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Sammanfattning 

Under examensarbetet utfördes en undersökning och testning mot en nyutvecklad back-

end server för ett ärendehanteringssystem hos företaget Navigate Consulting. Syftet med 

testen är att utvärdera funktionaliteten som är nödvändigt för att skapa systemet, hitta 

eventuella flaskhalsar som kan uppstå vid utvecklingen samt utvärdera hur 

kommunikationen mot back-end servern fungerade i praktik. 

Kravet av testningen mot ärendehanteringssystemet var att det skulle vara i form av en 

prototyp som grafiskt kunde demonstrera hur funktionaliteten kunde implementeras samt 

att det var ett webbaserat gränssnitt som kunde köras på en Tomcat 7.0 server. Det 

beslutades att det grafiska gränssnittet och kommunikationen mot back-end servern skulle 

ske med Java EE. 

Kommunikationen mot back-end gjordes via JSON-RPC som är ett lättviktigt RPC som 

kommunicerar via http. Utvecklat speciellt för JavaScript kunde det dock anpassas för att 

användas med Java på servern. 

Examensarbetet genomfördes med nära kontakt med utvecklaren av back-end systemet. 

Regelbundna möten möjliggjorde att all funktionalitet som behövdes från prototypen 

fanns samt eventuella uppgraderingar på back-end servern kunde utföras.  
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Abstract 

During this bachelor thesis a study was conducted on behalf of the consulting company 

Navigate Consulting to evaluate and test a newly developed back-end server running an 

issue tracking system. The purpose of the study is to find possible bottlenecks that may 

present themselves during development and evaluate how the communication against the 

back-end server works when implemented in a real system. 

There were a few requirements on how the study was to be done.  The study was to be in 

the form of a prototype that graphically would show how any functionality could be 

implemented. The graphical interface also had to be web based and able to run on a 

Tomcat 7.0 server. It was decided that the graphical interface and communication against 

the back-end server were to be done using Java EE. 

The server was developed to use JSON-RPC to communicate with. JSON-RPC is a 

lightweight RPC that communicates by using http requests originally developed to be 

used with JavaScript, although I implemented it on the server using Java. 

The thesis was conducted with close contact with the developer of the back-end system. 

Regular meetings insured that all the desired functionality that deemed necessary was 

implemented and also to discuss possible upgrades in the back-end server to improve its 

functionality. 
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1 Inledning 

I denna inledande sektion beskrivs syftet med examensarbetet samt hur 

utförandet/tillvägagångssättet gått till. 

1.1 Syftet med examensarbetet 

Syftet med detta examensarbete är att testa funktionaliteten hos ett internt utvecklat back-

end server som implementerar JSON-RPC för att hantera kommunikationen.  Företaget 

”Navigate Consulting” står för uppdraget. Vidare önskades att testningen av 

funktionaliteten skulle vara i form av ett webbaserat grafiskt gränssnitt som 

implementerades med Java EE samt kunde användas med en Tomcat 7 server.  

Utöver de tekniska kraven fanns det även funktionella krav. Gränssnittet skulle kunna 

göra följande: 

 Skapa ärenden för användare 

 Kolla både på användarens ärenden men också andras ärenden 

 Uppdatera ärenden via en log 

 Ändra statusen hos ett ärende 

 Vidarebefordra ärenden 

Senare under projektets gång lades det till önskad funktionalitet: 

 Säkerhet i form av inloggning 

 Hantering av administratörverktyg  

 Skapande av nya användare beroende på administratörstatus 

En mer detaljerad lista av originalet kan finnas under bilagor. 

Resultatet av arbetet ska utöver att kunna testa den givna funktionaliteten också vara 

byggt på ett sådant sätt att enskilda komponenter hos systemet ska kunna återanvändas 

vid vidare/nyutveckling. 

All kommunikation mot back-end servern sker via http då det är det protokollet som 

huvudsakligen används med JSON-RPC. Likaså är det http som används för att 

kommunicera mellan Java EE servern samt klienten då det är ett webbaserat gränssnitt.  

Utvecklingen skulle också ske med ett specifikt IDE, nämligen Eclipse då det är det IDE 

som används internt hos företaget och eventuell vidareutveckling kommer ske med. 

  



Utveckling av en prototyp till 

 ett ärendehanteringssystem 

 

 

2 

 

1.2 Tillvägagångssätt 

Examensarbetet startade med att sätta upp en Tomcat 7.0 server, sätta upp ett 

”repository”, etablera stöd för JSF 2.0 och Java EE teknologier hos servern samt det 

förbestämda IDE Eclipse. 

