke UUID-en til noden som inneholdt filen, 
gjøre et oppslag og returnere den riktige filen. Dette viste seg å by på problemer. For det 
første er UUID-er i Jackrabbit svært lange (eksempel: 89276de6-157b-4a48-9f87-
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4d9c675015f5 ), slik at URL-ene ble mye lenger enn vi planlagt. For det andre er det umulig 
å kontrollere hvordan Jackrabbit genererer UUID-ene, og genereringen av dem er ikke-
deterministisk. Vi kunne dermed ikke skrive innholdsfiler som refererte til filer, siden vi ikke 
visste UUID-ene på forhånd. 

Neste ide var å lage en URL som inneholdt tre parametre: presentasjons-id-en, navnet på 
filen og den interne stien til filen innad i den virtuelle ressurs-katalogen. URL-en kunne for 
eksempel se slik ut: http://www.example.com/dpg2/getResource.htm? 

presentationId=inf100h08&fileName=assignment1.pdf?f olderPath=assignment

s/mandatory . Dette viste seg å fungere fint for ressurser som brukeren skulle laste ned. 
Imidlertid viste det seg at dette ikke var den eneste ressurstypen som måtte være tilgjengelig 
fra en URL. Andre ressurser var også nødvendige, slik som CSS-stilark og javascript. Disse 
kunne også befinne seg både inne i et presentasjonsmønster, inne i en presentasjon og 
tilhørende selve applikasjonen. Følgende kategorier ble identifisert: 

• For presentasjonsmønstre: 
o CSS-stilark 
o Bilder refererert til fra CSS 
o Javascript brukt til å rendere utseendet 

• For presentasjoner: 
o CSS-stilark 
o Bilder referert til fra CSS 
o Javascript brukt til å rendere utseendet 
o Fil som et plugin har skrevet (noen av plugin-ene har behov for egne filer) 
o Nedlastbare ressurser (f.eks. oppgavetekster og forelesningsnotater) 

• For applikasjonen: 
o Filer som plugins bruker for å rendere innhold 

Disse tre kategoriene har ikke behov for helt samme GET-parametre, selv om de i praksis 
skal gjøre omtrent det samme. Løsningen på dette ble å skrive en abstrakt superklasse kalt 
AbstractResourceController , som håndterte det å sende filen til brukeren. Vi skrev så 
tre implementasjoner av denne – en for hver av kategoriene -, som hadde de GET-
parameterne som trengtes, fikk tak i den rette filen og overlot resten til superklassen. 

Etter vi hadde implementert og testet controllerene, brukte vi Spring Security [86] til å 
begrense til ressursene. Reglene var som følger: For å få tilgang til en ressurs som tilhørte 
presentasjonsmønster X, måtte du være autentisert i en presentasjon som brukte 
presentasjonsmønster X. For å få tilgang til en ressurs som tilhørte presentasjon Y, måtte du 
være autentisert i presentasjon Y. For å få tilgang til en ressurs som tilhørte applikasjonen, 
måtte du være autentisert i systemet. På denne måten løste vi et av de store 
sikkerhetsproblemene fra DPG 1.0, nemlig at hvem som helst hadde tilgang til ressursene. 
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7.5:  CACHING 

Med DPG 2.0 i normalt bruk, antar vi at det vil være betraktelig flere lese-operasjoner enn 
skrive-operasjoner. Med andre ord vil folk mye oftere vise presentasjoner enn endre på dem. 
Dersom vi skal vise en presentasjon må vi blant annet hente ut en presentasjonsspesifikasjon 
fra et persistente lageret. Denne må letes opp, parses og mappes til et objekt. I og med at 
denne presentasjonsspesifikasjonen er lik for hver av sidene man ser, og også lik for alle 
brukerne av systemet, kan det lønne seg å kun lese denne en gang og siden holde den i 
minnet. Dette vil øke ytelsen på applikasjonen betraktelig. Dette kalles caching. DPG 1.0 
hadde en primitiv versjon av dette ved å laste alle data DPG-en trengte inn i minnet ved 
oppstart og holde dem der. Vi vil imidlertid vente med å laste inn noe i minnet til det faktisk 
er bruk for det første gangen, og begrense hvor mange elementer som kan befinne seg i 
minnet på samme tid. På denne måten bruker vi ikke flere ressurser enn vi trenger, når vi 
trenger dem. Dessuten gir dette oss anledning til å begrense hvor mye minne vi vil bruke. 

