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Att ansluta enheter till Internet blir mer och mer popu-
lärt för varje dag. Idag har vi distribuerade system där 
tusentals enheter är anslutna och flera digitala tjänster 
tillhandahålles i samband med anslutningen. Dessa sys-
tem har ofta flera tredjepartstjänster integrerade vilket 
leder till stor spridning av kostnaderna. Frågan vi ställde 
oss var om det var möjligt att härleda dessa kostnader 
till kunden i realtid.

Introduktion
I dagens samhälle använder vi Internet i allt större utsträckning 
och antalet användningsområden ökar för varje dag. Tidigare 
var det ovanligt att ha en dator i hemmet som var ansluten till 
Internet men idag äger de flesta en telefon eller tablet (surf-
platta) som kan anslutas till Internet
 En av de senaste teknologitrenderna är att ansluta enheter till 
Internet för att exempelvis underlätta avläsning och styrning av 
enheterna. Detta är vad vi idag kallar för Internet of Things (IoT).
 Om man föreställer sig fallet då vi har tusentals enheter 
anslutna till Internet och alla dessa enheter är del av ett distri-
buerat system. I detta distribuerade system finns det exempelvis 
också databaser och integrerade tredjepartssystem, som en 
telefonoperatör för sändande av textmeddelande, vilket krävs 
för att erbjuda vissa digitala tjänster. En kund som köper dessa 
digitala tjänster är endast intresserad av att betala för de resur-
ser denne nyttjat, men är det möjligt att härleda resursnyttjan-
det från tusentals enheter till en specifik kund?

Vad är Billing?
Billing kan kort beskrivas som en samlingsbenämning för pro-
cesser och system som är ansvariga för insamling av använd-
ningsuppgifter samt bestämande av debiterings- och fakture-
ringsuppgifter. Dessa processer och system ansvarar ofta också 
för skapandet av fakturor samt behandling och övervakning av 
transaktioner. I vårt examensarbete har vi valt att begränsa oss 
till den kortare definitionen och kommer därför endast disku-
tera insamling av användninguppgifter samt bestämmandet av 
debiterings- och fakturauppgifter.

Kontext:
I vårt examensarbete har vi undersökt möjligheten att utföra 
billing i realtid för ett distribuerat system av den typ som be-
skrevs tidigare. Det distribuerade system vi har undersökt tillhör 

Sensefarm, ett företag på Ideon i Lund som arbetar med att 
utveckla och ansluta mätutrustning till Internet för att optimera 
skötsel av jordbruk och grönytor. I samband med denna un-
dersökning har vi med hjälp av en iterativ arbetsmodell försökt 
ta fram ett prototypsystem som kan utföra billing i realtid för 
Sensefarms system.

Arbetet:
Att undersöka om billing i realtid, eller billing över huvud taget 
var genomförbart för ett system som Sensefarms var ett ytterst 
tidskrävanade arbete. Under flera veckor bestod vårt arbete av 
att sätta oss in hur deras system var uppbyggt samt hur deras 
dataflöde såg ut. Vi läste om liknande billingsystem, under-
sökte vilka uppgifter som var nödvändiga för debitering och 
fakturering samt började fundera på hur dessa uppgifter kunde 
samlas in från Sensefarms system. Utifrån de resultat undersök-
ningen gav oss ställde vi upp de första kraven och en design 
för den första versionen av vår prototyp. Vi valde att nyttja 
Sensefarms meddelandemäklare, ett system för dirigering av 
data och meddelande, för att ansluta vår prototyp till det 
distribuerade systemet och möjliggjorde på så vis mottagande 
av data från systemet. Efter hand som arbetet fortskred togs 
aspekter som lagring av billing information, robusthet, skalbar-
het och felhantering också i akt och efterföljande versioner av 
prototypen fokuserade mer på dessa attribut.

Resultat:
Arbetet resulterade i en prototyp som visar att det är möjligt 
att genomföra billing i realtid för ett distribuerat system likt 
det Sensefarm har. Prototypen består av en integrationsdel och 
en huvuddel, där integrationsdelen är själva anslutningen till 
Sensefarms system. Integrationsdelen utnyttjar den existerande 
meddelandemäklaren på ett sätt som stör det existerande 
systemet i minsta möjliga mån men möjliggör utökning av 
antal tjänster. Huvuddelen av billingsystemet är kopplat till en 
databas där information om användare, transaktioner och fak-
turor sparas. Kommunikationen mellan integrationsdelen och 
huvuddelen sker genom förutbestämda rutiner där specifika 
statusmeddelanden används. Den valda designen möjliggör 
uppskalning av systemet, ökning i mängden datatrafik kan 
hanteras genom att antalet servrar som sköter billingen ökas 
för att klara det ökade trycket.

Billing-information i realtid för ett 
skalbart Internet of Things-system
POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING
DANIEL LEHTONEN, DAVID MEYER

Handledare: Anders Hedberg (Sensefarm)

Examinator: Alma Orucevic-Alagic (LTH)
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Introduction
When developing software today we often use programming 
languages and tools that has been around for a very long time 
or we have a lot of experience with. This especially applies for 
companies where a change would mean huge investments in 
education of developers. However, it could be profitable to 
switch to a modern language in the long run. Using a modern 
language has the potential of making the development faster 
and more flexible, team work easier, bug finding less complica-
ted, build times shorter and maintenance more viable.
 New programming languages are invented all the time but 
there are a few languages that are more distinct than oth-
ers. The Go Programming Language is one of these. Go was 
created and designed at Google and it became a public open 
source project in 2009. There are several reasons that make this 
language stand out. Go has built-in concurrency mechanisms. 
Because of this the problem of organizing many tasks running 
at the same time becomes simple. Other things that makes Go 
stand out is e.g. fast compilation, light syntax and constructs 
and garbage collection.

Go at Axis
This thesis was carried out at Axis Communications. Today 
Axis mostly develop their software using the C language but 
they are starting to glance at other, more modern, languages. 
The main reason being that they feel that their development 
process would benefit from it. The purpose of this thesis was 
to investigate the challenges of introducing Go as the main 
language for Axis in development of their software. This means 
not only investigating the language itself but investigating the 
whole software development process using Go. Furthermore, 
there are two different compilers for Go: The standard Go 
compiler and a front-end to GCC. Because the standard com-
piler does not support the architecture in many Axis products, 
another purpose for this thesis was to investigate different tools 
for cross-compilation, including the Go front-end to GCC.

