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Sammanfattning 
Företaget Ida Infront, där examensarbetet utfördes, var intresserad av hur 

den grafiska pluginkonfigurering kan göras mer användarvänlig i deras 

egenproducerade mjukvaruprogram iipax. Programmet iipax används 

bland annat till att effektivisera ärendehanteringsprocesser och digitala 

arkiveringar. Det är till stor del uppbyggt av plugins vilka förtecknas i en 

konfigurationsfil men även i vissa fall det grafiska användargränssnittet. 

Pluginkonfigurering sker genom att användaren fyller i pluginnamn, 

parameternamn och parametervärden för ett plugin i ett formulär. Det finns 

ingen information i programmet vilka plugins som finns eller vad de har för 

parametrar, vilket gör det svårt att konfigurera plugins. Utifrån en kravspe-

cifikation som angavs i början av examensarbetet och möten med anställda 

på Ida Infront har en prototyp tagits fram som visar hur man kan konfigu-

rera plugins på ett enklare sätt. Prototypen är ett modifierat iipax-program 

där ett ramverk, som består av en databas med plugins och en grafisk 

konfigureringskomponent, ingår. Ramverket använder ”reflection” för att 

hitta plugins, vilket gör att bara plugins som existerar på servern kan läggas 

till i databasen. I konfigureringskomponenten kan användaren välja plugins 

från en lista och pluginparametrarna fylls i och valideras automatiskt. Det 

undersöktes även hur annotationer kan användas för att förbättra möjlighe-

terna att samla in information om plugins. I prototypen krävs inte samma 

förkunskap av användaren för att konfigurera plugins som i ett omodifierat 

iipax och risken att användaren gör fel har minskats. Enligt min uppfatt-

ning har pluginkonfigureringen blivit användarvänligare, men det har inte 

utförts någon undersökning för att bekräfta detta.   

Nyckelord: Ida Infront, iipax, plugin, java. 
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Abstract 
The company Ida Infront, where the thesis was performed, was interested in 

how plugin configuration can be made more user-friendly in their self-

produced software application iipax. The program iipax is used, among 

other things, to streamline workflow processes and digital archives. It is 

largely made up of plugins listed in a configuration file, but in some cases 

also in the graphical user interface. Plugin configuration is done by the user 

who fills in the plugin name, parameter names and parameter values into a 

form. There is no information available in the program about which plugins 

exist or what parameters they have, making it difficult to configure the 

plugins. Based on a specification given in the beginning of the thesis work 

and on meetings with employees at Ida Infront, a prototype has been 

developed that shows how configuring plugins in a simpler way is done. The 

prototype is a modified iipax application in which a framework, consisting 

of a database with plugins and a graphic configuration component, is 

included. The framework uses “reflection” to locate plugins, which means 

that only plugins that exist on the server can be added to the database. In 

the configuration component, the user can choose a plugin from a list and 

plugin parameters are filled in and validated automatically. It was also 

examined how annotations can be used to improve the ability to collect 

information about plugins. The prototype does not require the prior 

knowledge of the user to configure the plugins in an unmodified iipax and 

the risk that the user make an error has been reduced. In my opinion 

configuring plugins has been made more user-friendly, but no research has 

been done to confirm this. 

 

Keywords: Ida Infront, iipax, plugin, java. 
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Terminologi 
I rapporten förekommer ordet plugin på åtskilliga ställen. Plugin är egentli-

gen ett engelskt ord som mera korrekt borde stavas plug-in. På svenska är 

det korrekta ordet insticksprogram.  Det engelska ordet plugin kommer 

ändå att användas i rapporten då det inom programmeringsvärden är mer 

vanligt och även används på Ida Infronts arbetsplats.  

Förkortningar och akronymer 
Plugin Engelska ordet för insticksprogram, även kallat plug-in.  

Ida Förkortning för företaget Ida Infront AB. 

Iipax Plattform, producerat av Ida Infront, med vars hjälp man 

kan bygga iipax-produkter. Iipax produkterna finns i olika 

paketeringar, men refereras ofta till med det gemensamma 

namnet iipax. Iipax används bland annat för att effektivise-

ra ärendehanteringsprocesser och digitala arkiveringar. 

Skript Textfil som motsvarar källkod för ett programmerings-

språk som kompileras under körning. 

Repository Engelskt ord som beskriver en förvaringsplats av digital 

data. 
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1 Inledning 
Inledningen syftar till att ge en överblick i examensarbetets bakgrund, syfte 

och mål. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Företaget Ida Infront AB [1], som i framtida text förkortas till Ida, levererar 

IT lösningar för informationshantering till kunder inom olika branscher och 

statliga myndigheter. Ida har skapat en iipax-plattform med vars hjälp man 

kan skapa iipax-mjukvaruprogram. Programmen är till stor del uppbyggda 

av plugins. Ida kan välja vilka plugins som ska ingå i programmet och på 

detta sätt anpassa det kundens behov. Plugins gör det även möjligt att 

förändra programmets beteende under drift, vilket i vissa fall kan ändras av 

kunden. 

När man vill lägga till eller ändra ett plugin i iipax grafiska gränssnitt måste 

man både veta namnet på det aktuella pluginet och eventuella parametrar 

det kan konfigureras med, se figur 1.1 nedan. Denna information finns i 

nuläget inte tillgänglig i programmet, vilket gör att bara insatta har möjlig-

het att göra ändringar.  

 

Figur 1.1 Exempel på pluginkonfigurering i iipax 

För att förtydliga vari problemet ligger beskrivs här ett möjligt scenario:  

En användare av Ida’s program iipax vill byta bakgrundsfärg i program-

met. Antag att det endast kan göras genom att byta plugin för bakgrunds-

färg. I figur 1.1 ovan skulle användaren då behöva skriva in pluginnamnet i 

den övre rutan. Användaren har i programmet ingen information om 

plugins som byter bakgrundsfärger och behöver därför ta reda på informa-

tion genom att konsultera dokumentationen om iipax. Det är dock inte 

säkert att dokumentation om detta finns, vilket gör att användaren måste ta 
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kontakt med någon som vet hur denna pluginkonfigureringen ska göras.  

Även då man tagit reda på pluginnamnet kvarstår fortfarande att ta reda 

på namn och möjliga värden för parametrarna för det aktuella pluginet. 

