
 

Institutionen för datavetenskap 
Department of Computer and Information Science 

Examensarbete 

Utvärdering av installationsverktyg för Windows 

av 

Martin Virdung 

LIU-IDA/LITH-EX-A--10/025--SE 

 2010-06-17 

 
Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping, Sweden 

Linköpings universitet 

581 83 Linköping 





 

Institutionen för datavetenskap 
Department of Computer and Information Science 

Examensarbete 

Utvärdering av installationsverktyg för Windows 

av 

Martin Virdung 

LIU-IDA/LITH-EX-A--10/025--SE 

 2010-06-17 

 

 

 

Handledare: Kristian Sandahl 

Examinator: Kristian Sandahl 
 

Institutionen för dataetenskap 

Linköpings universitet 

581 83 Linköping 





v 

Abstract 

A customer of Sekonden IT is to replace the current setup authoring process for a program 

called PropCalc with a new process based on a setup authoring tool with high quality and 

usability. 

The report aims at present a suitable setup authoring tool for PropCalc by making use of a 

structured evaluation process evaluate the setup authoring tools on the market. 

Olof Næssén presents a process for evaluating web frameworks for Java in his thesis 

Utvärdering av webbramverk för Java. The evaluation process is adapted in the report to 

generally suit evaluation of software. After adjustment to the evaluation process an evalutaion 

is performed evaluating the currently available setup authoring tools. 

The evaluation will show that the most suitable candidate for PropCalc is InstallShield 

Premier but that the candidate that is finally chosen is WiX. 

 
 
 
Sammanfattning 

En kund till Sekonden IT vill ersätta nuvarande installationsförfarande för ett program kallat 

PropCalc med ett nytt förfarande byggt på ett högkvalitativt installationsverktyg med hög 

användbarhet. 

Rapportens syftet är att genom att använda sig av en strukturerad utvärderingsprocess 

genomföra en utvärderinga av tillgängliga installationsverktyg på marknaden och därmed 

kunna presentera en lämplig kandidat. 

Olof Næssén presenterar i sitt examensarbete Utvärdering av webbramverk för Java en 

utvärderingsprocess för webbramverk. Denna utvärderingsprocess anpassas i rapporten för att 

kunna utvärdera mjukvara generellt. Efter anpassning utförs en utvärdering av tillgängliga 

installationsverktyg. 

Utvärderingen resulterar i att den kandidat som är mest lämplig för PropCalc är Installshield 

Premier men att den kandidat som slutgiltligen väljs är WiX. 
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Kapitel 1   

Inledning 

Följande kapitel ger en bakgrund till rapporten och presenterar dess syfte. Vidare presenteras 

metoden som användes. Slutligen ges en översiktlig beskrivning av rapportens resterande 

innehåll. 

1.1 Bakgrund 

Sekonden IT hjälper sedan några år tillbaka en kund med vidareutveckling av ett 

beräkningsverktyg för dimensionering av propellrar och liknande produkter kallat PropCalc. 

Kunden har själv utvecklat programmet från grunden och det har utvidgats i etapper. Systemet 

har i sin nuvarande form funnits sedan mitten av 90-talet. Programmet finns i några olika 

versionen för olika delar av kundens organisation. Likaså används systemet dels inne på 

företaget men även ute på fältet hos säljare.  Systemet utvecklas kontinuerligt med nya delar 

och uppdateringar sker ofta upp till ett par gånger i veckan. 

Installationsprogrammet som nu finns för systemet är egenutvecklat och kommer ifrån 

systemets barndom.  Installation innebär i nuläget i stort sett att filer kopieras från företagets 

nätverk till den lokala datorn. Beroende på typ av installation kopieras olika stor mängd av 

filerna. Om en uppdatering måste ske behövr hela installationen göras om helt. En 

installationskonfiguration definieras av textfiler som måste ändras manuellt vid 

uppgraderingar. Detta medför en del jobb för IT-avdelningen och utvecklare vid framtagning 

av ny installationskonfiguration.  

Kunden vill ersätta nuvarande installationsförfarande och konfigurering med ett nytt 

förfarande byggt på ett högkvalitativt installationsverktyg med hög användbarhet. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är tredelat och kan ses som ett huvudsyfte som är beroende av att övriga 

syften uppfylls för att självt kunna uppfyllas. 
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Första delsyftet är att ta fram en anpassning av utvärderingsprocessen för webbramverk som 

presenteras i Næsséns examensarbete till att generellt bli en utvärderingsprocess av mjukvara 

i allmänhet och installationsprogram i synnerhet. 

Det andra delsyftet är att genomföra en utvärdering av installationsverktyg baserat på 

utvärderingsprocessen som togs fram i första delen. 

Det tredje syftet, vilket också är huvudsyftet, är att ta fram ett förslag på installationsverktyg 

som bäst lämpar sig för att ersätta nuvarande installationsförfarande för programmet 

PropCalc. 

1.3 Metod 

Arbetet inleddes med att kartlägga de viktigaste egenskaperna ett nytt installationsverktyg för 

PropCalc skulle besitta. Utifrån det genomfördes litteraturstudier kring de för resten av arbetet 

aktuella områdena. Den litteratur som studerades behandlade kvalitet och användbarhet, 

installationsverktyg och Windows Installer samt Næsséns utvärderingsprocess för 

webbramverk. 

Utifrån erfarenheten av litteraturstudien och med hänsyn till kraven på PropCalc togs en 

anpassning av Næsséns utvärderingsprocess fram. 

Efter att en anpassning tagits fram genomfördes en utvärdering av installationsverktyg som 

ledde fram till att ett installationsverktyg valdes och presenterades som förlag på nytt 

installationsverktyg för PropCalc. 

1.4 Disposition 

Kapitel 1  – Inledning 

Presenterar rapportens bakgrund, syfte och metod. Innehåller även en översiktlig beskrivning 

av rapportens resterande innehåll. 

Kapitel 2  – Teoretisk bakgrund 

Presenterar en teoretisk bakgrund till de områden och begrepp som rapporten berör. Kapitlet 

inleds med en presentation av Næsséns utvärderingsprocess. Vidare beskrivs 
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installationsverktyg och processen att installera och distribuera programvara samt kvalitet och 

användbarhet. 

Kapitel 3  –  Utvärderingsprocessen 

Presenterar den utvärderingsprocess som erhållits efter anpassning av Næsséns 

utvärderingsprocess av webbramverk. Kapitlet belyser speciellt de ändringar och tillägg som 

gjorts.  

Kapitel 4  – Utvärderingen 

Beskriver den realisering av utvärderingsprocessen som gjorts. Kapitlet presenterar alla de 

förutsättningar och krav som fanns på utvärderingen och installationsverktygen. 

Kapitel 5 – Resultat 

Presenterar resultatet av utvärderingen. Kapitlet redovisar alla delresultat från stegen i 

utvärderingen samt de avgöranden som gjorde att kandidater gallrades bort. 

Kapitel 6  – Slutsats och diskussion 

Diskuterar Utvärderingsprocessen, utvärderingen samt resultatet från utvärderingen. 

Presenterar även förslag till vidareutveckling av utvärderingsprocessen. 
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Kapitel 2   

Teoretisk bakgrund 

I följande kapitel beskrivs rapportens teoretiska bakgrund. Kapitlet inleds med en presentation 

av Næsséns utvärderingsprocess. Vidare beskrivs syftet och funktionaliteten hos 

installationsverktyg och processen att installera och distribuera programvara. De två sista 

avsnitten behandlar begreppen kvalitet och användbarhet. 

2.1 Næsséns Utvärderingsprocess 

I examensarbetet ”Utvärdering av webbramverk för Java”  (1) beskriver Olof Næssén den 

utvärderingsprocess som togs fram för examensarbetet. Utvärderingsprocessen består av olika 

steg som bygger upp en utvärdering. Stegen kan genomföras flera gånger med olika djup och i 

olika ordning för att kunna effektivisera och som helhet få större djup i utvärderingen. Vissa 

steg, så som Förundersökningen och valet, har dock en fast plats i utvärderingen. De olika 

stegen kombineras ihop till en realisering av utvärderingsprocessen som är anpassad för 

ändamålet med utvärderingen. Nedan beskrivs de olika stegen av vilka utvärderingsprocessen 

byggs upp. 