Go and Its Tools
The first thing you notice about a language is its syntax. The 
syntax of Go will be familiar to programmers that are used to 
languages from the C-syntax family but it’s clean like Python’s. 
There is some differences though, for example type declara-
tions in Go are done in same order as you read it from left-to-
right, unlike C.
 As described in the introduction, a big aspect of Go is its 
concurrency model. Built into Go there are constructs used to 
achieve concurrency including the so called goroutines which 

are lightweight threads, channels used for communication and 
the select statements for handling channel events. Compared 
to other languages like Java and C, with these constructs Go-
developers can create concurrent programs in a natural way 
which clearly communicates what is going on.
 The fast compilation for Go programs is achieved by using a 
smart dependency resolution method. When compiling a Go 
program, no dependency is ever resolved twice for example. 
Because of this, large Go programs are compiled in a few se-
conds on a single computer. On our desktop computer, the 
whole Go distribution with standard library is compiled in 
about 15 seconds.
 A feature that could be very advantageous for companies 
with their code-base written in C is the possibility for C in-
tegration in Go. This feature makes it possible to import and 
use existing C-libraries. This means that when introducing Go, 
there is no need to rewrite entire applications. Instead, code 
replacement can be done in an iterated fashion.

Conclusions
After having used Go for a few months we have found some 
good things about it. We found Go to be really fun to use and 
easy to learn. Writing concurrent software has never been so 
easy and clean as when using goroutines and channels for 
communication. The language makes it easy to write object-
oriented software using composition over inheritance. The 
build tools are simple to use (no need for any Makefiles or Au-
totools) and the builds are fast. The built-in package manager 
makes usage of third party libraries a lot easier. We found the 
Go community to be helpful and active when we took part in 
the discussions on the mailing lists and proposed patches to 
some bugs we found in the build tools.
 During our work, the part we had the most trouble with was 
to get cross-compiling to work with up-to-date tools. Building a 
cross-compiling toolchain from scratch, we found, is still hard. 
To get it to work with the Go tools is even harder.
 Go includes some basic data structures but not nearly as 
many as e.g. Java’s collection framework. This could offend 
programmers that are used to have everything at hand. An-
other drawback of Go is the fact that debugging is currently 
not well supported.
 Considering the good things and the bad things, we feel that 
Go is ready for personal use and for some corporate usage. 
However we feel that Go needs some more time for the tools 
to become more stable until it can be adopted in the embedded 
field of programming.

Using the Go Programming Language 
in Practice 
POPULAR SUMMARY
FREDRIK PETTERSSON, ERIK WESTRUP

Supervisor: Mathias Bruce (AXIS), Robert Rosengren (AXIS) 

Examiner: Jonas Skeppstedt (LTH) 
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Att hantera felrapporter är ett mycket stort och tidskrä-
vande moment inom mjukvaruutveckling. Det är således 
väldigt attraktivt att försöka underlätta denna process 
med hjälp av automatiska beslutsstöd. Ett sätt att göra 
detta är att använda maskininlärning för att kategorisera 
inkommande felrapporter.

Precis som inom all utveckling så begås ofta misstag inom 
mjukvaruutveckling. Dessa misstag bör givetvis rättas till, 
vilket hanteras genom att de som upptäcker felen skriver rap-
porter som beskriver vad som upplevs felaktigt. En felrapport 
består vanligtvis av olika fält med information som relaterar 
till felet, t.ex. en kort text som förklarar felet, vilken version av 
mjukvaran det gäller och vilket datum felet hittades. Antalet 
sådana rapporter kan dock bli så stort att det är omöjligt att 
hantera alla, vilket innebär att felrapporterna måste prioriteras. 
Vanligtvis sker detta manuellt, vilket är mycket tids- och resurs-
krävande. Det finns därför ett behov av att skapa system som 
erbjuder automatiskt beslutsstöd för de roller som prioriterar 
felrapporter.   

Klassificering
Ett sådant beslutsstödssystem kan utvecklas med hjälp av 
maskininlärning.Maskininlärning är en process genom vilken 
ett program kan hitta mönster i data och därigenom anpassa 
sig till nya omständigheter. En typ av maskininlärning är klas-
sificering, där ett program kan lära sig att kategorisera ny data 
genom att hitta mönster i gammal data, vars kategori är känd, 
som beslutar om vilken kategori ny data bör hamna i. Sådana 
mönster kallas klassificeringsmodeller. Sådana modeller skapas 
av s.k. klassificeringsalgoritmer.
 När en klassificeringsmodell skapas är det viktigt att se till 
att modellen har en hög träffsäkerhet då den kategoriserar ny 
data, samt att det inte tar för lång tid att skapa klassificerings-
modellen. Detta beror på ett stort antal faktorer, bl.a. vilka av 
fälten i rapporterna som utnyttjas, vilken klassificeringalgoritm 
som används eller hur stor mängd data som används. Utma-
ningen är därför att hitta lämpliga värden för dessa faktorer.

Resultat av undersökning
På Sony Mobile Communications finns det mycket stora databa-
ser som innehåller felrapporter. En undersökning av informatio-
nen i dessa databaser utfördes med syfte att analysera i vilken 
utsträckning klassificering kan användas för att förutse om ett 
fel kommer att rättas eller ej. En sådan klassificering skulle 
kunna användas som stöd till att prioritera felrapporter genom 
att fokusera företagets utvecklingsresurser på de rapporter som 
klassificeringsmodellen tror kommer att fixas.
 Undersökningen har visat att det är möjligt att kategorisera 
felrapporter med en träffsäkerhet mellan 70% och 80%. Un-
dersökning fann att de delar av felrapporterna som innehöll 
mest användbar information var ifrån vilket kontor i vilket land 
felrapporten lades samt vilken milstolpe eller version av mjuk-
varan felet gäller. Undersökningen fann också fyra klassifice-
ringsalgoritmer som gav  bra träffsäkerhet utan att kräva för 
lång tid, samt att modellerna ger bra resultat då de är skapade 
baserat på cirka 4000 eller fler felrapporter. 

