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Sammanfattning 
Xylem är ett världsledande företag inom vattenteknologi. Xylem hade år 

2011 mer än 12000 medarbetare i över 150 länder. Xylem Water Solut-

ions är den största enheten och har huvudkontoret i Stock-

holm/Sundbyberg där vi har fått möjligheten att göra vårt examensar-

bete. 

För att läsa och presentera prestanda på pumpar och motorer används 

ett program som heter PECU som körs i UNIX. För att använda PECU 

på PC används en klient som heter Jmenu. Jmenu utvecklades för 

många år sedan och är idag krångligt att installera, uppdatera och 

distribuera. Målet med detta examensarbete blev därför att undersöka 

hur dessa processer skulle kunna förenklas och implementera detta. 

Examensarbetet delades upp i fyra olika faser. Den första fasen var en 

förstudie där möjliga lösningar undersöktes. Efter att en lösning hade 

valts så stod utförandefasen på tur där vi designade, implementerade 

och testade den valda lösningen. I den tredje fasen så skrev vi och 

uppdaterade nödvändiga dokument. Den slutgiltiga fasen blev att 

driftsätta lösningen hos Xylem. 

Resultatet blev ett program som förenklade installation och uppdatering 

av programmet Jmenu. Programmet dokumenterades enligt företagets 

krav och produktionssattes sedan. 
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Abstract 
Xylem is a world-leading company within fluid technology. Xylem had 

year 2011 more than 12000 employees in over 150 countries. Xylem 

Water Solutions is the biggest value center and has its headquarters in 

Stockholm/Sundbyberg where we have had the opportunity to make 

our thesis work. 

To read and present performance on pumps and motors, a program 

called PECU is used which is run in UNIX. To use PECU on a PC, a 

client called Jmenu is used. Jmenu was developed several years ago and 

is today complicated to install, update and distribute. The objective of 

this thesis work was therefore to study how these processes could 

simplify and implement this. 

The thesis was divided into 4 different phases. The first phase was a 

feasibility study where possible solutions were studied. After a solution 

was chosen, the execution phase was up next where we designed, 

implemented and tested the chosen solution. In the third phase we 

wrote and updated necessary documents. The final phase was to deploy 

the solution at Xylem. 

The result was a program which simplified installation and update of 

the program Jmenu. The program was documented according to the 

company’s requirements and was later put into production. 
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Författarnas tack 
Vi skulle vilja utdela ett stort tack till vår handledare Emma Stavrou 

som gett oss möjligheten att utföra detta examensarbete, väglett oss och 

varit så hjälpsam under vår vistelse på Xylem. 

Vi skulle även vilja tacka vår examinator Anders Sjögren på Kungliga 

Tekniska högskolan som ställt upp som examinator trots fullsatt 

schema.  

Till slut vill vi tacka alla på Xylems IT-avdelning och annan personal 

som har varit inblandade i vårt examensarbete för en trevlig och lärorik 

period. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Xylem (före detta ITT Water & Wastewater) är ett världsledande företag 

inom tillverkning och leverans av kompletta lösningar för pumpning av 

vatten, avloppsvatten och utrustning för att rena avloppsvatten. År 2011 

hade Xylem 12000 medarbetare i över 150 länder. Företaget är uppdelat 

i 3 olika enheter och det största av detta heter Xylem Water Solutions. 

Xylem Water Solutions huvudkontor ligger i Sundbyberg där detta 

examensarbete har utförts. 

Hos Xylem finns idag ett program som heter PECU (PErformance 

CUrve handling system) som används för att skapa, modifiera och lagra 

hydralprestanda samt läsa och presentera hydral-, motor- och produkt-

prestanda. För att använda programmet på en PC så används Jmenu 

som är en klient till PECU. Jmenu, som används av ca 100 personer runt 

om i världen, är skrivet väldigt många år tillbaka och måste idag laddas 

ner från en webbplats av användaren som sedan måste avinstallera den 

gamla versionen och installera den nya varje gång det släpps en ny 

uppdatering. På utvecklarsidan är programmet inte heller det lättaste att 

underhålla eftersom det uppstår problem vid distribueringen av appli-

kationen. Vi har därmed fått i uppdrag att undersöka de möjligheter 

som finns att lösa ovanstående problem samt att implementera lösning-

en. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur processerna 

för installation och uppdatering av klientprogrammet Jmenu skulle 

kunna förenklas för att underlätta för användarna och implementera 

denna lösning.  

Om möjligheten fanns så skulle vi även förenkla distribueringsprocessen 

för utvecklarna. Detta innefattar att förenkla processen för att bygga 

ihop installationsfilen och distributionen av programmet när en ny 

version släpps. 



Utveckling av automatisk installations- och 

uppdateringsapplikation skriven i Java  

Minh Nguyen & Linus Jönsson 

Inledning 

2012-05-29 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg a 

2 

1.3 Avgränsningar 

I valet av våra lösningar har vi valt att endast evaluera Java-lösningar 

för att det är inom det området vår utbildning har inriktat sig på, men 

också för att applikationen som vi utgår ifrån redan är skriven i Java. 

Våra lösningar kommer endast utvecklas för att köra på Windows-

plattformen, mer specifikt Windows XP och 7. Detta eftersom det är de 

enda operativsystemen som användarna av programmet använder. 

1.4 Målgrupp 

Den här rapporten utgår från att läsaren har en viss kunskap om pro-

gramutveckling och IT-terminologi. De primära målgrupperna är dessa: 

Examinator 

I första hand så vänder sig rapporten till vår examinator, Anders 

Sjögren, som ska sätta betyg på rapporten. 

Examensarbetare 

Rapporten vänder sig även till framtida examensarbetare inom pro-

gramutveckling som kan se hur ett examensarbete kan gå till och hur en 

rapport kan se ut. 

