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ABSTRACT 

The technology used in the development of web-applications is evolving at such rate that it 

has become more and more important to keep web-applications modern. If an application is 

based on a technical platform that is not renewed, the platform may over time develop into 

an obstacle in further development of the application. There may be compatibility issues and 

some of the code may be unnecessary due to abstraction, and therefore more time consuming 

to work with. Sometimes the reason may be that an application has been built to run, and is 

running on an application server that is no longer being maintained. The system can be large 

and modernization can cost a lot. In the study conducted and written about in the report, the 

task is to look at what possibilities there are to cost-effectively perform such a modernization. 

In the study two general modernization methods are identified, which define two different 

approaches that are studied. The different modernization approaches are tested in 

modernization of a web-based Java application to see advantages and disadvantages. The 

study results in two solutions, one more costly but that can have some benefits and another 

more cost-effective but that can be more short-sighted.  
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SAMMANFATTNING 

Utvecklingen går i rasande fart när det handlar om teknik och verktyg inom webb. Underhålls 

och förnyas inte den tekniska plattform en applikation bygger på, så kan den med tiden bli ett 

hinder i en framtida utveckling av produkten. Det kan vara kompatibilitetsproblem, eller att 

äldre tekniker används som är tidsödande och som idag har abstraherats bort. Orsaken kan 

vara att en applikation är utvecklad att köras på en viss applikationsserver som inte längre 

utvecklas, vilket kan ha hindrat applikationen från att följa med i utvecklingen. Om systemet 

då är stort kan en modernisering kosta mycket. I rapporten beskrivs en undersökning som 

har till uppgift att titta närmare på vad det finns för möjlighet att kostnadseffektivt utföra en 

sådan modernisering. Undersökningen i rapporten identifierar två generella 

moderniseringsmetoder som definierar två olika moderinseringsapproacher. Dessa används i 

två moderniseringsförsök på en webbaserad Java-applikation med mål att se fördelar och 

nackdelar. Undersökningen resulterar i två lösningar där en är mer kostsam men 

fullständigare, och en är snabbare men som i vissa fall kan vara kortsiktig. 
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1 INLEDNING 

Utvecklingen när det gäller webbinriktade Java-tekniker går i rasande fart (1). Det dyker hela 

tiden upp nya tekniker eller former av den äldre tekniken. Oftast så behöver produkter följa 

med i utvecklingen för att vara kompatibla med dagens tekniker och standarder. Är inte 

versionsskillnaden så stor mellan den nya och den befintliga, är det betydligt lättare att 

uppdatera tekniken bakom produkten än om den skulle vara stor. I det fallet blir 

moderniseringen oftast inte så kostsam. När tekniken bakom en produkt genomgått stora 

förändringar under längre tid så blir en modernisering mycket mer komplex och tar därmed 

längre tid att utföra, vilket leder till större kostnad för företaget. Just migrering av bibliotek i 

mjukvara är känt som en väldigt kostsam underhållsåtgärd (2). 

Det finns diskussioner om ämnet på bloggar och andra forum som menar att webbaserade 

Java-system, utvecklade på tidigt 2000-tal, använder sig av tekniker som idag kan ses som 

onödigt komplexa och tidskrävande (3). Det kan vara stora och komplexa applikationsservrar 

som inte stödjer modern Java EE (Java Enterprise Edition) där mycket XML konfiguration 

krävs och där ”deployment” kunde ta lång tid. Många av de väl utvecklade Java-standarderna 

som finns i moderna Java EE fanns inte eller var unga och ej färdigutvecklade. Ett exempel 

på det är JPA (Java Persistance API) vilket abstraherar och effektiviserar mycket av 

datapersistensen (4). I tidig J2EE (som Java EE ursprungligen kallades) så bestod datalagret 

av många och en del långa SQL-strängar som mixades med vanlig Java-affärskod. Detta 

gjorde koden svårtolkad och klumpig att jobba med. Även de komponenter som användes då 

och som fortfarande används har genomgått en evolution till mindre resurskrävande och mer 

lättanvända. Ett exempel på det är EJB (Enterprise Java Beans) som innehåller mycket av 

affärskoden i webbaserade Java-system (kommer benämnas som bönor i rapporten) (5). Ofta 

går det dock inte att förnya en av dessa komponenter utan att hela standarden bakom 

systemet behöver moderniseras. Så att modernisera tekniken för att öppna möjligheten att 

utveckla, förbättra och modernisera systemen kan vara ett komplext och kostsamt arbete. 

1.1 Problemformulering 

Analysen som utförs i den här rapporten har som syfte att försöka ta oss närmare svaret på 

frågan: 

Hur kan man på ett kostnadseffektivt sätt modernisera webbapplikationer, utvecklade med 

gamla Java-tekniker? 

Frågor som bör besvaras: 
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 Vilka möjligheter ger en ny teknisk miljö? 

 Vilka möjligheter finns det att utföra kostnadseffektiva moderniseringar av Java-

webbapplikationer? 

 Vilken estimerad insats krävs? 

 

För att besvara dessa frågor kommer två prototyper av en begränsad del av en redan 

existerande webbapplikation, vars uppgift är att administrera dokumentflöden i kund-

leverantörsrelationer, att utvecklas med två olika moderniseringsapproacher.  

1.2 Syfte 

Syftet är att identifiera svårigheter och kostnader i modernisering av webbaserade java-

tekniker. Den kunskapen ska sedan kunna gynna en kostnadseffektivare migrering av 

mjukvara. Analysen ska kunna visa vilka vägval som är lämpliga i vissa situationer samt ge 

exempel på implementation. 

1.3 Avgränsning 

För att begränsa analysen till något som är möjligt på den korta tid som finns till förfogande, 

så kommer endast aspekter som kostnad och insats för utveckling och underhåll att vara de 

avgörande faktorerna i det resultat som analysen ska lyfta fram. Den tekniska plattformen 

Java EE 7 och ett mindre urval av applikationsservrar kommer att ingå i analysen (6). Fokus i 

analysen kommer att ligga på system som inte ska erbjuda tjänster åt externa 

tredjepartsapplikationer. Det kommer att vara ett system där den största delen av produkten 

utgörs av ett färdigt grafiskt gränssnitt som användaren får tillgång till. 

 

1.4 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har gjorts för att få klarhet i hur aktuell samt tidigare forskning i ämnet 

ser ut. Många har sett Java EE (eller J2EE som det ursprungligen kallades) som en 

tungviktsteknik, vilken är klumpig och avancerad. Det är inte längre fallet eftersom den har 

genomgått en lång evolution och utvecklats till någonting smidigt och lättanvänt (5). Dock 

kan en migrering från den äldre ”klumpiga” versionen till den nya vara svår. Många studier i 

hur en effektiv teknikförändring ska utföras har utförts. Ett exempel är en studie som har 

gjorts av Tibermacine, Lamine och Kerdoudi (1). Målet med undersökningen var då, till 

skillnad från den här analysen, som är inriktad mot webbapplikationer, att ta en produkt 

utvecklad med Java EE, gjord för att köras på en applikationsserver, till molnbaserade 

webbtjänster. Fokus låg på migrering från en komponentbaserad arkitektur till en 
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serviceorienterad. Mycket intressant information om begränsningar med komponentbaserad 

Java EE-utveckling tas upp, som till exempel med JSF (Java Server Faces, som är en 

javaspecifikation för att bygga komponentbaserade gränssnitt till java-webbapplikationer). 