2.1.1 Gallringar 

För att kunna få en omfångsrik utvärdering utan att förlora i djup och effektivitet behövs 

mängden kandidater som utvärderas begränsas under utvärderingens gång. Gallringssteget är 

till för att vid en given tidpunkt i utvärderingen sortera ut de kandidater som bäst uppfyller de 

ställda kraven och som ska fortsätta utvärderas. Steget kan läggas in flera gånger i 

utvärderingen för att successivt minska ner antalet kandidater. Om antalet kandidater från 

början är få kan steget utelämnas. (1 s. 22) 

2.1.2 Implementationer 

Vissa steg i utvärderingsprocessen såsom komplexitetsmätningen och effektivitetsmätningen 

kräver någon form av resultat från kandidaterna att utföra mätningar på. Syftet med 
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implementationssteget är att producera ett resultat vilket kan användas som ingående 

mätobjekt i utvärderingens övriga steg. Implementationssteget innebär att kandidaterna 

används för att framställa likvärdiga resultat från kandidaterna. Implementationen ska således 

vara sådan att det går att få jämförbara resultat från samtliga kandidater. En avvägning bör 

göras hur stor implementationen ska vara för att tillgodose behovet hos efterföljande 

undersökningar. Implementationsprocessen bör även så långt som möjligt spegla hur det är 

tänkt att arbete med kandidaten. (1 s. 22) 

2.1.3 Förundersökningen 

Första steget i en utvärdering är att se över vilka kandidater som finns tillgängliga. 

Förundersökningens syfte är att ta fram så många, för utvärderingen intressanta, kandidater 

som möjligt. Förundersökningen är viktig och bör pågå tillräckligt länge för att fånga upp de 

mest intressanta kandidaterna. En avvägning bör göras om hur mycket tid som ska läggas på 

förundersökningen och risken att missa kandidater som kan vara intressanta för utvärderingen. 

(1 s. 23) 

2.1.4 Popularitetsmätningen 

Om ett stort antal kandidater erhålls från förundersökningen kan en popularitetsmätning 

användas för att tidigt i utvärderingen snabbt kunna rensa ut mindre intressanta kandidater. 

Populariteten hos kandidaterna anses spegla dess inneboende generella kvalitéer och funktion. 

En produkt med många användare anses besitta fler önskvärda kvalitéer. (1 s. 23) 

2.1.5 Dokumentationsgranskningen 

I dokumentationsgranskningen granskas den dokumentation som finns tillgänglig för 

kandidaterna. All typ av dokumentation kan innefattas i granskningen. Hur väl kandidaten är 

dokumenterar anses också visa på hur mogen kandidaten är. Finns det tryckt dokumentation 

anses det vara fördelaktigt för kandidaten. (1 s. 24) 

2.1.6 Funktionsgranskningen 

I funktionsgranskningen undersöks vilken önskvärd funktionalitet som kandidaterna ska 

besitta. För att kunna genomföra funktionsgranskningen behövs först en specifikation . 

Funktionalitet som tas upp i specifikationen jämförs sedan med funktionalitet som 

kandidaterna tillhandahåller. Funktionalitet kan viktas så att vissa funktioner anses som 

viktigare än andra. Granskningen kan genomföras ytligt genom att studera dokumentation och 
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specifikation om kandidaterna för att se vilken funktionalitet som stöds. Alternativt kan 

funktionaliteten undersökas vid en implementation genomförd med kandidaten. (1 s. 24) 

2.1.7 Komplexitetsmätningen 

För att minska beroendet av en specifik kandidat eller förändringar i en kandidat är det viktigt 

att kandidaten medför så lite komplexitet som möjligt. Komplexitetsmätningen är till för att 

mäta komplexiteten hos kandidaterna så att det slutgiltiga valet har så låg komplexitet som 

möjligt. Komplexitetsmätningen förutsätter att det finns en produkt att mäta på. En 

implementation krävs således för var kandidat som komplexitetsmätningen ska utföras på. (1 

s. 25) 

2.1.8 Tidseffektivitetsmätningen 

Den tid som det går åt vid användning av respektive kandidat mäts i 

tidseffektivitetsmätningen. Att en kandidat inte tar för mycket tid i anspråk vid användning är 

önskvärt. För att kunna genomföra en tidseffektivitetsmätning krävs det att en implementation 

görs. I fallet med tidseffektivitetsmätningen så är det själva implementationsprocessen som 

mäts och inte resultatet från implementationen. (1 s. 25) 

2.1.9 Effektivitetsmätningen 

Vid effektivitetsmätningen mäts hur effektivt kandidaterna löser den föreskrivna uppgiften. 

Vad som är mest effektivt beror på vad som utvärderas och vad som är viktigt i dess specifika 

kontext. För att kunna genomföra en effektivitetsmätning krävs något att mäta på. En 

implementation för respektive kandidat kan generera mätdata till effektivitetsmätningen. (1 s. 

26) 

2.1.10 Valet 

Det slutgiltiga steget i utvärderingsprocessen är valet. De utvärderingsdata som samlats i de 

tidigare genomförda stegen sammanställs här och ställs mot varandra. Den kandidat som bäst 

motsvarar de i utvärderingen ställda krav kan utläsas ur sammanställningen. Utöver de 

objektiva data som utvunnits ur granskningsstegen fås också subjektiva data kring 

kandidaterna. Subjektiva data ska inte förkastas utan ska även tas i beaktning när valet görs. 

Subjektiva data som inte innefattas i någon granskning ska ändå ses som viktiga eftersom de 

anses spegla någon typ av kvalité för användarna av kandidaterna. (1 s. 26) 
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2.2 Installationsprocessen 

Processen att installera programvara innehåller ett flertal olika aktiviteter. Följande aktiviteter 

beskrivs i A characterization Framework for software deployment technologies  (2). Olika 

aktiviteter är beroende av varandra. Förhållandet mellan de olika aktiviteterna visas i Figur 1: 

Aktiviteter i installationsprocessen som efter omarbetning är hämtad från A characterization 

Framework for software deployment technologies  (2 s. 5). 

Utgivning

Pensionering

Installation

Aktivering

AvinstallationAnpassning

Uppgradering

Avaktivering

AnnonseringPaketering

KonfigureringÖverföring

KonfigureringÖverföring

 

Figur 1: Aktiviteter i installationsprocessen 

2.2.1 Utgivning 

Utgivningsaktiviteten är den aktivitet som knyter ihop utvecklingen av en programvara med 

installationen av densamme. Det innebär att all information och data som behövs i övriga 

aktiviteter i installationsprocessen samlas in och sammanställs. Utgivningsaktiviteten 

innehåller två underaktiviteter, Paketering och Annonsering. (2 s. 3) 
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Paketering innebär att alla komponenter som behövs för att programvaran ska fungera samlas 

i ett paket. Det gäller såväl utvecklade komponenter som externa komponenter som krävs för 

att programvaran ska fungera. För att underlätta vid paketering kan ett installationsverktyg 

användas. 

Annonsering innebär de åtgärder som behövs för att sprida information om programvaran, 

dess krav och installationsförfarande. 

2.2.2 Installation 

Installation är den aktivitet som gör en programvara körbar på plats hos den tilltänkta 

användaren. Aktiviteten innehåller två underaktiviteter, överföring och konfigurering. 

Överföring innebär att paketet innehållande programvaran flyttas till den tilltänkta 

användarens miljö. Konfigureringsaktiviteten färdigställer systemet så att programvaran blir 

körbar för användaren. Filer som behövs flyttas till rätt plats och konfigurering av system och 

programvara utförs så att programvaran blir körbar. (2 s. 4) 

2.2.2.1 Installationsbegrepp 

Följande avsnitt förklarar en del begrepp inom området installation. 

Installationsprogram  är ett program som sköter installationen av programvaran. 

Installationsprogrammet finns inkluderat i installationspaketet och paktetet är formaterat för 

ett specifikt installationsprogram. Installationsprogrammet hanterar installerade filer och kan 

sköta avinstalleringen. (2 s. 12) 

Pakethanterare är en del av operativsystemet och inkluderas därmed inte i installationspaket. 