På Ida är man nu intresserad av hur konfigurering av plugins kan förenklas 

för både anställda på Ida och kunderna. 

1.2 Övergripande syfte 

Det övergripande syftet är att utreda hur det grafiska gränssnittet i iipax 

kan förändras för att göra det lättare att konfigurera plugins. Utöver det är 

syftet även att presentera ett ramverk, i form av en prototyp, som imple-

menterar några av de alternativ som utredningen behandlar. Utredningen 

och prototypen ska tillsammans vara till hjälp för Ida i framtida utveckling 

av iipax.  

1.3 Avgränsningar 

Det finns flera ställen i iipax där plugins kan konfigureras, men endast ett 

av dessa kommer att modifieras i prototypen. Anledningen för detta är att 

en modifiering förväntas räcka för att få en uppfattning hur en förenklad 

pluginkonfigurering i iipax kan se ut. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Utredningens mål är att ta fram konkreta förslag på lösningar som kan 

användas av Ida som underlag till framtida vidareutveckling av iipax, då 

man vill förenkla pluginkonfigurering. Utredningen består av följande: 

1.4.1 Grafiskt gränssnitt som gör det enklare att konfigurera plugins 

 Att definiera kraven på hur det grafiska gränssnittet ska se ut och 

vilka behov kraven ska tillfredsställa. 

 En undersökning om gränssnittet kan göras generellt, så att det kan 

återanvändas på andra ställen där man kan konfigurera plugins. 

o En utredning om vad som krävs för att identifiera vilken typ 

av plugin som ska kunna hanteras på en specifik plats i det 

grafiska gränssnittet. Detta eftersom olika platser i det grafis-
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ka gränssnittet, där man kan konfigurera plugins, hanterar 

olika typer av plugins. 

o En Undersökning vad som krävs för att det grafiska gräns-

snittet för pluginkonfigurering kan göras generellt, så att det 

kan återanvändas i både hårdkodade grafiska komponenter 

och dynamiskt uppbyggda som skapas under körning av 

programmet. 

 Att ta fram förslag på hur de plugins som är skrivna i olika skript-

språk kan konfigureras i det grafiska gränssnittet. 

 En undersökning hur specialfallet, då ett parametervärde är namnet 

på ett plugin, kan hanteras. 

 

1.4.2 Pluginrepository som tillhandahåller information om 

pluginkonfigurering till det grafiska gränssnittet 

 Att definiera kraven på ramverket och vilka behov kraven ska upp-

fylla. 

 Utreda vilken information om plugins ramverket ska tillhandahålla. 

o Under denna punkt ingår att reda ut vilken information är 

generell för alla plugins och vilka specialfall som finns och hur 

de ska hanteras. 

 Att undersöka var och hur informationen om plugins ska lagras. 

 En undersökning om hur informationsinsamling om plugins ska gå 

till. Detta innebär att undersöka: 

o Om det finns det något sätt att avgöra vad som är ett plugin.  

o När och var informationen om plugins samlas in och om in-

formationsinsamlingen kan automatiseras. 

o Hur plugins som läggs till eller tas bort under programmets 

körning kan hanteras. 



Pluginkonfigurering  - Ett grafiskt 

och användarvänligt sätt att 

konfigurera plugins i iipax   

Ludwig von Weber   

1 Inledning 

2012-08-30 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöstr öm. 

4 

o Hur plugins som är skrivna som skript kan identifieras och 

lagras. 

o Hur identifiering av pluginparametrar och dess namn kan ut-

föras.  

o Om det är möjligt att avgöra vilka värden som är tillåtna för 

en pluginparameter. 

o Om det går att identifiera hur många parametrar ett plugin 

har och vilka som är obligatoriska.  

1.5 Översikt  

I kapitel 2 ”Teori” förklaras några av de termer som används i rapporten 

och prototypen som framtagits. Kapitel 3 ”Metod” beskriver vilka metoder 

som används, så som kravinsamling, användbarhet och utveckling. Under 

kapitel 4 ”Konstruktion” analyseras problemställningen och förslag på 

lösningar presenteras. Kapitel 5 ”Resultat” beskriver objektivt prototypen 

som framtagits. Och i kapitel 6 ”Slutsatser” dras slutsatser och ges förslag 

på framtida utveckling av arbetet. 

1.6 Författarens bidrag 

Vid början av projektet erhölls hjälp av kollegor på arbetsplatsen i Stock-

holm och Linköping för att få igång utvecklingsmiljöer, repository, server 

och databas. Utöver detta hölls introduktioner om Ida och deras program 

iipax. Vid utvecklingen av prototypen erhölls hjälp med vissa iipax pro-

grammeringsspecifika frågor från tidigare nämnda kollegor. 

Resterande arbete såsom rapporten och prototypen har utförts självständigt 

av författaren. 
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2 Teori 
För att förenkla förståelsen av rapporten förklaras här några termer som är 

grundläggande i dessa sammanhang. Först förklaras vad ett plugin är och 

sedan vad iipax är och hur plugins används i denna. 

2.1 Plugin 

Ett plugin, som på svenska även kallas insticksprogram, är vanligtvis ett 

mindre program som lägger till funktionalitet till ett annat program, utan 

att man behöver göra ändringar i det senare [2]. En fördel med detta är 

utvecklingskostnaden minskas då ändringar av programmet blir enklare att 

utföra. Utvecklaren behöver inte veta hur slutprodukten ska se ut, då 

programmet kan utformas i efterhand med hjälp av plugins. Det blir även 

enklare att göra programmet modulärt, alltså att dela upp programmet i 

mindre bitar [3]. Ett exempel på plugin, som många använder i sina 

webbläsare, är Adobe Flash Player som möjliggör att webbläsaren kan 

spela upp flashmaterial [2]. I programmet iipax, som är skrivet i program-

meringsspråket java, motsvarar en plugin en javaklass.  
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2.2 Iipax 

 

Figur 2.1 Iipax permission 

Iipax, som syns i figur 2.1 ovan, är ett mjukvaruprogram utvecklat av Ida 

som används för ärendehantering. Det ger en möjlighet att skapa och 

automatisera hela eller delar av ärenden. Programmet används till största 

del av handläggare av ärenden men även av IT administratörer. Program-

met består av arbetsytor som kan bytas av användaren genom att klicka på 

en flik för en arbetsyta. En arbetsyta som finns med i de flesta iipaxpro-

grammen är ”Att göra” arbetsytan. Där kan handläggare se en lista av 

ärenden som kräver utlåtanden eller dylikt. I denna rapport nämns två 

arbetsytor:  

”Kartritaren” används för att skapa eller redigera flödesscheman av ären-

den. I denna arbetsyta kan noder, som är steg i ett ärende, kopplas ihop. 

