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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver designen och implementationen av ett system för automatiskt bygge av 

JAS39A simulatorn FUS39A vid HiQ:s kontor i Arboga.  

Målet var att automatisera bygget av modulerna som simulatorn består av då de i utgångsläget 

byggs manuellt mot en insats på en mandag i veckan. 

Systemet kan utan övervakning generera en modulutgåva genom en schemalagd tjänst eller en 

manuell invokering. Systemet innehåller även funktionalitet för att rapportera byggets resultat till 

avsedd mottagare via e-post. 

Syftet med systemet är att avlasta en persons arbetsbörda genom att automatisera bygget av 

mjukvaran i simulatorn FUS39A.  

 

Arbetet delades in i två delar, en analysfas där information om det nuvarande systemet samlas, 

verktyg väljs och designen av det nya systemet tas fram. I den andra delen implementeras och 

testas systemet. 

Abstract 
This paper describes the design and implementation of an automated build system for the 

JAS39A simulator FUS39A at HiQ:s offices in Arboga. 

The assignment was to automate the process in which modules are built; the simulator is 

composed of a number of modules which are built manually at the end of each week, this process 

takes about a day of manual labor. 

The system can automatically build a module as either a scheduled service or by manual 

invocation. The system contains functionality for reporting the build results to any given 

recipient by e-mail.  

The purpose of the system is to free up the time put into manually building the modules for better 

suited tasks by automating the build of FUS39A.  

 

The assignment was split into two parts, an analysis part where information of the old system 

was gathered, tools and methods were chosen and the new system was designed. In the second 

part the system was implemented and tested. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 
 

Syftet med detta examensarbete är att utveckla en automatiserad byggmetod för mjukvaran i 

HiQ:s simulator FUS39A.  

 

Det som menas med uttrycket “bygga en mjukvara” är processen där mjukvarans programkod för 

används för att framställa ett körbart program, att automatisera processen innebär att mjukvaran 

byggs periodiskt utan mänsklig interaktion. 

 

Detta ska åstadkommas genom att analysera uppbyggnaden av revisionssystemet ACMS, sätta 

sig in i hur det fungerar och därefter utveckla en automatiserad byggmetod för att bygga 

FUS39A. Det automatiserade systemet ska sedan köras nattetid för att vara så genomskinligt som 

möjligt. FUS39A består av 16 stycken moduler
1
 som ska byggas på olika plattformar och servrar 

och sedan installeras på flera olika maskiner för att få en fungerande simulator. Installationen ska 

göras på båda simulatorerna som finns i Arboga, MMT1 och MMT0.  

1.2 Bakgrund 
 

HiQ Mälardalen AB har sedan länge haft ett behov av att automatisera byggmiljön för FUS39A. 

FUS39A står för flygutbildningssystem JAS39A och är en flygsimulator för JAS39A. 

 

Simulatorn byggs idag en gång per vecka i ett system som heter ACMS (Approve Configuration 

Management System) som i grund och botten är en Oracledatabas med koppling till CVS som 

revisionshanteringssystem. ACMS hanterar således all kod (med ett undantag för IOST) för 

FUS39A.  ACMS har fullständig koll på alla incheckningar som görs till CVS och binder varje 

incheckning till en rapport och en testinstruktion. Detta medför att man har full spårbarhet på 

varför en kodförändring har gjorts, varje förändring blir också associerad med en testinstruktion.  

 

Att i ACMS bygga alla moduler för FUS idag tar uppemot en hel arbetsdag i anspråk för en 

resurs.  

 

I och med automatiserade byggen skulle HiQ göra både en ekonomisk vinst och en resursvinst 

genom att en resurs kan sysselsätta sig med något annat varje fredag istället för att genomföra 

                                                 
1
 En modul är en mjukvarukomponent i simulatorn. En moduls innehåll kan variera från en samling verktyg till 

något som kan liknas med självständiga program(mjukvarusubsystem). 



 Automatiskt bygge av FUS39A  

6 
 

bygge av simulatorn. Nattliga byggen medför dessutom möjligheten att tidigt under veckan 

upptäcka fel i programkoden som annars inte skulle uppenbarats förens under fredagen. 

1.3 Krav  
Följande krav ställs på systemet. 

 

● Nattliga automatiserade byggen av de ACMS hanterade moduler som utgör FUS39A.   

○ Bygget ska kunna startas manuellt genom att trycka på en knapp eller via 

kommando i terminalfönster.   

○ Bygget ska även kunna schemaläggas via Crontab.  

○ Resultatet av bygget ska postas automatiskt på interna e-posten på röda 

avdelningen till vald mottagare.  

● Dokumentation 

○ Dokumenterad kod 

○ Användarmanual 
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2 Metoder och Verktyg 
I detta avsnitt presenteras de framstående verktygen som använts under arbetet. Motivation av 

verktyg följer i avsnitt 4.3.2. 

2.1 Perl 
Perl är ett dynamiskt programmeringsspråk skapat av Larry Wall som ett allt i allo script språk 

för att förenkla rapportskapande. Perl har sedan dess förändrats och förbättrats flera gånger om 

och utvecklas nuförtiden av dess användare som ett open source projekt, däribland skaparen 

Larry Wall som en del av Perl Core utvecklingsgruppen, står för utvecklingen av Perl Core.  

 

Tanken bakom Perls utveckling är att det (Perl som programmeringsspråk) ska vara praktiskt, 

enkelt att använda och effektivt snarare än elegant.  

 

Perl blev populärt först som ett CGI script språk i början av 90-talet men har efter fortsatta 

förbättringar utvecklats till ett programmeringsspråk som används för många olika uppgifter. 

