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Abstract 

This degree project is dedicated to Waymark in Stockholm. Waymark is a consulting company where 

they, among other projects, develops a web application for one of the major banks in Sweden. Today 

the application is fully functional and deployed at the bank’s application server. Much of the work 

today is about maintenance but a lot of time goes to solve the bugs that the bank reports back to 

Waymark.  

One feature that was considered missing was to read the logs from the production environment in a 

smoothly manner. This functionality seemed appropriate for a degree project of ten weeks. 

The work is about solving this task and developing a prototype to be delivered to Waymark during the 

project. To solve this problem different log-analysis frameworks are tested to see how well they would 

fit. 

The web application is written in Java 7 and running on a WebSphere at the bank. The web layer is 

written in Wicket, jQuery and CSS3. Service layer running JPA2 and Google Guice used for 

dependency injection. For logging Log4J is used. 

The result turned out to be a built-in functionality in the application that manages the monitoring of 

the logs. Through the admin GUI, a specific log page can be opened where the user can read and filter 

the results to find the desired log messages. Configuration of Log4jJ has been done. Where on disk 

and how logs are stored has been discussed. 

Testing of the new functionality has been a high priority throughout the project. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete är utfört åt Waymark i Stockholm. Waymark är ett IT-konsultbolag där bland 

annat en intern webbapplikation åt en storbank utvecklas. Applikationen är fullt fungerande och körs 

på bankens interna server. Idag förvaltar Waymark applikationen men ny funktionalitet införs 

konstant samtidigt som mycket arbete handlar om att lösa systemets buggar som banken rapporterar.  

En funktion som saknades var att kunna läsa loggarna från produktion på ett smidigt sätt. Denna 

funktionalitet ansågs som en passande uppgift för ett examensarbete på 10 veckor.  

Arbetet kretsar kring att utifrån den givna webbapplikationen undersöka hur denna funktionalitet 

skulle kunna se ut samt att utveckla fram en prototyp som levereras till Waymark innan projektets 

slut. I arbetet granskas logganalyserings ramverk för att se hur väl de skulle passa in i detta projekt. 

Webbapplikationen är skriven i Java 7 och körs på en WebSphere hos banken. Webblagret är skrivet 

i Wicket, jQuery och CSS3. Servicelagret kör JPA2 och Google Guice används för dependency 

injection. För loggning används Log4J. 

Resultatet blev en inbyggd funktionalitet i applikationen som sköter monitorering av loggarna. Via 

ett admin GUI kan en specifik loggsida öppnas där användaren kan söka och filtrera resultaten för att 

hitta önskade loggutskrifter. Konfiguration i Log4J har också genomförts. Var på disk och hur 

loggarna ska sparas har diskuterats. 

Testning av den nya funktionaliteten har haft hög prioritet genom hela projektet. 

Nyckelord 

Loggning, Filtrering, Formatering, Java, Webapp, Wicket
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1 Introduktion 

Det här kapitlet beskriver de specifika problem som den här rapporten adresserar, projektets syfte 

samt rapportens disposition. Kapitlet inleds med en beskrivning av företaget där projektet utförts. 

1.1 Företaget 

Projektet har utförts på företaget Waymark AB. Företaget är ett Stockholmsbaserat IT-konsultbolag 

som oftast bygger sina tjänster på Java-plattformen. De jobbar med kravfångst, interaktionsdesign, 

arkitektur, programmering och test. Waymark jobbar helst efter agila arbetsmetoder där testdriven 

utveckling och automatiska tester alltid föredras [1]. 

Bankapplikationen påbörjades 2012 och körs idag på bankens interna system. För Waymarks del 

handlar arbetet idag mest om förvaltning av systemet, men ny funktionalitet ska också byggas in. 

Dock sker kodfel som producerar loggutskrifter i systemet av och till p.g.a. oförutsedda händelser. 

I dessa lägen måste en IT-anställd på banken öppna upp serverns loggfil för att se vad som hänt i 

applikationen. Waymarks utvecklare som jobbar heltid med systemet är ofta i behov av loggen i 

produktion men har inte rättighet till den utan måste gå via bankens IT-anställda som inte alltid 

skickar loggen direkt, ibland kan det dröja flera dagar. 

Företaget gav mig uppgiften att implementera funktionalitet för att komma åt loggarna på ett mer 

lätthanterligt sätt. Hur det skulle gå till var upp till mig. 

1.2 Loggning 

Mjukvaruutveckling idag består av en mängd aktiviteter eller discipliner som bör följas. Exempel på 

dessa kan vara design och testning. För dessa aktiviteter finns det en uppsjö med information som 

beskriver ”best practice”. Loggning är precis som design och testning en aktivitet, dock är det en 

aktivitet som många projekt slavar med. Detta beror till stor del av att loggningen inte fått samma 

uppmärksamhet som de andra aktiviteterna, vilket lett till att många utvecklare inte vet vad, när och 

hur loggningen ska genomföras [2]. Tanken med den här rapporten är att den ska undersöka hur man 

kan konstruera ett bra system för loggning, där fokus ligger på att höja loggens värde. 

Utvecklarna på Waymark utför ett beställningsjobb åt en svensk storbank. Arbetet utförs från 

Waymarks egna lokaler, vilket leder till att när webbapplikationen körs i produktion har utvecklarna 

inte tillgång till loggfilen. Bankens säkerhet är minst sagt rigorös, det finns därmed ingen möjlighet 

att komma åt applikationens loggar från utsidan. När det sker ett fel i applikationen måste bankens 

anställda IT-personal öppna upp serverloggfilen i deras WebSphere och leta fram loggmeddelanden 

som relaterar till applikationen och skicka till Waymark. Det här arbetet kommer att undersöka hur 

loggarna på bästa sätt kan läsas och presenteras, utan att logga in på bankens server och öppna dess 

loggfil. Waymarks utveklare ska kunna läsa loggen när de vill. 

1.3 Problemdefinition 

Det här arbetet började med att sätta sig in i företagets problem med loggningen samtidigt som jag 

undersökte litteratur för att skapa en ordentlig bakgrundsinformation på området. Utifrån den 

bakgrunden kunde sedan arbetet fortsätta med att lösa Waymarks problem. 

Arbetet har gått ut på att presentera en lösning för hur monitorering av loggarna kan simplifieras 

och implementeras i webbapplikationen. För att precisera vad projektet undersöker har en 

undersökningsfråga skissats ned i projektets begynnelse. Frågan ser ut som följande: 
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Hur konstrueras ett system för monitorering av informationen i loggar? 

För att kunna svara på undersökningsfrågan ovan skissades också ett antal delfrågor ned. Dessa 

pressenteras i tabell 1.1. 

 

Tabell 1.1 Delfrågor för att definiera problemet som ska undersökas 

Vilka ramverk/verktyg finns och vilka är användbara för oss? 

Hur höjer man värdet på loggar? 

Vad menas med bra i formuleringen av ”bra system för analys av information i loggar”? 

Hur ska man mäta/bedöma om ett system blir bra? 

Vilka teorier/metoder finns för att öka informationsvärdet, användandet och sökbarhet i 

dataloggar? 

Vad är lämpligt att använda i detta projekt? 

Vad förväntar sig företaget att projektet levererar och hur? 

Vilken projektprocess skall användas? 

Är det enklare att bygga ett eget system? 

 

Dessa frågor har lagt grunden till den vetenskapliga undersökning som genomförts under 

projektarbetet. Frågorna kommer besvaras längre fram i rapporten. Undersökningsfrågan kommer 

besvaras i rapportens diskussionsdel, kapitel 5. 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva undersökningen av frågeställningarna från kapitel 1.2. 

Syftet med arbetet är att hjälpa Waymark med att utforma en prototyp för monitorering av loggar 

i en externt driftad webbapplikation. Monitoreringen är tänkt att gagna bankens IT-anställda och 

Waymarks utvecklare när dessa vill eller måste läsa applikationens loggar. 

Huvudmålet med arbetet är att utveckla en prototyp som hanterar monitorering av loggar i en 

webbapplikation. Prototypen är tänkt att öka kvaliteten i webbapplikationen genom att införa 

funktionalitet som tillåter administratörer och utvecklare att läsa applikationsloggar på ett smidigt 

sätt. Projektmål för att nå det önskade huvudmålet är: 

 Hitta en passande arbetsprocess tillsammans med Waymark 

 Implementera funktionaliteten i webbapplikationen lokalt 

 Se till att det även fungerar på bankens interna system 

 Utveckla ett GUI med samma ”look and feel” som resterande gränssnitt i 

webbapplikationen 
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Som programutvecklare gäller det att acceptera att jobbet innebär större ansvar än att bara 

tillämpa de tekniska färdigheterna. Yrket innefattar också att uppträda på ett etiskt och moraliskt 

ansvarsfullt sätt för att bli respekterad som en professionell ingenjör, detta gäller inom alla 

ingenjörsyrken. Ett acceptabelt beteende är inte alltid bundet till lagar utan man måste följa andra 

riktlinjer också [3, s. 14]. Några av dessa är: 

 Respektera sekretessen för din arbetsgivare eller kund oavsett om eller inte formellt 

sekretessavtal undertecknats. 

 Inte ljuga om sin kompetens. 

 Vara medveten om immaterialrätten. 

 Inte missbruka teknisk utrustning. 

[3, s. 14] 

Projektes mål kan delas in olika faser – listat i tabell 1.2 nedan. Fas 1 och fas 2 utgör en stor del 

av projektdefinitionen som kan ses i Appendix B. Fas 1 till och med fas 3 bildar också kapitel 1 till 3 i 

den här rapporten. 

 

Tabell 1.2 Projektets faser 

Fas 1 Starten: Identifiera loggningsproblematiken i webbapplikationen genom att titta på 

källkod och bankens säkerhetsaspekter, samt att diskutera med Waymarks utveckare 

som jobbat med applikationen sedan starten.  

Fas 2 Planering: Dra igång en passande arbetsprocess. 

Fas 3 Datainsamling: Litteraturstudier och artikelläsning för att bilda en bakgrund att arbeta 

vidare på. 

Fas 4 Bygga en protoyp åt Waymark. 

 

1.5 Metoder 

I det här kapitlet introduceras både metoder som använts i arbetet som för uppsatsen. Metoder för 

att klara övriga kursmål beskrivs också. En mer detaljerad beskrivning av metoderna kommer i 

kapitel 3. 

1.5.1 Litteraturstudier 

Studien har utgått från bankens webbapplikation. Tillgången till applikationen har gett ett gyllene 

tillfälle att undersöka hur loggningsproblematiken både kan undersökas och implementeras i ett 

verkligt projekt. 

En induktiv undersökning inleddes där problemet fastslogs, mycket genom att titta på 

applikationen och samtala med utvecklarna och se vad som skulle kunna göras men också genom att 

undersöka vad andra gjort på samma område. Utifrån den inhämtade kunskapen inom loggning 

kunde också undersökningsfrågan skissas ned. 