Våra resultat visar att klassificering av felrapporter med hjälp 
av maskininlärning är lovande och vår prototyp ger användbara 
resultat. En implementation av ett beslutsstöd av denna typ 
hade frigjort tid för felrättning, tid som idag läggs på felrap-
portsprioritering. Vidare arbete kan utföras för att förbättra 
resultaten, dessutom kan maskininlärning utvärderas för att 
förbättra andra områden inom mjukvaruutveckling.

Automatisk kategorisering av felrapporter 
i mjukvaruutveckling
POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING
PETTER GULIN, LINUS OLOFSSON

Supervisor: Markus Borg (LTH)

Examiner: Per Runeson (LTH)
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Introduction
Our surroundings are full of data that can be a very useful input 
in a wide range of applications if only it can be gathered pro-
perly. It may be tempting to perform heavy image processing 
using the camera in a mobile phone or a network camera to ac-
complish relatively simple operations such as detecting whether 
someone enters through a door. However a well placed and 
specialized door monitor sensor is often both more reliable 
and less resource consuming while not necessarily being more 
complex than a mechanical switch. But with sensors comes the 
problem of interfacing. Cables often requires elaborate instal-
lation as well as physical connectors on the devices. The latter 
might be very hard to achieve in certain embedded systems, 
and is often not extensible without completely redesigning the 
hardware. Wirelessly connecting sensors can mitigate these is-
sues and sometimes allow very simple installation in, but at the 
same time they come with other issues. Low energy consump-
tion becomes very important in order for sensors to operate 
continuously on small battery packs, and sufficient range is 
also required for them to have an advantage over wired ones.
A standard designed for energy efficient wireless sensors is 
Bluetooth Low Energy (BLE), part of Bluetooth 4.0, and this the-
sis investigates how it can be used in a Linux based embedded 
system. A BLE development kit is used as a door monitor and 
integrated into the event system of a camera. The performance 
is then evaluated in terms of power usage and range.

Method
The thesis was conducted at Axis Communications. In order 
to integrate the door monitor into a camera, the camera first 
needed a BLE capable radio. Integrating a radio into an existing 
camera is in itself a large task and outside the scope of this 
thesis. Instead an existing USB connected radio was attached 
to a Raspberry Pi which acted as a proxy so that the camera 
could communicate with the radio and, in extension, the door 
monitor sensor. This way focus could be directed towards the 
software. The BLE development kit contains several sensors, 
among others a gyroscope and some switches. The choice of 
sensors obviously have a large impact on power consumption, 
a gyroscope that has to be sampled requires more power than 
a simple switch. To cover a broader variety of sensor types two 
ways of detecting if a door is opened was trialed. One where a 
simple mechanical switch is used, and one where movements 
are detected using the gyroscope.

Software Architecture
Bluetooth support in Linux is divided into the kernel drivers and 
BlueZ which is a userspace Bluetooth stack. Applications using 
wireless devices are communicating with the stack through an 
IPC system called D-Bus. BlueZ was placed on the Raspberry Pi 
and the applications for controlling BlueZ, that is performing 
tasks such as instructing BlueZ to scan for devices or com-
mence pairing and retrieving data from the wireless sensors, 
was developed and placed on a camera. Whenever motion is 
detected an event is dispatched which in turn can be handled 
in any fitting way by the rest cameras firmware.
 BLE uses the notion of services to define the interface for 
using functions of a device. There are several standardized 
services but the development kit used vendor specific services 
that had to be manually implemented into BlueZ before the 
sensors where usable.
 The standard of BLE allows for careful calibration of commu-
nication parameters in order to minimize power consumption. 
While sleeping the power consumption was about 40 µA com-
pared to a consumption of around 15 mA during transmission 
of data. The ability to wake up no more than necessary to 
perform samplings and transmissions and thereby maximizing 
the time asleep was an essential step in reducing the power 
consumption.

Result
The thesis resulted in a fully functioning prototype with ac-
ceptable power consumption, but range wise there is much 
lacking for this particular use case. Using a gyroscope sampling 
rate of one second, enough to detect when a door opens, the 
estimated run time on two alkaline AA is around 430 days. 
If using a mechanical connector the run time could in theory 
reach nine years, although it would most likely be limited by the 
shelf life of the batteries used. This demonstrates the impact 
of sensor choice when detecting a certain happening. It also 
shows that the wireless transmission is not necessarily the main 
power consumer in simple sensors.
 To much disappointment the prototype was only capable of 
communicating information reliably up to a mere 20 meters, 
making it a poor choice for this specific type of sensors. But 
with better antennas and a higher transmitter power output 
this could likely be increased at the cost of increased power 
consumption.

Bluetooth Low Energy in an embedded 
system
POPULAR SUMMARY
JOHAN ANDERHOLM

Supervisor: Jimmy Rubin (AXIS)

Examiner: Flavius Gruian (LTH)
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Mjukvarans ökande betydelse
Mjukvara har blivit en allt större del av vår vardag. Nästan alla 
människor kommer i kontakt med någon form av mjukvara 
dagligen, det kan gälla allt från att boka biobiljetter på 
Internet till att strömma musik i telefonen. Eftersom så många 
människor förlitar sig på mjukvarusystem har kravet på kvalitén 
ökat drastiskt. För att möta kundernas ökande krav behöver 
mjukvaruföretagen lägga stora resurser på testning för att 
försäkra sig om att mjukvaran beter sig som förväntat. 

Införandet av automatiserad testning
Då det är väldigt tidskrävande att låta människor utföra all 
testning manuellt använder sig många mjukvaruföretag även av 
automatiserad testning, vilket innebär att datorer utför testerna. 
Datorerna genererar resultat från testkörningarna som sedan 
en människa kan dra slutsatser från. Om ett test misslyckats 
behöver man förstå vad som gått fel för att kunna låta en 
programmerare åtgärda felet. För att underlätta analysen 
kan testdatorerna dokumentera de olika steg som utförs i 
de automatiska testerna. Dokumentationen kan innefatta 
exempelvis text och skärmdumpar från mjukvarans tillstånd 
när felet inträffade. Införandet av automatiserad testning kan 
göra att en större del av mjukvaran hinner testas och således 
sparas både tid och resurser. 