När ett tredjepartssystem behöver använda systemets komponenter så kan det kanske vara 

lämpligare med en webbtjänstbaserad produkt. Den lyfter alltså vissa frågor som rör 

produktens natur, till exempel hur produkten används. Får användaren endast nyttja 

tjänsten som den är implementerad eller ska tredjeparts-applikationer utvecklas, baserade på 

de webbtjänster systemet erbjuder? Är det en tjänst, helt byggd på molnbaserade 

webbtjänster eller en komponentbaserad (7)? Det är frågor som bör ställas innan den nya 

arkitekturen fastställs i det moderna systemet, då sådana beslut kan avgöra om en 

webbtjänstbaserad lösning är mer motiverad. I undersökningen så kommer dock en 

komponentbaserad lösning att eftersträvas. 

Liknande tankegångar och motiv har Canfora, Fasolino, Frattolillo och Tramonatana, men 

där försöker de lösa en migrering av ett äldre formbaserat legacy-system till ett modernt 

webbtjänstbaserat genom att skapa en wrapper (8). Den ska interagera med legacy-systemet 

och leverera ett gränssnitt åt webbanvändare genom webbtjänster. Approachen med en 

wrapper som kapslar in äldre teknik som fungerar, och antagligen inte behöver förändras i 

framtiden, går antagligen att applicera på många projekt. Den kan eventuellt delvis passa i en 

mer generell moderniseringslösning som söks i undersökningen. 

I en undersökning av Teyton, Falleri, Palyart och Blanc analyseras kostnader och tidsåtgång 

för migrering av äldre bibliotek till nya. Studien har lagt fokus på Java-bibliotek och har som 

mål att hjälpa utvecklare att utföra sådan migrering (2). Denna undersökning har vissa 

likheter med analysen som ska utföras i den här rapporten men går mer tekniskt in på 

detaljer som rör uppdatering av bibliotek i projekt. Det utförs försök att ta fram generella 

metoder för sådan migrering. I undersökningen skapas en produkt som automatiskt ska 

utföra migreringen av bibliotek i projekt. Den del av studien som riktar in sig på vilken insats 

som krävs vid biblioteksmigrering, är relevant för analysen i den här rapporten. 

Undersökningen baseras på empiriska data samlat från ett antal 

projektversionshanteringsverktyg. Resultatet baseras på antal commits (nya förändringar i 

kod som är klara och sedan ska delas med övriga utvecklare), involverade utvecklare och tid 

för en migrering. Resultatet som baseras på deras data visar att de flesta migreringarna som 

sker biblioteksvis utförs under en dag och av en utvecklare. Den visar dock på att 6.6% av 

migreringarna utfördes under fler än 10 commits. Det antas även, baserat på andra data i 

rapporten, att en migrering generellt stäcker sig över längre tid än vad som visades i just den 

undersökningen. 

I en undersökning av Maheshwari och Jha kan vissa paralleller med moderniseringen i den 

här undersökningen göras (9). Deras undersökning går ut på att modernisera ett äldre, icke 

objektorienterat system till ett modernt objektorienterat, och där mycket av koden ska kunna 

återanvändas. Maheshwari och Jha ser återanvändande av kod som en mycket viktig aspekt. 

Det går enligt undersökningen att spara över 20% i utvecklingskostnader genom att 

återanvända kod. Det finns dock skillnader mellan systemen i Maheshwari och Jhas 
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undersökning och webbapplikationen som beskrivs i den här rapporten. Ett exempel är att 

moderniseringsprocessen av en webbapplikation har många olika vägar och möjligheter att 

välja på och kan därför vara mer kostsam. 

I en undersöknning av Rodriguez-Echevara, Conejero, Clemente, Preciado och Sánchez-

Figueroa så beskrivs ett försök att skapa ett flexibelt ramverk för modernisering av gamla 

legacy-system till moderna RIA-applikationer (Rich Internet Application) (10). 

Moderniseringsramverket som arbetas fram baseras på OMG (Object Management Groups) 

ADM (Architecture-Driven Modernizations) principer (11). OMG ADM är en samling 

specifikationer som ska underlätta modernisering och effektivisering av äldre system. ADM-

specifikationen användes genom hela processen och är även användbart i analysen i denna 

undersökning, då den har mycket generella egenskaper som kan appliceras.  

I en artikel av Comella-Dorda, Wallnau, Seacord och Robert beskrivs en undersökning med 

mål att se närmare på olika moderniseringsmetoder (12). Det är objektorienterad wrapping, 

direkt gränssnittsmodernisering och mer logisk modernisering. Syftet med undersökningen 

är mycket lik den som beskrivs i den här rapporten. Målet är att hitta effektiva 

moderniseringslösningar på informationssystem, där subsystem stått still i utvecklingen 

medan affärsmodellen och systemet har utvecklats och blivit mer modern. Dessa legacy-

system försvårar utvecklingen av systemet i helhet och har eventuellt funktionalitet som idag 

inte behövs.  I artikeln förklaras metoder som alla är besläktade med två generella metoder, 

”White-box modernization” och ”Black-box modernization”. Dessa två metoder kommer att 

ligga till grund för de vägval som görs i moderniseringsförsöken som beskrivs i den här 

rapporten. Metoderna  förklaras närmre i metodavsnittet. 

2 METOD 

För att ta fram en mer generell lösning som går att översätta på de flesta äldre Java-baserade 

webbsystem, tas stöd och inspiration från andra kända analysmetoder som går att relatera till 

modernisering av mjukvara. Målet är att ta mycket inspiration från redan beprövade 

generella metoder och finslipa en lösning som är applicerbar på många Java-system med 

moderniseringsbehov.  

Analysprocessen ska utföras i två iterationer, där båda iterationerna kommer att svara på 

frågor som rör olika delar av det slutliga undersökningsresultatet. Inspiration från ADM 

kommer att tas, både i helhet och i detalj i varje iteration. Analysen kommer att pröva två 

alternativa moderniseringslösningar. Det kommer först, i båda iterationerna, att utföras en 

reverse enginering-process med mål att skapa en metamodell (likt KDM i ADM) i form av 

UML över det existerande systemet. Detta för att senare kunna användas för att ta fram den 

nya modernare arkitekturen. Det kommer i första iterationen att prövas en white-box 

approach. Då ska först en arkitektur baserad på moderna riktlinjer skapas. Den ska sedan 
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användas för att med hjälp av så mycket automatgenererad och modern kod som möjligt 

återskapa de externa egenskaperna av det ursprungliga systemet. White-box approachen 

kommer att kräva mycket kunskap om de interna egenskaperna av den äldre koden, vilket 

kan kräva större insats. Därefter ska en eventuellt snabbare black-box modernisering prövas. 