Vad steget i flödesschemat gör beror på vad för plugin som anges i noden.  

”Register” arbetsytan är till för att göra ändringar i iipax databas. Arbets-

ytan visualiserar objekt som finns i databasen som kan användas i andra 

arbetsytor.    

Iipax kan anpassas till olika branscher som exempelvis banker, försäkringar 

och statliga myndigheter. För att ett och samma program ska kunna 

användas för dessa ändamål kan det grafiska gränssnittet och underliggan-
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de funktioner anpassas. Detta görs genom att specificera i en konfigura-

tionsfil vilka plugins som ska användas. Det går till exempel att ange i 

konfigurationsfilen vilka arbetsytor som ska finnas med i iipax. Man kan i 

efterhand skapa plugins till iipax som då läggs i en specifik mapp och måste 

följa ett visst kontrakt. Kontraktet är ett javagränssnitt som pluginet måste 

implementera. Gränssnittet bestämmer vad det är för slags plugin och på 

vilket sätt man kan använda pluginet. Det finns redan färdigtimplemente-

rade pluginramverk så som till exempel Java Plugin Framework [4], men i 

iipax använder Ida sig inte av något av dessa, utan man har utvecklat ett 

eget ramverk. 

2.3 Reflection 

Plugins i iipax läggs i en särskild mapp i binär form. Om man vill skriva 

kod som hanterar plugins kan man inte referera till dessa på vanligt sätt 

eftersom pluginen möjligen inte existerar då koden för skrivs. Därför måste 

programmet skrivas så att det kan hantera okända plugins med okänt 

namn och okänds metoder. Det enda sättet att göra detta på i java är att 

använda reflection [5]. Med hjälp av reflection kan man skapa klassobjekt 

via text, se vilka metoder klassen har, anropa klassens metoder, med mera. I 

fallet iipax hittas vilka plugins som ska användas i en konfigurationsfil, som 

är skrivet i ett textformat, de kan då skapas som klassobjekt i efterhand. 

 

 

Figur 2.2 Exempel på hur reflection fungerar 

Figur 2.2 ovan är ett exempel på en javaklass som heter plugin. Den har tre 

metoder (inklusive main metoden). Med metoden 
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”Class.forName(”Plugin”)”, rad 15, skapas ett klassobjekt via text. Raderna 

16 till 18 skriver ut namnen på pluginklassens metoder. 

Reflection används under ytan då man implementerar ett pluginramverk i 

programmeringsspråket java, men har även används i prototypen för att 

automatiskt hitta och lägga till plugins till pluginrepositoryt. Det finns open 

source projekt som har utvecklat verktyg, som bygger på reflection, som 

används till metadata sökningar under körning av java program. Med 

dessa kan man söka efter javaklasser av en viss typ eller med annotationer. 

Under utvecklingen av prototypen undersöktas flera av dessa open source 

lösningar, men endast ett projekt som utvecklas på google code [5] hade alla 

de egenskaper som krävdes.   
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3 Metod 
Nedan beskrivs vilka metoder som användes vid genomförande av projek-

tet. 

3.1 Kravinsamling 

Kraven för projektet är framtagna genom Idas ursprungliga problembe-

skrivning, i form av ett PowerPoint dokument, som presenterades i sam-

band med introduktionen av examensarbetet. Under senare möten med 

verksamhetsutvecklare på Ida, där användarfall presenterades och diskute-

rades reviderades kraven och slogs fast muntligen.  

3.2 Användbarhet 

För verifiering av prototypens användbarhet användes före- och eftermeto-

den. Det vill säga hur användarvänligheten var på det ursprungliga pro-

grammet jämfört med prototypen. Ett annat sätt att mäta användbarheten 

var att räkna de manuella stegen användaren måste göra då denne konfi-

gurerar plugins samt att jämföra förkunskapen som krävs för användaren 

att utföra ändringar.  

3.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har inte utförts då det inte fanns någon litteratur om 

iipax och dess pluginkonfigurationer. Däremot krävdes efterforskning av 

iipax dokumentation och dess källkod. 

3.1 Utveckling 

Då den befintliga arbetsmetodiken var scrum [7] på Ida, användes den även 

under detta projekt. Arbetet utfördes under två sprintar med avslutande 

prototyp demonstationer.  

Programmeringen genomfördes till största del i java, men även lite XML 

och SQL användes.  

Prototypen är byggt på iipax permission med JBoss server och MySQL som 

databas . För versionshantering användes Rational ClearCase. 
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4 Konstruktion  
Huvudproblemet i projektet var att ta fram ett enklare sätt att konfigurera 

plugins i iipax än det existerande sättet. Problemet kan delas upp i två delar: 

grafiska gränssnittet som användaren interagerar mot och ramverket som 

tillhandahåller informationen som grafiska gränssnittet visar. Nedan har 

dessa vidare delats upp i minde problem och förslag har tagits fram för hur 

de kan lösas. 

4.1 Grafiskt gränssnitt 

Då det grafiska gränssnittet är det enda som användaren ser i iipax är det 

direkt avgörande för om pluginkonfigurationsprocessen uppfattas som 

användarvänligt.  

4.1.1 Kravspecifikation 

Ur kraven som angavs för det grafiska gränssnittet framgår följande:  

 Ett plugin ska väljas med beskrivande namn. Detta skiljer sig på två 

sätt med nuvarande pluginkonfigurering. Istället för en tom textruta 

ska användaren kunna välja plugin. Därmed måste de plugins som 

ska vara valbara presenteras på något sätt. Det som väljs är inte ja-

vaklassnamnet för pluginen, utan en beskrivning på vad denna gör. 

Detta gör det enklare för användaren då denne inte behöver ha kun-

skap om plugins och att skrivmomentet tas bort.   

 Det ska vara möjligt att ange parametrar för plugins, vilket inte skil-

jer sig från nuvarande pluginkonfigurering. Utan detta skulle det 

inte vara möjligt att konfigurera plugins som kräver parametrar. 