Datainsamlingsmetoden har i huvudsak bestått av literaturstudier inom området loggning. 

Böcker som enbart beskriver loggning fanns det dessvärre få av utan i huvudsak har böcker och 

artiklar med fokus på mjukvara använts där loggning berörts och diskuterats. 
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1.5.2 Metoder för mjukvaruutveckling 

Den övergripande arbetsmetoden som använts är Scrum. Att valet föll på Scrum beror på att 

Waymark allt som oftast jobbar på det viset i sina olika projekt. De håller sig gärna till agila 

arbetsmetoder då det framförallt minimerar risken för att en utvecklad produkt hamnar i ett läge då 

den inte levererar något av de krav den borde. De agila arbetssätten tillgodoser snabb leverans 

samtidigt som man får feedback medan man utvecklar. Dagens mjukvaruprojekt är färgade av det 

agila manifestet [4] vilket lett till att industrin lämnat gamla metoder som vattenfall. 

Agila metoder jämförs ofta med vattenfallsmodellen [5]. Ur ett historiskt perspektiv är vattenfall 

en väl använd metod som går ut på att utifrån en skriven specifikation implementera kod. När 

utvecklingsfasen avslutats är det dags för testning mot specifikationen och när den väl bevisats 

fungera är det dags för produktionssättning. Den här typen av process kallas för plan-driven process, 

vilket  betyder att man måste planera och schemalägga alla aktiviteter innan man börja jobba på dem 

[3, s. 30]. Fördelen med vattenfall är att alla vet vad som ska göras och hur lång tid man har på sig. 

Dock har metoden stora nackdelar, varav en är att testningen sker först i slutet. I praktiken är det 

omöjligt att den fasen passerar smärtfritt, istället blir det arbete med att lösa de problem som 

testningen pekat ut [6, s. 183]. Arbeten som följer vattenfallsmodellen har inte heller någon som helst 

aning om vad slutkostnaden blir, just eftersom man inte får någon feedback förrän det är för sent. 

Inslag från metoden Extreme Programming eller xp har också använts. Xp är en agil 

utvecklingsmetod som inkluderar en filosofi för mjukvaruutveckling baserat på kommunikation, 

feedback, klarhet, mod och respekt. Dessutom innefattar den flertalet discipliner för att förbättra 

mjukvaruutveckling [7, s. 2]. Anledningen till att xp använts var att Waymark ville använda sig av 

några av dess grundfundament som inte ingår i Scrum. Dessa var automatiserad testning och 

testdriven utveckling. Parprogrammering är en viktig del inom xp vars syfte är att hjälpa varandra 

skriva kod. I det här arbetet har par parprogrammering implementerats, då jag haft något att 

demonstrera. Vid dessa tillfällen har jag satt mig ned med någon av beställarna för att granska och 

förklara koden. Dessa granskningar har hjälpt till att öka kvaliteten på det som utvecklats [7, s. 42].  

1.5.3 Utvärderingsmetoder 

När arbetet går mot sitt slut ska resultatet värderas och mätas. För att kunna genomföra detta måste 

metoder användas. Vad gäller prototypen kommer den i slutet av rapporten ställas mot 

kravspecifikationen. Kravet från Waymarks sida var att de vill kunna se loggarna i produktion. 

För att jag själv ska kunna bedöma protoypen kommer jag att rikta in mig på att bedöma 

systemets testtäckning. En hög testtäckning visar på att antalet buggar reducerats samt att systemet 

också håller en bra struktur med mer sammanhängade och lägre kopplad kod [8], [9]. 

Designval för att upprätthålla en enkel struktur av systemet kommer att inspireras av Kent Becks 

4 designregler [10] där fokus ligger på att skriva clean code. 

1.5.4 Metoder för att etik, sociala, ekonomiska och hållbarhetsaspekter 

Med avseende på etik, sociala, ekonomiska och hållbarhets aspekter har information sökts upp. Jag 

har valt att följa IEEE och ACM gemensamma kodex för etik och yrkespraxis inom 

mjukvaruutveckling [11]. 
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1.6 Avgränsningar 

Initialt påbörjades arbetet med att inte definiera några avgränsningar, tanken var att den iterativa 

utvecklingen skulle erhålla dessa under arbetets gång. I kapitel 6.2 presenteras de avgränsningarna 

som identifierats. 

1.7 Disposition 

Kapitel 2 går igenom relevant bakgrundsinformation som behövs för att sätta sig in i projektet och 

dess frågeställning. Dessutom ges en teoretisk beskrivning av företaget där arbetet utförts. Kapitel 3 

listar vilka metoder som använts för att lösa arbetets problemställning samt metoder som använts 

under utvecklingen av prototypen. Kapitel 4 presenterar hur arbetet med prototypen utförts. I kapitel 

5 utvärderas arbetet och resultaten för att sedan i kapitel 6 knyta ihop säcken med några avslutande 

ord. 

I appendix A kan man läsa den kod som skrivits och levererats under arbetet med prototypen, 

medan man i appendix B kan läsa projektdefinitionen som låg till grund för examensarbetet.
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2 Teoretisk bakgrund 

Det här kapitlet ämnar att beskriva loggningen som företeelse och belysa dess syfte. Relaterat arbete 

dsikuteras också. 

2.1 Loggning 

Jag tänkte inleda det här kapitlet med att introducera loggning och konkretisera vad det är för någon 

slags företeelse. Därefter kommer en beskrivning av några verktyg som finns för logghantering och 

analys. 

2.1.1 Definition av loggning 

De flesta enheter har någon form av gränssnitt för kommunikation med användaren. För datorer är 

det operativsystemet som tillhandahåller gränssnittet. Ett annat exempel är webbapplikationer, där 

kommunikationen sker genom en webbläsare. Det är dessa gränssnitt som applikationen använder 

för att kommunicera med världen utanför. Genom dessa gränssnitt kommuniceras information som 

är av nytta för den vanlige användaren. Ofta finns dock ett andra gränssnitt, där en annan typ av 

information kommuniceras. Både hårdvara och mjukvara gillar att spara undan information om dess 

olika tillstånd och handlingar. Den informationen är sällan användbar för den vanlige användaren, 

därför krävs ett andra gränssnitt för den kommunikationen. 

Loggning är processen för att spara undan en applikations handlingar och tillstånd till ett sekundärt 

gränssnitt [2]. 

Definitionen beskriver vad som ska loggas och vart. Men vad menas med handlingar och tillstånd 

i en applikation? Det ska sparas undan till ett sekundärt gränssnitt, vilket kan vara en fil, en 

webbservice, email, etc. Det är inte så viktigt vad det är för typ av gränssnitt, det enda viktiga är att 

det klassas som ett sekundärt gränssnitt. Bruce Eckel generaliserar sin definition genom att säga att 

loggning är processen för att rapportera information om ett exekverande program [12]. 

De användare som är intresserade av loggen kan vara det på grund av olika orsaker. Loggen kan 

nämligen användas för att diagnostisera applikationen i fråga eller för att skapa statistik relaterat till 

användandet av applikationen. Som exempel, en loggfil kan användas för att hitta användarmönster 

utifrån en mer affärsmässig synvinkel. 

2.1.2 Loggmeddelanden 

Man kan enkelt beskriva ett loggmeddelande som någonting en dator, annan enhet eller mjukvara 

genererar efter någon sorts event. Vilket slags event det rör sig om beror på meddelandets ursprung. 

Ursprungen kan variera, hårddiskar genererar loggar när den fallerar och brandväggar kan generera 

loggar för sin trafik, medan en webbserver ofta loggar information när en användare hämtar en 

webbsida. Ett loggmeddelande är uppbyggt av olika komponenter, där den första komponenten är en 

tidsstämpel, dvs. det exakta klockslaget för när meddelandet genererades. Stämpeln kan se ut på olika 

sätt. Vanligt är den följer någon internationell standard för att minimera risken för missförstånd. 

ISO8601 är ett exempel på en sådan standard. Loggmeddelanden innehåller också någon form av 

data, oftast ett kort men kärnfullt meddelande som beskriver vad som hänt [2]. 

Loggmeddelanden klassificeras oftast efter några generella kategorier eller prioriteringar. 

Exempel på dessa är INFO, DEBUG, WARNING och ERROR. DEBUG t.ex. används flitigt i 

mjukvaruutveckling för att felsöka och identifiera problem i koden. De olika prioriteringarna visar 

vilka handlingar och tillstånd som är viktigare än andra. Tidsstämpeln tillsammans med 



8 | Teoretisk bakgrund 

 
 

loggningsnivån används när en logg genomsöks. Med hjälp av dem kan man lättare hitta det man 

söker. 

Hur ser då ett loggmedelande ut? Det finns ett antal standarder att följa, men det är helt valfritt. 

CLF är ett exempel på en sådan standard och ELF en annan. Fördelen med dessa format är att 

logganalyseringsprogram känner till dessa och kan därför tolka informationen. 

Meddelanden ska gärna innehålla tillräckligt med information, för att enkelt kunna diagnostisera 

problem i applikationen. Ibland räcker det med ett vanlig textsträng som förklarar vad som hänt. Men 

det är ofta bra att addera information, nu är vi inne på tillstånd, som variabler som påvisar relevanta 

värden vilka kan förklara varför loggmeddelandet genererats. Exempel på detta kan vara följande två 

loggmeddelanden från tabell 2.1. 

 

Tabell 2.1 Två loggmeddelanden 

2015-05-05 08:15:47 INFO - AbstractExportJob - Deleted old output file 

2015-05-05 08:15:47 INFO - AbstractExportJob - Deleted old output file 

exports\country_SMOKE_TEST_20150512_152241.csv 

  

Första meddelandet säger att en fil tagits bort, medan den andra också säger vilken fil som tagits 

bort. Att inkludera filnamn eller andra attribut är alltid bra när ett loggmeddelande skrivs, just för att 

det förenklar läsningen av loggen i framtiden. Det är lättare att avgöra om den här händelsen, en 

borttagning av en fil i det här fallet, är relevant eller inte. Extra information är bra,  men man ska dock 

se upp med hur mycket information som skrivs till loggen, blir det för mycket växer loggens storlek 

snabbt, vilket kan skapa prestandaproblem istället. Ibland väljer man som utvecklare att inkludera 

ett stack trace i ett loggmeddelande. Det finns ibland en poäng med det, men det tillvägagångsättet 

leder snabbt till att loggfilen blir väldigt stor. 

2.1.3 Är loggning underskattad? 