Bland annat system administration, web utveckling och nätverksprogrammering. Perl har tack 

vare sina många användningsområden fått smeknamnet “programmeringens schweiziska armé 

kniv”.[1][2] 

 

2.2 SQL 
SQL, kort för Structured Query Language, är ett datorspråk som används flitigt vid hantering av 

data i relationsdatabaser. Med SQL kan man i databasen läsa, lägga till, uppdatera och radera 

data såväl som skapa och ändra schema samt dataåtkomst kontroll. Den vanligaste operationen i 

SQL är SQL frågan, det är en operation som används för att hämta data från databasen ofta 

kallad SELECT sats. Andra vanliga operationer är INSERT och UPDATE som lägger till 

respektive uppdaterar data.  

 

SELECT * FROM Book WHERE price > 100.00 ORDER BY title ASC; 

  

Exemplet i figuren hämtar all data ur tabellen Book för böcker som kostar mer än 100,00 och 

sorterar resultatet i namnordning.[3] 

2.3 Cron 
Cron är en tidsbaserad tjänst-schemaläggare för Unix-baserade operativsystem. Med hjälp av 

Cron kan man schemalägga program att köra periodiskt vid en bestämd tid, till exempel varje 

måndag eller enbart en gång. Schemaläggningen används ofta för att automatisera underhåll eller 
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liknande. Cron kan även användas för andra uppgifter då verktyget är väldigt generellt, till 

exempel att ladda ner e-mail periodiskt. En tjänst som är schemalagd i cron kallas ofta Cronjobb. 

 

Cron läser sin konfiguration från en fil som kallas Crontab (cron table). Crontab innehåller en 

lista med alla Cronjobb. Varje linje i Crontab representerar ett Cronjobb och består dels av ett 

cron uttryck samt kommandot(programmet) som ska exekveras när uttrycket blir sant. Ett cron 

uttryck består av fem fält följt av kommandot som ska köras. Uttrycken skrivs på formen som 

visas i figur 1.  

 
Figur 1: Cron uttryck 

 

 

 
Figur 2: Exempel på Cron uttryck 

 

Exemplet i figur 2 visar ett Cronjobb som 00:01 varje dag i månaden, alla dagar i veckan kör 

programmet test.pl.[4] 

 

2.4 ACMS 
ACMS är ett webbaserat verktyg som används i FUS-projektet för att hantera och följa upp 

felrapporter och arbetet som utförs på dessa. Till varje ändring i koden finns en modifikations 

förfrågning som beskriver vad som ska göras och hur ändringen ska testas (hur dess 

funktionalitet kan verifieras) för att se att ändringen genomförts korrekt. Varje modulversion
2
 har 

ett visst antal modifikations förfrågningar kopplade till versionen, detta för att veta vad som är 

modifierat i den nya versionen.  

 

ACMS är programmerat i Netscapes serverbaserade JavaScript. ACMS bygger i grunden på en 

Oracle SQL databas som innehåller data som ACMS är ett gränssnitt för, logiken som driver 

ACMS ligger till största delen i Netscape koden.[5] 

 

                                                 
2
 Varje vecka en modul ändras stegas dess versionsnummer upp. 



 Automatiskt bygge av FUS39A  

9 
 

2.5 ACMS-CM 
ACMS-CM är ett webbaserat verktyg som även det används av FUS-projektet. Verktyget 

används av utvecklare för versionshantering av filer och för att administrera sin byggmiljö. 

Verktyget har alltså hand om ut och incheckning av kod med mera.  

 

ACMS-CM utnyttjar samma databas som ACMS, verktyget är skrivet i Perl.[5] 

 

2.6 POD 
POD, eller Plain Old Documentation, är ett tag-baserat språk som används för att dokumentera 

bland annat kod skriven i Perl. Tanken bakom POD är att det ska vara enkelt att använda och inte 

innehålla fler än de allra nödvändigaste funktionerna för som behövs för att skriva 

dokumentationen.  

 

PODs enkelhet medför att det enkelt går att läsa i sin källkodsform eller översättas till 

exempelvis HTML. Perl dokumentationsverktyget perldoc kan också användas för att läsa POD 

dokumentation. POD kan skrivas insprängt i koden eller i början/slutet av kodfilen beroende på 

vad som passar bäst.[6]  

  

 

2.7 Scrum 
Scrum är ett iterativt ramverk för projektledning som ofta används i agil programvaruutveckling. 

Det som gör Scrum iterativt är arbetssättet som används, till skillnad från vattenfallsmodellen där 

krav bestäms i planeringen av projektet och sedan låses så accepterar man i Scrum modellen att 

kundens krav kommer att ändras i och med att man förstår problemet bättre. Därför arbetar man i 

så kallade sprintar, en 2-4 veckors period där gruppen i varje sprint skapar en ny användbar 

version av produkten. I Scrum arbetar man i en grupp med omkring 5-9 medlemmar. 

 

I början av varje sprint så bestäms vilka mål som ska uppnås i sprinten, målen finns samlade i en 

lista kallad product backlog. Den innehåller kundens önskemål för det som ska ändras eller 

läggas till i produkten, listan är sorterad efter prioritet. När sprintens mål valts överförs de till en 

fryst lista kallad sprint backlog. Sedan går arbetet i gruppen mot att genomföra sprint målen tills 

dess att sprinten avslutats. Alla sprintar avslutas i tid och målen bör anpassas så att de är 

genomförbara över en sprint, är det så att ett sprintmål inte uppnåtts placeras det i product 

backlogen igen. 
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Utöver sprint planerings mötet (där målen för en sprint bestäms) så träffas gruppen varje dag, där 

redogör varje gruppmedlem för vad de gjort dagen innan, vad de ska göra den kommande dagen 

och vilka problem de kan hindra dem att nå dagens mål (det är Scrum ledarens uppdrag att 

överkomma gruppens hinder). Dessutom sker två möten efter avslutad sprint, ett där produkten 

efter avslutad sprint redovisas för kunden samt ett där Scrum gruppen träffas och diskuterar vad 

som gick bra i sprinten och vad som kan göras bättre i ett arbete med ständiga förbättringar. 

