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1. Indledning
Vi vil i den følgende rapport beskrive hvorledes vi har løst eksamensopgaven med titlen ”Da
ta mining og visualisering” i faget Programmering og Systemudvikling.
Ifølge opgavebeskrivelsen er vi at betragte som en art programudviklere med en forestillet
kunde som er en virksomhed, der ønsker at lave beregninger og statistikker over dennes e
mail aktivitet i forhold til forskellige – senere beskrevne – kriterier. Virksomhedens ansatte
sender emails til maillister som repræsenterer virksomhedens forskellige arbejdsprojekter.
Disse maillister indeholder altså en mængde data svarende til alle de emails der er sendt til
dem. Maillisterne bliver af virksomheden opbevaret i et arkiv, og det er disse arkiver virk
somheden nu vil have analyseret.
Kravene til programmet er ifølge opgavebeskrivelsen følgende:

” Vise den tidsmæssige fordeling af de emails som er i denne arkivfil. Det vil sige at der
skal laves en graf over, hvor mange emails der er sendt de forskellige dage i den periode
arkivet strækker sig over.”
o ” Der skal være en graf der viser, hvornår på døgnet folk i sender flest emails. Så man
har mulighed for at se hvornår folk arbejder mest.”
o ” Der skal være en liste over alle de forskellige afsendere på emails, som har sendt til
listen. Dermed kan vi se om alle på den pågældende email liste laver noget eller om der
er nogen der gemmer sig i mængden. Ydermere skal der være en række statistik punkter
for hver enkelt afsender, som viser:
§ Hvor mange emails den enkelte medarbejder/adresse har sendt til listen
§ Hvor mange af disse emails der er svar på andres emails
§ Hvor mange linjer tekst denne afsender har sendt til listen”
o

Til opgaven har vi fået udleveret tre forskellige emailarkivfiler, som har været udgangs
punktet for udviklingen af de forskellige analyser, programmet skulle kunne foretage. Indhol
det af disse filer er taget fra en mailliste der omhandler netværksprogrammelet Samba. Emnet
er imidlertid uden betydning for opgavens løsning og kunne lige så godt have været den før
beskrevne interne virksomhedskommunikation.
De ovenstående krav kan ses som vores problemformulering og igennem udviklingsprocessen
har de virket som et sæt retningslinjer. Vi har dog selv tilføjet yderligere krav som vi af for
skellige årsager har fundet nødvendige og praktiske. Disse er alle beskrevet og argumenteret
for undervejs i rapporten.
Rapporten antager en progression hvor vi først beskriver helt generelle betragtninger over
hvad programmet skal kunne, hvorledes programmet skal virke for brugeren samt en karakte
ristik af denne. Herefter gennemgås de overordnede designvalg som vi har gjort for at imøde
komme disse krav. I næste afsnit behandles implementeringstekniske aspekter af udvalgte
dele af programmet. Rapporten afsluttes med en diskussion omkring forskellige vigtige valg
foretaget i processen, en beskrivelse af vores arbejdsproces og en samlet evaluering.
Det er tanken at rapportens afsnit skal kunne læses sekventielt, om end det visse steder kan
være nødvendigt at krydsreferere. Der er suppleret med diagrammer af forskellige typer un
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dervejs hvor vi har fundet det nyttigt. Diagrammerne er lavet ud fra UML standarden. 1 Rap
porten er ikke en komplet dokumentation af den i programmet indeholdte Java kode. For en
fuld forståelse af denne, skal rapportens overordnede beskrivelser og diagrammer sammen
holdes med det javadoc der er indlejret i koden, og desuden leveres med som bilag. Vores
design er naturligvis i nogen grad blevet modificeret under implementeringen, men de i de
signafsnittet indeholdte diagrammer er alle opdateret så den endelige løsning dokumenteres.
Valg, overvejelser og alternative løsninger beskrives i stedet tekstuelt.
Vi har valgt at skrive alt kode samt javadoc på engelsk, for at opnå konsistens i forhold til
resten af Javasproget. Samtidig giver det den fordel, at der i rapportens tekst er en klar ad
skillelse mellem kodespecifikke navne, der skrives på engelsk, og generelt beskrivende nav
ne og begreber, som konsekvent skrives på dansk. Eksempelvis anvender vi betegnelsen
grænseflade i stedet for det engelske interface når vi beskriver de klasser som har relationer til
klasser i andre pakker. Det har den fordel at vi kan adskille den før beskrevne grænseflade fra
Javabetegnelsen interface, som vi også arbejder med. For yderligere at adskille er al referen
ce til kodenavne skrevet med Courier fonten.
Da denne opgave ikke er af teoretisk karakter, vil det beskrevne være baseret på det vi – igen
nem forelæsninger, øvelsestimer og ugentlige opgaver – i to semestre har tilegnet os af både
teoretisk og praktisk viden inden for fagområdet. Derfor vil rapportens brug af kildehenvis
ninger være sparsom.

1

http://www.uml.org
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2. Prædesign
2.1 Kravspecifikationer og brugerkarakteristik
Vi begyndte vores arbejdsproces med frit at brainstorme over den stillede opgave. Med ”frit”
menes, at vi på dette stadie, ikke tog højde for hvordan vores ideer skulle implementeres og
hvor svært det ville være. Først senere selekterede vi, hvilke ideer vi ville bruge.
Gr afiske visninger
En af de første overvejelser – udledt af brainstormen, gik på hvordan selve produktet af pro
grammet skulle vises og hvad man kunne gøre med dette produkt. Produktet skal ifølge opga
vebeskrivelsen være tre grafer, som hver især viser nogle forskellige informationer, om en e
mailarkivfil. I det følgende er beskrevet hvordan vi gerne ville vise de tre forskellige typer af
informationer. De viste grafer var tidlige udkast og er derfor ikke helt kongruente med det
endelige resultat.
1. Kr av: Emails pr. dag i emailarkivfilens periode:
2. Løsning: Et søjlediagram hvor dagene vises på Xaksen og antallet af emails
vises på Yaksen.

o
o

Kr av: Relativ email aktivitet pr. time i døgnet:
Løsning: Et cirkeldiagram, inddelt i 24 felter, som hver repræsenterer en
time i døgnet og som alle er røde. Den relative email aktivitet illustreres ved
felternes indbyrdes forskel i farvemætning. Jo rødere et felt er, des flere e
mails er der skrevet i den time som feltet repræsenterer.
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o

o

Kr av: Fordeling af emails pr. afsender/adresse i emailarkivfilen. Desuden
hvor mange af disse der er svar, samt hvor mange linjer vedkommende har
skrevet.
Løsning: Et horisontalt søjlediagram hvor afsenderne/adresserne vises på Y
aksen og antallet af mails vises på Xaksen. Søjlerne er sorteret efter længde,
med den længste øverst, som samtidig også definerer diagrammets bredde.
Søjlerne er inddelt i to dele, som illustrerer fordelingen af svar og originale
mails.

Vi kom desuden frem til at vi gerne ville vise de tre forskellige grafer i samme vindue, hvor
man kan skifte imellem dem vha. faneblade.
Umiddelbar t logiske og r elevante pr ogr amudvidelser
Udover at diskutere hvordan vi kunne løse opgavebeskrivelsens krav, kom vi også på ideer til
programfunktionalitet som går ud over det krævede. En af de første ideer vi fik, var at det
skulle være muligt kun at analysere et udsnit af den tidsperiode som arkivfilen repræsenterer.
Baggrunden for denne idé var en erkendelse af at brugeren ikke altid ønsker at se grafer for
den samme tidsperiode som er indeholdt i arkivfilen. Der kan faktisk være kvalitative forskel
le på hvilken periode en graf repræsenterer. Samtidig vil denne funktionalitet være fordelagtig
i kraft af at den sparer systemressourcer (hukommelse og disklæsning) og tid, ved ikke at
skulle analysere overflødige data, som brugeren ikke er interesseret i. Vi valgte generelt at
kræve at programmet skulle kunne arbejde med arkivfiler indeholdende betydeligt mere data
end dem der blev stillet til rådighed for opgaveløsningen. Disse repræsenterer hver én måneds
aktivitet på mailinglisten og havde et omfang på nogle få megabyte tekst. Det er plausibelt at
en bruger kunne ønske at arbejde med en arkivfil for fx et helt års aktivitet, på en mailingliste
der evt. kunne have flere deltagere og flere mails. Sådanne arkivfiler kunne antage betydelig
størrelse og i sådanne situationer ville det være særligt fordelagtigt for brugeren at kunne
vælge at arbejde med kun en mindre del af datamængden.
Br uger kar akter istik
En anden væsentlig overvejelse, som opstod i denne indledende fase, omhandlede hvorledes
vores program opnåede størst brugervenlighed. Vi konstaterede vigtigheden af at udviklings
processen var forankret i en karakteristik af den typiske bruger af programmet. Vi udviklede i
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den forbindelse en brugerkarakteristik på baggrund af den udleverede opgavebeskrivelse, her
under opstillet i punktform.
o
o
o
o
o
o
o
o

Leder/mellemleder i en virksomhed.
Ønsker en kvalitativ og kvantitativ, grafisk fremstilling af virksomhedens in
terne emailaktivitet.
Er vant til at benytte et alment tekstbehandlingsprogram såsom Word.
Benytter dagligt en mailklient til forfatning og besvarelser af emails.
Er bekendt med et musebaseret grafisk operativsystem såsom Windows eller
Mac OS X o.l.
Er interesseret i datamater og vil gerne tilegne sig nye færdigheder.
Er af en generation og kultur der foretrækker en udskrift frem for at se resul
tatet på datamaten.
Er bekendt med simple matematiske repræsentationer af data i form af grafer
og diagrammer.

En af vores vigtigste konklusioner på denne brugerkarakteristik, var at programmets grafiske
brugergrænseflade skulle føre brugeren igennem de enkelte valg på en hensigtsmæssig måde
og ét af gangen. På baggrund af denne konklusion valgte vi at opbygge programmet som én
lang troldmandsguide (herefter troldmand). En troldmand er en trinvis gennemgang af de valg
som en bruger må tage for at bruge et program. En troldmand ses ofte som en hjælpefunktion
i programmer, tiltænkt brugere som gerne vil have hjælp til at forstå arbejdsgangen. Alterna
tivt kunne vi have valgt at designe den grafiske brugergrænseflade som ét vindue, hvor alt
funktionalitet var til stede og brugeren selv måtte tilegne sig arbejdsgangen. Troldmands
løsningen tilgodeser både den typiske bruger som er skitseret ovenover, men samtidig også
andre typer brugere som er mere eller mindre erfarne end den typiske. Man kunne fx også
forestille sig at programmet ville blive brugt af en privat nyhedsgruppeadministrator. Denne
type bruger vil højest sandsynligt være en mere erfaren computerbruger. Derfor er det selv
følgelig vigtigt at troldmandens trin ikke er så minutiøst udført at det gør arbejdsgangen lang
sommere for en sådan bruger. Vi mener dog at det er karakteristisk for vores program at det
netop har en meget lineær arbejdsgang. Der er nogle helt bestemte valg brugeren skal træffe
for at få et produkt ud af programmet, og det er ligegyldigt hvor erfaren en computerbruger
vedkommende er. Derfor skal troldmanden være designet således at hvert skridt stiller bruge
ren over for ét af disse valg. Det er dog vigtigt at programmet springer overflødige valg over,
det vil sige hvor det er indlysende hvad brugeren vil. Der er fx ingen grund til at spørge bru
geren om vedkommende vil oprette et nyt projekt, eller indlæse et gammelt, hvis vedkom
mende ikke har nogle gamle projekter. På den måde tilfredsstilles den erfarne bruger og den
mindre erfarne forvirres ikke.
Et andet element som vi syntes var vigtigt for brugerens forståelse af arbejdsgangen i trold
manden, var at denne var kontekstsensitiv. Det vil sige at navigationsknapperne ikke bare
hedder ”næste” og ”tilbage”, men at de faktisk indikerer hvad det næste eller forrige skridt i
guiden er. Således skal fx den knap, der leder videre fra skridtet hvor man har valgt en email
arkivfil der ønskes analyseret, til vinduet hvor man vælger perioden for analyse, hedde ”vælg
tidsperiode”. Samtidig skal knapper der leder tilbage til tidligere skridt i troldmanden, hedde
navnet på det skridt som de leder tilbage til. Dette vil gøre vores program mere intuitivt og
lettere at forstå, idet forståelsen for programmet vil være mere eksplicit og ligetil. Knapperne
kan især betegnes som kontekstsensitive når de afhænger af de valg brugeren foretager inden
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der fortsættes til næste punkt i troldmanden. Fx skal knappens tekst skifte mellem ”Vælg
URL >” og ”Vælg fil >” alt efter om brugeren vælger at hente en emailarkivfil fra Internet
tet eller fra en lokal sti. På denne måde forstår brugeren hvilke handlinger vedkommendes
nuværende handlinger medfører.
Over or dnet pr ogr amstr uktur
Helt overordnet kan brugen af vores program deles i tre funktionelle faser, henholdsvis en
opretningsdel, en visningsdel og en eksportdel. Opretningsdelen indeholder de nødvendige
skridt, som brugeren må igennem for at kunne få programmet til at tegne grafer ud fra en gi
ven emailarkivfil. I visningsdelen vises de oprettede grafer, og herefter vil det næste – og
sidste skridt i troldmanden  være muligheden for at eksportere de viste grafer. Der vil enten
være mulighed for at kunne eksportere disse til en PDF fil eller foretage en udskrift på papir.
Andr e over vejelser
Vi har valgt at det ikke skal være op til brugeren at beslutte om denne vil gemme det oprettede
projekt. Programmet skal automatisk gemme dataene med en reference til den emailarkivfil
som de kommer fra. På denne måde vil programmet ikke skulle analysere den samme arkivfil
igen, hvilket er tidsbesparende for brugeren. Samtidig giver det mulighed for at brugeren ved
programstart kan gå direkte til et projekt fra en tidligere programsession.
Vi diskuterede i den indledende fase også muligheden for at designe vores program således at
det var muligt at udvide dets funktionalitet forholdsvis nemt. En oplagt udvidelse ville være at
tilføje andre grafer som viste andre typer informationer om emailarkivfilen. Man kunne fx
forestille sig en graf der visualiserede hvem der skrev til hinanden og i hvilket omfang. Eller
man kunne lave mere indholdsbaserede repræsentationer, fx en liste over de mest anvendte
ord i en mailliste eller hvor mange emails der blev skrevet indenfor et bestemt emne.
En anden udvidelsesmulighed som blev overvejet, var at implementere et grafredigerings
værktøj. Dette værktøj skulle give brugeren mulighed for at redigere graferne, fx ved at vælge
mindre dataudsnit. Man kunne forestille sig at brugeren gerne vil se døgnaktiviteten for en
enkelt afsender eller en mindre gruppe af afsendere, eller hvilke ugedage de ansatte fx arbej
dede mest om natten. Begge dele er blot et spørgsmål om at beskære datamængden på for
skellige leder. Desuden skulle man kunne redigere grafernes udseende inden disse bliver eks
porteret.
Vi diskuterede også problematikken omkring forskellige formateringer af emailarkivfiler.
Vi ville i den forbindelse gerne designe vores program således at man forholdsvist nemt kun
ne implementere nye eller forskellige måder at analysere på. Til slut diskuteredes forskellige
kilder for arkivfiler og evt. forskellige destinationer for eksport af det færdige resultat. En op
lagt alternativ til arkivfiler fra en brugerens lokale disk eller netværk er filer fra Internettet og
vi valgte at gøre dette til et foreløbigt krav til programmet. Andre fremtidige muligheder kun
ne være filer der blev hentet direkte fra en mailserver. I alle tilfælde skulle integration af så
dan funktionalitet direkte i programmet understøtte den karakteriserede brugers arbejdsmøn
ster. Vi mente således at det fx ville være fordelagtig for vores bruger, der er vant til at arbej
de med gængse programmer men ikke nødvendigvis med at administrere filer og mapper, at
en arkivfil kunne hentes direkte fra Internettet gennem programmet. Alternativt skulle bruge
ren først gemme filen lokalt med brug af en internetbrowser og derefter finde den igen i pro
grammet.
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2.2 Brugsmønster
I det forrige afsnit beskrev vi hvorledes vi forholdsvist frit havde gennemtænkt hvilke specifi
kationer og hvilket design programmet skulle have. Derudover fastsatte vi en karakteristik af
den typiske bruger. I det følgende afsnit vil vi systematisere disse overvejelser vha. en brugs
mønster der har til formål, skridt for skridt, at beskrive de mulige veje gennem programmet.
Brugsmønstret tager – som navnet antyder – brugerens synspunkt og har til formål at virke
som den primære referenceramme for resten af udviklingsprocessen. Det skal illustrere et
succesfuldt forløb for brugen af vores program og er således målet for udviklingen af dette.
På denne måde kan udviklingsprocessen siges primært at være drevet af vores fiktive brugers
krav, behov og evner.
Hoved scenar ium
Brugeren gennemgår en troldmandsguide der åbner en emailarkivfil fra disken og repræsen
terer denne som tre forskellige grafer. Efterfølgende eksporterer brugeren graferne til en PDF
fil på disken.
Mål
o
o

At se de mulige grafiske repræsentationer af en importeret emailarkivfil.
At eksportere disse grafikker til en PDF fil.

Nor malfor løb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

Brugeren starter programmet.
Velkomstvinduet fremkommer. Brugeren har mulighed for
at vælge ikke at ville se dette vindue igen.
Brugeren vælger at fortsætte.
Programmet viser en liste over de seneste (op til) fem pro
jekter, samt mulighed for at oprette et nyt projekt.
Brugeren vælger at oprette et nyt projekt.
Programmet viser en liste over mulige arkivfilkilder: disk
og Internet.
Brugeren vælger disk.
Programmet viser nyt vindue med mulighed for at gennemse
filer på disk og evt. lokalnet. Når bruger markerer en fil vi
ses arkivfilens tidsperiode og navnet på mailinglisten.
Brugeren vælger en fil.
Programmet viser vindue der giver bruger mulighed for at
vælge en begrænset periode af arkivfilens historik eller hele
arkivfilen. Som standard er hele arkivfilen valgt.
Brugeren vælger at oprette graferne.
Programmet viser et vindue med en statusbjælke for analy
sens fremskridt. Brugeren har mulighed for at afbryde og gå
tilbage til trin 10.
Programmet viser et vindue med tre faneblade indeholdende
en graf hver. Som udgangspunkt vises datooversigten.
Brugeren vælger at eksportere graferne.
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15. Programmet viser et nyt vindue med mulighed for at vælge
hvilke grafer som skal eksporteres. Brugeren har mulighed
for at gemme graferne som en PDF fil eller at udskrive dem.
16. Brugeren vælger at gemme filerne.
17. Programmet viser en dialogboks, hvor bruger kan gemme
filen til en mappe på disken.
18. Brugeren vælger en sti, trykker gem og filen er gemt. Dia
logboksen lukkes og bruger er ved pkt. 15 i forløbet.
19. Brugeren lukker programmet, vælger en eksportmulighed
eller går tilbage i forløbet.