 Det finns fall då ett plugin kräver ett namn på en annan plugin som 

parametervärde. I nuläget skrivs dessa in i textfältet för parameter-

värdet. Även dessa ska kunna väljas med beskrivande namn.  

 Det ska vara möjligt att välja både java- och skriptplugins. Detta 

skiljer sig endast från befintliga pluginkonfigureringen genom att 

plugins väljs istället för att skrivas in.  
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 Ett pluginrepository i iipax registerarbetsyta behöver skapas. Regis-

terarbetsytan gör det möjligt att lägga till, redigera och ta bort objekt 

från iipax databas. I befintlig iipax finns det inget pluginrepository 

för plugins. Pluginrepositoryt krävs för att kunna hantera vilka plu-

gins som ska vara valbara på platser i iipax där det ska vara möjligt 

att konfigurera ett plugin. Dessutom lagrar pluginrepositoryt be-

skrivningen om plugins.  

Förutom ovanstående krav har även egna krav utarbetats som uppfyller 

grundkravet, att göra pluginkonfigureringen användarvänlig: 

 Användaren ska inte behöva skriva in parameternamnet för ett plu-

gin, då detta skulle kräva att användaren har kunskap om vilka pa-

rameternamn ett plugin har. 

4.1.2 Generalisering 

Då pluginkonfigurering sker på flera platser i iipax grafiska gränssnitt 

skulle det vara opraktiskt att behöva skriva kod för var och en av dessa fall. 

Dessutom kan utseendet bli oenhetligt, vilket gör det svårare för använda-

ren att känna igen konfigureringsmöjligheter. Ett bättre alternativ skulle 

vara en generell grafisk konfigureringskomponent som kan återanvändas 

på valfri plats. 

I de fall då utrymmet i det grafiska gränssnittet är begränsat finns även 

möjlighet att lägga in en wizardknapp som skapar ett nytt fönster med 

konfigureringskomponenten.  

För att skapa en sådan konfigureringskomponent måste först följande 

frågor besvaras: 

Identifiering av plugintyp 

Olika platser i det grafiska gränssnittet, där man kan konfigurera plugins, 

hanterar olika typer av plugins. Hur ska då konfigureringskomponenten 

veta vilka plugins som ska vara valbara för en viss plats? 

En möjlighet är att skicka med plugintypen som argument till konfigure-

ringskomponenten. Konfigureringskomponenten har då möjlighet att 

hämta alla plugins som tillhör denna plugintyp från pluginrepositoryt. 
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Denna lösning är enkel att implementera men kräver att programmeraren 

vet vilken plugintyp som kommer att användas för en given plats. Om man 

vid ett senare tillfälle vill ändra en plugintyp för en konfigureringskompo-

nent kräver denna lösning att källkoden skrivs om.  

En variant på ovanstående lösning är att skicka med en identifikation 

istället för plugintyp till konfigureringskomponenten. Konfigureringskom-

ponenten kan då hämta valbara plugins genom att söka vilka plugins som 

är associerad med identifikationen i databasen. Detta gör att valbara 

plugins kan ändras i en konfigureringskomponent utan att skriva om 

källkoden. 

En tredje variant är att inga argument skickas till konfigureringskomponen-

ten. Konfigureringskomponenten måste då ta reda på i vilket kontext den 

befinner sig i, alltså på vilken plats i det grafiska gränssnittet konfigure-

ringskomponenten är. Sedan hämtas valbara plugins genom att söka vilken 

plugintyp som är associerad med kontexten i databasen. Detta kräver att 

det finns möjlighet för konfigureringskomponenten att ta reda på kontex-

ten.  

Dynamiskt gränssnitt 

Iipax innehåller både hårdkodade grafiska komponenter och dynamiskt 

uppbyggda som skapas under körning. Hur kan då konfigureringskompo-

nenten utformas för att fungera i båda situationer? 

Det som krävs för att en konfigureringskomponent ska kunna användas i 

dynamiska sammanhang i iipax är att den implementerar vissa gränssnitt. 

Om konfigureringskomponenten implementerar dessa gränssnitt kan den 

användas i båda fallen. 

Skript 

Skript har implementerats i iipax genom att använda sig av jsr223 [5]. Med 

jsr223 kan man i java köra skript av olika språk med hjälp av en skripmo-

tor. Skriptmotorn kräver fyra argument som i skriptbara plugins motsvarar 

parametrar. Både vanliga och skriptbara plugins använder samma plugin-

typgränssnitt, vilket gör att de utifrån nästan ser identiska ut. Det som 

skiljer sig är att skriptbara plugins alltid har fyra argument där man anger 
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vilket skript som ska köras och med vilka argument. Detta innebär att ett 

skriptbart plugin kan ha ett okänt antal skript kopplade till sig, men att 

samma plugin används för alla dessa.  

Ett sätt att konfigurera skriptbara plugins i konfigureringskomponenten är 

genom att en ny lista presenteras då användaren väljer ett skriptbart plugin. 

I den nya listan visas alla skript som är kopplade till det valda pluginet. Om 

användaren väljer ett skript ur listan kan då parametrarna för det skriptba-

ra pluginet hämtas från pluginrepositoryt. 

Ett annat sätt är att det enbart förekommer en lista i konfigureringskompo-

nenten. I denna lista kan samma skriptbara plugin förekomma flera gånger 

beroende på hur många skript som är associerat med det skriptbara 

pluginet. De olika skriptbara pluginen av samma typ har då olika paramet-

rar och beskrivningar. 

Plugin i plugin 

Plugins konfigureras genom att ange dess eventuella parametrar och 

parametervärden. I vissa fall kan ett parametervärde vara namnet på ett 

plugin. Hur kan detta specialfall hanteras?  

Då användaren inte ska behöva ha kunskap om plugins krävs en lösning 

där användaren väljer bland valbara plugins. Val av ett plugin och val av ett 

parametervärde som är ett plugin skiljer sig inte åt, vilket gör att både fallen 

kan ses som identiska. 

Det skulle vara möjligt att återanvända konfigureringskomponenten för 

denna situation. Då skulle konfigureringskomponenten inkluderas i den 

befintliga konfigureringskomponenten, se figur 4.1. 

 

Figur 4.1 Exempel på plugin i plugin lösning med flera nivåer av 

pluginkonfigurering 

Denna lösning kräver mycket utrymme, vilket inte är önskvärt. 
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För att minska utrymmet skulle den inkluderade konfigureringskomponen-

ten kunna bytas ut mot en wizardknapp. Då denna trycks skapas ett nytt 

fönster med en dialog där konfigureringskomponenten ingår, se figur 4.2. 