Regelbundna möten med uppdragsgivaren gav möjligheten att granska utvecklingen och 

designen, uppdatera utvecklarna om ny funktionalitet och ändringar hos back-end servern 

samt ta emot önskemål för förbättringar/förändringar hos back-end servern. 

Utvecklingen skedde därefter på ett sätt som kan liknas med ”agil-development” då 

utvecklingen av funktionaliteten hos back-end servern utvecklats parallellt tillsammans 

med utvecklingen av det webbaserade gränssnittet. Samt att systemet tvingades 

vidareutveckla färdiga komponenter varje vecka beroende på den nyutvecklade 

funktionalitet. 

Utvecklingen av det grafiska gränssnittet skedde med förslag och önskemål av 

uppdragsgivaren men överläts huvudsakligen upp till utvecklaren. Dock önskades det att 

den JavaScript baserade logiken skulle implementeras med jQuery för att simplifiera 

stödet för olika webbläsare samt för att utnyttja de grafiska bibliotek jQuery erbjöd. 

Likaså önskades att ajax skulle användas för att minimera storleken av ”requests” mot 

servern. 
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2 Befintliga Teknologier 

I denna sektion presenteras de teknologier som använts hos projektet under dess utveckling samt 

deras funktionalitet och relevans till examensarbetet. 

2.1 JSON-RPC 

2.1.1 Bakgrund, vad är JSON-RPC? 

JSON-RPC (JSON-RPC Working Group 2010) är en lättviktigt RPC(Remote Procedure 

Call) som implementerats i JSON (JavaScript Object Notation) (RFC 4627 2006). Den är 

utvecklad för att ge användare ett mänskligt lättförstått ramverk för att via TCP/IP eller 

HTTP utföra ett metodanrop mot en server. 

2.1.2 Teknisk specifikation för JSON-RPC 

Ett anrop via JSON-RPC görs via två faser; request samt response. Vid requestfasen 

skickas en JSON String till mottagaren. JSON Stringen följer en strikt syntax som 

deklarerar metodanropet samt eventuellt parametrar, mer om detta i avsnittet nedan. 

Response fasen resulterar i en JSON String som antingen har parametern ”error” eller 

”result”. Det sistnämnda kan vara i form av Listor, Objekt samt primitiva datatyper 

medans det förstnämnda indikerar ett fel vid anropet. 

2.1.3 Syntax 

Anrop med JSON-RPC utförs som tidigare sagt med String. Syntaxen för hur olika 

datatyper representeras samt hur ett anrop eller response syntaktiskt ska byggas är enklast 

att förstå via exemplen nedan. 

Ett request till servern måste innehålla fyra fält. De tre obligatoriska fälten används för att 

definiera versionen av JSON, metoden som ska utföras samt ett id. Det valfria fältet som 

är markerad nedanför innehåller eventuella argument för anropet.  Parametrar visas som 

HashTabeller med ett ID samt ett värde. 

Tillåtna datatyper är Strings, nummer, booleans, listor, object samt null. 

1/ ,”jsonrpc”:     ”2.0”,    ”method”:     ”addera”,   ”params”:     [40, 2],   ”id”:    5- 

2/ ,”jsonrpc”:    ”2.0”,    ”method”:    ”metoden”,    ”params”:    ,“text”:    “min text”,    “nummer”:    5, 

”bokstav”:    ”a”-,    ”id”:    6- 

3/ ,”jsonrpc”:    ”2.0”,    ”result”:    *18+,    ”id”:    4- 

4/ ,” jsonrpc”:    ”2.0”,    ”error”:    ,“code”:    -32600,    “message”:    “Invalid Request”-,    ”id”:    null} 

1/ Anrop med markerad parameter. 2/Anrop med ett objekt som parameter. 3/Resultat från ett anrop. 

4/Felmeddelande vid ett anrop. 

Objekt representeras som namngivna hashtabeller där namnet representerar objektet samt 

nyckeln i hashtabeller representerar variabelnamnet. Skulle ett objekt som den i figuren 

skickas som parameter med JSON-RPC skulle dess JSON representation kunna bli som 

följande: 

Ett response delar, liksom anropet, ID samt versionen av JSON-RPC och returnerar 

”result” alternativt ”error”. Result kan, liksom argumenten, vara vilken tillåten datatyp 

som helst. Error dock innehåller två parametrar; ”code” samt ”message”. Code anger 

typen av fel och message är ett meddelande som eventuellt ger mer insikt i vart samt hur 

problemet uppstod och inte bara typen av fel. 
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2.2 GSON, Googles teknologi för hantering av JSON (Google. Inc. 