Pakhethanteraren kan hantera  installation av många paket och sparar information på en 

central plats. Pakethanterare kan ofta även hämta paket från ett annat system. (2 s. 12) 

En Bootstrapper är ett program som kan sköta installation eller uppgradering av 

pakethanterare eller installationsprogram om detta skulle behövas innan en installation. Även 

andra komponenter som är förutsättningar för att den installerade programvaran ska fungera 

kan installeras med en bootstrapper. (3) 

Tyst installation  innebär att installationen sker utan någon visuell återkoppling till 

användaren och kräver ingen interaktiv återkoppling från användaren. (3) 
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Installation utan tillsyn innebär att installationen ger återkoppling till användaren men att 

användaren inte behöver interagera med systemet under installationen. (3) 

Ren installation innebär att installationen uppför sig på ett bra sätt så att systemet inte försätts 

i ett instabilt läge. Det innebär även att installationen inte lämnar kvar filer eller resurser utan 

att städa upp efter sig. Vid avinstallation gäller att systemet ska återställas till ett sådant läge 

att allt som installerats vid installationstillfället har tagits bort och att konfigureringar som 

utfördes under installationen har återställs. (3) 

GUID, Global Unique Identifier – Global unik identifierare är ett 128bitars heltal vars syfte är 

att unikt kunna identifiera olika objekt. Ett GUID representeras som en 32 bokstäver lång 

sträng av hexidecimala tal. Begreppet är inte unikt för installationsdomänen utan används 

även i andra tillämpningar (4). 

2.2.3 Aktivering 

Aktivering innebär att den installerade programvaran startas och körs. (2 s. 4) 

2.2.4 Deaktivering 

Deaktivering är inversen av aktiviering och innebär att körningen av programvaran avslutas. 

(2 s. 4) 

2.2.5 Uppgradering 

En förutsättning för uppgraderingsktiviteten är att programvaran finns installerad på ett 

system. Är den förutsättningen uppfylld så utförs förändringar på programvaran. Liksom 

Installationsaktiviteten innehåller uppgraderingsaktiviteten underaktiviteterna Överföring och 

Konfigurering. Överföringen förflyttar uppgraderingspaketet till användarens miljö och 

konfigureringen färdigställer systemet inför återaktivering. (2 s. 4) 

2.2.6 Anpassning 

Anpassning innebär att programvaran anpassas till lokala förutsättningar i användarens miljö. 

Detta står i kontrast till uppgraderingar som sker på initiativ av utgivaren av programvara. (2 

s. 4) 
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2.2.7 Avinstallation 

Avinstallation innebär att programvaran tas ur drift och tas bort ifrån användarens system. 

Aktiviteten kan även innebära att externa komponenter behöver konfigureras om. (2 s. 5) 

2.2.8 Pensionering 

När en programvara inte längre stöds av tillverkaren pensioneras programvaran. Aktiviteten 

innebär att tillverkaren annonserar att programvaran slutar att stödjas till berörda parter. (2 s. 

5) 

2.3 Installationsverktyg 

Installationsverktyg är en typ av program som används vid paketering av programvara. Olika 

programvaror har olika behov vad gäller målsystemets konfiguration och uppbyggnad. Vissa 

programvaror behöver ingen konfiguration och kräver endast en viss filstruktur. I det fallet 

skulle det räcka med att packa ihop filerna i en komprimerad fil för att sedan packa upp 

filerna på målsystemet vid installationen. Programvaror som kräver mer konfigurering 

behöver en mer sofistikerad  installationsprocess och då tar man ofta hjälp av ett 

installationsverktyg. 

2.3.1 Användningsområde 

Installationsverktyg används i paketeringsdelen av utgivningsfasen. Utvecklare av 

installationspaket använder sig av installationsverktyg för att bygga installationspaket  i. 

Installationsverktygen har ofta grafiska gränssnitt som förenklar utvecklingen. Beroende på 

hur avancerat ett installationsverktyg är kan det förutom att producera installationspaket även 

producera uppgraderingspaket. Utöver det inkluderas ofta även en bootstrapper för 

installation av externa beroenden. Installationspaketet som produceras kan antingen innehålla 

ett installationsprogram eller så byggs paketet för användning med en pakethanterare. För 

Windows byggs ofta MSI-paket även om det finns andra typer av installationspaket på 

Windows. 

2.3.2 Vanliga funktioner 

Vanliga funktioner för ett installationsprogram kan  inkludera men behöver inte vara 

begränsade till att: 



12 Teoretisk bakgrund 

 

  

 

 Kopiera filer till olika mappar på måldatorn. 

 Lagra värden i registret. (Gäller endast windows operativsystem.) 

 Lagra värden i miljövariabler. 

 Verifiering av förutsättningar för att den installerade programvaran ska kunna köras 

 Bootstrapping av externa komponenter. 

 Konfigurering av konfigurationsfiler eller systemkomponenter. 

 Skapande av genvägar och länkar. 

Installationsverktyget som skapar installationsprogram eller paket innehåller ofta grafiska 

verktyg för att konfigurera funktionen som ska utföras av installationsprogrammet. 

2.4 Windows Installer 

Följande avsnitt beskriver Microsoft Windows Installer vilket är en tjänst som finns 

tillgänglig i Microsofts operativsystem windows. Tjänsten används för att installera, 

underhålla och avinstallera programvaror. Tjänsten är en del av operativsystemet och utgör en 

standard för hur installationer bör hanteras på Windows. (5) 

2.4.1 Historik 

Den första versionen av Windows Installer utvecklades och släpptes till Windows 2000. 

Tjänsten fanns även som tillägg till windows 95 samt NT4.0. Sedan dess är windows installer 

en fast del av operativsystemet. Tjänsten utvecklades som svar på önskemål, speciellt från 

storföretags, om ett enhetligt installationsförfarande som skulle upprätthålla en uppsättning 

regler. Det utrycktes även behov om ett lätt sätt att skräddarsy installationer och att på ett 

enkelt sätt reparera konfigurationer under exekvering. Tidigare fanns många olika tillverkare 

av installationsverktyg som upprätthöll en egen uppsättning regler vid installation. Detta 

gjorde att om program installerades eller avinstallerades från paket skapade av olika 

installationsverktyg kunde systemet hamna i ett instabilt läge. Ett speciellt område som ofta 

brast var när filer eller resurser delades mellan olika program. Windows installer löste dessa 

problem och har därmed blivit en standard för installation på windows. (5) 

2.4.2 Paketstruktur 

Ett paket för windows installer, hädanefter MSI-paket, är uppbyggt av de logiska enheterna, 

produkt, funktion och komponent. Ett paket innehåller en produkt som består av en eller flera 
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funktioner. Komponenter kan i sin tur tillhöra en eller flera funktioner.  Ett MSI-paket är 

internt uppbyggt som en relationsdatabas som kopplar samman olika delar samt har tabeller 

för installationssekvensen. (6) 

2.4.2.1 Komponenter 

En komponent är den minsta logiska enheten i ett MSI-paket. Komponenter kan innehålla en 

eller flera resurser där en resurs kan vara en fil, en registernyckel eller en databasinställning. 

Även om komponenten innehåller fler än en resurs är den ändå en atomär enhet och kommer 

antingen installeras helt med samtliga innehållande resurser eller inte alls. För var komponent 

som installeras håller Windows Installer inte bara reda på hur många program utan även vilka 

program som är beroende av just den komponenten. Detta innebär att en komponent kommer 

att finnas kvar på systemet tills det sista programmet som använder sig av den komponenten 

avinstalleras.  Var komponent har en Nyckelsökväg som avgör om komponenten är installerad 

eller ej. En nyckelsökväg kan vara en fil, mapp, registervärde eller ODBC-inställning. Om 

nyckelsökvägen saknas är komponenten trasig och behöver repareras. Komponenter har ett 

GUID, global unique identifier, kopplat till sig med vilket de kan identifieras unikt. (5 s. 3) 

2.4.2.2 Funktioner 

En funktion är en grupp komponenter som utgör en enhet vilken användaren kan välja att 

installera. En programvara kan innehålla flera olika funktioner som kan representera olika 

delar eller funktioner av programvaran. En funktion behöver inte vara unik och olika 

funktioner kan dela komponenter. En funktion kan innehålla andra funktioner som då blir 

underfunktioner till den ursprungliga funktionen. När en programvara installeras kan 

användaren välja att funktioner, utöver att installeras eller inte installeras lokalt, installeras 

första gången de körs eller att de körs ifrån det medium installationspaketet finns, till exempel 

från ett nätverk. (5 s. 4) 

2.4.2.3 Produkter 

En produkt kan innehålla en eller flera funktioner och representerar en programvara. 