 

Figur 4.2 Exempel på plugin i plugin lösning med wizardknapp 

4.2 Ramverk 

Information om plugins som är valbara i det grafiska gränssnittet måste 

lagras, kunna hämtas, editeras, med mera. För att utveckla ett ramverk som 

hanterar detta måste följande besvaras först: 

4.2.1 Kravspecifikation 

Ur kraven som angavs för ramverket framgår följande:  

 Ett pluginrepository ska existera i iipax registerarbetsyta. Detta an-

vänds som databas för information om plugins. 

 Ett plugin i pluginrepositoryt måste som minst innehålla följande 

information: 

o Namn som används då pluginet väljs i grafiska gränssnittet. 

o Beskrivning vad pluginet gör. 

o Plugintyp som anger vilket gränssnitt pluginet ärver av. 

o Information om pluginet är binärt eller skript. 

o Information om parameternamn, -beskrivning, -datatyp och 

om de är obligatoriska. 

 Metod/verktyg som identifierar plugins i iipax automatiskt. 
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4.2.2 Plugininformation 

Informationen som ramverket ska lagra är det som beskrivs i kravspecifika-

tionen, alltså ett kortare namn på pluginet, en beskrivning vad den gör, 

vilken typ den är, om den är binär eller skript och parameternamn, -

beskrivning, -datatyp och om de är obligatoriska. Plugins som kan köra 

skript har samma egenskaper som vanliga plugins, vilket gör att informa-

tionen om plugins är generell för alla plugins.  

4.2.3 Lagring 

Ur kravspecifikationen framgår att informationen om plugins ska lagras i 

iipax registerarbetsyta. Registerarbetsytan är en grafisk komponent i iipax 

som används för att utföra ändringar i iipax databas. Informationen i 

registerarbetsytan visualiseras i form av ett nodträd. Varje nod har en 

föräldernod och kan ha barnnoder kopplade till sig.  

Plugininformationen måste därmed struktureras som en hierarki av noder. 

Det som går att styra är hur mycket information varje nod ska lagra om ett 

plugin. Det alternativ som kräver minst noder är där en nod innehåller all 

information som är associerad med en plugin. Det skulle innebära att till 

exempel plugintypen skulle lagras i noden. Se figur 4.3 nedan. 

 

Figur 4.3 Pluginnodträd med två nivåer 

Detta alternativ är inte effektivt ur ett sökningsperspektiv till pluginreposito-

ryt eftersom sökningar av en viss plugintyp kräver att samtliga noder måste 

kontrolleras för sökt typ. Ett effektivare alternativ för just denna sökning är 

att bryta ut plugintypen till en egen nod. Då kan alla plugins av en viss 

plugintyp läggas till en föräldernod. Se figur 4.4 nedan. 
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Figur 4.4 Pluginnodträd med tre nivåer 

Vad som är lämpligast att bryta ut eller inte beror på sökningarna som 

kommer att göras i pluginrepositoryt. 

4.2.4 Informationsinsamling 

För att pluginrepositoryt ska innehålla information om plugins måste det 

först fyllas på med data. En möjlighet är att användaren själv manuellt 

lägger till information om plugins till pluginrepositoryt. Användaren måste 

då ange vilken typ av plugin som ska läggas till och ramverket gör sedan en 

sökning i servern och lägger till funna plugins. Sökningen sker med hjälp av 

reflection som förklaras lite utförligare i teoriavsnittet. Den manuella 

möjligheten kräver att användaren vet namnet på en plugintyp. En annan 

lösning är att ramverket automatiskt söker och lägger till plugins till 

pluginrepositoryt. Detta kräver att ramverket har kännedom om vilka java 

klasser som är plugins. Vilka klasser som är plugins kan då till exempel 

lagras i en textfil, vilket även detta kräver att användaren uppdaterar 

textfilen så att den stämmer överrens med existerande plugins på servern. 

Att låta ramverket fylla på plugins ger en säkerhet i att bara javaklasser 

som existerar på servern kan läggas till i pluginrepositoryt. I dagsläget då 

man konfigurerar plugins finns ingen validering av att pluginet som 

användaren anger verkligen är ett plugin eller ens existerar. 

Ett alternativ till att ha en textfil med plugintyper eller att låta användaren 

ange plugintypen är att använda annotationer [9] i källkoden. Detta 

alternativ används redan till exempel i Java Simple Plugin Framework. I 

källkoden måste då klasser som är plugins märkas med annotationer. Det 
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går även att ange vilken typ av parameter det är och om denne är obligato-

risk med hjälp av annotationer. Man kan till exempel ange att ett parame-

tervärde är ett plugin, alltså ett plugin i ett plugin. Detta alternativ ger även 

möjlighet att annotera att ett plugin är skriptbart. 

I figur 4.5figur 4.5: plugin med annotationer. har till exempel en TestCase-

ProcessPlugin annoterats med en ”@Plugin” annotation och två parametrar 

har angetts med datatyp och om de krävs. 

 

Figur 4.5: Plugin med annotationer.  

Ramverket måste då leta igenom de binära javafilerna och med hjälp av 

reflection kontrollera vilka klasser som har pluginannotationer. Sökningen 

kan då även schemaläggas, så att nytillagda plugins i servern kan hittas och 

läggas till pluginrepositoryt under körning. Annotationsalternativet skulle 

automatisera hela insamlingsprocessen av binära plugins. 

Alternativet utan annotationer gör det svårt att avgöra vilka parametrar ett 

plugin har. En parameter motsvarar en ”set” metod i en javaklass, men det 

är inte säkert att varje ”set” metod är en parameter. Om man antar att varje 

set metod är en parameter kan man med reguljära uttryck hämta ut 

parameternamnet. Det går dock inte att avgöra om parametern krävs eller 

vad den har för datatyp.  