Handledare/utvecklare/övriga 

För dessa målgrupper kan vår rapport och vårt arbete ses som en 

undersökning med en specifik lösning eftersom att problemet vi har 

undersökt är vanligt förekommande (installation och automatisk 

uppdatering av programvara). 
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2 Förstudie 

2.1 Syfte 

Den här förstudien syftade till att förstå de problem som idag existerar i 

programmet Jmenu, finna lämpliga java-baserade lösningar som kan 

lösa problemen och slutligen ta fram kraven för att implementera 

lösningarna. När förstudien var klar presenterades lösningarna för 

handledaren som fick agera kund och välja vilken lösning som skulle 

implementeras. De problem som togs till hänsyn var följande: 

 Att användaren måste installera programmet 

 Att användaren vid varje ny uppdatering av Jmenu, måste avin-

stallera programmet, ladda ner den nya versionen, packa upp 

den och sedan installera om det 

 Att utvecklarna hade problem vid bygge av installationsfilen 

2.2 Bakgrund 

 

Figur 1. Systemöversikt. (Källa: Filipovic, Amir. (Xylem)) 

Figur 1 visar arkitekturen av systemet som vi har jobbat med som består 

av 2 delar, en klient som vi har tillgång till källkoden för och kan 

modifiera och en server som körs separat och sköter alla uppgifter i 

programmet förutom att visa det grafiska gränssnittet. Servern kan ses 
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som en ”svart låda” som vi bara vet kommunicerar med klienten via en 

socket där en rad kommandon skickas. På så sätt så kan man på ett 

enkelt sätt byta ut hela klienten utan att röra underliggande arkitektur. 

Samtidigt är klienten inkapslad som ett program och kan därför byggas 

på utan att behöva ändra dess interna struktur. 

2.3 Utförande 

Vi började förstudien med att ha uppdateringsproblemet i fokus ef-

tersom att kunden tyckte att det var viktigast.  

De tekniker som vi ansåg passade bäst för att lösa detta problem av de 

standardtekniker som Oracle erbjöd var Java applets och Java Web Start 

(javaws). Fördelen med att använda en standardteknik är att man 

slipper återuppfinna hjulet och kan förlita sig på att tekniken fungerar 

och är beprövad.  

Därefter undersökte vi lösningar där vi hade mer kontroll och som 

användes i praktiken för att få lite mer perspektiv. Då kom vi fram till 

att vi kunde göra en helt egen uppdaterare separat från programmet. På 

så sätt kunde vi undvika att gräva oss ner totalt i den existerande koden 

och endast fokusera på alla externa filer som hörde till programmet. En 

av utvecklarna av Google Chrome, en webbläsare som också bygger på 

en sådan lösning, motiverade såhär: ”After looking at existing options 

we found that none of them would give us all the things we wanted so 

we decided to write our own installer.”1. Detta visade sig senare passa 

precis vårt fall. 

Vi tog även med lösningen att skriva om en del av programmet som en 

webbapplikation eftersom att vi insåg att en omskrivning av hela 

programmet inte skulle vara möjligt med den tid vi hade fått. För att 

göra det undersökte vi om en viss funktionalitet kunde separeras och 

skrivas om och vilka funktioner av programmet som användes mest. 

2.4 Lösningsalternativ 

2.4.1 Java applet 

Förklaring 

En Java applet definieras enligt Oracle som ”a special kind of Java 

program that a browser enabled with Java Technology can download 

                                                 
1 Kuchhal, Rahul. Google Chrome Installation and Updates, Chromium Blog. 2009-01-16. 

http://blog.chromium.org/2009/01/google-chrome-installation-and-updates.html 

(Hämtad 2012-04-03) 

  

http://blog.chromium.org/2009/01/google-chrome-installation-and-updates.html
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from the Internet and run”2. En Java applet är alltså en speciell typ av 

javaprogram som kan köras i en webbläsare. Programmet laddas ner på 

klientens dator när klienten ansluter till webbsidan och körs i en egen 

sandlåda med begränsade rättigheter. 

Utvärdering 

Applets som är en gammal teknik löser förvånansvärt alla våra krav, 

men kommer dock inte helt utan nackdelar. Detta är eftersom att applets 

måste köras i en webbläsare vilket ställer nya krav på användaren. 

Utöver det måste programmet även skrivas om till en applet och signe-

ras eftersom att applets under vanliga omständigheter inte har tillgång 

till användarens lokala filer, något Jmenu behöver. Utöver det så 

kommer inte swing-komponenterna som hör till användargränssnittet 

att se likadana ut i webbläsaren.  

2.4.2 Java Web Start 

Förklaring 

Javaws är en distribueringsteknik som erbjuder möjligheten att ladda 

ner och köra javaapplikationer direkt från webben3. Javaws liknar 

applets på så sätt att programmet laddas ner och körs hos klienten samt 

att den körs i egen sandlåda. Detta går att kringgå genom samma metod 

som för applets, signering. Den största fördelen med javaws är att 

applikationer inte behöver köras i en webbläsare och att man kan köra 

programmet offline eftersom att programmet cachas hos klienten. När 

man använder sig av javaws så kollar det upp om man kör den senaste 

versionen och laddar ner det om så behövs med hjälp av protokollet 

JNLP (Java Network Launching Protocol). I jnlp-filen så skriver man i 

XML hur man ska starta javaws-applikationen. 

Utvärdering 

Likt applets så löser javaws alla våra krav. Tyvärr så använder Jmenu 

sig av lokala filer som vi nämnt innan och drabbas därmed av samma 

nackdelar som applets. Skillnaden är att vi slipper en webbläsare (även 

om det fortfarande kan användas), men istället kör programmet via 

jnlp-filen. En annan fördel är att programmet kan köras offline, då körs 

                                                 
2 Oracle, http://docs.oracle.com/javase/tutorial/deployment/applet/ (Hämtad 2012-03-

21) 
3 Marinilli, Mauro. Java Deployment with JNLP and WebStart, 267. 

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/deployment/applet/


Utveckling av automatisk installations- och 

uppdateringsapplikation skriven i Java  

Minh Nguyen & Linus Jönsson 

Förstudie 

2012-05-29 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg a 

6 

en cachad version, men eftersom att Jmenu kräver en uppkoppling mot 

serverprogrammet så hjälper det oss inte särskilt mycket. 

2.4.3 Externt program för uppdatering (bootstrap) 

Förklaring 

Bootstrapping kallas den process där man med ett litet program utan 

beroenden, aktiverar ett större system av program4. Ordet bootstrap 

kommer från ett gammalt engelskt idiom som lyder ”pull yourself up by 

your bootstraps”5 och betyder ungefär att lyckas med sin egna an-

strängning, utan hjälp utifrån. I vårt fall skulle det betyda att skriva ett 

litet program som ska kolla så att det är den senaste versionen klienten 

har och om inte, ladda ner den senaste versionen (och ta bort de gamla 

filerna) och till slut köra det riktiga programmet. 