Under datainsamlingen visade det sig att många källor beskrev loggning som en företeelse som 

gemeneman ofta fuskade med i sina projekt. Ett exempel, som jag hittade i boken Logging and Log 

Management, beskrev hur loggningen i ett projekt ignorerats ända tills att någon användare eller 

administratör upptäckt att diskutrymmet höll på att ta slut, och loggarna togs bort för att frigöra 

utrymme, vilket man inte ska göra, eftersom det med stor sannolikhet fanns svar i loggen om varför 

diskutrymmet höll på att ta slut [13, s. 16]. 

Det är ofta på det viset loggningen hanteras. Man loggar viss information, men man värderar den 

inte särskilt högt. Då är den självklara fråga som man måste ställa sig varför loggning är underskattat? 

Enka svaret är att logganalyserig inte är speciellt roligt att syssla med [13, s. 134]. Nuförtiden finns 

det speciella program som hanterar loggarna på ett mer lätthanterligt sätt. Dessa program kan söka 

av en logg och presentera dess innehåll visuellt med diagram och grafik för att den ska bli mer 

lättläslig och därmed roligare att analysera. 

2.2 Logghanteringsverktyg 

Många verktyg finns för att hantera loggar. Verktygens sätt att presentera loggarna har varit särskilt 

intressant att titta på, för att se om det skulle kunna vara något som passar in i webbapplikationen 
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som Waymark utvecklar. Verktyg som har undersökts och testats under projektets inledande fas är 

följande: 

 ELK – ElasticSearch, Logstash, Kibana 

 Apache Flume 

 Fluentd 

 Chainsaw 

Det dessa verktyg har gemensamt är att de är lätta att sätta upp. ELK stacken har varit populär 

under några år just för att den förenklar det mesta, Jens Kühnel kallar Logstash för logghanteringens 

svar på den schweiziska armékniven [14, s. 54]. ELK är en open-source stack där Logstash används 

för att samla ihop och hantera loggfiler. ElasticSearch sköter indexering och kibana används för att 

visuellt presentera informationen [15]. Låt oss säga att ett företag vill samla in alla loggar på ett och 

samma ställe för att underlätta analysering. Detta problem kan då lösas med ELK stacken, då den kan 

sammanföra loggar från företagets alla möjliga tänkbara källor som webbservrar, mailservrar, 

databasservrar, etc. till en central plats. Därifrån kan Kibana användas för att visuellt presentera 

loggarna. Kibana är ett webbgränssnitt som sköter visualiseringen på ett mycket tilltalande sätt. 

Exempel på detta kan ses i figur 2-1. 

 

Figur 2-1 Kibana vy [15] 

Tipset från beställarna var att undersöka ELK stacken, eftersom den skulle lösa problematiken 

med Waymarks loggar från banken. Undersökningen visade snabbt att det krävs en agent eller 

service, ofta kallas shipper, för att kunna skicka loggmeddelanden till en central loggserver från 

grundkällan. 

Apache Flume och Fluentd är ett andra verktyg för att skicka vidare loggar. Verktygen kan kopplas 

med ElasticSearch och Kibana på samma sätt som Logstash. Verktygen gav inte mig mycket mer än 

vad Logstash redan gjort. 

Chainsaw, ett Java-baserat GUI-verktyg för att analysera loggfiler genererade av Log4J [16], var 

väldigt intressant att studera. Verktyget är också open-source och listar loggarna på ett mer 

traditionellt sätt, enligt en tabell där varje rad representerar ett loggmeddelande. 

2.3 Bygga ett bra system 

Undersökningsfrågan går ut på att ta reda på hur man konstruerar ett bra system. För att kunna 

genomföra det måste först begreppet system definieras. Sommerville använder sig av följande 

definition i sin bok Software Engineering:  
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Ett system är en målmedveten samling sammanhängande delar, av olika slag, som arbetar 

tillsammans för att uppnå ett visst mål [3, s. 266]. 

Med det i åtanke ska alltså systemet som ska konstrueras bestå av flera sammanhängande delar. 

Konkret i det här fallet är webbapplikationen systemet medan logghanteringen är en av alla 

sammanhängande delar. Jag kommer dock i den här rapporten blunda för applikationen i sin helhet 

och enbart fokusera på loggningen. Loggnigshanteringen blir sitt egna system som vi redan här kan 

anta kommer bestå av flertalet egna sammanhängande delar. Antalet delar och dess beroenden till 

varandra  är viktiga när man bedömer systemets komplexitet eller med andra ord, när man bedömer 

hur bra systemet är. För att på ett rättvist sätt kunna mäta och bedöma hur bra ett system är måste 

man bedöma systemets komplexitet. 

Testtäckning visade sig vara en bra metod för att bygga bra system, därför har jag valt att använda 

mig av testtäckning som mätningsmetod, mer om detta i kapitel 3.3.1. 

2.4 Relaterat arbete 

Relaterat arbete har också hittats, dock med lite annorlunda infallsvinkel på loggning. Följande 

undersökning har hjälpt mig med mitt arbete. 

2013 skrev Jens Kühnel rapporten ”Centralized and structured log file analysis” [14]. Rapporten 

ger en överblick över Open Source verktyg för att konvertera en ostrukturerad logg till en strukturerad 

logg och olika sätt att transportera loggen till en central analysering och lagringsplats. 

2.5 Sammanfattning 

Ett loggmeddelande är någonting som genererats av någon enhet eller system för att notera att 

någonting har hänt. Loggmedelanden består oftast av flera stycken komponenter. Typexempel på 

dessa är en tidstämpel, en nivå eller prioritering och någon form av text som beskriver händelsen. 

Förundersökningen har också visat att loggning är en företeelse som många utvecklare 

proskatenerar med och inte alltid finner värdefullt, medan andra programmerare inte skulle klara sig 

utan den.  

Loggar kan ses utifrån två perspektiv, nämligen för att avsöka systemet efter kodfel eller för att 

analysera användarmönster. 
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3 Metoder 

Det här kapitlets syfte är att ge en överblick över vilka metoder som använts under arbetet. 

Vetenskapligheten i rapporten grundar sig i problemställningen som skrevs ned efter projektets första 

fas, där jag fick insyn i applikationens loggning och vilka problem som relaterade till den i produktion. 

För att kunna besvara problemställningens huvudfråga och dess medföljande delfrågor måste 

metoder användas. Metoder ger inga svar av sig självt men öppnar upp en väg som leder fram till en 

lösning. De metoder som valdes att användas i det här projektet var en datainsamling där relaterat 

arbete observerades för att se hur dem löst de problem som det här arbetet adresserar.  

Eftersom arbetet utförts på ett företag med insyn i ett mjukvaruprojekt där loggningen varit ett 

problem ansågs valet av metoden fallstudie passande. En fallstudie är en forskningsmetod som 

fokuserar på ett enda fall, bankapplikationen i det här fallet, och syftar till att ge djupgående 

kunskaper inom det område man undersöker. 

3.1 Förstudien 

I samband med projektets start inleddes en förstudie där information inhämtades, främst från böcker 

och artiklar på nätet. Agil utveckling med scrum och xp samt programmering med Wicket studerades 

eftersom dessa tekniker skulle appliceras i projektet. 

3.2 Observationer 

Det som observerats under projektet har handlat om hur handledare och beställare resonerat i de 

olika frågorna som uppstått under projektets gång. Deras erfarenhet har jag betraktat som värdefull 

och därför tagit hänsyn till när nya idéer spånats fram och genomförts.  

Främst har observeringen skett genom diskussioner där jag deltagit och ställt frågor.  

3.3 Metoder för mjukvaruutveckling 

Waymark, företaget där arbetet genomförts, ställde krav på hur arbetet med prototypen skulle se ut. 

3.3.1 Scrum 

Valet av Scrum bestämdes av företaget. Metoden är vanligt förekommande i deras projekt och passade 

in bra på examensarbetet, eftersom att den alltid genererar en slutprodukt. Scrum bygger på att ta 

beslut utifrån vad man vet. Scrum är en iterativ, inkrementell metod som optimerar förutsägbarheten 

och kontrollrisken [17]. 

Scrumprocessen ser ungefär likadan ut överallt på alla arbetsplatser och bygger på att ett 

utvecklingsteam, i mitt fall är jag själv, utvecklar en produkt åt en beställare. Finns också en Scrum 

Master som leder arbetet framåt och ser till att teamet följer Scrums teorier och regler. I det här 

projektet har handledaren haft den rollen, samtidigt som andra på företaget agerat beställare eller 

produktägare. 

Arbetet har skett iterativt i sprinter. En backlog har använts, där olika ”tasks” definierats och satts 

upp under TODO eller In Progress. När en task slutförts har den hamnat under kolumnen ”Peer 

review”, väl där har handledaren fått granska det som gjorts och gett sin feedback. Utifrån det 

samtalet bestäms också nästa task som ska göras och hur den ska se ut. Man kan säga att en sprints 

output agerar input till nästa sprint på ett naturligt vis. 
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Figur 3-1 Scrum tavlan, tidigt stadium 

Backloggen som kan ses i figur 3-1, är ett inslag i Scrum, som underhålls lika länge som produkten 

existerar. Här listas funktionaliteter, krav och förbättringar som ska slutföras innan produkten 

släpps. 

3.3.2 Extreme Programming 

Arbetet har också innehållit inslag av Extreme Programming. XP och Scrum har mycket gemensamt, 

dock innehar Scrum inga ingenjörsmässiga metoder, vilket XP har. Testdriven utveckling och fokus 

på automatiserad testning utgör en stor del av XP. Dessa metoder implementerades i detta projekt på 

grund av företagets principer. Waymark värderar metoderna högt, eftersom det ger dem möjlighet att 

utveckla högkvalitativa produkter, där scope kan justeras efterhand och feedback kan tas in från 

slutanvändare under utvecklingens gång. 

Tester kan ses som en pyramid, där Unit-tester eller enhetstester utgör basen för testningen. 

Enhetstester testar bara en komponent eller en metod åt gången, vilket leder till att många sådana 

tester skrivs. Högst upp i pyramiden har vi UI-tester, tex. Selenium. Dessa tester är långsamma, till 

viss mån onödiga och svåra att underhålla när de skrivs i för stor utsträckning. Bankapplikationen 

bygger vyn med ramverket Wicket. Wicket tillhandahåller testklassen ”WicketTester” och är en form 

av UI-test. Det man vill åstadkomma med UI-tester är att simulera slutanvändare, och detta är möjligt 

eftersom dessa tester kan utföra operationer på DOM-element genom deras id:n. T.ex. kan man då 

skriva ett test där en knapps id används för att simulera en knapptryckning [18].  

Mellanlagret i en testpyramid innefattar intergrationstesterna. Den sektionen utför tester på olika 

enheter eller units som grupperats samman för att bilda ett större block eller kanske ett helt system. 