Det finnes mange strategier for caching, og vi skal ikke gå inn på dem alle her. Jackrabbit har 
sin egen cache innebygget, noe som fører til at vi får caching på node-nivå. Denne cachen er 
svært dårlig dokumentert, primitiv og vanskelig å konfigurere. Vi velger derfor igjen å ta i 
bruk Spring-modules, denne gangen ”Caching module” [87]. Denne modulen gir oss 
muligheten til å få caching som er konfigurert deklarativt, og til å bruke velprøvde caching-
implementasjoner som EHCache [88], OSCache [89] og Java Caching System (JCS) [90]. I 
tillegg får vi tilgang til å cache på en noe høyere nivå, nemlig domeneobjekter i 
applikasjonen. Caching module støtter også programmatisk caching. 

Som man ser av Eksempel 7-4, har konfigurasjonen av caching tre deler: Definisjon av en 
”cache manager”, (cacheManager ) definisjon av en fasade til cache manager-en 
(cacheProviderFacade ), og en abstrakt bean med all den felles cachingkonfigurasjonen 
som alle bean-ene som skal caches kan arve fra (cachingProxyTemplate ). De to 
førstnevnte er avhengig av teknologien som brukes til å implementere selve cachingen. Vi 
har valgt OSCache, da denne er open source og har full støtte for caching. Vi konfigurerer 
OSCache via en konfigurasjonsfil som er spesifisert i definisjonen av cacheManager : 
oscache.properties . Denne har stort sett blitt beholdt som den var i originalen, med 
unntak av settingen på hvor mange elementer som kan maksimum være i cachen på en gang. 
Denne ble redusert til 300. 

Selve definisjonen av caching ser man i den abstrakte bean-en som alle andre cachede beans 
arver fra. Den definerer to ting av interesse: Hvilke metoder som resultatet skal caches på 
(cachingModels ), og hvilke metoder som skal føre til at cachen skal tømmes 
(flushingModels ). Disse bruker mønstre for metodenavn lik de vi så brukt i 
konfigurasjonen av transaksjoner. Vi vil cache resultatene av alle leseoperasjoner, og vi vil 
tømme cachen dersom repository-et blir modifisert. 
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EKSEMPEL 7-4: KONFIGURASJON AV CACHING I SPRING 
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KAPITTEL 8:  EVALUERING OG VIDERE 
ARBEID 

8.1:  MÅLOPPNÅELSE 

Målene for persistenslaget var følgende:  

1. Å være i stand til å håndtere alle slags presentasjonsmønstre og ressursdokumenter 
2. Å innkapsle den underliggende persistensteknologien 
3. Å behandle XML-data på en effektiv måte, uten å bruke unødig minne 

Mål 1 ser forfatteren på som oppnådd. Det er selvsagt umulig å teste for alle slags 
presentasjonsmønstre og ressursdokumenter. Imidlertid er persistenslaget så generelt at det 
vil kunne håndtere alle presentasjonsmønstre beskrevet i valid XML, og alle 
ressursdokumenter som finnes, gitt at mimetypen er definert av biblioteket vi bruker til å 
bestemme mimetyper. Dersom støtten ikke skulle finnes, er det lett å utvide støtten ved å 
redigere en properties-fil i applikasjonen. Mål 2 er oppnådd, da all kommunikasjon med 
persistenslaget foregår via interfaces som definerer Data Access Object-er (DAO-er). 
Unntakene som kastes fra persistenslaget er også generelle, og ikke koblet opp mot JCR. Mål 
3 anser forfatteren også som oppnådd, da ingen data hentes ut før de trenger å hentes ut, og 
ingen data leses fra persistenslaget flere ganger enn nødvendig pga cachingen. 

De generelle målene var følgende: 

4. Koden skulle være i henhold til Suns Code Convensions 
5. Alt skal være dokumentert på en slik måte at utviklere som har erfaring med (eller lærer 

seg) teknologiene, men ikke med DPG-en i seg selv, skal være i stand til å videreutvikle 
systemet 

6. Koden skal ha en test coverage på minst 75%, målt med EMMA [5], og alle aspekter av 
systemet skal kunne testes 

Vi evaluerer disse målene for persistensdelen, da det er denne delen forfatteren har hatt 
hovedansvaret for. Mål 4 er oppnådd, da koden er i henhold til nevnte code convensions. Mål 
5 vil bli oppfylt i løpet av sommeren 2008. Noe dokumentasjon er på plass 
(kravspesifikasjon, kodekommentarer og enhetstester), men ikke alt er ferdig enda. Det 
mangler for eksempel et systemdesigndokument og en installasjonsmanual. Mål 6 er oppfylt, 
da koden for persistenslaget har en test coverage på 83%. 