Då ett plugin kan vara skriptbart måste de skript som tillhör ett plugin 

identifieras. Problemet är att skript är vanliga textfiler och har olika syntax-

er i olika språk. I iipax ligger alla skript i en viss mapp på servern. Enda i 

dagsläget funna lösningen på detta är att ha en ordnad filhierarki under 
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skriptmappen där varje plugin som är skriptbart har en motsvarande 

mapp. I dessa mappar läggs sedan de skript som tillhör pluginen. 
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5 Resultat 
Resultatet består av en prototyp som är ett modifierat iipax permission där 

det är möjligt att konfigurera plugins på ett användarvänligt sätt. I prototy-

pen har flera av de problemlösningar som beskrivs i konstruktionskapitlet 

tagits med. För en översikt av strukturen på prototypen kan Bilaga B 

studeras. I denna visas vilka javaklasser som ingår i prototypen och korta 

beskrivningar för varje klass. Nedan presenteras hur pluginrepositoryt är 

strukturerat och fungerar och sedan hur en pluginkonfigurering går till. 

5.1 Pluginrepository 

Pluginrepositoryt som lagrar informationen om plugins är strukturerat 

enligt figur 5.1 nedan. 

Den översta nivån som är markerad med en etta lagrar alla plugingränss-

nitt. 

I nivån under, markerat med tvåor, ligger plugintyper, alltså informationen 

om ett pluginjavagränssnitt. I denna ingår en titel, som är en kortare valfri 

beskrivning av gränssnittet, en längre beskrivning och ett javagränssnitt-

namn.  

På nivå 3, markerad med treor, ligger informationen om pluginklassen som 

implementerar plugintypgränssnittet. Denna består av en valfri titel, en 

längre beskrivning och pluginklassens javanamn. 

På nivå 4, markerad med fyror, ligger pluginparametrarna. Dessa har en 

valfri titel, en längre beskrivning, ett parameternamn, ett parametervärde, 

en parametertyp och en flagga om de är obligatoriska. På samma nivå finns 

även skripten som tillhör ett plugin, dock åskådliggör figuren inte detta. 
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Figur 5.1 Struktur på repository 

Användaren har möjlighet att lägga till nya plugintyper. Detta görs i ett 

formulär som syns nedan i figur 5.2. Då användaren trycker på ”slutför” 

kontrolleras att plugintypen som angavs existerar på servern. Om så inte är 

fallet kommer en ruta upp som meddelar detta. Om plugintypen existerar 

söker servern igenom alla javaklasser med hjälp av reflections. Då ett plugin 

hittas sparas denna och en sökning efter pluginets parametrar görs. Om 

klassen har annotationer används dessa för att avgöra om parametern är 

obligatorisk och vilken typ den har. Om den inte har annotationer sätts 

dessa till obligatorisk och av typen text.  Reguljära uttryck används för att 

ta reda på parameternamnet i både annotationsfallet och utan annotationer. 

De funna klasserna skickas sedan till klienten och läggs till under den 

nyskapta noden för plugintypen samt deras parametrar. I Bilaga A visas ett 
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förenklat sekvensdiagram över hur plugins läggs till i pluginrepositoryt då 

användaren har tryckt på ”slutför” knappen.  

 

Figur 5.2 Formulär för nytt plugingränssnitt 

Det går även att lägga till skript till en plugin. Då läggs en ny nod för 

skriptet under noden för pluginet. De skript som kan läggas till en plugin 

presenteras i en lista där alla skript som existerar på servern finns med.  

5.2 Plugin konfigurering 

I prototypen modifierades kartritaren så att det ska bli enklare att konfigu-

rera plugins. En konfigureringskomponent skapades som kan återanvändas 

på de platser i iipax som kräver konfigurering av plugins. Då konfigure-

ringskomponenten används måste programmeraren ange vilken plugintyp 

konfigureringskomponenten ska hantera.  

Konfigureringskomponenten består av två delar, en lista där användaren 

har möjlighet att välja plugin (markerad med en etta i figur 5.3 nedan) och 

en tabell med de parametrar som tillhör valt plugin (markerad med en 
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tvåa). Om parametrarna är obligatoriska går dessa inte att ta bort med ”ta 

bort” knappen. Då användaren anger parametervärdet kontrolleras att 

värdet är av rätt typ. I figur 5.3 är det till exempel bara möjligt att fylla i tal i 

parameter1 raden och text i parameter2 raden.   

 

Figur 5.3 Konfigureringspanel 

Då utrymmet är begränsat i iipax kan en wizardknapp användas. Detta är 

en knapp som öppnar ett nytt fönster med en återanvänd konfigurerings-

komponent.  Wizardknappen används till exempel då ett parametervärde 

är namnet på ett plugin, se figur 5.4 nedan. 

 

Figur 5.4: Wizardknapp  

Wizardknappen öppnar ett nytt fönster där användaren kan välja ett plugin 

samt fylla i parametervärden. Då användaren valt pluginet konverteras 

pluginnamnet och dess parametrar till textformat och läggs in i parameter-

värdesfältet. I figur 5.5 nedan syns wizardfönstret där ett plugin 

Jsr223CaseProcessPlugin har valts. I figur 5.3 ovan har valet konverterats till 

text. 
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Figur 5.5 Wizardfönster 

I pluginrepositoryt har längre beskrivningar för parametrarna sparats. 

Beskrivningarna används i tooltips då användaren håller musen över 

parametrarna så att användaren ska veta vad parametrarna är till för. I 

figur 5.6 nedan syns tooltipen som en grön rektangel med vit text i.  

 

Figur 5.6 Tooltip med en beskrivning vad en parameter gör 

Då ett plugin ska konfigureras som är skriptbart, visas en ny lista med 

valbara skript upp. Då ett skript väljs ur listan är det tänkt att pluginets 

parametrar fylls i med de korrekta värdena för skriptet. Detta är dock inte 

implementerat i prototypen. I figur 5.7 konfigurering av ett skriptbart 

plugin nedan visas en pluginkonfigurering med ett skriptbart plugin. 
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Figur 5.7 Konfigurering av ett skriptbart plugin 

På följande sätt har pluginkonfigureringen blivit med användarvänlig i 

prototypen jämfört med den ursprungliga pluginkonfigureringen: 

 Istället för att skriva in pluginnamnet vid konfigurering har använ-

daren möjlighet att välja plugins från en lista. Användaren behöver 

därför inte ha kunskap om vilka plugins som är tillåtna och kan inte 

göra fel. Dessutom får användaren information om vad pluginen gör 

genom tooltext information och en beskrivande text.  

 Parameternamn behöver inte skrivas in, utan finns färdigt ifyllda då 

användaren väljer ett plugin. Information om vad parametern är till 

för finns tillgänglig via tooltip. 