Utvärdering 

Bootstrap-lösningen kommer att ta hänsyn till att programmet auto-

uppdateras. Lösningen kommer att kräva att vi själva skriver program-

met som kollar versionen och laddar ner programmet. Programinstallat-

ionen kommer att bli mindre smärtsam för användaren eftersom att 

användaren endast behöver ladda ner en fil och köra den en gång. 

Däremot så löser den inte det tredje kravet som fortfarande måste bygga 

en installationsfil vid varje ny uppdatering. 

                                                 
4 ChaCha, http://www.chacha.com/question/what-is-the-definition-of-a-bootstrap-

program (Hämtad 2012-03-22) 
5 http://www.word-detective.com/100297.html (Hämtad 2012-03-22) 

http://www.chacha.com/question/what-is-the-definition-of-a-bootstrap-program
http://www.chacha.com/question/what-is-the-definition-of-a-bootstrap-program
http://www.word-detective.com/100297.html
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2.4.4 Webbapplikation med Java EE 

Förklaring 

En webbapplikation med serverimplementationen skriven i Java EE är 

lättast att interagera med en webbläsare. För detta kommer det att 

krävas en Java EE-server och istället för att klientens interaktion sker 

med Jmenu, kommer den i denna lösning ske med en webbläsare. 

Utvärdering 

Den enligt oss bästa, men också mest tidskrävande och komplexa 

lösningen som löser de nuvarande problemen. Men på grund av kom-

plexiteten och den korta tid vi har på oss så kommer denna lösning 

troligtvis inte vara möjlig eftersom att lösningen kräver att man måste 

sätta sig in i hela programmet för att kunna bygga om ens en liten del av 

funktionaliteten. Användarbasen visade sig även bestå av avancerade 

användare som gjorde ganska mycket i programmet. Därav skulle inte 

en ny version som endast implementerade en liten del av systemet vara 

till så stor nytta för företaget. 

2.5 Val av lösning 

I slutet av undersökningen presenterade vi de lösningar vi kommit fram 

till, för- och nackdelar samt vad som krävdes för att implementera de. I 

vår presentation för kunden så tog vi inte med java applet-lösningen 

eftersom att vi ansåg att tekniken inte passade eftersom lösningen 

skapade mer problem eller hade färre fördelar jämfört med de andra 

lösningarna. Vi kom tillsammans fram till att bootstrap-lösningen 

passade bäst eftersom den kunde skräddarsys för behovet. Javaws 

krävde flera modifikationer i programmet på grund av externa filer som 

skulle behöva delas och att implementera lösningen som en webbappli-

kation skulle ta för lång tid. Om det däremot blev tid över så skulle vi 

undersöka vilka tekniker som skulle vara lämpliga för att implementera 

webbapplikationen. I vårt möte med kunden så dök även ett annat 

förslag upp på saker som kunde implementeras. Förslaget var att 

användaren skulle slippa köra en jar-fil (eftersom att användaren ibland 

inte kunde dubbelklicka på filen för att köra Jmenu) så skulle en exe-fil 

istället användas eftersom att alla som användarna ändå körde Jmenu 

på Windows. 
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3 Utförande 

3.1 Metod 

Metoden vi använde oss av bestod av 4 olika faser. Den första fasen 

bestod av förstudien som presenterades i kapitel 2. Den andra fasen var 

själva utförandet av programmet som bestod av design, implementation 

och testning, denna fas upprepades flera gånger allt eftersom att nya 

buggar eller krav kom upp. Den tredje fasen gick ut på att skriva de 

nödvändiga dokumenten som krävdes enligt företagets policy. I den 

fjärde och slutgiltiga fasen driftsatte vi den nya versionen av program-

met på företagets interna nätverk. 

Att sitta bredvid varandra och arbeta iterativt under den andra fasen 

visade sig vara väldigt effektivt för oss. Detta är eftersom att man hela 

tiden kan hitta nya buggar och problem i sitt program som snabbt 

behöver fixas, särskilt när man skriver program där man inte vet exakt 

hur användarnas arbetsmiljö ser ut. Eftersom att vi endast var två 

stycken som jobbade med varandra och även innan hade gjort det i flera 

skolprojekt, så var detta sätt det självklara valet. Det iterativa arbetssät-

tet förebygger även att man inte hinner klart, något som ofta händer när 

man till exempel arbetar efter den klassiska vattenfallsmetoden. Nu 

hade vi istället alltid en körbar version som förbättrades för varje 

iteration. 

3.2 Design 

I designfasen började vi med att rada upp de olika möjliga utfallen och 

funktionalitet som vårt program skulle ha beroende på olika villkor. Det 

resulterade i ett flödesdiagram som figur 2 representerar.  

Under implementationsfasen så kom vi fram till att det skulle vara bra 

om vi även lade till en förloppsindikator för att inte låta användaren tro 

att programmet har fastnat, utan istället förstå att programmet håller på 

att installeras och få uppdateringar på hur långt det hade kommit. Vi 

bestämde oss därmed för att designa om programmet eftersom att ett 

användargränssnitt lades till och valet föll på en variant av design-

mönstret Model-View-Controller (MVC) med view-lagret helt frikopp-

lad från model-lagret. Anledningen till att vi valde MVC var för att det 

förhoppningsvis skulle bli enklare att underhålla i framtiden. I utveck-
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larmanualen, se bilaga A, så förklaras även hur vidareutveckling av 

programmet enligt det använda mönstret skall utföras. 

 

Figur 2. Flödesdiagram. 



Utveckling av automatisk installations- och 

uppdateringsapplikation skriven i Java  

Minh Nguyen & Linus Jönsson 

Utförande 

2012-05-29 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg a 

10 

3.2.1 Traditionell MVC 

I en traditionell MVC-arkitektur så brukar vy-lagret vara direkt kopplat 

till model-lagret som figur 3 visar. Detta beroende går att bli av med om 

man istället låter controllern binda ihop dessa 2 lager. Orden ”Strategy”, 

”Composite” och ”Observer” i figur 3 syftar på olika designmönster 

som MVC är uppbyggt utav. Vi tänkte inte gå in på dessa utan istället 

berätta kort om vad de olika lagren har för uppgifter. 