Udvidede scenar ier:
o

o

o

7a. Brugeren vil åbne en fil fra Internettet.
§ Programmet viser et vindue hvor brugeren kan indtaste en URL.
§ Brugeren indtaster URLens fulde sti og vælger at hente fil.
§ Hvis filen ikke findes, stien er ugyldig eller der ikke kan etableres forbindelse, vi
ses passende fejlbesked og brugeren kan indtaste ny adresse.
§ Programmet viser et vindue med en statusbjælke for download progression. Bru
geren kan afbryde download ved at vælge at gå tilbage til indtastning af URL.
§ Programmet fortsætter fra trin 10 i normalforløbet.
16a. Bruger vil udskrive grafer.
§ Programmet åbner printdialogboks.
§ Brugeren vælger printer og trykker udskriv.
§ Dialogboksen lukkes, graferne udskrives og brugeren er tilbage ved pkt. 15 i
normalforløbet.
4a. Bruger vælger at åbne et tidligere projekt.
§ Programmet går direkte til pkt. 10 i normalforløbet.

Generelt gælder det at brugeren har mulighed for at gå frem og tilbage i forløbet efter for
godtbefindende. Indikation af processer (download og analyse) der er afsluttet, genfremkaldes
ikke ved at gå tilbage.

2.3 Tilstande i den grafiske brugergrænseflade
Til at illustrere brugsmønsteret er tegnet et tilstandsdiagram som, fra brugerens synspunkt,
viser alle de mulige tilstande programmet kan være i, samt hvilke brugerhandlinger der fører
til hvilke tilstande. Tilstandene er i diagrammet illustreret ved de små hvide kasser med et
tilhørende tilstandsnavn. Pilene mellem tilstandene illustrerer en overgang i pilens retning, og
teksten som står på pilene beskriver forudsætningerne for overgangen. Den første del af tek
sten, som står inden de hårde parenteser, beskriver den handling fra brugerens side som med
fører overgangen. Den tekst som står i de hårde parenteser beskriver de betingelser som skal
være opfyldt for at overgangen kan finde sted.
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GUI Tilstandsdiagram

"Vælg kilde" [ingen tidligere projekter]
start[bruger har ikke fravalgt velkomstskærm ]
Velkomstskærm

"Vælg projekt"[tidligere projekter eksisterer ]

"Velkomstskærm" [bruger kom fra Velkomstskærm ]
start[bruger har fravalgt velkomstskærm, tidligere projekter eksisterer ]

"Vis grafer" [bruger vælger et tidligere projekt]

Projektvælger

"Vælg kilde"[bruger vælger "Vælg ny kilde"]

start[bruger har fravalgt velkomstskærm, ingen tidligere projekter ]

"Vælg projekt"[bruger kom fra Projektvælger ]
Kildevælger
"Velkomstskærm" [bruger kom fra Velkomstskærm ]
"Vælg URL" [bruger vælger "Fil fra internet"]
"Vælg kilde"
"Vælg fil"[bruger vælger "Fil fra disk"]

"Vælg kilde"

Filvælger

URL vælger

"Vælg periode" [bruger har valgt en gyldig emailarkivfil ]
"Download"
fejl i URL

"Vælg fil"[bruger kom fra Filvælger ]
Periodevælger

download fuldført

Downloadvindue

"Vælg URL[bruger kom fra URL vælger ]
"Analyser"

"Vælg periode"
Analysevindue

analyse fuldført

"Vælg periode"
Grafvisning

"Eksporter"
"Eksporter"

"Eksporter"

Udskriv Dialog

"Udskriv"

Eksportvindue

"Gem som"

Gem Som Dialog

data gemt

data sendt til udskrift

Tilstandsdiagram over den grafiske brugergrænseflade.
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"Vælg URL"

3. Design
På basis af vores indledende prædesign overvejelser, går vi nu videre til en gennemgang af
det konkrete design.

3.1 Overordnet pakkestruktur
Helt grundlæggende for vores design er, at det inddeler funktionelt adskilte dele af program
met i separate pakker. Disse udgør det yderste niveau i vores design og skaber det strukturelle
overblik. Hver pakke består af en eller flere klasser der tilhører samme funktionelle gruppe.
Endvidere har hver pakke en defineret grænseflade, som oftest i form af én enkelt klasse,
hvorved de overordnede kommunikationsveje i programmet gøres mere overskuelige. En de
fineret pakkegrænseflade gør det også nemmere at arbejde parallelt på adskilte dele af pro
grammet, nemmere at vedligeholde og understøtter desuden dataindkapslingsprincippet på et
højere niveau end det der opnås ved almindelig adgangsmoderation på klasseniveau. Dette
skyldes at alle ikkegrænseflade relaterede metoder erklæres protected, herunder
constructormetoderne. På den måde kan andre dele af programmet kun benytte den til
tænkte grænseflade, hvorved kommunikationsvejene minimeres, ligesom klasser med pakke
intern funktionalitet kun kan instantieres internt i pakken.
Vores pakkestruktur er baseret på det arkitektoniske ModelViewControl (MVC) design
mønster 2, men i en simplere udgave, tilpasset vores behov. Den primære tanke i MVC kan
siges at være en klar skelnen mellem præsentation og domæne, hvor domænet består i den
datamodel – model – programmet på den ene eller anden måde arbejder med, mens præsen
tation indeholder programmets brugergrænseflade og dennes funktionalitet. Præsentation ind
deles i kontrol og behandling af brugerinput – controller – og grafisk grænseflade –
view. Relationen mellem disse tre funktionelle størrelser er i det ”ægte” MVC mønster base
ret på at præsentationsgrupperne under afvikling notificeres om dynamiske ændringer i mo
dellen, som kan være forsaget af eksterne begivenheder, fx hvis modellen er en database i et
større kompleks af programmel eller blot modificeres af forskellige views. Præsentationsklas
serne kan herefter hente det nødvendige data fra modellen som gør dette tilgængeligt i en pas
sende form og eventuelt behandler det.
I vores tilfælde er alle ændringer af modellen imidlertid initieret af bruger i et klart defineret
forløb, der sker ikke dynamiske ændringer og brugeren ønsker blot af få vist et udvalgt statisk
udsnit af modellens data på forskellige måder i ét view. Relationen mellem præsentation og
domæne kan derfor indskrænkes til at ligge i controller. Da Javas grafiske komponenter
inkorporerer al nødvendig funktionalitet til at behandle brugerens basale interaktion via mus
og tastatur, bliver det overordnede ansvar for controller, at styre programmets forløb i
forhold til brugerens interaktion med view samt at fungere som bindeled mellem model og
resten af programmet.
Vi har valgt at designe vores model til kun at håndtere en minimal objektorienteret repræsen
tation af vores datadomæne – emailarkivfilerne – uden egentlig reference til disse. Filerne
består af tekst og skal således ved analyse omsættes til en passende objektstruktur. Funktiona
liteten der varetager dette kunne placeres som en grænseflade i modellen. Grundet det før be
skrevne fokus på den rene objektorienterede abstrakte datarepræsentation, som en sådan ana
lysefunktionalitet ikke er en logisk del af, vælger vi imidlertid at placere den eksternt. Dette
2

Buschmann et al., 1996
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skyldes også, at vi på andre steder i programmet end ved den direkte opbygning af model
strukturen, har brug for på forskellige måder selektivt at udtrække metadata fra arkivfilerne,
bl.a. ved brug af de generiske analysealgoritmer. Jævnfør brugsmønsterets krav til brugerin
formation og selektivt arbejde med filer under programforløbet. Foruden analysefunktionali
teten har vi også i arbejdet med modellens brug for at omdanne dennes data til grafer, som er
det egentlige produkt der skal fremstilles. Ligesom analysen af arkivfiler, kunne tegning af
grafer betragtes som værende en del af modellens grænseflade, men dette går heller ikke godt
i spænd med vores modelkoncept. Desuden kan det virke inkonsistent at modellen tilbyder en
sådan funktionalitet i så fald vi evt. også ønsker at trække de rå data ud af modellen til anden
brug. Graftegningen kunne mere oplagt placeres som en del af view. Det ville kræve at
view skulle hente data fra model gennem controller, efter herfra at have fået besked på
at tegne en graf, jf. controllerens rolle som behandler af brugers input. Dette kunne måske
være fordelagtigt hvis graferne fx på en avanceret eller dynamisk måde skulle interagere med
den grafiske brugergrænseflade. Da graferne imidlertid er statiske billeder, der blot skal vises
for bruger og ikke behøver at blive tegnet direkte, er der ikke nogen grund til denne indvikle
de løsning, der mindsker atomiseringen mellem pakkerne. I tilfælde af at programmet skal
udvides til at muliggøre en mere dynamisk brugerinteraktion med graferne, vil dette stadig
være i en hastighed (brugerens interaktionshastighed), der gør at visning af statisk tegnede
billeder efter vores vurdering stadig er en brugbar løsning.
Vi vælger i stedet at betragte både analyse af arkivfiler og dannelse af grafer som værende
værktøjer controller benytter i sin funktion som bindeled i programmet. Derfor defineres
som supplement til MVCdesignmønsteret en ekstra pakke kaldet toolbox, hvorunder pak
kerne logFileParser og graphDrawer placeres. Pakken indeholder desuden andre
mindre værktøjer som beskrives senere.
Vores samlede programstruktur med de væsentligste kommunikationsveje er vist i pakkedia
grammet herunder. Resten af dette afsnit beskriver designet af de enkelte pakker og deres
komponenter.
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Pakkediagram for programmet

3.2 Forholdet mellem design og implementering
Processerne der har ledt frem til de endeligt implementerede dele af programmet (pakkerne)
har ikke været homogene. Modellen var den første del af programmet vi designede og vi
gjorde meget ud af at gennemtænkte og færdiggøre inden implementering blev påbegyndt. Vi
ville være sikre på at den var rigtigt designet, ud fra den betragtning at modellen var essentiel
for den funktionalitet vi ønskede programmet skulle tilbyde. Herefter var implementering lige
til og forløb helt planmæssigt. Denne delproces har således mindet om det Fowler betegner
som en ”Waterfall” proces. 3 Beskrivelsen af modellen er derfor koncentreret i nærværende del
af rapporten. I forhold til designet af model og også logParser, har designet af view og
controller og forholdet mellem dem mere haft karakter af en iterativ proces, jf. Fowler.
Af denne årsag vil beskrivelsen af designet visse steder bære præg af, at valg der er truffet, er
påvirket af implementeringstekniske erfaringer og muligheder. En del af de alternative løs
ninger der beskrives har været afprøvet i praksis. Ligeledes vil visse elementer af designet

3

Fowler, 2003, p.26
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kun blive beskrevet meget overfladisk i denne del af rapporten, for at uddybes mere i afsnittet
om implementering. Dette drejer sig specifikt om klasserne for projekter og konfigurationsfil,
som i høj grad fik form og funktion under implementering, om end vi i større eller mindre
grad var klar over nødvendigheden af deres eksistens under designfasen. Da disse klasser er
udviklet for at tilfredsstille implementering af overordnede krav til programmets forløb frem
for at indgå som en del af det generelle design, vil beskrivelsen af dem være mere forståelig i
implementeringskontekst.

3.3 Pakken model
Modellen er udviklet vha. referentmodelmodelleringskonceptet. 4 Modellen består af en
struktur af klasser, som udgør et modelsystem. Dette modelsystem er en objektorienteret mo
dellering af et referentsystem, som i vores tilfælde er en mailliste. En mailliste indeholder en
række fænomener som vi har abstraheret til problemspecifikke koncepter for derefter at mo
dellere dem i en klassestruktur. Den generelle bevægelse fra fænomen til objekt er skitseret i
figuren herunder. De fænomener vi umiddelbart har brug for at associere med et email
fænomen, i forhold til opgavebeskrivelsen, er afsender/adresse, dato og klokkeslæt.
Modellering
Koncept
Abstraktion

Klasse
Instantiering

Fænomen

Objekt

Verden / referent
system

Programmet / model
system

En email kan kun være tilknyttet én af hver type fænomen, hvorimod et bestemt fænomen
kan være repræsenteret i mange forskellige emails. Modellen skal være designet således at
den er så fleksibel som mulig i forhold til hvilke data den kan indeholde og videregive. Det
skal både være nemt at finde frem til hvilke fænomener der er repræsenteret i en bestemt e
mail og samtidig om flere emails indeholder det samme fænomen. De mulige udvidelser af
programmet vi diskuterede i prædesignfasen, skal modellen også muliggøre på en hensigts
mæssig måde. Det skal således være muligt at udvide den, til fx at tage højde for flere typer
fænomener, uden at være nødsaget til at ændre dens struktur. På den anden side skal det heller
ikke være kompliceret at minimere modeldesignet til fordel for et hurtigere og mere hukom
melsesbesparende program. Dette ville være brugbart hvis man ønsker at lave en version af
programmet, som kan arbejde med meget store datamængder og derfor har brug for at ”slan
ke” modellen. For at få et indtryk af hvor meget hukommelse der potentielt ville kunne spa
res, valgte vi i denne fase at foretage en række estimerede beregninger, som er beskrevet i

4

Madsen et al., 2000, p. 286
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diskussionsafsnittet til sidst i rapporten. Resultatet af disse beregninger viste at vores model
var anvendelig.

Klassediagram for pakken model

Vi har valgt at gøre vores model meget atomar i den forstand at de føromtalte fænomener bli
ver repræsenteret af hver deres klasse. Disse klasser nedarver alle fra MailElementklassen,
og de er krydsrefererede med de Mailobjekter hvori de er indeholdt.
Denne struktur muliggør alle de krævede dataudtræk. Det er simpelt at finde emails med ens
fænomener. Man spørger blot det MailElementobjekt som repræsenterer dette fænomen,
hvilke Mailobjekter det refererer til. Samtidig kan man nemt finde ud af hvilke fænomener
de enkelte mails har ved at spørge på Mailobjektets referencer. Ved hjælp af disse metoder
kan man nemt finde ud af fx hvilke emails en bestemt afsender har skrevet, eller hvor mange
og hvilke emails der er blevet skrevet på en bestemt dato eller et bestemt klokkeslæt. Samti
dig muliggør modelstrukturen mere avancerede dataudtræk. I kraft af dens krydsrefererede
opbygning, er det muligt at finde ud af hvilke andre fænomener en email med et bestemt fæ
nomen har. Fx kan man spørge hvilke tidspunkter eller datoer en bestemt afsender har skrevet
sine emails på, eller evt. kun forfatterens mails inden for et bestemt emne. Det er altså mo
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dellens atomare opbygning og krydsrefererede struktur der giver de fleksible og avancerede
dataudtrækningsmuligheder.
Vores modeldesign udgør en relativt præcis objektorienteret abstraktion over en email
arkivfil. Modellen er opdelt i klasser som hver især svarer til et af de fænomener som udgør
den ”virkelighed” der modelleres. En afsender, en dato og et klokkeslæt er hver især vidt for
skellige typer af fænomener som alle sammen har en reference til en eller flere emails. Men
disse fænomener eksisterer også uden mailen og bør derfor ikke ses som en del af denne. Der
for bør disse fænomener ikke blot være attributter i et Mailobjekt, men bør være repræsente
ret i objekter af hver deres klasse. Et andet argument for det uhensigtsmæssige i blot at lade
fænomenerne være simple attributter, er at det ville vanskeliggøre metoderne for at udtrække
data. I dette tilfælde ville der ikke være nogen mulighed for at finde ud af hvilke emails der
har ens fænomener uden at skulle iterere igennem alle mails og foretage sammenligning af
attributterne.
En tilføjelse vi selv har lavet, som ikke er specificeret i opgavens krav, er en Subjectklasse.
Objekter af denne klasse kan repræsenterer det abstrakte fænomen ”et diskussionsemne”, der
jo ligesom emailens forfatter i princippet også kan eksistere udenfor den modellerede virke
lighed i maillisten.
Modellen instantierer objekter som er repræsentationer af emailfænomener fra den modelle
rede emailarkivfil, og opbygger de gensidige relationer mellem de forskellige objekter. Så
ledes indeholder et Mailobjekt referencer til MailElementobjekter, som repræsenter logi
ske komponenter af mailen: dens forfatter, dens emne, den dato den er sendt på osv. Samtidig
indeholder disse objekter også referencer tilbage til alle de Mailobjekter som er knyttet til
dem.
Vores model er fleksibel i forhold til de forskellige programudvidelsesmuligheder som blev
diskuteret i prædesignfasen. Hvis model skal repræsentere flere former for fænomener, fx
links i en mail eller vedhæftede filer, som refererer til en email, designes blot endnu en spe
cialisering af MailElementklassen.
Klasser ne Author, Date, Hour og Subject
MailElementklasserne nedarver fra en abstrakt MailElementklasse. Dette faciliterer
yderligere udvidelsesmulighederne, i kraft af at MailElement definerer og implementerer
de metoder, som er generelle for alle klasser som nedarver fra denne. MailElementklassen
Subject er faktisk overflødig for den umiddelbart tiltænkte funktionalitet af vores program,
men den ville være nødvendig i fx et diagram som illustrerede antal mails pr. emne.
Klassen Mail
Mailklassen indeholder også attributterne sourceLengthInBytes og sourceFi
leOffsetInBytes som er overflødige for programmets umiddelbart tiltænkte funktionali
tet. De repræsenterer en byteværdi for henholdsvis mailens start i arkivfilen og dens længde
fra dette punkt. Disse attributter gemmes for at facilitere indholdsafhængige programudvidel
ser. Hvis brugeren således ønsker mulighed for at læse eller analysere selve emailteksten, er
det med disse placeringsinformationer nemt og hurtigt at hente denne i arkivfilen, uden at
skulle søge i og analysere filen igen. Vi ønsker helt klart ikke at gemme selve emailens tekst
som en del af modellen idet tekstanalyse ikke er et krav til programmet og ville gøre modellen
betydeligt mere resursekrævende. Tværtimod har vi i de indledende overvejelser lagt vægt på
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at programmet skal kunne arbejde med meget store arkivfiler, hvorfor en integration af selve
maillistens indhold (tekst) ikke skal indgå i modellen.
Klassen MailListLog
Grænsefladen fra model til resten af programmet udgøres af MailListLogklassen. Kun
via denne klasse har de andre pakker adgang til modellen. MailListLogklassen indeholder
referencer til resten af modelstrukturen, og er således i stand til at udføre de mulige dataud
træk. Controlleren har mulighed for at konstruere en model som skal repræsentere en email
arkivfil samt udtrække data når denne er konstrueret.
For at lægge data i modellen kaldes addMailmetoden i MailListLog med et MailDa
taContainerobjekt som argument. Dette beholderobjekt modtages fra logParser og
indeholder basale Java typer der repræsenterer data for én email, dvs. forfatter, emne, tids
punkt etc. For hver modtaget MailDataContainer instantierer addMail et nyt Mai
lobjekt og dets tilhørende MailElementobjekter, i så fald disse ikke allerede findes. Fx
skal for hver email adresse i en arkivfil instantieres ét og kun ét Authorobjekt osv. Desuden
etablerer addMail referencerne mellem objekterne.
Det ville være forholdsvist nemt at ændre modeldesignet til det tidligere beskrevne ”slanke”
design. Det ville blot kræve at Mailobjekterne blev taget ud af designet og at MailEle
mentklasserne i stedet blot talte op hvor mange emails de havde. Dette design ville spare på
antallet af objekter som skulle køre og samtidig på tiden det ville tage at bygge en model.
Dette design ville derfor være godt til at modellere meget store datamængder.