Företagsspecifik problembeskrivning
På mjukvaruföretaget Qlik har införandet av automatiserad 
testning introducerat ett nytt problem i form av ett överflöde 
av testresultat. Utvecklingen av ny funktionalitet i mjukvaran 
sker parallellt i olika team. Teamens olika versioner av mjukvaran 
testas kontinuerligt. Automatiska tester körs varje natt för upp 
till tjugo olika versioner av mjukvaran, varav varje version kan ha 
flera tusen enskilda tester. Den stora mängden dokumentation 
av testresultat gör det både svårt och tidskrävande för en 
analytiker att överblicka vilka problem som existerar i mjukvaran. 
På Qlik är man i stort behov av en automatiserad intelligent 
analys av resultaten. 

Lösningen NIOCAT 
Målet med examensarbetet var att skapa en lösning som 
underlättar för testanalytiker vid analys och hantering av stora 
mängder testresultat. Vi har implementerat ett verktyg, som vi 
kallar för NIOCAT, som automatiskt analyserar testresultat och 
grupperar tester som misslyckats på grund av samma problem. 
För att avgöra om två misslyckade tester ska tillhöra samma 

grupp har vi använt oss av en modell för informationssökning. 
Informationssökning är en samling tekniker för sökning och 
rankning av relevant information i en informationsmängd, likt 
en sökning med en sökmotor på Internet.   

Utvärdering av lösningen 
För att utvärdera hur korrekt vårt verktyg klarar av att gruppera 
liknande fallerade tester har vi använt oss av tre olika mängder 
med testresultat tagna vid olika tidpunkter. Med respektive 
datamängd som indata till NIOCAT erhölls en gruppering av 
de fallerade testerna. Grupperingarna som skapats av NIOCAT 
har jämförts med respektive facit, vilka skapades manuellt 
med hjälp av en testexpert på Qlik. Således fick vi ett mått på 
likheten mellan resultatet från NIOCAT för varje mängd och 
dess facit. Dessutom har en analys baserad på en kvalitativ 
återkoppling från en fokusgrupp genomförts. 

Resultat och slutsatser
Utvärderingen visar att NIOCAT klarar av att generera 
noggranna grupperingar som är jämförbara med en manuell 
analys. Deltagarna i fokusgruppen bekräftade att verktyget 
skulle vara till hjälp i deras eget och deras kollegors dagliga 
arbete. Ett par citat från deltagarna i fokusgruppen är “en 
överblick som den här finns inte i dagsläget” och “tänk allt 
brus och administration som skulle försvinna med hjälp av 
detta verktyget”. NIOCAT skulle alltså kunna fungera som 
ett efterfrågat komplement till den nuvarande processen för 
automatisk testning på Qlik.

Hantering av informationsöverflöde från 
automatiserad testning - en fallstudie på Qlik 
POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING
NICKLAS ERMAN, VANJA TUFVESSON

Handledare: Markus Borg (LTH), Lars Andersson (Qlik) 

Examinator: Per Runeson (LTH) / Anders Ardö (LTH) 

NIOCAT har placerat liknande misslyckade testfall i samma grupp. 

Två test har fallerat vid kontroll av att läsa ett email. NIOCAT anser 

att det är samma problem och de har därför placerats tillsammans. 
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Bakgrund 
Nederbörd är ett väderfenomen som vi alla känner till. När det 
blir nederbörd kan videorna som övervakningskameror spelar 
in drabbas av brus. Bruset kan vara alltifrån små knappt synliga 
flimmer till stora tydliga regndroppar eller snöflingor. Beroende 
på kamerainställningarna bildas streck efter partiklarna som 
försämrar videokvalitén i olika grad.
 Om dessa inspelade videor ska bildbehandlas under eller 
efter inspelningen kan det inspelade nederbörden försvåra 
bildbehandlingen. Exempel på bildbehandling kan vara ob-
jektsidentifiering eller ansiktsigenkänning. Regndroppar eller 
snöflingor som täcker delar av ansiktets konturer eller objektets 
kanter kan försvåra identifieringen. 
 Målet med detta examensarbete är att utveckla och jämföra 
olika metoder att ta bort eller att dämpa nederbörd från videor. 
Detta examensarbete har som fokus att kunna applicera ne-
derbördsdämpningen i övervakningskameror, men metoderna 
som utvecklas och jämförs här kan lika väl användas i vanliga 
konsumentkameror.

Metod
Olika metoder för att ta bort nederbörd har implementerats och 
utvärderats. Bland annat har regnets fysikaliska beteende och 
egenskaper studerats i bildbehandlingssammanhang. Eftersom 
metoderna ska kunna användas i övervakningskameror har en 
prioritet varit att hålla tidåtgången för nederbördsdämpningen 
låg samt att inte låta metoderna vara för resurskrävande.
 I princip kan processen delas in i två steg. Det första steget 
är att hitta ett sätt att upptäcka regnet i videoströmmen. Det 
andra steget är att dämpa eller att ta bort regndropparna som 
man har upptäckt.

Slutsats
Olika grader av nederbördsdämpning har åstadkommits. Om all 
nederbörd har tagits bort räknas det som borttagning, annars 
bara dämpning. Faktorer som påverkar hur mycket nederbörd 
som metoden lyckats ta bort är bland annat hur mycket neder-
börd som faller samt hur bakgrunden ser ut.

Nederbördsdämpning från videor i realtid
POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING
ADAM NILSSON, HOA TRUONG

Handledare: Kalle Åström (LTH), Dennis Nilsson (AXIS), 

Mazdak Farzone (AXIS) 

Examinator: Jacek Malec (LTH)