Intergrationstesterna kollar hur väl komponenterna fungerar tillsammans [18, s. 117]. Figur 3-2 visar 

hur pyramiden ser ut. 
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Figur 3-2 Testpyramiden [19] 

 

Arbetet har tillämpat CI och använder Jenkins till detta. Ett flöde som beskriver detta kan se ut 

som följande figur (3-3). 

 

 

Figur 3-3: Flödet från utvecklingsmiljö till integration server 

CI bygger på att utvecklarnas egna kopior av källkoden sammanförs eller ”mergas” ihop, gärna flera 

gånger om dagen. Figur 3-3 visar en lokal utvecklingsmiljö, t.ex. IntelliJ där en utvecklare skriver sin 

kod. När utvecklaren känner sig färdig med koden utför denne en commit följt av en push. Därefter 

tar versionshanteringsverktyget arbetet i egna händer och sammanför koden med den redan 

befintliga mainline koden som då ligger på en server. Jenkins snappar upp den nya kodbasen och 

utför ett automatiserat bygge. Den här metoden leder till att alla utvecklares kod sammanförs på 

daglig basis vilket reducerar risken för att bygget inte lyckas längre fram. 

Diagrammet i figur 3-3 visar också att man kan hämta hem eller ”pulla” ned mainline-koden till 

sina lokala miljö, vilket leder till att man hela tiden har den senaste kodbasen. 

3.4 Utvärderingsmetoder 

Under arbetes gång peer reviewas koden av både handledaren och beställare. Mindre granskningar 

har genomförts efter avklarad sprint tillsammans med handledaren medan en mer omfattande 

utvärdering genomförts innan produktionsättning tillsammans med beställarna. Att låta koden 

granskas av andra utvecklare är en bra metod för att hitta defekter men tanken är att testningen ska 

se till att koden fungerar som den är tänkt. Granskningarna är mer tänkt att öka kvaliteten av koden 

inför produktionsättning samt se till att inget onödigt produceras. Man kan se utvärderingen som ett 

komplement till den traditionella testningen. 
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3.5 Metoder för kvalitetsmätning 

För att kunna bedöma om systemet blir bra måste en modell för mätning införas.  

3.5.1 Testtäckning 

En hög testtäckning tyder på att systemet har en bra struktur och få buggar. Den testdriva 

utvecklingen ska se till att testtäckningen håller sig på en hög nivå.  

Den testdriva utveckligen ser till att allting testas. Det är inte orealistiskt att uppnå 100% 

testtäckning genom att praktisera TDD. Om man skriver sina tester först anpassas koden till att bli 

testbar. Det gäller alltså att designa sin kod till att bli testbar [18, s. 13].  

3.5.2 Simpel design 

Kent Becks 4 regler för simpel design ska användas under utvecklingen. Dessa regler är följande: 

 

Tabell 3.1 Kent Becks 4 regler för en simepl design [10] 

Alla tester ska gå igenom 

Koden ska tala för sig självt 

Ingen duplikation 

Reducera antalet element om det är möjligt 

 

3.5.3 Beställarens krav 

Någon slutgiltig granskning tillsammans med beställarna är inte tänkt att genomföras. Den 

återkommande utvärderingen under utvecklingen ska se till att systemet gör det den ska, d.v.s. lyckas 

monitorera loggarna. För att systemet ska kunna klassas som godkänt krävs det att kravet uppfyllts. 

3.6  Etik och hållbarhet 

Högskoleförordningen och dess nationella mål säger att studenten efter ett genomfört examensarbete 

skall ha visat upp sådana kunskaper och förmågor som krävs för att självständigt arbeta som 

högskoleingenjör [20]. Dem flesta av målen bör bakas in av sig självt i rapporten dock finns det mål 

som säger att studenten skall visa förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. För att kunna genomföra detta har jag valt att leta 

upp referenser att använda mig av.  

Två stora organisationer, ACM och IEEE-CS, har tillsammans skrivit ned en kodex att följa när 

det gäller etik och yrkespraxis inom mjukvaruutveckling. Den korta versionen av kodexen är listad i 

tabellen nedan. Den längre versionen inkluderar ett antal klausuler som beskriver hur principerna 

följs. 

 

Tabell 3.2 Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice [11]. 

1 Mjukvaruingenjörer ska konsekvent agera med allmänhetens intresse. 
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2 Mjukvaruingenjörer ska agera på ett sätt som är i bästa intresse för deras klient och 

arbetsgivare i överensstämmelse med allmänintresset. 

3 Mjukvaruingenjörer ska se till att deras produkter uppfyller de högsta professionella 

standard möjliga. 

4 Mjukvaruingenjörer ska upprätthålla integritet och oberoende i sin yrkesmässiga 

bedömning. 

5 Mjukvaruingenjörs-chefer och ledare ska stå för ett etiskt förhållningssätt till 

hanteringen av mjukvaruutveckling och underhåll. 

6 Mjukvaruingenjörer ska främja integritet och anseende för yrket i överensstämmelse 

med allmänintresset. 

7 Mjukvaruingenjörer ska vara rättvisa mot och stödjande av deras kollegor. 

8 Mjukvaruingenjörer ska deltaga i ett livslångt lärande när det gäller utövandet av sitt 

yrke och främja ett etiskt förhållningssätt för utövandet av yrket.  

  

Reglerna enligt tabell 3.2 är tänkta att efterföljas. Med hänsyn till den hållbara utvecklingen har 

valt att bedriva projektet på ett sätt som inte skadar miljön, klimatet och naturens resurser [21]. Jag 

kommer att åka kollektivt till arbetet. Eventuella möten på banken ska också ske med hjälp av 

kollektivtrafiken. Möten med handledare från KTH placeras efter de deltagandes positioner. 

Dessutom vill jag se till att koden som produceras ska vara effektiv för att inte belasta bankens 

serverhall och därmed minska energiåtgången. 

Vad gäller ekonomi och arbetsmiljö aspekten av arbetet diskuteras den i rapportens sista avsnitt, 

kapitel 6.4. Där har jag valt att utgå från Unionens råd och stöd kring arbetsmiljö [22].  
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4 System för monitorering av loggar 

I det här kapitlet presenteras arbetet med prototypen. Vilka val som tagits och hur arbetet genomförts 

för att möta målen. 

Eftersom att jag snabbt upptäckte att alla dessa verktyg som fanns att tillgå för att fånga upp 

loggar och skicka vidare till en central plats för analys och lagring inte gick att implementera pga. 

bankens säkerhet skiftades fokus till att skapa något eget. Efter diskussion med min handledare på 

företaget och beställarna hamnade fokus på att via webbapplikations GUI kunna läsa loggarna. Detta 

kräver att man befinner sig på banken och ansluter sig till applikationen och loggar in med en specifik 

behörighet. Behörigheten är den som Waymarks utvecklare samt några av bankens IT-ansvariga har, 

d.v.s. vanliga användare ska inte kunna läsa loggen. De behöriga användarna kan logga in och klicka 

sig fram till loggsidan och därifrån kunna söka sig genom loggen. Vyn i applikationen är skriven i 

Wicket vilket är ett ramverk som låter dig utveckla webbapplikationer utifrån vanlig OO java 

programmering. Wicket består av vanlig java och vanlig html samt meningsfulla abstraktioner [23, s. 

11]. Vyn kommunicerar med en service vars uppgift är att läsa loggarna från disken och skicka 

informationen tillbaka till vyn. Den slutliga källkoden för loggsidans GUI samt servicen finns att läsa 

i Appendix A. 

4.1 Utvecklingsmiljö 

Utvecklingen har skett från en Windowsmaskin med program som Intellij, GIT och Maven. Här 

kommer en kort beskrivning av de olika programmen. 

4.1.1 IntelliJ IDEA 

Rekommendation från företaget var att använda IntelliJ IDEA för utvecklingen av prototypen. IntelliJ 

är en IDE som skapats av JetBrains. Min erfarenhet sedan tidigare av programmet var nästan intill 

obefintligt då jag använt NetBeans och Eclipse som mina främsta miljöer. IntelliJ erbjuder riktigt bra 

ramverkssupport med flera inbyggda verktyg som versionshantering och byggverktyg. Att skriva 

HTML och CSS är inte heller något problem [24]. Gratisversionen har använts och fungerat mycket 

bra. 

4.1.2 GIT 

Versionshanteringssystemet Git har använts till den här webbapplikationen sedan arbetet drogs igång 

2012. Inför examensarbetet skapades en separat branch där arbetet kunde verka utan risk för att råka 

förstöra något på mastern där övrig utveckling sker. Git är ett distribuerat versionshanteringssystem 

vilket betyder att kodrepot inte går att hitta på en specifik nod utan den är utspridd över flera noder. 

Varje utvecklare har en komplett kopia av kodbasen och dess historik lokalt på sin dator. Git är från 

början versionshanteringssystemet för Linux. Git är väl intergrerat i IntelliJ, vilket underlättat 

arbetet. 

4.1.3 Maven 

Byggverktyget Maven är intergrerat i Intellij och hanterar de olika beroenden som applikationen 

använder sig av. När ett beroende hittas, t.ex. när ett ramverk refereras i koden, laddar Maven ned de 

nödvändiga biblioteksfunktionerna till ett lokalt repo på utvecklarens dator. Maven är utvecklat av 

Apache Software Foundation och använder sig av en XML-fil som kallas för POM. I POM-filen 
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beskrivs bygget och dess externa beroenden [25]. Under ett bygge kan också automatiska tester köras. 

När bygget körts klart och lyckats har en ny fil, t.ex. en Jar eller War, packeterats utifrån källkoden. 

4.2 Konfiguering av Log4J 

Loggningen i webbapplikationen använde sig av Log4J. I testmiljön loggades information till 

standard out medan den i produktion lät WebSphere fånga upp applikationens loggmeddelanden och 

spara undan dem i sina egna loggfiler. För att läsa dessa loggar var WebSphere-konsolen tvungen att 

öppnas. Figur 4-1 visar servens loggfiler. Problemet med dessa loggfiler är att de inehåller massa 

loggmeddelanden, inte bara de applikation specifika. 

 

  

Figur 4-1 WAS (WebSphere Application Server) konsolfönster 

Log4J är vanligt förekommande och kan klassas som standardvalet för loggning, detta trots att 

Java innehar ett inbyggt paket för loggning (java.util.logging). Ramverket har en 

konfigurationsfil i applikationen som definierar loggappenders. En appender bestämmer vilka slags 

loggmeddelanden som ska fångas och vart de ska sparas undan. Konfigurationsfilen i den här 

applikationen är en propertiesfil, men kan också vara en xmlfil, som beskriver hur loggningen ska 

sättas upp. Man kan deklarera flertalet appenders om man vill det, men vanligt är att logga till 

standard output vilket ger samma funktionalitet som en println i Java. 