3.4 Pakken toolbox
Det grundlæggende MVC mønster udvides som nævnt med en almennyttig pakke kaldet
toolbox. Den indeholder tre underpakker, henholdsvis logParser, graphDrawer og
downloadManager samt klassen CalendarPeriod. Disse er værktøjer som benyttes af
controller, og er beskrevet herunder.
Pakken toolbox.logParser
Pakken har ansvar for al læsning og analyse af arkivfiler fra disk, dvs. både komplet analyse
ved modelkonstruktion og tre forskellige former for præanalyse af filer.
I alle tilfælde benyttes det samme sæt af analysealgoritmer baseret på regulære udtryk og
disse skal kunne tilgås på en generisk måde af metoderne i grænseflade klassen LogFile
Parser. Vi vælger derfor at indkapsle algoritmen der udtrækker de nødvendige data (de
modellerede fænomener beskrevet tidligere) i en metode der returnerer data for én email af
gangen. Metoden kaldes getNextMail og modtager en RandomAccessFile som argu
ment. Således har den kaldende metode kontrol over hvorfra i arkivfilen den næste email øn
skes fundet og analysealgoritmen kan derved benyttes generisk idet én email er den mindste
sammenhængende enhed i arkivfiler.
Den mest praktiske måde at returnere og arbejde med det udtrukne data er ved brug af objek
ter af en passende beholderklasse, som vi utroligt sigende kalder MailDataContainer.
Maillister er ikke formateret ens, fx er svarmails nogle steder indikeret ved at der foran emnet
står ”RE: ”, mens der i danske svarmails ofte står ”SV: ” osv. Vi har valgt at imødekomme
denne problematik ved at lade vores analysealgoritme indgå som én strategi i et strategimøn
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ster. Strategimønsteret, som er formelt beskrevet i Design Patterns5, gør her brug af en ab
strakt strategiklasse kaldet ParseStrategy, der definerer getNextMailmetoden, som
alle nedarvende konkrete strategier skal implementere. På den måde kan der nemt – evt. under
programafvikling  selekteres mellem forskellige variationer over konceptuelt ens algoritmer,
der fx er tilpasset forskellige arkivfilformater eller maillistesprog. Vi har ikke umiddelbart
tænkt os at implementere mere end én strategi, da det går ud over omfanget af vores opgave
og vi kun har én type arkivfil, men vi har valgt at tage højde for at det kunne være en mulig
udvidelse i en fremtidig version af programmet. Man kunne desuden forestille sig at pro
grammet på denne måde kunne udvides til at bearbejde andre typer data end emailarkivfiler,
men med de samme basale fænomentyper (forfattere, emner, tidspunkter etc..). Dette kunne fx
være htmldokumenter indeholdende internetchat el.lign. Med denne ramme kan de nævnte
metoder i pakkens grænsefladeklasse fastlægges. Implementeringen af disse vil blot bestå i
logik der kalder getNextMailmetoden på passende lokationer i arkivfilen og vurderer på
det data der returneres, i forhold til den ønskede funktionalitet. Se klassediagram herunder.

Klassediagram for pakken toolbox.logParser

Specielt for parseFilemetoden gælder at denne skal tilføje data til model ved at kalde
dennes addMailmetode med de MailDataContainerobjekter der modtages fra get
NextMailmetoden. Metoden parseFile modtager derfor foruden en fil, også som argu
ment det MailListLogobjekt, som dataen ønsket tilføjet til. Således er koblingen mellem
programmets pakker samlet i controller. Da vi desuden også ønsker at kunne analysere
arkivfiler selektivt, modtages også den ønskede analyseperiode, samt evt. en periode der skal
ekskluderes fra denne.
Da analysen af arkivfiler kan være tidskrævende, skal der tages hensyn til at processen ikke
låser programmets hovedtråd, så brugeren ikke afskæres fra at interagere med den grafiske
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grænseflade for fx at annullere en analyse af en arkivfil. Dette kan ske ved at programmet kø
res i en separat tråd, hvilket ikke ændrer den ydre grænseflade, men dog kræver at den kal
dende klasse har mulighed for at observere på den parallelt eksekverende proces. Dette kan
ske ved at pakken på et passende sted nedarver fra Observable og notificerer Observers
om progressionen af analysen.
Pakken stiller en sidste grænseflade metode til rådighed, der modsat de andre ikke er relateret
til den semantiske analyse af arkivfiler. Metoden getFileHash bruges i stedet til at genere
re en unik identifikationsværdi for en samlet arkivfil, en funktion der bl.a. er påkrævet for at
opfylde kravet om at programmet ikke genanalyserer allerede analyserede filer som brugeren
måtte vælge. Metoden er beskrevet mere dybdegående i afsnittet om implementering.
Pakken toolbox.graphDrawer
Pakken har til ansvar at tegne og eksportere grafer. Klassen GraphDrawer tegner og retur
nerer forskellige typer af grafer på basis af et datasæt, som controller har hentet fra mo
del og behandlet. Herefter kan controller eksportere disse grafer eller sende dem til
view.
PdfFactoryklassen benyttes til at generere filer i PDF format i forbindelse med eksport.
Begge klassers kernefunktionalitet er baseret på biblioteker publiceret under GPL licens og
beskrives senere i rapporten. For information om disse bibliotekers ophav se da rapportens
slutning.

Klassediagram for pakken toolbox.graphDrawer
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Pakken toolbox.downloadManager
Pakken henter data fra en URL modtaget fra controller. Data gemmes i en fil på disk der
også er modtaget som argument fra controller på samme måde som destinationsmodellen
i logParsermetoden. Da processen er tidskrævende skal der tages særligt hensyn til at den
ikke må låse programmets hovedtråd og dermed gøre den grafiske brugergrænseflade ikke
responsiv i kortere eller længere tid. Vi designer efter at opfylde dette ved at afvikle proces
sen i en separat tråd og kaldende objekter skal derfor have mulighed for at observere på trå
dens tilstand (progression og afslutning), på samme måde som logParser. Klassen stiller
desuden en metode for konvertering af strenge til URL objekter til rådighed.

Klassediagram for pakken toolbox.downloadManager

Klassen CalendarPeriod
I roden af toolbox findes desuden CalendarPeriodklassen. Denne er en komposition
af to GregorianCalendar objekter og repræsenterer tidsperioden mellem dem. Desuden
stiller klassen en række metoder til rådighed for test af forholdet mellem perioder og sammen
lægning af periode på forskellige måder.

Klassediagram for klassen CalendarPeriod
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3.5 Pakkerne view og controller
Udgangspunkt for design af view og controllerpakkerne
Fra den indledende prædesign fase var en række udgangspunkter for designet af view og
controller tilgængeligt. Primært var naturligvis det definerede brugsmønster, der beskri
ver programmets overordnede funktionalitet, og det tilstandsdiagram der supplerer brugsmøn
steret og illustrerer brugerens mulighed for at navigere i programmet. For at illustrere og
yderligere definere brugsmønsteret, var udviklet en prototype af den grafiske brugergrænse
flade. Denne var baseret på det tidligere beskrevne troldmandskoncept. Prototypen var grafisk
og funktionelt sammensat af to elementer. Nederst i skærmbilledet er en navigationsbjælke
der vises konstant, indeholdende en frem og en tilbageknap. Resten af skærmbilledet består af
det indhold der skal vises afhængigt af hvor brugeren befinder sig i programmet. Hvilket
skærmbillede der skiftes til når brugeren går frem eller tilbage vil være afhængig af pro
grammets nuværende tilstand, samt hvilke valg brugeren har foretaget på det nuværende
skærmbillede.

Skærmbilleder fra den første prototype

Tilstandsmaskiner og styring af programmellets afvikling
Vi har altså et program der kan befinde sig i et begrænset antal forskellige tilstande. Hver til
stand har et specifikt grafisk element tilknyttet. Informationerne og antallet af elementer i en
tilstands tilknyttede grafik kan ændre sig, men opbygning og betydning vil være den samme.
Hver gang bruger ønsker at navigere frem eller tilbage i troldmandens forløb skal programmet
validere de valg brugeren har foretaget, udføre eventuelle behandlinger af data og beslutte
hvilken tilstand der skal skiftes til  om nogen. Programmet kan altså betragtes som en simpel
tilstandsmaskine. Det basale forløb for en tilstand er opdatering af den grafiske brugergrænse
flade hvorefter der ventes på at bruger vælger at navigere frem eller tilbage. Når dette sker
processeres brugerens valg og det besluttes hvilken tilstand programmet skal skifte til.
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Formatet og betydningen af de data der skal hentes fra, og sendes til den grafiske brugergræn
seflade vil være forskelligt for hver tilstand, men det grundlæggende forløb er det samme.
For at styre programmet har vi altså brug for at en struktur der kan styre skiftet mellem for
skellige dele af programmets kode, der hver håndterer en specifik programtilstand, og udfører
de førnævnte processer på en korrekt måde i forhold til konteksten.
I meget simple procedurelle sprog kunne skiftet mellem forskellige programtilstande ske ved
simpelthen at springe til (”goto”) en anden del af en samlet kodemængde, og dette ville så
være et tilstandsskift.
En bedre procedurel løsning ville være at definere en variabel der markerer programmets til
stand. Programmet vil så afvikles i en løkke indeholdende en if/else eller switch struk
tur styret af tilstandsvariablen. Når der skal skiftes tilstand ændres tilstandsvariablen og ved
næste gennemløb af løkken aktiveres den del af koden der skal styre den nye tilstand. Når
denne kode er afsluttet korrekt, det vil sige brugeren har interageret på en måde der forårsager
et tilstandsskift, ændrer koden tilstandsvariablen til den nye tilstand og afslutter hvorefter løk
ken gennemløbes igen og koden der skal håndtere den nye tilstand afvikles osv.. Ulempen ved
denne løsning er at en sådan selektionsstruktur hurtigt vil blive meget stor og uoverskuelig.
Den bliver svær at vedligeholde og det kan være svært at overskue hvornår og hvordan der
skiftes mellem tilstande.
En objektorienteret løsning er at definere den kode der håndterer en given programtilstand
som et selvstændigt objekt. En tilstand er naturligvis ikke et ”objekt” som sådan, men betrag
ter vi programmet som en tilstandsmaskine kan denne betragtes som værende komponeret af
tilstandsobjekter. Uanset sådanne definitoriske spørgsmål giver denne opdeling en række for
dele, som bl.a. beskrives under diskussion af arbejdsprocessen i slutningen af rapporten.
Tilstandsmønster et
En opdeling af koden for styring af et programs tilstande i separate tilstandsobjekter, er for
maliseret i ”tilstandsmønsteret” som beskrives i Design Patterns6. Det er dette mønster vi har
taget udgangspunkt i ved designet af programkontrollen. I mønsteret defineres en abstrakt
tilstandsklasse blot kaldet ”tilstand” som alle ”konkrete” tilstandsklasser nedarver fra. Klassen
der samler styringen af disse kaldes ”kontekst”. Idéen er at den abstrakte tilstandsklasse defi
nerer en metode for afvikling, som alle de konkrete tilstandsklasser implementerer. Det vil
sige, at det aktive kontekstobjekt, pga. Java’s polymorfiske egenskab, frit kan skifte mellem
og afvikle tilstande, selv om disse i praksis er objekter af forskellige klasser.
Som ved den tidligere beskrevne procedurelt orienterede løsning, hvor hver topniveaugren af
kontrolstrukturen indeholder koden for afviklingen af en specifik tilstand, indeholder hvert
konkret tilstandsobjekt koden for afviklingen af den relevante tilstand. Når koden afslutter på
den ene eller anden måde, skal der skiftes til en ny tilstand.
I tilstandsmønsteret kan tilstandsskift overordnet ske på to måder. Enten skal hvert tilstand
sobjekt have direkte referencer til de tilstandsobjekter der kan håndtere de programtilstande
der kan skiftes til og selv aktivt starte den næste tilstand, evt. efter at have instantieret det re
levante tilstandsobjekt. Er det sidste tilfældet kan det at starte afviklingen af det nye tilstand
sobjekt implementeres som en del af dettes instantiering, dvs. i constructor. Denne løsning
skaber en tæt kobling mellem de forskellige tilstande. Den helt modsatte løsning, er at hvert
tilstandsobjekt kun kender kontekstobjektet og beder det skifte til den næste tilstand. Kon
6
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tekstobjektet skal så beslutte hvilket tilstandsobjekt der skal startes, evt. instantieres. Dette
kan ske på basis af en returværdi fra den forrige tilstand eller nogle globale variabler. Denne
løsning placerer mere funktionalitet i kontekstobjektet, evt. i form af en større eller mindre
kontrolstruktur hvorved mønsteret funktionelt minder mere om den beskrevne procedurelle
løsning, blot med koden for tilstandsafvikling inddelt i objekter i stedet for fx funktioner.
Pr ogr amkontr ol med br ug af tilstandsmønster et
Vi har i designet af vores program valgt en løsning der medierer mellem disse to yderpunkter.
Kontekstobjektet, som her blot kaldes Controller (da det er centralt i controllerpak
ken), indeholder en setNextState metode som ændrer en privat variabel af typen
ControlState kaldet currentState. Denne variabel refererer til det tilstandsobjekt
der på et givent tidspunkt styrer programmets forløb i forhold til brugerens interaktion og
ændres af setNextState når metoden kaldes af et tilstandsobjekt der ønsker at skifte pro
grammets tilstand. For kontekstobjektet vil dette netop fremstå som om currentSta
teobjektet skifter sin tilstand, i og med at dets reference skiftes til et objekt af en anden klas
se, men som også nedarver fra ControlState.
Hvilken tilstand der skal skiftes til, markeres af en offentlig statisk variabel af en defineret
enumerationsklasse kaldet StateName. StateName indeholder navnene på de ti tilstande
programmet kan befinde sig i. Da vi har et begrænset antal tilstande og dermed tilstandsobjek
ter, instantierer kontekstobjektet disse ved programstart og beholder referencer til dem. Ved
kald til setNextState metoden skiftes referencen i currentState til det tilstand
sobjekt som tilsvarer det StateName, der passeres som argument. Herefter kaldes runme
toden på currentState som nu er ændret, og den nye tilstand afvikles således. Forløbet er
illustreret i sekvensdiagrammet på side 30 efter kobling mellem view og controller
hvori også er vist tilstandsovergangens interaktionen med viewpakkens grafiske klasser, som
beskrives i følgende afsnit. Denne løsning betyder at tilstandsobjekter kun har direkte referen
ce til kontekstobjektet, men selv aktivt bestemmer hvilken tilstand der skal være den næste
ved brug af StateNameenumerationsklassens navne.
Foruden den overordnede struktur med tilstandsmønsterets vil vi få brug for en form for kon
figurationsfil til at gemme brugerens valg og tidligere grafer. Det var som beskrevet under
prædesign et krav at brugeren skal kunne genåbne gamle grafer uden at finde og analysere
den oprindelige arkivfil igen. Desuden er der behov for en passende måde at styre og dele
mellem kontroltilstandsobjekter, de globale informationer om den graf brugeren arbejder på i
en given programsession. Dette blev under implementering til Projectklassen, som er be
skrevet under implementering af årsagerne nævnt i dette afsnits indledning. Hvor om alt er,
samler Controllerklassen således også en mængde funktionalitet der skal benyttes i flere
forskellige programtilstande, under arbejdet med projekter og modeller. Desuden skal der im
plementeres noget intern funktionalitet til brug for læsning og skrivning af konfigurationsfi
len.
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Klassediagram for pakken controller