2011) 

Google har utvecklat ett bibliotek för att underlätta hanteringen utav JSON Strings. 

Biblioteket bygger på att istället för att hämta ut information ur JSON Strings, så kan 

dessa Strings konverteras till och från objekt. Detta görs via att alla publikt och privat 

deklarerade variabler konverteras till Strings med JSON syntax. Bilden nedanför visar hur 

ett objekt skulle se ut om det via GSON konverterades till en JSON String och vise versa. 

Resultatet av detta är bättre koppling och hantering med JSON-RPC, då hanteringen av 

data man skickar samt tar emot kan göras med objekt istället för med långa Strängar.  

1/ 

Class jsonQuery 

{ 

        private String jsonrpc        = ”2.0”; 

        private String method       = ”invokeMethod”; 

        private HashMap params = null; 

        private int id                       = 10; 

} 

2/ ,”jsonrpc”:    ”2.0”,    ”method”:    ”invokeMethod”,    ”params”:    *+,    “id”:    10} 

Utseendet av hur JSON String samt ett Java objekt ser ut om de konverteras med GSON 

Ytterligare en funktionalitet som GSON erbjuder är att vid serializering av en JSON 

String till ett Java objekt kan parameternamnet mappas om till ett förvald parameter hos 

objektet. 

1/ 

Class person 

{ 

        @SerializedName(“ålder-år”) 

        private int alder          = 22; 

        private String namn    = ”David”; 

} 

2/ ,”jsonrpc”:    ”2.0”,    ”result”:    [{“namn”:    “David”,    “ålder-år”:    22}],    “id”:    10} 

Mappning mellan ett response JSON String till ett objekt. 

2.3 Java EE, Javaplattform för webbtjänster 

Java Enterprise Edition är en Javaplattform som möjliggör att skapa multi-tier distribuerade 

system med Java. Examensarbetet innehåller dock enbart en handfull av de teknologier som Java 

EE erbjuder. 

2.3.1 JSF 2.0, ett webbapplikationsramverk 

Med Java EE 6 introducerades också JavaServer Faces 2.0 (JSR 314 2009). JSF erbjuder 

ett antal APIn för att hantera grafiska komponenter som input, definiera navigering 

mellan sidor samt validering på klientsidan. 

Med EL, Unified Expression Language, möjliggörs dessutom uttryck för att anropa 

metoder och läsa samt skriva över värden till variabler hos en backingBean. Detta ger i 
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jämförelse med den äldre JSP standarden en klarare uppdelning mellan det grafiska lagret 

hos klienten och de andra lagren hos servern. 

2.3.2 Ajax 

Asynchronous JavaScript and XML må inte vara en ren Java EE teknologi, men det har i 

och med JSF 2.0 integrerats med Java EE. 

Ajax tillåter att enbart rendera om vissa komponenter på en sida. Detta möjliggör både 

effektivare och snabbare laddning av JSF-sidorna samt ger möjligheten att skapa ett mer 

kontrollerat flöde på vilka komponenter en användare kan se och har rätt att använda. 

 

2.4 jQuery, ett webbläsar oberoende bibliotek för JavaScript  
jQuery (The jQuery Project u.d.) erbjuder ett webbläsaroberoende ramverk för att 

använda JavaScript. jQuery erbjuder, utöver den funktionalitet som JavaScript erbjuder, 

att kunna hantera händelser som sker i webbläsaren.  

Exemplet till vänster visar hur ett specifikt id kan 

hanteras när den klickas.  
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3 Back-end RPC servern, en enkel överblick 

Denna sektion är till för att ge en generell förståelse för hur kommunikationen mot back-end 

servern fungerar sam hur ett RPC anrop görs mot servern. 

3.1 Anslutning mot servern och kommunikation 

RPC anropen mot back-end servern görs mot ”TARGETS”. En ”TARGET” är 

exempelvis ett unikt id för en användare i URL adressen. Exempelvis visas här till 

vänster hur ett JSON-RPC anrop skulle kunna göras mot back-end servern om 

destinationen av anropet är en användare. 

Fler ”TARGETS” som är implementerade hos back-end servern är 

 MAIN, anrop som logga in görs mot. 