Där skapas först, likt första iterationen, en arkitekturell lösning. Skillnaden här kommer vara 

att den undre modellrelaterade logiken kommer att kapslas in i wrappers. Mycket av den 

äldre existerande koden kommer då att finnas kvar, med förenklade gränssnitt mot den nyare 

gränssnittsnära koden. Resultaten ska analyseras där aspekter som tid, kostnad och 

hållbarhet i framtiden ska tas med. Detta med hjälp av formler baserade på COCOMO II:s 

modeller för insats och kostnadsberäkning inom mjukvaruprojekt (13). 

 

2.1 Tekniker och metoder 

Här följer kortare beskrivningar av de generella metoder och tekniker som används i 

undersökningen. 

2.1.1 Reverse enginering 

Reverse enginering är att undersöka ett färdigt system för att identifiera komponenter, 

interna och externa relationer samt arkitektur (14). Målet är att ta fram en abstraherad 

representation av systemet på en högre nivå.  

2.1.2 Black-box modernisering 

När black-box modernisering appliceras så undersöks först all input och output från 

systemet. Därefter skapas en eller fler wrappers som appliceras på det legacy-system som 

moderniseras. Det kommer att utgöra ett lager, vilket agerar som gränssnitt på systemet och 

tar bort kompatibilitetsproblem med modernare mjukvara. Med black-box modernisering 

behövs ingen djupare förståelse för de interna funktionerna i systemet, vilket gör den mindre 

komplex att utföra. Resultatet blir dock ofta inte lika bra, då förståelsen för det äldre 

systemet inte är lika djup (15). 

2.1.3 White-box modernisering 

För att utföra en white-box modernisering krävs att en reverse enginering-process har 

genomgåtts. Detta för att få en god förståelse för hur systemet fungerar och är byggt. När 

tillräckligt med kunskap och information om systemet samlats så kan omstrukturering av 

systemet påbörjas. Internt byggs sedan systemet om till ett ofta mer modernt och bättre 

anpassat system utan att de externa egenskaperna förändras (15). Det är många gånger en 
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mer tidskrävande process, men leder till att systemets alla delar genomgått en 

moderniseringsprocess (15). 

2.1.4  Arkitekturdriven modernisering 

Moderniseringsarbetet visas i Figur 1 som en hästskoformad kurva i ett diagram med tre 

nivåer. Kurvan visar vägen från kunskap av det existerande systemet till att den utvecklas 

eller återanvänds och slutligen blir ett moderniserat system. Nivåerna är olika kategorier av 

moderniseringar. Den övre nivån B, är på affärsnivå där hela affärsmodeller och strategier 

moderniseras. Det ligger antagligen oftast utanför ramarna för en analys som utförs i syfte att 

modernisera en teknisk plattform. Kurvan som rör sig på nivå A och T är däremot väldigt 

relevant i det här fallet. Där representerar T modernisering på rent tekniskt lägre nivå. Det 

kan exempelvis vara en teknisk plattform eller ett språk, och kommer att utgöra den största 

delen av arbetet i detta fall. Det är också, enligt Khudisman och Ulrich, på den nivån det är 

vanligast att moderniseringsprojekt ligger (11). Eftersom moderniseringen, i fallet med gamla 

webbaserade Java-applikationer, som utvecklats då inte Model-Driven Web Enginering 

(MDWE) hade mognat till den grad den är idag kommer att vidröra själva designmönstret, så 

kommer kurvan i det här fallet dock att sträcka sig över gränsen till A (16). Där höjs 

moderniseringen till en mer arkitekturell nivå där applikationens designmodell 

moderniseras.  

Enligt OMG så utförs tre huvudskeden av moderniseringen under kurvans gång: 

1. Samla kunskap om det existerande systemet. ADM använder sig av KDM, som är en typ av 

metamodell över systemet. 

2. Ta fram en arkitekturell lösning på det framtida moderniserade systemet. Det ska fungera som 

ett ramverk för att översätta den existerande lösningen. 

3. Den fysiska migreringen. 

 

 

Figur 1: ADM horseshoe-modellen visar hur en moderniseringsprocess är fördelad (11) 
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2.1.5 COCOMO II 

Cocomo är en samling algoritmiska modeller, för att beräkna kostnader vid 

mjukvaruutveckling. Algoritmerna har olika parametrar som skiljer dom åt. Vissa är mer 

lämpade åt kostnader för underhåll, medans andra räknar ut krav på insats för utveckling av 

produkter. Modellerna är baserade på data som samlats från ett stort antal 

mjukvaruutvecklingsprojekt. Cocomo har metoder som är lämpliga när de olika 

moderniseringsmetoderna ska jämföras (13). De parametrar som kommer att användas i 

utvärderingen kan ses i Tabell 1. 

 

3 UNDERSÖKNING 

Analysen kommer att utföras på produkten Edionet, en produkt av Viaduct AB (17). Viaduct 

har under längre tid tagit fram verktyg och processer för att underlätta elektronisk 

kommunikation via molntjänster. Viaduct AB har idag ett antal produkter som kan delas in i 

två huvudspår. Ena spåret (Edionet) (17) är tjänster för att administrera dokumentflöden i 

kund- och leverantörsrelationer, baserat på EDI (Electronic Data Interchange) (18). EDI är 

ett elektroniskt informationsöverföringsformat som används när fakturor, orderbekräftelser, 

lagerinformation och annan liknande information ska överföras mellan företag. Det andra är 

tjänster för att administrera webbplatser och kundkommunikation via webben. Tjänsterna är 

utvecklade med äldre Java-tekniker för över 10 år sedan. Systemen bakom tjänsterna har 

med tiden utvecklats och Viaduct AB ser idag ett behov att se över tekniken bakom den 

tekniska plattformen. Detta för att i framtiden kunna utveckla och förvalta systemen.  

3.1 Teknisk beskrivning 

Analysen kommer att kretsa runt ett antal programmeringsverktyg och ramverk. Val av 

applikationsserver kommer till viss del att bidra till resultatet. Det kommer att testas två 

olika applikationsservrar, samt göras en kortare undersökning av tillgängliga alternativ för 

att få en uppfattning om kostnad och insats.  