Den allra första iterationen gick ut på att konfigurera Log4J. Från att bara innehållit en konsol-

appender adderades nu en filappender, d.v.s. en appender som skriver till en fil på disk. Senare under 

arbetes gång har konfigurationsfilen ändrats efter önskad funktionalitet. Konfigureringar som 

genomförts var att kunna rotera filen baserat på tid, t.ex. för varje ny dag skapas en ny loggfil. Den 

gamla filen sparas för en viss tid, t.ex. en månad, för att sedan tas bort. En annan viktig konfigurering 

var att specificera var filerna ska sparas på disken. Efter överläggning med utvecklarna på Waymark 

kom vi fram till att det enklaste var att programmatiskt ange en relativ sökväg i webbapplikationen. 

Inom applikationen har man rättighet att skriva. 

Appendern som till slut valdes var “DailyRollingFileAppender”, som tvärt emot sitt namn kan 

konfigureras att rotera när som helst. I det här fallet roteras den en gång om dagen i produktion, men 

under utvecklingen laborerade jag mycket med roteringen för att snabbt kunna se resultat. 

Problemet med den här appendern var att den inte kunde radera gamla loggar. Funktionaliteten 

som söktes var att en loggfil automatiskt skulle tas bort efter önskad tid. I produktion tänkte vi att 
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den bör tas bort efter 3 månader. Anledningen till att man vill rensa upp bland loggarna är självklar, 

om man bara skapar nya loggfiler och aldrig tar bort någon kommer diskutrymmet käkas upp. Detta 

var dock inget problem inför den första leveransen, eftersom en andra leverans också skulle hinnas 

inom projekttiden. 

Inför version 1.0 av systemet såg vår filappender ut som följande. 

 

Tabell 4.1 Några rader från log4j.properties-filen där filappendern konfiguerats 

log4j.rootLogger=INFO,Stdout,FileOnDisk 

log4j.appender.FileOnDisk=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender 

log4j.appender.FileOnDisk.File=lima_logs/application.log 

log4j.appender.FileOnDisk.layout=org.apache.log4j.PatternLayout 

log4j.appender.FileOnDisk.layout.conversionPattern=%d{ISO8601} %-5p %c 

~ %m%n 

log4j.appender.FileOnDisk.Threshold=WARN 

log4j.appender.FileOnDisk.DatePattern='.'yyyy-MM-dd 

 

 

Borttagning av gamla loggfiler blev huvudfokus inför den andra leveransen. Jag experimenterade 

med olika alternativ som Log4J och Log4J extras, erbjuder men upptäckte att om man bytte till en 

appender, som låt oss säga kunde ta bort loggar, tappade man annan funktionalitet istället som när 

och hur den roterar. Alternativen var att skapa ett schemalagt jobb som tog bort föråldrade loggar och 

behålla den nuvarande konfigueringen eller att skriva en egen appender. Valet föll på att skriva ett 

schemalagt jobb med ramverket Quartz [26] eftersom jobbet med att skriva en egen appender vid den 

här tidpunkten skulle tagit för lång tid samtidigt som de tillgängliga appendrarna inte kunde möta 

mina behov. Med Quartz kunde jag skriva något precis som jag ville ha det. 

Quartz erbjuder funktionalitet likt ett cronjobb för Unix-system, men för Java-plattformen. Med 

hjälp av ramverket kunde jag skriva ett jobb som anropas en gång varje dag. Jobbet scannar av logg-

directoryt och kollar när loggfilerna senast modifierades, dvs. när de seanst skrivits till. Om det var 

över 3 månader sedan en fil senast modifierats tas den automatiskt bort. Jobbet och dess tillhörande 

test kan ses i Appendix A. 

4.3 Utveckling 

Testning av koden har skett igenom hela projektet, eftersom detta är en viktig del av xp och ett krav 

från företaget. Testdriven utveckling eller TDD bygger på att skriva enhetstest innan själva enheten 

skrivits. TDD innebär också att intergrationstester och användartester ska följa efter enhetstester. 

Som utvecklare är det inte heller bra att pusha koden innan testerna körts och lyckats. När koden 

comittats och pushats upp via GIT fångar Jenkins upp den nyligen comittade ändringen och drar 

igång ett automatiserat bygge. Jenkins är en intergrationsserver som bygger, testar och kan även köra 

andra schemalaggda jobb. 

För att testa loggningstjänsten används det virtuella filsystem JIMFS, som är utvecklat av Google. 

Med hjälp av JIMFS kan alla I/O operationer mot loggfiler testas genom att mocka filsystemet. JIMFS 

stödjer nästan hela java.nio.file-paketets API, vilket använts i loggningstjänsten för att kuna läsa 

loggfilerna [27]. Paketet består av interfaces och klasser som JVM använder för att behandla filer, 

filattribut och filsystem [28]. För att testa loggningstjänsten skapades en testklass, där temporära 

filer skapas på det mockade filsystemet. Det är mot dessa filer testerna körs. Hur testet och 

implementation ser ut finns att läsa i sin helhet i Appendix A. I tabell 4.2 kommer ett exempel på hur 

testmetoder kan se ut. 
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Tabell 4.2 LoggingServiceImplTest exempel metoder 

@Before 

    public void setUp() throws Exception { 

        dayBeforeYesterday = LocalDate.now().minusDays(2); 

        LocalDate yesterday = LocalDate.now().minusDays(1); 

 

        fs = Jimfs.newFileSystem(); 

        Path logDir = fs.getPath(".", 

LoggingServiceImpl.LIMA_LOGS_DIR); 

        Files.createDirectories(logDir); 

 

        yesterdaysLog = LOG_FILE_NAME_PREFIX + 

yesterday.toString(LOG_FILE_DATE_FORMAT_SUFFIX); 

        dayBeforeYesterdaysLog = LOG_FILE_NAME_PREFIX + 

dayBeforeYesterday.toString(LOG_FILE_DATE_FORMAT_SUFFIX); 

 

        writeLog(logDir, 

                 LOG_FILE_NAME_PREFIX, 

                 LATEST); 

        writeLog(logDir, 

                 yesterdaysLog, 

                 YESTERDAY); 

        writeLog(logDir, 

                 dayBeforeYesterdaysLog, 

                 DAY_BEFORE_YESTERDAY); 

 

        service = new LoggingServiceImpl(fs); 

    } 
 

@Test 

    public void find() throws Exception { 

        List<String> actual = service.find(); 

 

        assertThat(actual.size(), is(3)); 

    } 

 

    @Test 

    public void find_byDate() throws Exception { 

        List<String> actual = service.find(dayBeforeYesterday); 

 

        assertThat(actual.size(), is(1)); 

        assertThat(actual.get(0), is(dayBeforeYesterdaysLog)); 

    } 

 

Testerna skrevs en efter en, och samtidigt växte själva serviceklassens metoder fram. Metoderna 

som testerna kallar på visas i tabellen nedanför. Koden här är refaktoriserad, vilket lett till att vissa 

block med kod isolerats ut till egna privata metoder. Koden i sin helhet finns att titta på i appendix A. 

 

Tabell 4.3 LoggingServiceImpl find() metoder 

@Override 

    public List<String> find() { 

        return findImpl(new AllLogFilesFilter()); 

    } 

 



20 | System för monitorering av loggar 

 
 

    @Override 

    public List<String> find(final LocalDate date) { 

        if(date == null) { 

            throw new IllegalArgumentException("Date may not be null"); 

        } 

        return findImpl(new LogFilesByDateFilter(date)); 

    } 

 

    private List<String> findImpl(DirectoryStream.Filter<Path> filter) 

{ 

        Path logDir = getLogDir(); 

        try { 

            DirectoryStream<Path> logFiles = 

Files.newDirectoryStream(logDir, filter); 

            return getLogNames(logFiles); 

        } catch (IOException e) { 

            LOG.warn("Failed to list log files in " + logDir, e); 

            return Collections.emptyList(); 

        } 

    } 

 

För användargränssnittet har ett Wickettest skapats som startar loggpanelen på loggsidan och kollar 

om den renderats. För att genomföra detta har ramverket Mockito använts. Mockito är en påbyggnad 

av JUnit och möjliggör mockning av objekt. Hur den klassen ser ut kan ses i följande tabell.  

 

Tabell 4.4 WicketTester exempel 

package se.waymark.bespin.webapp.panels.system; 

 

import … 

 

public class LogPanelTest { 

 

    public static final String PANEL_ID = "id"; 

 

    @Test 

    public void testRender() { 

        WicketTester tester = 

BespinWicketTester.loggedInAsWithLoggingService(mockService(), 

                                                                              

Role.SYSTEM_MANAGER_STRING); 

        tester.startComponentInPage(new LogPanel(PANEL_ID)); 

        tester.assertVisible(PANEL_ID); 

    } 

 

    private LoggingService mockService() { 

        LoggingService service = mock(LoggingService.class); 

 

        

when(service.find()).thenReturn(Collections.<String>emptyList()); 

        return service; 

    } 

 

} 
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För arbetet med att ta bort föråldrade loggar skapades ett schemalagt jobb. När man börjar att jobba 

med ett nytt ramverk som man inte har koll på hur det fungerar, är det extra bra att praktisera TDD. 

Genom att testa sig fram med ett ramverk, lär man sig hur implementationen och hur dess API 

fungerar. När jag jobbade med Quartz, skippade jag dess dokumentationen och gick direkt på att 

testa. Hur setup metoden och ett test ser ut, kan ses i tabellen nedan. 

 

Tabell 4.5 LogFilesCleanupJobTest exempel metod 

@Before 

    public void setUp() throws Exception { 

        

Logger.getLogger(LogFilesCleanupJob.class).setLevel(Level.FATAL); 

        fs = Jimfs.newFileSystem(); 

        logDir = fs.getPath(".", LoggingService.LIMA_LOGS_DIR); 

        Files.createDirectories(logDir); 

 

        ageLimit = System.currentTimeMillis() - 

LogFilesCleanupJob.MAX_AGE_MILLISECONDS; 

    } 
 

@Test 

    public void execute_happyPath() throws Exception { 

        Path oldFile = writeLog(logDir, "oldFile", "old content, time 

to remove"); 

        Path newFile = writeLog(logDir, "newFile", "new content, do not 

remove"); 

 

        LogFilesCleanupJob mockObject = Mockito.spy(new 

LogFilesCleanupJob(fs)); 

        

when(mockObject.getLastModifiedTime(oldFile)).thenReturn(ageLimit - 

MARGIN); 

        

when(mockObject.getLastModifiedTime(newFile)).thenReturn(ageLimit + 

MARGIN); 

 

        //SUT 

        mockObject.execute(); 

 

        verifyOnlyOneFileLeft(newFile); 

    } 

  

Hur den relaterade implementationsklassen ser ut finns att läsa i Appendix A. 
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5 Utvärdering av prototyp 

I det här kapitlet presenteras resultaten tillsammans med en diskussion, undersökningsfrågan 

besvaras under kapitel 5.3. 