 

Med detta arbetssätt kan ett Scrum lag snabbt reagera på ändrade kundönskemål utan att behöva 

kasta många månaders arbete.[7] 

3 Genomförande 
Examensarbetet delades in i två delar. Första delen i examensarbetet bestod av en grundläggande 

analys av det befintliga systemet som används för att generera modulutgåvor. Analysen 

genomfördes så att jag kunde bekanta mig med systemet, men även för att ge den kunskapen om 

systemet som behövdes för att ta beslut om hur det på bästa sätt ska automatiseras. Analysen 

resulterade i en planering för hur systemet ska automatiseras, vilka delar som kan återanvändas, 

vilka delar som ska skapas samt hur dessa knyts ihop. I andra delen av examensarbetet användes 

den resulterande informationen från analysen för att implementera ett system som automatiskt 

kan skapa modulutgåvor.
3
 

3.1 Nätverket 
HiQ i Arboga har två separata datornätverk vid sitt kontor, de kallas det gröna respektive röda 

nätverket. Det gröna nätverket är öppet mot internet och används för de vanliga kontorssysslorna 

som till exempel mail med mera. Konsulter och annan personal som inte arbetar i den röda 

avdelningen utför också sitt dagliga arbete i det gröna nätverket. I motsatts till det gröna 

nätverket så är det röda nätet avskärmat från omgivningen. All utveckling samt mjukvara 

berörande FUS projektet får enbart finnas i det röda nätet. Fysisk åtkomst till det röda nätet är 

dessutom skyddat till ett område på kontoret kallat den röda avdelningen. Ingen hårdvara eller 

mjukvara får tillföras utifrån utan tillstånd (mjukvara får naturligtvis skapas inom nätets gränser). 

Denna begränsning påverkade mitt val av verktyg, då det är bäst om det är på något sätt möjligt 

att undvika behovet att installera ny mjukvara.[7] 

 

Till mitt förfogande hade jag tillgång till en dator i respektive nätverk. En dator kopplad till det 

gröna för informationssökning, rapportskrivning med mera samt. Den andra datorn, en 

arbetsstation permanent inkopplad till det röda nätverket som användes för informations sökning 

                                                 
3
 En modulutgåva består av en körbar version av modulen paketerad i ett arkiv. 
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som rörde det material som fanns i det röda nätverket samt för implementation av mitt 

examensarbete. En illustration av nätverken kan ses i figur 3. 

 
Figur 3: Gröna och Röda nätverken 

3.2 Analys 
Syftet med analysen var att skapa ett informationsunderlag för användning vid planering av 

implementationen samt som stöd vid implementationen av det automatiska byggsystemet. Detta 

för att skaffa mig den grundläggande kunskapen om det nuvarande arbetssättet för att kunna 

utforma det automatiska byggsystemet på ett så bra sätt som möjligt, återanvända så mycket kod 

och metodik som det går, samt välja verktyg. För att fatta dessa beslut krävdes en så bra kunskap 

om det nuvarande systemet som möjligt. 

 

Analysen inleddes med att läsa igenom den information som finns samlad i HiQ:s interna wiki 

för FUS projektet. Analysen fortsattes sedan med att undersöka hur processen för att generera 

modulutgåvor ser ut i utgångsläget.  

 

Därefter fortsatte analysen med att studera verktyget Build Manager som används för att 

generera modulutgåvor. I den sista delen av analysen undersökte jag databasen som ligger till 

grund för verktygen ACMS och ACMS-CM, jag studerade även de båda verktygen. 

 

Efter analysen skapade jag en plan på det arbete jag skulle genomföra för att automatisera 

byggprocessen. I och med att jag gjorde planen valde jag även vilka verktyg som jag skulle 

arbeta med.  
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I avsnitt 4.2.1–4.2.4 följer en detaljerad redogörelse av respektive del i analysen. I avsnitt 4.3 

presenteras mitt val av verktyg och hur jag planerat att arbetet ska implementeras. 

 

3.2.1 Informationssamling från FUS39a WIKI 

Analysen inleddes med att besöka den interna wiki sidan som HiQ använder att samla och 

organisera information som rör bland annat kodhanteringen i FUS projektet. Wiki:n innehåller 

information om det mesta som rör det grundläggande arbetet i FUS projektet. Bland annat så 

förklaras hur arbetet med kodförrådet ACMS-CM går till, samt till exempel hur en modulutgåva 

genereras. Sammanfattat förklaras de olika verktygen som används, verktygens uppbyggnad och 

funktion beskrivs även i vissa fall. Information finns även om hur olika verktyg fungerar ihop 

samt kortfattat hur nätverket ser ut. 

 

Det jag fann när jag letade mig genom informationen som var intressant för mitt arbete var 

beskrivningar för hur man skapar en modulutgåva, hur en modul installeras på simulatorn samt 

en kortfattad summering om hur databasen som ligger bakom ACMS var uppbyggd. 

 

Processen för att generera en modul har verktyget Build Manager (kortfattat BM) som en central 

del. Processen består av ett dussintal steg där användaren för varje steg måste läsa och tolka 

utmatningen och sedan fortsätta på nästa steg. Detta innebär att användaren måste vara aktiv 

under de manuella sektionerna mellan stegen. Den dokumentation som finns på wiki:n beskriver 

dessa manuella steg i den detalj som behövs för att genomföra processen, det var alltså en bra 

källa för att veta vad som behöver automatiseras i grova drag. BM verktyget beskrivs i mer 

ingående detalj i avsnitt 4.2.3.  