Dersom man ser på problemene med DPG 1.0 som er beskrevet i kapittel 3 og 6, ser man at 
mange av disse nå er løst. DPG 2.0 har en fleksibel arkitektur, klasser med klart definerte 
ansvarsområder, dokumentasjon, logging, enhetstester og bruker velutprøvde rammeverk for 
å gjøre koden enklere og mer lesbar. I tillegg er både plassering og persistensteknologi til 
repository-et nå konfigurerbart ved hjelp av XML. Repository-et støtter nå transaksjoner, noe 
som muliggjør sikker flerbrukerredigering av innhold. Ressursfiler kan nå organiseres i en 
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katalogstruktur, er beskyttet på samme måte som resten av presentasjonen, og er heller ikke 
koblet mot filsystemet. DPG-ens interne data er ikke lenger tilgjengelige fra nettleser. 
Minnebruken er redusert og optimalisert, samtidig som ytelsen i stor grad er bevart ved å ta i 
bruk caching. De fleste andre problemene er også løst, se [51] og [48] for mer informasjon 
om dette. 

8.2:  EVALUERING AV TEKNOLOGIER OG UTVIKLINGSMETODE R 

Test-Driven Development 

Test-Driven Development [46] (TDD) er en teknikk som forfatteren har brukt under hele 
utviklingsprosessen. Test-Driven Development går, kort fortalt, ut på å skrive enhetstesten 
som verifiserer at funksjonalitet X virker før man skriver implementasjonen av funksjonalitet 
X. Dette er gjerne gjort i svært korte iterasjoner: Man skriver en test, verifiserer at den feiler 
(siden funksjonaliteten ikke er implementert enda), og skriver så akkurat nok 
implementasjonskode til at testen passerer. Etterpå refaktorerer man for å forbedre 
kodekvaliteten (for eksempel fjerne duplisert kode), dersom dette er nødvendig.  

Forfatterens erfaring med TDD er nesten utelukkende positiv. Bruk av TDD førte til at vi 
fikk høy testdekning av koden ”automatisk”, da reglene for TDD tilsier at vi ikke kan skrive 
en linje kode før vi har skrevet en test som feiler på grunn av det. Siden vi brukte TDD, var 
det også mye lettere å skrive testbar kode, og å tenke over og vurdere hvilke avhengigheter 
den aktuelle komponenten egentlig trengte. 

I begynnelsen av oppgaven brukte vi verktøyet Cobertura [91] for å måle graden av 
testdekning. Underveis i arbeidet viste det seg imidlertid at Cobertura ikke ga oss riktige 
resultater, som for eksempel å rapportere at linjer som ikke var dekket av tester, var det. Vi 
byttet derfor til EMMA [5], som i tillegg til å gi korrekte resultater hadde den store fordelen 
at den var integrert i den IDE-en vi brukte (IntelliJ IDEA [92]). Vi oppdaget underveis at høy 
testdekning av koden kan være villedende. At det er høy testdekning betyr nemlig ikke at all 
koden er testet på en god måte, eller at all funksjonaliteten er implementert. 

