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Earlier career 

Product Developer 

System Designer 

Programmer 

Project Leader 

System Administrator 

Educator 

System Manager 

Consultants Manager 

15 IT-architect  

Product Manager 

Econgero CMS Suite 



IT-arkitekt / teknisk coach 

Skapar förutsättningar för bra arbete 

Utbildar, tränar, coachar 

Bygger ”ryggraden”  

Förbereder för framtiden 

 

 

Men deltar inte själv 

Mål: Europatouren 



Känner ni igen det här? 

CRM 

….…och det här 

E-Butik 

Call- 

center 

ERP 

Säljstöd 

Intranät 

PA- 

system 

Extranät 

Groupware OLF 

CAD/CAM 

Track & 

trace 

Mail 

Köpa 

Färdigt 

Utv 

själv 
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Att bygga en arkitektur för förändring 

Tjänste-förändringar 

Organisations-förändringar 

Process 

Återk. Återk. 

Samv. Samv. 

Lev. Kund 

Teknik-förändringar 



“How buildings learn….” 

Stuff 

Space Plan 

Services 

Structure 

Skin 

Site 

Brand´s  6 sharing 

layers 



Historiskt mönster över ett system 

 Har lång livslängd (längre än man trott) 

 Kommer i många versioner 

 Blir integrerad med andra system 

 Förutsättningarna kommer att förändras 

 Blir svår / dyr att underhålla 

 Kommer att bli knepig att ersätta 

Dåtid Framtid 



Förändrade krav 

 Fåtal kända, erfarna 

användare 

 Interna användare 

 Svenska  

 Kontorstid 

 Känd belastning 

 Applikationer 

 Långsiktiga 

förändringskrav 

 En klientvariant 

 Otal okända, oerfarna 

användare 

 Externa användare 

 Många språk 

 Dygnet runt 

 Belastningstoppar 

 Servrar / tjänster 

 Förutsättningarna 

förändras snabbt 

 Många, ofta okända 

klienter 



EBI Fokus - Heterogena system 

 För de flesta idag är det heterogena 

system som gäller.  

Detta gäller troligen även för framtiden 

 
•Flera olika OS  

•flera datorleverantörer 

•olika processorer 

•många nätprotokoll 

•många utvecklingsspråk 

•flera script-språk 

•flera utvecklingsplattformar  

•flera olika databaser  

•olika teckensnitt  

•olika lagringsformat  

•flera namnstandarder  

•med/utan objektorientering  

•flera namn/stavningar för 

samma sak  



EBI Fokus - system 

 Holism 

• Alla system skall kunna samverka, både befintliga 

och nya, på ett enhetligt sätt 

 Återanvändning 

• En tjänst skall kunna anropas av flera 

applikationer 

• En applikation skall kunna fungera som tjänst 

• Befintliga system skall kunna återanvändas 

 Fungera på och mot alla plattformar 

• Fungerar på MVS, AS/400, UNIX, NT 

 



EBI Fokus - system 

 Visualisering på flera olika sätt 

• Mot en browser med HTML 

• Mot andra med XML 

• Mot e-post, skrivare, fax, ... 

 Skall klara Internet, intranät, e-business, 

extranet, program-program-kopplingar, 

interaktiva tjänster, …, samtidigt 

• Kräver standardiserat anropssätt 

 Hantera flera språk 

 



EBI Fokus - infrastruktur 

 Fullständig 24*7 drift 

• Klarar förändringar utan produktionsstopp 

 Hög säkerhet 

• Hanterar Internet & extranet-förbindelser 

 Lastbalansering 

• Flera datorer delar på arbetet 

 Tåla belastningstoppar  

 Plattformsoberoende 

• Fungerar på MVS, AS/400, UNIX, NT 



EBI Fokus - infrastruktur 

 Stödja drift, helpdesk, förvaltning 

• Väl fungerande övervakning & felhantering 

 Väl definierad och styrd produktions-, 

test- och utvecklingsmiljö 

 En naturlig plats för webbapplikationer 

• Förberedd att ta emot nya webbapplikationer 

 Klarar program - program kopplingar 

 Klarar kopplingar mot befintliga system 



EBI Fokus -Teknikoberoende koncept 

 

 Ha ett övergripande tänk som är teknik- 

och språkoberoende.  