 

Ett steg som kräver mer omtanke än andra är det steg som kompilerar modulerna då de är 

programmerade i flertalet olika språk samt har olika målsystem (olik arkitektur eller 

operativsystem) vilket medför att olika moduler ska kompileras på olika datorsystem. 

 

Instruktionerna som berörde installation av modul på simulatorn var också väl beskriven, den 

innefattade bland annat överföring av modulen till simulator systemet samt installation. Denna 

process är omständligare att utföra för hand i och med att den kräver manuell redigering av några 

filer men innefattar ett mindre antal steg än genereringen.[7] 

3.2.2 Manuell modul generering 

I andra delen av analysen fortsatte jag att studera processen där en modulutgåva genereras men i 

en mer praktisk tappning. Det vill säga att efter ha letat information om hur processen ser ut i det 

tidigare steget undersökte jag hur det gick till när en modulutgåva skapades på riktigt. Detta 

innebar att jag tillsammans med min handledare (som vanligtvis skapar modulutgåvorna) 
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skapade modulutgåvor för de aktuella modulerna. Det gav mig en uppfattning om hur verktyget 

BM används samt klargjorde några detaljer kring hur de manuella stegen genomfördes.  

 

Proceduren kräver operatörens svar för att avancera till nästa steg med jämna mellanrum. På 

grund av detta måste användaren finnas tillgänglig under processen för att det ska gå så fort som 

möjligt samt föra processen vidare. Längden på väntetiden mellan stegen i stort på modulens 

storlek. Den totala tiden varierar mellan 30 minuter till 4-6 timmar för de större modulerna. Som 

det ser ut i utgångsläget görs stegen före kompilering under torsdag eftermiddag för att sedan 

kompileras under natten, resterande steg inklusive installation på simulator görs under fredag 

förmiddag förutsatt att modulen kompilerats utan fel. I och med att det mest tidskrävande steget, 

kompileringen körs under natten görs där en tidsvinst. I figur 4 illustreras 

modulframtagningsprocessen med verktyget Build Manager. 

 

 
Figur 4: Flödesschema över manuell modulframtagning med BM 
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I två av stegen måste användaren lämna BM verktyget för att utföra ett mer omständligt arbete 

dels i kompileringsdelen där kompilering för varje modul måste startas på respektive målsystem. 

Det andra steget är när de filer som ändrats i en modul ska kopplas till tillhörande 

modifikationsrapport, detta görs manuellt genom att läsa utmatningen från ett av steget build_list 

där id numret för de MRs som åtgärdats i denna modulversion listas, dessa ids ska föras in i 

webbgränssnittet ACMS under respektive modul. En redogörelse för Build Managers 

konstruktion finns i avsnitt 4.2.3.[7] 

 

3.2.3 Build Manager 

I tredje delen av analysen studerade jag verktyget Build Manager (kortfattat BM) som används 

vid skapandet av modulutgåvor mer ingående för att skapa mig en bild av hur programmet 

fungerar och hur de manuella stegen kan knytas ihop till ett flöde utan avbrott. I och med att jag 

tidigare i analysen sett hur BM används så dök jag ner på djupet och studerade BMs kod.  

 

Build Manager är ett grafiskt användargränssnitt som används för att skapa modulutgåvor. När 

jag undersökte verktyget noggrannare visade det sig vara skrivet i programmeringsspråket Perl 

med hjälp av modulen Perl/Tk som tillhandahåller ett Perl gränssnitt för GUI verktyget Tk. Med 

hjälp av Tk skapas BMs grafiska gränssnitt. Det jag fann var att BM var näst intill 

odokumenterad med bortseende från enstaka kommentarer men koden var väl strukturerad och 

förhållandevis enkel att följa.[8] 

 

Efter fortsatt studie av BM så stötte jag på hjärtat i applikationen, det som skapar modulutgåvan. 

Den delen är abstraherad ner i enskilda script (refereras härmed till som BM script), ett för varje 

steg i processen sedan ligger BM som ett skal ovanpå för att göra dem betydligt mer användbara. 

Mitt examensarbete förutsatte det och min handledare visste sedan tidigare att systemet var 

konstruerat på det sättet men konfirmation krävdes för att fortsätta scripten skulle användas i mitt 

examensarbete. Arbetet krävde det på grund av att arbetet BM scripten utför är väldigt 

specialiserade för arbetssättet i den röda avdelningen och att skriva om dem skulle vara mycket 

tidskrävande. Trots att scripten i simplaste mening enbart skulle anropas analyserade jag dem 

mer ingående på grund av att det inte fanns någon dokumentation rörande scriptens 

implementation eller användning.  

 

Analysen av BM scripten gav insikt i hur de används, men framförallt hur de kan felkontrolleras 

då det är viktigt att se när var och varför det blivit fel samt att när ett fel uppstått ska inte bygget 

för den modulen fortsätta. 

 

Dessutom visade det sig att BM är till viss del databasdriven då den hämtar data om modulerna 

från ACMS. Det som var bra med upptäckten var att all databas åtkomst var abstraherad till ett 
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eget databaslager vilket innebär att det är enkelt att återanvända det samt komplettera det med 

ytterligare funktionalitet.[7] 

 

3.2.4 ACMS och databasen 

Efter analysen av Build Manager fortsatte arbetet med att läsa den knapphändiga 

dokumentationen för ACMS samt ACMS-CM för att försöka skapa en bild av hur ACMS 

databasen användes. Detta för att ACMS samt ACMS-CM används för att manuellt åstadkomma 

delar av arbetet som skulle automatiseras, därför studerade jag verktygen för att komma 

underfund med hur verktygen fungerade. 