För att få en bättre förståelse för analysens innehåll kommer här en kort sammanfattning av 

de viktigaste av dessa verktyg. 
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3.1.1 Java EE 

Java EE är en utökning på Java SE (Standard Edition, själva kärnan i Java), med API:er och 

verktyg för att effektivt utveckla webbsystem (6). Det tidigare, J2EE, sågs som en 

tungviktsteknik, och den kritiken har drivit utvecklingen av modern Java EE till en enklare 

plattform (19). Java EE-plattformen består av många moduler som är kompatibla och 

underlättar utvecklingen av webbsystem och är designat att köra på en applikationsserver. En 

av de stora fördelarna är att mycket av den boilerplate-kod (identisk kod som existerar på 

många ställen) som behöver skrivas abstraheras bort. Java EE utvecklas via Java Community 

Process, en öppen gemenskap där medlemmar med stöd från experter utvecklar de tekniska 

specifikationerna för Java (20). 

3.1.2 Primefaces 

Primefaces (21) är ett ramverk, utvecklat på JSF, vilket riktar in sig på att förenkla front end-

utveckling av javabaserade webbapplikationer. Primefaces är en öppen källkodsprodukt som 

består av ett större antal komponenter, som utvecklaren kan använda för att bygga 

funktionsrika gränssnitt. XHTML-kod används för att placera komponenter, och sedan kan 

XHTML-komponenterna i sin tur anropa vanliga javaobjekt med hjälp av EL (Expression 

Language) som utför affärslogik. 

3.1.3 Designmönster (MVC) 

Designmönster används för att få ett smidigare system, som lättare går att uppgradera och 

förändra. Är produkten utvecklad efter ett känt mönster så vet utvecklare precis vart kod ska 

placeras och varifrån den används. Att jobba efter kända mönster gör systemet mer 

modulärt. Det går enklare att byta ut komponenter då de är utvecklade för samma mönster 

(22). MVC (Model View Controller) är ett designmönster som ofta används i moderna 

webbsystem. Java EE formges enligt MVC, och den separerar gränssnittskoden från 

affärslogiken. I MVC finns gränssnittselement (Views, kommer att benämnas som vyer i 

rapporten) som tar emot input som skickas till kontrollerklasser (Controllers, kommer att 

benämnas som kontroller) vilka i sin tur utför affärslogiken med hjälp av modeller (Models, 

kommer att benämnas som modeller eller datamodeller). En modellklass utför en operation. 

Det kan exempelvis vara beräkningar eller databasarbete. När kontrollerklassen sedan är klar 

med arbetet uppdaterar den gränssnittselement (23). 

3.1.4 Applikationsserver 

En applikationsserver är en server som kör applikationslogik (program) åt klienter. I till 

exempel treskiktade klient-serversystem (presentation, bussiness och data skikt) (24), så 

ligger applikationsservern i applikationsskiktet mellan presentationsskiktet och dataskiktet 

se Figur 2 (25). 
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Applikationsservern håller, kör eller gör tjänster åt applikationer på begäran av klienter. 

Applikationen kan i sin tur jobba mot dataskiktet, för att ta eller bearbeta data och sedan 

leverara uppdaterad information till klienter. Syftet är helt enkelt att få en centralisering av 

systemets applikationer. Detta gör att en ändring i en applikation, som kanske används av 

100-tals klienter, endast behöver göras på ett ställe. 

Många är Java EE-applikationsservrar, och skrivna i öppen källkod (26). Några exempel på 

moderna applikationsservrar är JBoss (43), Apache Tomcat (44) och Glassfish  (31). De flesta 

av dessa stödjer en större del av Java EE 7, vilket är den i skrivande stund senaste versionen 

med många moderna funktioner, som exempelvis bra HTML-5 stöd. Edionet är dock byggd 

på en Orion-applikationsserver (27), som har ett fullt Java EE stöd, men dock bara till 

version 1.3. Orions sista version släpptes 2006. 

 

 

Figur 2:  Applikationsserver i ett treskiktat klient-serversystem (24) 

3.1.4.1. Orion 

Orion är en applikationsserver som utvecklades av det svenska företaget IronFlare AB (28). 

Orion var ett billigt och populärt alternativ som hade fullt J2EE-stöd upp till J2EE version 

1.3. Orion använder sig av XML-filer i sin konfigurering. Det blev runt 2000 en standard att 

använda sig av XML i konfigurationssyfte, vilket används fortfarande idag. Oracle köper 2001 

licens att använda Orions källkod och utvecklar sin Oracle Application Server delvis med 

hjälp av den. Utvecklingen av Orion fortsatte dock till 2006, då den sista versionen släpptes 

(29). 



 

10 

 

3.1.4.2. Glassfish 

Glassfish är en applikationsserver som från början var ett öppet källkodsprojekt som 

startades av Sun Microsystems och senare togs över av Oracle (30). Glassfish är 

referensimplementation till Java EE och finns idag i två olika versioner se Figur 3. En 

kommersiell Oracle version (Oracle Glassfish Server) och en öppen källkodsversion 

(Glassfish Server Open Source Edition). Den öppna källkodsversionen har fullt Java EE 7-

stöd och ska vara lätt att använda. I den kommersiella erbjuds dygnet-runt-support och en 

hel del andra tillägg av Oracle. Buggfixar och framtida effektiviseringar prioriteras högt av 

Oracle, och den har självklart fullt Java EE 7-stöd (31). Oracle har dock nyligen gått ut med 

att de i en närmare framtid ska överge den kommersiellt stödda versionen. De 

rekommenderar kunder att börja flytta till Oracle Web Logic Server (32), vilket är ett dyrare 

val. Utvecklingen av Glassfish Server Open Source Edition ska enligt Oracle fortsätta ett tag 

till. Man kan dock anta att några större resurser inte kommer att läggas där av Oracle, 

eftersom den inte är direkt vinstgivande. Många spekulerar om hur framtiden ser ut. Det är 

många som anser att om Oracle överger den kommer säkert utvecklingen fortsätta, men 

framtida versioner kommer att ha lägre stabilitet och effektivitet i kod (33). Oracle säger även 

att Java EE 8 kommer att stödjas i Glassfish, där även Glassfish kommer att vara 

referensimplementaionen (34).

 

Figur 3: Visar att kärnan i Glassfish har öppen källkod och har fullt Java EE 7 stöd (31) 
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3.2 Analysens upplägg, utförande och resultat 

Analysen kommer, som tidigare nämnts, att utföras på Viaducts Edionet (17). Produkten 

utvecklades med Java-tekniker som var nya för 10 år sedan och produktens tekniska 

plattform har inte förnyats teknikmässigt. Funktionsmässigt har produktens utveckling gått 

framåt. Funktionerna har inte krävt modernisering i teknik, och vidareutveckling av 

produktens funktionalitet går till en början smidigt. Därför har inga resurser lagts på 

modernisering av tekniken. Eftersom tekniker förändras, effektiviseras och förnyas så blir 

utveckling av produkten svårare när inte tekniken som används är den som är standard idag.  

Ett konkret exempel på detta är Orion applikationsserver som används för Edionet idag. Den 

senaste versionen av Orion släpptes år 2006 (27). Den stödjer Java EE upp till version 1.3 och 

agerar i detta fall som ett hinder för moderniseringen av Edionets plattform på grund av sin 

brist på Java EE-stöd. Därför är Edionet utvecklat med API:er som täcks av Java EE 1.3. 