 

 Försök implementera detta så långt det 

går i oberoende tekniker som  

XML, UML, HTTP, TCP/IP, med flera 

 

 



Stordatorsystem / Cobol 

   För att kunna konstruera ett verksamhetskritiskt 

system 1980 krävdes 

• Hårt arbete  

• Verksamhetskunskap 

• Kompetens 

• Disciplin 

• Kunniga människor 



Stordatorns fördelar 

 100% Uptime 

 100% Konsistens 

 100% Tillgänglighet 

 100% Effektivitet för erfarna användare 

Kan vi bygga ett flerskiktat, distribuerat, 

komponentbaserat system med samma 

egenskaper ??? 



Det var svårt 1980 

DEC IBM UNISYS 



Är det enklare år 2003 ??? 



Traditionellt utbyte av data 

System- 

komponent 

A 

System- 

komponent 

B 

Fasta poster: 
 

• Antal fält, och ordningen mellan dem, får inte ändras... 

• Antal förekomster av ETT fält får normalt inte ändras... 

• Fältens längd och format får inte ändras... 

 

… utan att båda system- 

  komponenterna ändras 
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Traditionell lagring av data 

Även vid lagring av data i  

databaser och filer  

finns problemet med fasta  

poster och fältformat. 

 

Även om de flesta databas-system stödjer en  

fältvis hämtning av data utnyttjas inte alltid detta 

fullt ut, och det krävs ändå ett stort mått av 

synkronisering mellan databas-definitioner och 

program. 
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Traditionellt utbyte och lagring av data 

Poster med fast utseende är en betydande orsak till att  

ändringar i existerande system är arbetskrävande och  

komplicerat. 

 
-  konvertering av databaser och filer krävs 

-  ändringar måste göras synkroniserat  i alla berörda delar 

-  besvärligt när dataflödet är av typen  

   många-till-en  eller en-till-många 
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Skiktning 



Vanlig applikation 

 Allt i ett 

 Enkel att koda initialt 

 Inga skikt (i praktiken) 

 Ingen återanvändning 

 Låg flexibilitet 

 

 Svårt att hantera ökad 

funktionalitet, ändrade 

krav 

 

A p p l i k a t i o n

A p p l i k a t i o n

Gäller även de flesta s.k. flerskiktade system 
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Fördelar med skiktning 

 Skalbar teknik 
• Hanterar bättre ökad 

belastning, fler användare, 

etc 

 Flexibilitet 
• Mycket enklare att lägga till 

ny eller förändra / byta ut 

funktionalitet  

 Visualisering 
• Stöder många olika klienter 

 Skalbar utveckling 
• Enklare att hantera många 

utvecklare 

• Mindre, självständiga 

komponenter ger högre 

säkerhet och färre fel 

 Återanvändning 
• Studera UNIX lösning med 

pipes och shell-kommandon 
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Enkelt skikt 

 

 

 

 Initialt ingen skillnad 

 Mer kodande 

 Generella funktioner 

 

Skikt VisaSkapa

Visa som 

träd

Skapa 

navigering

A

P

I



Dynamiskt skikt 

 

 

 

 Dynamiskt 

 Återanvändning 

 Ny funktionalitet 

 Snabbt nya tjänster 

 

Skikt VisaSkapa

Visa som 

träd

Skapa 

navigering

A

P

I

Skapa 

filstruktur

Skapa 

bokmärken

Skapa 

Pressklipp

Visa som 

variant



Varför ingen skiktning ? 

 Tidspress på version 1 

 Prispress  på version 1 

 

 Brist på standards 

 Brist på stöd i verktygen / språken 

 Brist på erfarenheter 
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Skiktning 

 Man pratar ofta om 2-, 3-, n-  skikt 
 

 Den är vanligtvis endast en logisk design,  

den är ej fysiskt implementerad 
 

 Varför pratas det inte  

om 10-, 100-, 1000- skikt ? 