 

I och med att det fanns väldigt lite skriven dokumentation för verktygen innebar det att jag mest 

spenderade tiden med att leta mig genom koden för verktygen till de delar som var väsentliga för 

mitt arbete.  

 

Bland det som var intressant för arbetet var hur man hämtar vilka moduler som ska byggas (alla 

moduler som är öppna för incheckning av kod ska byggas), hur en modul incheckning stängs för 

en modul samt hur en MR kontrolleras (att den är giltig) och kopplas till en build 

(modulversion).  

 

Det som skapade en del problem var att databasen saknar dokumentation så koden fick dubblera 

som dokumentation för databasen, andra problem orsakades av redundant data i databasen och 

frågan var då vilken tabell man skulle använda. Samt att det på flertalet ställen finns relationer 

mellan tabeller, men relationerna är inte dokumenterade och det fanns inga lagrade procedurer i 

databasen utan logiken för relationerna och data ligger på applikationsnivå vilket lägger extra 

vikt på att min analys är korrekt. Detta för att ansvaret för att data hanteras på rätt sätt ligger på 

applikationsprogrammerarens sida och inte databasdesignen.  

 

Jag fann ingen kod i ACMS/ACMS-CM som jag kunde återanvända, dels är ACMS ett 

fullständigt webbaserat verktyg och det är dessutom skrivet i ett gammalt obskyrt språk som 

NSAPI
4
. ACMS-CM är programmerat i Perl men innehöll inte något intressant för mitt arbete 

när jag gick igenom det kort.[7] 

3.3 Analysresultat 
De slutsatser som dragits efter analysen sammanfattas i detta avsnitt. Val och motivation av 

verktyg samt planerat upplägg av implementationen presenteras nedan. I slutet av kapitlet 

presenteras en övergripande bild av hur systemet skulle implementeras. Implementationen av 

systemet beskrivs i kapitel 4.4. 

                                                 
4
 Netscape Server API 
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3.3.1 Automatiserade Byggsystem 

Det finns en myriad färdiga system som automatiserar byggprocessen, i analysen studerade jag 

kort om det var möjligt att implementera ett beprövat system. Svaret blev att det vore möjligt 

men även i bästa fall kräver det mycket arbete för konfiguration med mera, i samband med att 

det är svårt att ta in ny mjukvara i det röda nätverket. En sista anledning är att det manuella 

systemet är skräddarsytt till hur arbetssättet är upplagt i den röda avdelningen och att ersätta det 

helt betyder att alla verktyg skulle behöva göras om vilket är ett mycket stort arbete. Det skulle 

involvera bland annat ersättning av alla BM script, script för installation av verktygen/modulerna 

på simulatorn med mera. 

 

Därför är trots att det finns andra verktyg en skräddarsydd lösning enklast att implementera, det 

har även fördelen att processerna bakom BM scripten med fler inte behöver studeras i fullständig 

detalj. 

 

3.3.2 Val av verktyg 

Valet av verktyg visade sig bli relativt enkelt. I och med problematiken som är förknippad med 

att introducera ny programvara i det röda nätverket så var dels valet av mjukvaruverktyg inte 

fullkomligt fritt då jag begränsade valet till de verktyg som redan fanns installerade.  

 

Beträffande programmeringsspråk så brukar de väljas beroende på vilken uppgift som ska 

utföras. Arbetet som ska genomföras innefattar bland annat mycket anropande av andra script, så 

ett språk som enkelt kan arbeta mycket med externa program är att föredra. Systemet har inte 

några prestandakrav på körtiden då det köra under nätterna och exekveringstiden påverkas mest 

av körtiden på de externa programmen. Så för enkelhetens skull är ett scriptspråk bäst lämpat för 

uppgiften (då de inte behöver kompileras och de är ofta anpassade för att vara mångsidiga och 

smidiga för mindre lösningar).  

 

I samband med att större delen av scripten redan är skrivna i Perl och motiveringen ovan så blev 

valet av programmeringsspråk väldigt enkelt. Dels för att Perl passar beskrivningen bra som 

enkelt, mångsidigt och snabb arbetat samt för att det går att använda scripten som Perl moduler 

istället för externa program vilket ger fördelar vid passning av parametrar samt returvärden bland 

annat. 

 

Utöver Perl tolken används även några av modulerna som följer med standard distributionen av 

Perl, till exempel DBI som är en databasdrivrutin. 

 

Efter valet av programmeringsspråk följde något som jag ansåg varit undermåligt i resten av 

koden, tillräcklig dokumentation därför var jag noga med att ha ett bra dokumentationsspråk för 

arbetet. Detta var också ett enkelt val, valet föll på POD som är det vanligaste 
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dokumenteringsspråket i bland annat Perl där referensdokumentationen är skriven i POD bland 

annat. POD kan läsas med verktyget perldoc som följer med i Perl distributionen, det kan även 

dessutom lätt översättas till html till exempel. Det fanns även en sekundär nytta med POD och 

det är att dokumentationen skrevs insprängd i kodfilerna, så den var lätt att komma åt under 

arbetet. 

 

När det gällde datalagring för bland annat modulinformation så var valet redan gjort i och med 

att informationen redan existerar i databasen som driver ACMS. Det fanns ingen anledning till 

att införa en ny databas då den befintliga redan var i drift. Databasen är en vanlig 

relationsdatabas med en Oracle databashanterare som använder sig av frågespråket SQL. 