View-lagret är användargränssnittet och presenterar data som kommer 

från model-lagret. 

Controller-lagret styr programflödet och reagerar på view-lagret. 

Beroende på vad det är för typ av anrop så uppdaterar den model-

lagret. 

I model-lagret finns all data och här görs även alla beräkningar. Model-

lagret uppdateras av controller-lagret och aldrig direkt från view-lagret. 

 

Figur 3. Traditionell MVC. (Källa: Monti, Emilio.) 
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3.2.2 Alternativ MVC-variant 

Målet med den här varianten är att koppla av vy-lagret från model-

lagret6. Detta uppnås genom att låta controller-lagret sköta bindningen 

av view-lagret och model-lagret med hjälp av designmönstret ”Media-

tor” som kan ses i figur 4. Anledningen till att vi valde denna lösning 

var för att vi endast hade en vy som inte krävde någon interaktion från 

användaren. En mer detaljerad beskrivning finns som vi nämnde innan, 

i bilaga A. 

 

Figur 4. Alternativ MVC-variant. (Källa: Monti, Emilio.) 

                                                 
6 Monti, Emilio. 

http://www.emilmont.net/doku.php?id=java:design_patterns:model_view_controller 

(Hämtad 2012-04-10) 

http://www.emilmont.net/doku.php?id=java:design_patterns:model_view_controller
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3.3 Implementation 

För att skriva koden så jobbade vi med de verktyg som vanligtvis 

användes i företaget. För programmeringsspråket Java så använde vi 

Eclipse IDE som vi även hade erfarenhet av sen innan. För versionshan-

tering användes TortoiseSVN som är en klient till Subversion för 

Windows.  

Den lilla biten av grafiskt gränssnitt som var en förloppsindikator skrevs 

med Java Swing. Denna mätte nerladdningen och uppackningen av filen 

som laddades ner. Den lite mer komplexa biten hade med operativsy-

stemet att göra. Anledningen till det var för att vår lösning var Win-

dows-specifik och hade mycket med filer att göra. Ett exempel är hur 

man får tag på sökvägen till skrivbordet oavsett operativsystem och 

språk för att kunna skapa en skrivbordsgenväg. 

För driftsättningen så lade vi även till funktionalitet så att vissa inställ-

ningar kunde ställas in från en extern konfigureringsfil. Anledningen till 

det var för att underlätta distribueringen eftersom att programmet först 

skulle upp på en testserver innan den skulle sättas upp på den riktiga 

servern. Problemet som uppstår är att de två URLerna till servrarna är 

olika och att den riktiga URLen är hårdkodad. Med hjälp av konfigure-

ringsfilen så kan programmet fortfarande testas med valfri URL och 

sedan när den driftsätts använda sig av den hårdkodade URLen. Detta 

gav oss även möjlighet att peka ut paketeringar av Jmenu för andra 

konfigurationer, t.ex. för att låta Jmenu ansluta till andra Server-

program än PECU, och på så sätt även förenkla installation och uppda-

tering av dem också. 
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3.4 Testning 

Vi började med att testa programmets funktionalitet på våra egna 

datorer där vi använde oss av webbservern Apache HTTP Server innan 

vi hade fått tillgång till de riktiga produktions- och testservrarna. Dessa 

ad hoc-tester, som innebär att man testar det som man anser passande 

utan någon specifik plan, gjordes varje gång något var ändrat för att 

säkerställa den nya funktionaliteten och hitta nyintroducerade buggar. 

Eftersom att programmet senare skulle användas av ett stort antal 

användare var vi tvungna att på något sätt testa programmet för att 

säkerställa att det fungerade i största möjliga mån samt uppfyllde sitt 

syfte att förenkla installation och uppdatering. 

3.4.1 Användartester 

När vi hade kommit så långt att vi kände att vi hade en version som vi 

kunde visa upp så valde vi att göra en typ av användartest. Det innebär 

att mjukvaran och allt runt omkring testas på användare för att få en 

bättre förståelse av hur riktiga användare använder systemet, vad de 

inte förstår och hur de reagerar i olika scenarion. Denna teknik används 

i första hand för att hitta scenarion där användaren inte kan ta sig vidare 

i programmet men också för att hitta mindre brister där användaren inte 

gör som utvecklarna har tänkt sig. 

För detta test så använde vi oss av 3 stycken användare med varierande 

kunskaper av både datorer och programmet. Detta är ett tillräckligt bra 

antal för användartester enligt Jakob Nielsen som menar att antalet 

hittade problem per test som upptäcks avtar med varje nytt test7. Vi gav 

användarna instruktioner om vad de skulle göra för att sedan iaktta hur 

de reagerade i situationerna, dokumentera detta och slutligen låta dem 

svara på ett antal frågor om hur de upplevde det hela. Dessa tester gav 

oss viktig information om hur bra användarna förstod de instruktioner 

som fanns att tillgå, hur de reagerade i vissa situationer och även vilka 

misstag som kan tänkas göras. Som bonus kunde vi även se hur syste-

met betedde sig på datorer med andra operativsystem och där använ-

dare har andra rättigheter. 

Slutsatsen som vi kunde dra av detta test var att man i princip inte 

kunde förutsätta någonting, utan dokumentationen var tvungen att ske 

                                                 
7 Jakob Nielsen. http://www.useit.com/alertbox/20000319.html  

(Hämtad 2012-04-18) 

http://www.useit.com/alertbox/20000319.html
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så detaljerat som möjligt. Efter testerna så försökte vi lösa de problem 

som användaren stötte på, förklara det som de inte förstod tydligare i 

dokumentationen, och diskutera deras förslag till ändringar, för att 

komma fram till om vi trodde att deras förslag skulle förenkla/förbättra 

programmet i någon aspekt. 

3.4.2 Test av utvecklarmanual 

Testet för utvecklare gjordes genom att vi lät den ansvarige utvecklaren 

använda utvecklarmanualen och guiderna i den och se om denna var 

tillräcklig och gick att följa. Eftersom att processen hade ändrats en hel 

del så förklarade vi först för utvecklaren vad som behövdes göra för att 

sedan låta utvecklaren gå igenom manualen själv och utföra det som 

beskrevs i manualen. Vi bad sedan utvecklaren notera allt som verkade 

otillräckligt så att vi kunde förtydliga och förbättra manualen så att 

utvecklaren i framtiden skulle kunna fortsätta utveckla programmet. 