Många av dessa har idag fått smidigare och utvecklingsmässigt effektivare syskon eftersom 

Java EE versionen idag ligger på 7 (35). Den har tillexempel inte stöd för JPA (Java 

Persistance API), vilket kom in i Java EE standarden i version 5. Den abstraherar bort 

mycket av databashanteringen och datapersistensen. Ett annat exempel är CDI (Context 

Dependency Injection), som överlåter mycket av ansvaret för hantering av bönornas 

livslängd och beroenden med mera till containern. För programmeraren räcker det med 

enkla annoteringar, sedan sköter containern hanteringen av objekten. Man kan säga att CDI 

agerar klistret i en Java EE-applikation (36).  

Affärslogiken i Edionet består mestadels av Stateless Session Beans (Java-bönor som inte har 

något bestående tillstånd) och har mycket logik som antagligen går att använda i nyare Java 

EE-versioner. Dock så kommer mycket av den äldre logiken att vara överflödig och onödig 

eftersom mycket abstraherats bort i modernare versioner av Java EE (37). Så lite beroende på 

kodkompatibilitet, kommer inte den delen behöva ändras så mycket. Sättet de används och 

hur de byggs in i systemet kommer dock troligtvis att behöva moderniseras. 

Själva designmönstret som eftersträvas i ett Java-baserat webbsystem, som utvecklas idag, är 

ofta besläktat med MVC (38). Så detta måste tas i åtanke när den nya tekniska plattformen 

utvecklas och affärslogiken ska integreras i den moderna versionen. Ligger delar av 

affärslogiken på fel ställe eller är onödig måste det åtgärdas. Det kommer att saknas 

kontrollers, som sköter mycket av den funktionalitet som annars ofta kan hittas i äldre JSP-

sidor. Dessa kommer att sättas som Statefull Java EE Session-beans (Java-bönor som har 

bestående tillstånd och kan hålla data över sessionen) (5), så gränssnittsrelaterad data kan 

cachas över sessionen och inte behöver laddas om hela tiden vid paginering (teknik för att 

dela datainnehållet i webbsidor till flera sidor), sökning eller sortering. Dock kan Lazy-

loading-lösningar (Lazy-loading är ett designmönster där data endast laddas in vid behov)  

behövas vid paginering, när det handlar om stora datamängder (21).  

Eftersom modernare form av gränssnittsprogrammering kommer att behövas så kommer 

JSF med Primefaces att användas. Den gränssnittsnära programmeringen i Edionet är idag 

byggd i HTML och JSP. En annan viktig del att ha i åtanke, när gränssnitt och logik ska 
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kopplas ihop, är hur validering sköts idag och hur den lämpligast sköts med modern teknik. 

Data som förts in i formulär av en användare ska helst valideras innan den når serversidan. 

Den valideringsmetod som användes när Edionet utvecklades bestod av en hel del kod som 

utvecklaren själv fick skriva. Eller så användes någon tredjepartskod. Idag är det här 

problemet abstraherat och det finns stöd för automatisk generering av kontrollkod på 

klientsidan, när regler är satta på serversidan. 

Eftersom tiden är begränsad så kan inte hela Edionet-systemet ingå i analysen utan en del 

begränsningar behöver sättas. En större begränsning görs i form av att avgränsa en vald del 

av tjänsten, som i sig använder många av de relevanta tekniska delar som antagligen behöver 

moderniseras. Endast utveckling med Java EE 7 kommer att ingå i analysen så andra stora 

ramverk som Spring (39), vilket är ett ramverk för simplifierad utveckling av Java 

webbapplikationer men endast stödjer Java EE upp till version 5, kommer inte att ingå. 

3.2.1 Upplägg 

Analysprocessen som kommer att utföras visas i Figur 4. I den kommer till en början 

systemet som det ser ut idag att analyseras, och syftet med det är att få en insikt i systemets 

syfte och logik. En enkel design över hur systemet uppfattas ritas för att få en god förståelse 

för systemet innan jämförelseanalysen påbörjas. Därefter identifieras en mindre del av 

systemet som är lämpligt att analysera. Den ska ha stort moderniseringsbehov och vara 

relativt begränsad. 

När det är klart kan analysarbetet påbörjas. Analysen utförs som en iterativ process där olika 

vägval utforskas i två iterationer. Två likvärdiga prototyper ska tas fram. I båda iterationerna 

ska så mycket automatgenererad kod som möjligt användas för att eventuellt få ner 

tidskonsumtionen och därmed kostnaden. Målet i båda iterationerna är att få fram en 

uppskattning på kostnaden för att modernisera systemet med de båda approacherna. 

I första iterationen skapas en prototyp med en white-boxapproach där de externa 

egenskaperna i systemet bevaras, men de interna byggs till stor del om från grunden. Det vill 

säga att både gränssnitt och affärslogik genereras eller kodas på nytt med modern teknik. 

Utvecklingsarbetet ska förlita sig på den multilagerarkitektur som används i Java EE idag. 

Antal skrivna, genererade och modifierade rader dokumenteras.  

I nästa iteration så ska så mycket som möjligt av den existerande affärslogiken användas. Det 

kommer att skapas wrappers som kapslar in den gamla logiken. De kommer att utgöra ett 

gränssnitt mot de äldre bönorna. Sedan ska kontrollerklasser jobba direkt mot det 

gränssnittet och i sin tur uppdatera det moderna gränssnittet. Den approachen kan i vissa 

applikationer vara relativt kortsiktig, då ingen av den bevarade äldre koden utnyttjar den nya 

moderna tekniken. Det intressanta är om marginalen är så stor att det kan vara ett lämpligt 

alternativ. Detta i syfte att till slut få ett fullt moderniserat system. Målet är dock att 

undersöka om det går att uppnå liknande resultat, som i första iterationen med så mycket 
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arbete besparat med hjälp av färdig affärslogik att det är en lämplig approach. Allt ska 

dokumenteras i ett andra analysdokument. 

Båda prototyperna kommer att vara system som körs i en Glassfish applikationsserver med 

ett gränssnitt som bygger på Primefaces.  

Sist kommer allt data att sammanställas. Det kommer att vara antal nya, genererade, 

återanvända och modifierade rader kod. På datat ska sedan resultat räknas fram med hjälp av 

formler baserade på COCOMO II:s modeller. Målet är inte att få insats och 

kostnadsuppskattningar som reflekterar den verkliga. Resultaten ska istället användas för att 

kunna skilja de två olika moderniseringsvalen som gjorts med varandra.  

3.2.2 Utförande 

Det första som gjordes efter att metamodellen (påvisar de externa och lite av de interna 

egenskaperna) tagits fram var att installera lämplig IDE samt en applikationsserver med 

öppen källkod. Valet av IDE blev Netbeans som är en populär och framgångsrik IDE, baserad 

på öppen källkod (40). I Netbeans finns bland annat stora möjligheter att generera kod.  