Produkter är unika och har liksom komponenter ett GUID för att kunna identifiera produkten. 

En produkt är den största logiska enheten i windows installer (5 s. 5). Till en produkt hör 

också alltid ett versionsnummer vilket har tre signifikanta siffror. En produkt kan även 

innehålla en uppgraderingskod, som också är ett GUID, som knyter ihop olika versioner av en 
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produkt som har olika produktkod (7 s. 3). Mer om användadet av produktkoder, 

versionsnummer och uppgraderingskoder i 2.4.5 Uppgradering nedan. 

2.4.2.4 Paket 

För att kunna identifiera ett paket innehåller var paket ett GUID som är unikt för det paketet. 

Om ett paket förändras på något sätt måste även paketets GUID ändras (8). Två paket med 

identiskt GUID måste även i övrigt vara identiska. (7 s. 3) 

2.4.3 Installationsförfarande 

När ett MSI-paket installeras går det igenom upp till tre olika faser. Den första fasen, 

UISequence, är interaktion med användaren. Ett användargränssnitt visas där 

installationsprogrammet kan samla in information från användaren om hur installationen ska 

fortskrida. Denna fas kan gås förbi genom att MSI-paketet installeras tyst. Om det är så att 

paketet kräver indata från användaren går det att skicka med fördefinierade svar när 

installationen anropas på de frågor som kommer ställas. (9) 

I nästa fas, InstallSequence, bearbetas den insamlade informationen ifrån 

användarinteraktionen och produktens komponenter installeras till målsystemet och 

konfigureras. (9) 

Om någonting skulle gå fel någon gång under installationsförfarandet utförs en återställning, 

Rollback, av systemet i återställningsfasen. Det innebär att systemet återbördas till det läge 

som var innan installationen påbörjades. Detta är möjligt genom att en logg förs över vilka 

åtgärder som utförs under installationen. Loggen sparas temporärt och om inget går fel tas den 

bort när installtionen gör Commit, det vill säga när den är klar. Går något fel används loggen 

för att kunna backa utförda åtgärder. (10) Rollback är även möjligt vid en avinstallation vilket 

innebär att filer som ska avinstalleras först flyttas till en temporär katalog där de sparas tills 

commit eller rollback utförs (5 s. 11). 
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2.4.4 Pakettyper 

Till windows installer associeras ett antal filtyper som utför olika uppgifter. Viktigast för 

slutanvändaren är MSI- och MSP-paket. För administratörer har MST-paket betydelse medan 

MSM och IDT är till för utvecklare av installationspaket. En översikt över pakettyperna och 

dess innehållande paketstruktur visas i Figur 2 : Översiktligt exempel på paketstruktur och 

pakettyper. 

IDT

MST

MSM

Funktion M

Komponent 
M1

MSI
Produkt P 1.0.0.0

Funktion A

Komponent 
A1

Funktion M

Komponent 
M1

MSI
Produkt P 1.0.1.0

Funktion A

Komponent 
A1

Funktion M

Komponent 
M1

MSP
Produkt P

1.0.0.0 -> 1.0.1.0

Komponent 
A1

Installation Uppgradering

 

Figur 2 : Översiktligt exempel på paketstruktur och pakettyper 
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2.4.4.1 MSI - Windows Installer database 

Den mest fundamentala och viktigaste filtypen är .MSI vilken innehåller en hel produkt som 

ska installeras. Paketet är som tidigare beskrivet uppbyggt som en databas och innehåller 

komponenter, funktioner och en produkt. De filer som ska installeras kan antingen finnas i en 

komprimerad fil på samma plats i katalogstrukturen som MSI-paketet eller så kan filerna 

inkluderas i själva MSI-paketet. (11) 

2.4.4.2 MSP- Windows Installer patch 

Uppgraderingar av en redan installerad programvara kommer i formen av ett MSP-paket. 

Paketet innehåller då endast de förändringar som skett från en version av installationspaketet 

till en annan version. Information om vilka versioner det gäller finns i paketet. Filförändringar 

kan lagras antingen som hela filer eller endast de delarna av filerna som har förändrats (12).  

Hur uppgraderingar fungerar i windows installer förklaras mer ingående i 2.4.5 Uppgradering 

2.4.4.3 MSM- Windows installer merge module 

MSM-paket kan fogas samman med  ett MSI-paket till ett nytt MSI-paket. MSM-moduler 

innehåller bara en funktion och alla komponenter i MSM-modulen  tillhör den funktionen. 

Även i det nya MSI-paketet kommer komponenterna från MSM-paketet ligga under samma 

funktion. (11) Ett användningsområde för MSM-moduler är om en programvara har externa 

beroende kan dessa externa funktioner fogas in i installationspaketet till den beroende 

programvaran. Den ursprungliga MSM-filen kommer kommer inte behövas i den slutgiltiga 

installationen utan allt kommer finnas inkluderat i det resulterande MSI-paketet (13). 

2.4.4.4 MST - Windows installer transform 

MST-filer innehåller anpassningar av ett msi-paket som gör att det kan transformeras till ett 

annat msi-paket. Nyttan med detta är att istället för att distribuera två msi-paket kan ett msi-

paket och ett mst-paket distribueras. Eftersom MST-paketet bara innehåller skillnader blir det 

mindre i storlek än två kompletta MSI-paket. Förändringarna i fråga kan gälla 

språkförändringar i användarinteraktionsdelen av installationen eller att filer läggs till (11). 

Transformeringar kan antingen bäddas in i ett MSI-paket eller distribueras separat. Oavsett 

om transformpaketet är inbäddat eller separat kommer transformern utföras först under 

installationen. (14) 
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2.4.4.5 IDT - Exported Windows Installer Database Table 

MSI-filer kan exporteras till ett textformat där var tabell i databasen resulterar i en textfil med 

ändelsen IDT innehållandes tabellens innehåll. Om MSI-filen innehåller binär data kommer 

var binärfil att exporteras till en binärfil med ändelsen IDB (15). IDT-filer kan användas för 

att kunna versionshantera MSI-paket, lägga till lokaliseringsinformation och hantera 

kodningsinformation (16). 

2.4.5 Uppgradering 

När en produkt ska uppgraderas finns det tre olika benämningar för att göra detta på. Vilket 

sätt som väljs beror på hur långtgående förändringar det är som finns med i uppgraderingen. 

De tre sätten är Stor uppgradering, Liten uppgradering och Mindre uppdatering. Vilken sätt 

som windows installer ska införa förändringen beror på hur paketkod, produktkod och 

versionnummer förändras (17). 

En mindre uppdatering är lämplig om det endast är några få förändringar som ska utföras. Om 

det endast är paketkod som ändras i en uppdatering räknas det som en mindre uppdatering. 

Eftersom spårbarheten förloras om inte versionsnumret ökas bör mindre uppdateringar bara 

användas vid snabbkorrigeringar. (7 s. 3) 

Ändras paketkod och versionsnummer så räknas det som en liten uppgradering. Förändringen 

av versionsnummret visar att det är en betydande förändring som har skett men den 

övergripande strukturen på installationen är bibehållen (7 s. 3). 

Vid betydande förändringar, till exempel långtgående förändringar i programstrukturen, bör 

en stor uppgradering utföras. Effekten av en stor uppgradering är att föregående version av 

produkten avinstalleras innan uppgraderingen installeras. För att uppgraderingen ska tolkas 

som en stor uppgradering av windows installer krävs det att paketkod, versionsnummer och 

produktkod ändras. Eftersom produktkoden förändras kan inte windows installer använda sig 

av den för att koppla ihop produkten med tidigare versioner utan i det fallet är det 

uppgraderingskod som används (7 s. 3).  