3.5 Dokumentation 

Utöver själva koden och kommentarerna (javadoc) i koden så krävdes 

det även från vår sida att skriva dokumentation för utvecklare och 

användare. För utvecklarna skrevs en detaljerad manual (bilaga A) som 

beskrev hur programmet såg ut, fungerade och skulle underhållas.  

För användarna skulle en befintlig guide på engelska för installationen 

skrivas om. Denna version uppdaterades i två versioner för operativsy-

stemen Windows XP och Windows 7. 

Dessa manualer kompletterades även med ett par instruktionsfilmer 

som vi skapade med hjälp av programmen CamStudio och Handbrake. 

3.6 Driftsättning 

Efter att programmet var redo att användas så skulle det skeppas ut till 

användarna, detta innebar att det lades upp nya länkar på intranätet till 

både de nya installationsanvisningarna och installationsfilerna, den 

bakomliggande servern informerade även användare med en äldre 

version av Jmenu (som vi inte hade kontroll över) om att det fanns en ny 

version av programmet för nerladdning.  

För att programmet skulle komma åt de nya filerna så krävdes att de var 

tillgängliga för alla på företaget, därför lades de upp på en intern 

webbserver. Till att börja med lades de på en test server som vi hade full 

tillgång till och kunde ändra och testa våra filer i den mån vi behövde. 
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Dessa flyttades slutligen vidare till en produktionsserver för att de 

skulle kunna vara tillgängliga i största möjliga mån, detta för att pro-

duktionsservern bevakades och åtgärdades snabbt om den skulle gå ner, 

medan testservern kunde vara nere under längre tid. 
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4 Resultat 
Det nya programmet resulterade i en installationsprocess som krävde 

mindre interaktion från användaren och skötte det mesta automatiskt. 

Stegen som användaren behövde ta för att installera programmet 

reducerades utan att förändra eller komplicera de stegen som behölls i 

den nya versionen. Däremot förändrades processen för utvecklarna till 

ett par extra steg vilket berodde på den exekverbara exe-filen istället för 

jar-filen. 

Programmet testades på 3 användare med olika erfarenheter. An-

vändartesterna ledde till en del förändringar i programmet som sedan 

skrevs om och testades på nytt. Ett ytterliggare test för utvecklaren som 

skulle underhålla programmet utfördes även där utvecklaren fick en 

kort genomgång och sedan fick prova att distribuera en ny version. 

Under utförandet av programmet skrevs även dokument som var ett 

krav från handledaren. Det innebar att utöver kommentarer i koden 

skriva en manual för underhållning av programmet samt en manual för 

hur användarna skulle installera programmet. Manualen för användar-

na skrevs på engelska och i två olika versioner, en för Windows XP och 

en för Windows 7. 

Slutligen så driftsattes den nya versionen av programmet hos företaget. 
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5 Slutsatser 
Det främsta syftet med examensarbetet var att undersöka olika lösning-

ar för att förenkla installations- och uppdateringsprocessen. Undersök-

ningen som gjordes i början av examensarbetet resulterade i 3 olika 

lösningar med olika för- och nackdelar. 

Lösningen som valdes blev bootstrap-lösningen som innebar att skriva 

ett nytt program som först kördes som skötte installation och uppdate-

ring och sedan till slut exekverade det riktiga programmet. Programmet 

skrevs med en alternativ MVC-arkitektur som skiljer sig från den 

traditionella arkitekturen. 

Den arbetsmetod vi använde oss visade sig vara väldigt effektiv och 

problem som uppstod kunde lösas enkelt eftersom att vi satt bredvid 

varandra och snabbt kunde ta hjälp av varandra. Det iterativa arbetssät-

tet ledde till att vi tidigt fick fram en produkt vi kunde testa och köra. 

Med små inkrementella ändringar kunde vi lätt identifiera fel i nya 

versioner. Resultatet blev lyckat och vi blev klara med arbetet i tid.  

5.1 Användarperspektiv 

Användaren behövde tidigare för att installera programmet lokalisera 

filen på intranätet, ladda ner den, packa upp den, köra den och klicka 

sig igenom en ”wizard”. Med vår lösning så uppnår man samma 

resultat genom stegen lokalisera filen på intranätet, ladda ner den och 

köra den. 

Lösningen resulterade även i en avsevärt förenklad uppdatering av 

programmet för användarna, där de tidigare var tvungna att sköta 

avinstallationen av den tidigare versionen manuellt och sedan gå 

igenom samma procedur som för att installera programmet. Med vår 

lösning så kommer den nyaste versionen laddas ner och ersätta den 

gamla utan att användaren behöver interagera med programmet, och 

inte heller behöver ha koll på om en ny version finns tillgänglig. 

Att flytta många av uppgifterna från användaren till att sköta det i 

programmet kan ha både för- och nackdelar, å ena sidan så kan använ-

daren fokusera och lägga tid på att använda programmet istället för att 

behöva oroa sig om det kör den senaste versionen eller vad de behöver 

göra för att installera/uppdatera till den. Men å andra sidan så tar vi 
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ifrån dem lite av friheten de har när det gäller när och hur de vill ändra 

sina filer.   

Vår lösning förenklade även installationen av Java marginellt för de 

användarna som inte hade, eller hade en gammal version av Java 

installerat på sin dator. De får nu upp ett popup-fönster som förklarar 

att de inte har en kompatibel Java-versionen och måste ladda ner den, 

och blir sedan skickade till Javas nerladdningssida. Det kan jämföras 

med innan då ingen åtgärd togs och filen inte var körbar om använda-

ren inte hade en tillräckligt ny version av Java installerat. 

5.2 Utvecklarperspektiv 

För utvecklarna så har det blivit en något svårare process dels på grund 

av att man ville ha programmet som en exe-fil, vilket gör det ofrånkom-

ligt att göra ett extra steg i distributionen, att skapa exe-filen. Utvecklar-

na måste även komma ihåg att ändra versionsnumret i en extra fil vilket 

även det är ett extra steg. Även om inget av dessa tar någon lång tid så 

är det mer att komma ihåg och mer som kan gå fel. 