 LOG, för varje log tillhörande varje ärende. 

 ISSUE, för att få mer detaljerad information för ett specifikt ärende samt dess 

loggar. 

 USER, för varje användare 

En detaljerad lista över de olika ”TARGETS” finns i API:n i bilagor. 
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4 Genomförande 

4.1 Generell klassbeskrivning 

I den här sektionen ges en generell beskrivning över de klasser som används i prototypen samt 

deras funktion och hur de implementerar det. 

4.1.1 Managed beans 

errendBean 

Den största klassen i projektet då den hanterar all funktionalitet som är relaterat till 

skapande och hantering av ärenden. Nedan listas den funktionalitet som klassen erbjuder: 

 Listning av ärenden 

 Detaljerad information av valt ärende 

 Skapande av ärenden 

 Redigering av ärenden 

 Visa äldre loggar 

loginBean 

En liten klass som enbart validerar indata och kollar om lösenordet samt användarnamnet 

som användaren angav resulterade i ett fel eller om användaren lyckades med 

inloggningen samt om användaren är administratör eller inte. 

createUserBean 

Liksom ”loginBean” är denna klass liten och validerar enbart att den nyskapade 

användaren inte redan existerade samt att den skapande är administratör. 

searchBean 

Klassen har en publik metod som används för att skicka indata från användarens 

webbläsare automatiskt. Resultatet av detta blir att användaren kan söka efter användare 

och får allt eftersom de skriver in namnet upp alternativ på användare som de möjligen 

söker efter. 

jsoncom 

Jsoncom är kommunikationsklassen i projektet och hanterar, utöver kommunikationen 

mot back-end servern, 

omvandlingen mellan Java 

objekt och JSON Strängar 

och vice versa.  

Klassen har en parameter 

tom konstruktor som vid 

instansiering hämtar 

parametrarna ”URL” samt 

”postURL” från applikationens ”local context” som definieras i filen web.xml. 

Klassen beskrivs i en klart större omfattning i nästa sektion. 
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4.1.2 GSON objekten 

Detta objekt används som en sorts DTO mellan kommunikationsklassen och vyn. Deras 

funktion är att ge en objektorienterad lösning för att skicka och ta emot JSON Strängar. 

Mer om hur detta görs beskrivs i närmre detalj i nästa sektion. 

user 

Klassen representerar en användare som hämtas från servern. En 

användare består av ett unikt ID för att identifiera dess ”TARGET”, dess 

namn samt ett signatur namn som används för exempelvis inloggningen. 

 

 

sendObject 

Klassen representerar efter konvertering till en JSON 

String ett anrop mot back-end servern. Dess 

argument definierar metoden som ska anropas hos 

back-end servern, versionen av JSON-RPC som 

används, ett unikt ID för identifikation samt en 

”HashMap” med argument. 

 

 

issue 

Klassen används när ett ärende skall hämtas från back-end servern. 

Klassen innehåller enbart publikt deklarerade ”getters and setters”. 

Klassen har dessutom en lista med alla log-inlägg som är associerade 

med ärendet.  

 

log 

Log representerar ett loginlägg hos ett ärende. Utöver de ”getters and 

setters” implementerades även en metod för att hämta datumets 

värde representerat som en long. Detta då servern tar en long som 

argument om användaren vill hämta äldre loginlägg. 

 

4.2 Kommunikation mot back-end servern (JSON-RPC) 

Den mest kritiska delen av examensarbetet var kommunikationen. Då den skedde via http och 

svarsresultaten var i textformat resulterade det i en viss komplexitet att hantera svaren på ett 

effektivt, enkelt och begripligt sätt. 

4.2.1 Kommunikation mot back-end servern med JSON-RPC 

Tidigt i projektets skede användes enbart JSON för att hantera responsvärdet från servern. 

Detta medgav dock en oönskad 

komplexitet i form av lång, avancerat och 

komplex syntax för att hämta ut önskade 

värden ur en JSON String. Resultatet av 

detta blev särdeles mycket redundans i 

koden samt ostrukturerad kod och 

komplexitet. 