Side 25 af 64

Grafisk brugergrænseflade
Den grafiske grænseflade består som tidligere beskrevet af et primært panel samt en navigati
onsbjælke indeholdende frem og tilbage knapper. Navigationsbjælken vises i alle tilstande,
men knappernes tekst og deres status (aktiveret eller deaktiveret) skal ændres afhængig af
brugerens valg. Primært er gyldigheden af brugerens valg bestemmende for om der kan fort
sættes til næste skridt i troldmanden. Det primære felts indhold er afhængigt af programmets
tilstand. Da vi mente at prototypen rent visuelt præsenterede en tilfredsstillende brugergræn
seflade var vores indgangsvinkel til denne del af designfasen baseret på den kode der allerede
var genereret af Eclipse’s VE værktøj og ikke rettet mod udvidelse med brug af dette.
Prototypen var konstrueret af Swing og AWT komponenter og indeholdt to paneler, hen
holdsvis navigationsbjælken og det primære panel. Mens forholdet mellem disse to paneler
var opsat med brug af Borderlayout var det primære panel internt opsat med Card
layout. Denne layout klasse gør det nemt at skifte mellem en kollektion af underpaneler,
hvor man forestiller sig disse paneler som en bunke af kort hvor det øverste ”kort” er det der
vises for brugeren. Vi brugte ”kort” metaforen til at betegne hvert af de forskellige skærmbil
leder som vises i det primære panel.
Prototypens kode var imidlertid af VE værktøjet samlet i én klasse og struktureret i et længere
hierarki af metodekald. Dens funktionalitet var blot at iterere gennem kortene på en prædefi
neret måde når brugeren trykkede frem og tilbage, uden hensyntagen til andet input. For at
give programmet den påkrævede funktionalitet er der naturligvis brug for udveksling af data
mellem tilstandsobjekter og deres tilhørende kort, samt at Controller kan styre hvilke kort
der skal vises.
Det vil sige, at når det aktive tilstandsobjekt skal udveksle data med den grafiske brugergræn
seflade skal Viewklassen finde en passende måde at koble programmets tilstand til de knap
per og andre inputfelter der er indeholdt i tilstandens tilhørende kort. Med alle knapper og
andre grafiske interaktionskomponenter samlet i én klasse som beskrevet ville dette blive
uoverskueligt. Vi valgte derfor at placere koden for hvert kort i separate klasser. Alle disse er
grundlæggende blot en skal omkring det JPanel som udgør kortets grafiske indhold, tilføjet
to generiske metoder for at hente og sætte data i panelets elementer. Da disse funktioner er
fælles for de fleste kort, og vi ønskede at mulighed for at interagere polymorfisk med kort
klasserne (på samme måde som i controllerpakkens tilstandsklasser) definerede vi en
abstrakt Cardklasse. Denne har desuden en metode der returnerer kortets indeholdte JPa
nel. Hver kortklasse tilsvarer en tilstandsklasse i controllerpakken og navngives for at
illustrere denne samhørighed. Således tilsvares klassen ControlChooseProject i
controllerpakken af CardChooseProjectklassen i viewpakken.
Klassen der indeholder koden for det ydre grafiske panel og styringen af skift mellem kortene
(det vil sige hvilket korts indeholdte panel der skal hentes og vises) kaldes blot View. For at
lave en gennemført opdeling af de grafiske elementer i objekter placeres navigationsbjælken
også i en klasse for sig, med metoder til at sætte tekst og status på de to knapper samt en sta
tus meddelelse ved siden af disse.
Med den beskrevne opdeling af kort har vi således en struktur (se klassediagram) der umid
delbart minder meget om tilstandsmønsteret som er brugt i controller, men uden at være
det. Forskellen er naturligvis at tilstandsobjekterne beder deres kontekstklasse Controller
om at afvikle et nyt tilstandsobjekt, mens kortobjekterne ikke har nogen direkte indflydelse på
kontrollen med programmets tilstandsskift og blot skal levere og modtage data på forespørg
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sel fra tilstandsobjekter eller efter brugerinput. Således er det naturligvis, jf. MVC mønsteret,
controllerpakken der styrer hvornår der skal skiftes tilstand og dermed grafisk visning.
Viewklassens styring af skift mellem kort opnås som sagt på en måde der minder meget om
kontekstobjektet Controller, som antydet før. Klassen indeholder en setNextViewme
tode der ligesom setNextStatemetoden i controller tager et StateName som ar
gument og ud fra dette finder der rigtige kort at vise. Den kaldende metode (Control
ler.setNextState) skal selv varetage styringen af hvilke tilstande der lytter på kort og
navigationsbjælke gennem de dertil egnede metoder.
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Klassediagram for pakken view
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Kobling mellem view og controller
Den grundlæggende antagelse om forholdet mellem view og controller i MVC
mønsteret, er naturligvis at kode for grafisk brugergrænseflade er helt adskilt fra koden for
programmets overordnede kontrol. Det vil sige at det er nemt at ændre på programmets grafi
ske fremtræden uden at bekymre sig om programmets kontrol, så længde den samme funktio
nalitet stilles til rådighed for controllerpakken.
Således er de to pakker også tæt koblet da der skal udveksles data begge veje mellem den gra
fiske grænseflade og programkontrollen. Det kræver at programkontrollen er klar over hvilke
data den kan forvente at modtage retur når der forespørges på dette fra view, ligesom view
skal kende formatet på det data der modtages fra controller.
Den primære balance mellem de to pakker, er således hvor meget kontrol der skal decentrali
seres og hvor minimale kommunikationsvejen ind og ud af viewpakken skal være.
Kontrol som er logisk at placere i den grafiske grænseflade er naturligvis det som kun opdate
rer et korts interne elementer i forbindelse med brugers input. Dette er fx tilfældet for opdate
ring af lister af knapper hvor bruger kun skal kunne vælge en af gangen. Anden information
der kunne opdateres internt i viewpakken er navigationsbjælkens tekster som under afviklin
gen af en tilstand afhænger af hvilke valg brugeren har foretaget på kortet. Da der imidlertid
også i mange tilfælde er andre kriterier for navigationsbjælkens indhold, fx gyldigheden af
brugerens valg eller tidligere valg, vil dette ikke altid kunne styres internt i view. Vi vælger
derfor overordnet at lave de enkelte kort uden eksterne referencer udover de brugte grafiske
komponenter og nogle få hjælpeklasser. Al styring der går ud over det enkelte korts interne
komponenter placeres i controllerpakken.
Kommunikationen mellem de to grænsefladeklasser View og Controller er ligeledes mi
nimeret og styringen henlagt i controllerpakken. Således skal Controllerklassen ved
tilstandsskift selv styre hvorledes kontroltilstandsobjekter lytter på begivenheder fra de grafi
ske komponenter og opdaterer dette i korrekt sekvens ift. skiftet af kort (ved kald til set
NextViewmetoden). På denne måde har Viewklassen ingen stående referencer til kontroltil
standsobjekter og styres blot af en StateNamevariablen. Alternativet var at setNextView
opretholdt en intern reference til det aktive kontroltilstandsobjekter og ved tilstandsskift mod
tog det nye objekt som argument.
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controller

tilstand A

tilstand B

kort A

view

navigation

kort B

sæt næste tilstand til B
fjern actionlistener: nuværende tilstand (A)
fjern actionlistener
fjern observer: nuværende tilstand (A)
fjern observer
skift nuværende tilstand til B

sæt næste view til B
skift nuværende kort til B

tilføj observer: nuværende tilstand (B)
tilføj observer
tilføj actionlistener: nuværende tilstand (B)
tilføj actionslistener
start tilstand
sæt navigations knapper
sæt knapper
sæt data
sæt data

Tilstandsskift gennemført.
Venter på bruger input
knap tryk
ActionEvent
new
action performed
Tid X passeret
vurder action

hent data
hent data

vurder data

sæt næste tilstand til C

Sekvensdiagrammet illustrer forløbet fra der skiftes tilstand fra A til B og indtil tilstand B initierer skift
til tilstand C
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Udveksling af data
Det generelle behov for at hente data fra den aktive tilstands tilhørende kort opfyldes af get
Datametoden i den abstrakte Cardklasse. Denne returnerer et array af Objectinstanser, af
hvilket det kaldende tilstandsobjekt skal kende indholdet af, for at caste korrekt. Metoden kan
benyttes ved de tilstandsskift hvor der er brug for at hente data fra
brugeren har indta
stet. Den tilsvarende setDatametode benytter ligeledes et Objectarray. På denne måde
kan alle typer data udveksles mellem kort og tilstandsobjekter.
Som beskrevet har tilstandsobjekter brug for at blive notificeret om brugerens interaktion med
den grafiske grænseflade, ud over de data der kan hentes når der skiftes tilstand. Det betyder
naturligvis først og fremmest at tilstandsobjektet skal notificeres om brugerens interaktion
med navigationsbjælken for overhovedet at kunne skifte tilstand. Dette opnås ved at det akti
ve tilstandsobjekt af Viewklassens setNextmetode, registreres som actionListener
på statusbjælkens knapper, som nævnt ovenfor.
Det overordnede prædesign krav om kontekstsensitivt indhold, som skal øge programmets
brugervenlighed, nødvendiggør desuden notifikation om brugerens interaktion med visse kort
inden der skiftes tilstand via navigationsbjælken. Konkret har vi krævet at navigationsbjæl
kens knapper dynamisk skal ændre tekst (fx åbn projekt/vælg fil) og status (aktiv/inaktiv) af
hængig af brugerens selektioner samt at brugeren under valg af arkivfil får vist information
om den valgte fil inden der fortsættes til næste punkt i troldmanden.
Den tilstandsinterne udveksling af data, det vil sige hvilke valg brugeren foretager på kortet
inden der skiftes tilstand, sker ved at kortet notificerer tilstandsobjektet via Observerinter
facets updatemetode. Trykker brugeren på en knap gives knappens tekst, som er defineret i
den fælles Localizedklasse, med som argument og tilstandsobjektet ved så hvilken knap
der blev aktiveret. Undtagelserne er de to tilstande hvor bruger vælger henholdsvis en arkivfil
og en kalenderperiode. Her passeres filen eller kalenderen som argument. I alle tilfælde vil
det notificerede tilstandsobjekt opdatere kortet og/eller navigationsbjælken på en passende
måde.
Tilstandsintern indgående datatransport til kort, som ikke er initieret af brugeren, er nødven
dig ved visning af statusbjælkerne for download og analyse. Her skal statuskortet kontinuer
ligt notificeres om udviklingen i den afbillede proces. Dette kunne ske ved at Controller
henter det valgte kort ud af view og registrerer det som observer på den klasse der udfører
den tilstandsinterne proces.
Den anden mulighed er at kontroltilstanden selv er observer eller actionlistener på
processen og notificerer view om ændringer via den generelle setData metode som er de
fineret i den abstrakte Card klasse og bruges i de fleste kort. Vi har valgt den sidste løsning,
da kontroltilstanden alligevel skal observere på processen for at vide hvornår denne er afslut
tet, idet den kører i en separat tråd hvilket omtales senere. Fordelen er at kontrollen centralise
res i den enkelte kontroltilstand og kommunikationsvejen mellem view og resten af pro
grammet minimeres, hvilket øger overskueligheden. Alternativet var at to af kortene i view
skulle implementerere Observerinterfacet, hvilket ville gøre designet mindre overskueligt
idet Cardklassen så skulle være både Observer og Observable, ligesom både tilstand
sobjektet og viewkortet skulle observere på den samme proces.
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Br ug af Obser ver Obser vable mønster et og ActionListenerinter facet
Vi vælger at bruge ObserverObservabledesignmønstret og ActionListenerinterfacet
generisk for kort og tilstande. ControlState dikterer implementering af ActionListe
ner og Observer, men indeholder en tom attrap metode som opfylder Observerinterfa
cet, da ikke alle tilstandsklasser har brug for at observere. Vi kunne have valgt kun at lade de
tilstandsklasser der faktisk benytter Observerinterfacet implementere dette, men mener at
dette ville have givet et mindre overskueligt design. Der er ingen umiddelbar ulempe ved at
trapmetoden i superklassen. Alle tilstandsklasser benytter ActionListenerinterfacet og
implementerer dennes actionPerformedmetode.
Card nedarver fra Observable og nedarvende kortklasser kan implementere det om nød
vendigt. Den sidste løsning er påkrævet selvom ikke alle kort skal observeres, idet Java som
bekendt ikke giver mulighed for multipel nedarvning.
Det skal for god ordens skyld nævnes at samme funktionalitet kunne opnås ved at tilstand
sobjektet blot, i en løkke, kontinuerligt kaldte de relevante metoder i det grafiske interface for
at kontrollere om brugeren havde interageret med dette. Det ville dog være helt unødvendigt
klodset, når Swingkomponenterne benytter ActionListenerinterfacet og Java’s API
allerede indeholder det nødvendige funktionalitet for nem implementering af Observer
Observabledesignmønsteret.
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4. Implementering
4.1 Programkontrol
Det centrale element i styringen af view, controller og forholdet mellem dem er den
offentlige statiske enumerationsklasse StateName, der indeholder navne på de tilstande
programmet kan befinde sig i. Denne bruges, som beskrevet, i både view og controllers
kontekstklasse til at koble programtilstande til objekter af henholdsvis ControlState og
Cardklasserne.
I praksis kan dette implementeres på en fordelagtig måde ved brug af Java’s EnumMapklasse.
Denne datastruktur kobler nøgleværdier af én bestemt enumerationsklasse til værdier i form
af objekter af én defineret anden klasse. Controller klassen konstruerer ved programstart
et EnumMap kaldet stateMap og fylder det med ét objekt af hver tilstandsklasse, koblet til
sit tilhørende tilstandsnavn. Når setNextState kaldes for at skifte tilstand skal metoden så
blot ”slå op” i stateMapobjektet, med det modtagne StateName som argument, for at få
det næste tilstandsobjekt retur, som herefter kan startes. Et tilsvarende EnumMap kaldet
cardMap bruges også i Viewklassen til at koble tilstandsnavne til Cardobjekter. Vi har så
ledes en nem måde at styre tilstandsskift.
Imidlertid har vi også brug for en passende måde at dele data mellem kontroltilstandsobjekter
således at brugerens valg på sin vej gennem troldmanden er tilgængelige for yderligere pro
cessering. For eksempel er det nødvendigt at den fil brugeren har valgt at arbejde med er til
gængelig for flere af de efterfølgende kontroltilstandsobjekter. Ligeledes skal brugeren kunne
genoptage arbejdet med tidligere grafer. Disse data repræsenterer brugerens egentlige ar
bejdsgang og vi har valgt at betragte dette som at brugeren i en programsession arbejder på et
eller flere projekter.
Styr ing med pr ojekter
Information om tidligere projekter gemmes i Projectobjekter i programmets konfigurati
onsobjekt af ConfigFileklassen. Hvert enkelt projekt repræsenterer én unik arkivfil som er
blevet helt eller delvist analyseret på et tidligere tidspunkt og gemt. Projectobjektet gem
mer metadata såsom navnet på mailinglisten, kildearkivfilens samlede periode, den periode
der er analyseret og gemt i model samt den periode brugeren sidst valgte at se. Disse tre peri
oder kan være den samme eller delmængder af hinanden, i den førnævnte rækkefølge. Når en
ny fil analyseres første gang vil den periode brugeren vælger at se være den samme som mo
dellens periode, men hvis bruger vælger at åbne et gammelt projekt kan perioden godt være
en delmængde af den samlede models periode. Informationen gemmes bl.a. for at præsentere
projektet for brugeren på samme måde som sidst det var åbent. Desuden gemmes en idenfika
tionsnøgle for den arkivfil den gemte model er baseret på og navnet på den fil modellen er
gemt i. Vi kalder denne nøgle for filens ”hashværdi” selv om det ikke er en egentlig komplet
hashværdi for hele filen. Dette er beskrevet yderligere under ”Idenfikation af filer” i afsnit
5.1
Der er to overordnede formål med at gemme disse metadata om modeller.
Dels skal bruger have mulighed for at åbne tidligere projekter og se information om disse ud
over filnavn, for at kunne vælge. Vi ønsker naturligvis ikke at læse en hel models objektstruk
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tur for at hente de begrænsede informationer ud og skal derfor bruge noget metadata knyttet
til komplet modelfil på disken. Dette kunne realiseres ved at konfigurations filen indeholdt en
passende datastruktur af Mapkategorien (fx HashMap), som kunne koble strenge med mo
delinformationer til filer. Dette ville imidlertid være unødvendigt klodset og ikke en særligt
objektorienteret løsning. En container klasse som Project giver et mere overskueligt design
og gør det nemmere at passere data rundt i programmet. Fx er det jo nødvendigt at sende data
om de tidligere projekter fra controller til view for at vise disse til brugeren. Her er
Projectobjekter med metoder til at hente data, mere brugbare end lister af strenge.
Det andet primære mål med at gemme metadata er vi ønsker at kontrollere om filer brugeren
vælger allerede er analyseret og gemt, for på den måde at spare diskplads og tid til analyse af
filer. Dette kan opnås ganske enkelt, ved at sammenligne hashværdien for den fil bruger
vælger med hashværdierne for de tidligere projekters kildearkivfiler som er gemt Projec
tobjekterne. Igen er det naturligvis ikke ønskværdigt at skulle læse hele modeller ind igen for
at hente denne lille værdi.
Projectklassen er altså primært en container for metadata om fysisk gemte arkivfiler samt
bindeled til disse. I praksis har vi valgt at bruge kildearkivfilens hashværdi som navn på den
gemte model da det er en simpel kobling og samtidig sikre unikke filnavne.
Under programmets afvikling får Projectobjekterne imidlertid også til formål at dele in
formationer om det nuværende projekt mellem de forskellige tilstande. Til denne funktion er
et Projectobjekt velegnet da det samler information et sted.
Det centrale data i det projekt som brugeren arbejde med når programmet afvikles er naturlig
vis indeholdt i selve arkivfilmodellen. Denne er imidlertid ikke en del af Project objektet
der jo netop er metadata om de faktiske modeldata. Under afvikling kunne modellen tilknyttet
det nuværende projekt gøres til en del af det aktive Projectobjekt og tilgås den vej, hvilket
ville være logisk. Dette giver desværre problemer i forhold til serialisering af ConfigFile,
som vi vil kunne gemme på vilkårlige tidspunkter i programmet. Har det aktive Projec
tobjekt reference til en model i hukommelsen vil denne blive serialiseret som en del af arkiv
filen hvilket ikke er ønskværdigt, da vi så skulle læse data for samtlige gemte modeller ind for
at få adgang til konfigurationsfilen ved programmets start. Metoden der serialiserer arkivfilen
skulle derfor overføre modelreferencen til en midlertidig variabel, serialisere og derefter gen
skabe det aktive projekts modelreference. Dette gør programmet mindre overskueligt, og
kræver desuden at Projectobjektet giver mulighed for at slette og ændre modelreferencen
hvilket ikke er logisk. En grundlæggende idé med Projectobjektet, er jo netop at det opret
tes som repræsentant for én unik model og forblive som sådan. Modellen skal kun kunne
ændres ved at der tilføjes data til den gennem dens egne metoder under arkivfil analyse.
Under programmets afvikling kan en række informationer der er centrale for skiftet mellem
programmets tilstande udtrækkes af det aktive Projectobjekt. Ved skiftet fra tilstanden
ChoosePeriod skal programmet fx vælge om den periode brugeren har valgt kræver ana
lyse af arkivfilen.
Er perioden en anden end modellens periode eller er modellen null er dette tilfældet. Det
første vil være tilfældet hvis brugeren har analyseret en arkivfil delvist og efterfølgende eller i
en ny programsession ønsker at udvide den analyserede periode. Er modellens periode null
eksisterer modellen slet ikke fordi der er tale om et netop oprettet projekt. I dette tilfælde skif
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tes til Parsingtilstanden og denne kan hente den ønskede periode fra det aktive Projec
tobjekt. Hvis modellens periode er en delmængde af den ønskede grafperiode, er det ikke
nødvendigt at analysere denne del af arkivfilen igen. Funktionaliteten der analyserer udvalgte
dele af arkivfilen er beskrevet i afsnittet om logParserpakkens implementering.