5.3 Fortsatt utveckling 

Systemets situation hade innan vi började examensarbetet redan under-

sökts av Xylem för att bli mera framtidssäkert. Slutsatsen av undersök-

ningen var ett förslag om att skriva om hela systemet med en nyare 

strategi som en webbapplikation och dokumentera alla beräkningarna 

som utförs i systemet.  

Med förslaget ovan så skulle klientdelen vi har jobbat med försvinna 

helt eftersom att klienten i framtiden skulle bli en vanlig webbläsare. 

Om man däremot väljer att behålla systemet som det är nu är vårt 

förslag att utveckla en webbapplikation som kommunicerar med 

servern. Detta var även vårt sista förslag när vi gjorde vår förstudie. 

Även denna del skulle bli väldigt omfattande och då kanske man ändå 

skulle överväga att skriva om hela systemet istället för endast klientde-

len. 
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6 Utvecklingsverktyg 
 Eclipse IDE, (http://www.eclipse.org, hämtad 2012-05-22), Utveckl-

ingsmiljö för Java 

 TortoiseSVN, (http://tortoisesvn.net/, hämtad 2012-05-22), Subvers-

ionklient för versionshantering m.m. 

 Apache HTTP Server, (http://httpd.apache.org/, hämtad 2012-05-22), 

Webbserver/webbhållare 

 SharePoint, (http://sharepoint.microsoft.com/, hämtad 2012-05-22), 

Dokumenthantering 

 Launch4j, (http://launch4j.sourceforge.net/, hämtad 2012-05-22), 

Skapa exe-filer från jar-filer 

 Gliffy, (http://www.gliffy.com/, hämtad 2012-05-22), Skapa flödes-

schema 

 CamStudio, (http://camstudio.org/, hämtad 2012-05-22), Skärminspe-

lare 

 HandBrake, (http://handbrake.fr/, hämtad 2012-05-22), Videokonver-

terare 

http://www.eclipse.org/
http://tortoisesvn.net/
http://httpd.apache.org/
http://sharepoint.microsoft.com/
http://launch4j.sourceforge.net/
http://www.gliffy.com/
http://camstudio.org/
http://handbrake.fr/
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 Bilaga A: Utvecklarmanual 
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Inledning 

Det här dokumentet beskriver uppdateringsprogrammet till Jmenu, hur man ska 

distribuera Jmenu och hur man kan vidareutveckla programmet. Programmet är 

skrivet i Java och är menat att köras på Windows. 

Beskrivning av programmet 

Det här programmet fungerar som en automatisk installerare/uppdaterare till 

programmet Jmenu. Om Java inte finns installerat så visas ett fönster upp för 

användaren som uppmanas att ladda ner den senaste versionen av Java (detta görs 

med hjälp av programmet Launch4j). När programmet laddar ner och packar upp de 

nödvändiga filerna visas en förloppsindikator. De första 0-50% visar nerladdningen 

och de resterande 51-100% visar uppackningen. 

Utöver det har programmet 2 olika huvudfunktioner: 

1. Installering/uppdatering 

Villkor: Den första strängen i den lokala filen version.txt stämmer inte överens med 

den första strängen i version.txt som ligger på servern. Jämförelsemetoden som 

används är ”equalsIgnoreCase” som finns i String-klassen. Om filen version.txt inte 

existerar räknas det som att användaren inte har den nyaste versionen. 

Aktion: 

1. Skapar en katalog som heter ”Jmenu” under ”Program Files”. 

2. Laddar ner Jmenu.zip från servern. 

3. Radera gamla filer. 

4. Packa upp zip-filen i Jmenu-katalogen. 

5. Radera Jmenu.zip. 

6. Radera gammal genväg om den existerar. 

7. Skapa en skrivbordsgenväg. 

8. Notifiera användaren om lyckad installation. 

9. Kör Jmenu.exe (det ”riktiga” programmet). 
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2. Körning 

Villkor: Den första strängen i den lokala filen version.txt stämmer överens med den 

första strängen i version.txt som ligger på servern. 

Aktion: Kör Jmenu.exe (det ”riktiga” programmet). 
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Figur 5. Flödesdiagram. 
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Distribuering av ny Jmenu-version 

När en ny version av Jmenu ska släppas behöver man tänka på flera saker. I denna 

guide används följande mjukvara:  

1. Eclipse IDE (http://www.eclipse.org/downloads/). 

2. Launch4j (http://sourceforge.net/projects/launch4j/files/launch4j-3/3.0.2/). 

De steg man måste följa när en ny version ska släppas är följande: 

1. Ändra versionen i Jmenui klassen ”com.flygt.menu.Main” (så att version.txt 

skapas med rätt version). VIKTIGT! 

2. Skapa en körbar jar-fil i Eclipse (Se kapitlet Skapa en körbar jar-fil). 

3. Skapa exe-filen (Se kapitlet Skapa en exe-fil). 

4. Packa alla externa filer till zip-fil som ska heta Jmenu.zip (se vilka filer som 

skall med i kapitlet Mappstuktur och filer för PECU alternativt SEDI). Har du 

lagt till eller tagit bort filer så rekommenderas att du ändrar i listan i detta 

dokument med vilka filer som ska tas med för att nästa person skall veta vilka 

filer som behöver tas med. 

5. Lägg upp Jmenu.zip på faln37 (se kapitlet Flytta filer till servern). 

6. Ändra versionen i version.txt på server (så att den matchar strängen i Jmenu, 

om dessa ej matchar kommer programmet laddas ner varje gång). VIKTIGT! 

7. När programmet anses färdigtestat be då en serveransvarig lyfta filerna till 

produktionsservern, då kan de nås på http://applications.flygt.com./Jmenu. 

Skapa en körbar jar-fil 

Den här guiden visar hur man skapar en körbar jar-fil i Eclipse (utgår från att projektet 

med källkoden finns importerat i Eclipse). Detta exempel visar hur Jmenu-launcher 

skapas, men samma princip kan användas för att skapa en jar-fil av Jmenu. 

1. Kompilera projektet med Java 6(för att det skall vara körbart på JRE 6 och 

framåt) om det inte redan är gjort. Ctrl-F11 (i Eclipse) för att kompilera och 

köra. 