En programvara kan uppgraderas antingen genom att installera uppgraderingen med ett 

fullvärdigt MSI-paket över den gamla installationen. Det andra alternativet är att installera 

uppgraderingarna genom ett MSP-paket som endast innehåller förändringar mellan versioner 
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av installationspaketet. MSP-paketen innehåller information om vilka versioner av produkten 

det kan uppgradera från och om vilken version det kan uppgradera till. (12) 

Alla tre typer av uppgraderingar kan levereras som antingen MSP eller MSI. (17) Vanligast är 

dock att en liten uppgradering och en mindre uppdatering levereras som MSP medan en stor 

uppgradering levereras som MSI (18 s. 2). 

2.4.6 Skräddarsydda funktioner 

Även om windows installer innehåller ett stort antal funktioner som löser de mesta uppgifter 

som ska lösas vid en installation kan det finnas undantag. När inte standardfunktionerna 

räcker till så finns det möjlighet att köra skräddarsydda funktioner. Skräddarsydda funktioner 

kan köras i samtliga av de tre installationssekvenserna UISequence, InstallSequence och 

Rollback (19). 

Det finns ett antal olika typer av skräddarsydda funktioner. Vanliga är funktioner som anrop 

till funktioner i dynamiska länkbibliotek, anrop till körbara filer, anrop till skriptkod, 

definiering av egenskaper för installationen eller visning av text eller felmedelanden. Källan 

för den skräddarsydda funktionen kan i fallen som anropar körbara filer, funktioner eller 

skriptkod variera. Skript och filer kan lagras binärt i MSI-filen och köras därifrån. Andra 

alternativ är att anropa filer som redan finns tillgängliga på målsystemet eller att anropa 

funktioner, skript eller filer på en plats som definieras i en egenskap i installationen (20). 

För att en skräddarsydd funktion ska köras behövs den först definieras upp i rätt tabell i MSI-

databasen och sedan behövs den schemaläggas i en installationssekvens. (21 s. 3) 

2.4.7 ICE-validering 

Internal Consistency Evaluator, ICE är ett sätt att validera olika aspekter av ett MSI-paket. En 

ICE är i sig självt en skräddarsydd funktion som testar ett enskilt kriterium. En validering kan 

ge ifrån sig felmeddelanden eller varningar om felaktigheter i MSI-paketet, misslyckanden 

om valideringen inte kunde köras överhuvudtaget eller rent informativa meddelanden 

angående valideringen. Eftersom ICE-valideringar är skräddarsydda funktioner kan 

valideringar läggas till av installationsutvecklaren  (22). Vanligast är att använda sig av de 

valideringar som tillhandahålls tillsammans med windows installer. Valideringarna körs 
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genom att de skräddarsydda funktionerna slås ihop med MSI-paketet som ska valdideras till 

ett temporärt paket som sedan valideras (23). 

 

2.5 Mjukvarukvalitet 

Kvalitet vad gäller mjukvara handlar om en produkts inneboende värden. IEEE Standard 

Glossary for Software Engineering Terminology (24) definierar mjukvarukvalitet som: 

1. ”Den grad till vilken ett system, komponent eller process uppfyller ställda krav.” 

2. ”Den grad till vilken ett system, komponent eller process uppfyller kund- eller

 användarförväntningar.” 

2.5.1 ISO9126 

För att kunna utföra mätningar på mjukvarukvalitet och sätta bestämda värden på de attribut 

som mäts behövs en mer preciserad definition av mjukvarukvalitet än den som IEEE 

beskriver. ISO9126 består av ett antal dokument som beskriver en kvalitetsmodell samt 

definierar ett antal attribut till modellen som det går att utföra mätningar på. Modellen är 

delad i tre delar varav två beskriver den interna kvaliteten och den externa kvaliteten det vill 

säga hur attributen ser ut inifrån samt hur attributen ser ut när mjukvaran körs. Den tredje 

delen av modeller beskriver hur användaren upplever mjukvaran i ett visst fall. Attributen 

finns i två nivåer med sex attribut i den översta nivån. (25) 

2.5.1.1 Funktionalitet 

Funktionalitet behandlar huruvida mjukvaran uppfyller de funktionella krav som ställs på den. 

Det behandlar även hur väl funktionaliteten uppfyller de krav som ställs och hur korrekt 

funktionaliteten är. Vidare handlar attributet om mjukvaran är säker mot otillåten användning, 

hur väl den följer standarder och konventioner och hur den interagerar med andra system. (26 

s. 24) 

2.5.1.2 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet beskriver hur felbenägen mjukvaran är, det vill säga hur frekvent fel uppstår. 

Begreppet inkluderar även feltolerant mjukvaran är och hur väl systemet återhämtar sig när fel 

uppträder. (26 s. 25) 
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2.5.1.3 Användbarhet 

Användbarhet behandlar hur väl en användare kan bruka en produkt för ett givet syfte och hur 

lätt användare kan ta till sig funktioner hos mjukvaran. (26 s. 25)  Användbarhet beskrivs mer 

ingående i stycke 2.6 Användbarhet nedan.  

2.5.1.4 Effektivitet 

Attributet effektivitet beskriver hur mycket resurser som mjukvaran tar i anspråk. 

Resursanspråken gäller dels systemresurser såsom diskutrymme, minnesutrymme och 

processorkraft. Effektivitet handlar även om hur mycket tid mjukvaran tar i anspråk vid 

användadet på grund av svarstider och berarbetningstider. (26 s. 26) 

2.5.1.5 Underhållbarhet 

Underhållsattributet behandlar hur mjukvaran är att underhålla. Det vill säga hur känslig 

mjukvaran är för förändringar som sker och hur mycket arbete som behövs för att ändra på 

den. Hur testbart systemet är inkluderas även i underhållbarhet. (26 s. 26) 

2.5.1.6 Portabilitet 

Portabilitet beskriver hur väl mjukvaran kan flyttas till nya miljöer eller hur väl mjukvaran 

kan ersätta annan mjukvara med likvärdig specifikation. Miljö kan i det här fallet vara såväl 

ny hårdvara eller mjukvara som nya organisationer. (26 s. 27) 

2.6 Användbarhet 

Användbarhet definieras enligt ISO-standarden för användbarhet, ISO9241-11, som den grad 

i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål 

på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredställande sätt (27 s. 2). Termen 

behandlar både användarvänlighet, hur väl en användare kan ta till sig och behandla det som 

presenteras, samt hur väl produkten utför det som användaren eftersträvar. En enkel modell 

för att beskriva användbarhet är produkten mellan nytta och användarvänlighet (28 s. 13). 

Modellen beskriver på ett enkelt sätt att det är både användarvänlighet och nytta och behövs 

för att erhålla användbarhet. Carlshamre (29 s. 25) säger att användbarhet är en egenskap 

beroende på interaktionen mellan produkt och användare. Carlshamre betonar att 

användbarhet inte är en inneboende egenskap hos produkten utan det beror även på 

användaren och dess förutsättningar och krav på produkten. Löwgren  (30) definierar 

användbarhet som resultatet av relevans, effektivitet, lärbarhet och attityd. Relevans är hur väl 



2.6 Användbarhet 21 

 

Utvärdering av installationsverktyg för Windows  

 

produkten uppfyller användarens behov. Effektivitet syftar till hur väl användaren kan utföra 

sina behov och till vilken arbetsinsats. Lärbarhet beskriver dels hur svårt det är att komma 

igång och lära sig produkten men även hur väl användaren kommer ihåg 

användningsförfarandet efter användandet. Attityd är användarens subjektiva upplevelse och 

uppfattning om produkten. 