För att den moderna tekniken ska kunna användas så behövs alltså en ny serverlösning. 

Därför utförs en kortare undersökning av moderna applikationsservrar. Syftet är att få svar 

på om det finns kostnadseffektiva alternativ när det gäller att migrera till en modern 

applikationsserver. Glassfish väljs som applikationsserver eftersom den är 

referensimplementat till Java EE, har bra stöd i Netbeans och har öppen källkod (40). 
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Figur 4: Analysprocessen.  
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3.2.2.1. White-box approach 

När metamodell och installationer var genomförda startade moderniseringsarbetet med 

white-box approachen. Genom att studera metamodellen och de externa egenskaperna i den 

redan existerande applikationen, så fastställdes att i grund och botten är det mycket av 

vanliga CRUD-funktioner (Create, Read, Update and Delete) som utförs. Det finns goda 

möjligheter att generera kod relaterat till CRUD med ett modernt IDE som Netbeans, och i 

senare versioner går det att generera fram CRUD i Primefaces. Eftersom målet är att göra en 

så kostnadseffektiv lösning som möjligt, är det ett lämpligt vägval. För att generera kod ända 

fram till vyskiktet så krävs dock datamodeller att basera allting på. 

I utförandet av white-box är målet att börja från databasen och moderniserar allt från botten 

upp. Det ger en helt fullt ut moderniserad applikation, men kräver mer jobb och förståelse för 

underliggande koden och dess struktur. Här så behöver man gå igenom de interna 

egenskaperna av den äldre applikationen. Figur 5 visar hur en modern Java EE-applikation, 

som använder JSF skulle se ut, vilket är målet med moderniseringen. För att nå det här 

resultatet bör en stor insats gå till att utforma entiteterna, eftersom de speglar databasens 

tabeller och dess relationer till varandra, vilket ger en korrekt spegling uppåt i applikationens 

lager. Dessa används av JPA och är grunden i persistensarbetet i Java EE (41). Får man till en 

bra entitetsbas så kan sedan mycket genereras av verktyg i Netbeans. Entitetsklasser kan till 

stor del genereras i moderna IDE som Netbeans. Dock behöver de ofta genomgå manuell 

finslipning, då inte alltid de verktyg som används vid genereringsval erbjuder allt som 

önskas. 

Efter att de entiteter som krävs skapats kan sedan hela resterande kedjan genereras, baserat 

på dessa. Det är modeller som gör de viktigaste basoperationerna på entiteterna och 

kontrollerklasser, som använder sig av modellerna och levererar data till de vyer i form av 

Primefaces-sidor som genererats.  

När detta är klart så skrivs all affärslogik som inte kan genereras. Det är operationer utöver 

vanliga CRUD, som behövs för just den här applikationens externa egenskaper. Här kan vissa 

lösningar direkt kopieras från den äldre versionen, men mycket måste skrivas om för att vara 

kompatibel med den moderna tekniken. Mycket av den här affärslogiken hamnar i modeller 

och jobbar ofta direkt med JPA och entitetsobjekt.  

Eftersom den moderna Java EE nu stödjer CDI så överlåts mycket av resurshanteringen dit. 

Det går med enkla annoteringar nu att Injecta (ta in objekt som skapats i containern av CDI) 

bönor och sätta villkor som hur länge objekten ska leva med mera.  

Nu kan de genererade gränssnitten snyggas till. Det finns stora möjligheter att enkelt skapa 

funktionalitetsrika gränssnitt snabbt och relativt enkelt med Primefaces. För att stödja upp 

dessa används som tidigare nämnts kontrollerobjekt. Dessa har med hjälp av annoteringar 

satts till att leva hela sessionen. Anledningen till det är att dessa ska kunna hålla ett 

konversationstillstånd, det vill säga hålla kvar data i minnet (på serversidan), som är relevant 

för en specifik användare och vy.  Dessa har också getts tillåtelse att Injectas i EL (Expression 

Language, ett litet enkelt språk som tillåter vylagret att kommunicera med underliggande) på 
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vynivå (i Primefaces sidorna) genom annoteringar, vilket abstraherar bort mycket av 

dataöverföringen mellan klient och server (42).  

Resultatet blev en produkt med rätt externa egenskaper och som är byggd enligt den 

arkitektur som går att se i Figur 5, vilket visar en generell arkitekturbild över en applikation 

med modern teknik. Det blev en applikation som är helt uppdaterad teknikmässigt. Inte så 

mycket av den äldre koden har kunnat återanvändas, men däremot så har mycket av 

grunderna gått att generera fram. Det gav också ett gott stöd när det gäller den arkitekturella 

biten, då genereringen först krävde att databasrelaterade objekt först skapades. Då kunde 

redan där relationer mellan tabeller sättas. Sedan genererades allting i den 

multilagerarkitektur som är lämplig. Däremot blev det en hel del nyskriven kod för att få till 

de externa egenskaperna, när inte den äldre koden var kompatibel med den nya tekniken. 
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Figur 5: En förenklad generell arkitekturbild över en Java EE-applikation 
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3.2.2.2. Black-box approach 

Här så är målet att bevara så mycket av den äldre koden som är möjligt. Detta genom att 

kapsla in den i wrappers som levererar ett gränssnitt till övriga applikationen. Det resultat 

som eftersträvas visas i Figur 6. Där går att se att JPA saknas till skillnad från white-box 

resultatet.  

Moderniseringsprocessen börjar med att skapa tillfälliga entiteter som representerar varsin 

sida i gränssnittet. Sedan genereras de gränssnitt och kontrollers som behövs baserat på 

dessa. Därefter så tas allting under kontrollerna (modellerna) bort från projektet, vilket 

resulterar i att gränssnitt finns med kontrollers som inte har någon underliggande 

affärslogik.  

Då kommer skedet där den äldre koden ska in i projektet. De gamla bönorna med 

affärslogiken kopieras helt enkelt in i projektet. Det krävs en del modifieringar för att få dessa 

att fungera i det moderna projektet. En del av de enklare Java-klasser i det äldre projektet, 

som bönorna är beroende av, behöver också flyttas och genomgå enklare modifiering. Det 

mest tidskrävande momentet kommer att vara att identifiera hur de externa egenskaperna 

verkställs, om systemet är stort och ingen större erfarenhet av den äldre koden finns.  

När detta är klart och alla filer kan parsas utan klagomål, så skapas wrappers som lämpligtvis 

följer facade-mönstret (design mönster för att presentera ett enklare gränssnitt på 

någonting). Dessa jobbar mot den gamla affärslogiken i de äldre bönorna. EL kräver att 

konverteringsklasser finns till de äldre klasserna, som på något sätt ska användas på vynivå. 