Bilden visar mängden kod som behövs för 

jel = new JsonParser().parse(jsonResponse); 

 
array = jel.getAsJsonObject().    

get("result").getAsJsonArray(); 

 

for(JsonElement element : array){ 

String text = element.get(“namn”); 

 int num              =   element.get(“ålder-år”); 
} 
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att hämta svarsresultaten från ett simpelt anrop. Och då servern kan hantera nära två 

dussin olika anrop med vissa parametrar bestående av listor, objekt och nullvärden. 
Resultatet blev liksom tidigare påpekat redundans och oförståelig kod, speciellt då 

returvärdet innehöll objekt med listor som krävde långa nästlade ”for loopar” för att 

hantera. 

Liknande problem uppstod med frågorna mot servern då de, liksom svarsresultaten, 

kunde innehålla ett flertal olika parametrar bestående av olika sorters datatyper. 

4.2.2 En förbättrad lösning med GSON 

En förbättring var möjlig med hjälp av GSON. Ett bibliotek utvecklat av Google och 

utformat för att enklare kunna hantera JSON. GSON möjliggör konvertering av en JSON 

String till Java Objekt och från Java Objekt till en JSON String. Resultatet av detta 

bibliotek blev en komprimerad och mycket mer begriplig lösning av interaktionen mellan 

lagrena då all kommunikationen mellan vyn och model skedde via objekt. 

Ytterligare en fördel med att använda GSON var att det möjliggjorde att skapa en 

generisk lösning som stödde alla typer av anrop samt alla former av returvärdet från 

servern gentemot den tidigare lösningen som krävde en förbestämd struktur för att tolka 

Strängen. 

Lösningen för anropen blev ett objekt med 

privata variabler som bilden intill visar. En 

”hashmap” tillåter enkelt namngivna 

parametrar att läggas till på ett enkelt sätt, 

liksom metoden som önskas anropas 

definieras enkelt med den privata variabeln method. Vid konvertering av ett sådant här 

objekt till JSON resulterar det i en Sträng som accepteras som en JSON Sträng. 

Likaså löstes hanteringen av respons värdena med GSON. Konverteringen från en JSON 

String till ett Java objekt görs via tre steg: 

1. JSON Strängen evalueras och ”result” parametern hämtas. 

2. Itererar igenom varje element i ”resultlistan” 
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3. Elementet i listan görs om från JSON format till typen targetClass

 
Figuren visar stegen hur en JSON String konverteras till Java Objekt. 

Lösningen gjorde det möjligt att, oavsett strukturen av svarsmeddelandet, enkelt kunna 

göra om det till ett objekt med motsvarande deklarerade privata/publika variabler. 

Slutresultatet med denna lösning blev att tiden som krävdes för att utveckla ny 

funktionalitet för nya anrop ökade markant. 

 

4.2.3 Implementering av kommunikationsklassen 

Kommunikationsklassen är implementerad med fyra publika metoder - mer om det senare 

- samt tre privata metoder som hanterar anslutningen, hämtar returvärdet samt analyserar 

och konverterar JSON Strängen till ett Java objekt. 

Orsaken till indelningen av privata metoder var, utöver att minimera mängden redundant 

kod, att kunna hantera eventuella fel utefter typen av fel samt på grund av att de publika 

metoderna utför inte alltid samma metoder eller i samma ordning. Exempelvis vid 

uppdateringar förväntas inget svar och gör det sista steget med att konvertera 

svarsmeddelandet till ett Java objekt onödigt. 

För att minimera den kontinuerliga modifiering som krävdes för den snabbt växande 

servern, utvecklades som tidigare nämnt en generell lösning som kunde hantera anrop och 

speciellt svarsvärden i olika former. Särskilt viktigt var en lösning inte krävde någon 

modifikation av kommunikationsklassen för att kunna hantera nya datatyper. Nedan 

förklaras deras funktion samt parametrar. 

Den första parametern för alla de publika metoderna är ett objekt av typen ”sendObjekt”. 

Som tidigare nämnt definierar den namnet på metoden 

som önskas anropas hos back-end servern samt 

eventuellt parametrar. Parametrarna anges som en 
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hashtabell. Parametern jsonrpc definierar versionen som servern kör på och ID genereras 

automatiskt. 

 

Nedan beskrivs de privat deklarerade metoderna samt deras funktion. 

void createAuthConnection(String target) 

Skapar en http-anslutning mot en given URL. Parametern ”target” definierar en target hos 

back-end servern som exempelvis en användare eller ärende, se API:t. Anslutningen 
använder sig av ”Basic authentication” med base64 kodade Strängar. 

Om anslutningen resulterar i annat än http svarskoden 200 kastas ett ”exception” av typen 

JSONException. 

void write(String msg) 

Antas att anslutningen skedde skickas en JSON String till servern. I detta fall 

implementerades att ”sendObjekt” konverterades till en JSON String innan write 

metoden. 