5.1 Testtäckning 

För att kunna utvärdera prototypen och avgöra om det blivit bra eller inte måste metoden för att 

kunna bedöma systemet användas. De metoder som används är dels att beräkna testtäckningen. 

Testernas täckning säger inte bara hur mycket av koden som testas. Är täckningen hög, vet man också 

att eventuella buggar reducerats ned. Dessutom vet man att systemets struktur också håller bra 

kvalitet. Testtäckningen ska gärna ligga nära 100 % som diskuterats i kapitel 3.4.1. 

Jag lät det inbyggda testtäckningsverktyget i IntelliJ beräkna fram resultatet. Verktyget visar till 

och med vilken kod som inte testas, vilket är bra om man vill höja sin täckning. Här redovisas 

resultatet i tabell 5.1. 

scheduled.logs 100% 75% 80% (32/40) 

logging 100% 100% 82% (33/40) 

 

I det schemalagda jobbet testas inte en av konstruktörerna, samt två catch-block. I 

loggningservicen testas inte en if-sats samt två catch-block. Dessa missar skulle kunna åtgärdas 

framöver för att uppnå en testtäckning närmare 100%, men jag har inte prioriterat det. Resultatet är 

högt, vilket pekar på att systemets buggar reducerats ned samt att systemets design håller bra struktur 

enligt resonemanget i kapitel 3.3.1. 

5.1.1 Beställarens yttrande 

Täckningen kan inte ensamt avgöra om systemet är bra eller inte. Om beställaren är nöjd ger det också 

en indikation på om systemet är bra. De rapporter jag fått från Waymarks utvecklare är att systemet 

fungerat bra på bankens miljö och levererat loggar som varit till nytta för den fortsatta utvecklingen. 

5.1.2 Design av kod 

När det gäller designval, valde jag att arbeta efter att skriva ren kod efter de 4 reglerna specificerade 

i kapitel 3.4.2. Att skriva kod som talar för sig självt har varit något nytt för mig, tidigare har jag slarvat 

med variabelnamn och klassnamn. Koden ska vara enkel att sätta sig in i, och därför är det viktigt att 

namnge objekt på ett tydligt vis. Utvecklarna på företaget har hjälpt mig under arbetets gång med att 

implementera den här metoden. Med facit i hand  vill jag nog säga att koden är rent skriven och talar 

för sig självt. Kod har refaktoriserats om vartannat för att bryta ut till egna metoder för att enklare 

förstå vad som sker. Detta har lett till att systemets design ser bra ut. Förhoppningen är att den som 

i framtiden öppnar upp min kod direkt kan förstå vad som är syftet. 

Tabell 5.1 Resultat av testtäckning 

Element Class, % Metod, % Linje, % 
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5.2 Vyn 

Den första versionen som mergades in på mastern var klar 5 veckor in i projektet, vid den tidpunkten, 

hade prototypen granskats av beställarna på företaget. Vyn granskades och optimerades efter Wickets 

principer, medan affärslogiken optimerades för att bli mer testbar. Veckan senare levererades 

versionen till banken för att testas av applikationens testgrupp. Några av applikationens mer 

frekventa användare ingår i en testgrupp, som ser över och testar nya leveranser skarpt i en miljö som 

är densamma som den riktiga i produktion. Även om man skrivit bra tester är det osannolikt att alla 

buggar hittats, därför är det bra att testa mjukvaran i en riktig miljö där riktig data används [29, s. 

196]. I det här fallet används en spegling av produktionsservern. Efter en vecka i testmiljön 

deployades den även på produktionsservern. 

 

 

 

Figur 5-1: Loggsidan version 1.0 

Figur 5-1 visar loggsidan. När man navigerar sig till sidan, visar punktlistan alla tillgängliga 

loggfiler. Om många loggfiler finns sparade, kan man med hjälp av en kalender filtrera ut loggar från 

en viss dag. Väljer man dagens datum visas den aktuella filen application.log. Den valda loggens 

innehåll presenteras i textfältet längst ned på sidan. 
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Figur 5-2 Datepicker för val av datum 

Figur 5-2 visar hur kalendern för val av datum ser ut. Genom att klicka på ett datum ser logging-

servicen till att endast hämta filnamn från det datumet till punktlistan. Genom att klicka på ett av 

filnamnen i punktlistan, laddas den filens innehåll till textfältet på sidan som kan ses i figur 5-1. Ajax 

är en naturlig del av Wicket och har använts för att uppdatera de olika elementen. Ajax är ett 

samlingsnamn för flertalet tekniker som tillsammans snabbar upp kommunikationen mellan 

användare, webbsida och bakomliggande system [30]. 

5.3 Diskussion av resultatet 

Resultatet som kan ses i figur 5-1 blev det slutresultatet som idag körs i produktion. Systemet har inte 

de mest sofistikerade filtreringsfunktioner, som att kunna filtrera på prioritering eller att kunna 

filtrera mellan två klockslag. Systemet presenterar inte heller loggarna på det mest sofistikerade viset. 

Loggmeddelanden visas bara i sin enkelhet som ren text. Här hade man kunna tänkt sig att färga 

errormeddelanden i en röd färg o.s.v. 

Systemet fyller dock sin funktion. När Waymarks utvecklare åker till banken för att 

produktionssätta en ny version, kan dem först logga in i den nuvarande versionen och se över 

loggsidan efter fel som rapporterats. Sidan har hjälpt dem vid dessa tillfällen och belyst de fel som 

funnits. 

”Hur konstrueras ett bra system för analys av informationen i loggar” löd undersökningsfrågan. 

Jag ska här besvara frågan utifrån min undersökning. Kibana och de andra verktygen för analys av 

loggar erbjuder användaren en rik uppsättning med funktionalitet för att analysera sina loggar. 

Prototypen som utvecklats här har skräddarsytts för att passa just den här applikationen, vilket inte 

är det optimala då det finns verktyg som enkelt kan kopplas på. I det här fallet var det svårare, 

eftersom banken har sina restriktioner över vad som får köras på deras servrar. I dessa lägen måste 

man bygga en egen lösning som kan köras inifrån applikationen. 

För att kunna få ut det mesta av loggarna, d.v.s. kunna analysera informationen på ett enklare 

sätt än att bara läsa informationen rakt upp och ned, hade mer funktionalitet behövts byggas in i 

systemet. Jag tror nämligen att det är nyckeln till att få ut mer från sina loggar. Loggfiler har länge 

öppnats i en vanlig texteditor och lästs uppifrån och ned, men med nya tjänster som ELK-stacken kan 
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man på ett betydligt enklare sätt läsa igenom och filtrera sin logg. En annan viktig detalj med ELK 

och liknande tjänster är att de gjort logganalysering roligt igen [31]. 
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6 Diskussion 

Här diskuterar jag min egen insats samt projektets begränsningar. Jag diskuterar även hur 

utvecklingen av loggningssystemet kan gå vidare, plus en del relevanta reflektioner utifrån de 

ekonomiska, sociala, miljö och etiska aspekter av mitt arbete. 

6.1 Reflektioner 

Under arbetets gång har jag lärt mig otroligt mycket inom mjukvaruutveckling, och framförallt hur 

man sätter upp loggning och hur man kan hantera sina loggar i en applikation. Dessa lärdomar 

värderar jag väldigt högt. 

Min egen skicklighet inom både Java och webbprogrammering har ökat mycket under dessa tio 

veckor. Mycket av programmeringen har handlat om att läsa filer med Javas NIO-klasser, dessa har 

jag använt tidigare men inte alls i den här utsträckningen. En sak jag tar med mig från arbetet på 

Waymark är att jobbet som Javautvecklare handlar om att lära sig klassbiblioteken. Att lära sig hitta 

i biblioteken för att snabbt få den effekt man vill ha. Har också fått bekanta mig med en hel uppsjö, 

för mig, nya ramverk och verktyg. 

Om jag skulle få göra om arbetet, hade jag lagt mer krut initialt på att skapa mig en bild av vad 

som ska undersökas. Från början fanns det ingen tanke på att bedriva en vetenskaplig undersökning, 

utan att bara utveckla en prototyp, senare visade det sig att upplägget inte vara kompatibelt med de 

nya kursmålen. Hade jag varit medveten om detta, hade den initiala processen gått smidigare.  

6.2 Avgränsningar 

Här redogör jag vad som begränsat resultatet och insatsen. 

6.2.1 Resultatet 

Arbetet blundar för var i källkoden applikationen loggar och varför den loggar viss information. Visst 

loggar jag själv information i den kod som jag skrivit men arbetet har ju fokuserat på hur loggarna 

hanteras. Arbetet behandlar endast lagringen av loggar och hur dessa kan presenteras visuellt.  

En annan aspekt som ignorerats är applikationens Oracle-databas, där man kunnat valt att lagra 

loggarna. I stället föll valet på att logga till en fil. 

6.2.2 Insatsen 

Det som begränsat min insats har varit tiden. De tio veckorna vart för knappa för att bygga det som 

diskuterats, finns att läsas om i kapitel 6.3. Av de totala tio veckorna utgjorde byggandet av prototypen 

approximativt fyra veckor, resten av tiden gick till att hämta information och skriva denna rapport. 

Balansgången mellan att utveckla prototypen åt Waymark och att bedriva en vetenskaplig 

undersökning har varit svår att hitta. Jag valde att se det på följande vis, den vetenskapliga 

undersökningen skall inte behöva hindra mjukvaruutvecklingen, utan i stället ska den fördjupa och 

sätta den på en stabil grund. 
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6.3 Framtida arbete 

Logghanteringen i applikationen kan alltid förbättras. Det som gjorts är att logghanteringen 

förenklats, nu slipper man tidigare problem med att öppna serverloggfilen och filtrera fram 

applikationens loggar när man vill titta på vad som gått fel i systemet. Nu kan man se 

applikationsspecifika loggar direkt i användargränssnittet. 

Inget är ogjort, det har den iterativa utvecklingen sett till. Men det vi hade tänkt att göra om tiden 

tillåtit, hade varit att genomföra en större refaktorisering av koden med målet att ge användaren 

känslan av att man inte tittar i loggfiler, att man skulle kunna abstrahera bort loggfils-tänket. Tanken 

var att logiken skulle sammanslå relevanta loggmeddelanden till ett objekt efter att användaren angett 

vissa sökningskriterier som datum, tidpunkter och prioritering. När sökningen dras igång, kollas alla 

loggfiler igenom och träffarna konkateneras till ett nytt objekt. Detta hade krävt att loggningen i 

applikationen skulle behövts konfigureras om till att spara undan loggarna i ett lämpligt format för 

att göra den sökbar. Potentiella format som diskuterades var JSON och XML.  