Dessa ska följa ett bestämt interface och ska implementera en metod för att översätta en 

strängrepresentation av ett objekt till en instans av ett objekt och tvärt om, eftersom allt som 

kommer från klienten är i strängformat. Sedan kopplas dessa till de återanvända klasserna 

via annoteringar. Nu kan kontrollerna som genererats kopplas om så att de använder de 

wrappers som skapats istället, och sedan kan gränssnittet rättas till på samma sätt som i 

white-box metoden. 
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Figur 6: En arkitekturbild över resultatet från black-box moderniseringen 
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Det externa resultatet blev detsamma som det tidigare. Dock används inte den moderna 
tekniken fullt ut i botten av applikationen. Resultatet blir en applikation, som på utsidan 
använder modern teknik men bakom kulisserna kör äldre tekniker. Det medför att 
vidareutveckling och underhåll försvåras. Fördelen är att det går snabbt att utveckla 
(förutsatt att det finns tidigare erfarenhet av den äldre koden) men det kommer antagligen 
krävas en fortsatt migrering av den underliggande äldre koden för att kunna använda 
moderna tekniker till fullo. 

 

3.2.3 Analysresultat 

För att kunna analysera resultatet av undersökningen så behövs mätvärden som ska 

användas för att jämföra de olika strategierna med varandra. Med mycket stöd och 

inspiration av algoritmerna för att beräkna kostnader och insats i COCOMO II, så arbetas en 

lämplig kostnadsalgoritm fram till undersökningen (13). Med hjälp av den ska de två olika 

approacherna kunna jämföras. Algoritmerna ska estimera kostnad för moderniseringen från 

start till lansering. De parametrar som används i algoritmen går att se i Tabell 1. Många 

parametrar är dock satta till ett bestämt värde som är lika för båda approacherna. 

Det relevanta datat som samlas in från undersökningen och ingår i uträkningen är antal 

rader (representerar ungefär en programmeringssats) nyskriven kod (NSLOC), genererad 

eller återanvänd kod (ASLOC). Procentuella värden som hur mycket av den 

genererade/återanvända koden som behövde modifieras (CM) och hur mycket av den som 

har en design som inte passar in och behövde ändras (DM). Delvis baserat på CM och DM 

räknas vilken uppskattad mängd nyskriven kod, ASLOC, motsvarar (ESLOC). Sedan kommer 

ett värde som motsvarar svårigheten med att sätta sig in i de interna egenskaperna hos de 

äldre metoderna och klasserna (RUSE) att sättas. Tiden och svårigheten vid inlärning av 

system och verktyg är ej inräknat. 

 

Tabell 1: Parametrar i algoritm baserad på COCOMO II (13) 

DM Procent av den genererade eller återanvända kodens design som måste ändras. 

CM Procent av den genererade/återanvända koden i produkten som behövde modifieras för 
att få den att fungera med systemet i helhet. 

IM En procent som representerar vilken insats som krävs för att integrera den genererade 
koden med resten av systemet i förhållande till övrig kod. Sätts till 0.5 i båda testfallen. 

SU Förståelse hos utvecklarna för den kod som återanvänds. Kan variera från 10% för 
välskriven kod som är lätt att förstå till 50% för komplex svårförståelig kod. 

AA Representerar kostnaden för extra besluttaganden som måste tas vid återanvändning av 
kod (0-8%). 
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AAF Representerar kostnaden för att göra ändringar i den återanvända koden. Den räknar med 
aspekter som design, kod och integrationsförändringar. 

AT Procent automatgenererad eller återanvänd kod i projektet 

NSLOC Antal nya rader källkod. 

ESLOC En uppskattning över mängd nyskrivna rader källkod som den återanvända och 
genererade koden motsvarar. 

ASLOC Antal återanvänd och genererade rader källkod. 

KSLOC Antal tusen rader kod. 

MCOST Estimerad kostnad för en månads arbete. 

       Personmånader för utveckling. 

B B är relaterad till storleken på projektet. Vanligtvis mellan 1-1.24. Den exponentiella 
utvecklingen reflekterar att storleken av ett projekt inte ökar kostnaden linjärt utan 
exponentiellt då större projekt blir mer komplexa. 

M Modifierare som har en del projektspecifika variabler, där jag endast använder en lätt 
omdefinierad RUSE. 

RUSE Återanvändning av kod som krävs (0.7 – 1.3), använder variabeln till att mäta hur mycket 
av de interna egenskaper som behöver ändras, vilket är tidskrävande. 1.3 för white-box 
och 1.1 för black-box. 

AAM Faktor som ska representera svårigheten i att återanvända kod.  

 

                    

                  

      
           

    
 

              (    )      

              

    (      )  (      )  (      ) 

Algoritmen som används vid jämförelsen räknar först ut insats för modernisering till 

lansering. Det med hjälp av den estimerade mängd kodrader som behövde skrivas (där 

inräknat svårighet att integrera återanvänd kod). I båda undersökningarna har B samma 

värde, och där B endast motsvarar en exponentiell ökning av komplexitet och därmed insats 

vid ökad kodmängd. CM, DM och IM multipliceras med konstanter som är tagna direkt från 

COCOMO modellen. M är i COCOMO resultatet av flera parametrar, men i den här 

undersökningen används endast en modifierad RUSE. RUSE änvänds i den här 

undersökningen för att få med insatsen som krävs i att sätta sig in i metodernas interna 

egenskaper, och sätts till något större värde i white-box beräkningen. Effort multipliceras 

sedan med MCOST vilket är en påhittad månadskostnad för en utvecklare, och sätts till 

70000 i den här undersökningen. Resultatet av undersökningen visas i Tabell 2. 
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Tabell 2: Resultatet av jämförelsen 

Approach NSLOC ESLOC M AT DM CM Insats  Beräknad 
kostnad 

White-box 370 297 1.3 0,737 0,15 0,115 2,313 161910 

Black-box 263 260 1.1 0,843 0,05 0,103 1,316 92120 

 

White-box approachen resulterade i 370 nyskrivna rader kod (NSLOC). De flesta av dessa är 

baserade på intern logik från den äldre applikationen. Ungefär 1830 rader genererades eller 

återanvändes från tidigare kod (ASLOC) där 284 rader av dessa behövde modifieras för att 

passa in. De genererade/återanvända kodraderna uppskattas representera 297 rader 

(ESLOC). Baserat på det räknas DM till 0.15 och CM till 0.155 . M (RUSE) sattes i det här 

fallet till 1.3. Det lite högre värdet är grundat på insatsen att sätta sig in i den interna logiken 

som ska översättas. 

Black-box approachen resulterade i sin tur i att 263 nyskrivna rader kod (NSLOC), och 3168 

rader genererad eller återanvänd kod (ASLOC) tillfördes. Majoriteten av dessa är gammal 

inkapslad kod. 328 rader behövde modifieras för att passa. ESLOC resulterar i 297 rader, DM 

räknas till 0,05 och CM till 0,103. RUSE sattes här till lägre än white-box moderniseringen 

eftersom det är i det här fallet mindre arbete med den interna logiken i den äldre koden. 