 

Valet av metod för att schemalägga det automatiska bygget var även det enkelt. Systemet körs på 

en Unix server och det finns några olika metoder för hur man kan åstadkomma det. Det allra 

vanligaste och enklaste sättet är att använda Crontab. Där schemaläggs applikationen, sedan 

startas den när det är dags av Cron daemonen. 

 

Projektledningsverktyget Scrum användes också, användningen såg lite annorlunda ut jämfört 

med hur Scrum normalt används. Jag deltog i FUS projektets Scrum team, men i och med att jag 

arbetade ensam så delade jag inte arbetsuppgifter med dem, men det användes som ett 

läroredskap samt att jag likt de andra fick tid att dagligen redogöra för mitt arbete samt få hjälp 

när det behövdes. Vid sidan av hade jag projektplanen från analysen med vad som kan liknas 

med Scrumens stories (arbetsuppgifter uppdelade i specifika moment).  

 

3.3.3 Systembeskrivning av auto_build 

Systemets funktionella krav var relativt löst definierade. Kraven systemet ska möta är att det ska 

kunna skapa en modulutgåva utan mänsklig översyn dessutom ska det automatiska bygget gå att 

starta manuellt samt schemaläggas för automatisk exekvering samt byggets resultat skickas med 

e-post till angiven mottagare på röda avdelningen. 

 

För att möta det kravet om automatiskt bygge gavs stor frihet rörande uppbyggnaden av 

systemet, resultatet av processen ska vara detsamma som när bygget sköts manuellt. Av 

praktiska skäl var det då logiskt att bygga systemet runt de existerande BM scripten, detta för att 

en fullkomlig omskrivning av funktionaliteten vore utom räckhåll för arbetets omfattning på 

grund av den omfattande funktionaliteten som finns i BM scripten.  

 

Tanken bakom designen av systemet är därför att återanvända BM scripten för att sedan fokusera 

på att automatisera de manuella stegen som togs upp i analysen. Databaslagret kommer även det 

att återanvändas, dock kommer det att kompletteras med flertalet funktioner för att bland annat 

lägga till MR rapporter.  
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BM scripten används som externa program, de kommer alltså anropas som ett systemkommando 

från det nya systemet. Auto_build består en uppsättning moduler, dels moduler grupperade efter 

område som tillexempel nyttofunktioner. Dessutom kapslas varje BM script in i en självständig 

modul som tar hand om systemanropet, tolkning av utmatning och felkontroll, inkapslingen ger 

ett konsekvent gränssnitt mot BM scripten för resten av auto_build systemet. I figur 5 visas alla 

programmoduler samt hur BM scripten abstraheras. 

 

 
Figur 5: Program upplägg 

 

 

Det är viktigt att så mycket relevant data från körningen som möjligt finns att tillgå när problem 

uppstår så det går att förstå och lösa problemet. Därför loggas varje steg i processen till passande 

filer, dessa finns tillgängliga för diagnostiska syften när något fel inträffat då det oftast inte är 

intressant när det fungerar. Mailrapporten består inte av dessa loggar, då de oftast blir flera tusen 

rader långa och lätt oöverskådliga om man inte vet vad man letar efter, därför sammansätts e-

posten som en sammanfattning med resultatet för bygget av respektive modul med en referens 

till loggfilerna.  

 

För att enklast schemalägga och starta systemet manuellt så byggs systemet helt enkelt som ett 

kommandoradsprogram, för att underlätta manuell start samt schemaläggning så kommer det inte 

använda några parametrar från kommandoraden. Vid manuell körning samt vid schemalagd 

körning startas systemet som ett kommandoradsprogram.  
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Exempel invokering av manuell körning: 

/home/csjn/auto_build/auto_build 

 

Systemet hämtar parametrar för exekvering från ACMS databasen för att vara så automatiskt 

som möjligt. 

3.4 Implementation 
I följande kapitel ges en överblick av Auto Builds implementation, därefter beskrivs några delar 

av systemets intressantare delar i mer ingående detalj. 

 

Auto build systemet implementerades med samma grundläggande programflöde som det 

manuella arbetssättet med BM då den processen var väl beprövad och skapade minst problem. 

Tidigare kunskap kring arbetssättet vägde också in då det hjälper om handpåläggning skulle 

behövas eller eventuell felsökning. Auto Build är procedurellt konstruerad dels för att det passar 

användningen av BM scripten men även för att Perl har ett svagt stöd för objektorienterad 

programmering dessutom passar det bättre med kodstilen som används i andra program, till 

exempel BM scripten. 

 

I implementationen består programflödet av sex faser. Faserna är i flödesordning: initialisering, 

källkodshantering, kompilering, paketering, installationsförberedelse samt rapportering. Den 

första och sista fasen, initiering respektive rapportering, körs alltid. Initieringsfasen kontrollerar 

om det finns några FUS moduler öppna som ska byggas, om det finns moduler öppna körs alla 

faser (förutsatt att inga problem uppstår) och om det inte finns några moduler öppna fortsätter 

systemet till rapporteringsfasen. En överblick av programflödet i Auto Build visas i figur 6. 
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Figur 6: Auto Builds programflöde mellan faserna 

Om det finns moduler öppna fortsätter flödet till källkodshanteringfasen där koden bland annat 

checkas ut ur kodförrådet, ändringar sedan förra utgåvan tas fram och ändringarnas MR tas fram 

och kopplas till utgåvan. 

 

Efter att källkodsfasen är klar för alla öppna moduler fortsätter flödet till kompileringsfasen. Här 

tas vilken maskin modulen kompileras på fram ur en tabell sedan kompileras modulerna 

parallellt för att vara så effektivt som möjligt. 

 

När kompileringen slutförts för alla moduler skapas en lista på programfiler som ska föras över 

till simulatorn, filerna paketeras sedan ner i en tar boll som innehåller alla filer som behövs för 

att använda modulen.  