String read() 
Back-end servern svarar med en JSON String. Om ett fel uppstod med anropet kommer 

den resulterande JSON Strängen innehålla parametern ”error” istället för ”result” som 

förväntas vid ett lyckat anrop. Vid ett fel kastas ett ”JSONException” med 

svarsmeddelandet från servern. Annars svarar metoden med JSON Strängen. 

Object parseJSON(object rvalue, Class targetClass, String jsonResponse) 

Till sist är det önskevärt att konvertera den mottagna JSON Strängen till ett mer 

lättförstått format. I denna metod konverteras en given String, ”jsonResponse”, till ett 

givet objekt. Detta sköts av GSON som konverterar en given String till ett objekt utefter 

en given klass. I detta fall görs ”jsonResponse” om till ett objekt av typen ”targetClass”. 
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4.3 Design av det grafiska gränssnittet 

Den största delen av examensarbetet låg i utformningen av webbsidorna som skulle komma att 

presentera och möjliggöra skapandet av ärende mot back-end servern. I denna sektion visas hur 

webbsidan är uppbyggd. 

4.3.1 Utveckling av Webbsidan med JSF 2.0 

Klassen renderHandler.java hanterar logiken bakom vad som ska visas för användaren. 

Med hjälp av ajax och rendered-attributen möjliggörs det att enbart visa den komponent 

som valts av användaren. 

När en användare trycker på ett av de alternativen som ges av menyn längst upp av sidan 

utförs ett ajax-anrop som hämtar blocket samt alla dess barnblock från det valda ID. 

 

Inloggning 
Bilden nedan visar hur sidan är uppbyggd med de olika alternativen längt upp. När en 

användare väljer en av de fyra alternativen längst upp utförs ett ajax-anrop som enbart 

hämtar det 

väsentliga istället 

för att hämta om 

hela sidan. 

Det första och enda 

alternativet en 

användare har vid 

ett första besök till 

sidan är 

inloggning. Vid 

lyckad inloggning 

beviljas 

användaren med 

ytterligare funktionalitet som är beroende av användarens administrativa status. 

 

 

 

Visa ärenden 

Den viktigaste delen av ett ärendehanteringssystem är givetvis att kunna se samt att 

kunna redigera ärenden. I och med att inloggning hämtas per automatik den inloggades 

användares ärenden, men om så önskad kan en användare söka bland andra användare 

och se deras 

ärenden. För att 

minimera långa 

och onödiga 

laddningstider 

som kan uppstå 

då en användare 

har ett stort antal 

ärenden med en 

ännu större 

mängd inlägg för 

varje ärende, 

implementerades 
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det att ett ärende samt dess inlägg enbart hämtades när ärendet valdes. 

På samma sätt hämtas enbart fem inlägg för ärenden åt gången och fler hämtas enbart när 

så önskas. 

Redigering av ärenden ger användaren möjligheten att både ändra titeln och texten, men 

också att vidarebefordra ärendet samt att ändra statusen av ärendet från exempelvis öppet 

till stängt. 

 

 

Skapa ärenden 

Vid skapandet av ett ärende måste tre fält fyllas i; en beskrivning av ärendet, en titel till 

ärendet samt mottagaren av ärendet. I fallet av mottagaren av ärendet kan enbart 

alternativ som 

ges av den 

fallande menyn 

användas. För att 

finna en 

användare att 

skicka ärendet till 

söker användaren 

bland andra 

användare via 

den översta 

textrutan.  

Vid varje bokstav 

som ges efter den andra görs ett ”ajax request” till servern som ger matchande alternativ 

till användaren att välja bland, exempelvis skulle ”da” ge alternativen David, Daniel och 

Damian. 

Med jQuery valideras också att användare har valt en användare samt givit en beskrivning 

och titel innan ärendet skickas till servern. Om användaren inte fyllt i ett av fälten 

kommer en meddelande upp som promptar användaren att fylla i det givna fältet innan 

ärendet kan skapas. 

 

Skapa användare 

Alternativet att skapa en användare är begränsat till användare med admin rättigheter. Är 

användaren inte administratör blir inte alternativet att skapa en användare ”rendered” och 

visas alltså inte. 

Dock om 

användaren är 

administratör så 

kan han således 

skapa en 

användare genom 

att ange den nya 

användarens 

namn i form av 

för- och 

efternamn, en 

signatur samt ett 
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lösenord som måste verifieras. 