Spring Framework og spring-modules 

Siden Spring Framework var det underliggende rammeverket som styrte hele arkitekturen 
vår, var det maktpåliggende at dette fungerte tilfredsstillende. Tidligere hadde vi brukt Spring 
Framework til en del andre prosjekter, så vi var klar over hva det var i stand til, men vi hadde 
aldri brukt det på et så stort prosjekt som dette. Heldigvis viste det seg også denne gangen at 
Spring Framework fungerte som vi ville. Det at vi brukte Spring bidro til god arkitektur og 
mer modularisert og løskoblet kode. Vi brukte også Springs aspektorienterte funksjonalitet til 
å gjøre koden langt mer lesbar, ved å kunne være i stad til å faktorere aspekter som 
transaksjonalitet, caching og sjekker for korrekt autentisering ut i egne klasser eller XML-
konfigurasjon. Spring Framework er også svært godt dokumentert og har et aktivt miljø, slik 
at det var lett å finne løsninger når det oppsto problemer. 
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Spring-modules, som gir oss funksjonalitet for å integrere kjente produkter med Spring 
Framework, var et bibliotek vi ikke hadde brukt før. Vi benyttet oss her av to av modulene: 
JSR-170-integrasjonen og caching-modulen. Caching-modulen fungerte utmerket, men var 
dårlig dokumentert, så det tok en del prøvng og feiling før den var satt opp korrekt. JSR-170-
integrasjonen har også fungert relativt godt, men har et stykke igjen før den har samme 
kvalitet som sammenlignbar funksjonalitet i Spring Framework, som for eksempel 
integrasjonen med Hibernate. Det er fremdeles en del kode som må skrives kunne vært 
unngått, for eksempel den obligatoriske catchingen av RepositoryException, som måtte 
gjøres i hver metode i DAO-ene. Dokumentasjonen av JCR-170-integrasjonen var også 
relativt dårlig, og det fantes ikke noe aktivt miljø som kunne hjelpe dersom man fikk 
problemer. Likevel ville det høyst sannsynlig vært mer jobb å skrive DAO-ene uten å bruke 
JCR-170-integrasjonen. Spesielt støtten for deklarativ definisjon av transaksjoner var 
uvurdelig, da dette ellers måtte blitt gjort programmatisk og ført til langt mindre lesbar kode. 

JCR og Jackrabbit 

JCR og Jackrabbit var henholdsvis spesifikasjonen og teknologien vi valgte for å 
implementere persistenslaget, og det var kritisk at disse fungerte tilfredsstillende. Vi hadde 
ingen erfaring med Jackrabbit eller andre JCR-implementasjoner fra før, så det var helt nytt 
for oss. Vi fant det vanskelig å komme i gang med JCR og Jackrabbit. For Jackrabbit og JCR 
er dokumentasjonen begrenset, og det finnes få eksempler som går utover det rent trivielle. 
Siden Spring-modules’ JSR-170-integrasjon som tidligere nevnt også var heller sparsomt 
dokumentert, tok det lang tid før vi kom opp med en struktur for DAO-implementasjoner og 
tilhørende tester som faktisk fungerte. 

Når vi først hadde forstått litt mer av hvordan Jackrabbit fungerte, og fått selve strukturen til 
å fungere, fant vi at det var relativt lett å legge til ny funksjonalitet. Spesielt etter at vi fikk 
sentralisert nodestiene i en klasse (se forrige kapittel), gikk utviklingen relativt raskt og 
smertefritt. Vi fant også at det var svært lett å gjøre endringer i innholdsmodellen, noe som 
skjedde relativt hyppig underveis i utviklingen. Dette tror vi er på grunn av at JCR-
innholdsmodeller som gjør utstrakt bruk av nodetypen nt:unstructured  er relativt åpne 
og ikke så rigide med mange avgrensninger slik som relasjonelle modeller er. Vi har 
omfattende erfaring med applikasjoner som bruker relasjonelle modeller, og ser for oss at alle 
de endringene vi har gjort, ville vært vanskeligere ved bruk av en relasjonell database. De 
spørsmålene vi hadde underveis, ble stort sett besvart fortløpende på Jackrabbits mailingliste 
[93].  

Vi ser også at noe funksjonalitet som vi ellers måtte ha skrevet endel egen kode for å få til, er 
innebygget. Et eksempel på dette er den gode støtten for binære filer. Ettersom systemet 
utvikler seg, vil vi se mer av dette. Versjonering og søk er to eksempler på dette. 
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8.3:  IDEER TIL VIDEREUTVIKLING 

View-plugins 

Opprinnelig var det å legge til søkefunksjonalitet for både innhold og ressurser en del av 
denne oppgaven. Etterhvert som vi undersøkte hvordan dette kunne gjøres, kom vi fram til at 
dette nok var en mer omfattende oppgave enn først antatt. DPG-en har per i dag støtte for 
plugins på field-nivå. Mer om dette finnes i [51]. Plugins for hele views, som også kunne 
håndtere posting av webskjemaer (eng. ”forms”) og reagere på hendelser i systemet er det 
ikke støtte for. Dette var det heller ikke muligheter for å implementere innenfor de 
tidsrammene vi hadde. Vi kom fram til at for å kunne støtte plugins som er hele views, må 
systemet gi plugin-ene mulighet til å gjøre følgende ting: 

Lese og skrive til egne filer. Plugins må ha mulighet for å lese fra og skrive til egne filer. Et 
eksempel på et plugin som krever denne muligheten kan være et plugin som lager en RSS-
feed av et eller annet, for eksempel en RSS-feed av alle meldingene som er lagt ut. Denne må 
da være i stand til å skrive den XML-filen som utgjør RSS-feeden i sitt eget format, og denne 
filen må i tillegg kunne være tilgjengelig fra et web-grensesnitt. Dette er allerede 
implementert i dag, da denne funksjonaliteten krevdes for ett av multimedia-plugin-ene. 
Dette plugin-et trengte en egen spilleliste. 