Implementera fysiskt lösa oberoende skikt 



Hur skiktar man ? 

 Skikt inom ett och samma program 
• Varför 

• Hur gör man 

• Containrar 

 Skikt mellan program och mellan 

datorer 
• Samma teknik 

• Spin Off - effekter 



Unix kommandon / lösa skikt 

 who 

• Visar inloggade just nu, osorterat 
 

 who | sort 

• Visar inloggade just nu, sorterat på namn 
 

 who | sort | page 

• Visar inloggade sorterat, med sidbrytning 
 

 who | sort -2 -r | tail -1 

• Visar den senast inloggade 

 



Skikt 

 Se aldrig ett skikt som den sista länken i en kedja 

 Tänk på kunds kund  

 Begränsa inte i onödan mottagarens möjlighet till 

bearbetning av data 

 Försök återanvända befintliga system innan Du 

bestämmer Dig för att bygga nytt 

 För att förenkla föränderlighet, bygg systemet i 

små stabila komponenter som affärslogiken 

anropar istället för ett system byggt efter 

affärslogiken  



Problemlösning  

 

 Du skall arrangera en tennistävling.  

 Det är en single cup turnering 

• det vill säga, en spelare på var sin sida om nätet, 

endast segraren går vidare till nästa omgång 

 Du behöver bland annat boka planer 

 

 Hur många matcher behöver spelas för att 

utse en vinnare när det är 134 deltagare ? 



Fokus 

Du ser det Du fokuserar på 
• Java-utvecklare ser Java Communities lösningar 

• VB-utvecklare ser Microsofts lösningar 

• ... 
 

Det saknas en utvecklar-community för  
och med fokus på 
• heterogena miljöer 

• blandade gamla och nya tekniker 

• migreringsproblematik 

• drift och förvaltning 
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Container-konceptet 
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Container-konceptet 

 En metod för att bygga och anpassa en arkitektur 

för förändring. 

  Tillämpbar i  

• Client/server-system 

• Application to application 

• Business to business 

 Rätt använd kan den dramatiskt reducera : 

• Kostnader 

• Tid 

• …samt ökar återanvändning i systemförvaltningen 

 

 



En gemensam meddelande-form  

 Alla skikt skall 

• Anropas med ett 
meddelande 

• Returnerar ett 
meddelande 

 Gäller även de flesta metoder 

och funktioner 

 

 Meddelandet 
• Är en Container  

 

 Container 
• Associativ vektor med 

formen namn = värde 

• Kan innehålla alla 

variabeltyper, blandat, även 

associativa vektorer som 

kan innehålla ...  

• Kan serialiseras 

• Kan sparas i databas 

• Kan loggas 

• Kan visualiseras 

• Kan ... 
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Vektorer 

 Vanlig vektor  
• a[0] = 1, a[1] = 2, …. , a[n] = 99 

• Tillåtna fältvärden i en vektor är alltid av 
samma typ, har en maximal längd och 
antalet förekomster är begränsad. 

 Associativ vektor 
• Namn=Mats Kempe, Ålder=31, …, 

Barn=Linnea Kempe, Barn=Elin Kempe 

• Värden av olika typ, längd och antalet 
förekomster av samma fält är obegränsat.  
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Container 

 Får innehålla mer information än 
vad mottagaren vill ha. 
• Gäller både anrop och svar 

• Ignorera ej önskad information 

 Krav endast på obligatoriska data 
• Kan vara tom 

 Kan innehålla många poster / objekt 
• I princip obegränsat med poster och fält 

 Har struktur men inget krav på 
ordning 
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”Containers” istället för poster/arg 

   Containers innehåller meta-data som anger: 

 
-  Vilka fält som ingår (ordningen oväsentlig) 

-  Hur långt ett fält är (exakt format oväsentligt) 

-  Hur många gånger det förekommer 

   (multipla förekomster tillåtet, även noll) 

-  Fältinnehållet kan vara en annan container 

   (möjliggör trädstrukturer) 

-  Fältinnehåll kan vara dokument, ritningar, mm 

Innebär att man realiserar en av objektorienteringens grundläggande 

principer - inkapsling av data - ända  ned på fältnivå. Fält hanteras som objekt. 