CHOOSE PROJECT

[nyt projekt]
CHOOSE FILE SOURCE

[disk]

[internet]

[gammelt projekt] / aktiver projekt
ENTER URL
[annullering] / slet temp fil

CHOOSE FILE

[gyldig URL] / opret nyt projekt med URL,aktiver

[tidligere projekt findes] / aktiver projekt

DOWNLOAD
entry/opret temp fil,start download

[ingen tidligere projekt] / opret nyt projekt,aktiver
CHOOSE GRAPH PERIOD
[gyldig logfil] / opret nyt projekt med fil,kopier URL til nyt projekt,aktiver projekt

exit/gem graf periode til projekt

[annullering] / reload model
PARSE FILE
[graf periode > model periode eller ingen model]

entry/hent graf og model periode fra projekt
exit/hvis URL findes i projekt: slet tmp fil

filnavn er kildefil hashværdi så behøver ikke gemmes

SHOW GRAPH

[færdig] / gem model til disk,opdater model periode i projekt,læg projekt i config fil

entry/hent model fra controller,hent graf periode fra projekt

Tilstandsdiagram

Har brugeren derimod valgt en periode der er en delmængde af modellens periode skiftes di
rekte til ShowGraphtilstanden, som kan hente den ønskede visningsperiode fra det aktive
Projectobjekt. Styringen med brug af Projectobjekter er illustreret i det forsimplede
tilstandsdiagram herunder.
Modellen som både ShowGraph og Parsing tilstandsobjekter skal arbejde på er som sagt
ikke en del af Projectobjektet. I stedet tilgås denne via kontekstobjektet af klassen
Controller. Denne stiller metoder til rådighed for at gemme, indlæse og genindlæse den
aktive model. Hvilken model der er eller skal være den aktive er defineret ud fra hvilket
Projectobjekt der er aktivt. Beder fx tilstandsobjektet ControlStateShowGraph
Controllerobjektet om modellen og er denne ikke indlæst (hvilket er tilfældet hvis bruger
netop har åbnet et gammelt projekt) kan modellen findes ud fra det aktive Projectobjekts
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informationer, nemlig kilde arkivfilens hashværdi, der som nævnt også bruges som navn på
de serialiserede modeller.
Styr ing af konfigur ationsfil
Konfigurationsfilen skal gemmes på udvalgte tidspunkter i programforløbet, for at sikre at
data præsenteres på samme måde for bruger i næste session. Dette gælder hver gang der ænd
res på filens egne variabler (visning af velkomstskærm og valgt bibliotek). Desuden skal filen
gemmes når det aktive projekt har ændret sig og er i en konsistent tilstand. Dette er kun til
fældet når en arkivfilanalyse er gennemført og den opdaterede model gemt, samt når bruger
vælger en grafperiode som er en delmængde af den eksisterende modelperiode, og får vist
denne. Dette svarer til afslutningen af tilstandene CONTROL_PARSING og
CONTROL_CHOOSE_PERIOD. Filen skal til gengæld ikke gemmes flere andre steder i pro
gramforløbet, hvor der ændres på det aktive projekt, men disse data skal behandles i en senere
tilstand. Dette er fx tilfældet når der oprettes et nyt projekt, eller ændres på grafperioden i et
eksisterende projekt, men den nødvendige arkivfilanalyse ikke er gennemført.
Med denne løsning er der ikke brug for at gemme filen når programmet afsluttes og bruger
behøver derfor ikke præsenteres for afslutningsdialog. Lukkes programmet ved en fejl kan
brugeren med nogle få klik få den tidligere graf vist igen.
Lokaliser ing
For at gøre det let at oversætte programmet til andre sprog, har vi samlet alle tekststrenge, der
vises i den grafiske brugergrænseflade, i klassen Localized. Denne indeholder en lang
række strenge med tilhørende getmetoder. Fx getWelcomeCardDialogText og get
WelcomeCardNextButtonText. Filen indeholder desuden et versionsnummer, som skal
stemme overens med versionen af programmet, således at der ikke opstår fejl hvis man senere
vil loade en sprogfil ind, fra en gammel version af programmet.
Alle strenge har en standardværdi som er på dansk. Controller kan derfor altid selv opret
te et nyt Localizedobjekt med standardværdier, så programmet ikke er afhængigt af for
skellige filer på disken. Hvis man ønsker at oversætte programmet skal man blot redigere tek
sterne i Localized. Hvis man ønsker at programmet dynamisk skal kunne skifte sprog, ud
fra eksterne filer, kunne man passende lave det med xmlserialiserede udgaver af Locali
zedobjektet, og så sætte controlleren til at indlæse Localizedobjektet fra disken. Det er
tydeligt at dette er en meget simpel lokaliseringsmodel, som sagtens kan udvides, men da op
gavebeskrivelsen ikke kræver det vil vi her undlade at forfølge det yderligere.
Implementer ing af view og controller
Da designet af disse to pakker og koblingen mellem dem havde resulteret i en ret atomar
struktur, indeholder de enkelte klasser generelt begrænset funktionalitet, der implementerings
teknisk ikke er specielt interessant. Særligt er de forskellige kort som sagt generelt blot skaller
omkring nogle få Swingkomponenter, koden for hvilket kun i begrænset omfang blev modi
ficeret i forhold til prototypens VEgenererede kode. Beskrivelse af viewpakkens implemen
tering vil derfor kun berøre nogle få overordnede metoder og valg. For implementering af
controller pakken vil alle tilstandsklasser, for god ordens skyld, blive nævnt, om end kun
nogle få indeholder kontrolstrukturer der kræver egentlig forklaring. Denne beskrivelse skal
ses i sammenhæng med det generelle tilstandsdiagram på side 35.
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Overordnet gælder at hver tilstand er atomar, i den forstand at der under afvikling ikke skal
tages hensyn til interne forhold i andre tilstandsobjekter.
Derfor skal konditionelle aktioner ved tilstandsskift altid udføres af den afsluttende tilstand i
sammenhæng med input, således at en ny tilstand aldrig behøver at vide hvor den kom fra,
men kan opfører sig korrekt uafhængig af hvilken tilstand der var den forrige og hvordan
denne satte globale (projekt) data.
Derfor vil beskrivelsen fokusere på interaktionen med tilstandens tilknyttede viewkort, og
for en del tilstande, interaktionen med Projectobjektet og eventuelle pakkeeksterne objek
ter. Da tilstandsklasserne generelt består af relativt simpel sekventiel logik med begrænsede
selektionsstrukturer, vil en tekstuel beskrivelse være mere sigende end aktivitetsdiagrammer.
Beskr ivelse af kontr oltilstands klasser
Generelt for alle tilstandsklasser er, at run metoden, som kaldes når tilstanden starter, opda
terer navigationsbjælkens knapper. Teksterne der hører til tilstanden hentes fra Localized
klassen. Tilstandsskift sker som beskrevet under design ved kald til Controllerklassens
setNextStatemetode med den ønskede tilstandsnavn som argument. Ændring af det akti
ve projekt sker med kald til setActiveProject i Controllerobjektet. Kontroltil
stands klasse har adgang til Controllerobjektet via superklassen og fra Controlle
robjektet hentes ligeledes LogFileParser og DownloadManager objekter af de til
stande som har brug for dette. Relationen oprettes ved instantiering af kontroltilstandsobjek
tet. Ved instantiering oprettes ligeledes en relation til Localizedklassen. Teksterne på de
valg brugeren kan foretage bruges i flere tilfælde som argument i updatemetoden.
controller.ControlStateChooseFile
Start
Tilstandens runmetode henter det sidste bibliotek brugeren besøgte fra konfigurations filen
og sender dette til viewkortet så fil vælgeren starter samme sted.
Brugerinteraktion
Når brugeren vælger en ny fil i view bliver klassens updatemetode kaldt med filen som
argument. Den gemmes i en klasse variabel og det kontrolleres med isValidLogfile
metoden i LogFileParserklassen om det valgte er en gyldig arkivfil. Er dette tilfældet
findes mailinglist navn og journal periode med de dertil indrettede metoder i LogFile
Parserklassen og disse informationer gemmes i en klasse variabel hvorefter de skrives til
statusfeltet i navigationsbjælken via setStatusMsgmetoden i Viewklassen.
Navigationsbjælkens frem knap aktiveres så brugeren kan gå videre.
Har brugeren ikke valgt en gyldig arkivfil vises en fejlbesked i statusfeltet og navigations
bjælkens fremknap deaktiveres.
Afslutning
Det valgte bibliotek hentes fraview og biblioteket gemmes til konfigurations filen.
Hvis bruger har valgt at gå tilbage skiftes tilstand til CHOOSE_INPUT_SOURCE.
Vælger bruger at gå frem betyder det at der under interaktionen er valgt en gyldig fil som er
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gemt i en klassevariabel sammen med navn på mailingliste og periode, som beskrevet oven
for. Den valgte fils hashværdi beregnes med getFileHashmetoden i LogFilePar
serklassen. Det kontrolleres om konfigurationsfilen allerede har et projekt med denne
hashværdi, altså om filen allerede er analyseret. Er dette tilfældet opdateres det fundne pro
jekt med den nye kilde fil og projektet gøres aktivt. Blev der ikke fundet et gammelt projekt
oprettes et nyt projekt med de indsamlede oplysninger og projektet gøres aktivt, hvorefter
der skiftes til CHOOSE_PERIOD.

Controller.ControlStateChooseInputSource
Start
Tilbageknappen initialiseres afhængig af om der findes gamle projekter, i hvilket tilfælde
det forrige trin er CHOOSE_PROJECT. Ellers er forrige tilstand WELCOME. Et kald til kon
figurationsfilens getPreviousProjects metode afgør dette. Begge navigationsknap
per er aktive, da view har en standartindstilling (fil fra disk)
Brugerinteraktion
Navigationsbjælkens knapper sættes afhængig af hvilken kilde brugeren vælger og dette
valg gemmes i en klasse variabel.
Afslutning
Vælger brugeren at gå tilbage skiftes til CHOOSE_PROJECT ifald der findes gamle projek
ter, ellers WELCOME. Vælger bruger at gå frem, læses den valgte knap fra klasse variablen
som blev sat under interaktionen ovenfor og der skiftes til CHOOSE_FILE eller EN
TER_URL afhængig af valg.

Controller.ControlStateChoosePeriod
Start
Begge navigations knapper er aktiveret. Arkivfilens samlede periode og graf perioden læses
fra det aktive projekt. Arkivfilens periode bestemmer grænserne for de to kalendere der vi
ses for brugeren og graf perioden er deres start indstillinger, som repræsenterer det valg
brugeren foretog sidst.
Er der tale om en nyt projekt, findes ingen tidligere grafperiode og kalenderens startindstil
ling er blot lig grænsen. Data sendes til view.
Brugerinteraktion
Når brugeren foretager et valg på en af kalenderne kaldes updatemetoden og brugerens
valg hentes fra view med getCardDatametoden. De to valgte datoer gemmes i to klas
sevariabler. Har brugeren valgt en gyldig periode, altså to forskellige datoer hvor ”fra” da
toen er før ”til” datoen, aktiveres navigationsbjælkens frem knap.
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Afslutning
Hvis bruger vælger at gå tilbage skiftes til CHOOSE_FILE.
Har bruger valgt at gå frem gemmes den valgte periode til det aktive projekt. Er perioden et
subset af projektets eksisterende model periode er analyse ikke nødvendig og der skiftes
blot til SHOW_GRAPH efter af konfigurations filen er gemt. Findes ingen model periode i
det aktive projekt (som således er nyt) eller er den valgte periode en anden end modellens
periode skiftes til PARSING.

Controller.ControlStateDownload
Start
Tilstandens runmetode henter den indtastede URL fra det aktive projekt, og et Down
loadManagerobjekt hentes fra Controllerklassen.
Kontroltilstanden tilføjer sig selv som Observer på DownloadManagerobjektet og
kalder metoden download med en temporær fil og URL objektet fra det aktive projekt som
argument.
Opdatering
Når DownloadManager er blevet opdateret, sendes der besked videre til View om hvor
langt analysen er nået. Hvis noget går galt i processen, sendes en fejlbesked til View.
Når hentningen er tilendebragt valideres arkivfilen, og knappen til at gå videre i troldman
den, aktiveres.
Brugerinteraktion
Der er ingen interaktion med brugeren i kontroltilstanden.
Afslutning
Brugeren kan afbryde kontroltilstanden under download processen hvorved der skiftes til
ENTER_URL efter at den temporære fil er slettet.
Hvis hentningen er tilendebragt og den hentede fil er en gyldig arkivfil, kan brugeren også
vælge at klikke videre til CHOOSE_PERIOD. Er filen ikke gyldig skrives en fejlbesked til
navigationsbjælken.

Controller.ControlStateEnterURL
Brugerinteraktion
Der er ingen interaktion med brugeren i kontroltilstanden.
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Afslutning
Brugeren kan vælge at gå tilbage til CHOOSE_INPUT_SOURCE. Hvis brugeren klikker
fremad, hentes data fra View og valideres. Hvis der er indtastet en gyldig URL, oprettes et
nyt projekt til at gemme denne URL, og projektet gemmes i konfigurationsfilen. Herefter
går kontroltilstanden videre til DOWNLOAD. Hvis der ikke er indtastet en gyldig URL, skif
ter tilstanden ikke, og der sendes en status tekst til View, som informerer brugeren om at
den indtastede URL er ugyldig.

Controller.ControlStateExport
Brugerinteraktion
Brugeren kan vælge at eksportere til PDF eller udskrive til en tilsluttet udskriftsenhed.
Kontroltilstanden indeholder to interne metoder til hhv. eksport og print.
Afslutning
Brugeren kan vælge at gå tilbage til SHOW_GRAPH

Controller.ControlStateParsing
Start
Tilstandens runmetode henter den valgte kalenderperiode og det kalenderperiode som en
evt. eksisterende model allerede afbilder, fra det aktive projekt. Kalenderperioderne sam
menlignes og det fastlægges om de overlapper eller mødes, så man kan tilføje data til den
nuværende model.
Kontroltilstanden tilføjer sig selv som Observer på LogFileParser, og analysen star
tes.
Opdatering
Når LogFileParser er blevet opdateret, sendes der besked videre til View om hvor
langt analysen er nået.
Når analysen er tilendebragt skifter kontroltilstanden til SHOW_GRAPH.
Brugerinteraktion
Der er ingen interaktion med brugeren i kontroltilstanden.
Afslutning
Brugeren kan afbryde kontroltilstanden før analysen er gennemført. I så fald loades den tid
ligere model tilbage i hukommelsen, og der skiftes til CHOOSE_PERIOD. Desuden gives
besked til LogFileParser om at afbryde analysen.

Controller.ControlStateShowGraph
Start
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Tilstandens run metode genererer grafer vha. GraphDrawerklassen I tool
box.graphDrawer, og sender disse grafer til View.
Brugerinteraktion
Der er ingen interaktion med brugeren i kontroltilstanden.
Afslutning
Brugeren kan skifte tilbage til CHOOSE_PERIOD eller frem til EXPORT.

Controller.ControlStateWelcome
Start
Tilstandens run metode henter brugerens indstilling for visning af velkomstskærm fra kon
figurations filen og sender dette til Viewkortet.
Desuden spørges konfigurationsfilen om der er nogen tidligere projekter, da dette afgører
hvilken tilstand der skal skiftes til efterfølgende, og som igen afgører hvilken tekst der skal
stå på knapperne i navigationsbjælken.
Brugerinteraktion
Der er ingen interaktion med brugeren i kontroltilstanden.
Afslutning
Værdien af brugerens valg hentes fra View, og lægges i konfigurationfilen, og kontrollen
gemmer konfigurationsfilen til disken. Herefter skiftes tilstand til CHOO
SE_RECENT_PROJECT såfremt der findes tidligere projekter i konfigurationsfilen. Hvis
der ikke findes tidligere projekter skiftes til CHOOSE_INPUT_SOURCE.

4.2 Objekt serialisering
Vi har valgt at vores program skal kunne gemme allerede analyserede arkivfiler, så de ikke
skal analyseres igen. Det er vores model som repræsenterer en analyseret arkivfil og det er
således også denne som skal gemmes. Vi bruger objekt serialisering til at gemme modellen i
en fil på harddisken og til at hente den ind i programmet igen. Metoderne til at gemme og
hente en model ligger i Controllerklassen. Metoden saveModel serialiserer blot den
aktive model. Da vores model er krydsrefereret, har grænsefladeklassen MailListLog refe
rencer til alle andre objekter som er oprettet i modellen og dermed serialiseres hele modellen
Det eneste som kræves, er at alle klasser i model implementerer serializable interfacet.
Dette er et ”tagging” interface der ingenting kræver af klasserne som implementerer det, men
blot identificerer dem som klasser der kan serialiseres.
Modellen er ikke det eneste som vores program skal kunne gemme. Der er også behov for at
kunne gemme indstillinger om programmet som relaterer sig til brugerens tidligere handlin
ger, det vil sige ConfigFileobjektet. Til forskel fra modelserialiseringen, skal der altid
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kun være én fil på disken, som repræsenterer det serialiserede ConfigFile objekt. Denne
fil bliver overskrevet hvis ConfigFileobjektet, som der også kun er én instans af, ændrer
sig. ConfigFileobjektet indeholder data om hvorvidt brugeren har slået visningen af vel
komstskærmen fra, i form af en booleanvariabel, samt hvilke modeller der er blevet gemt.
Det sidste bliver repræsenteret i form af en vector over Projectobjekter.
Lagr ing af filer til disk
For at sikre at programmet har skriveadgang til de biblioteker hvor programinterne data skal
lagres, har vi undersøgt anbefalingerne for programmer til Microsoft Windows XP og Apple
Mac OS X. På Windows anbefales det at data lagres i brugerens profil (typisk under
C:\documents and settings\brugernavn) i mappen ”Application data”, og evt. i sin egen un
dermappe herunder. Vores program opretter således en mappe der hedder ”MailAnalyzer”,
når programmet startes første gang. På Mac OS er anbefalingerne stort set det samme, bortset
fra at mappen her hedder ”Library” og at brugerens hjemmemappe er placeret et andet sted.
Brugerens hjemmemappe findes via Javas System.getProperty metode.

4.3 Regulære udtryk
I vores opgave har regulære udtryk været et vigtigt arbejdsredskab da vi som udgangspunkt
skulle udtrække forskellige data fra en given arkivfil. Her var det netop en fordel at vi kunne
lave en algoritme der så nøjagtigt som muligt via en sammenligning kunne finde de enkelte
dele i arkivfilen vi skulle bruge og udtrække disse til efterfølgende bearbejdning. I det føl
gende vil vi med forskellige eksempler beskrive hvordan og hvilke regulære udtryk vi har
brugt samt grundlæggende teori omkring disse.
Regulære udtryk kan bruges til at arbejde med strenge. I vores tilfælde bruger vi altså regulæ
re udtryk til at finde forskellige linjer i vores arkivfil, og til at trække bestemte datastykker
ud af disse. For at finde en linje som starter med teksten “MessageID: ” kunne man lave en
simpel strengtest, hvor man klipper de første 12 tegn – svarende til tekstens antal karakterer
– af en given linje og sammenligner det med strengen herover. Men med regulære udtryk op
nås en langt mere modulær og præcis sammenligning. Hvis de defineres præcist nok, kan man
med meget stor sandsynlighed undgå falske positiver, altså hvor man kommer til at matche
med noget som ikke er det definerede, men som bare ligner det definerede for meget.
Regulær e udtr yk i J ava
Regulære udtryk i Java bruges ud fra java.util.regex.Matcher og ja
va.util.regex.Pattern.
Først laves et Patternobjekt ud fra en given streng, der indeholder selve det regulære ud
tryk:
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Pattern headerSubjectLine = Pat
tern.compile(”Subject: (.*)\\[(.*?)\\](.*)”);
7

Herefter kan dette Patternobjekt bruges til at matche på forskellige strenge, fx en linje i
arkivfilen:
Matcher subjectMatcher = headerSubject
Line.matcher(line);
Matcherobjektet har så bl.a. metoden matches(), der tjekker om der er et "match”:
if (subjectMatcher.matches()){ //check
Herefter kan man udtrække det data man gerne vil have fat i.
mail.setMailinglistName(subjectMatcher.group(1));
mail.setSubject(subjectMatcher.group(2));
Syntaks
Selve det regulære strengudtryk bygges op af en række tegn og koder som kan kombineres på
forskellig vis.
[..] angiver en gruppe af tegn som der må matches på, fx “[abc]”. Dette kan også skrives som
serie, fx svarer “[ae]” til “[abcde]” og “[15]” svarer til “[12345]”
(..) angiver en returgruppe, altså en gruppe hvis indhold man bagefter kan udtrække og ar
bejde videre med.
(?:..) repræsenterer en gruppe hvor indholdet ikke returneres.
“|” fungere som ellertegn, fx “ABC|DEF” betyder ABC eller DEF.
“+” og “*” angiver antallet af det foregående element eller gruppe. “+” betyder fra 1 til uen
deligt mange forekomster. “*” betyder fra 0 til uendeligt mange forekomster. “a+” vil derfor
matche på aaa og aaaaa. “He[ji]+” vil matche Hej, Heiii eller Heiiij.
“.” matcher alle tegn og “.*” matcher alt.
“?” efter en angivelse af antal (“*” eller “+”) angiver at der skal matches så få forekomster
som muligt.
“{n,m}” kan også bruges til at angive antal, fx “\w{2,5}” matcher ord der er fra 2 til 5 bog
staver lange.
“\w” matcher et bogstav.
“\d” matcher et tal.