 Parametervärdet valideras så att inte fel värden kan skrivas in som 

parametervärde. Om värdet är ett plugin har användaren möjlighet 

att öppna ett wizardfönster så att valet av pluginvärde inte skrivs in 

manuellt, utan kan väljas i en lista. 

 Det går inte att ta bort parametrar som är obligatoriska, vilket gör 

att användaren är tvungen att fylla i ett värde för parametern. 

 Skript hanteras genom att användaren väljer skript i en lista.  

 Det är inte möjligt att ange plugins eller skript som inte existerar på 

servern, då all information om plugins läggs till via pluginrepositoryt 

som kontrollerar att dessa existerar.  
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6 Slutsatser 
Gränssnittet för konfigurering av plugins kunde göras generellt och kan 

återanvändas på de platser i iipax där konfigurering av plugins krävs. Detta 

genom att en konfigureringskomponent har skapats som både går att 

använda direkt i iipax, men även i ett wizardfönster. Det går även teoretiskt 

att använda konfigureringskomponenter i dynamiskt byggda formulär. 

Detta kräver dock en del arbete då källkoden för konfigureringskomponent 

måste skrivas om. Praktiskt har detta inte implementerats i prototypen.  

Vilka plugins som ska vara möjliga att hantera i konfigureringskomponent 

på en viss plats i iipax löstes genom att programmeraren måste ange 

plugintypen för konfigureringskomponent för platsen. För att undgå detta 

skulle konfigureringskomponent behöva veta var det ligger i iipax grafiska 

gränssnitt och sedan kontrollera vilken plugintyp som är kopplat med 

vilken plats i till exempel en databas. Databasen skulle alltså behöva 

uppdateras med mappningar mellan plugins och grafiska platser i iipax, 

vilket gör denna lösning mindre praktiskt. En fördel med att ha en databas 

skulle vara att det blir enklare att byta mappningar i efterhand, utan att 

modifieringar i källkoden behövs.  

Skriptbara plugins löstes i prototypen genom att användaren får tillgång till 

en lista med skript då denne väljer ett skriptbart plugin. Lösningen är 

otydlig då skript och parametrar ligger blandade på samma nivå i plugin-

repositoryts nodträdet. En bättre lösning hade varit att skapa ett nytt plugin 

i nodträdet för varje skript. Alltså att det kan finnas flera plugins i nodträdet 

av samma klass, men med olika beskrivningar och parametrar. Det är även 

svårt att automatisera insamlingen av skript på servern och identifiera vilket 

skript som är kopplat till vilket plugin. I prototypen har detta inte lösts, men 

en filhierarki som beskrivs i konstruktionskapitelet skulle vara en lösning på 

detta problem. 

När ett parametervärde är ett namn på en plugin har användaren möjlighet 

att öppna ett wizardfönster och välja ett plugin i detta. Valet konverteras 

sedan till textformat. Det är svårt att göra denna konvertering generell 

eftersom det är upp till programmeraren som skapat pluginet att välja hur 

syntaxen av parametervärdet ska tolkas. Till exempel om en användare 
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väljer ett plugin ”A” med parameternamn ”B” och ett parametervärde ”C” 

kan detta konverteras till ”A B=C” men programmeraren av pluginet kan 

kräva att värdet av parametern ska vara inom apostrofer ”A B=’C’”. Detta 

skulle lösas genom att införa konventioner på hur parametervärden ska 

skrivas i iipax, vilket är praktiskt svårt att genomföra.  

Den automatiserade insamlingen av plugins på servern fungerar endast i 

prototypen om användaren vet vilka javaklasser som motsvarar pluginty-

per. Detta kan göras av personal på Ida innan iipax levereras till kunden. 

Även titeln av pluginen som visas i listan då man väljer plugins måste 

skrivas in av personal manuellt, då titeln som autogenereras inte är en 

beskrivande titel av pluginen.  

Sökningen av plugins sker endast då användaren lägger till nya pluginty-

per i pluginrepositorty. Om ett nytt plugin tillkommer i efterhand på 

servern kommer detta plugin inte finnas med i pluginrepositoryt. Det skulle 

vara bättre att ha ett ramverk som i tidsintervall kontrollerar om nya 

plugins tillkommit och ta bort plugins i pluginrepositoryt som tagits bort på 

servern. Ett sådant ramverk påbörjades under prototyputvecklingen, men 

fick avbrytas då tiden inte räckte till. För att ett sådant ramverk automatiskt 

ska känna igen vilka klasser som är plugins kan annotationer användas. 

Annotationer implementerades till viss del i prototypen och fungerade bra. 

För sökning av plugins utan och med annotationer användes en open source 

lösning som använder reflection, med vars hjälp man kan söka efter subty-

per av klasser, men även annotationer och annan metadata.  Sökningen är 

väldigt resurskrävande, men i open source lösningen finns det möjlighet att 

spara en sökning, vilket gör att statiska bibliotek bara behöver sökas 

igenom en gång. Annotationer rekommenderas vid utveckling av plugin-

ramverk. 

För att identifiera parametrarna för ett plugin användes både annotationer 

och reguljära uttryck i prototypen. Med annotationer kunde man specifice-

ra om en parameter är obligatorisk och vilken datatyp den ska ha. Med 

reguljära uttryck kan parametern, som egentligen är en metod i en ja-

vaklass, identifieras och konverteras till ett parameternamn. Detta fungera-

de bra i fallet med annotationer, men utan dessa finns risken att metoder i 

javaklassen som inte är parametrar identifieras som sådana. 
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Det skulle vara intressant att för framtida utredningar att se hur ramverket 

kan utvecklas så att det även lagrar konfigureringar av plugins som använ-

daren har gjort. Alltså att ramverket inte bara lagrar vilka plugins och 

parametrar som kan väljas och vilka värden de får ha, utan även de värden 

användaren angivit under själva konfigureringen. Ramverket skulle då 

fungera som en databas för konfigureringar, vilket då skulle kunna ersätta 

konfigureringsfiler som finns för närvarande i iipax.  

Sammantaget har enligt min åsikt konfigurering av plugins förenklats i 

prototypen jämfört med ursprungliga iipax. Det har inte gjort någon 

undersökning som kan bekräfta detta, vilket möjligen skulle vara nästa steg 

i en fortsatt utvecklingen av prototypen och underlag för en förenklat 

pluginkonfigurering i iipax. 