Resultatet visar hur insatsen kan vara fördelad med de olika approacherna. Dock gäller detta 

den del av Edionet som används i undersökningen och kan variera beroende på produkt. Det 

går dock att tyda att en modernisering, där mycket av den underliggande affärslogiken kan 

kapslas in, kräver mindre insats och det går att få en snabbare moderniseringsprocess. I detta 

fall tog den ungefär 60% av tiden för white-box approachen, men det är tyvärr inte så enkelt. 

En applikation som moderniserats på det viset har fortfarande komponenter som inte 

använder modern teknik i botten. Därför kan det vara komplicerat att utföra vidareutveckling 

på dessa internt.  

4 DISKUSSION 

I undersökningen hade jag som mål att ta mig närmare ett svar på hur en kostnadseffektiv 

migrering av webbapplikationer, utvecklade med gamla Java-tekniker, skulle kunna se ut. 

Samt vilka fördelar en modern plattform för med sig. Nu när undersökningen är klar känns 

det definitivt som jag åtminstone är svaret på spåret. I fallet med den moderna tekniska 

plattformen i undersökningen så gav det ett tydligare designmönster. Och jag upplever det 

som att det var mycket lättare att se var olika typer av kod och funktionalitet passar in. 
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Efter undersökningen av olika generella moderniseringstekniker så kunde jag hitta två spår 

att följa. Med mycket inspiration av Comella-Dorda, Wallnau, Seacord och Robert så 

identifierar jag två huvudapproacher att undersöka (12). Det ena var att förlita sig på så 

mycket färdiggenererad kod som möjligt och sedan köra en white-box modernisering. Det vill 

säga att använda sig av den äldre koden eller skriva ny, där den genererade koden inte räcker 

till. Den äldre koden behövde då oftast modifieras för att passa in, vilket kostar tid och 

pengar. Hur mycket som kunde genereras varierade beroende på hur mycket av 

applikationens funktionalitet som sträckte sig utanför vad som kan genereras. Det kommer 

också att kosta i tid att ta beslut om hur mycket av den kod som finns som är lämplig att 

återanvända, samt att sätta sig in i den interna koden. I den här metoden visade det sig att en 

stor del av hur effektivt moderniseringen gick, beror på vilken kunskap utvecklarna och 

beslutstagarna har i verktygen som används, framförallt den IDE som används, samt hur 

mycket de känner koden som ska moderniseras. Sätter man bara igång utan att vara insatt 

kan det visa sig att mycket tid spenderas på sådant som egentligen kan genereras eller 

automatiseras. Det fick jag själv erfara under första försöket då jag lärde mig systemet (innan 

själva undersökningen) då jag återanvände mycket av koden som det sen visade sig att jag ej 

behövde. Det var också viktigt att de externa egenskaperna av system som ska moderniseras 

undersöks, då det är baserat på dessa och databasen som koden genereras. Som nämnts 

tidigare så hamnar man dock ofta i situationer då de interna egenskaperna är viktiga. 

Speciellt då delar av den äldre koden skulle skrivas om och passa in, vilket var ett av de mest 

tidskrävande momenten, i alla fall i det här fallet då systemet var nytt för mig. Det försökte 

jag att slippa med black-box metoden vilket blev min andra metod att undersöka.  

I black-box metoden försökte jag att kapsla in all den äldre affärslogiken i wrappers för att 

spara tid och sedan koppla dessa till de moderna kontrollerklasserna och i sin tur 

gränssnittet. Den kan påminna om den metod som Canfora, Fasolino, Frattolillo och 

Tramonatana (8) använder då de skapar en wrapper på ett gammalt program som sedan 

kopplas till webbservices. I det här fallet handlade det dock om gammal Java-affärslogik som 

kapslas in internt i en applikation. Det visade sig att det i fallet med applikationen i 

undersökningen var mer jobb med modifiering av den äldre koden i black-box metoden än 

väntat. Dock krävdes mer modifiering och nyskriven kod i white-box metoden, och i 

slutändan visade sig black-box metoden vara snabbare, men hade nackdelen att stor del av 

applikationen fortfarande inte använde sig av ny teknik, fast att möjligheten nu finns. Den 

stora fördelen var att front end-delen av applikationen snabbare kunde moderniseras. Man 

kan se den metoden som ett eventuellt första steg i en moderniseringsprocess, där det är 

önskvärt med en modern front end, så fort som möjligt. Det går antagligen att successivt 

modernisera koden under kontrollerna, utan att det är märkbart på front end. 

I applikationen som användes i undersökningen så var ett stort hinder för moderniseringen 

att den var byggd för att köras på en gammal applikationsserver, vilken bara hade stöd för 

äldre Java-teknik. Det som gjordes var att en undersökning utfördes, då jag hade som mål att 

hitta en så kostnadsneutral lösning som möjligt. Det visade sig finnas flera lämpliga 

alternativa applikationsservrar som hade öppen källkod. Eftersom undersökningen var under 

en begränsad period så tog jag beslutet att en av dessa skulle väljas och användas i 
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undersökningen. Glassfish var den applikationsserver som valdes och den kostade mig inte 

en krona att köra på eftersom den har öppen källkod. Önskades kommersiell support och 

vissa andra tillägg kostar det. Själva kärnan i Glassfish är dock gratis att använda och support 

går att få via community support. En nackdel med Glassfish är att Oracle ska överge den 

kommersiellt stödda versionen, vilken eventuellt ger Glassfish en osäkrare framtid, men än 

så länge är den ett bra alternativ. 

5 SLUTSATSER 

Det går att se att en modern teknisk plattform ger ett tydligare designmönster, vilket gör det 

lättare att se var olika typer av kod passar in. 

I fallet med applikationen i undersökningen så kräver modernisering med black-box 

approachen en lägre insats och därmed är den betydligt kostnadseffektivare när fokus ligger 

på ett modernt kontroll- och vylager. White-box approachen kostade i undersökningen mer, 

men gav en full modernisering av applikationen. Black-box moderniseringen kostade ungefär 

60% av white-box moderniseringen.  

När det handlar om kostnadseffektiva val av applikationsserverlösningar så går det att dra 

slutsatsen att möjligheten idag är stor. Detta baseras på att i undersökningen hittades ett 

flertal öppen källkodsservrar, och vid slutskedet så kördes en moderniserad version av 

applikationen på en gratis serverlösning som har fullt Java EE 7-stöd. 

6 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

En intressant fortsättning på undersökningen skulle kunna vara att undersöka om en 

effektivare metod än white-box approachen går att hitta som resulterar i en fullt 

moderniserad applikation. Ett alternativ kanske skulle vara att börja med en black-box metod 

som sedan avlöses av en white-box modernisering av det undre modellagret. En fördel med 

den strategin skulle kunna vara att det eventuellt går att köra white-box modernisering efter 

att den utåt moderna applikationen har släppts. Det finns ju, som visats i undersökningen, 

minst en marginal på 40% att arbeta med.  
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