2.6.1 Användbarhetsmått 

För att kunna mäta på användbarhet behövs metriker som mäter attributen relevans, 

effektivitet, lärbarhet och attityd. Carlshamre sammanställer i sin rapport ett antal mätkriterier 

grupperade efter attributen. Metrikerna återfinns i Tabell 1: Användbarhetsmått  nedan. 
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Relevans Effektivitet Lärbarhet Attityd 

Antal ihågkomna 

bra och dåliga 

kännetecken och 

funktioner 

Tid att slutföra en 

uppgift 

Förhållandet mellan 

framgång och 

misslyckande över tid 

Andel positiva/negativa 

kommentarer från 

användare 

Antal kommandon 

som ej används 

Andel av uppgift som 

är klarad 

Tiden för fel Antal ihågkomna bra 

och dåliga kännetecken 

Antal kommandon 

som används 

Andel klarad uppgift 

per tidsenhet 

Andel eller antal fel Antal användare som 

föredrar systemet 

Antal gånger 

användare måste 

arbeta runt ett 

problem 

Tiden för fel Antal kommandon 

som används 

Antal gånger användare 

förlorar kontroller över 

systemet 

Andel av uppgift 

som är klarad 

Antal kommandon 

som används 

Frekvens för 

användning av hjälp 

och dokumentation 

Antal gånger en 

användare störs i en 

uppgift 

 Frekvens för 

användning av hjälp 

och dokumentation 

Tid för användning 

av dokumentation 

och hjälp 

Antal gånger en 

användare utrycker 

frustration eller 

tillfredställelse 

 Tid för användning av 

dokumentation och 

hjälp 

Antal repetitioner av 

misslyckade 

kommandon 

 

 Antal repetitioner av 

misslyckade 

kommandon 

Antal körningar som 

lyckats och antal 

körningar som 

misslyckats 

 

 Antal körningar som 

lyckats och antal 

körningar som 

misslyckats 

Antal kommandon 

som ej används 

 

 Antal gånger 

gränssnittet missleder 

användaren 

Antal ihågkomna 

kännetecken eller 

kommandon 

 

 Antal gånger 

användare måste 

arbeta runt ett 

problem 

Antal logiska fel som 

görs 

 

 Antal gånger 

hjälpfunktioner löser 

användarens problem 

  

Tabell 1: Användbarhetsmått (29 s. 35) 
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Kapitel 3    

Utvärderingsprocessen 

I följande kapitel beskrivs utvärderingsprocessen och dess aktiviteter. Utvärderingsprocessen 

som här används är en anpassning av den utvärderingsprocess som presenteras i (1).  

3.1 Förstudie 

Uppgiften att utvärdera olika alternativ för att få underlag till vilken kandidat som bäst 

uppfyller ställda krav är en vanligt förekommande uppgift. Oftast sker valet slentrianmässigt 

utan att följa någon strikt urvalsprocess. För att genomföra en utvärdering på ett rationellt och 

rättvist sätt bör utvärderingen baseras på en i förväg bestämd process. De befintliga 

jämförelser av installationsverktyg som hittades var ofta begränsade till tillverkarens 

subjektiva urval av jämförelsepunkter med ett fåtal konkurrenter. Det som i de flesta fall 

fattades var jämförelser av annat än tillgängliga funktioner.  

Olof Næssén presenterar i sitt examensarbete (1) en process för utvärdering av webbramverk 

för Java. Processen innehåller olika steg som ska utföras och belyser olika aspekter av 

kandidaterna.  I rapporten föreslås att processen skulle kunna användas till att utvärdera annat 

än just webbramverk med viss anpassning. Processen är väl genomarbetad och anses med viss 

anpassning vara lämplig för utvärdering av installationsverktyg.  

3.2 Den anpassade utvärderingsprocessen 

Processen innefattar olika aktiviteter som ska genomföras. Den ordningen aktiviteterna 

genomförs i är med ett fåtal undantag valfri. De olika aktiviteterna återfinns i Tabell 2: 

Utvärderingsprocessens aktiviteter. Aktiviteterna som har en fast ordning är förundersökningen, 

efterforskning av kandidater och val som måste genomföras först, näst först respektive sist i 

utvärderingen. Vissa aktiviteter kräver någon form av indata i för att ha någon mening. Indata 

kan antingen vara resultatet av en implementering eller data som utvinns ur själva 

implementeringen. Därför är det naturligt att lägga en implementation före de specifika 
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aktiviteterna. Aktiviteterna som bör föregås av en implementation är tidseffektivitetsmätning, 

effektivitetsmätning och användbarhetsmätning. 

Förundersökning 
Efterforskning av kandidater 
Gallring  
Implementation 
Popularitetsmätning  
Funktionsgranskning 
Dokumentationsgranskning  
Tidseffektivitetsmätning 
Effektivitetsmätning 
Användbarhetsmätning 
Tillförlitlighetsgranskning 
Val 

Tabell 2: Utvärderingsprocessens aktiviteter 

3.2.1 Förundersökning 

Under förundersökningen görs en kartläggning över de behov som ska uppfyllas av de 

utvärderade kandidaterna. Undersökningen bör även klarlägga hur kandidaterna är tänkta att 

användas och vilka krav som ställs. Det som framkommer av förundersökningen bör ligga till 

grund för övriga aktiviteter i utvärderingen. Det är viktigt med en grundlig förundersökning så 

att inte förutsättningarna förändras mitt i utvärderingen på grund av att nya fakta eller krav 

tillkommer som kunde ha upptäckts i förundersökningen. Viss flexibilitet ska dock kunna 

behållas under processens gång. Dock bör aktsamhet tas till förändringar som är så stora att 

utvärderingen bör göras om för att utvärderingen ska kunna generera ett godtagbart resultat. 

3.2.2 Efterforskning av kandidater 

Efterforskning av kandidater måste ske direkt efter förundersökningen. Aktiviteten syftar till 

att kartlägga vilka kandidater som finns tillgängliga. Så många kandidater som möjligt bör 

utvinnas i aktiviteten. Ett problem är att man kan missa potentiella kandidater. Därför är det 

viktigt att göra en avvägning mellan risken att missa potentiella kandidater och att 

efterforskningen hur mycket tid efterforskningen ska ta i anspråk. 

3.2.3 Gallringar 

Gallringar läggs in mellan övriga aktiviteter för att minska ner antalet kandidater. Gallringar 

bör ta hänsyn till all data som har framkommit dittills i utvärderingen och sortera ut de minst 

lämpliga kandidaterna. Genom att använda sig av gallringar kan en omfångsrik utvärdering 

erhållas utan att förlora i djup eller effektivitet. Flera gallringar kan ingå i samma utvärdering 
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för att stegvis minska ner antalet kandidater. Om efterforskningen av kandidater har resulterat 

i ett litet antal kandidater kan gallring utelämnas. 

3.2.4 Implementation 

Implementeringar bidrar med mätdata och fakta till olika granskningssteg och mätningar. I 

steget ska kandidaterna användas för att producera ett förutbestämt resultat. Kandidaterna ska 

användas på liknande sätt som det är tänkt att de ska användas efter utvärderingen är klar. Det 

är viktigt att resultatet av implementationssteget genererar likvärdiga resultat från de olika 

kandidaterna. Resultatet kan sedan användas för att utföra mätningar på såsom 

effektivitetsmätning. Implementationssteget i sig går också att genomföra mätningar på såsom 

tidseffektivitetsgranskningen. Erfarenheter som fås under implementationssteget bidrar även 

till djupare bekantskap med de olika kandidaterna som kan användas i djupare funktions- och 

dokumentationsgranskningar. 

3.2.5 Popularitetsmätning 

Om utvärderingen innehåller ett stort antal kandidater är populäritetsmätning ett snabbt och 

enkelt sätt att rangordna dem. Kandidaterna rangordnas efter hur populära de är. Tanken är att 

kandidater som har fler användare, eller av många användare anses som populära, även 

besitter högre kvalitéer än mindre använda eller mindre populära kandidater.  

3.2.6 Funktionsgranskning 

I funktionsgranskningen undersöks till vilken grad kandidaterna uppfyller de krav på 

funktionalitet som har ställts. Inför funktionsgranskningen måste en specifikation på önskvärd 

funktionalitet hos kandidaterna finnas. Olika funktionalitet kan vara mer betydelsefull än 

annan och kan därför få tyngre vikt i en granskning. I en ytligare granskning studeras 

dokumentation och information om kandidaterna för att se hur väl kandidaterna uppfyller 

kraven. En djupare granskning kan ske efter att ett implementationssteg har genomförts och 

mer information och erfarenhet av kandidaten har inhämtats. 