Arbetet har påbörjats och befinner sig nu i ett läge där den inte är intressant för beställarna. Dock 

var det en god programmeringsuppgift där jag fick tolka XML-data. Som det ser ut blir systemet 

bättre, då man kan filtrera alla loggmeddelanden direkt på tidpunkt och prioritering. Den version som 

körs i produktion filtrerar bara filerna.  

För den person som tar vid efter mig med logghanteringen i applikationen, vill jag ge rådet att 

verkligen sätta sig in i Wicket. Jag var en gröngöling och fick kämpa ordentligt med det i början och 

upplever fortfarande att det är svårt. 

6.4 Etik och hållbarhet 

De etiska aspekterna av examensarbetet har främst varit kopplat till kundsekretessen, jag har valt att 

inte nämna bankens namn. Källkod från applikationen är inte heller refererad till den grad att det 

skulle äventyra banken på något vis. Källkoden som bifogats i rapporten är endast relaterad till 

loggningen och blottlägger inte på något vis logiken i själva applikationen. 

Ett annat mål som ingenjör är att se arbetet utifrån ett miljöperspektiv. Bankens serverhall drar 

mycket ström och genererar mycket värme. Om effektiv programvara körs på dessa servrar, kan 

miljöpåverkan minskas. Därför var ett mål med arbetet att koden ska vara effektiv. Eftersom koden 

refaktoriserats flertalet gånger, just för att effektivisera den, kan jag med säkerhet säga att koden idag 

är effektiv. 

Projektets kostnad har varit väldigt låg, resorna till banken har främst skett med kollektivtrafik. 

De möten som genomförts har placerats strategiskt efter vart mötets deltagare befunnit sig.  

Arbetsmiljön är det man har runt omkring sig på jobbet, d.v.s. luft, ljud, ljus och trivsel [22]. 

Arbetsmiljön på Waymark har inte inneburit några särskilda risker. Skön ergonomisk sittposition, 

och möjlighet att hissa upp bordet för att stå upp och arbeta, har underlättat mitt arbete. Waymark 

tillgodosåg mig också med extern monitor för att underlätta arbetet. Företaget har inget 

skyddsombud, utan i stället tar man sina frågor om arbetsmiljö med arbetsgivaren. 

Det sociala samspelet under lunch och runt kaffeautomaten har också varit givande för att höja 

värdet på arbetsmiljön. Waymark har också arrangerat flertalet events, där jag fått varit med och lära 

känna nya människor. 
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package se.waymark.bespin.webapp.pages.system; 

 

import ... 

 

public class LogPage extends AbstractSystemManagerRoleOnlyPage { 

 

    public LogPage(PageParameters parameters) { 

        super(parameters); 

        add(new LogPanel("logPanel")); 

    } 

} 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

<!DOCTYPE html> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

      xmlns:wicket="http://wicket.apache.org"> 

<body> 

    <wicket:extend> 

        <wicket:container wicket:id="logPanel"/> 

    </wicket:extend> 

</body> 

</html> 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

package se.waymark.bespin.webapp.panels.system; 

 

import ... 

 

public class LogPanel extends AllRolesAuthorizedActionRenderPanel { 

 

    @SuppressWarnings("unused") 

    private static final Logger LOG = 

LoggerFactory.getLogger(LogPanel.class); 

 

    public LogPanel(String logPanel) { 

        super(logPanel); 

 

        final IModel<String> noLogsModel = new Model<>(""); 

        final Label noLogsLabel = new Label("noLogs", noLogsModel); 

        noLogsLabel.setOutputMarkupId(true); 

        add(noLogsLabel); 

 

        add(new Label("logArea", new LatestLogModel()) { 

 

            @OnEventPayload(ReloadLog.class) 

            public void reloadLog(ReloadLog payload, IEvent<?> event) { 

                setDefaultModel(new 

SpecifiedLogModel(payload.getLogName())); 

                payload.getTarget().add(this); 

                event.stop(); 

            } 

 

        }.setOutputMarkupId(true)); 
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        Form<?> form = new Form<Void>("theForm"); 

        add(form); 

 

        IModel<LocalDate> dateModel = new Model<>(); 

        LimaDatePicker datepicker = new LimaDatePicker("datepicker", 

                dateModel); 

        datepicker.setRequired(true); 

        datepicker.disableFutureDates(); 

        datepicker.add(new AjaxFormSubmitBehavior(form, 

                "onchange") { 

            @Override 

            protected void onSubmit(AjaxRequestTarget target) { 

                super.onSubmit(target); 

                send(getPage(), 

                        Broadcast.BREADTH, 

                        new ReloadLogsList(target, 

                                (LocalDate) 

getComponent().getDefaultModelObject())); 

            } 

        }); 

        form.add(datepicker); 

 

        WebMarkupContainer logsContainer = new 

ModelContainer<LocalDate>("logsContainer", 

                dateModel) { 

 

            @OnEventPayload(ReloadLogsList.class) 

            public void reloadLogsList(ReloadLogsList payload, IEvent<?> 

event) { 

                payload.getTarget().add(this); 

            } 

 

        }; 

 

        ListView<String> logs = new ListView<String>("logs", new 

AllLogsModel()) { 

            @Override 

            protected void populateItem(ListItem<String> item) { 

                AjaxLink<String> link = new AjaxLink<String>("link", 

                        item.getModel()) { 

                    @Override 

                    public void onClick(AjaxRequestTarget target) { 

                        send(getPage(), 

                                Broadcast.BREADTH, 

                                new ReloadLog(target, 

                                        getModelObject())); 

                    } 

                }; 

                link.add(new Label("message", 

                        item.getModelObject())); 

                item.add(link); 

            } 

 

            @OnEventPayload(ReloadLogsList.class) 

            public void reloadFilesList(ReloadLogsList payload, IEvent<?> 

event) { 

                this.setModel(new FilteredLogsModel(payload.getDate())); 

                FilteredLogsModel filteredLogsModel = new 

FilteredLogsModel(payload.getDate()); 

                this.setModel(filteredLogsModel); 

                if (this.getList().isEmpty()) { 
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                    noLogsModel.setObject("No logs here"); 

                    payload.getTarget().add(noLogsLabel); 

                } else { 

                    noLogsModel.setObject(""); 

                    payload.getTarget().add(noLogsLabel); 

                } 

            } 

 

        }; 

        logsContainer.add(logs); 

        add(logsContainer.setOutputMarkupId(true)); 

 

    } 

 

    public static final class LatestLogModel extends 

GuiceAwareLoadableDetachableModel<String> { 

        @Inject 

        private LoggingService loggingService; 

 

        @Override 

        protected String load() { 

            return loggingService.getLatestLog(); 

        } 

    } 

 

    public static final class SpecifiedLogModel extends 

GuiceAwareLoadableDetachableModel<String> { 

        @Inject 

        private LoggingService loggingService; 

 

        private final String logName; 

 

        public SpecifiedLogModel(String logName) { 

            this.logName = logName; 

        } 

 

        @Override 

        protected String load() { 

            return loggingService.getLog(logName); 

        } 

    } 

 

    public static final class AllLogsModel extends 

GuiceAwareLoadableDetachableModel<List<String>> { 

        @Inject 

        private LoggingService loggingService; 

 

        @Override 

        protected List<String> load() { 

            return loggingService.find(); 

        } 

    } 

 

    public static final class FilteredLogsModel extends 

GuiceAwareLoadableDetachableModel<List<String>> { 

        @Inject 

        private LoggingService loggingService; 

 

        private final LocalDate date; 

 

        public FilteredLogsModel(LocalDate date) { 
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            this.date = date; 

        } 

 

        @Override 

        protected List<String> load() { 

            return loggingService.find(date); 

        } 

    } 

 

    public static final class ReloadLog extends TargetPayload { 

 

        private final String logName; 

 

        public ReloadLog(AjaxRequestTarget target, String logName) { 

            super(target); 

            this.logName = logName; 

        } 

 

        public String getLogName() { 

            return logName; 

        } 

    } 

 

    public static final class ReloadLogsList extends TargetPayload { 

 

        private final LocalDate date; 

 

        public ReloadLogsList(AjaxRequestTarget target, LocalDate date) { 

            super(target); 

            this.date = date; 

        } 

 

        public LocalDate getDate() { 

            return date; 

        } 

    } 

} 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

<!DOCTYPE html> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

      xmlns:wicket="http://wicket.apache.org"> 

<body> 

    <wicket:panel> 

 

        <div class="row"> 

 

            <div class="span12"> 

 

                <h2><wicket:message key="lima.logs.logsHeader" /></h2> 

 

                <form wicket:id="theForm"> 

                    <div><wicket:message key="lima.logs.logsFrom" /></div> 

                    <input wicket:id="datepicker" type="text"/> 

                </form> 

 

                <ul wicket:id="logsContainer"> 

                    <li wicket:id="logs"> 

                        <a wicket:id="link"> 

                            <wicket:container wicket:id="message" /> 
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                        </a> 

                    </li> 

                </ul> 

                <label wicket:id="noLogs">??? NO LOGS ???</label> 

                <hr/> 

                <pre class="well" wicket:id="logArea"></pre> 

 

            </div> 

        </div> 

 

    </wicket:panel> 

</body> 

</html> 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

package se.waymark.bespin.wiring.logging; 

 

import ... 

 

public interface LoggingService { 

 

    String LIMA_LOGS_DIR = "lima_logs"; 

    String LOG_FILE_NAME_PREFIX = "application.log"; 

 

    String getLatestLog(); 

 

    String getLog(String logName); 

 

    List<String> find(); 

 

    List<String> find(LocalDate date); 

} 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

package se.waymark.bespin.wiring.logging; 

 

import ... 