7

De grupper af data der ønskes udtrukket, markeres med parenteser. De dobbelte backslash
skyldes at backslash er escapekarakter i Java. Hvis man derfor ønsker at lave en backslash i
en streng må man altså lave to \\.
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For klar inger af r egulær e udtr yk anvendt i pr ogr ammet
De vigtigste regulære udtryk der bruges i vores program er disse:
validMailStart = “([\w09%\._]+)”;
Forklaring: matcher fra én til uendeligt mange forekomster af enten et bogstav, et tal, et pro
centtegn, et punktum, en understregning eller en bindestreg. Hele resultatet returneres i grup
pe et.
validMailEnd= “([\w09\.]+\.[\w]*)”;
Forklaring: fra ét til uendeligt mange forekomster af enten et bogstav, et tal, et punktum, eller
en bindestreg efterfulgt af et punktum og herefter fra nul til uendeligt mange forekomster af
enten et bogstav, et punktum, eller en bindestreg.
validMail = validMailStart + ” at “ + validMai
lEnd;
Forklaring: matcher en gyldig start på en emailadresse sammen med et mellemrum og bog
staverne at samt yderligere et mellemrum og et gyldig domæne. Emailadressens start returne
res i gruppe et og mailadressens slutning returneres i gruppe to.
validWeekDay = “(Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun)”;
Forklaring: matcher på enten Mon, Tue, Wed etc. (kasus sensitiv).
validMonth er lavet efter samme princip som validWeekDay, bortset fra at den genere
res vha. kode når programmet afvikles, ud fra et Array kaldet months[], og så sættes der
er caseinsensitivflag.
validDate = “([12]\\d|3[01]| [19])”;
Forklaring: Matcher tal fra ” 1″ til ” 9″ og fra “10″ til “29″ og “30″ og “31″
OBS: den returnerede gruppe skal trimmes for ekstra mellemrum med String.trim() før
man kan kalde Integer.parseInt().
validHour = “([01]\\d|2[03])”;
Forklaring: matcher timer fra “00″ til “23″
validMinute = “([05]\\d)”;
validSecond = validMinute;
Forklaring: matcher minutter/sekunder fra “00″ til “59″
validYear = “((?:19|2[02])\\d{2})”;
Forklaring: matcher årstal fra 1900 to 2299
dateAndTimeStamp = validWeekDay + ” “ + validMonth
+ ” “+validDate+ ” “ + validHour + ”:” + va
lidMinute + ”:” + validSecond + ” “ + vali
dYear;
Forklaring: Matcher et gyldigt timestamp.
Eksempel:
I praksis ville der matches på:
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Fri Apr 1 00:39:16 2005
Mon Jan 17 23:11:22 2006
Forbedringer:
Udtrykket kunne evt. suppleres med et ekstra check på om dataene er internt konsistente, ved
fx at checke om d. 17. januar 2006 nu også faktisk faldt på en mandag.

4.4 Analyse af arkivfiler
Implementer ingsover vejelser
Før vi implementerede selve analysestrategien, gjorde vi os en masse overvejelser omkring
denne, primært ud fra et ydelsessynspunkt men også ud fra hvordan man kunne strukturere
koden på den mest logiske måde. En af de første idéer gik således på at komponere strategien
af en masse mindre analyseklasser som hver især kun skulle have et meget begrænset ansvar.
Fx kunne man lave en klasse der udelukkende kan dele arkivfilen op i enkelte emails, og så
give hele den tekstmængde der udgør en email, med videre til en anden analyseklasse. Denne
kunne så have ansvaret for at opdele header og body og give disse tekstmængder videre igen.
På den måde skal hver analyseklasse kun håndtere en meget lille opgave. Alt data der til sidst
er trukket ud skulle så kunne udtrække vha. simple getmetoder, ligesom på det nuværende
MailDataContainerobjekt. Anken ved denne model ville være at den kommer til at
fungere som en meget stor buffer i hukommelsen idet hele emailen ville skulle læses ind fra
arkivfilen, før den blev analyseret.
Ved manuelt at kigge arkivfilerne igennem indså vi at der slet ikke var behov for en så avan
ceret model, og at man i stedet kunne nøjes med at læse linje for linje, og så udtrække det data
man havde brug for vha. regulære udtryk. Anken ved det er selvfølgelig at det giver mindre
”overblik”, idet strategien selv skal huske hvilke oplysninger den allerede har fundet.
Over or dnet str uktur af Standar dEmailPar seStr ategy
Den vigtigste metode i StandardEmailParseStrategy er getNextMail og denne er
defineret i den abstrakte ParseStrategyklasse.
Metoden modtager et RandomAccessFileobjekt som indeholder en dynamisk pointer til
en fil på disken. Metoden søger, med brug af de før beskrevne regulære udtryk, fra pointerens
nuværende position, indtil den har fundet en komplet mail. Data fra den fundne mail returne
res i et MailDataContainerobjekt.
Hvis metoden ikke finder en komplet mail, fx hvis læsepositionen i filen er midt i en header,
eller er ved slutningen af filen, returneres null.
Metoden er bygget op i tre logiske dele:
1. Først læses linje for linje, og der matches på forskellige headerelementer vha. regulære
udtryk, som beskrevet i foregående afsnit. Hver gang et headerelement findes (fx afsenderens
email eller dato for afsendelse) sættes et flag og data gemmes i MailDataContainer
objektet. Den sidste linje i en header er altid messageID, så når denne linje findes, går meto
den videre til næste trin.
2. Her checkes om headeren er komplet. Findes der en afsender email, en dato og et emne,
antages det at mailen er komplet og metoden gør videre til næste trin. Er headeren ikke kom
plet, afbrydes metoden og der returneres null.
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3. Her løbes linjerne i bodyteksten igennem, indtil man støder på den næste header, eller
slutningen af filen. Linjerne tælles op og gemmes i MailDataContainerobjektet.
Søgning efter per iodestar t
Når programmet går i gang med at analysere en arkivfil, og kun skal analysere et mindre tids
ligt udsnit, bruges en søgealgoritme til at placere pointeren i filen på det rigtige sted, så man
derved undgår at skulle indlæse hele filen. Det vil sige at algoritmen modificerer det Rando
mAccessFileobjekt der passeres som argument til getNextMailmetoden Par
seStrategy klassen.
Se evt. afsnittet om overvejelser i forbindelse med disklæsninger.
Kort fortalt søges der fremad i filen i store spring, indtil man når til en mail der ligger inden
for kalenderperioden. Herefter søges baglæns i lidt mindre hop, til man finder en mail der er
udenfor perioden. Herfra startes analysen. Det antages at alle mails er sorteret fortløbende
efter dato.
Søgealgoritmen er bygget op på følgende måde:
1. Fil pointeren sættes til position 0 i filen.
2. Fil pointeren inkrementeres i hop af 1/32 af filens samlede længde.
a. Ved hvert hop bruges analysestrategien til at læse fremad i filen, indtil en
mail findes.
b. Datoen på denne mail vurderes i forhold til kalenderperioden.
c. Hvis datoen ligger udenfor kalenderperioden, foretages der et nyt hop.
d. Hvis datoen ligger indenfor kalenderperioden, går algoritmen til pt. 3.
3. Fil pointeren dekrementeres i hop af 1/96 af filens samlede længde.
a. Ved hvert hop baglæns bruges analysestrategien til at finde den næste mail.
b. Datoen vurderes igen i forhold til kalenderperioden
c. Hvis datoen ligger indenfor kalenderperioden, foretages et nyt hop baglæns
d. Hvis datoen ligger udenfor kalenderperioden, går algoritmen videre til selve
analysen.
4. Hvis alt går galt, fx hvis det valgte periodeudsnit er så lille at søgningen kommer til at
springe hen over det, så giver algoritmen blot op og sætter fil pointeren tilbage til po
sition 0.
Denne algoritme finder ikke det eksakte sted hvor der skal læses fra. Man kan godt risikere at
der kommer et par mails som ligger udenfor kalenderperioden, når selve analysen atter læser
fremad i filen. Derfor har vi også indbygget et filter der altid sørger for at der kun tilføjes
mails til modellen, som ligger indenfor den valgte periode. Vi kalder blot contains meto
den i dette CalendarPeriodobjekt (der indeholder den valgte analyse periode), med mai
lens dato og metoden returnerer true hvis perioden indeholder denne dato.

4.5 Tegning af Grafer
JFreeChart er et gratis Javabibliotek til tegning af grafer. Det er et omfattende bibliotek
som kan bruges til at tegne en lang række af de hyppigst anvendte grafer: stolpediagrammer,
søjlediagrammer, lagkagediagrammer, xyplots, Ganttdiagrammer. API’et kan bruges på fle
re forskellige måder, men den simpleste(og den vi har brugt) er som følger:
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Først laves et passende datasæt – hvis dataene skal struktureres i nøgleværdipar vælges én
datasættype  hvis strukturen skal ordnes i serier og kategorier bruges en anden.
Herefter bruges en ChartFactory til at genere den ønskede graf, i form af et
JFreeGraphobjekt.
For at tegne grafen kan man enten lave et BufferedImage og ud fra det igen lave et Ima
geIcon, som så kan sættes på en JLabel. Alternativt kan man bruge JFreeChart
bibliotekets ChartPanel, som er en Swingkomponent der kan integreres direkte i view,
og som kan tegne grafer direkte ud fra JFreeGraphobjektet. Fordelen ved denne løsning er
at et ChartPanel har en række anvendelige metoder til at manipulere grafen på under af
vikling af programmet.
For at tegne grafer over afsenderaktivitet og datoer, anvendte vi velkendte, stablede pindedia
grammer hhv. liggende og stående. Mht. til døgnaktiviteten havde vi overvejet et almindeligt
cirkeldiagram, problemet med det var at det ville lave forskellige størrelser ud fra deres værdi.
Hvis der fx blev sendt 100 mails kl. 22 og 10 mails kl. 21 vil kl. 22 få tildelt et stykke der var
10 gange større.
Da vi ift. programmets brugervenlighed gerne ville skabe noget der ligner en 24timers urski
ve, fungerede det ikke at segmenterne havde forskellige størrelser, da en time jo altid varer en
time. Vi mente således at det ville være langt mere intuitivt hvis mængden af aktivitet(antallet
af mails) afbilledes på en farveskala. For at lave døgnaktivitetsdiagrammet anvendtes derfor
en speciel udgave af et cirkeldiagram, hvor to datasæt (datasæt1 og 2) sammenlignes.
I datasæt1 sættes alle segmenter til samme værdi, da det er datasæt1 der afgør segmenternes
størrelse. I datasæt2 sættes alle segmenter til en værdi der afhænger af timens aktivitet. Når
grafen tegnes, afbilledes forskellen fra segmenterne i datasæt1 og 2 i en gradueret farveskala.
Farveskalaen spænder fra kraftig rød til sort til kraftig grøn. Farven sort bruges hvis der ikke
er sket en stigning eller et fald fra datasæt2 til datasæt1. Rød bruges ved fald og grøn ved
stigning.
I vores tilfælde ønskede vi kun at bruge halvdelen af farveskalaen da vi kun ville vise hvor
meget aktivitet der var i løbet af døgnet, m.a.o.: den time der er skrevet flest mails skal blive
helt rød, og den hvor der er skrevet færrest skal være sort.
Skalaen kalibreres efter en procentsats. Hvis denne sættes til 100 og datapunkt1=20 (et data
punkt er et arbitrært punkt i datasættet her benævnt datapunkt1 og 2), og datapunkt2=10, vil
udviklingen være en stigning på 100%, og segmentet vil blive helt grønt.
Er datapunkt1=20 og datapunkt2=10 er udviklingen et fald på 50%, og segmentet vil blive
mellemrødt. Hvis skalaen kalibreres til 50 vil feltet blive helt rødt.
For at omgås graftegneren har vi brugt følgende værdier:
Først findes maksimalværdien i modellen, dvs. hvor mange mails der er sendt i den time hvor
der er skrevet flest mails.
Datasæt1 sættes så til denne maksimalværdi og Datasæt2 sættes til antallet af mails i den på
gældende time + maksimalværdien, og skalaen kalibreres til 50.
Eksempel på døgn med 3 timer :
Time1: 12 mails
Time2: 4 mails
Time3: 7 mails
Maksimalværdien vil altså være 12.
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Segment1 vil således blive udviklingen fra 12+max = 24 til max=12. Dette giver en negativ
udvikling på 50%, og da skalaen også er 50 bliver dette segment helt rødt.
Segment2 vil blive udviklingen fra 4+max=16 til 12. Dette giver en negativ udvikling på
25%, og feltet bliver derfor en blanding af rød og sort.
Segment3 vil blive udviklingen fra 7+max=19 til 12. Dette giver en negativ udvikling på
37%, og feltet bliver derfor en blanding af rød og sort.

4.6 Brug af tråde
Programmet har på udvalgte tidspunkter brug for at læse relativt store mængder data fra disk
og andre langsomme kilder som fx netværk. Vi har endvidere i vores design lagt vægt på at
det skal være muligt at arbejde med endog meget store arkivfiler. Det betyder at visse meto
der komparativt i forhold til resten af programmet, vil tage meget længere tid at udføre. Sam
tidig skal brugeren have mulighed for både at afbryde denne læsning samt få vist status med
delelser på skærmen under læsningen. Det vil sige at langvarig læsningen fra disk eller net
værk ikke må låse programmets hovedtråd som håndterer input og output til og fra den grafi
ske grænseflade. Dette kan imidlertid løses på to måder.
1) Uden brug af tråde skal de tidskrævende metoder (fx opbygning af modellen fra en arkiv
fil) implementeres så der kun behandles en lille mængde data ad gangen hvorefter metoden
returnerer med en meddelelse om hvorvidt den er færdig eller ej. Programmets hovedkontrol
skal så kontinuerligt kalde metoden i en løkke indtil det meddeles at metodens funktion er
tilendebragt. Imellem disse kald kan så måles på brugers input (fx afbrydelse) og den grafiske
grænseflade kan opdateres mv. Denne løsning kræver at metoden husker sin tilstand så den
kan starte korrekt når den kaldes igen. Desuden skal det kaldende objekt (program kontrollen)
være påpasselig med at sikre at metoden afslutter korrekt for ikke at få inkonsistente data (fx
en ufuldendt fil eller model).
Desuden vil timingen af programkontrollen i hovedtråden  og dermed programmets respon
sivitet over for brugeren  være helt afhængig af den interne implementation, af de langsom
me metoder samt de kilder der læses fra, som er bestemmende for hvor hurtigt metoden retur
nerer. Særligt ved læsning fra netværk kan dette give helt uforudsigelige låsninger af pro
grammet, hvis metoden skal læse en prædefineret mængde data før der returneres, og denne
datamængde er forsinket pga. netværksfejl eller fluktuationer i hastighed. Metoden skal så
som sikkerhed implementere en intern, tidsmæssig begrænsning for læsning eller lignende.
2) Med brug af en tråd, separat fra hovedtråden, til at afvikle langsomme metoder vil der ikke
være brug for løkkestrukturer. Programkontrollen skal blot starte metoden og ”passivt” vente
på besked om at den er tilendebragt. Dette kan ske ved at der observeres på den anden tråd via
observerobservable mønsteret eller ActionListenerinterfacet, hvilket konceptuelt er det
samme.
Dette gør programkontrollen mere simpel i den forstand at der nemt kan tilføjes funktionalitet
der skal køre mens den langsomme metode afvikles, uden hensyntagen til at denne placeres
korrekt i en løkke m.v.. Ligeledes vil ændringer i den interne implementation af de langsom
me metoder ikke have nogen indflydelse på den tidslige styring i hovedtråden.
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I forhold til design betyder brugen af tråde, at krav om tidslig styring kan løses internt i de
metoder der ellers ville låse systemet, uden at disses grænseflade ændres.
Det vil sige at, hvor det kaldende objekt ellers skal vide at en metode skal kaldes kontinuerligt
indtil den returnerer korrekt, og dermed indikerer at den er færdig, kan en intern implementa
tion af metodens funktionalitet, i en separat ny, tråd opfylde krav om tidslig styring, uden at
ændre på metodens grænseflade.
Altså kan krav om programmets responsivitet defineres helt separat fra designet af grænsefla
derne mellem de forskellige klasser. I vores tilfælde skal kalder (program kontrollen) benytte
de data der behandles i den separate tråd, og derfor naturligvis være opmærksom på hvornår
disse er tilgængelige.
Da Javas indbyggede trådstyring fungerer udmærket, har vi valgt løsning 2.
Tr åde i pr aksis
Som antydet indeholder vores program to funktioner der potentielt kan kræve arbitrært lang
tid at udføre, nemlig analyse af arkivfiler og download af arkivfiler. I mange tilfælde vil der
naturligvis være en lineær sammenhæng mellem arkivfilens størrelse og analysetiden, men
det kan ikke afgøres med sikkerhed på forhånd. Tiden for begge er groft sagt proportionel
med størrelsen af filen, og ved download naturligvis også afhængig af netværkets båndbredde.
Begge funktioner tilgås via grænsefladeens metode uafhængigt af tråden. Koden for afvikling
af metoderne implementeres i en indre klasse, som grænsefladens metode instantierer i en ny
tråd når metoden kaldes, hvorefter der returneres. Det kaldende objekt (program kontrollen)
skal selv registrere sig som lytter for at blive notificeret når tråden er afsluttet. Ved analyse af
arkivfil vil det blot sige at den model der blev givet med som argument til grænsefladens me
tode er bygget færdig. Ved download returneres den hentede fil som argument i Observer
interfacets updatemetode.
Programmet indeholder andre metoder der læser fra disk og derfor eksekveres med en hastig
hed der er asynkron ift. resten af programmet, som afvikles i hukommelsen. Det er små hjæl
pemetoder der kan finde en arkivfils periode og maillistenavn samt checke om en fil inde
holder en gyldig mailliste log. De benyttes alle på ét tids kritisk sted, nemlig når bruger væl
ger en arkivfil i fil browseren, hvor der vises information om den arkivfil der er valgt på et
givent tidspunkt, som en hjælp for brugeren.
I vores indledende designovervejelser var det vores intention at alle metoder der læste fra disk
eller netværk skulle køres i separate tråde, herunder disse små hjælpemetoder. I implemente
ring har det imidlertid vist sig at dette vil gøre programmet unødigt komplekst idet der i prin
cippet skal startes en ny tråd hver gang bruger vælger en ny fil. Desuden er disse metoder ik
ke specielt tidskrævende da der kun skal læses en lille mængde data fra hver fil. Vi vælger
nemlig at antage at en arkivfil ikke er gyldig hvis ikke der forekommer en mail inden for et
begrænset område fra filens start, altså at mails kun kan have en begrænset størrelse. Dette
kan virke som et urimeligt krav, men er nødvendigt for at håndtere en situation hvor bruger fx
vil vide om en 500 MB stor fil (en film e.l.) er en arkivfil.
Desuden skal der ikke vises nogen information til bruger og bruger skal ikke have mulighed
for at afbryde mens disse metoder afvikles, idet målet er at informationen skal vises ”omgå
ende” når bruger vælger en fil.
Konkret betyder dette at der på i to programtilstande startes én ny tråd som er afsluttet når der
skiftes til næste tilstand, hvorefter programmet kun afvikles i hovedtråden.
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Implementer ing af tr åd i DownloadManager
Tilstandsobjektet skal have kontrol over den temporære fil så snart download tråden annulle
res eller markerer afslutning. Dette skyldes at filen skal slettes hvis brugeren vælger at gå til
bage og vælge en anden adresse, det vil sige inden der skiftes tilstand.
Det særlige krav til DownloadManagerklassen er at derfor at den ikke må signalere af
slutning før strømmen til filen er lukket. Dette ”signal” er enten at abortDownload
metoden returnerer eller at download tråden notificerer sin Observer (ControlState
Download) om at download er 100 % udført.
For abortDownload betyder det at metoden efter at have sat download trådens interrupt
flag skal vente på at tråden er død før der retur
neres. Metoden kunne også selv lukke fil
strømmen (som er en klasse variabel) og retur
nulstil status variable
nere straks efter at have interrupted tråden. Det
te ville imidlertid kræve at download tråden
under afvikling skulle udfører ekstra kontrol af
åbn udgående strøm til fil
om fil strømmen var blevet lukket eksternt før
skrivning blev forsøgt. Da abortDownload
åbn indgående strøm fra URL
metoden kun skal vente kort tid på at tråden
dør, er der ikke nogen fordel ved denne løs
ning.
For normal afslutning af download processen
[gennemførsel != 100 && !isInterrupted]
må Observer som sagt først notificeres om 100
% gennemførsel efter fil strømmen er lukket.
[else]
notificer observer
Se aktivitetsdiagram.
I begge tilfælde vil manglende hensyntagen til
kravet betyde at ControlStateDown
loadobjektet antager at tråden er afsluttet og
uden held forsøger at slette filen i fald brugeren
har valgt at gå tilbage (annullering). Problemet
kunne naturligvis også løses ved at hoved trå
den sover i en kort periode mens download trå
den afslutter, men dette fremstår ikke som en
særlig sikker eller gennemskuelig løsning.