Pluginkonfigurering  - Ett grafiskt 

och användarvänligt sätt att 

konfigurera plugins i iipax   

Ludwig von Weber   

Källförteckning 

2012-08-30 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöstr öm. 

28 

Källförteckning 
[1] Ida Infront AB ”Hemsida”. Se  

http://www.idainfront.se/ . Hämtad 2012-08-12. 

[2] Wikipedia, Se http://en.wikipedia.org/wiki/Plug-in_(computing) . 

Publicerad 2012-07-26. Hämtad 2 12-  -12.  

[3] Dehora, Se http://www.dehora.net/journal/2008/06/24/plugin-pros-

and-cons/ . Publicerat 2008-06-24. Hämtad 2012-08-12. 

[4] Java Plug-in Framework (JPF) Project, Se http://jpf.sourceforge.net/. 

Publicerat 2007-07-02. Hämtad 2012-08-12. 

[5] Oracle, using java reflection. 

http://java.sun.com/developer/technicalArticles/ALT/Reflection/ . 

Hämtad 2012-08-12 

[6] Google Reflections. http://code.google.com/p/reflections/ . Hämtad 2012-08-12. 

[7] A. Cockburn, Agile Software Development, the coopertive game. 2a 

upplagan. Boston: Addison-Wesley, 2006. Sidan 263-264.

[8] JSR 223: Scripting for the JavaTM Platform. Se 

http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=223 . Hämtad 2012-08-12. 

[9] Oracle, annotations. 

http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/language/annotations.

html . Hämtad 2012-08-12. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plug-in_(computing)
http://www.dehora.net/journal/2008/06/24/plugin-pros-and-cons/
http://www.dehora.net/journal/2008/06/24/plugin-pros-and-cons/
http://java.sun.com/developer/technicalArticles/ALT/Reflection/
http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=223
http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/language/annotations.html%20.%20Hämtat%202012-08-12
http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/language/annotations.html%20.%20Hämtat%202012-08-12


Pluginkonfigurering  - Ett grafiskt och 

användarvänligt sätt att konfigurera 

plugins i iipax   

Ludwig von Weber   

Bilaga A 

2012-08-30 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöstr öm. 

29 

Bilaga A 
 

Ett förenklat sekvensdiagram över hur plugins läggs till i pluginrepositoryt 

då användaren lägger till en plugintyp i pluginrepositoryt. Vissa av stegen 

utförs egentligen av iipax egenproducerade kod, men för att diagrammet 

ska vara begripligt har dessa steg tagits bort. De javaklasser som finns med i 

diagrammet är följande: 

”ModifiedCreateWizardActionPlugin” är ett plugin som är kopplas till 

”slutför” knappen i pluginrepositoryt då man lägger till en plugintyp. Då 

användaren trycker på knappen aktiveras pluginet. 

”GetSubClassesSPlugin” är ett plugin som används för att hämta alla 

plugins av en viss typ från servern.  

”ReflectionUtils” innehåller en samling hjälpmetoder för att utföra metada-

ta sökningar bland binära javafiler. Denna har en metod ”getSubClasse-

sOf” som använder reflection för att hitta alla plugins av en viss typ.  

”CaseRegister” används för att lägga till ärenden till ärenderegistret. I 

prototypen används detta register även för att lagra plugins.   
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Bilaga B 
 

En översikt av javaklasser som ingår i prototypen. Relationerna mellan 

javaklasserna har utelämnats på grund av platsbrist. I anslutning listas 

korta beskrivningar av vad javaklasserna uppfyller för funktion. 
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”ChoosePluginDialog” är ett grafiskt dialogfönster där användaren kan 

konfigurera plugins. I rapporten kallas dialogfönstret wizardfönster. 

”PluginConfigPanel” är en grafisk komponent där användaren kan 

konfigurera plugins i. I rapporten kallas komponenten för konfigurerings-

komponent.  

”PluginParameterPanel” är en grafisk komponent där användaren kan 

fylla i parameternamn och parametervärden. 

”CheckIfClassExistSaveActionPlugin” är en plugin som är kopplad till 

”slutför” knappen då användaren lägger till en plugin i pluginrepositoryt. 

Den kontrollerar att pluginet som användaren angivit existerar på servern. 

”CheckIfInterfaceExistSaveActionPlugin” är en plugin som är kopplad till 

”slutför” knappen då användaren lägger till en plugintyp i pluginreposito-

ryt. Den kontrollerar att plugintypen som användaren angivit existerar på 

servern. 

”CScriptBox” är en grafisk komponent som används i ”PluginConfigPa-

nel”. Komponenten består av en rullgardinsmeny där användaren kan välja 

skript i. 

”CPropertyComboBox” är en grafisk komponent. Det är en specialanpas-

sad rullgardinsmeny som kan användas i dynamiska sammanhang i iipax.  

”ClassExistSPlugin” är en plugin som är till för att kontrollera om en 

javaklass existerar på server. 

”GetScriptsSPlugin” är en plugin som hämtar en lista av alla skript som 

finns på servern. 

”GetSubClassesSPlugin” är en plugin som hämtar en lista av alla plugins av 

en viss plugintyp från servern. 

”InterfaceExistSPlugin” är en plugin som är till för att kontrollera om ett 

javagränssnitt existerar på server. 

”SPluginConstants” innehåller konstanter för de “Splugin” javaklasser som 

används i prototypen.  

“Plugin” är en modell av en plugin.  
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”PluginDTO” lagrar plugininformation som skickas mellan klienten och 

servern. 

”PluginParameterDTO” lagrar pluginparameterinformation som skickas 

mellan klienten och servern. 

”ScriptDTO” lagrar skriptinformation som skickas mellan klienten och 

servern. 

”ExtendedPluginParameter” är information om en plugin, formaterad i ett 

format som kan användas i redan existerande iipax kod. 

“ReflectionUtils” innehåller hjälpmetoder som används vid sökning av 

plugins bland binära javafiler. 

”RegisterQueryUtils” innehåller hjälpmetoder för att hämta ut information 

om plugin i pluginrepositoryt. 

”ModifiedCreateWizardActionPlugin” är en plugin som aktiveras då en 

användare lägger till en plugintyp i pluginrepositoryt. Pluginet hämtar 

plugins av vald typ från servern och lägger dessa i pluginrepositoryt.  

 

 