Lese alt innholdet i repository-et. Plugins bør også ha tilgang til å lese alt innholdet i 
repository-et, også det som det ikke har generert selv. Et eksempel på et plugin som kan 
trenge dette, er et plugin som genererer utdrag av tekster for så å liste dem opp på en side. 

Reagere på hendelser i systemet. For at plugins skal være særlig effektive, må de kunne 
reagere på hendelser i systemet. Eksempler på slike hendelser er innlegging av en nytt 
artikkel i en liste over artikler eller oppstart av systemet. Plugins burde være i stand til å 
registrere seg på de hendelsene de er interessert i, og reagere på disse. Ideelt sett burde disse 
hendelsene ha en kontekst. Eksempelvis burde et plugin kunne registrere seg for å motta alle 
EntityListAddEvent  i entity-list-en messageBoxEntity . Vi ser også for oss at det burde 
være en form for arvehierarki i hendelsene, slik at for eksempel EntityListAddEvent , 
EntityListDeleteEvent  og EntityListEditEvent  kunne hatt en felles superklasse 
EntityListEvent . Et plugin kunne da velge å registrere seg for alle EntityListEvent -
er, snarere enn å måtte registrere seg for alle tre subtypene.  

Et eksempel på et plugin som ville kreve det var et RSS-feed-plugin. For å kunne lage RSS-
feeden, måtte pluginet fått beskjed hver gang viewet ble oppdatert (lagt til, redigert eller 
slettet en entitetsinstans i en liste), og dermed visst at det måtte oppdatere XML-filen som 
utgjør RSS-feeden. 

Behandle posting av egendefinerte webskjemaer. En ting som heller ikke er støttet i DPG-
en i dag, er å være i stand til å behandle data fra webskjemaer og generere en respons. DPG-
en må derfor ha et konsept om tilstanden på view-et: om det er postet eller ikke.  
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Et godt eksempel på et plugin som ville kreve egendefinerte webskjemaer er 
søkefunksjonalitet. Her vil brukeren velge viewet som heter ”søk”, og få opp et tekstfelt der 
man kan skrive inn søkeordene. Når man velger å søke, skal resultatet av søket komme opp. 
Siden tilstanden til applikasjonen ikke endres, bør søkeresultatet bruke GET-data. Dette 
innebærer at URL-en på en eller annen måte må modifiseres, slik at man kan legge til ett eller 
flere parametre. Et annet eksempel er et plugin for avstemningsfunksjonalitet(eng. ”poll”). 
Her vil brukeren kunne lese et spørsmål, velge mellom flere ulike alternativer og stemme på 
det han/hun liker best. Siden denne stemmen vil endre tilstanden til applikasjonen, bør man 
bruke POST-data. 

Plugins bør ikke ha muligheten til å skrive til hele repository-et, da de kunne komme til å 
ødelegge de dataene som allerede ligger der. Dette kan løses ved å gi plugins tilgang til 
repository-et gjennom egne DAO-er som kun gir skrivetilgang på plugin-ets egne filer, og 
kun lesetilgang til resten av filene. Man kunne også brukt JCRs mekanisme for 
aksesskontroll, som kan gjøre at bare deler av repository-et er ”synlig” for hver innloggede 
bruker. Hvert plugin måtte logget på repository-et med sitt eget brukernavn og passord. 

En mulig løsning for hvordan vi skal implementere at plugins skal kunne registrere seg for 
visse hendelser i systemet, og kunne reagere på disse, er ved bruk av designmønsteret 
Observer [19]. Plugins vil da observere en eller annen sentral event dispatcher-klasse, som 
igjen får events fra de ulike service-klassene som gjør arbeidet. En spennende vri her kunne 
vært å benytte seg av Springs støtte for aspektorientert programmering, og la koden som 
fyrer hendelsene være implementert som aspekter. Dette ville ikke bare føre til at koden i 
tjenestelaget holdes fri for plugin-kode, men også at vi kunne legge til nye hendelser uten å 
endre på kode, bare legge til. Dette er helt i tråd med designprinsippet Open-Closed Principle 
[31]: ”Software entities should be open for extension, but closed for modification”. 