De olika fälten har dock specifika krav på hur syntaxen ska vara. Namn måste bestå av ett 

för- och efternamn, signaturen får enbart bestå av bokstäver utan mellanrum. Lösenordet 

har dock inga direkta restriktioner utöver att det måste bestå av mer än ett tecken. 

Valideringen av indata görs hos användaren med jQuery. Med ”regular expressions” 

valideras att formatet är korrekt. Dock kan fel fortfarande uppstå då användaren kan 

försöka skapa en ny användare med exempelvis en signatur som fortfarande finns. Detta 

kommer att skickas till servern som i sin tur skickar det till back-end servern där felet 

kommer upptäckas. Användaren blir informerad om att det inte gick att skapa den nya 

användaren samt varför. 

 

4.3.2 Säkerhet, validering av användare 

Säkerhet var aldrig en prioritet i projektet då prototypen enbart skulle testa 

funktionaliteten. Dock önskades en viss nivå av autentisering mot servern som en väldigt 

enkel och generell lösning för hur säkerhet kan implementeras. 

Likaså önskades ytterligare en nivå av säkerhet i form av att vid vissa kritiska anrop mot 

backend-servern kunna autentisera att användaren som utför anropet har behörighet att 

göra det. Exempel på detta är skapandet av en ny användare som kräver administratör 

status eller skapa ärende som kräver inloggning. 

Det bestämdes att autentiseringen skulle ske via ”Basic authentication” i HTTP-headern 

som kodades med Base64.  

Oavsett om autentiseringen lyckades eller misslyckades skickas ett JSON String tillbaka 

för att bekräfta autentiseringen samt eventuellt skicka den begärda informationen eller 

informera att autentiseringen misslyckades, i vilket fall information kring 

omständigheterna av den misslyckade autentiseringen returneras i error JSON String. 

4.4 Validering av indata 

För att undvika oväntade fel på grund av felaktigt inmatade parametrar valideras indata på 

alla tre lager av systemet.  

Hos det grafiska gränssnittet används jQuery för att validera alla fält innan det skickas in 

till servern för att bearbetas. 

Hos Javaservern utförs validering med annotationer, detta säkerställer att indata följer den 

annoterade mallen. 
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5 Sammanfattning 

Evalueringen av ärendehanteringssystemet blev via ett grafiskt gränssnitt i form av en 

webbsida. Webbsidan samt dess serverlogik implementerades via Java EE 6 och körs på 

en Tomcat server.  

Resultatet blev en hemsida som uppfyllde alla de funktionella kraven som krävdes från 

uppdragsgivaren. Java EE applikationen hade funktionaliteten att verifiera en användare 

via en simpel BASIC-autentisering som, beroende på användarens behörighet, erbjöds 

ytterligare funktioner. 

Applikationen tillhandahåller också möjligheten att skapa ärenden samt att både hos vyn 

men också hos servern validera indatan. Möjligheten att skapa användare ges också till 

användare med admin status som verifieras vid inloggning. 

Utöver inloggning och skapandet av användare erbjuder applikationen också användaren 

att kolla ärendet samt att bearbeta dem. Bearbetningen är i form av att kunna ändra titeln 

på ärendet, ändra beskrivningen av ärendet, byta statusen på ärendet samt att 

vidarebefordra ärendet till någon annan. Det erbjuder också att kunna skapa inlägg hos en 

log som finns unikt för varje ärende. 

Kommunikationen mellan Java EE applikationen och back-end servern löstes på ett 

sådant sätt istället för den String baserade som JSON-RPC annars använder sig av. Detta 

gör att vidareutveckling av nya anrop och svarsvärden kan göras utan att behöva 

modifiera kommunikationsklassen. Detta ger även en objektorienterad DTO struktur över 

ur kommunikationen sker mellan vyn och back-end servern då all kommunikation mellan 

dem görs med objekt istället för JSON Strängar. 
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Bilagor 

Issue tracking system - “Ichnaea” 

Background 

Implement a issue tracking system interface with simplicity in mind. Preferably web 

based. The interface should allow the usage in several environments, including internet 

and corporate usage.  

Technical platform 

Server technology: Open for the moment. Preferably Java based. 

Suggestions: Java EE + Application server Tomcat 7. 

Back-end (data store): Navigates own B-store (not part of the assignment). 

Communication with the back-end: JSON-RPC. 