3.2.7 Dokumentationsgranskning 

För att säkerställa att det finns tillräcklig och god dokumentation om kandidaterna genomförs 

dokumentationsgranskning. Olika typer av dokumentation bör granskas för att täcka in så 

mycket tillgänglig information om kandidaterna som möjligt.  
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3.2.8 Tidseffektivitetsmätning 

Tidsåtgången som krävs vid användning av kandidaterna mäts i en tidseffektivitetsmätning. 

Vid handhavandet av kandidaten är det viktigt att verktyget underlättar uppgiften och inte 

ökar tidsåtgången onödigt mycket. För att kunna mäta på tidseffektivitet krävs att en 

implementation genomförs.  

3.2.9 Effektivitetsmätning 

För att se vilka kandidater som producerar effektiva installationspaket genomförs en 

effektivitetsmätning. En effektivitetsmätning behöver ett installationspaket att utföra 

mätningar på. Mätningen utförs således på installationspaket som kommer från resultatet av 

en implementation. Paket som är effektiva kan vara paket som kräver lite lagringsutrymme 

och som tar kort tid att installera.  

3.2.10 Användbarhetsmätning 

Installationsverktygets uppgift är att förenkla distribuering av programvara. Programmet 

kommer att användas av olika personer men inte så ofta. Därför är det viktigt att programmet 

är enkelt att använda. Användbarhet kan vara vanskligt att mäta på och därför är det viktigt att 

relevanta mått används.  

3.2.11 Tillförlitlighetsgranskning 

För att få en uppfattning om tillförlitligheten hos en kandidat genomförs en 

tillförlitlighetsgranskning. Tillförlitligheten hos en kandidat påverkar kvalitén. Ett verktyg 

med låg tillförlitlighet kommer bli svår att arbeta med och därför är det viktigt att finna de 

kandidater med bristande tillförlitlighet. 

3.2.12 Val 

Valet är utvärderingingens sista steg och går ut på att utse den kandidat som ska väljas. Valet 

kan ses som ett specialfall av ett gallringssteg som gallrar bort alla kandidater utom en. Valet 

bör beakta resultatet från alla tidigare mätningar och granskningar för de gällande 

kandidaterna. 

3.3 Förslag till realisering av utvärderingsprocess 

Nedan lämnas ett förslag till realisering av utvärderingsprocess i Tabell 3 Förslag till 

realisering av utvärdering. 
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1. Förundersökning 
2. Efterforskningen av kandidater 

3. Populäritetsmätning 
4. Gallring 
5. Dokumentationsgranskningen 
6. Funktionsgranskningen 
7. Gallring 
8. Implementation 

9. Tidseffektivitetsmätning 
10. Effektivitetsmätning 
11. Användbarhetsmätning 
12. Tillförlitlighetsgranskning 
13. Val 

Tabell 3 Förslag till realisering av utvärdering 

3.4 Skillnader mot Næsséns utvärderingsprocess 

Utvärderingen som har beskrivits i detta kapitel är en anpassning av Næsséns 

utvärderingsprocess. De flesta aktiviteter har lämnats oförändrade medans vissa har 

utelämnats, förändrats eller tillkommit.  

3.4.1 Oförändrade aktiviteter 

Aktiviteter som inte har genomgått några förändringar eller fått förändrade innebörder är: 

 Gallring 

 Implementation 

 Popularitetsmätning 

 Funktionsgranskning 

 Dokumentationsgranskning 

 Tidseffektivitetsmätning 

3.4.2 Förundersökning 

Förundersökningen i Næsséns process har i anpassningen delats upp i två aktiviteter, 

förundersökning och efterforskning av kandidater. Detta har gjorts för att särskilja 

efterforskning av behov hos den tilltänkta kandidaten och efterforskningen av möjliga 

kandidater. 
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3.4.3 Användbarhetsmätning 

Användbarhetsmätningen är en aktivitet som har tillkommit jämfört med Næsséns process. 

Syftet är att kunna sätta värden på olika användbarhetsaspekter som gör det möjligt att 

jämföra kandidaterna på användbarhetsområdet. Vid anskaffning av färdiga produkter anses 

det vara viktigt att produkten har hög användbarhet. Användbarhetsmätningen ska göra det 

möjligt att välja den kandidat som har högst användbarhet. 

3.4.4 Tillförlitlighetsgranskning 

Tillförlitlighetsgranskning är en aktivitet som har tillkommit jämfört med Næsséns process. 

Syftet med tillförlitlighetsgranskning är att kunna gallra ur de kandidater som inte är 

tillräckligt tillförlitliga. Hög tillförlitlighet anses viktigt eftersom det antas att många 

installationsverktyg är proprietära till skillnad från de webbramverk i Næsséns utvärdering 

som oftast är öppen källkod. Nackdelen men proprietär programvara när det gäller 

tillförlitlighet är att det är svårt att påverka den. 

3.4.5 Effektivitetsmätning 

Jämfört med Næsséns process har effektivitetsmätningen getts minskad betydelse. Installation 

och uppdatering ofta sker vid separata tillfällen och inte utsätts för kontinuerlig belastning så 

som webramverk görs. Därför har mätningen fått minskad vikt även om den fortfarande har 

betydelse. Mätningen kan till exempel upptäcka kandidater som utmärker sig på så sätt att de 

kan ha nackdelar jämfört med andra kandidater.  

3.4.6 Komplexitetsmätning 

Komplexitetsmätning har lyfts ur utvärderingsprocessen på grund av svårigheter att jämföra 

komplexitet i installationsverktyg. Installationsverktygen löser uppgiften att skapa 

installationspaket på olika sätt. Vissa verktyg använder enbart grafiskt gränssnitt, vissa enbart 

källkod och vissa en blandning av grafiskt gränssnitt och källkod.  

3.4.7 Förslag till realisering av utvärderingsprocessen 

Förslaget till realisering skiljer sig enbart från orginalprocessen på punkterna förundersökning 

som har blivit två aktiviteter, samt komplexitetsmätningen som har utgått och 

användbarhetsmätningen som har tillkommit i dess ställe. 
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Kapitel 4   

Utvärderingen 

I följande kapitel beskrivs realiseringen av utvärderingsprocessen som tagits fram. 

4.1 Introduktion 

Utvärderingsprocessen realiserades utifrån den utvärderingsprocess som tidigare tagits fram 

med några förändringar. För att inte behöva gå på djupet på ett för stort antal kandidater 

infördes en extra dokumentationsgranskning och funktionsgranskning efter implementationen. 

Vid den andra granskningen kunde dokumentation och funktionalitet granskas mer 

djupgående än vad som var realistiskt vid den första granskningen. En 

tillförlitlighetsgranskning lades tillsammans med andra dokumentationsgranskningen och 

funktionsgranskningen. En tredje gallring infördes innan valet gjordes. Mellan den tredje 

gallringen och valet lades användbarhetsmätningen tillsammans med en 

dokumentationsgranskning och funktionsgranskning. Att ytterligare en gallring lades till var 

för att inte för många kandidater skulle finnas kvar inför användbarhetsmätningen, som är en 

kostsam aktivitet. Anledningen till att inkludera tre granskningar av funktion respektive 

dokumentation var att fånga upp eventuell ny information som tillkommit i 

användbarhetsmätningen. Tredje dokumentations- och funktionsgranskningen ska mest ses 

som komplettering av de tidigare granskningarna Anledningen till att inkludera två 

tillförlitlighetsgranskningar var att snabbt kunna upptäcka brister vid den första granskningen 

medan den andra granskningen mest ska ses som en komplettering av den första. Stegen som 

genomfördes och den ordning de genomfördes i redovisas i Tabell 4: Stegen i den realiserade 

utvärderingsprocessen. 
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1. Förundersökning 
2. Efterforskning av kandidater 

3. Populäritetsmätning 
4. 1:a gallring 
5. 1:a dokumentationsgranskning 
6. 1:a funktionsgranskning 
7. 2:a gallring 
8. Implementation 

9. Tidseffektivitetsmätning 
10. Effektivitetsmätning 
11. 2:a dokumentationsgranskning 
12. 2:a funktionsgranskning 
13. 1:a Tillförlitlighetsgranskning 

14. 3:e Gallring 

15. Användbarhetsmätning 
16. 3:e dokumentationsgranskning 
17. 3:e funktionsgranskning 
18. 2:a Tillförlitlighetsgranskning 
19. Val 

Tabell 4: Stegen i den realiserade utvärderingsprocessen 

 

4.2 Förundersökningen 

Under förundersökningen kartlades behoven som PropCalc hade på installation och 

uppdateringar och installationsverktyg. Olika personer med olika anknytning till PropCalc 

rådfrågades. Eftersom olika intressenter har olika krav på produkten gällde det att prata med 

så många olika roller som möjligt. Rollerna som bidrog till förundersökningen var utvecklare, 

arkitekt, systemadministratörer och produktägare. Ett problem var att all funktionalitet som 

skulle behövas inte var bestämt under förundersökningen. Ett liknande problem var att det 

under förundersökningen inte var avgjort om viss funktionalitet skulle behövas från 

installationsverktyget eller om funktionaliteten skulle byggas in i PropCalc. Problemet löstes 

till viss mån genom att göra utvärderingen inklusiv och att även ta med de behov som skulle 

kunna komma behövas i installationsverktygen. Risken var att kandidater med lägre 

funktionalitet skulle exkluderas ur mängden möjliga kandidater på i efterhand felaktiga 

grunder. 