 

public class LoggingServiceImpl implements LoggingService { 

 

    static final String LOG_FILE_DATE_FORMAT_SUFFIX = ".yyyy-MM-dd"; 

    private static final Logger LOG = 

LoggerFactory.getLogger(LoggingServiceImpl.class); 

 

    private FileSystem fs; 

 

    @Inject 

    public LoggingServiceImpl(FileSystem fs) { 

        this.fs = fs; 

    } 

 

    @Override 

    public String getLatestLog() { 

        return getLog(LOG_FILE_NAME_PREFIX); 

    } 

 

    @Override 

    public String getLog(String logName) { 

        if(logName == null) { 
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            throw new IllegalArgumentException("Log name may not be null"); 

        } 

        try { 

            Path logDir = getLogDir(); 

            if (!Files.exists(logDir)) { 

                Files.createDirectories(logDir); 

            } 

            Path logFile = logDir.resolve(logName); 

            return CharStreams.toString(Files.newBufferedReader(logFile, 

StandardCharsets.UTF_8)); 

        } catch (IOException e) { 

            LOG.error("IO exception: " + logName, e); 

            return "*** Error reading log " + logName + ": " + 

e.getMessage(); 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public List<String> find() { 

        return findImpl(new AllLogFilesFilter()); 

    } 

 

    @Override 

    public List<String> find(final LocalDate date) { 

        if(date == null) { 

            throw new IllegalArgumentException("Date may not be null"); 

        } 

        return findImpl(new LogFilesByDateFilter(date)); 

    } 

 

    private List<String> findImpl(DirectoryStream.Filter<Path> filter) { 

        Path logDir = getLogDir(); 

        try { 

            DirectoryStream<Path> logFiles = 

Files.newDirectoryStream(logDir, filter); 

            return getLogNames(logFiles); 

        } catch (IOException e) { 

            LOG.warn("Failed to list log files in " + logDir, e); 

            return Collections.emptyList(); 

        } 

    } 

 

    private Path getLogDir() { 

        return fs.getPath(".", LIMA_LOGS_DIR); 

    } 

 

    private List<String> getLogNames(DirectoryStream<Path> logFiles) { 

        return Lists.newLinkedList( 

                Iterables.transform( 

                        logFiles, 

                        new Function<Path, String>() { 

                            @Nullable 

                            @Override 

                            public String apply(Path input) { 

                                return input.getFileName().toString(); 

                            } 

                        })); 

    } 

 

    private static class LogFilesByDateFilter implements 

DirectoryStream.Filter<Path> { 
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        private LocalDate date; 

 

        public LogFilesByDateFilter(LocalDate date) { 

            this.date = date; 

        } 

 

        @Override 

        public boolean accept(Path entry) throws IOException { 

            Path fileName = entry.getFileName(); 

            String name = fileName.toString(); 

            return name.equals(LOG_FILE_NAME_PREFIX) && 

LocalDate.now().equals(date) 

                    || 

                    name.startsWith(LOG_FILE_NAME_PREFIX + 

date.toString(LOG_FILE_DATE_FORMAT_SUFFIX)); 

        } 

    } 

 

    private static class AllLogFilesFilter implements 

DirectoryStream.Filter<Path> { 

        @Override 

        public boolean accept(Path entry) throws IOException { 

            Path fileName = entry.getFileName(); 

            return fileName != null && 

fileName.toString().startsWith(LOG_FILE_NAME_PREFIX); 

        } 

    } 

} 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

package se.waymark.bespin.wiring.logging; 

 

import ... 

 

public class LoggingServiceImplTest { 

 

    private static final String LATEST = "latest"; 

    private static final String YESTERDAY = "yesterday"; 

    private static final String DAY_BEFORE_YESTERDAY = "day before 

yesterday"; 

    private LoggingService service; 

    private FileSystem fs; 

    private LocalDate dayBeforeYesterday; 

    private String yesterdaysLog; 

    private String dayBeforeYesterdaysLog; 

 

    @Before 

    public void setUp() throws Exception { 

        dayBeforeYesterday = LocalDate.now().minusDays(2); 

        LocalDate yesterday = LocalDate.now().minusDays(1); 

 

        fs = Jimfs.newFileSystem(); 

        Path logDir = fs.getPath(".", LoggingService.LIMA_LOGS_DIR); 

        Files.createDirectories(logDir); 

 

        yesterdaysLog = LOG_FILE_NAME_PREFIX + 

yesterday.toString(LOG_FILE_DATE_FORMAT_SUFFIX); 

        dayBeforeYesterdaysLog = LOG_FILE_NAME_PREFIX + 

dayBeforeYesterday.toString(LOG_FILE_DATE_FORMAT_SUFFIX); 

 



38 | Appendix A: Prototyp åt Waymark 

 
 

        writeLog(logDir, 

                 LOG_FILE_NAME_PREFIX, 

                 LATEST); 

        writeLog(logDir, 

                 yesterdaysLog, 

                 YESTERDAY); 

        writeLog(logDir, 

                 dayBeforeYesterdaysLog, 

                 DAY_BEFORE_YESTERDAY); 

 

        service = new LoggingServiceImpl(fs); 

    } 

 

    @After 

    public void tearDown() throws Exception { 

        fs.close(); 

    } 

 

    @Test 

    public void getLatestLog() throws Exception { 

        String actual = service.getLatestLog(); 

 

        assertThat(actual, is(LATEST)); 

    } 

 

    @Test 

    public void getLog() throws Exception { 

        String actual = service.getLog(yesterdaysLog); 

 

        assertThat(actual, is(YESTERDAY)); 

    } 

 

    @Test(expected = IllegalArgumentException.class) 

    public void getLog_nullInput() throws Exception { 

        service.getLog(null); 

    } 

 

    @Test 

    public void find() throws Exception { 

        List<String> actual = service.find(); 

 

        assertThat(actual.size(), is(3)); 

    } 

 

    @Test 

    public void find_byDate() throws Exception { 

        List<String> actual = service.find(dayBeforeYesterday); 

 

        assertThat(actual.size(), is(1)); 

        assertThat(actual.get(0), is(dayBeforeYesterdaysLog)); 

    } 

 

    @Test(expected = IllegalArgumentException.class) 

    public void find_byDate_nullInput() throws Exception { 

        service.find(null); 

    } 

 

    private void writeLog(Path logDir, String logName, String logContents) 

throws IOException { 

        Path logFile = Files.createFile(logDir.resolve(logName)); 

        assert logFile != null; 
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        Files.write(logFile, logContents.getBytes()); 

    } 

} 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

package se.waymark.bespin.webapp.scheduled.logs; 

 

import ... 

 

public class LogFilesCleanupJob implements BespinJob { 

 

    public static long MAX_AGE_MILLISECONDS = 

Duration.standardDays(90).getMillis(); 

 

    private static final Logger LOG = 

LoggerFactory.getLogger(LogFilesCleanupJob.class); 

 

    private FileSystem fs; 

 

    public LogFilesCleanupJob(FileSystem fs) { 

        this.fs = fs; 

    } 

 

    public LogFilesCleanupJob() { 

        this.fs = getDefault(); 

    } 

 

    @Override 

    public void execute() throws ScheduledJobException { 

        try { 

            long now = System.currentTimeMillis(); 

            long tooOld = now - MAX_AGE_MILLISECONDS; 

            LOG.info("Starting, deleting files older than {}...", new 

DateTime(tooOld)); 

            ArrayList<Path> files = listFiles(); 

 

            if (!files.isEmpty()) { 

                for (Path entry : files) { 

                    try { 

                        if (getLastModifiedTime(entry) < tooOld) { 

                            LOG.info("Freeing disk space by removing old 

logfile " + entry.getFileName()); 

                            Files.delete(entry); 

                        } 

                    } catch (IOException e) { 

                        LOG.warn("Failed to read last modified 

time/removing of file " + entry.getFileName(), e); 

                    } 

                } 

            } 

            LOG.info("Stopped"); 

        } catch (RuntimeException e) { 

            throw new ScheduledJobException(this, "Unexpected error 

executing log cleanup job", e); 

        } 

    } 

 

    protected long getLastModifiedTime(Path entry) throws IOException { 

        return Files.getLastModifiedTime(entry, 

LinkOption.NOFOLLOW_LINKS).toMillis(); 
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    } 

 

    private ArrayList<Path> listFiles() { 

        Path path = getLogDir(); 

        DirectoryStream<Path> stream; 

        ArrayList<Path> temp = new ArrayList<>(); 

        try { 

            stream = Files.newDirectoryStream(path); 

            for (Path entry : stream) { 

                temp.add(entry); 

            } 

            stream.close(); 

        } catch (IOException e) { 

            LOG.warn("Failed to list log files in " + path, e); 

        } 

        return temp; 

    } 

 

    @Override 

    public String toLogString() { 

        return "RemoveLogsWhenGettingOldJob{} " + super.toString(); 

    } 

 

    private Path getLogDir() { 

        return fs.getPath(".", LoggingService.LIMA_LOGS_DIR); 

    } 

} 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

package se.waymark.bespin.webapp.scheduled.logs; 

 

import ... 

 

public class LogFilesCleanupJobTest { 

 

    private FileSystem fs; 

    private Path logDir; 

    private long ageLimit; 

    private static final long MARGIN = 1000L; 

 

    @Before 

    public void setUp() throws Exception { 

        Logger.getLogger(LogFilesCleanupJob.class).setLevel(Level.FATAL); 

        fs = Jimfs.newFileSystem(); 

        logDir = fs.getPath(".", LoggingService.LIMA_LOGS_DIR); 

        Files.createDirectories(logDir); 

 

        ageLimit = System.currentTimeMillis() - 

LogFilesCleanupJob.MAX_AGE_MILLISECONDS; 

    } 

 

    @After 

    public void tearDown() throws Exception { 

        fs.close(); 

    } 

 

    @Test 

    public void execute_happyPath() throws Exception { 

        Path oldFile = writeLog(logDir, "oldFile", "old content, time to 

remove"); 
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        Path newFile = writeLog(logDir, "newFile", "new content, do not 

remove"); 

 

        LogFilesCleanupJob mockObject = Mockito.spy(new 

LogFilesCleanupJob(fs)); 

        when(mockObject.getLastModifiedTime(oldFile)).thenReturn(ageLimit - 

MARGIN); 

        when(mockObject.getLastModifiedTime(newFile)).thenReturn(ageLimit + 

MARGIN); 

 

        //SUT 

        mockObject.execute(); 

 

        verifyOnlyOneFileLeft(newFile); 

    } 

 

    @Test 

    public void execute_oneIOExceptionShouldNotStopExecution() throws 

Exception { 

        Path brokenFile = writeLog(logDir, "broken", "bad content, skip"); 

        Path oldFile = writeLog(logDir, "oldFile", "old content, time to 

remove"); 

 

        LogFilesCleanupJob mockObject = Mockito.spy(new 

LogFilesCleanupJob(fs)); 

        when(mockObject.getLastModifiedTime(oldFile)).thenReturn(ageLimit - 

MARGIN); 

        when(mockObject.getLastModifiedTime(brokenFile)).thenThrow(new 

IOException("error")); 

 

        //SUT 

        mockObject.execute(); 

 

        verifyOnlyOneFileLeft(brokenFile); 

    } 

 

    private void verifyOnlyOneFileLeft(Path newFile) throws Exception { 

        DirectoryStream<Path> logFilesStream = 

Files.newDirectoryStream(logDir); 

 

        Iterator<Path> logFiles = logFilesStream.iterator(); 

        assertThat(logFiles.hasNext(), is(true)); 

        assertThat(logFiles.next(), is(newFile)); 

        assertThat(logFiles.hasNext(), is(false)); 

    } 

 

    private Path writeLog(Path logDir, String logName, String logContents) 

throws IOException { 

        Path logFile = Files.createFile(logDir.resolve(logName)); 

        assert logFile != null; 

        return Files.write(logFile, logContents.getBytes()); 

    } 

} 
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