læs indgående strøm til buffer

skriv buffer til fil

beregn gennemførsel
luk fil strøm

luk ingående strøm

Udover disklæsning og netværkslæsning, har
gennemførsel er 100%
det vist sig at selve tegningen af graferne, også
notificer observer
kan tage et par sekunder, hvilket får program
met til at ”føles” langsomt. Man burde derfor
lave en lille animation der kunne vises i til bru
geren med det samme hun beder om at få tegnet en graf, så hun tydeligt kan se at datamaten
foretager beregninger, og at hun blot skal vente og have tålmodighed. Vi har valgt ikke at im
plementere dette, da andre problemstillinger har været prioriteret højere.
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4.7 Test af programmet
For at sikre at vores program virker efter hensigten, har vi valgt at teste det på forskellige må
der. Vi har valgt at teste kritiske dele af programfunktionaliteten vha. JUnit test. Selve pro
grammets overordnede forløb ville være meget komplekst at teste med brug af JUnit og vi har
derfor i stedet testet gennem metodisk brug af programmet.
En JUnit test kan betragtes som et simulationsprogram, der skaber et testmiljø for en given
del af programmet, og som måler om denne del opfører sig som forventet. På den måde kan
man teste de enkelte dele mere uafhængigt af selve programforløbet, og dermed lettere finde
frem til hvor en evt. fejl egentlig opstår.
Vi har valgt at udvikle JUnit test til følgende klasser:
q MailListLog (og hermed resten af model)
q CalendarPeriod
q LogFileParser (og resten af toolbox.logParserpakken)

Test af MailListLog
For at teste MailListLog og resten af model, genereres først en række MailDataCon
tainerobjekter, hvor det eksakte indhold kendes idet det er kodet direkte ind i testen. Disse
MailDataContainerobjekter tilføjes til modellen gennem MailListLog’s addMail
metode. Til sidst måles der på MailListLog. Er antallet af forfattere korrekt? Er antallet af
datoer korrekt? Er antallet af emner korrekt? Herefter måles der videre på selve indholdet.
Hvor mange mails blev der sendt på en given dato? Hvor mange mails blev der sendt af en
given forfatter?
Test af CalendarPeriod
CalendarPeriod er en af de mindste enheder i programmet, og samtidig ekstremt grund
læggende for programmet, da denne klasse indeholder en masse logik til at håndtere overlap
pende perioder. Derfor er det ekstremt vigtig at denne klasse regner rigtigt, da det ellers vil
være meget svært at gennemskue hvorfor programmet opfører sig anderledes end forventet.
Testen udføres ligesom MailListLog på et datasæt som er kodet direkte ind i testen.
Test af LogFileParser
Testen af LogFileParser er afhængig af at modellen fungerer som den skal. Det kunne
måske lade sig gøre at lave en test der ikke anvender modellen, men man ville så være nødt til
at konstruere en dummymodel som LogFileParseren skal sende sit data til. Vi vurdere
de dette til at være for kompliceret, og vi har derfor valgt at stole på at vores model fungerer
efter hensigten.
Testen fungerer ved at den loader et mindre udsnit af en arkivfil ind og analyserer den, og så
checker vi om resultatet bliver som forventet.
Test af Controller og gr afisk gr ænseflade
Udover at teste de beskrevne kritiske dele af programmet gennem selvstændige tests, har vi
desuden testet selve programmets forløb gennem metodisk brug af programmets funktioner.
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Grundlæggende handler det om at bevæge programmet rundt på samtlige forbindelser i til
standsdiagrammet(se afsnit 4.1 om implementering), i samtlige mulige kombinatorikker.
Udover det i prædesign beskrevne brugsmønster, har vi desuden afprøvet:
At åbne programmet på et rent system, altså hvor der ikke finde noget data udover selve pro
grammet.
§ At afbryde analysen i utide.
§ At analysere flere end fem forskellige arkivfiler.
§ At gå hele vejen baglæns gennem troldmanden, for så atter at gå frem igen.
§ At genåbne tidligere analyserede arkivfiler og udvide analyseperioden.
§ At afbryde analysen på den udvidede periode i utide, for at undersøge om model
len bliver inkonsistent.
§ Af afbryde hentning i utide.
§ Analysere en arkivfil, flytte den til en ny placering og genåbne den, for at se om
programmet genkender den som en allerede analyseret fil.
Undervejs i denne metodiske test, observeres konsollen for irregulariteter.
Som en del af en sådan test forsøges det at ”stresse” programmet ved at fx at skifte hurtigt
mellem tilstande, indtaste ugyldige data og observere på den grafiske brugerflades responsivi
tet.
Test på for skellige platfor me
Java er designet til at virke på alle platforme hvortil der findes Java Virtual Machine, men i
praksis viser det sig at der alligevel er nogle problemer. Dette opdagede vi da vi forsøgte at
afvikle programmet under Mac OS X. Programmet starter fint op, og det mest funktionalitet
virker, men filvælgeren i troldmanden fungerer ikke, så medmindre man har mulighed for at
hente arkivfilerne ind via netværk, kan man ikke bruge programmet. Vi har ikke haft lejlighed
til at teste programmet på Linux.

4.8 Håndtering af undtagelser
Selv med et gennemarbejdede design, en gennemført implementering og grundig test, kan der
opstå fejl under afviklingen af et program, fx når en programekstern enhed som forbindelsen
til netværket afbrydes under hentning. Det eneste man som udvikler kan gøre er at forberede
programmet på at en sådan undtagelse kan opstå, og så få programmet til at handle efter det. I
Java håndteres dette typisk ved brug af deciderede Exceptionobjekter, men i princippet
kunne man også bare lade en metode returnere en fejlværdi. Vi har valgt at bruge Java ex
ceptionhåndtering, da det giver en mere logisk og overskuelig kode.
Vores program er designet sådan at næsten alle metoder hvori der kan opstå undtagelser, sør
ger for at sende undtagelserne videre, så de til sidst samles i Controller, som så kan væl
ge om der skal gøres noget ved fejlen.
Generelt arbejder vi med to typer af fejl: fejltyper som er henvendt til udvikleren af pro
grammet og fejltyper som er henvendt til brugeren af programmet.
De fejl som er henvendt til udvikleren, findes oftest i grænsefladerne mellem pakkerne. Hvis
man i en given pakke forsøger at bruge klasser fra en anden pakke, også bruger klasserne for
kert, kan man risikere at der opstår en fejl, fordi man bruger klassen eller metoden forkert.
Disse fejl er udelukkende beregnet til at hjælpe udvikleren der forsøger at videreudvikle pro

Side 52 af 64

grammet, og derfor er det tilstrækkeligt at de blot udskrives til konsollen. Så snart program
met er udviklet til en stabil version, forekommer disse fejltyper ikke.
Den anden type af fejl er dem der knytter sig til brugeren. Fx hvis netværksforbindelsen af
brydes, eller hvis programmet ikke kan læse fra eller skrive til harddisken. Sådanne undtagel
ser kan der være en idé i at oplyse brugeren om. I de fleste tilfælde gøres dette ved at sætte
statusteksten i navigationsbjælken.
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5. Arbejdsproces
5.1 Diskussion af vigtige valg
Undervejs i udviklingsprocessen har vi været nødt til at træffe flere afgørende valg, hvor der
kan argumenteres for flere forskellige løsninger. De væsentligste er beskrevet herunder.

Brug af hukommelse
Da vi udviklede vores model, overvejede vi ofte hvordan vi kunne gøre den effektiv i forhold
til brug af hukommelse da vi ønskede at programmet skulle være kompatibelt med store ar
kivfiler. Derfor lavede vi et estimat over hvor meget hukommelse modellen ville kræve i for
skellige situationer. Desuden valgte vi at sammenligne vores modelstruktur med den ”slan
kede” modelstruktur som er beskrevet i afsnittet om design af modellen.
Vi har udviklet en model der kan implementeres på to måder:
§ Mailobjekter laves med referencer til Author, Subject, Date og Hour ob
jekter og modellen er således komplet krydsrefereret og derfor meget modulær at
arbejde med.
§ Ingen mailobjekter oprettes, og i stedet for at lave referencer til og fra Author,
Subject, Date og Hour objekter, tælles disse blot op, så de ved hvor mange
mails de hver er knyttet til.
Fordelen ved den sidste model ville være at den er mindre hukommelseskrævende, da der alt
andet lige skal oprettes færre objekter. Overvejelserne er så gået på hvor stort hukommelses
forbruget ville være i de to modeller og hvor stor forskellen mellem de to ville være. Vil der
være en faktor 100 i forskel, eller måske kun en faktor 5 og hvilke faktorer kunne påvirke det
te forhold? Ville de væsentlige faktorer være størrelsen på arkivfilen, antallet af forskellige
forfattere eller antallet af emner?
Det er selvsagt ikke nok at gisne om disse problemstillinger. Der måtte mere konkrete tal på
bordet. Første opgave var så at finde ud af lidt mere om hvordan Java VM allokerer hukom
melse.
Vi fandt en diskussion af problemstillinger i forhold til beregning af hukommelses allokation i
JVM.8
Ud fra denne diskussion lader det til at det ikke bliver det helt ligetil at beregne hukommel
sesforbruget i Java, men der er dog nogle gode retningslinjer for hvordan man kan lave et no
genlunde pålideligt overslag.
Det fremgår således at:
§ Et objekt bruger 8 bytes for at eksistere.
§ En reference til et andet objekt kræver 4 bytes.
§ En int fylder 4 bytes.
§ En tom streng fylder 40 bytes, fordi String som udgangspunkt allokerer plads
til 20 karakterer.
§ En linked liste bruger 20 bytes pr. element (node) i listen.
§ En ArrayList bruger 4,1 bytes i gennemsnit pr. element ved 1000 elementer.
8
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Ud fra disse overslag har vi lavet et regneark hvor vi kan sammenligne de to brugsmønstre i
modellen. (se bilag “memory model.xls”.)
Udgangspunkt

JVM memory usage

Mails pr. dag
dage
Forfattere
Forfatter udskiftning
subject tid
kb pr. mail

60
30
435
10%
5
2

Filstørrelse

mails
dage
forfattere
pr. måned
mails pr. emne
kb

String
int
relation
object
Array/Vector
liste element

80
4
4
8
15
5

bytes
bytes
bytes
bytes
bytes
byte

3,6 mb

Antal objeckter
Antal

Med relationer
Uden relationer
bytes
total bytes andel
bytes total bytes
andel
77
138600
54,40%
0
0
0,00%
172
82302
32,30% 172
82302
70,83%
92
33120
13,00%
92
33120
28,51%
16
480
0,19%
16
480
0,41%
12
288
0,11%
12
288
0,25%

Mail
Author
Subject
Day
hour

1800
479
360
30
24

Samlet

2693 objekter

254790 bytes
255 kb

Sammenligning:

116190 bytes
116 kb

45,60%

Dette viser tydeligt at man skal ud i nogle ret store datamængder før den komplette model
bruger noget hukommelse af betydning. Dette kan i forhold til regnearket eksemplificeres så
ledes: 1 GB arkivfil, der dækker en periode på 3 år, med 300 mails om dagen. Som udgangs
punkt er der 40 forfattere, men da 10 % af disse udskiftes hver måned, vil der over de tre år at
være i alt ca. 1000 forfattere i sving. Dette vil bruge under 25 MB hukommelse. Med den lille
model kan dette tal bringes under 4 MB.
Her er der tale om datamængder der er over 300 gange større end det opgaven er stillet ud fra,
og det virker oplagt at vi holder os til at implementere den store model.
Efter vi faktisk fik implementeret vores design, og testet programmet, har vi naturligvis tjek
ket om vores beregninger holdt stik, bl.a. ved at sammenligne forholdet mellem serialiserede
modeller og de oprindelige arkivfiler. Det viser sig her at vi har været en smule optimistiske i
vores beregninger. Primært har vi undervurderet antallet af forskellige forfattere på mailingli
sten, og da Author objekter indeholder to strenge er de relativt hukommelseskrævende. For
de arkivfiler vi har analyseret, ender vi derfor med en model der fylder ca. 7 % af den oprin
delige arkivfil.
Denne erfaring viser også at der nok ville skulle lidt mere til, end blot at ”slanke” modellen på
den tidligere beskrevne måde, hvis man ønsker at analysere flere GB. De to mest hukommel
seskrævende klasser er naturligvis Subject og Author, dels fordi de indeholder strenge,
og dels fordi der er rigtigt mange af dem. Man kunne derfor forestille sig en model, der un
dervejs smider de mindst aktive Author objekter væk. For eksempel kunne man i Mail
ListLog implementere addMail metoden så den hver gang antallet af Author objekter
oversteg 10.000, fjernede de 1.000 mindst aktive. Subject objekter kunne også helt udela
des eller sorteres, da meget få emner alligevel giver anledning til en email mængde af betyd
ning.
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Adskillelsen af view og controller
I vores indledende design overvejelser havde vi som nævnt valgt overordnet at strukturer pro
grammet efter MVC mønsteret. Dette faldt godt i tråd med at inddele den grafiske prototypes
kode i klasser for hvert kort og supplerer med en separat kontrolstruktur der benyttede disse.
Vi var endvidere klar over at programmet med fordel kunne betragtes som en tilstandsmaski
ne og derfor blev designet af controlleren hurtigt tilpasset efter tilstandsmønsteret. Hvad der
efterfølgende står som en oplagt alternativt design ville være en direkte integration af view
og controller.
De enkelte view kort er jo som nævnt blot en skal omkring et JPanel tilføjet lidt ekstra funkti
onalitet til at hente og sætte data, samt opdatere panelinterne knapper ift. brugers valg. Grun
det programmets troldmands struktur er hver programtilstand tilknyttet en unik grafisk vis
ning. Men fordi der er en skarp opdelingen mellem view og controller kræves en del funkti
onalitet for at kunne kommunikere mellem et tilstandsobjekt og dens kort. Dette ville kunne
undgås helt hvis kortets panel blev gjort til en del af den tilhørende tilstandsklasse. Viewklas
sen der udgør rammen om de grafiske komponenter samt navigationsbjælken kunne beholdes
som separate klasser, da de er fælles for alle tilstande. Programkontrollens Control
lerklasse der er det centrale kontekst objekt i styringen af tilstandsmaskinen ville så fungere
som mellemled mellem tilstandsobjekternes indeholdte panel og View og Navigation
Barklasserne. Ved tilstandsskift ville den eneste forskel være at setNextStatemetoden i
Controller ville hente kontroltilstandsobjektets indeholdte JPanel og give det med som
argument til Viewklassens setNextViewmetode. Dette ville herefter blive vist i den ydre
grafiske rammer. Vigtigst er at al interaktion mellem kortets komponenter og programkontrol
len ville ske internt i det aktive tilstandsobjekt. Således ville der ikke være behov for setDa
ta og getDatametoderne som benyttes i det nuværende design, ligesom Observer
Observable mønsteret der faciliterer den dynamiske kommunikation mellem kort og tilstand
sobjekter ville være overflødiggjort.
Da vi ikke har implementeret denne løsning er det svært at vurdere hvad de konkrete fordele
og ulemper ville være. Der er dog ingen tvivl om at det ville gøre den programinterne kom
munikation betydelig mere simpel uden at skade overskueligheden nævneværdigt, grundet
programmets begrænsede omfang. Samtidig ville det dog også netop kunne give problemer i
fald programmet skulle udvides, og man fx ønskede at lade tilstandsobjekter dele kort eller
gøre den grafiske grænseflade mere avanceret eller ændre det helt. Som programmet eksiste
rer nu er det imidlertid plausibelt at den beskrevne integration af view og controller
funktionaliteten ville være fordelagtigt. Vi mener dog ikke at der er noget forkert eller ulogisk
i den stringente opdeling vi har benyttes i nærværende program, og betragter det som en vig
tig øvelse i brug af MVC mønsteret, som ved design af større og mere komplekse programmel
sandsynligvis i højere grad vil vise sin styrke.