Containern är självbeskrivande 
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Funktions/metod-anrop 

Container  function( Container param ); 

Container  Broker.call( String address, 

   String function, Container param );  

Inparameter = 1 Container 

Utparameter = 1 Container 

 

Interfacet är bestående, dvs det behöver aldrig ändras 
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order 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett exempel på Containers 

order-number 

order-date 

customer-id 

order-line 

order-line 

order-line 

1753159 

part-number 

delivered-quantity 

part-price 

13702 

20 

190.50 

part-number 

delivered-quantity 

part-price 

VO-55518 

750 

15 

price-discount true 

part-number 

delivered-quantity 

part-price 

PNU-53720.A 

1 

1500.000 

ordered-quantity 2 

2000-02-05 

1143 

Multipla 

före- 

komster 

Olika 

format 

och längd 

Variabelt 

före- 

kommande  

fält 

Container 

som fält- 

värde 
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Interna och externa format 

part-number 

delivered-quantity 

part-price 

PNU-53720.A 

1 

1500.000 

ordered-quantity 2 

Någonting liknande Javas  Hashtable används internt. 

Alla fältvärden lagras i form av variabel-längds- 

strängar, även numeriska fält. I traditionella språk  

typ Cobol kan eventuellt vanliga tabeller användas. 

<container>  

<part-number>PNU-53720.A</part-number> 

<part-price>1500.00</part-number> 

<delivered-quantity>1</delivered-quantity> 

<ordered-quantity>2</ordered-quantity> 

</container> 

XML kan användas som transport-format 

?partnumber=PNU-53720.A&partprice=1500.00&deliveredquantity=1&orderedquantity=2 

Andra format av typ ”namn=värde” 

liknande HTTPs encoded query strings 

kan också vara användbara. 

partnumber=PNU-53720.A 

partprice=1500.00 

deliveredquantity=1 

orderedquantity=2 
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”Joinade” containrar (en vektor) 

order 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

order-number 

order-date 

customer-id 

order-line.1.part-number 

1753159 

order-line.2.part-number 

order-line.2.delivered-quantity 

order-line.2.part-price 

VO-55518 

750 

15 

order-line.2.price-discount true 

order-line.3.part-number 

order-line.3.delivered-quantity 

order-line.3.part-price 

PNU-53720.A 

1 

1500.000 

order-line.3.ordered-quantity 2 

2000-02-05 

1143 

order-line.1.delivered-quantity  

order-line.1.part-price 

13702 

20 

190.50 Kvalificerade och indexerade fältnamn 

kan tillåtas, för att få ett ett mer ”utplattat” 

containerformat i språk där träd-strukturer 

är svårt att implementera. 
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Av-objektifiering av affärsobjekten 

 

Presentation / 

Traditionellt 

system 

 

Affärs- 

funktion 

Genom att allt data passerar  

genom ett container-objekt, behöver varken  

sändare eller mottagare känna till hur  

motparten är implementerad.   

En förutsättning för att kunna migrera dagens 

traditionella värld med en objekt och komponent-

orienterad värld 



Fördelar med Containers 

System- 

komponent 

A 

System- 

komponent 

B 

Mottagande systemkomponenten kan se 

 
-  att mer data finns än det har användning för, och  

   ignorera sådant data. 

-  att data saknas, och ofta kompensera frånvaron på  

   lämpligt sätt (ta ett standardvärde, använda alternativa fält ...) 

-  längden på, och antalet förekomster av ett fält, och lättare  

   hantera data med varierande egenskaper (olika textlängd, 

   antal heltalssiffror och decimaler, och tabellstorlekar) 



Containers mellan olika system 

System- 

komponent 

A 

System- 

komponent 

B 

System- 

komponent 

B 

System- 

komponent 

B 

System- 

komponent 

A 

System- 

komponent 

A 

     Behovet av att synkronisera ändringar minskar 

 
-  Ett system kan lätt producera mer, eller annat, data till nya   

   mottagare utan att existerande mottagare behöver ändras 

-  genom att i princip godtycklig längd på data är tillåtet 

   behöver inga ändringar göras p.g.a ändrade längd-behov 

 



Containers mellan olika ”lager” 

Presentation 

Lagring 

Funktion 

Nya eller alternativa dialoger för olika målgrupper  

kan skapas till samma bakomliggande 

 applikation. 