En annen mulig løsning ville være å utnytte Observation-funksjonaliteten som finnes 
innebygget i JCR. (se punkt 8.3 i [10]) Denne følger samme rammer som Observer-
mønsteret, men hendelsene blir da generert inne i repository-et. Dette har den fordelen at 
applikasjonskoden holdes helt fri for plugin-kode, og vi slipper å skrive koden som oppretter 
hendelsene. Ulempen er at hendelsene selvsagt blir mer lavnivå enn om de skulle genereres 
av service-laget.  

Vi har følgende forslag til view-plugins: 

Søk. Søkefunksjonalitet har vært nevnt tidligere også, og det er nærmest en 
nødvendighet i et innholdshåndteringssystem som er i bruk. Søkefunksjonalitet består 
av to deler: Å indeksere alt innhold og alle ressurser som legges inn og modifiseres, 
og selve søket og presentasjon av resultatet til brukeren. Dersom dette plugin-et var 
villig til å ha en avhengighet til JCR, ville mye av funksjonaliteten allerede være på 
plass. Indeksering skjer automatisk så fort innhold (både tekstlig og binært) blir lagt 
inn i repository-et, og indeksene oppdateres fortløpende. Det er også god støtte for 
fulltekstsøk, inkludert mer avanserte operasjoner som nærhetsspørringer (eng. 
”proximity queries”) og søk inne i søk. Forfatteren av pluginet ville da kunne 
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konsentrere seg om å kunne presentere skjema for å skrive inn søkeord og siden med 
resultatene av søket. 
Fillager. Et fillager likt det som finnes i Presentation Manager, men kun med støtte 
for å laste ned filene, er ikke mulig å få til med dagens DPG. Denne funksjonaliteten 
forutsetter nemlig at man kan lese fra hele repository-et, nærmere bestemt den 
virtuelle katalogen som inneholder ressurser. Et slikt plugin ville vært til stor nytte, 
for eksempel i mønsteret for interaktive kurs. (coursePattern ) 
RSS-feed. Det kunne vært aktuelt å ha et plugin som ga genererte en RSS-feed av en 
entity-list , som for eksempel en feed over meldinger som er lagt ut. På denne 
måten ville brukerne av siden som abonnerte på RSS-feeden sluppet å sjekke siden 
hele tiden for å se om ny informasjon er lagt ut. Dette er ikke mulig å få til i dag, da 
dette krever muligheten til å kunne reagere på hendelser i systemet (i dette tilfellet er 
hendelsen at entity-listen har blitt oppdatert). 

Caching i høyereliggende lag 

Den cachingen som er implementert i dag, er i persistenslaget. Det vil si at vi ikke behøver å 
gå til databasen hver gang vi trenger for eksempel en bit med innhold eller en transformasjon, 
men trenger kun å hente den en gang, og siden ligger den i minnet. Dette gjør at 
applikasjonen blir raskere. Imidlertid består en side i systemet vårt av mange slike små biter, 
og de hentes hver for seg og kombineres ved hjelp av transformasjoner og sidemaler hver 
eneste gang en bruker ber om en side. Dette er relativt dårlig ressursbruk, da resultatet stort 
sett er likt for alle brukere. Resultatet av transformasjonene kunne da vært cachet. Imidlertid 
er ikke sidene helt like. Mønsterdesignere har mulighet for å lage ulike transformasjoner for 
Readers og Content provider/Administratorer. Dette er for eksempel så Content Providere 
kan få opp lenker til å editere innholdet mens Readers ikke får disse linkene, da de ikke har 
tilgang til det. Også navigation-bar -elementet er forskjellig for de forskjellige 
brukergruppene, da Readers heller ikke her vil få opp lenken til å redigere presentasjonen. 
Dette fører til at innholdet på sidene er forskjellig for forskjellige brukergrupper, og dette må 
følgelig tas hensyn til i cachingen. 

Når slike hensyn må tas, er ikke lenger deklarativ caching godt nok. Denne cachingen må 
gjøres programmatisk. Spring-modules’ caching module har støtte for dette også, slik at 
cachingen fremdeles kan gjøres uavhengig av underliggende cachingteknologi. Den kan også 
kombineres med deklarativ caching for DAO-ene. Denne endringen ville føre til at DPG-en 
ble enda raskere og mer responsiv enn den allerede er. 

