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2.6 SVEBAR serverapplikation 

Tjänsten ”AutoImport” är en tjänst (service) i Windows som nyttjar en wrapper som 
möjliggör att en java jar-fil kan exekveras som en tjänst. 
Den exekverbara filen (AutoImport.jar) innehåller samtliga nödvändiga klassbibliotek för 
att kunna köras. 
Översiktligt kan tjänsten sägas köra 4 st. huvudprocesser: 
- Normal import. Detta sker 1 gång / dygn. Standardvärde är att detta sker kl. 01:00. 

Import-processen läser in xml-formatterade filer och efter ett antal kontroller sparas 
data ned i databasen. 

- Filterkontroll. Detta sker 1 gång / dygn efter import. 
Filterkontrollen går igenom samtliga upplagda filter, och utifrån resultatet i 
genomgång, produceras ett antal rapporter. 

- Mail-utskick. Detta sker 1 gång / dygn efter filterkontroll. 
Efter genomförd filterkontroll genereras ett antal mail, som skickas till mottagare 
specificerade för varje lab. 

- Återkontroll. Detta sker 2 gång / dygn med 12 timmars mellanrum som standard. 
Felaktiga importer, beroende på exempelvis ”felaktig” information eller information 
som SVEBAR inte känner igen, sparas ned i separat katalog. Dessa kontrolleras igen 
med jämna mellanrum. 

2.6.1 Filstruktur 
Vid installationen av SVEBAR skapas den filstruktur som skall användas av server-
tjänsten. 
- C:\Arbis_auto_import\archive: I denna katalog ligger redan importerade och 

godkända filer från labben. 
- C:\Arbis_auto_import\bin: Här ligger bl.a. binären för wrapper-applikationen (som 

medger att java jar-fil kan exekveras som en tjänst).  
- C:\Arbis_auto_import\conf: I denna katalog ligger konfigurationsfilen som används 

vid installation av tjänsten. Se även kapitel 4.7.3 
- C:\Arbis_auto_import\faulty: I denna katalog läggs filer som ej gått igenom 

importen utan att generera något fel. 
- C:\Arbis_auto_import\keys: Denna katalog används ej f.n. men kan komma att 

nyttjas om man använder sig av RSA-nycklar vid kryptering. 
- C:\Arbis_auto_import\lib: Här ligger bl.a. jar-filen som är själva server-tjänsten. 

Det är denna fil som exekveras. 
- C:\Arbis_auto_import\logs: Innehåller loggfiler som genereras av SVEBAR. 
- C:\Arbis_auto_import\reports: I denna katalog (med underkataloger) genereras 

rapportfilerna, som labben sedermera hämtar.  
- C:\Arbis_auto_import\temp: Denna katalog används av systemet för att bl.a. skapa 

temporära filer. 
- C:\Arbis_auto_import\upload: Denna katalog används av labben för att sända in 

labbfiler. SVEBAR läser alltså in filer från denna katalog. 
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2.6.2 Konfiguration 
I katalogen C:\Arbis_auto_import\conf finns en konfigurationsfil som heter 
”wrapper.conf”. I denna fil finns ett antal parametrar som kan ställas in för server-
tjänsten: 
#******************************************************************** 
# Application Properties 
#******************************************************************** 
 
# Application parameters.  Add parameters as needed starting from 1 
# parameter 1 shall always be se.st.arbis.auto.Starter 
# parameter 2 can be :  
# "normal" : Normal operation 
# "debug_1": Start import of files after 1 second. No mails sent 
# "debug_2": Start EW check after 1 second. No mails sent. 
# "debug_3": Start import after 1 sec, EW-check after 1 min. No mails sent 
# parameter 3 is path to system environment files 
# parameter 4 is path to database environment file 
# parameter 5 is smtp port number 
 
wrapper.app.parameter.1=se.st.arbis.auto.Starter 
wrapper.app.parameter.2=normal 
wrapper.app.parameter.3=C:/Tomcat6.0.32/webapps/svebar/WEB-INF/classes/conf 
wrapper.app.parameter.4=C:/Tomcat6.0.32/webapps/svebar/WEB-INF/classes/conf/db 
wrapper.app.parameter.5=25 

 
- Parameter 1: Skall alltid vara se.st.arbis.auto.Starter  
- Parameter 2: Skall vid normal drift vara normal. Om man behöver testa olika 

funktionaliteter kan denna parameter sättas till debug_1, debug_2, eller debug_3.  
- Parameter 3: Skall peka på katalog där konfigurationsfilerna för SVEBAR finns. I 

normalfallet skall denna vara C:/Tomcat6.0.32/webapps/svebar/WEB-INF/classes/conf  
- Parameter 4: Skall peka på katalog där konfigurationsfilen för databaskopplingen finns. 

I normalfallet skall denna vara C:/Tomcat6.0.32/webapps/svebar/WEB-INF/classes/conf/db  
- Parameter 5: Detta anger vilken smtp (mail) port som skall användas vid utskick av 

mail-rapporter. 

2.6.3 XML-specifikation importfil 
 
Fil som exporteras från labb skall följa ett antal specifikationer för att SVEBAR skall 
acceptera filen som giltig. 
Nedan specificeras utformningen på den xml-formatterade textfilen: 
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Filens namn skall vara enligt följande: 
<Lab>_<ÅÅÅÅMMDDHHMMSS.xml 
Exempelvis: 
SE110_20110908001030.xml 

                                                 
 
1 Exportfilen innehåller fram till och med <Species> mikroorganism </Species> alltid lika många poster. Härefter kan den 
vara tom (om ODLING=NEGATIV) eller innehålla många ytterligare poster (ett eller många ANTIBIOTIKA). 
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2.6.3.1 Exempel 

Nedanstående utdrag skulle kunna utgöra en fil skickad från lab. Denna består av 2 st 
isolat, där det första är negativt, och det andra innehåller både art och antibiotikum. 
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2.6.4 Starta/stoppa tjänst 
Vid en normal installation läggs den upp som en tjänst och kan startas och stoppas via 
tjänstehanteraren. 
 
 