 

Fasen därefter förbereder konfigurationsfiler som anger sökvägen till modulerna som sedan 

används i simulatorn. Med hjälp av dessa kan man använda olika konfigurationer av 

modulversioner. Installationspaketen överförs sedan till simulatorn tillsammans med 

konfigurationsfilerna. Därefter är modulerna klara för installation och senare modultest. 

 

Flödet fortsätter sedan till sista fasen där byggets resultat sammanfattas till en kort rapport som 

skickas med e-post till angiven mottagare med referenser för mer ingående information. 

3.4.1 Initialisering 

Under initialiseringsfasen förbereds bygget. Auto build hämtar information om modulerna från 

ACMS, om det visar sig att en eller flera av modulerna är öppna för incheckning av källkod (det 
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vill säga att en ny version av modulen ska byggas med uppdaterad kod) börjar systemet med att 

sätta upp parametrar som används senare under körning. Därefter stängs modulerna för 

incheckning av kod.  

 

Inställningar för vilka dagar incheckning ska förbli stängd efter körning görs i 

konfigurationsfilen. Inför varje fredag stängs incheckningen om det inte är sprint avslut, då 

stängs incheckningen inför torsdag. Konfigurationsfilen används för att ange vilka dagar 

incheckningen lämnas öppen respektive stängd. När initialiseringen slutförts fortsätter bygget in i 

nästa fas, eller till sista fasen om inga moduler fanns öppna.  

 

3.4.2 Källkodshantering 

I källkodshanteringsfasen hämtas modulens källkod från kodförrådet, efter det skapas en lista på 

alla modifieringar (nya, ändrade eller raderade filer) som skett sedan den tidigare modulutgåvan. 

BM scriptet build_list skapar en lista med dessa ändrade filer, tillsammans med varje fil i listan 

finns ett MR id. Detta MR id visar vilken modifikationsrapport som filändringen tillhör. 

Systemet kontrollerar att alla MR är korrekta genom att söka i ACMS över godkända MRs och 

se så att just den MR är menat för den modulen. När MR kontrollerats och inga andra fel uppstått 

så kopplas rapporten till den aktuella versionen av modulen. Ett detaljerat flödesschema för fasen 

visas i figur 7. 

 

 

 
Figur 7: Flödesschema över källkodshanteringsfasen 



 Automatiskt bygge av FUS39A  

22 
 

3.4.3 Kompilering 

När systemet fullbordat källkodshanteringsfasen ska modulerna kompileras. Modulerna är skriva 

i många olika språk, C, C++, Ada med flera samt har olika målsystem som PC och PowerPC 

med olika operativsystem. Alltså används mer än en byggserver för att kompilera modulerna. 

Först tar alltså systemet fram vilken byggserver som används för respektive modul, därefter sätts 

ett kompileringskommando ihop för modulen som fjärrstyrt exekverar kompileringen. 

 

Sedan startas en ny process för varje kommando som exekverar kommandot så att modulerna 

byggs parallellt. Systemet väntar därefter på att varje kompilering ska köra klart. Då flera av 

modulerna har komplexa korsberoenden kan till exempel modul A inte kompileras utan att 

modul B delvis kompilerats först men kompileringen av B kan inte fullkomligt slutföras förens 

kompilering av A genomförts. För att få bukt på detta problem kompileras modulerna som 

tidigare nämnt samtidigt, om kompileringen misslyckas för någon modul så kommer systemet att 

göra fler försök att kompilera de modulerna. Det är vanligt att detta tillvägagångssätt fungerar 

när det uppstår kompileringsfel, om modulen fortfarande inte kompilerar efter upprepade försök 

antar systemet att det är ett kodfel eller liknande. Kompileringsfasen illustreras i figur 8. 

 

 
Figur 8: Flödesschema över kompileringsfasen 
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3.4.4 Generera konfigurationsfil 

När modulerna kompilerats och paketerats i sina respektive arkiv genereras en konfigurationsfil 

till simulatorn. Denna konfiguration innehåller sökvägar till modulernas installationskataloger 

(moduler kan vara egna program, resurspaket eller dylikt) så utvecklarna av FUS39A kan välja 

mellan alla konfigurationer vid uppstart av simulatorn.  

 

När en ny konfiguration genereras ska alltså de nya modulerna vara med, men även den nyaste 

versionen av alla icke modifierade moduler. Tillsammans med sökvägen och modulens namn ska 

ett fält i konfigurationsfilen innehålla tidsstämpeln från när modulen genererades som 

verifikation. 

 

Tidsstämpeln går att läsa ur en fil i modularkivet. Så för att generera konfigurationen tar 

systemet fram alla moduler som ska vara med i konfigurationen, läser ut deras tidsstämplar ur 

arkiven genom att packa upp tidsstämpeln till en temporärkatalog samt genererar sökvägen där 

modulen är installerad. I figur 9 visas ett flödesschema för hur konfigurationsfilen skapas. 

 
Figur 9: Flödesschema över konfigurations generering 
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3.4.5 Rapportering 

Information till rapporteringen samlas hela tiden under körning, dels sparas all utmatning från 

BM scripten till fil för det blir ofta flera tusen rader men även annan diagnostisk information som 

tidigare inte funnits har lagts till. Tillsammans med denna information samlar systemet en 

destillerad version som talar om kortfattat hur det gick att bygga en modul, om den stannade i 

vilket steg den stannade med mera. 

 

När senare systemet kommer till rapporteringsfasen finns då loggar med BM scriptens körning 

samt information från kompileringen i loggfiler. Sökvägen till loggfilerna och den destillerade 

loggen sätts samman till ett e-brev som skickas till angiven mottagare på den röda avdelningen 

med hjälp av Unix programmet mail. 