Features 

Entities 

Domains, user, roles (user-roles, issue-roles). 

Must have 

Create issues 

View issues 

Assign to user (issue-roles) 

Update issues with logs 

Request status changes 

Should have 

 Maintain users 

 Maintain roles 

Could have 

 Implement user security 

 Maintain roles 

 Maintain issue context attributes 

 Issue context updates in the GUI 

 Send requests, answer requests 

 Mail integration 

Bonus 

 Developers input appreciated 

In general 
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Priority 

 “Must have” features 

 Complete documentation (including beautiful code!) 

 A working system 

 “Should have” features 

 Bonus and “Could have” has equal priority 

 

After the assignment we hope to have a presentable issue system that can be used to 

continue build on. Documentation of the effort and a clean coding base is of primary 

interest for us. 

[ Explanation of the name “Ichnaea”: http://goo.gl/i1G7D ] 

 

  

http://goo.gl/i1G7D
http://goo.gl/i1G7D
http://goo.gl/i1G7D
http://goo.gl/i1G7D
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Ichnaea API 

 

All calls are made to the B-server using JSON-RPC 2.0. 

The domain used during development is “ICHNAEA”. 

URL (for development): 

http://172.16.10.104:8090/buse/ICHNAEA/[target]/rpc 

Current target types: 

 START (aka MAIN) 

 ISSUES 

 LOGS 

 USERS 

 

 

Target type MAIN 

There is one MAIN target. 

In development its ID is `ichnaea-start-utv-navigate`. 

Method “list-users?” 

Lists all active users in the system 

Parameters:  

 Optional: “filter” → filter logins whose “sig” starts with <filter>. 

 Optional “max” → return at most “max” number users. Defaults to 10. 

Returns → List of users, every user is an object with the fields “id”, “sig” and 

“name”. 

Method “new-issue” 

Creates a new issue in the system. 

Method name: “new-issue” 

Parameters: 

 “uuid” – random, must start with “issue-” (e g “issue-sdsSDJHjhsdfsf”) 

Hint: Random strings generated with java.util.UUID 

 “assigned-to” – user id (see “list-users?”) 

 “subject” – Subject text, one line 

 “body” – (optional) description or body of issue 

Returns → null 
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Method “new-user” 

Creates a new user in the system. Authentication required. Only admins can create 

users. (anton is admin.) 

Parameters: 

 “fullname” – User full name, eg. “Kalle Anka” 

 “sig” – signature or short id, eg “kalle” 

 “password” – User password (experimental) 

Returns → null 

Method “auth?” 

Requires (basic) authentication. Just checks that the authentication was valid. 

Parameters: NONE 

Returns → some basic info about the user (name, uuid, admin?). 

 

Target type USER 

Method “info?” 

Returns more detailed information about this user 

Parameters:  None 

Method “list-issues?” 

Returns all issues assigned to this user 

Parameters: 

 Optional: “filter” → filter issues with <filter>. 

 Optional: “max” → show at most “max” issues. 

 

 

Target type ISSUE 

Method “overview?” 

Returns an overview of the issue 

Parameters 

 none 

Method “list-logs?” 

Lists all logs of this issue 

Parameters:  
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 Optional: “filter” → filter logs using <filter>. 

 Optional “max” → return at most “max” number of logs. Defaults to 10. 

 Optional “before” → if given then return only log entries older than 

“before”. 

 Optional “after” → if given then return only log entries newer than “after”. 

Returns → List of logs, sorted descending by date (latest first) 

Method “reassign” 

Assigns the issue to a new user 

Parameters 

 “assigned-to” – user id 

Returns → null 

Method “update” 

Updates the issues header information (subject, description) 

Parameters: 

 “who” – who is doing the update 

 “subject” – (optional) Subject text, one line 

 “body” – (optional) description or body of issue 

Method “log” 

Adds a log entry to the issue 

Parameters 

 “text” – log text 

 “who” – user who is doing the logging 

Method “change-status” 

Changes the status of the issue 

Parameters: 

 old-status – must be the current status of the issue (as a check) 

 new-status – the new status to be. Valid statuses are: “Working”, “Closed”, 

“On-Hold”,... 

Changing the status to “Closed” will close the issue (remove it from the 

assigned user). 

 who – user who is doing the status change. 
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Target type LOG 

Method “get?” 

Updates the issues header information (subject, description) 

Parameters: NONE 

Returns detailed information about this log entry. 

 

 