Olika data kan lagras för olika objekt av  

samma typ. Lagrat data behöver i princip  

 aldrig konverteras. 
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Spin Off Effekter 

 Alltid samma antal argument, dvs 1 

 Generella rutiner / återanvändning 

 Enkel kommunikation (ex med HTTP) 

 Antalet skikt är dynamiskt 



A Merkantildata Company 49 

 

• Holism 

• Återanvändning (kod, nya tjänster etc) 

• Fungerar på och mot alla plattformar 

• Enklare att ändra i och byta ut 

komponenter utan att övriga 

komponenter blir påverkade 

 

 

Fördelar Container-konceptet 



Container

DataCIS Ciel

Container

Business Logic

Container

visualization

API HTMLXMLWAP

http http

C
-p

ro
g

R
P

G
-p

ro
g

send/recieve

message

Database
Advantages

- can change DB anytime

- can change prog-language

- can substitute DB-fields

- CIS experts doing developmet

- can use containers to do own visualization for special demands

- focus on data

Business Logic
Advantages

- handle all markets demands

- call CIS

- call CIEL

- call both CIS, Ciel and any other system to collect data 

Web Development Rules
Advantages

- standards

- naming conventions for all applications

- version handling

- on-line traffic

- version handling

- easy debugging  

- detailed monitoring 

mailfaxpdfmail

Database
Advantages

- can change DB anytime

- can change prog-language

- can substitute DB-fields

- CIS experts doing developmet

- can use containers to do own visualization for special demands

- focus on data

Visualization
Advantages

- could be called from diierent web-servers

- easy to change layout/visualization

- multi layout

- question in one format, answer in another

- make your own visualization for special demands 

Track & Trace - Network 



Gränssnitt  

 En stark framgångsfaktor 
är att det finns ett övergripande teknikoberoende genomtänkt 

tänk om hur gränssnitten inom och mellan applikationer skall se 

ut och hur de skall fungera 

 

 Gränssnitten skall vara 

• Klientoberoende (lösa skikt) 

• Stabila 

• Namnsatta 

• Dokumenterade 

• Testade 

• Versionshanterade 

 

Utse en 

gränssnittsansvarig 



Spin Off Effekter 

 Alltid samma antal argument, dvs 1 
• minskade problem med underhåll 

 Generella rutiner kan ta hand om 
• Loggning & Debug 

• Felhantering 

• Aktivering vid händelser 

• Kontroll av valida data 

• Serialisering 

• Kommunikation 

• Visualisering 

• Databashantering 

 

 

 



Spin Off Effekter 

Enkel kommunikation 
• med andra system  

• med andra program 

• inom ett och samma program 

 

Sker via en generella funktioner / metoder 

 

Sker med 

• Serialisering 

• Något generellt protokoll, ex HTTP 



Systemkvalitet 



Systemkvalitet 

 

 Närande 

 Tärande 

 

System 

 

 

 
För alla roller, försök så långt det går 

Ge dem ett närande system 

Även för sekundära användare  

såsom driftspersonal, förvaltare och systemägare 



Systemkvalitet 

Tänk på 
 

att ett system byggt 

 med den senaste tekniken 

 med den häftigaste visualiseringen 

 med 100% kvalitet 

 

 Har ett litet värde om personerna som 

använder systemet inte trivs med det 



100% felfri kod ? 

 

 100% felfri kod och 100% datakvalitet är 

mycket kostsamt och tidskrävande att 

uppnå. 

 

 Bygg hellre ett system som är feltolerant 

och ta fram en strategi för hur ej 

acceptabla fel skall hanteras. 