3.4.6 Auto build konfiguration 

Varje vecka skapas en ny modulutgåva av de moduler som är öppna, dessa sätts ihop till en ny 

version av FUS39A simulatorn, för att generera konfigurationsfilen till simulatorn måste 

systemet veta vad den versionen av simulatorn ska heta och vilken dag den ska genereras. 

 

Till exempel, vanliga veckor som inte är sprintavslutning ska incheckningen stängas på torsdag 

natt och versionsnummret för simulatorn stegas upp, 18.10.2 -> 18.10.3. Är det sprintavslut 

vecka så ska incheckningen stängas på onsdag natt och versionsnummret stegas upp 18.10.4 -> 

18.11.0.  

 

Det går även att ange versionsnamn som inte följer det mönstret, till exempel Nightly_Build.21 

för dagar då inte incheckningen stängs.  

 

Dessa inställningar anger man i Auto Builds konfigurationsfil, den har formatet: 

vecka:dag,dag:versions_namn. Där vecka är vilken vecka det rör sig om, dag vilka dagar 

incheckningen ska stängas efter körning och versions_namn vad versionen ska heta. 

 

En exempelkonfiguration som genererar versioner i slutet av veckorna kan se ut såhär: 

 

#### 

20:THU:10.3.4 

21:WED:10.1.1 

#### 

 

Om vecka:dag kombinationen inte finns använder systemet ett default namn på FUS versionen 

som Nightly_Build och incheckningen lämnas öppen så utvecklarna kan ha en nattligt byggd test 

version att testa. 
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3.5 Test 
För att verifiera att systemet fungerade korrekt har diverse test genomförts under arbetets gång. 

 

När systemet konstruerades delades det upp i moduler, varje modul innehåller funktionalitet som 

rör ett och samma område. För var modul skapades en tillhörande testmodul (ett slags 

testprogram) vars uppgift var att kontrollera att modulen fungerade på det sättet det var tänkt. 

Testmodulerna fungerar även som en sorts dokumentation för funktionerna i respektive modul, 

då varje testmodul innehåller koden som krävs för att använda funktionaliteten i modulerna. 

 

När systemet var i ett sådant stadie att det behövde testas på ett mer praktiskt sätt för att 

kontrollera att hela processen fungerade som det var tänkt. Med hjälp av min handledare 

skapades flertalet dummy moduler i ACMS som systemet i halvfärdigt skick kunde provköras 

mot. Med denna uppställning fortsatte utvecklingen tills dess att systemet nådde ett stadie där det 

vore lämpligt att provköra under riktiga förhållanden. 

 

Detta gjordes först genom att till en början köra systemet manuellt som ett komplement till den 

vanliga proceduren med Build Manager vid modulframtagning. Därefter schemalades systemet 

för körning varje natt för att stresstesta systemet, efter varje körning kontrollerades resultatet för 

att kontrollera systemets korrekthet. 

 

Det slutgiltiga testet systemet ska klara är att generera en eller flera moduler med tillhörande 

simulator konfiguration eller rapportera korrekta felmeddelanden samt rapportera detta till rätt 

mottagare. 

 

Systemet behövde inte möta några prestandakrav så testen var enbart inriktade på 

funktionalitetens korrekthet. 
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4 Slutsats 
Resultatet av detta examensarbete är ett väl fungerande system för automatiskt bygge av 

FUS39A simulatorns beståndsdelar med avseende på uppställda krav och förväntningar. Alla 

krav (listade i avsnitt 2) uppfylls av systemet.  

 

Systemets källkod är dokumenterad i POD så om HiQ vill utföra någon ändring på systemet så är 

alla funktioner dokumenterade. Dessutom finns test funktioner för all kod som kan användas som 

en demonstration för hur delar av koden kan användas i framtiden. 

 

Till systemet finns användardokumentation som förklarar hur systemet används, hur det 

konfigureras samt dess grundläggande uppbyggnad som leder den som ska modifiera systemet i 

rätt riktning. 

 

Med det nya systemet görs en tidsvinst i och med att tidigare nämnd resurs frigörs under torsdag 

eftermiddag och fredag förmiddag då modulerna tidigare genererats. Dessutom ges möjligheten 

att använda systemet för att ta fram nattliga utgåvor av modulerna så det går att testa dem nästa 

arbetsdag. 

 

Något som skulle kunna förbättras är installation av modul på simulator. Under arbetets gång 

stötte jag på ett problem när en modul ska installeras på simulatorn. Problemet uppstod på grund 

av att installationen kräver en operatör som sköter den, vid flera tidpunkter kräver den inmatning 

av användaren. Varje modul har ett eget script för installation och vissa moduler kräver root 

lösenord vid installation men även annan form av inmatning. På grund av root
5
 lösenordet valde 

jag och min handledare att det vore bäst att låta denna del vara manuell på grund av 

säkerhetsskäl. Men även om det inte vore ett problem så skulle varje moduls installationsscript 

behöva modifieras.  

 

Detta ledde till att installationen inte är fullkomligt automatiskt, det som krävs av operatören är 

hans uppmärksamhet under fem till tio minuter vid installationen, resten sköts automatiskt av 

systemet. Detta är alltså den enda delen i systemet som inte automatiserat men det leder trots det 

till en stor tidsvinst. 

 

Arbetet har varit intressant då det var en annorlunda uppgift samt roligt att göra ett system som 

kommer vara till nytta. Det har också varit lärorikt att arbeta hos HiQ i den röda avdelningen 

tillsammans med FUS laget.  

                                                 
5
 Administratörs privilegier 
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