Figur 1: En bild med snö

Figur 2: Bild där snön är markerad och ska tas bort

Figur 3: Samma bild med mindre snö
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Introduktion
Programkod är något som de flesta datavetare kommer i kon-
takt med dagligen, och de flesta utanför området har någon 
gång sett exempel på ett datorprogram. Det är däremot inte 
lika vanligt att känna till hur det fungerar när datorn faktiskt 
utför det som programkoden säger åt den att göra. Det kan gå 
till på lite olika sätt, men det vanligaste är att man först låter 
programkoden genomgå en process som kallas för kompilering.
 En kompilator är ett datorprogram som kan läsa programkod 
och översätta den till så kallade maskininstruktioner, det vill 
säga de minsta och enklaste byggstenarna som alla datorpro-
gram består av under ytan. Först efter den här översättningen 
kan datorn köra programmet. Det behövs väldigt många såda-
na instruktioner för att uttrycka samma sak som man kan göra 
med en enda rad i ett vanligt ”högnivå”-programmeringsspråk. 
För en människa är det därför betydligt enklare att uttrycka sina 
avsikter med hjälp av högnivåspråket än med det långrandiga, 
primitiva lågnivåspråket – bättre då att låta kompilatorn ta hand 
om den komplicerade översättningen.
 Kompilatorer uppfattas ofta som mystiska och svårbegrip-
liga: hur kan kompilatorn, som ju är ett datorprogram, läsa 
och förstå andra datorprogram och dessutom göra om dem 
till något som datorn kan utföra? Det låter som någon slags 
Moment 22-situation. Men i själva verket är kompilatorn bara 
ett program som läser och analyserar text. Programkoden är 
ur kompilatorns synpunkt bara vanlig text som ska delas upp i 
ord, siffror och skiljetecken. Sedan ska den analyseras lite och 
slutligen ska det produceras en lista med maskininstruktioner 
utifrån analysen.
 Det kanske inte låter så komplicerat, men de flesta kompila-
torer är både stora och komplicerade – inte minst eftersom de 
flesta programspråk också är det. Utveckling av programspråk 
och tillhörande kompilatorer var länge något som innebar krav 
på stora resurser och mycket arbete. Men det kan vara på väg 
att förändras.

Utveckling av formella språk
De senaste åren har det dykt upp många verktyg som är till 
hjälp för utvecklingen av programspråk. En term som har 
myntats någorlunda nyligen är language workbench, som är 
en utvecklingsmiljö (dvs. ett programpaket som hjälper pro-
grammerare) för språkutveckling. En language workbench ska 
ha flera olika funktioner som hjälper till i många avseenden 
under utvecklingen av ett språk. Den mest grundläggande är 
specifikation av grammatik. För ett  programspråk talar man 
om abstrakt grammatik, som på ett allmänt sätt beskriver den 
logiska strukturen i språket, och om konkret grammatik, som 
beskriver språkets syntax. Med hjälp av den här grammatiken 
kan en kompilator läsa och analysera en text i språket, och 

bygga ett så kallat syntaxträd som representerar strukturen. 
Trädstrukturen är mycket bättre lämpad för den fortsatta ana-
lys som kompilatorn behöver göra för att översätta texten till 
maskininstruktioner.
 Bilden visar ett konkret och ett abstrakt syntaxträd för ut-
trycket 2 + 3. Notera att det konkreta trädet är mer komplicerat 
och visar fler detaljer, medan det abstrakta trädet bara innehål-
ler precis så mycket information som behövs. Båda representa-
tionerna är nödvändiga, men det abstrakta trädet är det som 
används i den fortsatta analysen.

Det finns ett verktyg som heter JastAdd som är utvecklat av 
institutionen för datavetenskap på Lunds tekniska högskola. 
JastAdd stödjer specifikation av abstrakt grammatik, och har 
dessutom en hel del andra funktioner för den fortsatta analys 
som behöver göras på syntaxträdet. Men något stöd för den 
konkreta grammatiken har inte JastAdd, så man kan inte klassa 
verktyget som en language workbench.

Arbetets innehåll
I det här arbetet föreslås en utvidgning av JastAdds gramma-
tikspråk så att man kan beskriva både de konkreta och de 
abstrakta delarna samtidigt. Detta skulle betyda att en kom-
pilator för ett enkelt formellt språk kan produceras med hjälp 
av JastAdd utan att man behöver några extra hjälpmedel, till 
skillnad från idag där man ofta behöver flera andra verktyg för 
att ta fram den syntaktiska analysen. Det utgör ett första steg 
mot att ta fram en fullskalig language workbench för JastAdd.

Utöver designen av grammatikspråket ingår också en provimp-
lementation samt en utvärdering. Utvärderingen gjordes bland 
annat med avseende på hur heltäckande språket är, och hur 
det ser ut jämfört med andra liknande språk.

Utveckling av en ”language workbench”-
prototyp för JastAdd
POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING
HARALD GÖRTZ

Handledare: Niklas Fors (LTH)

Examinator: Görel Hedin (LTH)

Vänster: konkret syntaxträd, höger: abstrakt syntaxträd
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Bakgrund
Krav och kravdokumentation är centrala för företag som arbe-
tar med mjukvaruutveckling då krav definierar hur ett mjukva-
rusystem är tänkt att fungera. Processen som används för att ta 
fram och hantera dessa krav kallas kravhantering. Traditionellt 
sett har synen på kravdokumentation varit att den ska vara 
utförlig, detaljerad och specificera alla delar av systemet. Under 
senare år har emellertid en ny inriktning vuxit fram inom mjuk-
varuutveckling. Denna inriktning kallas för agil utveckling och 
fokuserar på kommunikation snarare än dokumentation. Agila 
metoder har anammats av många företag inom mjukvarubran-
schen. Detta examensarbete behandlar ett av dessa företag, 
hur företaget arbetar för att minska mängden dokumentation, 
samt vilka för- och nackdelar det finns med tillvägagångssättet. 
Processen som företaget använder kan anses vara lättviktig, 
eftersom mängden kravdokumentation är begränsad och den 
dessutom inte alltid uppdateras. Examensarbetet genomfördes 
som en fallstudie, där 16 intervjuer och 17 informella möten 
utgjorde det huvudsakliga underlaget.

Företagets kravhanteringsprocess
Företagets fokus på kravdokumentation är som störst under 
utvecklingsprojekten, varefter den får allt mindre betydelse. 
Detta åskådliggörs av att processen endast kräver att kraven 
uppdateras under projektets gång, vilket får till följd att krav-
dokumentationen blir föråldrad efter projektets slut. Därför 
kan företagets anställda inte alltid förlita sig på kravdokumen-
tationen, vilket är en av anledningarna till att de använder 
andra informationskällor för att tillgodogöra sig kunskap om 
kraven. Informationskällorna som används inkluderar annan 
dokumentation och tester, men även manuell provkörning av 
funktionalitet och frågor till kollegor.

Fördelar och nackdelar
Under studien identifierades flertalet fördelar med företagets 
kravhanteringsprocess. De direkta fördelarna med att använda 
sig av en lättviktig process är bland annat att den blir lätt för 
anställda att förstå och enklare att modifiera. Dessutom ger 
processen ökad frihet för varje projektteam att bestämma hur 
man vill arbeta på en mer detaljerad nivå. Processen gör det 
även lättare för dem som beslutar om vilka krav systemet ska 
uppfylla, då de kan inrikta sig mer mot att specificera vilka 
problem som systemet ska lösa snarare än att styra utveck-
lingsteamen på detaljnivå. Slutligen genererar den täta kom-

munikationen, som företagets kravhanteringsprocess bidrar till, 
andra positiva sidoeffekter såsom ökat nätverkande och ökad 
kunskapsspridning mellan de anställda.
 Dock framkom det även en del utmaningar med den krav-
hanteringsprocess som företaget använder. En av dessa utma-
ningar är att bristen av detaljerad kravdokumentation gör det 
svårare för vissa testare att veta vilka tester som bör köras 
på mjukvaran. Det har även visats att det kan vara svårt att 
hitta kompletterande information om kraven, såsom vem som 
beställde en viss funktionalitet och hur viktig den är, vilket till 
exempel kan vara viktigt att veta om man funderar på att ta 
bort funktionalitet. Slutligen kan det finnas en utmaning i att 
mycket kunskap om kraven är personlig och inte är dokumente-
rad någonstans, eftersom det kan skapa svårigheter när erfarna 
anställda med mycket kunskap lämnar företaget.

Generaliserbarhet 
Det är inte säkert att kravhanteringsprocessen som företaget 
använder sig av kan implementeras med framgång i andra före-
tag. Detta beror på att företaget har en unik kontext med flera 
faktorer som främjar användandet av processen. En av dessa 
faktorer är företagets kultur som bland annat bidrar till ökad 
kommunikation. Storleken på utvecklingsorganisationen har 
också en inverkan, tillsammans med det faktum att företaget 
utvecklar sin mjukvara internt. Det senare betyder att det inte 
finns samma behov av detaljerade krav som när en utomstå-
ende part beställer produkten och kraven används som en form 
av kontrakt. Eftersom för- och nackdelarna som presenterats i 
detta examensarbete beror på företagets kravhanteringspro-
cess beror även dessa på företagets kontext. 
 Generellt sett verkar processen fungera bra på företaget. 
Detta, och att en lättviktighet är attraktiv ur kostnadssynpunkt, 
gör att det finns det motiv för andra företag att influeras av 
processen som företaget använder. Dock bör varje företags 
unika kontext alltid begrundas. Det är till exempel en fördel 
om de anställda är kommunikativa och lokaliserade på samma 
plats. På grund av svårigheterna som påvisades i testningen 
kan processen eventuellt inte användas med framgång i före-
tag där oupptäckta fel i mjukvaran är mycket kostsamma eller 
kan medföra livsfara. Slutligen kan det även finnas juridiska 
begränsningar i vissa branscher där rigorös kravdokumentation 
måste finnas. Om dessa element tas i beaktande finns det goda 
möjligheter för andra företag att dra nytta av fördelarna med 
processen.

En fallstudie av en lättviktig 
kravhanteringsprocess
POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING
LINUS AHLBERG, JOHANNES PERSSON

Handledare: Showayb Zahda (anonymt företag)

Examinator: Krzysztof Wnuk (LTH)
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Motivation 
Writing correct computer programs is a hard and error-prone 
task. Depending on the context, this task could potentially be 
made easier by using different types of language extensions. 
Language extensions are, like the name suggests, an exten-
sion to an already existing programming language with some 
specific feature. A new language extension most likely needs 
to be developed together with a compiler though, and thus it 
would be practical if there exists a pre-constructed compiler 
that can be extended easily. 

JastAddJ
JastAddJ is an extensible Java compiler built using JastAdd. 
JastAdd is a so called meta-compilation system, which is a tool 
that facilitates construction of compilers and other language 
analysis programs. One of the features of JastAdd is that it 
supports modularity, which means that new functionality can 
be added as separate modules without having to change the 
already written code. JastAddJ is thus very well suited for being 
used as a base for different types of language extensions. 

JastAddJ currently supports Java 4, 5, 6 and 7, which are all 
implemented as different modules built on top of each other. 
Oracle recently released the new version of Java, called Java 
8, and it would be useful to have a module in JastAddJ sup-
porting it. This would allow for using JastAddJ to implement 
language extensions on top of the most recent Java version. 
The main goal of the work was thus to examine the possibilities 
of a modular Java 8 extension to JastAddJ, and to actually 
implement it. The different Java modules together with some 
language extensions can be seen in figure 1. 

Java 8
Java 8 contains several new language features, both new pro-
gramming constructs and updates to the Java library. In short, 
the new features of Java 8 revolve around so called lambda 
expressions, which are anonymous methods. Similar to lambda 
expressions are method references, which can be used to re-

ference an already existing method instead of creating a new 
anonymous one. Lambda expressions and method references 
can be used to create new anonymous classes using very light-
weight syntax. A typical example can be seen in figure 2. 

Implementation
The implementation of Java 8 required several different steps. 
The first step, called parsing, consists of reading the source 
code and identifying the new Java 8 language constructs. The 
main problem that has to be solved in this step is ambiguities 
to the syntax, where a parser does not know immediately what 
it is actually parsing. Java 8 introduces several new ambiguities 
that makes the parsing non-trivial. 
The next step is to analyze the parsed code in order to locate 
semantic errors. Even if a program is syntactically correct it 
can still break the rules defined by the language standard, and 
these cases must be located and reported by the compiler. 
For example, consider the lambda in figure 2. The compiler 
must amongst other things check that the two parameters do 
not share the same name, and that there exist exactly two 
parameters. 
 The final step is to generate Java bytecode, which are the 
instructions executed by the Java virtual machine.  

Evaluation
Most of the new features in Java 8 have been implemented and 
tested, and could successfully be added modularly to JastAddJ. 
The new features contain approximately 4500 non-whitespace 
lines of code, though that does not cover the entirety of Java 
8 as it is described in the official Java language specification. 
A major part of the features has been implemented though, 
and to test this a unit testing suite was written as part of the 
work. This can’t be used as guarantee that no bugs exist, but 
should at least show correctness of the most common cases. 
 The result is an almost complete implementation of Java 8 that 
can be used as a base for further extensions. The implementa-
tion is large enough to be useful both as it is for implementing 
new language extensions, or to extend in the future for full 
Java 8 support. 

Extending JastAddJ to Java 8
POPULAR SUMMARY
ERIK HOGEMAN

Supervisor: Jesper Öqvist (LTH)

Examiner: Görel Hedin (LTH)

Figure 1: The JastAddJ modules and some hypothetical language 

extensions. The arrows indicate that one module is built on top of 

the other.

Figure 2: Three different ways to create the same StringProcessor
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Introduction
Nowadays, more and more education is done online in virtual 
classrooms and Internet based learning is becoming a central 
part of education. Almost every university now has a website 
(Learning management system) for course content where PDF, 
videos and quizzes are being consumed by students. There 
is a need for content created at one university to be shared 
with other universities around the world and allow for other 
students to take part in the education. As e-learning grows, 
there becomes an opportunity to save money and improve edu-
cation by universities not creating all course content themselves 
but instead buying it from each other. Envision a world where 
experts in their field can create content that can be shared in 
an easy way to all the universities in the world and in that way 
ensuring that students get the best possible education. 

The problem
The learning management systems (LMS) today are not built 
on a common platform and the content is stored in different 
formats in different LMS. It is therefore not possible to simply 
send the content to another LMS as it would not be able to 
interpret the content correctly. As a result, content becomes 
locked into the system it was created in. Some specifications for 
unlocking and sharing the content exist but research has shown 
that these do not provide a viable solution as they are not fully 
implemented by all LMS and does not meet all requirements 
on content sharing. 

Method
A case study with the Ballast Water Opportunity (BWO) re-
search project at the World Maritime University (WMU) was 
conducted where requirements regarding content exchange 
were gathered. Much research that had been done in the field 
of content exchange introduced new specifications. These 
specifications were not implemented by the LMS so we used a 
different approach that enabled a solution to be created with 
the technology available today. The existing specifications for 

content sharing were compared in terms of support among 
LMS and some key features. During interviews with staff from 
both BWO and other departments of WMU the specifications 
were presented and discussions about their possibilities were 
held. From these interviews, a set of requirements was gathe-
red and a second stage of interviews resulted in a final list of 
requirements that a solution would have to meet. The speci-
fications capabilities were analyzed with these requirements 
in mind. A specification was picked and a tool was developed 
based on it.

Results
It was decided that the Learning Tools Interoperability (LTI) 
specification fulfilled the most requirements and was therefore 
selected to use when building the tool. 
 This specification allowed for content to be shared indepen-
dent of the format used to store it. LTI also had access control 
for the shared content increasing the copyright protection, 
which allows more shared material. The concept consisted of 
two parts: one provider that could be used to make content 
accessible from any type of web source and one exchange 
portal where all available content was gathered to ease both 
searching and dissemination of content. The tool fulfilled all the 
requirements expressed by WMU and could be used to enable 
content exchange in e-learning environments. 

Conclusions
Although no standard way of exchanging content exist today, 
our concept shows that there are ways to achieve this with the 
help of existing specifications and some further adaptations. 
In the case study, it was clear that stakeholders had different 
requirements on content exchange. As the potential market is 
universities all over the world, scaling this solution up might 
present new problems where a deeper study should determine 
which requirements are the most important. The tool will now 
be evaluated by universities in the maritime community to see 
how the concept and the tool can be further developed.

Enabling Content Exchange in E-learning 
Environments: A Case Study
POPULAR SUMMARY
FREDRIK BOLMSTEN, JOHAN LINDBLAD

Examiner: Krzysztof Wnuk (LTH)
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Motivation 
Modelling and simulating physical systems in a computer en-
vironment can be a beneficial alternative or complement to 
prototyping the systems in real life. By doing this, the validity 
and efficiency can be ensured at a lower cost, both in terms 
of money and time. It allows the product design phase and 
the time-to-market to be reduced. Applications are endless, 
they include brakes, engines, power plants, industry robots, air 
conditioning and electrical circuits just to name a few. 
 Complex systems require complex models, and as the models 
grow so does the compilation time and simulation time. In 
order to reduce this time, modifications to the model can be 
made automatically by the compiler. These are modifications 
which would be very tedious for a human to perform on a large 
scale. Such changes should make the model more efficient 
without changing the behavior. A compiler which performs 
such modifications is called an optimizing compiler and most 
modern compilers do this. It is an important part of compilers 
which makes software faster. It also allows developers to spend 
less time optimizing the performance of software.
 JModelica.org is an open-source development environment 
for modelling and simulating complex physical systems. It is 
based on the declarative modelling language Modelica. We 
have improved the simulation time for some models compiled 
with the JModelica.org compiler.

Evaluation
We evaluated several well-known compiler optimizations in 
order to find out which are suitable for JModelica.org. We 
have also come up with some newly formulated optimizations. 
Some of the evaluated optimizations are: Common subexpres-
sion elimination and dead code elimination. And some of the 
newly formulated ones are: block function call extraction (BFE), 
identical function call elimination (IFE) and iterative alias elimi-
nation and variability propagation (IAP). 
 For some of the optimizations, where it was feasible, we 
performed automated impact analysis. This included counting 
occurrences of relevant constructs in models, such as potential 
aliases for IAP, identical function calls for IFE and function calls 
in blocks for BFE. This data gave an estimate of the potential 
improvement. Based on this data and some other factors, we 
chose to implement the newly formulated BFE.

Optimization
In order to understand BFE, one needs to understand how 
systems of equations are solved in JModelica.org. After some 
transformations of the source code in the compiler, what is 

left of a model is a set of variables, equations and functions 
(with no side-effects). In order to solve the system it is trans-
formed into a special form. This form, if successfully generated, 
makes it possible to solve the system sequentially. It sorts the 
equations in such a way that the variables that are needed 
to solve an equation are computed in an equation which is 
solved earlier.
 However, some equations cannot be solved analytically, 
but must instead be solved using numeric iteration. Examples 
are: solving f(x) = y for x, and solving multiple equations that 
have circular dependencies between variables as can be seen 
in figure 1. These kinds of equations and sets of equations are 
called blocks in JModelica.org. Because the equations in blocks 
are solved using iteration, they will be solved many times for 
each time step of simulation. This can be the source of perfor-
mance slowdown if the equations require heavy computations. 

 

BFE takes advantage of this knowledge and that function calls 
often are computationally heavy. It traverses the blocks of a 
model and tries to find function calls that only depend on va-
riables which are calculated in advance. If such a function call 
is found, it is replaced by a variable, and an equation which 
equates the new variable and the function call is created. In 
figure 1, BFE would extract f(time) from the block. The resulting 
system of equations is illustrated in figure 2. This means the 
value of the function call will only need to be computed once 
for each time step, and can be used without performance loss 
during the numeric iteration.

Results
Tests show that BFE can reduce simulation time of our example 
models with up to 3.5%. But since few of the models tested 
benefit from the optimization, the mean time reduction is less 
than 0.1%. However, there are certain models that are currently 
not supported by the compiler, which we believe can benefit 
more from the optimization. Because of this, the optimization 
was made an option to be turned on only for affected models.

Applying Optimization Algorithms in a 
Modelica Compiler
POPULAR SUMMARY
PAUL RIZESCU

Supervisors: Niklas Fors (LTH), Jesper Mattsson (Modelon), Jon Sten (Modelon)

Examiner: Görel Hedin (LTH)

Figure 1: Equation system where the equations belong to a block 

since there is a circular dependency caused by a and b.

Figure 2: BFE has extracted the function call f(time) from the block 

in figure 1. 
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Det är välkänt att internet idag svämmar över av information, 
och e-handelsbranschen är inte något undantag. De största 
e-butikerna har produktkataloger bestående av många miljo-
ner produkter, alltså fler än vad en enskild människa någonsin 
skulle kunna titta igenom.
Detta överflöd har gett upphov till nya forskningsområden och 
en ny industri med syfte att försöka skapa ordning i kaoset. 
Rekommendationssystem är en sorts system som filtrerar och 
hämtar innehåll som användaren kan tänkas vara intresserad av. 
Traditionellt har dessa system fokuserat på två sorters rekom-
mendationer:

 - Att visa upp produkter som är riktade direkt till besökaren.
 - Att visa upp produkter som är relaterade till produkter som
 besökaren tittar på eller har lagt i varukorgen.

Vi kan dock tänka oss andra typer av rekommendationer. 
Exempelvis skulle vi kunna rekommendera hela kategorier av 
produkter.
 Tänk dig att du för första gången ska köpa en digitalkamera 
på nätet, men du vet inte vilka tillbehör som är nödvändiga. 
Nätbutiker brukar förvisso vara bra på att rekommendera till-
behör av alla de slag, men du är bara intresserad av det mest 
nödvändiga. Då känns det kanske viktigt att butiken rekom-
menderar minneskort och kameraväska, medan stativ och extra 
lins är överkurs.
 I ett annat scenario kan vi föreställa oss en trendmedveten 
person som besöker en klädbutik på nätet och klickar sig fram 
till ett skomärke av intresse. Vad kunden inte vet är att det har 
dykt upp ett nytt, mer populärt märke på marknaden, som gör 
liknande skor. Denna trendkänsliga kund vill givetvis då också 
bli rekommenderad detta nya, trendigare märke.
 Tidigare studier har visat att kunder som navigerar runt i en 
e-butik, tröttnar väldigt fort, ifall inget intressant dyker upp. 
Denna typ av associativa rekommendationer skulle alltså kunna 
ha ett intresseväckande syfte och förlänga kunders besökstid. 
På så vis exponeras också varje kund indirekt för en större del 
av produktkatalogen.
 Men kan vi förvänta oss att de som driver e-butiken själva ska 
upptäcka alla sådana här trender, och på andra sätt relaterade 
kategorier? Eller kan vi skapa ett program som automatiserar 
uppgiften?

Hur går det till?
Genom att samla in och använda information om hur kunder 
beter sig på hemsidan kan det gå att uppskatta hur pass rela-

terade olika kategorier är. Om exempelvis en och samma kund 
har köpt flera produkter från två olika kategorier, så borde 
dessa ses som mer relaterade. Vi kan också tänka oss att två 
kategorier är relaterade ifall en kund klickar på den ena kate-
gorin och sedan köper något i den andra.
 Hur gör vi då för att utnyttja den här informationen? Vi kan 
använda s.k. heuristiker, alltså metoder som inte garanterar 
någon optimal lösning men som har visat sig fungera bra i 
praktiken. En enkel metod, hämtad från sannolikhetsläran, är 
att uppskatta sannolikheten att något i en viss kategori köps 
baserat på hur kunden har betett sig tidigare. Mer avancerade 
algoritmer använder sig av modeller som försöker fånga de 
viktiga aspekterna av problemet. Den insamlade beteendeda-
tan kan användas för att uppskatta parametrar i modellen, 
som sedan kan användas för att uppskatta hur nära relaterade 
olika kategorier är.

Resultat
Det är väldigt svårt att testa rekommendationssystem utan att 
ha tillgång till en riktig e-butik med riktiga kunder. På grund 
av tidsbrist och kostnadsfrågor vill vi ändå kunna göra det, 
och utnyttjar då en del av den insamlade datan. Systemet som 
ska testas får tillgång till informationen om vilka kategorisidor 
kunder har klickat på, och så försöker det gissa vad kunderna 
ska köpa. På så vis kan vi avgöra hur bra de olika algoritmerna 
är på att förutsäga vilka köp som görs.
 Ett antal olika algoritmer testades på data från en klädbu-
tik, och det visade sig att de var bra på lite olika saker. Vissa 
algoritmer rekommenderade kategorier med väldigt många 
produkter, och lyckades då träffa rätt nästan varje gång. Andra 
rekommenderade små kategorier, och var alltså mer träffsäkra 
när de väl träffade rätt. En annan skillnad var att vissa algorit-
mer genererade mer varierande kategorier, medan andra oftare 
rekommenderade samma kategorier.
 Som referens användes en statisk metod som alltid rekom-
menderar de mest populära kategorierna. Gemensamt för 
samtliga testade metoder var att de lyckades prestera bättre 
än denna, och den mest träffsäkra algoritmen var mer än fyra 
gånger så träffsäker.
 Vi har visat att det med ganska enkla medel går att automa-
tiskt rekommendera kategorier. Nu gäller det att testa dessa 
metoder på riktigt för att se vad som fungerar bäst i verklighe-
ten, och då är det många nya aspekter att ta i beaktning, t.ex. 
att kategorier och produkter både kan tillkomma och försvinna 
från butiken. I övrigt finns det mycket kvar att utforska för att 
göra dessa rekommendationer ännu bättre.
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