Erfarenheter 



Verktyg & plattformar 

 

A fool 

with a tool 

is still a fool 

 



Verktyg & plattformar 

 Utvecklingsplattformen är viktigare än valet av 
utvecklingsspråk. Se också till att den passar Ditt 
sätt att bygga system, ex med DSDM / RUP 

 Köp färdiga komponenter istället för att bygga 
från början 

 Det tar tid att lära sig nya saker, att förstå hur ett 
verktyg  fungerar och dess styrkor och svagheter  

 En icke väl fungerande plattform skapar problem 
och fördröjer därför tiden fram till 
produktionssättning 

 När Du skall ta beslut om val av lösning och 
teknik, fundera redan då på hur enkel den är att 
ändra eller att byta ut 

 



Verktyg & plattformar 

 När Du väljer ett verktyg eller en partner, tänk på att 

Du påverkas av hur det går för dem 

 Viktigare att delarna hänger ihop bra än att de är 

marknadens bästa 

 Låt bli att bygga infrastruktur i utvecklingsprojekten 

 Skapa en plattform där projekten vill lägga sina 

resultat 

 Distribuerad arkitektur ställer nya krav på hur 

systemen skall byggas, krav på ny organisationen 

och hanteringen av övervakning, felhantering och 

spårbarhet. 

 



Projektprocess - DSDM 

 Utgår från affärsnytta 

 Prioritering enligt MoSCoW 

 Bygger hela tiden på helheten 

 Flera releaser, 2-4 veckor intervall 

• Varje release är en iteration som varje gång förbättrar 

helheten 

 Timeboxing 

 Workshopsmodell 

 Stark samverkan med kund/beställare 

• Beställaren är partner, ej motpart (JAD) 



Utvecklingsprocess - RUP 

 

 Beskriver en release (iteration) 

 Utgår från användarfall (Use Case) 

 Modelleras med UML 

 Består av upp till 30 roller 

 Stödsystem RUP 



Software Control Management 

 Allt i SCM-systemet 
• Programkod 

• Grafik 

• Databas 

• Miljöer 

• Dokumentation 

• Projektstyrning 

 Några produkter 
• Starbase starteam 

• Rational clearcase 

• PVCS version manager 

• CVS 

• MS source safe 



Projektmiljöer 

 Lokala utvecklingsmiljöer 

 Daglig fungerande build 

 Testmiljöer 

 Driftsättning tidigt och ofta 

 I möjligaste mån identiska miljöer 

 Helautomatisk driftsättning 

 Miljöansvarig 



Projektdrivande 

 Lugn och logik!!! 
• Alla tror på planen 

 Projektledare och projektadministratör 
• Två olika roller – vilken är viktigast? 

 Projektledare och IT-arkitekt driver 

 Beställaren är involverad 
• Att-göra-listan kommuniceras ständigt 

 Allt är delegerat 
• Enkelt genom rollbeskrivningen 

 Säljinriktad utveckling separat 



Utvecklarens dagliga input 

 Termkatalog 

 Use Cases 

 Web Page Overviews 

 Component Class Diagrams 

 Servlet JavaDocs 

 Database Diagrams 

 Component Status Charts 



Projektdokumentation i övrigt 

 Rollbeskrivningar 

 Arkitekturregler 

 Kravlista * 3 

 Tidsplan 

 Resursplan 

 Dagbok 

 Nya dokument närhelst 

 Att-göra-listan 



Ökad produktivitet med skikt 

 Dummies 

• Skapas lätt tack vare skikten 

 Flera roller arbetar parallellt 

• Grafiker 

• Servletutvecklare 

• Komponentutvecklare 

• Databasutvecklare 



Variabla konstanter 

 

 Lägg alla konstanter som kan förändras 

över tiden i en beskrivningsfil 

 Ger stora möjligheter att förändra 

systemet utan att behöva ändra i koden 

 

 Ett problemområde är att efter en ändring 

så sker inte en korrekt testomgång 



Underlätta förvaltning 

 EN inställningsfil 

• Systeminställningar 

• Komponentinställningar 

• Modulinställningar 

 Trädbaserad inställningsfil underlättar 