2. Högerklicka på ditt projekt. 

3. Välj ”Export”. 

http://www.eclipse.org/downloads/
http://sourceforge.net/projects/launch4j/files/launch4j-3/3.0.2/
Examensrapport.doc#_Skapa_en_exe_fil
http://applications.flygt.com./JmenuPecu
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Figur 6. Skapa en körbar jar-fil. 

4. Välj ”Runnable JAR file” under ”Java”. 

5. Tryck ”Next”. 
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Figur 7. Skapa en körbar jar-fil. 

6. Välj din “Launch Configuration”, (BootstrapMVC – Bootstrap) eller motsva-

rande (”KlassMedMain” – ”ProjektNamn”) för ett annat projekt. 

7. Välj en ”Export destination” (vad den skapade jar-filen ska heta och hamna). 

8. Tryck ”Finish”. 



Utveckling av automatisk installations- och 

uppdateringsapplikation skriven i Java  

Minh Nguyen & Linus Jönsson 

Bilaga A: 

Utvecklarmanual 

2012-05-29 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg a 

27 

 

Figur 8. Skapa en körbar jar-fil. 

Skapa en exe-fil 

Den här guiden visar hur man skapar en exe-fil i Launch4j. 

1. Döp din ”Output file” till ”Jmenu.exe” för Jmenu eller ”Jmenu-launcher.exe” 

för uppdateraren. 

2. Välj din skapade jar-fil under ”Jar”. 

3. Tryck på fliken ”JRE”. 
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Figur 9. Skapa en exe-fil. 

4. Byt tab till ”JRE” och fyll i ”Min JRE version” (versionen som ska fyllas i är 

versionen som kompilerade jar-filen, rekommenderad version när detta do-

kument skrevs var 1.6.0). 

5. Tryck på den fjärde ikonen (kugghjulet). 
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Figur 10. Skapa en exe-fil. 

6. Välj ett filnamn för denna konfiguration, eller skriv över en befintlig, denna 

kan användas senare om man vill göra samma konfiguration (se figur 7 ne-

dan). 

7. Tryck på ”Spara”, observera att konfigurationen måste sparas annars byggs 

inte exe-filen. 
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Figur 11. Spara en konfigurationsfil. 

Skapa en exe-fil utifrån befintlig konfigurationsfil 

Ett annat sätt att skapa exe-filen är genom att öppna en redan färdig konfiguration. 

1. Välj den andra ikonen som ser ut som en katalog (se figur 8 nedan). 

2. Bläddra till din konfigurationsfil. 

3. Tryck på ”Öppna”. 

4. Tryck på den fjärde ikonen som ser ut som ett kugghjul (se figur 8 nedan). 
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Figur 12. Skapa en exe-fil med konfigurationsfil. 

Mappstruktur och filer för PECU 

För att Jmenu ska fungera som det ska krävs vissa filer och mappar med specifika 

namn, nedanstående struktur gäller för version 5.1.1, viktigt att det är den yttersta 

mappen heter ”Jmenu” som packas ihop. 

 Jmenu 

o pdf_files 

o pecu 

 Alla hjälpfiler 

o Jmenu.exe 

o Jmenu-launcher.exe 
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o Alla nödvändiga bilder 

o jmenu.ico 

o UserLoginData.txt 

o config.properties , med alla fält bort kommenterade utifall använda-

ren vill göra en egen inställning  

o replace-launcher.bat 

 Ta inte med version.txt den skapas när programmet körs. 

Mappstruktur och filer för SEDI 

För att Jmenu ska fungera som det ska krävs vissa filer och mappar med specifika 

namn, nedanstående struktur gäller för version 5.1.1, viktigt att det är den yttersta 

mappen heter ”Jmenu_SEDI” som packas ihop. 

 Jmenu_SEDI 

o pdf_files 

o heds 

 Alla hjälpfiler 

o Jmenu.exe 

o Jmenu-launcher.exe 

o Alla nödvändiga bilder 

o jmenu.ico 

o UserLoginData.txt 

o config.properties , (Se vilka fält som skall fyllas i för SEDI i kapitlet 

konfigurationsfil)  

o replace-launcher.bat 

 Ta inte med version.txt den skapas när programmet körs. 
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Flytta filer till servern 

Filer som behöver göras tillgängliga läggs först på testservern faln37 och för att 

komma åt denna krävs att man har behörighet, vilket fås via servicedesk. 

1. Börja med att ansluta till servern och ha filerna på din disk tillgängliga. Starta 

Remote Desktop Connection, genom att skriva ”mstsc” (”mstsc /admin”, om 

den är full) i körfältet. Skriv sedan ”faln37” i fältet computer och tryck sedan 

på ”Options”. 

 

Figur 13. Remote Desktop Connection. 

2. Välj ”Local Resources” och ”More…” 
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Figur 14. Välja resurs i Remote Desktop Connection steg 1. 

3. Välj disken i listan där filen du vill föra över finns. 
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Figur 15. Välja resurs i Remote Desktop Connection steg 2. 

4. Klicka ”Connect” och logga in på servern 

5. Väl inne på servern, hitta mappen 

C:\Inetpub\applications_intranet_dev32appI\Jmenu 

6. Hitta din disk som Jmenu.zip finns på, den kommer visas som en nätverksdisk 

på servern, och kopiera över den till mappen 

C:\Inetpub\applications_intranet_dev32appI\Jmenu 

7. Glöm inte att även uppdatera version.txt på servern innan du loggar av. 

8. Filerna kan nu nås på http://dev32appi.xyleminc.com/Jmenu/Jmenu.zip. 

Denna adress kan skrivas i filen config.properties. 

Vidareutveckling av programmet 

Konfigurationsfil 

Om man ska testa programmet så finns en konfigurationsfil som man kan använda sig 

av för att slippa behöva kompilera om programmet varje gång. Filen ska heta 

”config.properties” och ligga i samma mapp som projektet. Om filen inte finns så körs 

http://dev32appi.xyleminc.com/Jmenu/Jmenu.zip
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programmet med de hårdkodade variablerna som finns i klassen ”GlobalVaria-

bles.java”.  

Konfigurationsfilen ska ligga på samma ställe som programmet körs ifrån första 

gången. Vid installation så kommer den flyttas med programmet till Jmenu-mappen. 

Text som är grön och skriven efter tecknet ”#” är kommentarer och beskriver 

inställningen. Nedan visas de inställningar som kan ställas in samt exempel på vad de 

kan innehålla. 