Flaskehals i forbindelse med disklæsning
I vores program virker det logisk at antage at læsningen fra disken udgør den største flaske
hals, og vi har derfor valgt at lægge en del energi i at minimere disklæsningerne.
Overordnet set har vi valgt to strategier:
1. Brug af kalenderperioder
2. Automatisk serialisering af model
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Automatisk ser ialiser ing af modeller
Udover muligheden for at arbejde med perioder af arkivfilen, har vi også gjort det muligt at
serialisere modellen til disken, hvilket sker helt automatisk. På den måde kan programmet,
efter det er blevet afsluttet, og startet igen, præsentere brugeren for en liste af tidligere an
vendte projekter. Hvis brugeren gerne vil se en given graf igen, kan programmet nøjes med at
indlæse den serialiserede model i stedet for at analysere hele arkivfilen forfra.
En serialiseret model af en 3 MB arkivfil fylder kun ca. 200 KB, og kan desuden læses langt
mere effektivt af den virtuelle maskine, end en tekst fil.
Førnævnte strategier kræver begge at vi kan identificere en given arkivfil entydigt, uden at
skulle læse hele filen.
Kalender per ioder
Før analyse, får brugeren mulighed for at vælge et mindre udsnit af en arkivfil, således at pro
grammet ikke behøver læse hele arkivfilen. Det kræver selvfølgelig at der er implementeret
en søgealgoritme i klassen LogParser, som kan finde ud af at springe dele af arkivfilen
over. I første omgang har vi blot implementeret en naiv løsning. Hvis man bagefter vil se et
større område af arkivfilen, kan man nøjes at læse de dele af filen som perioden er udvidet
med.
I praksis kunne man forestille sig en arkivfil der dækker et kvartals aktivitet. Først vil man
gerne se aktiviteten i en bestemt måned, og bagefter vil man gerne se hele perioden. I værste
tilfælde ville hele arkivfilen skulle læses igennem to gange. I bedste tilfælde ville den kun
skulle læses en enkelt gang.
En avanceret bruger ville måske vide at det ville være fordelagtigt at analysere hele perioden
først, og derefter vælge et udsnit, men da vi antager at brugeren ikke er særligt reflekteret
omkring datamaters virke, har vi designet programmellet til at fungere på brugerens præmis
ser. Man kunne selvfølgelig lade programmet læse hele filen ind hver gang, selvom brugeren
kun vælger et udsnit, men hvis de nu ikke ønsker at se hele filen på et senere tidspunkt, er der
jo heller ingen grund til dette. Vores designstrategi kan altså sammenfattes til at programmet
kun indlæser det nødvendige, og først når der er brug for det.
Undtagelsen fra dette er ved download af arkiv filer, hvor download processen oftest vil tage
betydeligt længere tid end analysen af det downloadede. Da vi kun ønsker automatisk seriali
sering af modeller men ikke at programmet gemmer (eller i øvrigt modificerer) varige arkiv
filer, vælger vi derfor altid at analysere hele den downloaded fil, uanset hvilken periode bru
geren vælger. Dette varetages internt i ControlStateParsing klassen.
Identifikation af filer
For alle modeller gemmes en streng der repræsenterer en – med stor sandsynlighed – unik
identifikationsnøgle for den oprindelige arkivfil. Denne nøgle er generelt i programmet be
tegnet som filens hash værdi, hvilket er let misvisende da det ikke er en egentlig komplet
hashværdi for hele filen, men blot en værdi som med stor sandsynlighed identificerer en ar
kivfil (tekst) unikt. Ideen er at hvis brugeren har to identiske arkivfiler med forskellige navne,
eller ændrer navn på en arkivfil som er analyseret, så behøver brugeren ikke vente på analyse
af fil igen, ligesom programmet ikke vil gemme to identiske modelstrukturer på disken.
Den vigtigste brug af identifikationsnøglen, er hvis brugeren har valgt kun at analyserer et
undersegment af en stor arkivfil og på et senere tidspunkt vil udvide dette. Her er det vigtigt
at programmet kan sikre at den fil der skal læses mere data fra, er den samme som den der
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oprindeligt blev læst fra. Ellers vil data blive inkonsistent, listenavne vil måske blive ændret
og programmet vil i værste fald opføre sig utidigt.
Identifikationsnøglen udregnes i praksis af getFileHashmetoden i LogFilePar
serklassen. Beregning af en egentlig hashværdi for arkivfilens data ville kræve en gennem
læsning af det samlede data, hvilket vi netop vil undgå. Vi antager i stedet at 16 linier tekst
læst jævnt over hele filen udgør en unik identifikation af denne og dette vil tage en brøkdel af
tiden for at læse hele filen. Naturligvis kunne vi blot gemme en konkatenation af disse stren
ge, men da vi også ønsker at bruge identifikationsnøglen som navn på de serialiserede mo
deller ville denne være for langt, og sandsynligvis også indeholde karakterer der (afhængig af
operativsystem) ikke er gyldige i filnavne.
Derfor bruger vi Stringklassens hashmetode, som udregner en egentlig unik hashværdi
for strengens tekst. Denne værdi er en long indeholdende et antal cifre der normalt er 57
gange mindre end den oprindelige strengs antal af karakterer. For yderligere at forkorte og
give model filerne et mere uforståeligt (professionelt) udseende navn konverteres tallet til he
xadecimal og disse 16 strenge konkateneres. Således ender vi op med et identifikationsnøgle
på 100120 karakterer, afhængig af arkivfilens indhold.
Den valgte udregning som programmet anvender, er sårbar overfor fejltagelser hvis følgende
betingelser er opfyldt:
Filens længde er den samme, og den nøjagtigt samme tekst forekommer på de 16 linjer. Hvis
man fx går ind og manuelt redigerer i en arkivfil, og substituerer givne bogstaver med andre,
uden at filens længde og de 16 linjer ændres. Dette ville kunne forekomme i praksis, om end
kun i absurde tilfælde.
Alternativt kunne man forestille sig en fil hvor de 16 læste linjer er bevaret, og er fordelt ud
gennem arkivfilen med samme mellemrum, men at arkivfilens samlede længde er kortere.
Hvis man fx fjernede hver anden linje i en arkivfil, ville forholdet mellem linjerne være in
takt, og man kunne risikere at få samme hashværdi. I praksis vil dette problem dog aldrig
opstå. Ud fra ovenstående overvejelser har vi ikke fundet grund til at raffinere algoritmen
yderligere.

5.2 Udvidelser af programmet
I en eksamenssituation er der ikke tid til at implementere alle de idéer der opstår undervejs i
udviklingsarbejdet, men derfor er det alligevel ofte værd at overveje hvilke udvidelser der
kunne være interessante at føje til programmet. Vi vil her gennemgå en række af de mulige
forbedringer vi har overvejet.
Dynamisk r ediger ing af gr afer
Den nok mest interessante udvidelse til programmet, som vi har overvejet, er muligheden for
at ændrer visningen af grafer dynamisk i den grafiske brugergrænseflade. Brugeren kunne
have mulighed for at bladre og zoome i datointervaller, forfattere og andre grafelementer, i
stedet for at være bundet til det statiske valg med de to kalendere. Vi mener som nævnt under
design at vores nuværende overordnede løsning kan understøtte en sådan funktionalitet.
Modellen understøtter dynamiske dataudtræk og der ville derfor primært være tale om at skul
le udvikle den grafiske brugergrænseflade. Ligeledes mener vi at vores måde at tegne grafer
på heller ikke ville behøve strukturel ændring.
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Andr e gr afer
En mere simpel udvidelse ville være muligheder for at lave andre typer af grafer. Som be
skrevet under design er modellen tænkt til at kunne levere krydsrefererede data og indeholder
en del funktionalitet der ikke er udnyttet. Der kunne laves grafer over aktiviteten inden for
emner på mailinglisten, ligesom det kunne være muligt at vælge en eller flere forfattere, få
vist disses aktivitet i en selekteret periode.
Kobling til indhold i mail
Udover tegning af grafer kunne man også forestille sig at man kunne have interesse i at knytte
analysen sammen med indholdet af de enkelte mails, således at man ikke blot kan se kvantita
tive statistiske optællinger, men også har mulighed for kvalitativt at arbejde med det tekstuel
le indhold i en given email.

5.3 Anvendte programmer og arbejdsmetoder
Vores arbejdsproces startede med at vi efter udleveret opgavebeskrivelser lagde en plan for
den kommende tid. Vi blev enige om næsten udelukkende at arbejde sammen alle fire om
kring denne eksamen. Trods den meget kollektive arbejdsform valgte vi alligevel at uddele
forskellig ansvarsområder eller måske rettere, udnævnelser af tovholdere, fx udnævntes en
tovholder for test og implementeringsteknikaliteter, en anden for overordnet design formalia
og en tredje som ”ansvarshavende redaktør” på rapporten. Således forsøgte vi at udnytte vo
res forskellige kompetencer uden at arbejdsprocessen blev individualiseret. Med flere daglige
statusmøder holdtes styr på den fremadskridende arbejdsproces. Udover arbejdsfordelingen
gruppen imellem, har progressionen i arbejdsprocessen været meget lig rapportens, (Præde
sign, Design, Implementering) og det kan tilføjes at rapporten er udviklet løbende og ca. fær
dig samme tid som selve programmelet. Dog har vi hverken benyttede os af en absolut water
fall metode eller iterativ metode hvad angår udviklingen af design og implementering. I nogle
tilfælde har designet udelukkende dikteret implementeringen og i andre tilfælde har designet
ladet sig påvirke og udvikle i takt med implementeringen.
Til at genererer koden har vi benyttet os af det integrerede udviklingsmiljø, Eclipse. For alle
at kunne arbejde fælles på koden har vi delt ”workspace” igennem Microsofts betaudgave af
programmelet Foldershare. Det har fungeret godt, da kode opdateres næsten omgående på alle
maskiner. Foldershare er også blevet brugt til at gøre dokumenter og diagrammer fælles til
gængeligt. Rapporten har som førnævnt udviklet sig løbende og for at realisere dette har vi –
fra tidligere opgaver – videreført brugen af en fælles logbog på Internettet. Heri har vi hver
især nedskrevet forskellige overvejseler – overordnet som underordnet – vi har gjort os imens
vi har siddet med opgaven. Disse er så løbende blevet flettet sammen, diskuteret og omskre
vet i et samlet dokument. Vi har samtidig benyttet os af at gennemlæse og kritisere hinandens
rapportindlæg og har på denne måde alle været med til at skrive alt – hvilket også fra start var
et mål i sig selv.
Som beskrevet i afsnittet om design af controller, har vi vha. tilstandsmønstret delt den
ne klasses ansvar ud i flere mindre klasser der hver kan håndtere en given tilstand. Udover
den logiske fordel det har givet i form af en pænere programstruktur, har denne opdeling af
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controller især vist sig nyttig i den praktiske arbejdsproces. Da alle dele af programmet
på en eller anden led skal interagere med controller, får man i udviklingsprocessen ofte
brug for at justere denne, jf. også udviklingsarbejdets iterative karakter. Ved at opdele
Controllerklassen i mindre tilstandsklasser, kan man nøjes med at arbejde på en mindre
del af controllerpakken. Fx kan en person godt udvikle på toolbox.graphDrawer
og controller.ControlStateShowGraph mens en anden udvikler på tool
box.logParser og controller.ControlStateParsing.
Vores klassediagrammer er tegnet i programmet Ideogramic UML. Sekvensdiagrammer, akti
vitetsdiagrammer og visse tilstandsdiagrammer er tegnet med Microsoft Visio 2003. Andre
tilstandsdiagrammer er tegnet med Poseidon.
Vi har bevidst valgt uden om den ellers anvendelige Omondo tilføjelse til Eclipse, da vores
erfaring er, at programmet har problemer med den automatiske konsistens mellem diagram
mer og kode og således mister sin egentlige styrke.
Vi har ikke under arbejdsprocessen haft nogen programmel relaterede problemer.
§
§
§
§
§
§
§
§

Eclipse 3.1, inkl. Visual Editor og JUnit, www.eclipse.org
Microsoft Excel 2003, www.microsoft.com
Microsoft Visio 2003, www.microsoft.com
Microsoft Word 2003, www.microsoft.com
Poseidon for UML PE 4.1.1, www.gentleware.com
Ideogramic UML 3 beta, www.ideogramic.com
Foldershare 2.5 beta, www.foldershare.com
WordPress 2.0.1, www.wordpress.org

5.4 Eksterne Javabiblioteker
Udover Javas standardbibliotek, har vi valgt at anvende en række eksterne biblioteker til
nogle af de mere særlige funktioner, fx generering af grafer og PDF filer. Udviklerne af disse
biblioteker skal selvfølgelig krediteres for deres arbejde.
Vi har anvendt:
§ Kalenderkomponent, JCalendar af Kai Toedter  http://toedter.com
§ PDFgenerering, iText af Bruno Lowagie, http://lowagie.com
§ Grafer, JFreeChart, http://www.jfree.org
§ Håndtering af tråde i JUnit, GroboUtils, http://groboutils.sourceforge.net
Information om licens rettigheder findes på http://www.fsf.org og http://gnu.org

5.5 Samlet evaluering
Overordnet mener vi at kunne konkludere, at det udviklede program opfylder kravene i opga
vebeskrivelsen, samt en mængde yderligere krav som er resultatet af vores indgangsvinkel til
design processen. For at give projektets systemudviklings dimension et mere "realistisk" islæt
tog vi som beskrevet udgangspunkt i en brugerkarakteristik og et dertil knyttet brugsmønster.
Disse var naturligvis baseret på den stillede opgaves beskrivelse af problemfeltet, men den
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”brugerdrevne” indgangsvinkel har i retrospekt haft en mere gennemgribende indflydelse på
udviklingsarbejdet.
Vi havde som udgangspunkt for hele opgaven en mængde idéer om hvilke muligheder der
fandtes i modelleringen af mailliste data. Det betød at vi ret hurtigt udviklede en fleksibel
model, der var beregnet til at kunne lave betydeligt mere avancerede dataudtræk end dem der
var påkrævet i den stillede opgave eller nødvendige for at understøtte vores brugsmønster. Vi
havde en række forslag til hvordan modellen kunne udnyttes, særligt dynamisk redigering af
grafer, men disse er ikke blevet udviklet yderligere. Vi mener dog naturligvis at de overvejel
ser vi har gjort om modellens muligheder er værdifulde, idet programmet, fx i brug af det cen
trale tilstandsmønster i programkontrollen, er designet til udvidelse og derfor relativt nemt
kunne udbygges til at benytte nogle af disse muligheder.
Det blev i stedet udgangspunktet i brugeren der prægede det mere omfattende design og im
plementeringsarbejde, særligt af programkontrollen, herunder styring af en intuitiv arbejds
gang med troldmanden, styring af projekter, brug af tråde og analyse algoritmer, herunder
særligt selektiv analyse af filer. Dette er alt sammen noget der skulle skabe et program som
opfylder kravene i det udviklede brugsmønster og understøtter nogle mere vagt definerede
idéer om vores fiktive brugers arbejdsvaner. I opgavens mere tekniske programmerings di
mension har vi afprøvet en del af de basale design mønstre, som i høj grad har struktureret
vores design. Det har været særdeles lærerigt at arbejde med disse i et større design, især fordi
vi også har oplevet begrænsninger og ulemper, fx i MVC mønsterets adskillelse af program
kontrol og grafisk brugergrænseflade.
Vores arbejdsproces har fungeret godt og selv om udpegningen af ”tovholdere” i få tilfælde
har betydet en skævvridning af arbejdsbyrden, har det skabt et godt overblik over processens
forløb og status, hvilket omvendt har gjort det nemt at fordele arbejdsopgaver. Således vurde
rer vi, at det overordnet har reduceret den samlede arbejdsbyrde og dermed været en klar for
ce.
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7 Bilag
7.1 Brugervejledning
Intet program er komplet uden en tilhørende brugervejledning, og vi har derfor forfattet føl
gende manual til distribution med version 1 af vores program.

Avanceret brugervejledning til anvendelse af data
analyseringsprogrammel.
Nærværende vejledning beskriver anvendelsen af det virtuelle dataanalyseringsværktøj
”Elektronpost journal analysator” (uden anførselstegn). Vejledningen beskriver forløbet fra
programmet eksekveres på datamaten, gennem troldmandsguiden og frem til udskrivning af
graf på datamatens tilsluttede skriveraggregat9.
Vi beder Dem venligst placere Deres hånd så de er i stand til at betjene datamatens pegered
skab samt rette opmærksomheden mod datamatens skærmenhed!

1. Generel styring af programmel
Dette trin kræver særlig agtpågivenhed!
Når De med datamatens pegeredskabs primære tast, aktiverer det højre knapfelt i nærværende
programmels navigationsbjælke, interpreteres dette af datamaten som ”troldmand gå videre!”.
Når De med datamatens pegeredskabs primære tast, aktiverer det venstre knapfelt i nærvæ
rende programmels navigationsbjælke, interpreteres dette af datamaten som ”troldmand gå
tilbage!”.

2. Visuel velkomst
Når programmet eksekveres, og et passende tidsrum er passeret, vises der på datamatens
skærmenhed et rektangulært felt. Feltet kan inddeles i mindre stykker: Øverst vises en bjælke
med et af disse otte billedlige repræsentationer som egentlig ikke har noget med programmet
at gøre:
, samt teksten ”Elektronpost journal analysator” (uden an
førselstegn) som angiver programmelenhedens navn. Nederst i det rektangulære felt vises en
såkaldt navigationsbjælke, som indeholder to rektangulære, virtuelle knapfelter. For betyd
ningen af disse, se punkt 1. Mellem den øverste bjælke og navigationsbjælken, er program
mets indholdsfelt. Dette felt ændrer sig undervejs gennem troldmanden.
Første gang programmet eksekveres, vises der i programmets indholdsfelt en venlig tekst der
introducerer programmet til brugeren m/k. Ved siden af denne tekst vises en tegning, der på
en affektiv og emotionel måde informerer om programmets funktion.

9

Elektronisk udgave af en oldermand – henvend dem eventuelt til Deres EDBansvarlige.
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3. Avanceret analyse
De er nu udrustet til at bruge dataanalyseringsværktøjet, idet resten af programmellets funk
tionalitet i vid udstrækning giver sig selv.

4. Hvis De har brug for mere hjælp
Hvis De, efter at have læst denne vejledning flere gange, fortsat har problemer med at bruge
dataanalyseringsværktøjet, kan de få adgang til begrænset telefonisk understøttelse, såfremt
De opretter en understøttelsesplan. Vælg mellem følgende understøttelsesplaner:
Sølv: 1 times telefonisk understøttelse pr. måned. Pris pr. år*: 3.999, **
Guld: 2 timers telefonisk understøttelse pr. måned. Pris pr. år: 6.999,
Platin: 4 timers telefonisk understøttelse pr. måned og 2 timers tilkaldeassistance***. Pris pr.
år: 12.999,
Platin Ekstra: ubegrænset telefonisk understøttelse og 100 timers tilkaldeassistance. Pris pr.
år: 499.999,

Ring: 90 90 10 49, NU!
* En understøttelsesplan betales altid forud. Ved samtidig oprettelse og betaling af fem års
understøttelsesplan opnås en rabat på 5%.
** Alle priser er ekskl. moms.
*** Gælder kun indenfor Kongeriget Danmarks grænser. Grønland og Færøerne undtaget.
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