Versjonering og versjonskontroll 

Versjonering av innhold er en vanlig funksjonalitet i mange innholdshåndteringssystemer. 
Versjonering av innhold vil si at tidligere tilstander av innhold blir tatt vare på, slik at de kan 
gjenopprettes dersom det er ønskelig. Tett relatert med versjonering er versjonskontroll, som 
innebærer at dersom to brukere gjør endringer på samme bit med innhold samtidig, dette bli 
lagt merke til. Endringene må da flettes sammen, enten automatisk eller manuelt. Sammen 
fører disse tingene til økt trygghet når man redigerer innhold. 
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JCR har innebygget støtte for versjonering og versjonskontroll gjennom Versioning-
funksjonaliteten som er definert i spesifikasjonen. Denne fungerer på nodenivå, slik at man 
bare behøver å versjonere de delene av innholdet man har behov for å versjonere. Jackrabbit 
har også en støtte for versjonskontroll med lignende semantikk som versjonskontrollsystemer 
som Subversion. Denne støtter utsjekking, innsjekking og sammenfletting av noder. 

Tidsstyrt publisering 

Mange innholdshåndteringssystemer har et system for tidsstyrt publisering. Dette betyr at 
innholdet kun er publisert og tilgjengelig for brukerne i et visst tidsrom, definert av 
vedkommende som legger inn innholdet. Dette åpner for eksempel for at en content provider 
i en presentasjon av mønsteret coursePattern  vil kunne gjøre alt eller deler av innholdet 
klart i forkant. Systemet vil så automatisk publisere innholdet på den dato og tid som content 
provider har fastsatt. Dette vil gjøre at systemet ikke behøver å oppdateres til faste tider, og at 
content providers kan legge innhold inn i systemet når de vil. 

Dette er ikke spesielt vanskelig å få til. På persistenssiden ville den beste løsningen 
sannsynligvis vært å utvide nodetypen nt:file med start- og sluttidspunkt på publiserings-
perioden. DAO-interfacene måtte da utvides med funksjonalitet som henter ut kun det 
innholdet som er publisert til enhver tid, og PV-delen av applikasjonen måtte endres til å ta i 
bruk denne. 
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APPENDIX A: EN KORT INTRODUKSJON TIL 

INNHOLDSMODELLERING I JCR 

Relasjonelle databaser, som er det vi er vant med å lagre data i, har en relasjonell datamodell 
som forteller oss hvordan dataene er organisert. Content Repository-er har i stedet noe som 
kalles for en innholdsmodell (eng. ”content model”). Innholdsmodellen er hierarkisk bygget 
opp, akkurat slik et XML-dokument er bygget opp. Semantikken i en innholdsmodell består 
an noder (nodes) og egenskaper (properties). I XML tilsvarer dette henholdsvis elementer og 
attributter. Forholdet mellom noder og egenskaper er beskrevet i Figur A-1. 
Innholdsmodellen har alltid en og bare en rotnode med en eller flere barnenoder og/eller 
egenskaper. Kun egenskaper kan inneholde noen form for data. Dette skiller seg fra XML-
modellen, som tillater tekst som innhold i elementene. Noder kan refereres til på tre måter: 
Ved hjelp av et XPath-uttrykk, ved hjelp av et SQL-uttrykk eller – dersom noden har denne 
egenskapen – ved hjelp av nodens UUID. Det vanligste er å bruke XPath-uttrykk, og slike 
uttrykk kalles ofte stier. 

 

FIGUR A-1: FORHOLDET MELLOM NODER OG EGENSKAPER 

 

Informasjon om hvordan hierarkiet skal brukes kommer i to deler: Den semantiske 
informasjonen som kommer av navngivingen av nodene i hierarkiet, og bruken av nodetyper 
og egenskapstyper. Om brukeren av repository-et skal få noe informasjon ut ifra 
navngivingen av noder, er det essensielt at nodene har fått gode navn. Dersom man ser på 
stien /cities/bergen/districts/fana/@num_citizens , får man mye informasjon bare 
utifra stien.  