OBS! Lämna inget fält tomt! Om ett fält inte ska användas så kommentera bort det 

med ”#”. 

OBS! För användning av SEDI måste denna fil användas med vissa obligatoriska fält, se 

kommentarerna. 

#The URL where you can find the full program (Jmenu.zip) 

#If used for SEDI, the file should be named Jmenu_SEDI.zip instead of just Jmenu.zip 

#Must be enabled for SEDI 

DOWNLOAD_URL=http://dev32appi.xyleminc.com/Jmenu/Jmenu_SEDI.zip 

#The URL where you can find the version of the program on the server (version.txt) 

#Must be enabled for SEDI 

VERSION_URL=http://dev32appi.xyleminc.com/Jmenu/version.txt 

#This folder must have the same name as the folder inside the zip-file on the server! 

#Should be either Jmenu or Jmenu_SEDI 

#Must be enabled for SEDI 

PROGRAM_DIRECTORY=Jmenu_SEDI 

#The path to the directory where Jmenu is installed, default is C:/Program Files 

#The folder from the variable PROGRAM_DIRECTORY will be created inside this 

directory 

INSTALL_DIRECTORY=C:\\test 

#List of the installation files that should not deleted 

#If the file exists in Jmenu.zip, it will be overwritten 

#Separate with a "," 

#Must be enabled for SEDI 

KEEP_FILES=config.properties,UpdaterLog.txt 

#Name of the shortcut to be created 

#Must be enabled for SEDI 

DESKTOP_SHORTCUT_NAME=Jmenu for SEDI 

 

#Name of the shortcut to be deleted 
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#Must be enabled for SEDI 

OLD_SHORTCUT_NAME=Jmenu for SEDI.lnk 

 

 

Struktur 

Programmets struktur är en variant av MVC där ”view” är helt frikopplad från både 

”model” och ”controller” (d.v.s. den har ingen referens till ”model” och ”controller”). 

Istället binds ”view” ihop med modellen med hjälp av designmönstret ”Observer” och 

ihop med ”controller” med ett ytterligare designmönster som heter ”Mediator”. 

Detta görs i klassen ”controller” i början av programmet. Strukturen är inspirerad av 

hemsidan 

http://www.emilmont.net/doku.php?id=java:design_patterns:model_view_controlle

r. 

Om ytterligare funktionalitet ska läggas till så ska ”view” lägga till addListener-

metoder som ”controller” ska kunna anropa i början med en egen ”listener”. Med 

andra ord så ska ”controller” lyssna på ”view” och ”controller” ska även lägga till den 

”listenern” i början av programmet.  

Figur 12 visar hur den använda MVC-modellen ser ut. 

 

Figur 16. MVC-diagram 

Programmet har även en klass (”model.GlobalVariables.java”) med globala variabler 

för att underlätta vissa ändringar av platser som t.ex. serverns ip-adress och installat-

ionskatalogen. Glöm inte heller att uppdatera versionsnumret på Jmenu om en ny 

version av detta program ska distribueras eftersom att det är den versionen som 

bestämmer om hela programmet (både detta och Jmenu) ska laddas ner. 

Felhantering 

Alla undantag loggas med följande kod: 

http://www.emilmont.net/doku.php?id=java:design_patterns:model_view_controller
http://www.emilmont.net/doku.php?id=java:design_patterns:model_view_controller
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Logger.logException(e); 

Detta innebär att undantaget, i form av ett fullt ”stacktrace” loggas till både konsolen 

och filen UpdateLog.txt, så det är där man bör kolla för att se vad användarna har 

stött på för problem. ”Logger” har motsvarande funktion som klassen ”Debug” i 

Jmenu. 

Vill man sedan visa ett felmeddelande för användaren bör ett ”Exception” av typen 

”UserFriendlyException” kastas med ett passande meddelande för användaren. Det 

är rekommenderat att undantag loggas innan de kastas om som ”UserFriendlyExcept-

ion” då den viktigaste informationen försvinner i samband med att det kastas om. 

Nedan visas ett exempel. 

throw new UserFriendlyException("Server URL is not valid."); 

 

Exempel på hur man lägger till funktionalitet 

Den här guiden visar hur man lägger till en knapp som skriver ut ”Hello” i konsolen i 

den existerande klassen ”ProgressBar”. 

View 

I klassen ”ProgressBar” måste vi först lägga till en knapp i vårat fönster och sedan 

lägga till en ny metod som tillåter ”Controller” att lägga till en lyssnare. Våran knapp 

skapas som en instansvariabel och hur den läggs i fönstret hanteras i metoden 

”displayProgressBar”. Koden nedan ska skrivas i klassen ”ProgressBar”. 

Vi börjar med att skapa en instansvariabel. 

private JButton helloButton; 

 

Sedan initierar vi knappen och lägger till den i vårat fönster. Detta görs i metoden 

”displayProgressBar”. 

public void displayProgressBar(){ 

 .. kod som skapar gui-komponenter .. 

 helloButton = new JButton(“HelloButton”); 

 content.add(helloButton); 

} 

 

Till slut måste vi skapa en metod som “Controller” kan anropa för att lägga till en 

lyssnare som ska reagera när någon trycker på våran knapp. 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Aview+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Agridbagconstraints+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
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public void addHelloButtonListener(ActionListener actLst){ 

 helloButton.addActionListener(actLst); 

} 

 

Controller 

I klassen ”Controller” så skapar vi en ny klass som ska vara våran lyssnare till ”view” 

class HelloButtonListener implements ActionListener{ 

 public void actionPerformed(ActionEvent e){ 

 new Hello().sayHello(); 

 } 

} 

 

Vi måste även lägga till våran lyssnare, detta kan man göra i konstruktorn. 

public Controller(ProgressBar view){ 

 .. kod som initierar instansvariablerna osv.. 

 view.addHelloButtonListener(new HelloButtonListener()); 

} 

  

 

Model 

I ”model” så skapar vi en ny klass som heter Hello.java och som skriver ut ”Hello” i 

konsolen. 

public class Hello { 

 Public void sayHello(){ 

 System.out.println(“Hello”); 

 } 

} 

 

 

http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Aactionlistener+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Aobserver+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky
http://www.google.com/search?hl=en&q=allinurl%3Aobservable+java.sun.com&btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky

