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Abstract
This thesis, produced in cooperation with SYSteam Utvecklingspartner AB, discusses enterprise 

application integration theory from a technical and business perspective. It also compares three 
common Open Source integration systems (ServiceMix, OpenESB, and Mule) based on how well 
suited they appear to be for a smaller or more budget-minded company. The basis for comparison is 
the feature set of Microsoft BizTalk Server 2006 R2. The conclusions are that while neither of the 
three tested systems have all of the features required to replace BizTalk Server, OpenESB comes 

close and appears to be a very good product suitable for deployment in the studied scenario. 
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Sammanfattning
Det här examensarbetet har genomförts tillsammans med SYSteam Utvecklingspartner AB 

(SUAB). SUAB har ett integrationsteam som idag jobbar i stort sett uteslutande med Microsoft 
BizTalk Server. Detta team har sett ett behov av en billigare produkt för att implementera 
integrationer i mindre företag som inte är villiga att spendera så mycket pengar som BizTalk Server 
kostar. Uppgiften blev därför att studera några på marknaden vanliga integrationssystem som är 
licensierade som så kallad “Open Source”, det vill säga system med fri tillgång till applikationernas 

källkod och fri rätt att distribuera koden gratis.

Integration är, enkelt sammanfattat, konsten att få olika typer av system med olika arbetsuppgifter, 
dataformat och gränssnitt att dela information på ett smärtfritt sätt. I en organisation med ett flertal 
olika system så kan det vara problematiskt och blir lätt oöverskådligt att bygga integrationer mellan 
varje enskilt system. I sådana scenarion kan man istället använda ett integrationssystem som agerar 

“spindel i nätet” och tar hand om de olika typerna av data och meddelanden som kan behöva flöda 
mellan systemen. På så vis behöver man enbart bygga integrationer mot detta system istället för mot 
alla andra existerande system, vilket skär ner mängden arbete högst avsevärt. Att ha tillgång till all 
information på ett smidigt sätt kan dessutom ge en organisation möjlighet att agera agilt och se nya 
möjligheter. Integration handlar således inte bara om teknik utan även om affärsstrategier.

Det finns olika typer av integrationssystem och olika sätt att se på hur integration bäst genomförs. 
Den viktigaste distinktionen är huruvida man centraliserar sin integration genom att använda en så 
kallad “broker” som handhar all kommunikation mellan de inblandade systemen, eller om man 
väljer en mer distribuerad service bus-modell. Inom Java-världen har man utvecklat standarder för 
hur integrationssystem av den senare sorten bör konstrueras (JBI), vilka har drivit utvecklingen av 

flera bra Java-baserade integrationssystem.

Vi har testat tre stycken Java-baserade system, Apache ServiceMix, OpenESB samt Mule, med 
utgångspunkt i ett antal jämförelseparametrar som vi definierat tillsammans med SUAB. Vår 
slutsats är att inget av systemen är kapabelt att ersätta BizTalk Server i större scenarion, men att 
OpenESB nog kan vara ett gott alternativ för de mindre kunder SUAB vill kunna börja sälja 

integration till. Vi noterar också att en kombination av flera system kan hjälpa till att lösa vissa av 
de problem som ett enskilt inte klarar av.
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3. Inledning
3.1 Bakgrund
SYSteam Utvecklingspartner AB (SUAB) har ett utvecklingsteam som arbetar med 

integrationsfrågor, det vill säga hur man får olika system att interagera och dela information. Detta 
team använder Microsofts lösning BizTalk Server för att bygga integrationer åt sina kunder. BizTalk 
Server är en stabil och bra produkt, men den har tyvärr en licenskostnad som kan vara avskräckande 
för mindre kunder. En enkel implementation kan, om man räknar in licenskostnader för andra 
nödvändiga system såsom Microsoft SQL Server, kosta 70-80 000 kr exklusive MOMS. Detta är 

utan inräkning av konsulttid och hårdvara vilket dessutom lägger till än mer på kostnaden. Mot 
bakgrund av detta har SUAB uttryckt intresse för att finna alternativa plattformar för kunder som 
inte är villiga att betala så stora summor i licenskostnader, och man har därför sneglat på alternativ 
släppta under så kallade Open Source-licenser. Dessa olika alternativ är gratis att ladda hem och 
driftsätta, men kvalitén och funktionaliteten i dem har man på SUAB inte haft möjlighet att 

undersöka. Därför har vi ombetts att undersöka några olika av SYSteam utvalda plattformar, för att 
hitta den som kan tänkas passa bäst för att fylla deras behov.

3.2 Syfte och mål
Syftet med arbetet är att genomföra en kvalitativ studie av ett antal olika integrationsplattformar 
som har det gemensamt att de är licensierade under någon Open Source-licens. Vi utgår ifrån några 
olika alternativ som rekommenderats av SUAB. Dessa jämförs med avseende på vissa 

jämförelsefaktorer, som vi också tar fram tillsammans med SYSteam, och de olika plattformarnas 
respektive för- och nackdelar diskuteras. Förhoppningsvis kan vi därefter ta ut en plattform som vi 
anser bäst lämpad för SYSteams behov, som komplement eller alternativ till Microsoft Biztalk i 
mindre miljöer. Ett enkelt mätbart mål är huruvida vi kan rekommendera SUAB en sådan plattform 
eller kombination av plattformar som uppfyller deras behov, eller om vi, ifall en sådan ej står att 

finna, kan motivera hur och varför de öppna alternativen inte är tillräckligt bra.

3.3 Avgränsningar
Eftersom SYSteam bör ha nytta av resultaten av den här studien, så kommer vi att behöva anpassa 
valet av såväl jämförelseparametrar för system, som systemen själva, efter deras önskemål. Detta är 
även positivt för oss, eftersom det begränsar hur mycket arbetet kan flyta ut i olika typer av 
jämförelser.

I de fall testmiljöer sätts och jämförelser mellan systemen görs, så bör vi inte behöva programmera 
egna komponenter/moduler. Istället handlar det om att konfigurera de medföljande komponenterna 
på ett sådant sätt att målet uppnås. Ej heller uppdragsgivaren är särskilt intresserad av plattformar 
som kräver extensiva anpassningar för att fungera som önskat - detta är så dyrt att man i de fallen 
hellre väljer en färdig plattform med högre licenskostnad istället.
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3.4 Disposition
Rapporten utgår ifrån att läsaren är förtrogen med vissa tekniska termer och koncept, på en nivå 

motsvarande en högskoleingenjörsutbildning.

Rapporten har delats in i några olika delar enligt relativt traditionell mall:

Teori - här introduceras läsaren för relevanta koncept och teorier om integration, varför integration 
är viktigt (ur både teknisk och ekonomisk synvinkel), och varför open source-alternativ är ett 
fenomen som man bör undersöka.

Genomförande - kapitlet beskriver hur vi gått tillväga för att välja ut och jämföra tre stycken open 
source-plattformar för integration, hur vår testmiljö har sett ut, vilka jämförelseparametrar vi 
bedömt de olika plattformarna efter, och hur de faktiska bedömningsresultaten har sett ut.

Resultat - våra slutsatser presenteras, det diskuteras hur väl vi löst den uppsatta uppgiften, och 
uppslag för ytterligare diskussioner och utredningar presenteras.
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4. Teoretisk bakgrund
Det här kapitlet är ämnat att ge läsaren en viss överblick över problemområdet och en kursiv 

förklaring av de viktigaste tekniska koncepten. Vi fokuserar framförallt på de många olika typerna 
av kommunikationer/data som kan behöva integreras, samt ger en introduktion till SYSteams 
nuvarande standardplattform, BizTalk Server. Vi försöker dessutom klargöra att integration inte 
enbart är en teknisk fråga, utan att det också finns ett antal viktiga affärsmässiga fördelar en 
integrerad organisation kan dra nytta av.

4.1 Business Integration
Integrationen av system och applikationer i ett företag drivs av många olika sorters behov. Vissa av 
dessa kan vara tekniska, och ha att göra med att man eftersträvar mål som exempelvis minskade 
kostnader vid byten och uppgraderingar av delsystem, standardiserade API:er, etc. Många 
integrationsprojekt genomförs dock av affärsstrategiska skäl. Det finns idag en stark rörelse inom 
affärsvärlden mot Business Integration, det vill säga en övergripande anpassning av företagens 

verksamheter för att kunna dra nytta av de fördelar som informationsteknik kan ge upphov till [1]. 
Integrationer av applikationer och system är en nödvändig förutsättning för och ofrånkomlig del av 
sådana Business Integration-strategier. Att arbeta med dessa strategier respektive att arbeta med den 
rent tekniska integrationen mellan system kräver olika kompetenser och synsätt. För att förstå 
nyttan med det hela är vi dock övertygade om att man bör vara åtminstone ytligt insatt i båda 

delarna.

Vad som avses med Business Integration skiljer sig mycket beroende på vilken konsult man frågar, 
eller vilken bok man läser. Det finns många olika definitioner av varierande exakthet. Gemensamt 
kan sägas vara att synsättet skiljer sig radikalt ifrån den tidigare förekommande synen på 
informationsteknik som ett enkelt kompletterande verktyg för företaget. Istället menar man att 

organisationsdesignen och affärsprocesserna bör formas på ett sådant sätt att man drar maximal 
nytta av tekniken i varje steg. Detta kan innebära att man får lägga om sina affärsprocesser (kallat 
Business Process Reengineering) respektive sin företagsstruktur [1].

Vi har genom en kortare litteraturstudie kunnat identifiera tre huvudanledningar till att företag 
försöker implementera integrationsstrategier.

Agility - Dagens marknad kräver snabba beslut och snabba anpassningar för att möta upp mot såväl 
kundernas krav som aktieägarnas förväntningar. Ännu viktigare är att snabbt anpassa sig efter nya 
möjligheter och marknader, före konkurrenterna gör det. Enligt [2] är det idag viktigare att kunna 
anpassa sig fort för att hantera en situation än att faktiskt kunna förutse situationen. För en 
illustration av hur fort ekonomin rullar idag vänder vi oss till [1] där det påpekas att:

• 70 procent av de största företagen 1955 finns inte längre kvar
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• 10 procent av Fortune 500-företagen från 1980 är borta

• Bara tre av världens tio största företag 1972 ligger kvar på top-tio listan idag.

• Den genomsnittliga livslängden för ett stort industriföretag är 40 år.

Informationsteknik och därtill knutna väl integrerade affärsprocesser och rutiner hjälper dessutom 
till att ta udden av fördelarna med storlek och geografisk placering, vilket möjliggör för små företag 
att konkurrera mot stora på ett ännu effektivare sätt. Detta i sin tur leder till en ännu snabbare 

omsättning på topp-tio-listorna [1:3-4].

För att kunna vara en snabb och agile aktör med snabb reaktionsförmåga krävs att man har system 
som lätt kan anpassas och designas om för att fungera med nya affärsprocesser och strukturer. Detta 
i sin tur innebär att man bör eftersträva lösningar som är modulära och består av delsystem som är 
lätta att koppla ihop och isär. Service Oriented Architecture (SOA) tas ofta upp i det här 

sammanhanget. Standarder för datautbyte och öppna infrastrukturer behövs för detta, och 
integration mellan olika system och tjänster är grundläggande [3].

Knowledge. För att fatta rätt beslut i den här snabba och omvälvande affärsmiljön krävs bra 
underlag och data. Traditionella företagsstrukturer för rapportering av information har varit 
hierarkiska och överensstämmande mot företagets organisationsstruktur. Detta kan innebära 

betydande nackdelar för chefer på hög nivå som ofta har många led mellan sig själva och den 
information de behöver ta del av för att fatta kloka beslut.

För att kunna få bättre tillgång till företagets data, och möjlighet att enkelt borra sig ner i detaljerna 
när så krävs, har många företag börjat använda olika typer av Data Warehouses. Dessa är 
samlingsdatabaser som länkar samman företagets alla datakällor och aggregerar detta data för 

analyser och rapporter. Det finns två angreppssätt för att bygga ett sådant Data Warehouse. Man kan 
jobba uppifrån med en “top down”-metod, där man etablerar standarder för hur data skall sorteras, 
matas in, vilka system som skall användas, och alla andra relevanta detajer, och sedan försöka 
etablera detta i organisationen. En sådan approach kan fungera alldeles utmärkt, men riskerna med 
ett sådant projekt är stora. Ofta blir de på grund av omstruktureringskostnader väldigt dyra, och 

kräver inblandning av väldigt många medarbetare från olika håll i organisationen. Utbildning av 
medarbetare tar tid och pengar, och man kan också stöta på konkurrens ifrån tidigare etablerade 
lokala system som byggts upp utifrån andra perspektiv och behov och använts på det enskilda 
kontoret eller regionen [2].

En annan metod, som då i hög grad är integrationsdrivande, är att man tar tillvara på de existerande 

lokala system som ovan nämns, och ser över hur dessa kan sammankopplas för att ge en 
motsvarande överblick. En sådan metod blir oftast billigare, enklare att implementera (eftersom 
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man återanvänder existerande plattformar/system) och lättare att sälja in till personalen, som redan 

tidigare är vana vid sagda system. Metoden kan ge en ökad ROI (return on investment) genom att 
man använder redan tidigare gjorda investeringar på ett bättre sätt och får ut mer nytta av dem [2].

Partnerships. Företag arbetar idag närmare varandra än förut, och delar information på ett sätt som 
tidigare inte var lika vanligt. Som exempel kan nämnas Toyota, ett företag som länge har legat på 
framkant vad gäller användning av ny och spännande teknik. De ger sina underleverantörer och 

partners direkt åtkomst till och inblick i olika designer, tekniker och logistiska parametrar, som de 
behöver för att kunna göra ett effektivt jobb. På detta vis kan de försäkra sig om att 
underleverantörerna till exempel har information om hur stora volymer av deras produkter Toyota 
kommer att behöva och när [1]. Ett annat exempel är Seven-Eleven som ju har många butiker som 
är öppna dygnet runt, året runt, men som ändå ytterst sällan har slut på några produkter. Detta 

kommer sig sannolikt av att deras leverantörer är inkopplade direkt i deras inventariesystem. Så fort 
någon handlar en Snickers-bar registreras detta, och när leverantörerna restockar den aktuella 
butiken har man bara med sig det som behövs för att fylla på lagret. Detta sparar på lagerkostnader, 
transportkostnader, och inte minst miljön. För att det hela skall fungera måste integrationen mellan 
Seven-Eleven eller Toyota och respektive underleverantör fungera felfritt. 

Här är det viktigt att notera att integration i det här hänseendet inte bara handlar om något tekniskt, 
utan naturligtvis även om management-metoder, kontrakt och avtal, affärsprocesser, och så vidare 
[1]. Exemplet med Seven-Eleven visar tydligt på hur integrationsstrategier är någonting som 
affärsprocesser kan vara beroende av och behöva anpassas för. Seven-Elevens supply chain 
management är inte bara en rent teknisk stödprocess, utan en avgörande del i hur de gör affärer.

4.2 Affärssystem / ERP
Termen Enterprise Resource Planning, eller ERP, har sitt ursprung i producerande industriföretag. 
Där hade man tidigt behov av att datorisera inventariesystem för råvaror och dylikt, för att säkra 
inköpsrutiner och garantera att behovet av material ständigt var mött. På så vis kunde man 
tillhandahålla produkter till kund på kortast möjliga tid. Över tiden började olika leverantörer av 
ERP-system att introducera ytterligare funktionalitet, för exempelvis fakturering, human resources, 

projekthantering, kundregister, och så vidare. Introduktionen av sådan funktionalitet gav 
effektivitetsvinster för företagen, genom att de i högre grad kunde automatisera affärsflöden och 
processer, genom att de tvingades följa etablerade “best practices”, och genom att de enkelt kunde 
ta fram statistik och överblicka affärsläget [1].

Ett modernt affärssystem innehåller åtminstone två (och ofta många fler) sådana här moduler som 

var och en ansvarar för en delfunktionalitet företaget eller organisationen har behov utav. I den 
engelskspråkiga världen använder man fortfarande förkortningen ERP för att beskriva dessa system, 
även om de nuförtiden oftast hanterar mycket mer än de traditionella industriella resurser som 
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namnet ger sken av. Vi använder båda termerna (“ERP-system” och “affärsystem”) i den följande 

texten, men de åsyftar alltså samma sak.

Att skaffa sig ett affärssystem är ett högriskprojekt med många möjliga fällor och potentiellt höga 
kringkostnader. Själva mjukvarorna och IT-konsulterna som implementerar dem kostar pengar, men 
även de många gånger nödvändiga förändringarna i organisation eller affärsprocesser. Många ERP-
implementationer blir alltså dyrare än väntat eller misslyckas helt och avbryts i förtid. Enligt en 

rapport från Meta Group får ca 60 % av de studerade implementationsprojekten en negativ ROI 
(return on investment) och för vissa system är detta tal så högt som 80 %. Antalet exempel på ERP-
projekt som gått helt fel är många. Bland annat kan nämnas Allied Waste Management, som avbröt 
sin SAP-installation efter att ha använt ca 45 miljoner USD av en planerad budget på 250 miljoner, 
eller ur W.L. Gore (kända från GoreTex), som stämde Peoplesoft och Deloitte efter en misslyckad 

ERP-installation [1:411-415].

Dessa risker till trots har de flesta producerande företag idag någon form av affärssystem. De 
potentiella vinsterna med att använda ett sådant system överväger helt enkelt över 
implementationsriskerna. Koordinationsfördelarna och de effektivitetsvinster som här står att göra 
är rejäla och påtagliga, och de tekniska fördelarna lika så. Ta bara ett så enkelt exempel som att 

sammanlänka offerter, beställningar, inventarier och fakturor - tidigare kunde detta kräva tillgång 
till data i tre-fyra olika system, med olika säkerhetsmekanismer, olika datastrukturer (där mycket av 
datat är gemensamt, men lagras för olika syften), och olika rapporteringsverktyg. Risken för 
datakorruption när information dubbellagras på detta sätt är förstås överhängande, liksom riskerna 
för intrång eller stabilitetsproblem när flera plattformar skall uppdateras och administreras. Om ett 

enda av systemen kraschar står företaget utan en vital del av sina data, och kan kanske inte göra 
affärer. De flesta av dessa problem slipper man med ett sammankopplat och modernt affärssystem 
som tar hand om alla dessa fyra uppgifter. Dessutom möjliggör ett sådant system automatisk 
koppling mellan de nämnda datatyperna, så att det är väldigt enkelt för ansvarig personal att ta fram 
statistik och siffror från de olika subsystemen utan att behöva slå i olika system med olika verktyg. 

Här ser vi en direkt återkoppling till det tidigare diskuterade begreppet Business Integration. Ett 
affärssystem och anpassningar utav det är ofta en kritisk del i en Business Integration-strategi [1].

Dessutom så är det ju inte alla företag som implementerat ett nytt ERP-system ovanpå en 
existerande verksamhet - vissa yngre har “fötts med det”, i den betydelsen att den här typen av 
system har funnits sedan dess att de här företagen var små, och att de har växt med dem från början. 

Det finns situationer då affärssystemet behöver kunna prata med andra applikationer och system 
företaget driver, och utbyta data med dessa. Ett exempel är i installationsfasen, när ERP-plattformen 
behöver “laddas” med data ifrån tidigare existerande system för fakturor, inventarier, eller något 
annat. Ett annat exempel är vid anslutning av ett nytt system som har funktionalitet som ERP-
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plattformen inte kan erbjuda, såsom exempelvis en webbshop eller ett source control-system. 

Ytterligare ett exempel är när ett stort producerande företag vill ge en underleverantör insyn i sina 
system, för att främja en Business Integration. Det är i dessa lägen som en teknisk integration kan 
behöva byggas, med hjälp av någon form av integrationsteknik eller arkitektur.

4.3 EAI, integrationsservrar och ESB
EAI, Enterprise Application Integration, är ett lite finare ord för att beskriva teknisk integration 
mellan två eller flera system med hjälp av någon form av arkitektur eller mjukvara. EAI skiljer sig 

ifrån en “vanlig” point-to-point-sammankoppling mellan två system i det avseendet att man 
försöker hålla sig till mjukvaror, standarder och rutiner som möjliggör enklare skalbarhet av 
integrationen. För att illustrera hur skalbarheten ökar vid användning av EAI så kan vi tänka oss ett 
företag med n antal olika system, som alla behöver kommunicera med varandra. Med traditionella 
point-to-point-länkar direkt mellan de olika systemen kommer man att behöva (n-1) + (n-2) + (n-3) 

+ ... + 2 + 1 olika länkar, eller n*(n-1) / 2 stycken. För en miljö med tio olika system blir detta 45 
olika länkar som måste göras, och för varje system som uppgraderas eller byts behöver nio olika 
länkar byggas om. Detta blir snabbt ohanterbart. Med hjälp av någon form av EAI-teknik kan man 
minska behovet av direkta kopplingar mellan applikationer, och på så vis skära ner på den här typen 
av arbete. Se figur 1 för en väldigt tydlig illustration av den här problematiken.

Figur 1 - Jämförelse av integrerade och icke integrerade datormiljöer.

När man länkar ihop system på det här sättet så använder man sig av någon form av mjukvara för 
att hantera det hela. En sådan mjukvara kan vara en fristående integrationsserver som Microsoft 

BizTalk, eller så kan det vara en integrerad komponent eller egenskap i en systemarkitektur. Det 
senare är vanligare när man talar om begreppet Enterprise Service Bus, ESB. En kort beskrivning 
av de här två olika metoderna följer.
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En integrationsserver, eller EAI-broker som det också kallas, är enkelt sammanfattat en server som 

läser in meddelanden ifrån olika system, tolkar och behandlar dessa enligt vissa definierade regler, 
och sedan vidarebefodrar dem till rätt mottagare. Den här servern blir navet igenom vilket alla 
integrationens meddelanden passerar. Konceptuellt sett påminner den här typen av integration om 
den högra delen av figur 1 ovan. Fördelarna med det här alternativet relativt en ESB-arkitektur är 
bland annat ett lägre pris, en enklare implementation, och en mer centraliserad (och därför billigare) 

administration.

Den största nackdelen med en traditionell EAI-broker, och den största av de drivande faktorerna 
bakom utvecklingen av ESB-begreppet, är att en lösning med en centraliserad integrationsserver 
inte är skalbar nog i stora applikationssystem. Rent tekniskt kan man förvisso skala till en 
betydande säkerhetsnivå och transaktionsvolym med hjälp av klustring och andra HA-lösningar. 

Organisatoriskt har lösningen dock problem när antalet parter i det distribuerade 
applikationslandskapet ökar - hur många brokers skall man behöva stoppa in, och vilken 
jurisdiktion skall råda över dessa? 

Ett exempel för att tydliggöra frågeställningen kanske kan vara behjälplig. Låt oss se på resebolags- 
och flygbranscherna; här är det tydligt att det behövs integration mellan flygbolagens 

bokningssystem och researrangörernas beställningsplattformar, och på ett hörn kanske även 
hotellbokningssystem, försäkringsbolagens plattformar, osv. Detta skulle kunna åstadkommas 
genom att varje bolag byggde integrationer mot alla de olika system de behöver interoperera med 
hos sina partners, men då är vi rätt snabbt tillbaka i ursprungsproblematiken, med mängder av olika 
integrationer som skall underhållas och tas om hand. Frågan om vem som skall ha driftsansvar och 

jurisdiktion över integrationslösningen kvarstår dessutom - är det flygbolaget, resebyrån, eller 
hotellkedjan? Kunder kan ju ta initial kontakt med alla tre parterna, och säljprovision kanske skall 
variera beroende på vem det är kunden först kommer i kontakt med. I det här scenariot är det inte 
svårt att tänka sig att parterna kan känna en viss misstro mot att helt låta endera sidan kontrollera 
integrationsbrokern.
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Figur 2 - En ESB kan, transparent för de kommunicerande applikationerna, sträcka sig över flera 
olika organisationer eller avdelningar [3].

Det är här som fördelarna med ESB blir tydliga. Genom att bygga en systemarkitektur där de olika 
delsystemen kopplas in på en gemensam öppen kommunikationsbus kan man komma ifrån 
ägandefrågorna. Kommunikationsbussen har ingen central punkt igenom vilket all information 
flödar. Istället har den i sin kärna en eller flera meddelandehanterande middleware-applikationer 
(eller MOM:er, message-oriented middleware) som körs på fysiska servrar hos olika organisationer. 

Dessa servrar konfigureras för att känna till varandra och kommunicera med varandra. Ovanpå 
dessa pluggar man sedan via adaptrar in applikationer som är helt omedvetna om den underliggande 
arkitekturen eller de faktiska wire-protokollen, utan bara ser och kommunicerar med varandra som 
tjänster i ett distribuerat landskap. Kommunikationsbäraren är oftast XML, och meddelandena följer 
WSDL-syntax. På så vis blir ESB:n lite utav ett grid-nätverk för tjänster, och eftersom man 

använder standardprotokoll och API:er så går det lätt att expandera genom att koppla in flera 
tjänster, eller flera MOM:er. I vårt exempel så skulle resebyrån, flygbolaget och hotellkedjan 
implementera varsin MOM-router, vilka kopplas samman för att bilda en sammanhängande ESB. In 
i denna ESB kan man sedan koppla diverse olika bokningssystem, betalningssystem, kundregister 
och så vidare, som alla kommunicerar med varandra utan att behöva veta någonting om de 

underliggande organisatoriska eller geografiska placeringarna [3].
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Figur 3 - Kärnan i en ESB är en eller flera meddelanderoutrar som länkas samman [3].

4.4 Standarder och format / Meddelanden
Typen av information som kan behöva flöda över en integrationslänk, liksom frekvensen med 
vilken den skickas, varierar naturligtvis beroende på vilka system som deltar i integrationen. Det 
kan röra sig om statistik om gjorda affärer som batch-behandlas en gång per natt, asynkront 
anländande data om inventariestatus, eller eller kontinuerligt pågående transaktioner av något slag. 

En välkonstruerad integrationsplattform har stöd för att tolka och routa många olika sorters 
informationsmeddelanden på de olika sätt som behövs. Samtidigt måste informationen kunna 
transformeras om och orkestreras (det vill säga vidarebehandlas eller berikas i enlighet med 
affärslogik och andra system). Detta försvåras av om man har mängder med olika format som 
ständigt måste tolkas. Därför är det brukligt att man vid inläsning av data kvantifierar datat till ett 

antal meddelanden, och transformerar dessa till någon form av standardformat som 
integrationsplattformen är byggd att hantera. När meddelandena lämnar integrationen transformeras 
de sedan tillbaka till den typ av data som mottagaren behandlar.

En kort beskrivning av några av de kommunikationsformer och meddelandeformat som en 
integrationsplattform vanligtvis kan hantera följer;
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EDI - Electronic Data Interchange är ett antal industristandarder för att strukturera data för 

elektronisk kommunikation mellan olika företag eller organisationer. Standarderna beskriver 
filformaten för sådan kommunikation, men dock inte någon transportmekanism. EDI-filer kan alltså  
överföras över FTP, HTTP, SMTP, eller valfritt annat transportmedium. EDI är mycket vanligt för 
kommunikation mellan framförallt större företag, bland annat på grund av historiska skäl - det var 
en mycket tidigt använd standard [4].

Det finns fyra olika versioner av EDI-standarderna, med olika spridningsområden:

• UN/EDIFACT - Rekommenderas av FN:s standardiseringsorgan. Används utanför Nordamerika.

• ANSI ASC X12 - Vanligast förekommande i Nordamerika.

• TRADACOMS - Används framförallt i Storbritannien inom återförsäljarledet.

• ODETTE - Används inom europeisk bilindustri.

De ovanstående formaten definierades och togs i bruk under 1980-talet, långt före internets 
genombrott i den privata sektorn. De definierar format, teckenkoder, och dataelement som används 
för att representera affärsdokument och formulär. Formaten uppdateras ca en gång om året för att 
täcka upp nya utvecklingar inom respektive användningsområde.

Eftersom standarderna som sagt inte definierar någon transportmekanism så har vissa 

kompletterande standarder uppkommit som definierar vad som anses vara best practices för att 
skicka EDI-filer mellan olika affärspartners. De två vanligaste metoderna är idag:

• VAN - Value Added Network. Ett VAN kan sägas påminna om ett regionalt postkontor, till vilka 
EDI-transmissioner inkommer, tolkas, och routas rätt. EDI-dokumenten kan även backas upp, 
registreras, skickas om, och så vidare. Kommunikationen med ett VAN sker oftast med 

direktuppringda modemkopplingar. VAN:et driftas vanligtvis av en tredjepartsleverantör som har 
specialiserat sig på företagskommunikation och inte har något affärsintresse i de faktiska 
transaktionerna, vilket garanterar opartiskhet. 

• Internet/AS2 - På senare tid har det blivit vanligare att använda existerande 
kommunikationskanaler, då främst internet, istället för att nyttja proprietära tjänster och det dyrare 

telefonnätet. AS2 (Applicability Statement 2) är en ny standard för att transportera EDI över 
HTTP. AS2 kan tillhandahålla konfidentialitet och spårbarhet för det överförda materialet med 
hjälp av certifikat, signaturer och kvitton. 

CSV / Flatfiles - CSV, Comma Separated Values, är ett filformat som används för att lagra 
tabulärdata, alltså data ifrån en databas eller ett kalkylblad som lagras i rader och kolumner. 
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Metoden att lagra tabulärdata i platta kommaseparerade textfiler är gammal och välanvänd, och 

dessutom väldigt enkel att implementera, varför väldigt många olika plattformar och system har 
stöd för den. Exakta implementationer kan dock variera, liksom vilket tecken som används för 
avgränsning.

Metoden bygger på att de tabulära datat sparas ner till en textfil, med en rad i filen per rad i 
ursprungsdatat, och med de olika kolumnerna i ursprungsdatat nerskrivna separerade av ett 

förbestämt tecken, vanligtvis ett komma. Strängdata ifrån ursprungsdatat kan wrappas inom 
citationstecken, medan siffervärden ofta skrivs som de står. Ett exempel följer:

1987 Saab 900 Radio 5000

2001 Volvo V70 AC, ABS 49000

2004 Toyota Prius AC, ABS, GPS 69000

Figur 4 - Tabelldata för en bilförsäljares lager

1987,”Saab”,”900”,”Radio”,5000

2001,”Volvo”,”V70”,”AC, ABS”,49000
2004,”Toyota”,”Prius”,”AC, ABS, GPS”,69000

Figur 5 - Motsvarande tabelldata i CSV-format

Precis som med EDI-formaten så är CSV ett rent filformat, vilket inte har några specificerade 
standardmetoder för överföring. CSV-filer kan alltså skickas via valfritt transportmedium, allt ifrån 
USB-minnen till e-post eller HTTP-överföring [5].

JMS - Java Message Service är en API för kommunikation mellan system/klienter utvecklade i 
Java. Det är en del av Java EE-plattformen, och klasserna och metoderna tillhandahålls där i paketet 

javax.jms. I det här paketet finns ett antal olika interfacer för olika klasser som används för 
meddelanden. Vi skall inte behandla området för detaljerat, men i korthet kan sägas att det finns 
interfacer för själva meddelandena, sändare och destinationer, samt producenter och konsumenter 
av meddelanden. Meddelanden kan vara av fem olika typer, beroende på vilken typ av data som 
önskar kommuniceras: text, maps, bytes, streams eller objekt [6]. 

Själva kommunikationen kan konfigureras enligt två olika modeller:

• Kömodellen - I det här scenariot skickar producenten av meddelandet det till mottagarens kö, där 
det läggs till dess att mottagaren läser det. Ett meddelande kan här alltså enbart ha en mottagare, 
men denne mottagaren behöver inte vara online eller läsa meddelandet direkt. Ej heller behöver 
sändaren vara online för att mottagaren skall kunna läsa meddelandet när denne senare kopplar 
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upp. Alltså är modellen utmärkt för de fall då meddelanden kan behöva skickas asynkront mellan 

löst kopplade system.

• Publish & Subscribe - I det här scenariot så publicerar producenten meddelandet till en 
specificerad topic. En eller flera konsumenter prenumererar på denna topic, och läser 
meddelanden som kommer in till den. Meddelandena konsumeras dock direkt och lagras inte för 
senare läsning, varför konsumenten måste vara online och inkopplad när meddelandet publiceras 

för att ta emot det (vissa undantag kan här göras i specialfall som vi bortser ifrån). En fördel med 
den här modellen är att sändare och mottagare inte behöver känna till varandra, och att ett 
meddelande kan skickas så att flera mottagare läser det.

Eftersom JMS som sagt är en del av Java EE-plattformen så har de flesta applikationsservrar för 
Java EE stöd för API:t. Detta innebär att Java EE-applikationer som driftsätts inuti sådana servrar 

kan dra nytta av JMS direkt och börja kommunicera med varandra utan att ha behöva implementera 
kommunikationsinfrastrukturen själva. Man instantierar helt enkelt de behöva objekten som behövs 
och börjar skicka meddelanden, användandes applikationsserverns tjänster för detta [6].

SOAP - SOAP är ett protokoll som bygger på XML-formaterade meddelanden som kan skickas 
över ett antal olika transmissionsprotokoll, men oftast använder HTTP/HTTPS. Standarden används 

ofta för att implementera RPC-mönster, genom att metodanrop och returvärden skickas mellan en 
server och en klient med hjälp av SOAP-meddelanden. Denna typ av tjänstearkitektur går under 
benämningen “web services” och används ofta i så kallade “Web 2.0”-applikationer [7].

SOAP har många fördelar över äldre metoder för meddelandehantering. Det är plattforms- och 
språkoberoende, traverserar med hjälp av HTTP/HTTPS brandväggar och proxys, är relativt enkelt 

att läsa och tolka även för människor, och är flexibelt nog för att använda andra transportprotokoll 
än HTTP om så skulle behövas. På kort tid har protokollet blivit något av ett standardspråk för 
webapplikationer, och många integrationsplattformar (främst ESB:er) använder det för intern 
kommunikation mellan ändpunkter.

Det finns naturligtvis även viss motiverad teknisk kritik mot protokollets uppbyggnad och 

användning. Exempelvis kan nämnas att det ju är relativt ineffektivt att enkapsulera data i så 
utrymmeskrävande form som XML, vilket ger SOAP-meddelanden ett lågt informationsvärde per 
överförd databit. Att använda HTTP/HTTPS som transportprotokoll snarare än de 
applikationsprotokoll de faktiskt är är också något som har väckt vissa protester. Det innebär ju till 
exempel att rollerna som klient och server redan är satta på transportnivå, vilket inte är helt optimalt 

om man vill att sändare och mottagare av meddelanden skall kunna variera fritt mellan partnerna i 
kommunikationen. Detta kan lösas med polling, så att klienten enligt visst intervall kontaktar 
servern och frågar om det finns några nya meddelanden, men det är ändå lite av ett “fulhack” i 
sammanhanget [7].
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När SOAP används för att implementera webtjänster så behövs ofta ett sätt för klienter eller nyttjare 

av tjänsterna att hitta vilka tjänster som finns, samt hur dessa kan anropas. För att tillhandahålla 
sådan information används WSDL (Web Services Description Language), ett annat XML-baserat 
format för att beskriva webtjänsters inparametrar, returvärden, och andra relevanta data. Genom att 
tolka en publicerad WSDL-fil kan en klient hitta vilka anrop den kan göra till tjänsteleverantören 
och hur dessa anrop bör formateras [7]. 

I kontexten av det här arbetet kan man tänka sig att SOAP används på två olika sätt. Man kan ju 
skicka meddelanden med SOAP som inte är tänkta att användas för RPC, och på detta sätt leverera 
information mellan olika affärssystem eller andra typer av plattformar som behöver integreras. Med 
detta synsätt blir SOAP ett alternativ till JMS. Om man å andra sidan ser SOAP som en RPC-bärare 
(vilket ju är det vanligare mönstret) så kan integrationen mellan två system gå ut på att det ena 

anropar en metod hos det andra, med inparametrar som bär själva datameddelandet. Exempelvis kan 
en webbhandel anropa ett CRM-system med metoden “hämtaKund()”, och skicka med det önskade 
kundnumret eller loginet som parameter till anropet [7].

4.5 Microsoft BizTalk
Microsoft BizTalk Server är en integrationsplattform som bygger på Microsofts mjukvarustack 
(SQL Server, Visual Studio, .NET och så vidare). Plattformen är uppbyggd som en traditionell EAI-

broker, som tar in meddelanden från olika källor, tolkar och behandlar dem utifrån uppsatta regler 
och processer, och sedan skickar vidare dem till passande mottagare. Vid inläsning mappas alla 
meddelanden om till standardiserade XML-format, vilket är vad som används internt i systemet. 
Detta, tillsammans med en mängd av olika adapters för olika databaser och dataformat, möjliggör 
för behandlingar av alla möjliga typer av meddelanden utan att några anpassningar behöver göras 

hos den sändande parten [8].
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Figur 6 - Illustration av BizTalk Servers arkitektur [8].

Figur 6 är en överblick av hur BizTalk Server 2006 R2 fungerar. Administratören definierar med 
hjälp av BizTalk Server Administrator-programvaran en eller flera recieve-portar, via vilka data 
flödar in till den centrala databasen, kallad MessageBox. Det är inuti recieve-porten som adaptering 
och mappning av dataformat sker. När meddelanden har anlänt in till MessageBoxen så kan andra 
komponenter i systemet prenumerera på dem. Dessa komponenter kan vara portar för utsändning av 

data (vilka fungerar precis som recieve-portarna fast omvänt), eller så kallade orkestreringar, som 
behandlar datat utförligare i enlighet med organisationens affärsbehov och processer. Alla de 
mappningar, orkestreringar, business rules och pipelines som används utvecklas i Microsoft Visual 
Studio, kompileras till .NET-assemblies, och deployas som en så kallad applikation i BizTalk 
Server [8].

För att studera funktionaliteten ytterligare har vi tagit hjälp av det labbmaterial som tilhandahålls i 
[8]. Här målas ett scenario upp med ett företag vars affärssystem levererar säljordrar i ett definierat 
XML-format. Varje sådan säljorder skall i det här exemplet generera en ny kompletterad säljorder 
(kanske för bruk som kvitto) samt en restock-order, som används för att beställa nya lagervaror. En 
försäljning kan göras med kontant betalning, i vilket fall dessa två ordrar skall genereras direkt och 

automatiskt, eller med kredit, i vilket fall viss extra processering behöver göras, och extra 
dokumentation eller interaktion med externa parter kan behövas.

Affärsflödet inleds i det här exemplet med att säljordrar formaterade som XML-filer enligt ett visst 
schema placeras på en sökväg som BizTalk Server har tillgång till. BizTalk suger in dessa XML-
filer med hjälp av en File Adapter, som läser vanliga filer från disk. De passerar en XML-pipeline 

som dubbelkollar att formatet är giltig XML (däremot kontrolleras inte XML:ens schema). Hade 
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indatafilerna varit i något annat format, som CSV eller EDI, hade man här kunnat transformera om 

dem till XML. Därefter görs mappning till det internt använda schemat (“SalesOrder”), om så 
behövs. Till slut trillar säljordrarna in i MessageBox. 

Figur 7 - Diagram över XML-schemat för en SalesOrder.

Två stycken orkestreringar prenumererar på meddelanden av typen SalesOrder i MessageBox. Den 
ena orkestreringen handhar kreditköp, och den andra handhar kontantköp. För att särskilja dessa och 

se till att rätt typ av säljorder hamnar i rätt orkestrering så används filter. Dessa filter triggar på vissa 
värden i fördefinierade fält i meddelandets schema. I det här fallet är det fältet OrderType som är 
markerad som en egenskap på vilken man kan filtrera. Notera den avvikande ikonen för fältet i figur 
7 (även CustomerName, Comment, och OrderTotal har markerats på detta sätt). I orkestreringen för 
kontantköp (figur 8) så görs filtreringen i den första komponenten i flödesschemat, med titeln 

“Sales Order”, som bara släpper igenom meddelanden med OrderType satt till “CASH”. Detta syns 
inte i bild.
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Figur 8 - Illustration av orkestreringen ProcessOrder_Cash

Efter att meddelandet lästs in av orkestreringen så behandlas det enligt det angivna flödesschemat 
och pilarna hela vägen ner till den röda avslutande ikonen. I det vänstra ledet konstrueras ett nytt 

restock-meddelande med hjälp av en mappning, och skickas sedan ut till en definierad port. I det 
högra ledet kompletteras den inkommande säljordern med några värden, och skickas därefter ut till 
en annan port. De här logiska portarna definieras i orkestreringen med ett namn och en riktning. 
Med hjälp av BizTalk Administrator kopplas sedan dessa logiska portar till de send- och 
recieveportar som faktiskt används för att ta in och ut data. I vårt exempel är de helt enkelt kopplade  

till portar som skriver ut meddelandena till en angiven sökväg på disk i XML-format. 

Om allt fungerar som det skall, så läser alltså BizTalk in en SalesOrder-fil i XML-format via en 
recieveport, skickar den via en orkestrering som kompletterar meddelandet och dessutom skapar ett 
nytt restock-meddelande, och skriver sedan ut dessa båda meddelanden till en sökväg på 
hårddisken. Det här är ett väldigt enkelt och litet exempel på en integration, men man kan 

naturligtvis utifrån denna arkitektur bygga betydligt större lösningar med interaktion med många 
olika sorters system, och en stor volym av meddelanden.

BizTalk Server 2006 finns i två olika utföranden, Standard och Enterprise. Båda licensieras per 
CPU, och man måste alltså ha lika många licenser på programvaran som antalet processorer i 
maskinen de kör på. Standard-modellen kostar ca 8500 USD per processor, och har i stort sett allt 

ett företag kan tänkas behöva för sin integrationsplattform. Enterprise-paketet har samma 
funktionalitet, men har dessutom stöd för flera MessageBoxes, klustring, samt ett större antal 
BizTalk-applikationer per server. Det kostar ca 35000 USD per processor.
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Systemkraven är hyfsat måttliga på hårdvarusidan, ca 1 GHz CPU, 1 GB RAM, och 15 GB 

hårddiskutrymme. Utöver detta kräver plattformen Windows Server 2003 som operativsystem samt 
Microsoft SQL Server 2000 eller senare som databasmotor. Kostnaderna för att uppnå dessa krav, 
kombinerat med licenskostnaderna för BizTalk i sig självt, gör att en implementation ganska fort 
kan stiga i pris till rätt stora summor pengar, vilket ju är en av drivkrafterna bakom det här 
projektets studie av fria alternativ.

4.6 Java, applikationsservrar och JBI
En stor majoritet av de integrationsplattformar vi hittat när vi har letat efter kandidater till våra 
jämförelsestudier är programmerade i Java. Många av dessa är också designade för att köras inuti 
JEE-applikationsservrar. Dessutom verkar användning av JBI-standarden (Java Business 
Integration) vara väldigt vanligt. Mot bakgrund av denna tydliga övervikt av Java-baserad teknik 
följer en kort genomgång av dessa ämnen, som introducerar vissa relevanta begrepp och 

terminologier.

Java är ett programmeringsspråk som syntaktiskt påminner om C eller C++. Till skillnad från 
program skrivna i något av dessa språk, som med hjälp av en kompilator omvandlas till maskinkod 
som processorn kan exekvera, så kompileras Javakod till en plattformsoberoende bytekod. Denna 
bytekod exekveras sedan inuti en körningsmotor, kallad en “Java Virtual Machine”, JVM [9]. 

Att på detta sätt låsa in koden i en virtuell maskin har många fördelar. Först och främst så gör det 
programkoden enkelt porterbar. Så länge JVM:en finns översatt för ett visst operativsystem eller en 
viss processorarkitektur, så är det helt trivialt att portera ett Java-program till sagda plattform. 
Javaprogrammet vet inte om vilken arkitektur som körs i botten av stacken, utan känner bara till den 
JVM som det kör i. En annan fördel med JVM:en är att programmeraren inte behöver anstränga sig 

för att skriva kod för att hantera minnesåtkomst, kommunikation med hårdvara eller andra lågnivå-
rutiner. JVM:en tar hand om allt sådant, och programmeraren använder istället enkla och tydliga 
API:er som är gemensamma oavsett vilken plattform som körs i botten [9].

En tredje fördel med den här modellen är att den är oerhört säker. Javakod kan inte bryta sig ut ur 
den virtuella maskinen och kan därför inte skada värddatorn som den kör på, på samma sätt som 

traditionellt exekverande kod. Det finns därför mycket mindre risk för att eventuella buggar i 
Javaprogram skall orsaka säkerhetsluckor på den fysiska maskin i vilken koden körs.
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Figur 9 - Kompilerings och körningsillustration för Java-kod.

Java har dessutom ett mycket stort klassbibliotek som medföljer den virtuella maskinen. Dessa 
klasser innehåller funktioner för mycket av de vanligaste en programmerare kan behöva 
åstadkomma, vilket förstås sparar mycket tid och möjliggör en fokusering på värdeskapande 
programmering, snarare än repetitivt “vardagsjobb” [9].

Alla dessa fördelar är sådana som även delas av Microsofts .NET-miljö, som i mångt och mycket 
fungerar på ett liknande sätt. Den främsta skillnaden mellan dessa är att .NET:s virtuella maskin inte 
har utvecklats för flera plattformar än Windows, vilket gör att det är mindre plattformsoberoende.

Det finns tre varianter av Javaplattformen, som används för olika typer av utveckling. De här tre 
olika versionerna har olika klassbibliotek, olika typer av JVM, och körs oftast på olika typer av 

maskiner. Det som de har gemensamt är själva programspråket, och vissa grundklasser som används 
i alla tre. Den kanske mest spridda versionen av Java sett till antal installationer är Java Micro 
Edition, eller Java ME, som används i mobiltelefoner och handdatorer. Java ME används för 
inbäddade applikationer och är anpassat efter de krav på effektivitet och säkerhet som gäller för 
sådana mobila arkitekturer [9].

Nästa variant är Java Platform, Standard Edition, Java SE. Det är Java SE som används vid 
utveckling av traditionella GUI-applikationer i Java. Det medföljande klassbiblioteket har stöd för i 
stort sett allt som kan behövas för denna typ av bruk, inklusive GUI-widgets, diverse 
nätverksprotokoll, 3d-acceleration, osv. Java SE är också grunden och kärnan i Java EE, den största 
versionen av Javaplattformen [9].

Java EE är den kanske mest relevanta versionen av Java för vår studie. Namnet är en förkortning av 
Java Platform, Enterprise Edition. Java EE består av ett antal standarder och specifikationer för 
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utveckling av större lösningar och system i Java. Till skillnad från såväl Java ME som Java SE så 

körs inte Java EE-applikationer som enskilda program med eget GUI, nätverkskod, och så vidare. 
Istället använder man en så kallad applikationsserver, i vilken en eller flera Java EE-applikationer 
kan exekvera. Applikationsservern tillhandahåller gemensam funktionalitet och infrastruktur som 
applikationerna kan använda, som t.ex. säkerhetsramverk, transaktioner, meddelandeköer, 
klustringsfunktionalitet och så vidare. Detta sparar tid för utvecklaren som slipper bygga den här 

funktionaliteten för sin individuella applikation [9].

Såväl programspråket Java som dess klassbibliotek och den officiella JVM:en har ursprungligen 
utvecklats som proprietära produkter av Sun Microsystems. Sedan 1998 har man dock drivit 
utvecklingen av Java-standarder i en lite öppnare form, genom det så kallade JCP-programmet 
(Java Community Process). Såväl enskilda individer som företag och myndigheter kan bli 

medlemmar i JCP, till en smärre administrativ kostnad (för privatpersoner är detta gratis). Genom 
att bli medlem tillåts man vara med i de expertgrupper som bestämmer hur standarderna skall 
utvecklas, och man får även möjlighet att själv föreslå förändringar som man vill se gjorda. 

En av de specifikationer som utvecklats genom JCP är Java Business Integration, eller JBI. JBI-
specifikationen introducerar och specificerar de byggstenar som behövs för att utveckla SOA-

baserade lösningar med hjälp av Java. Det är en relativt komplex stack med standarder och 
mjukvara som används för detta. Man använder webbtjänster enligt WSDL-modell, som man 
tillhandahållas eller konsumeras av olika komponenter. Meddelanden kan läsas in ifrån externa 
källor med hjälp av så kallade binding components, och transformeras om eller bearbetas av 
affärslogik i service engines. Det finns ett antal olika ESB-lösningar som stöder JBI, av vilka den 

kanske mest etablerade är referensplattformen OpenESB, som Sun stöder.

I november 2006 öppnade Sun upp sina implementationer av Java SE, ME och EE genom att 
licensiera dessa under GNU GPL2-licensen. Detta innebär att såväl standarderna som 
referensimplementationerna och utvecklingsprocesserna kring dessa numera är helt fria från 
proprietära licenser eller andra juridiska hinder. Sun har dock naturligtvis fortfarande en nyckelroll i 

utvecklingen och marknadsföringen av Java-plattformen. 

4.7 Open Source
Meningen med det här arbetet är att jämföra existerande proprietära integrationsplattformar med 
öppna alternativ, och att testa de öppna alternativens kvalitet. Men, vad menas då egentligen med 
detta, och vad skiljer öppna plattformar ifrån stängda diton?

Det finns två möjliga definitioner som brukar användas när man talar om öppna plattformar eller 

öppna system. I det första fallet avser man med dessa termer system där protokollen som används 
eller de tekniska standarder som används är opatenterade och beskrivningar av hur dessa fungerar är 
fritt tillgängliga för dem som vill bygga interopererande mjukvaror. Här ligger tonvikten på att 
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infrastrukturen skall vara öppen för implementationer från flera olika leverantörer. Hur dessa 

implementationer sedan ser ut eller opererar internt behöver inte vara allmänt tillgänglig 
information, så länge de följer de överenskomna specifikationerna. Enligt den här definitionen så är 
i stort sett all programvara som kommunicerar över internet på ett sätt eller annat öppen, eftersom 
protokollstacken de använder och standarderna som följs är allmänt tillgängliga.

Den andra definitionen av öppen kod som ofta används har att göra med hur koden är licensierad. 

Enligt företrädarna för den här definitionen (främst representerade genom föreningen Open Source 
Initiative) så är en mjukvara öppen endast om licensen den är släppt under följer ett antal 
specificerade regler. Till dessa regler hör bland annat att programmet måste få distribueras fritt, att 
källkoden för programmet också måste vara tillgänglig och få distribueras, att programmet måste få 
användas av alla personer och alla typer av företag utan diskriminering, etc. Program som använder 

licenser som möter upp mot dessa regler får använda sig av Open Source Initatives 
kvalitetsmärkning. Det är den här typen av lösningar som vi studerar och jämför, för att se ifall 
plattformar baserade på Open Source-mjukvara kan vara kostnadseffektiva och stabila alternativ till 
proprietära lösningar för integration.

För ett företag i mjukvarubranschen kan det tyckas konstigt att man skulle vilja utveckla sina 

produkter till en ganska stor kostnad, för att sedan licensiera produkterna på ett sådant sätt att vem 
som helst kan få ladda hem och sprida eller vidareutveckla dem. Varför skall interna resurser läggas 
på att utveckla och forska fram fördelar för konkurrenterna? Finns det inte en risk att, om källkoden 
är allmänt tillgänglig, produkten splittras till flera olika icke kompatibla projekt? Samtidigt finns det 
ju givna fördelar, som att man kanske inte behöver bekosta hela utvecklingen av en produkt, 

eftersom man kan återanvända existerande öppna komponenter, och att man därför kan lägga desto 
mer energi och resurser på just nya innovationer och nya värdeskapande aktiviteter.

Konceptet med öppen källkod kräver för att fungera väl en annan syn på utveckling, innovation, och 
affärer än vad som är vanligt med den traditionella utvecklingsmodellen. En öppen 
utvecklingsmodell kräver ett annat samspel med externa parter, och en annan syn på hur man skall 

generera vinster utifrån sina investeringar. [10] detaljerar vissa frågeställningar som är vanliga vid 
diskussioner om Open Source och “open innovation”, som man väljer att kalla det. Man hittar 
framförallt tre frågor som diskuteras;

1) Maximeringsproblemet: Hur kan man maximera vinsten från egna investeringar i exempelvis 
forskning och utveckling? Kan man tjäna mer på detta sätt än på det traditionella 

utvecklingssättet?

2) Inkorporeringsproblemet: Hur kan man effektivt inkorporera och dra nytta av externa parters 
arbete och innovationsförmåga?
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3) Motivationsproblemet: Hur kan man motivera deltagande i projekt, såväl vad gäller för företaget 

externa som interna parter? Hur motiveras spillover-effekten (dvs. att investeringar kommer 
konkurrenter tillgodo)

[10] menar att vinsten på egna investeringar med den öppna innovationsmodellen är större än den 
traditionella utvecklingsmodellen eftersom den innebär att företaget drar nytta av fler av de 
investeringar som gjorts. Man menar på att det i många företag förekommer att innovationer som 

tagits fram som resultat av forskning inte realiseras till vinst utan läggs på hyllan, eftersom man inte 
förmår att se vilka vinstmöjligheter innovationen skulle kunna leda till. Genom att använda en 
öppen metod där flera parter får ta del av innovationerna så är chansen större att någon part, intern 
eller extern, hittar en potentiell vinstkälla i den utvecklade tekniken. Är det en extern part så kan det 
ju till och med hända att denna vidareutvecklar innovationen utan kostnad för den ursprunglige 

innovatören, så att en vinst kan göras. Den vinstkällan behöver inte nödvändigtvis vara en säljbar 
produkt, utan kan ju också vara i form av know-how som kan hyras ut, teknik som kan licensieras 
ut via olika patent-former, eller något som kan ges bort för att etablera en annan produkt eller 
standard.

Inkorporeringsproblemet är ofta psykologiskt eller politiskt. Det handlar om att man måste vara 

deltagande i den öppna innovationen med ett sinne öppet för nya idéer och med förmåga att ta till 
sig av externt utvecklat arbete. Många gånger kan “Not Invented Here”-syndromet komma ivägen 
för vad som är strategiskt och ekonomiskt vettigt - detta måste bekämpas. Men man kan inte bara 
vara en deltagare som drar nytta av externa parters arbete, utan måste även själv bidra med 
någonting för att få det utbyte som önskas. Det här kräver anpassning efter andra organisationer 

eller företags utvecklingsmodeller och arbetsgång.

Det kanske största problemet är det som har att göra med motivation. Att motivera interna parter att 
arbeta på ett projekt i en öppen miljö skiljer sig inte nämnvärt från att göra detsamma inom ramen 
för en traditionell utvecklingsmiljö. Att motivera externa parter som inte uppbär lön från företaget 
att göra detsamma är dock inte alltid trivialt. Och att motivera beslutsfattare i företaget att lägga 

resurser på utveckling som kommer leda till spillover-effekter är inte heller enkelt.

I de fall man önskar få en viss funktionalitet i ett projekt utvecklad av externa parter, men har svårt 
att hitta någon som är intresserad av att göra jobbet, så är det relativt vanligt att man använder olika 
typer av sponsring som motivation. Man kan helt enkelt betala en eller flera utvecklare en viss 
summa för att till ett öppet projekt lägga till stöd för vissa funktioner, om man inte själv har 

kompetensen för att göra det internt. 

Problemet med spillover, att investeringar i öppna projekt kommer konkurrenterna tillgodo, kan 
bemötas på olika sätt. Man kan exempelvis se på hur mycket en viss investering i ett projekt 
kommer hela industrin tillgodo. Om tekniken ifråga gör att marknaden som helhet växer tillräckligt 
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mycket för att det investerande företaget ändå skall tjäna på satsningen, så kan de ibland välja att 

bortse från att även konkurrenterna gagnas av den. Man kan av samma skäl bortse ifrån att 
konkurrera inom vissa områden för att istället samarbeta vad gäller exempelvis etableringar av 
standarder och så vidare. Med en sådan syn på mjukvara och standarder, som varandes en del av en 
nödvändig infrastruktur som alla tjänar på, så kan deltagande i öppna utvecklingsprocesser 
motiveras. Varje företag kan ju sedan inom ramen för dessa samarbeten välja att utveckla de delar 

som just de själva har störst behov av, vilket minskar spillovereffekten något - andra företag kanske 
inte på samma sätt kan dra nytta av dessa investeringar. Ett väldigt bra exempel på ett sådant här 
öppet samarbete mellan företag är Apache Software Foundation, som har medlemmar från många 
olika företag som alla deltar i att utveckla mjukvaror som industrin i stort tjänar på. Man har även 
engagerade privatpersoner och föreningar som medlemmar.

Ett annat sätt att se på den öppna innovationsprocessen och hur man kan tjäna pengar på öppen 
utveckling, är att använda flera samtidiga licenser. Det här är också en relativt vanlig modell som 
använts av bland annat MySQL AB och Trolltech. Deras respektive produkter (databasmotorn 
MySQL och GUI-biblioteket Qt) finns släppta under öppna licenser för de som vill använda dem 
för att bygga öppna produkter. Dessa licenser kräver dock att eventuella vidareutvecklade produkter 

också förblir öppna enligt samma villkor, vilket inte alla företag kanske är intresserade utav. För de 
företag som istället vill få använda Qt och MySQL för att bygga stängda proprietära produkter så 
finns det dock alternativa licenser att tillgå som tillåter detta, för vilket man dock får betala. På så 
vis kan de två företagen tjäna pengar på de kunder som inte vill använda de fria licenserna, 
samtidigt som utvecklingen av produkterna kan ske i en öppen process med alla de fördelar som 

detta kan ge [10].

Ännu ett annat sätt på vilket spillover skulle kunna motiveras är att se på investeringen som en “loss 
leader”, dvs en investering som görs till en viss förlust i syfte att stimulera andra mer lönsamma 
affärer eller tekniker. Ett exempel på ett sådant agerande är exempelvis när IBM valde att släppa 
utvecklingsplattformen Eclipse som en produkt med öppen källkod. Detta ledde till att Eclipse 

snabbt blev en av de största produkterna på den marknaden, och utvecklingen av produkten togs 
över av ett fristående konsortium. IBM förlorade på detta vis kanske ett antal licensavgifter för 
produkten, och andra företag tjänade på att få IBM:s programvara gratis. Men å andra sidan tog 
man igen kostnaderna på konsultverksamhet kring Eclipse-plattformen, vilket på det stora hela 
gissningsvis ger en större avkastning nu när plattformen har blivit en de facto-standard för många 

typer av utveckling [10].

Öppna integrationsplattformar

 Sid. 29(50)



5. Genomförande
5.1 Utvecklings- och testmiljöer
För de initiala testerna och inlärningen i BizTalk Server 2006 så fick vi av SYSteam tillgång till 

material ifrån Microsoft Learning, i vilket ingick ett antal Virtual PC-filer. Virtual PC är en gratis 
programvara som möjliggör körning av färdigpacketerade virtuella maskiner, som innehåller såväl 
operativsystem som hela den mjukvarustack man vill använda sig utav. Genom att använda oss av 
dessa slapp vi installera programvaran direkt på våra egna maskiner, utan kunde istället köra 
BizTalk Server 2006 och Visual Studio 2005 inuti en virtualiserad Windows Server 2003-

installation. Figur 10 ger en överblick av den färdiga testmiljön.

Figur 10 - Överblick av virtualiserad testmiljö.

Vid testningen av de olika öppna systemen kunde vi eftersom samtliga bygger på Java-teknik välja 
valfritt operativsystem att köra i botten. För att eliminera eventuella ojämlikheter i jämförelsen 
valde vi dock att använda samma operativsystem, CentOS 5, vid alla tester. CentOS är en gratis 
nedladdningsbar Linux-distribution som är helt binärkompatibel med RedHat Enterprise Linux. 

Detta innebär att om integrationsplattformarna fungerar väl vid våra tester så bör de fungera precis 
lika bra vid användning med den officiella RedHat Enterprise-distributionen, som stöds av många 
hård- och mjukvaruleverantörer.

Miljön för de här testerna virtualiserades också, med hjälp av VMware Fusion för Mac OS X. På 
detta sätt blev testmiljöerna enkelt portabla mellan olika arbetsstationer och värdmiljöer.

5.2 Jämförelseparametrar och val av plattformar
Arbetet med den teoretiska bakgrunden för rapporten har gett viss inblick i vad det är för 
funktionalitet som är eftersträvansvärd i en väl fungerande integrationsplattform. Efter möte med 
uppdragsgivaren har vi fått våra uppfattningar om den här saken både bekräftade och i viss mån 
emotsagda. Nedanstående punkter (ej uppställda i prioritetsordning) är de parametrar vi tillsammans 
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med uppdragsgivaren har valt att använda vid jämförelser av olika plattformar, samt några 

funderingar kring dessa:

• Kvalitet på existerande utvecklingsverktyg. Finns det några, och hur välutvecklade verkar dessa 
vara? Vad finns för IDE-miljöer? Vissa plattformar verkar helt sakna GUI-verktyg, medan andra 
levereras med pluginer för exempelvis Eclipse eller NetBeans. Detta är svårt att mäta utan att gå 
rätt långt ner på detaljnivå, men vi har försökt att ge en snabb överblick.

• EAI-mönster: Går det att implementera de vanligaste mönstren för EAI-utveckling? Av lägre vikt: 
stöder man ESB-scenarion eller “enbart” traditionell EAI-brokering?

• Prestanda: antal meddelanden/timma. Detta har testats med en mängd småfiler som genomgått en 
transformation från ett schema till ett annat. Faktorn har inte varit avgörande då målet varit att 
hitta en bra plattform för mindre implementationer, där genomflöde inte är kritiskt.

• Plattformsstöd: med avseende på databaser, OS, osv.

• Support: Grad utav professionell support respektive utbildningar som är tillgängliga.

• Övervakning: Tracking-funktioner för att spåra individuella meddelanden i systemet. Även 
felhantering.

• Inputformat: Antal pluginer/moduler för stöd av de vanligaste filformaten/databaserna. SYSteam 

behöver åtminstone flatfiler (CSV) och XML, och allra helst stöd för ODBC eller motsvarande så 
att man får ett brett stöd för olika databasmotorer. Andra format är meriterande.

• Kontinuitet i utvecklingen: kommer projekten att finnas kvar om 5 år? Vem sponsrar utvecklingen, 
hur stor är utvecklingsgruppen, och så vidare. Detta är kritiskt för val av en framtidssäker lösning.

• Dokumentation: Finns bra och övergripande dokumentation? Hur lätt är det att hitta den hjälp som 

behövs via projektets websida eller andra relevanta källor? Finns det skriftliga källor att ta till?

• Ease of use: Hur enkelt är det att driftsätta och administrera lösningen? Mätning av detta har 
gjorts kombinerat med testning av utvecklingsverktyg, inputformat och prestanda, i form av 
enklare implementationer.

Vi övervägde tidigt att även jämföra möjlighet till klustring och tillgängliga high-availibility-

lösningar som en faktor. Efter möte med SYSteam kom vi dock fram till att det sannolikt vore 
onödigt, av samma anledning som att prestandamätningen är lågprioriterad - det vi sökt efter är ju 
inte ett alternativ till BizTalk eller Oracle för storkunder, utan snarare för det lilla företaget för 
vilket kostnaden spelar större roll. Ett såpass litet företag har mycket sällan behov av HA-lösningar.
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Vi valde tillsammans med SYSteam att titta på de tre integrationssystem som verkat ha mest 

momentum och utvecklingsdriv, och som därför har störst chans att finnas kvar på längre sikt. 
SYSteams egen personal hade studerat detta område tidigare och kom med bra rekommendationer 
utifrån sina egna erfarenheter. De tre system som till sist valdes ut för jämförelse blev därför Mule, 
OpenESB och Apache ServiceMix. 

I jämförelserna mellan systemen så har vi behövt använda informella källor såsom mailinglistor, 

webforum och webplatser. Detta är förstås inte en optimal lösning sett ur akademisk synvinkel, men 
bristen på aktuell litteratur gav oss tyvärr inte något annat val än att vara öppna för sådan research. 
Det här är ju system som utvecklas i en ständigt löpande iterativ process, och det är helt enkelt så att 
tryckta källor alltid kommer att ligga efter i ett sådant läge. Vi har dock bifogat utskrifter av 
samtliga web-baserade källor som bilagor till rapporten och hoppas att läsaren och examinatorn har 

överseende med detta oortodoxa förfarande.

5.3 Studie av Apache ServiceMix
Kvalitet på utvecklingsverktyg: Konfiguration av en ServiceMix-baserad ESB-lösning görs till 
övervägande del med hjälp av inställningsfiler i XML-format, som kan redigeras i valfritt 
textredigeringsverktyg. Dessa konfigurationsfiler styr hur de olika komponenterna i servicebussen 
fungerar och beter sig, och hur meddelanden routas runt i systemet. 

Det finns ett utvecklat tredjepartsverktyg, CIMERO, som kan användas för att bygga sådana 
konfigurationsfiler grafiskt, med stöd för ett visst subset av de tillgängliga komponenter och 
mönster. CIMERO är en plugin för den öppna utvecklingsmiljön Eclipse, och den verkar efter lite 
testning duglig för utveckling av enklare integrationsscenarion. Den förenklar definitivt 
utvecklingsprocessen jämfört med att sitta med en ren texteditor och XML-filer för varje 

komponent. Tyvärr är dock CIMERO relativt out of date, och har inte uppdaterats för att stödja 
nyare versioner av ServiceMix, varför det i praktiken blir en ganska meningslös produkt. Bristen på 
utvecklingsmiljöer är förstås en allvarlig brist för ServiceMix.

På plussidan kan nämnas att man använder konfigurations- och byggverktyget Maven extensivt, 
vilket förenklar utvecklingen betydligt. Maven är ett kommandoradsverktyg för att generera 

stommar för vissa vanliga projekttyper, och för att kompilera/bygga ihop distributionsfärdiga paket. 
Det finns en väl utvecklad Maven-plugin för ServiceMix med ett antal lika mallar som kan 
användas för att snabbt generera skelett för konfigurationer på vilka man kan bygga vidare.

EAI-mönster: Med hjälp av modulerna servicemix-eip respektive servicemix-camel kan man få 
tillgång till ett antal komponenter som kan användas för att implementera många Enterprise 

Integration Patterns. servicemix-eip stöder komponenter för:
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• innehållsbaserad routning - används för att skicka meddelanden till olika mottagare beroende på 

meddelandets innehåll

• filtrering - filtrerar bort meddelanden som inte matchar vissa parametrar

• pipelines - skickar meddelanden från en input till en output och studsar dem på vägen förbi en 
valfri in/out exchange såsom exempelvis en transform eller innehållsberikning

• statisk mottagarlista - skickar ett meddelande till flera olika mottagare

• statisk routingslip - definierar ett visst antal in/out services som meddelandet skall passera igenom

• wiretaps - skickar ut kopior på samtliga passerande meddelanden till angiven endpoint, lämpligt 
för exempelvis loggning.

• splitters - delar ett meddelande till flera nya meddelanden

• aggregators - samlar ihop och aggregerar ett antal meddelanden till ett enda nytt meddelande

Med hjälp av servicemix-camel så kan man enligt dess hemsida få “most of the Enterprise 
Integration Patterns from the excellent book by Gregor Hohpe and Bobby Woolf” [11]. Den aktuella 
boken anses vara något av ett referensverk när det gäller integrationsmönster, och Camel 
tillhandahåller tydligen det mesta som man kan behöva på det här området.

Prestanda: För att testa plattformens volymprestanda med flera samtidiga meddelanden så 

genererade vi 1000 identiska XML-meddelanden med fakturadata. Dessa lästes in från disk, 
skickades genom en pipeline som anropade en XSL transform vilken mappade om meddelandena 
till ett annat schema, och skrevs sedan ut till disk igen. Koden för den här testintegrationen är 
bifogad rapporten som en bilaga. 

Testet genomfördes i vår testmiljö med CentOS 5 exekverande inuti VMware Fusion på Mac OS X 

10.5.2, på en MacBook Pro bestyckad med 2,2 GHz Intel Core2Duo-processor och 2 GB 
arbetsminne. Inga andra program kördes på maskinen vid testtillfället. 

Storleken på de inmatade meddelandena var ca 75 KB styck, och efter transform var de utskickade 
meddelandena på 210 byte styck. Efter tio uppmätta testkörningar uppnådde vi ett snittvärde på 
14,5 sekunder för att läsa in, transformera, och skriva ut dessa 1000 meddelanden. Tidtagningen 

startades när tangentbordstryckningen som startade kopieringen av testfilerna till inputkatalogen 
gjordes, och avslutades när GUI-gränssnittet GNOME rapporterade 1000 filer i outputkatalogen. 

Plattformsstöd: ServiceMix fungerar på samtliga operativsystem och hårdvaruplattformar till vilka 
det finns en Java-motor porterad. Plattformen kräver ingen underliggande databas, utan distribueras 
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som en komplett och självständig applikation som kan packas upp till valfri katalog i systemet. Det 

går även att deploya ServiceMix som en tjänst i en Java EE-applikationsserver eller inuti en annan 
ESB som en egen service. Systemet är alltså väldigt flexibelt i det här hänseendet.

Support: Företaget IONA Technologies tillhandahåller support och utvecklingstjänster för 
ServiceMix och vissa andra Apache-projekt. De tillhandahåller också sin egen distribution av 
ServiceMix, som de kallar FUSE ESB, vilket är en packetering av ServiceMix tillsammans med 

ofta använda komponenter och en installatör. IONA är dock det enda företag som listas på 
ServiceMix hemsida, och sökningar med Google efter andra supportpartners har inte gett några 
resultat. Det verkar alltså som att man är begränsad i sitt val av kommersiell support för 
ServiceMix. Det finns ej heller någon prisuppgift för supportavtal på IONA:s hemsida, så prisbilden 
för supporten är något oklar.

Övervakning: ServiceMix tillhandahåller ett JMX-interface mot vilket man kan ansluta med valfri 
JMX-kapabel övervakningsklient. En sådan klient, “jconsole”, medföljer i Suns JDK-paket, och har 
vid testning fungerat väl. Med hjälp av detta verktyg kan man studera serverprocessens minnes- och 
CPU-användning, antalet exekverande trådar, samt antalet laddade java-klasser. Det går även att 
lista viss statistik om antalet skickade/mottaga meddelanden för de olika delkomponenterna i 

integrationen, samt att stänga av och sätta igång dessa. Allt detta möjliggörs genom att den “service 
assembly” som deployas i ServiceMix (det paket i vilket integrationen är packad) hanteras som en 
managed javabean, vilken följer vissa specifikationer och standarder med avseende på interface, så 
att det går att lista dess operationer och attribut med ett sådant här verktyg. Detsamma gäller för de 
“service units”, eller enskilda komponentkonfigurationer som service assemblyn innehåller. 

Tyvärr kan man inte med JMX-övervakningen få en överblick av hur komponenterna interagerar 
med varandra. För att få sådan koll på flödena krävs istället att man har dokumentation på detta vid 
sidan av. Ej heller går det att spåra individuella meddelandens väg genom systemet. För att få sådan 
noggrann spårning av meddelanden får man istället placera wiretap-komponenter, som skickar ut 
kopior av de intressanta meddelandena vid kritiska punkter till logplatser på filsystemet eller andra 

tjänster. Man får alltså konstruera sin egen spårningslösning om man vill ha sådan noggrannhet i 
analysen av flöden. Loggning av misslyckade transaktioner görs dock automatiskt till konsollen 
eller till loggfil på disk, så att konfigurationsfel eller andra fel kan hittas och åtgärdas.

Inputformat: För ServiceMix finns ett antal så kallade “binding components” som används för att 
läsa in data ifrån externa källor till normaliserade meddelanden. I standarddistributionen medföljer:

• servicemix-file - Läser och skriver filer på disk. Med hjälp av marshaler-klasser kan man tolka 
olika filformat. Som standard finns stöd för XML-filer, binära filer, och kommaseparerade filer 
(CSV). Det går att skriva egna marshalers genom att implementera interfacet FileMarshaler ifrån  
paketet org.apache.servicemix.components.util.
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• servicemix-ftp - läser och skriver filer över FTP. Använder liksom servicemix-file marshalers som 

kan anpassas.

• servicemix-http - används för bindning mot HTTP/SOAP för att läsa/skriva data till och från 
webtjänster.

• servicemix-jms - binder mot JMS, Java Messaging Service.

• servicemix-mail - en ny komponent som ger möjlighet att skicka och ta emot epost ifrån 

ServiceMix

• servicemix-xmpp - används för att kommunicera med XMPP (Jabber)-servrar för instant 
messaging.

Av de ovanstående har vi enbart testat servicemix-file, som fungerade utmärkt utan några upplevda 
problem över huvud taget.

Eftersom ServiceMix implementerar den öppna JBI-standarden så går det även att använda 
komponenter ifrån andra JBI-bussar. Det finns utvecklade tredjepartskomponenter för JBI som 
stöder bland annat CORBA, MSMQ, WebSphere MQ, SAP, UDDI och JDBC. De flesta av dessa 
har utvecklats inom ramen för OpenESB-projektet.

Det verkar inte heller överdrivet komplext att implementera egna marshaler-klasser för eventuella 

speciella datatyper man vill använda. FileMarshaler-interfacet kräver bara tre publika metoder, och 
DefaultFileMarshaler som är den enklaste klassen som implementerar FileMarshaler är inte mer än 
142 rader lång [12].

Kontinuitet i utvecklingen: ServiceMix core-team består av 37 personer, varav sju är anställda av 
IONA Technologies, som ju har som affärsidé att bland annat tillhandahålla support för ServiceMix.   

IONA är dessutom en Silver-sponsor av Apache Software Foundation, vilket innebär att man bidrar 
med åtminstone 20 000 USD per år till något Apache-projekt. Intressant att notera är också att fyra 
medlemmar i core-teamet är anställda av IBM, som sponsrar Apache Software Foundation med 
serverhårdvara [13],[14].

ServiceMix-projektets utveckling historiskt har inte varit helt lätt att följa. Klart är i alla fall att 

projektet under 2007 ingick i Apache Incubator, det förstadie som alla donerade eller nyblivna 
project inom Apache Software Foundation genomgår. Sedan september 2007 är man ett fullskaligt 
Apache-project, med allt vad det innebär i form av stöd och infrastruktur [15].

Det är vår uppfattning att ServiceMix har en tillräckligt stabil grund för att finnas kvar på kort till 
mellanlång sikt (0-5 år). Man är dock i hög grad beroende av två externa entiteter, IONA 
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Technologies och Apache Software Foundation, och om någon av dessa skulle försvinna så är 

naturligtvis risken för avbräck i utvecklingen av ServiceMix påtaglig. Fördelen med projektet ur 
kontinuitetssynpunkt är att man ju är en implementation av en öppen standard, varför användare 
relativt enkelt kan migrera till andra implementationer ifall just ServiceMix skulle sluta att 
utvecklas.

Dokumentation: Det finns enligt våra efterforskningar ingen utgiven litteratur som enbart fokuserar 

på Apache ServiceMix. Dock tas produkten upp med visst fokus i “Service-Oriented Java Business 
Integration” (ISBN-13: 978-1847194404) av Binildas A Christudas, som har fått goda recensioner. 

Dokumentationen på ServiceMix hemsida håller varierande kvalitet. Det finns mycket av den, och 
ett antal nybörjarexempel och bra inledande tutorials, men i övrigt är relativt svårnavigerad och 
rörig. Tyvärr går den ej heller in på djupet på det sätt som vi skulle ha uppskattat, utan lämnar 

mycket orört. Exempelvis fick vi konsultera den automatiskt genererade JavaDoc-dokumentationen 
samt själva källkoden för att hitta information om hur de olika marshaling-klasserna fungerar, något 
som ju är relativt grundläggande vid inläsning av data. En annan brist med dokumentationen är att 
den inte tar något helhetsgrepp - många komponenter beskrivs relativt väl, men hur de kan kopplas 
samman med varandra tas inte upp lika tydligt.

Ease of use: Vi upplever att ServiceMix är en relativt enkel plattform att förstå sig på, när man väl 
har greppat JBI-koncepten. Den är lätt att ladda ner, installera och starta upp, och med hjälp av 
guiderna på websidan får man snabbt igång de inledande exemplen. Om man har erfarenhet av 
Maven sedan tidigare så går det sannolikt ännu snabbare. Problemet är dock när man tar stegen 
vidare förbi de helt triviala exemplen. Bristen på fungerande GUI-verktyg blir då en påtaglig 

nackdel. Att sitta och rita upp flowcharts med papper och penna vid sidan av skärmen är knappat en 
långsiktigt hållbar lösning för större projekt. Den röriga dokumentationen saktar också ner 
utvecklingen.

Vi lyckades få till stånd en enklare integration (beskriven i avsnittet om prestanda ovan) på två 
arbetsdagar, inklusive tiden det tog oss att sätta oss in i JBI, Maven och XSLT.

5.4 Studie av OpenESB
Kvalitet på utvecklingsverktyg: OpenESB distribueras tillsammans med IDE:n NetBeans, som är en 
mycket komplett miljö för utveckling, med stöd för många olika språk och verktyg. I distributionen 
ingår även applikationsservern GlassFish, i vilken OpenESB-komponenterna körs, samt ett urval av 
de vanligaste bindningskomponenterna för att konsumera respektive producera olika typer av data. 
GlassFish kan styras och ställas in ifrån en särskild vy i NetBeans, eller med hjälp av ett webbaserat  

gränssnitt.
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NetBeans är lättanvänt och har ett antal olika vyer som passar väl för utveckling av 

integrationslösningar. Framförallt är XML-stödet väldigt välutvecklat, med bra funktioner för att 
konstruera scheman, validera markup, och mappa om med hjälp av XSLT och XPath. Gränssnittet 
är intuitivt och överskådligt, med rätt information på rätt plats.

Figur 11 - Skärmavbildning av utvecklingsmiljön NetBeans.

Det finns i NetBeans färdiga mallar för ett antal olika typer av utveckling. ESB-funktionaliteten 
ligger under kategorin “SOA”, och där märks bland annat mallar för utveckling av tjänster för XSL-
översättning mellan olika XML-format, BPEL-mallar för affärslogik, och mallar för att packetera 
ihop projekt till körbara Service Assemblys.

Det enda negativa vi kan säga om utvecklingsmiljön är att felmeddelandena ifrån 
applikationsservern många gånger är något kryptiska och otydliga, vilket försvårar debugging.

EAI-mönster: Med hjälp av service enginen för BPEL, Business Process Execution Language, kan 
man orkestrera relativt avancerade flöden i OpenESB. BPEL har inte färdiga konstruktioner för 
olika vanliga mönster såsom exempelvis ServiceMix:s EIP eller Camel-moduler har. Istället 

konstruerar man sin affärslogik med hjälp av selectioner, iterationer och sekvenser. Variabler 
används, och dessa kan med hjälp av XPath-uttryck läsa data ur XML-meddelandena som skickas 
igenom BPEL-processen. Om en transformation eller annan behandling som exempelvis berikning 
med data från andra källor behövs, så kan man skicka ut meddelandet till en extern tjänst som gör 
just detta, med hjälp av så kallade Partner Links. En länge utredning om BPEL-språkets kapaciteter 
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och möjligheter att bygga mönster har vi tyvärr inte tid att genomföra. Vid en snabbare studie finner 

vi dock att i stort sett samtliga mönster beskrivna i [11] verkar vara möjliga att implementera.

Figur 12 - BPEL-mapparen i NetBeans och ett enkelt flöde.

Prestanda: För att testa plattformens förmåga att hantera stora volymer utav meddelanden så 

byggde vi en enkel integration där inlästa meddelanden transformeras (med hjälp av XSL) till ett 
nytt schema och sedan skrivs ut till disk. Sedan genererade vi 1000 identiska meddelanden, alla 
kopior utav en 80 KB stor beställningsfil från en av SYSteams kunder. Filen i sig självt kan vi 
förstås inte bifoga rapporten, men all kod inklusive XML-scheman är bifogad arbetet som bilaga 2. 
Dessa 1000 filer lästes in, transformerades om till ett enklare schema, och skrevs ut till disk igen. 

För att få ett stabilt medelvärde gjordes körningen tio gånger. 

Testet genomfördes även denna gång i vår testmiljö beskriven tidigare (CentOS 5 på VMware 
Fusion på Mac OS X, med en 2,2 GHz Intel Core2Duo och 2 GB RAM). Vid testtillfället kördes 
utvecklingsmiljön NetBeans och applikationsservern GlassFish.

OpenESB transformerade de 1000 meddelandena från 80 KB till 315 byte styck på i snitt 26,5 

sekunder. Tidtagningen startade när tangentbordstryckningen som utförde kopieringen av filerna till 
inputkatalogen gjordes, och slutfördes när GNOME rapporterade 1000 filer i outputkatalogen. 
Tiden är signifikant högre än den vi fick vid testning av ServiceMix. Där användes dock en enklare 
XSL-mall än vid detta test, så tiderna är inte rakt av jämförbara. Den här 
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genomströmningshastigheten ger en ungefärlig prestanda på 2000 meddelanden per minut i vår 

testmiljö, vilket i vårt tycke fortfarande är en god siffra.

Ett allvarligt problem uppdagades dock vid testningen - vid sådana här volymer så är det ett antal av 
meddelandena som inte passerar igenom felfritt. Något eller några i varje körning tenderade att få 
XSL-parsern att generera ett felmeddelande, fastän meddelandet var korrekt uppbyggt. Dessa 
felmeddelanden loggas i serverloggen och XML-meddelandena själva sparas i file binding 

connectorns tempkatalog, för senare behandling. Vi har inte haft tid att undersöka fenomenet 
närmare, men vi funderar på om det kan ha att göra med låsningar när flera samtidiga trådar 
försöker läsa en XML-fil ifrån disk. 

Plattformsstöd: OpenESB finns färdigpacketerat för Windows, Solaris, Linux och Mac OS X. 
Förutom x86-arkitekturen så stöds även Sparc under Solaris och PPC under Mac OS X med färdiga 

paket. Eftersom hela produkten är öppen så antar vi att det finns möjlighet att kompilera/köra den 
på ovanligare plattformar (Linux/PPC exempelvis) med viss ansträngning, men det är inte något 
som vi har testat.

Support: Utvecklarsupport för NetBeans och GlassFish (inklusive JBI-komponenterna inom 
OpenESB) finns att köpa ifrån Sun, till en kostnad om 250-550 USD per utvecklare och år (priserna 

varierar beroende på hur många produkter man vill ha stöd för). I detta ingår såväl användning och 
konfigurationssupport som rådgivning rörande applikationsarkitektur och best practices. Runtime-
support ingår dock ej. Supportkanalen är via epost, med upp till en arbetsdags svarstid.

Utöver Sun så listas det på OpenESB:s hemsida fyra partnerföretag, varav två presenteras som 
konsultbolag med fokus på utveckling av SOA och ESB-lösningar. 

Övervakning: Övervakningsmöjligheterna är goda, om man främst är ute efter statistik eller 
information om belastningsgrader, antal lästa filer och passerande meddelanden och liknande. 
Sådan information kan fås antingen via NetBeans-gränssnittet mot applikationsservern, eller direkt 
via GlassFish:s eget webbgränssnitt. 

Vill man däremot följa ett specifikt meddelandes väg igenom systemet så måste man läsa loggarna 

manuellt, alternativt konstruera sin Service Assembly så att meddelandekopior dumpas ut vid 
kritiska punkter. Detta är dock ingenting som görs automatiskt, utan något man själv får bygga.

Inputformat: OpenESB har ett mycket stort utbud utav så kallade “Binding Components” som 
används för att konsumera och producera data som sedan publiceras över bussen. Samtliga vanliga 
kommunikationsformer stöds, som bland annat JDBC, SMTP, RSS, Filer, MSMQ, JMS och 

naturligtvis SOAP. Bland de lite speciella formaten kan nämnas pluginer för CICS, HL7,  MQ 
Series, SAP och SWIFT.
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I vår testning har vi enbart prövat File Binding-komponenten, som används för att läsa in XML-filer 

direkt ifrån filsystemet. Vi fann att den fungerade hjälpligt. Den lider av vissa brister i 
dokumentationen som försvårade våra tester något, och har ju dessutom som tidigare beskrivits 
vissa problem vid stora volymer av meddelanden. Som standard stöder File BC:n enbart XML-filer, 
men man kan själv programmera egna encoder-klasser för att tolka andra typer av data om så 
önskas. Detta är dock inte trivialt, och kräver en hel del arbete. I framtida versioner av JBI-

standarden så kommer specifikationerna för encoders att förenklas [16].

Kontinuitet i utvecklingen: Sun sponsrar utvecklingen av OpenESB, NetBeans, GlassFish, och 
många andra komponenter i OpenESB-stacken. Utvecklingen går med en rasande fart - bara under 
examensarbetets gång har det kommit ett antal olika releaser av OpenESB-paketet. Dessutom har 
man precis börjat fokusera på den nya version 3, kallat “Project Fuji”, med ett antal förbättringar 

och nya idéer. OpenESB känns mindre beroende av något enskilt företag än de övriga undersökta 
plattformarna. Det finns en stor utvecklargemenskap och såväl mailinglistor som forum och wikis 
har mycket innehåll. Det är vår uppfattning att OpenESB kommer att leva vidare som projekt under 
den överskådliga framtiden.

Dokumentation: Det finns på OpenESB-projektets hemsida en kortfattad dokumentation för de 

vanligaste Binding Components och Services Engines, liksom en kort sammanfattning av hur man 
driftsätter OpenESB och använder JBI. Där finns även vissa mindre tutorials och exempel. Dock 
saknas det en helhetsdokumentation där de här olika delarna kopplas ihop och illustreras tydligare. 
Det är i vårt tycke en av projektets största brister, som orsakade mycket huvudvärk vid 
testkörningar och liknande, eftersom relativt enkla use cases och problem visade sig vara svåra att 

lösa. Eftersom utvecklingen av OpenESB gått så fort så finns det också olika dokumentationer för 
de olika versionerna, som inte alltid uppdaterats i tid, vilket innebär att olika delar av 
dokumentationen kan stå i strid med varandra.

Den inbyggda hjälpen i NetBeans-miljön skall ej heller underskattas. Där diskuteras SOA-
utveckling på ett lättillgängligt och smidigt sätt, med direkt återkoppling till GUI:t och IDE:ns 

funktionalitet.

Boken “Building SOA-Based Composite Applications Using NetBeans IDE 6” av Frank Jennings 
(ISBN: 978-1-847192-62-2) diskuterar OpenESB-komponenterna utförligt. Jennings är anställd av 
Sun i Bangalore [17].

Ease of use: Såväl utveckling som användning av OpenESB / GlassFish är väldigt enkelt. 

Utvecklingsmiljön är (som beskrivits tidigare) väldigt välbyggd och har gott om mallar och färdiga 
funktioner för de vanligaste typerna av operationer. Att driftsätta en Service Assembly är så enkelt 
som att högerklicka på dess projekt i IDE:n och välja “Deploy”, så sker allting automatiskt. Vid 
användning av bara själva servern, utan IDE installerat, så görs detsamma via webbgränssnittet med 
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några klick. När vi satt oss in i grundbegreppen så gick utvecklingen av vårt prestandatest väldigt 

fort. Allt som allt tog det oss ca två arbetsdagar att lära oss grunderna och implementera testet.

5.5 Studie av Mule
Kvalitet på utvecklingsverktyg: Det medföljer inga grafiska utvecklingsverktyg till Mule. För att 
redigera konfigurationer och komponenter använder man valfri textredigerare. Jobbet förenklas 
väsentligt om man har en texteditor med stöd för syntax highlighting av Java och XML, eftersom 
konfigurationsfilerna är i XML-format medan implementationerna av komponenterna (som kan 

kräva modifikation) naturligtvis är skrivna i Java.

Figur 13 - MuleIDE:s grafiska konfigurationsredigerare.

Det finns ett utvecklingspaket att ladda hem separat som heter MuleIDE. MuleIDE är ett antal 

pluginer för utvecklingsmiljön Eclipse, vilka är tänkta att förenkla utveckling och konfiguration av 
Mule. Tyvärr finns i skrivande stund enbart en utvecklar-milestone med stöd för den nya version 2.0 
av plattformen, och inte någon skarp version. Tyvärr är utvecklingsmiljön inte något stort stöd för 
vare sig administratörer eller utvecklare - Java-kod har Eclipse självt riktigt bra stöd för, och där 
tillför inte MuleIDE någonting nytt, och den grafiska vyn för att bygga konfigurationsfiler är riktigt 

dålig. Informationsflöden genom applikationerna går inte att visualisera, och i grund och botten är 
den här vyn bara ett grafiskt skal för att skriva in egenskaper för de olika komponenterna i, och 
ingenting mera. Det är tydligare att redigera XML-filerna manuellt.
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EAI-mönster: Mule använder så kallade “routers” för att skicka meddelanden mellan olika 

komponenter i systemet. Enligt dokumentationen så är funktionerna för routing baserade på 
behoven beskrivna i boken “Enterprise Integration Patterns”, och det verkar vid en första anblick 
som att en stor del av de vanligaste mönstren finns representerade. Illustrationen nedan är tagen ur 
dokumentationen för Mule 2 på webben.

Figur 14 - De medföljande router-modulerna i Mule 2.0.

Prestanda: Tyvärr hade vi inte möjlighet att genomföra prestandatestet med lyckade resultat i Mule.  
Vid varje enskild körning förlorades ca 5-15 meddelanden i systemet spårlöst. Programloggen gav 
vid handen att Apache Xalan, XSLT-tolken som XSL-transformern använder sig utav, kastat ett 

exception. Tiderna för att transformera 1000 skickade meddelanden med samma metod och XSL-
mall som vi använt vid testning utav OpenESB låg dock på ca 30-35 sekunder.

Plattformsstöd: Mule fungerar på samtliga plattformar till vilket det har porterats en Java VM. Vi 
har testat under Mac OS X, Windows Vista, samt CentOS 5, och inte haft några problem med någon 
av dessa. Man laddar hem samma binärdistribution oavsett vilken plattform man vill använda Mule 

på, något som vi tycker är mycket positivt då det kan tänkas förenkla testning och deployment när 
man inte behöver ta hänsyn till olika versioner av programvaran.

Support: Företaget MuleSource utvecklar och stöder Mule, och de tillhandahåller en speciell (icke 
gratis) Enterprise-version av programvaran till vilken man kan köpa till supportprenumerationer. 
Supporten innehåller såväl teknisk support på drift av Mule som stöd vid val av plattformar och 

arkitektur, och designval. Mule Enterprise Edition har även vissa verktyg för transaktionsspårning 
och så vidare, och är certifierad för ett antal olika mjuvaruplattformar. MuleSource tillhandahåller 
även utbildningar för administration respektive utveckling med Mule. Tyvärr finns inga 
prisuppgifter på MuleSources hemsida, utan man hänvisas till att ta kontakt med en säljare [18].
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Övervakning: Liksom ServiceMix och OpenESB så saknar Mule en inbyggd spårning och 

övervakning av meddelanden. Om man vill följa sina meddelandens väg igenom en integration så 
får man alltså därför anpassa sin integration och använda wiretap-routrar för att på de kritiska 
punkterna skicka ut kopior av meddelanden till disk eller annan loggningsapparatur. Det går inte att 
i efterhand, utan sådana här anpassningar, leta reda på ett enskilt meddelande som inte kommit 
fram, med mindre än att man faktiskt hittar ett felmeddelande i applikationsloggen som talar om 

vad som gått fel. Detta är förstås en nackdel om man är osäker på vilken del av integrationen det är 
som inte fungerar, eftersom det gör felsökning relativt komplex.

Inputformat: I Mule används så kallade “transports” för att definiera ändpunkter via vilka 
plattformen kommunicerar med omvärlden. Som standard medföljer ett stort antal moduler för 
detta, med stöd för bland annat Apache CXF, EJB, Email (SMTP/POP3/IMAP), filer, FTP, HTTP, 

JDBC, JMS, SOAP och XMPP. Intressant nog så använder inte Mule exklusivt XML-data på 
insidan såsom OpenESB och ServiceMix (båda JBI-implementationer) gör. Istället kan man välja 
helt fritt bland de olika Java-datatyperna och skicka meddelanden i allehanda format. 
Transformering mellan format görs med så kallade “transformers”, vilka man ofta får konstruera 
själv (ett litet grundset medföljer). CSV-stöd finns inte som standard, och för att tolka filer i sådant 

format krävs anpassning och bygge av egna transformers. Att bygga egna transformers verkar dock 
inte särskilt komplext.

Kontinuitet i utvecklingen: Core-teamet för Mule består idag av 16 personer. Hur många av dessa 
som är kopplade till MuleSource, företaget som enligt hemsidan står bakom Mule, framgår inte. 
Utvecklingen verkar fortgå i bra takt och version 2.0 av Mule släpptes relativt nyligen, med ett nytt 

konfigurationsramverk och stöd för Spring.

Dokumentation: För att ta del av den fulla dokumentationen på webben krävs att man registrerar ett 
konto. Detta är en relativt ovanlig metod i open source-världen, där information annars brukar delas 
fritt. När man väl har registrerat sig (vilket är gratis) så får man tillgång till viss dokumentation och 
ett antal exempel, vilka är tänkta att ge en bra startpunkt för att utveckla med Mule. Denna 

dokumentation är även nedladdningsbar som PDF:er, men då dokumentationswebbplatsen är en 
wiki som uppdateras regelbundet så rekommenderas att man använder den istället. Det krävs dock 
ingen registrering för att ladda ner PDF-versionerna av dokumentationen.

Även om dokumentationen är lättillgänglig och kanske kan utgöra en grund för att börja utveckla 
med Mule så upplever vi att det här, liksom med OpenESB, finns en viss spretighet i det hela. Det 

finns ingen tydlig överblick och ingen sammanslagen manual som beskriver allt, utan istället får 
man klicka runt och spendera relativt mycket tid på att leta reda på rätt information, snarare än att 
faktiskt läsa vad man funnit. Dessutom är tyvärr stora delar av dokumentationen inte ännu 
färdigställd för den nya version 2 av Mule, och de delar som skall vara klara för den nya versionen 
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emotsäger ibland varandra vad gäller konfigurationssyntaxer. Tyvärr kan vi inte ge 

dokumentationen något bra betyg.

Vi har inte funnit någon traditionellt inbunden litteratur i pappersform som direkt refererar till Mule.

Ease of use: Mule profilerar sig som en enklare och smidigare integrationslösning än de stora 
komplexa JBI-alternativen. Det kan nog ligga mycket i det, för såväl konfigurationen av 
komponenter som implementationerna av dessa i kod är relativt enkla att förstå. Det är ingen hög 

abstraktionsnivå här, utan saker och ting fungerar relativt intuitivt på det övergripande planet. Det är 
i genomförandet som det brister, bland annat på grund av dåliga utvecklingsverktyg och undermålig 
dokumentation. Vi hoppas att de här bristerna kan åtgärdas i kommande versioner, och man får ju ta 
viss hänsyn till att det nyss kommit en ny version av produkten med stora ändringar inom just 
konfigurationen. 

Vi lyckades som sagt inte genomföra en helt fungerande implementation av vårt prestandatest med 
Mule, på grund av de uppdagade bristerna i tillförlitlighet. Utvecklingen till någonting som borde 
ha fungerat tog dock ca 3 arbetsdagar.
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6. Resultat
6.1 Slutsatser
Under testningen av de tre olika plattformarna har vi stött på betydande brister som delas av flera av 

dem. Dessa brister är i vårt tycke och med utgångspunkt från SYSteams kravbild allvarliga nog för 
att inget av systemen skall kunna ersätta BizTalk Server rakt av. Det var dock inte heller målet med 
arbetet att finna en sådan ersättningsprodukt.

En av de främsta bristerna handlar om dokumentationen, som för alla tre alternativen är väldigt 
dålig vid jämförelse med exempelvis MSDN eller Microsoft-källor. Ofta så har den sådana problem 

som att den är spridd på olika webbplatser, inte helt up-to-date/färdig, saknar grundläggande 
information, ger fel information, eller helt enkelt är väldigt opedagogiskt skriven. Vid jämförelse ter 
sig det kursmaterial vi fått tillgång till för BizTalk Server väldigt positivt.

En annan brist som delas av alla de testade systemen är att de saknar duglig spårning av enskilda 
meddelanden. Samtliga plattformar har förvisso stöd för statistik och olika typer av aggregerade 

data, men ingen av dem har möjlighet att på samma sätt som BizTalk spåra ett enskilt meddelandes 
väg igenom de olika delkomponenterna i integrationen. När ett meddelande skulle kunna vara en 
faktura eller en order rörande belopp på tiotusentals kronor så är det naturligtvis extremt viktigt att 
alla meddelanden kommer fram som de skall, eller kan spåras exakt. Det förenklar dessutom 
utveckling och testning av integrationer att kunna se exakt var i systemet meddelanden fastnar. Med 

de öppna alternativen är man hänvisad till att rota runt i loggar, hitta felkoder, och slå upp dessa i 
diverse olika dokumentationer för att ens räkna ut vilken delkomponent som krånglat. Det hela är 
mycket mer frustrerande än i Microsofts miljö.

Ytterligare brister som bör nämnas är frånvaron utav fungerande GUI-verktyg för utveckling 
(ServiceMix, Mule), samt oförmågan att hantera CSV-formaterat data (OpenESB, Mule). Det 

förstnämnda kan man jobba runt med hjälp av byggverktyg som exempelvis Apache Maven, som ju 
vissa IDE:er har gott stöd för. Det sistnämnda kan lösas genom en kombination av flera plattformar 
(diskuterat utförligare under rubriken “Ytterligare diskussioner”). Båda dessa work-around 
lösningar har dock nackdelar inom områden som komplexitet, prestanda och användarvänlighet, 
och de är i vårt tycke suboptimala lösningar på problem som systemen själva borde ha hanterat.

Tabellen nedan sammanfattar resultaten från jämförelserna av de tre systemen. I tabellen så har 
varje parameter tilldelats ett poängvärde mellan 1 och 3, där 1 är sämsta och 3 är bästa resultat.

ServiceMix OpenESB Mule

Utvecklingsverktyg 1 3 1

EAI-mönster 3 3 3
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ServiceMix OpenESB Mule

Prestanda 3 2 1

Plattformsstöd 3 3 3

Support 2 3 2

Övervakning 2 2 2

Inputformat 3 2 2

Kontinuitet 3 3 2

Dokumentation 1 2 1

Användarvänlighet 2 3 2

Summa: 23 26 19

Tabell 1 - Sammanfattning av gjorda jämförelsers resultat.

Som synes är OpenESB det system som har fått bäst poängsumma och alltså sammantaget blir vår 
rekommendation till uppdragsgivaren. OpenESB är som sagt inte en BizTalk-ersättare, men kan 
sannolikt vara ett väl så dugligt komplement för mindre kundinstallationer.

Under arbetets gång har alltså två huvudsakliga slutsatser nåtts:

1) Inget av Open Source-alternativen är en fullvärdig ersättare för Microsoft BizTalk Server. Detta 
var halvt om halvt väntat vid inledningen av projektet.

2) Av de testade systemen så är OpenESB det som är bäst lämpat för SYSteams behov.

6.2 Frågeställningar och mål
Det angivna målet med arbetet var att kunna presentera SUAB med en rekommendation på ett Open 
Source-licensierat integrationssystem för att komplettera BizTalk med vid vissa mindre 

installationer. Alternativt, om så ej gick att göra, att motivera varför vi inte kan rekommendera 
något av de system vi testat. 

Vi har funnit att OpenESB är en bra produkt för att hantera den typen av scenarion som tagits upp i 
frågeställningen och rekommenderar därför detta system. Vi har därmed i vårt tycke uppnått det för 
arbetet uppställda målet.

6.3 Ytterligare diskussioner
Ett problem som vi som sagt har upplevt med såväl OpenESB som Mule, var att det inte fanns 
något inbyggt stöd för CSV-formaterat tabulärdata. Oftast kanske man istället kan läsa tabulärdatat 
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direkt ifrån databasen med hjälp av JDBC (som båda systemen har stöd för), men i de fall så inte är 

möjligt så ställer det här förstås till det. Om man då inte heller har tid eller möjlighet att utveckla en 
transformer/encoder för att tolka CSV men ändå vill kunna läsa sådana filer, så har vi funderat kring 
en lösning. Ett av de system som vi och SUAB tidigt i urvalsprocessen tittade på, innan vi bestämt 
oss för de tre testsystemen, hette Jitterbit. Det systemet var ett väldigt enkelt och litet verktyg för att 
läsa in och omforma data. Tyvärr hade det inget som helst stöd för orkestrering eller mer komplexa 

scenarier, varför vi förkastade det. Som liten förprocessor innan exempelvis ett OpenESB-system 
skulle det dock fungera ypperligt. Jitterbit kan transformera CSV-data till XML, som sedan 
OpenESB kan läsa in och transformera vidare. Jitterbit är också Open Source och det innebär alltså 
inga extra licenskostnader. Programmet kör på Windows eller Linux och kräver Java-stöd (vilket 
man ju ändå har installerat på systemet för att kunna köra OpenESB) samt en installation av Open 

Source databas-motorn PostgreSQL.

Under arbetets gång så har mycket tid lagts på att studera standarder och format. Det tycks oss som 
att den gemensamma utvecklingen av sådan nödvändig infrastruktur är något som kan vara mycket 
behjälplig vid utveckling och implementation av integration. Exempelvis slår det oss hur JBI-
komponenter från olika leverantörer skall kunna bytas eller interagera med varandra utan vidare 

anpassningar. Vi hoppas därför att den framtida utvecklingen inom området kommer att gå mera åt 
JBI-hållet än åt det traditionella proprietära broker-hållet. 

En annan sak vi har noterat är att det verkar finnas en stor mängd EAI/ESB-produkter på 
marknaden utöver BizTalk. Många av dessa stöder eller bygger på JBI och BPEL. Vid ett 
gruppmöte på SUAB där Oracles system presenterades så blev vi positivt överraskade av den höga 

kvalitet produkten verkar hålla, och vi noterade också hur mycket “tänket” i den påminner om 
NetBeans/OpenESB. Produkten kostar dock betydligt mer än BizTalk, och är alltså utanför det här 
projektets område.
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