Alle JCR-noder har også en eller flere nodetyper. En nodetype definerer hvilke barnenoder 
og egenskaper en node skal ha, og hvilke den er tillatt å ha. Det finnes to forskjellige 
kategorier nodetyper: primære nodetyper og mixin-nodetyper. Alle noder må ha en og bare 
en primær nodetype, men kan i tillegg ha flere mixin-nodetyper. Mixin-nodetyper kan sees 
på som et slags ”aspekt” som applikeres til noden. mix:referenceable  er et eksempel på 
en mixin-nodetype, innebygget i Jackrabbit, som legger til egenskapen jcr:uuid  til alle 
noder med denne mixin-typen. Nodetypen nt:unstructured er den som er brukt som standard i 
Jackrabbit dersom ingen nodetype blir spesifisert, og legger ingen begrensninger på verken 
egenskaper eller barnenoder. Nodetyper støtter også multippel arv. Man kan lage egne 
nodetyper ved hjelp av ”Compact Node Definition” (CND) , men siden registrering av disse 
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ikke er standardisert i JSR-170, er denne funksjonaliteten foreløpig propritær. For en 
nærmere beskrivelse av nodetyper, se [94]. 

Egenskaper har også alltid en datatype. Dersom datatypen ikke blir spesifisert når 
egenskapen blir opprettet, blir det antatt at egenskapen er av typen string . Andre datatyper 
inkluderer boolean , date , long  og binary . En fullstendig oversikt over datatyper finnes i 
del 6.2.5 av [10]. 

Siden JCR-teknologien er så ung, finnes det svært få retningslinjer for hvordan man skal lage 
gode innholdsmodeller. [94]er det eneste dokumentet, skrevet av mannen som er leder for 
gruppen som spesifiserer JCR-170-standarden. [94] inneholder ingen informasjon om 
hvordan man på best mulig måte dokumenterer en innholdsmodell, og det finnes heller ingen 
standard for å gjøre dette på en grafisk måte. Vi har derfor brukt notasjonen som er brukt på 
foredrag om JCR. Retningslinjene kan oppsummeres i følgende punkter: 

1. ”Data first, structure later. Maybe.”: Opprett innholdshierarkiet uten å benytte 
spesielle nodetyper mens du er i utviklingsfasen. Dersom din applikasjon er den 
eneste som bruker repository-et, behøver du kanskje ikke spesielle nodetyper i det 
hele tatt. 

2. ”Drive the content hierarchy, don’t let it happen”: Bruk gode navn på nodene, og 
gjør bruk av hierarkiet til å identifisere noder, heller enn å bruke ID-er. 

3. ”Workspaces are for clone(), merge() and update(): Ikke bruk workspaces med 
mindre du bruker de ovenfornevnte operasjonene. 

4. “Beware of same-name siblings (SNS)”: Stier som inneholder noder med SNS er 
mindre stabile, da en ny rekkefølge på nodene vil føre til at stien blir ødelagt. 

5. ”References considered harmful”: Ikke bruk referanser (referanser til en annen 
nodes UUID) med mindre du absolutt må, da dette innebærer at to eller flere i 
utgangspunktet uavhengige subtrær blir avhengige av hverandre. 

6. ”Files are files are files”: Dersom noe ligner på en fil eller en katalog, gjør bruk 
av nodetypene nt:file  og nt:folder , eller bruk nodetyper som arver fra disse. 
Dette er for å klargjøre at det er kataloger og filer det dreier seg om. 

7. ”ID’s are evil”:  Bruk hierarkiet for å uttrykke hvilket innhold som hører til hva, 
snarere enn å bruke ID-er og referere til disse. 

Et enkelt eksempel på en innholdsmodell finner vi i Figur A-2. Denne modellen viser et 
innholdshierarki over byer og bydeler. Denne modellen inneholder informasjon om både 
nodenes navn og primærtype. Ved å se på stien til noden stovner 

(/cities/oslo/districts/stovner ), kan vi lett se at Stovner er en bydel (district) i byen 
Oslo. For å gjøre eksempelet enkelt, har vi ikke gjort bruk av nodetyper her. Vi kan 
imidlertid tenke oss at vi kunne hatt en nodetype City , som hadde to obligatoriske 
barneegenskaper: name og founded  pluss en obligatorisk barnenode ved navn districts . 
Det kunne også vært aktuelt å ha nodetyper for bydeler. Hva slags muligheter og 
begrensninger man faktisk ville satt ved hjelp av nodetypene hadde selvsagt vært opp til 
behovene til applikasjonen som brukte denne innholdsmodellen. 
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FIGUR A-2: EKSEMPEL PÅ EN INNHOLDSMODELL 
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