4.3 Efterforskningen av kandidater 

Kandidater togs fram genom att söka på Internet efter installationsverktyg. Hemsidor som 

specialiserats mot installationsverktyg gicks igenom för att samla ihop så många kandidater 

som möjligt. Ett problem som även fanns i Næsséns process var hur mycket tid som skulle 
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läggas på efterforskning av kandidater. En avvägning fick göras för att inte onödigt mycket 

tid skulle läggas på resultatlös efterforskning.  

4.4 Populäritetsmätningen 

För att rangordna kandidaterna efter popularitet användes metoden att söka på Googles 

sökmotor efter kandidaterna för att se vilken kandidat som resulterar i flest sökträffar. 

Metoden används i Næsséns utvärdering och anses ge snabba resultat. Tillförlitligheten 

ansågs vara tillräckligt god för att metoden skulle kunna användas och ge bra resultat. Ett 

problem som uppstod var att några kandidater hade generella namn som gav träffar som inte 

kunde sammankopplas med kandidaten. Ett annat problem var kandidater som hade 

installationsverktyg som ett delprogram av ett större program. De kandidaterna fick även 

träffar som behandlade övriga aspekter av programmet. Problemen löstes till viss mån genom 

att mätningen inkluderade fler sökningar med olika kombinationer av sökord. De sökord som 

användes var kandidatnamn, tillverkaren som tillhandahåller kandidaten, kandidatens hemsida 

tillsammans med installationsverktygsrelaterade sökord. Kandidaterna gavs poäng utifrån 

placering i respektive sökning. Slutligen slogs poängen från samtliga sökningar ihop till en 

lista med kandidaterna rangordnade efter poäng.  

4.5 Första gallringen 

Till grund för den första gallringen låg popularitetsmätningen. Syftet med gallringen var att 

avfärda tillräckligt många kandidater för att utvärderingen fortsättningsvis skulle kunna 

genomföras med mer djup utan att ta onödigt mycket tid i anspråk. De kandidater med högst 

popularitet behölls medan de kandidater som hade lägre popularitet avfärdades. Efter första 

gallringen fanns 15 kandidater kvar i utvärderingen. 

4.6 Första dokumentationsgranskningen 

Den första dokumentationsgranskningen undersökte hur mycket och vilken typ av 

dokumentation som fanns tillgänglig för de olika kandidaterna. Någon djupare granskning av 

dokumentationen genomfördes inte utan granskningen gick ut på att verifiera att 

dokumentation finns och i vilken form. Kraven på den första dokumentationsgranskningen 

återfinns i Tabell 5: Krav vid den första dokumentationsgranskningen.  
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Benämning Krav Viktning 
D1 Dokumentation i form av användarhandledning 2/1 
D2 Dokumentation i from av exempel/steg-för-steg anvisningar 1 
D3 Dokumentation i form av tryckt litteratur 1 
D4 Aktiv användargrupp 1 

Tabell 5: Krav vid den första dokumentationsgranskningen 

Dokumentation i form av användarhandledning ansågs mycket viktigt då det är den första och 

främsta hjälpen som en användare söker sig till när hjälp behövs. Användarhandledning 

kunde dels vara dokument som behandlade kandidaten och dels vara onlinehjälp inuti 

installationsverktyget. Kandidaterna kunde få 2 poäng för god användarhandledning, 1 poäng 

för bristande användarhandledning och 0 poäng om användarhandledningen var undermålig 

eller saknades helt. 

Dokumentation i form av exempel och steg-för-steg-anvisningar är ofta ett snabbt och bra sätt 

att lära sig en ny teknik eller programvara. Därför ansågs det viktigt att det fanns sådan 

dokumentation för kandidaten. 

Dokumentation i form av tryckt litteratur ansågs visa på mognad och popularitet hos 

kandidaten.  

Aktiv användargrupp ansågs viktig då andra användare av en produkt ofta producerar material 

som kan användas som dokumentation eller vägledning i användning av en produkt. Aktiva 

användarforum kan även ofta rådfrågas när problem uppstår. En aktiv användargrupp borde 

egentligen inte räknas som en egenskap som påverkar dokumentation utan mer av ett icke 

funktionellt krav. Granskningen av en aktiv användargrupp valdes ändå att undersökas i 

dokumentationsgranskningen eftersom det inte fanns något annat steg som undersökte icke 

funktionella krav. 

4.7 Första funktionsgranskningen 

Den första funktionsgranskningen gick till så att de behov som identifierats i 

förundersökningen konkretiserades i ett antal funktionella krav som sammanställts i en lista. 

Kraven viktades så att krav med större betydelse gavs dubbel viktning jämfört övriga krav. 

Listan över krav återfinns i Tabell 6: Krav vid den första funktionsgranskningen. 
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Benämning Krav Viktning 
F1 Stöd för att skapa filer för Windows Installer (.msi) 2 
F2 Stöd för Windows installer merge modules (.msm) 1 
F3 Stöd för att skapa uppdateringar 2 
F4 Stöd för att skapa Windows installer patch package (.msp) 1 
F5 Stöd för delta patching 1 
F6 Stöd för att skapa Windows installer transform package (.mst) 1 
F7 Stöd för att skapa/redigera registernycklar 1 
F8 Stöd för att skapa/redigera ini-filer 1 
F9 Stöd för att skapa/redigera miljövariabler 1 
F10 Stöd för att skapa genvägar 1 
F11 Stöd för att ändra filrättigheter 1 
F12 Stöd för skräddarsydda funktioner 2 
F13 Stöd för skräddarsydda dll-funktioner 1 
F14 Stöd för att skapa bootstrapper 1 
F15 Stöd för installation av SQL Express 1 
F16 Stöd för att skapa databasinställningar 1 
F17 Stöd för lokalisering 1 
F18 Stöd för integrering med Visual Studio 1 
F19 Stöd för Windows installer xml 1 
F20 Stöd för utveckling via grafiskt gränssnitt 2 
F21 Stöd för utveckling via textinmatning 1 
F22 Stöd för versionshantering 2 
F23 Stöd för generering via kommandoradsexekvering 1 
F24 Stöd för generering av enfilspaket 1 
F25 Stöd för installation på Windows XP 1 
F26 Stöd för Installation på Windows Vista 1 
F27 Stöd för tyst installation 2 
F28 Stöd för avinstallation 2 
F29 Stöd för enkel- och flerandvändarinstallation 1 
F30 Stöd för inbyggd ICE-validering 1 

Tabell 6: Krav vid den första funktionsgranskningen 

Stöd för att skapa filer för Windows Installer (.msi) ansågs vara ett viktigt krav eftersom 

användningen av Windows Installer kan anses vara industristandard vid installationer på 

windowssystem. Att kandidaten har stöd för Windows Installer och kan producera msi-filer 

ansågs därför av stor vikt och tilldelas två poäng. 

Stöd för Windows Installer merge modules (.msm) var ett krav som inte var fastställt om det 

var ett krav på den slutgiltiga kandidaten men ansågs vara viktig för att göra undersökningen 

inklusiv.  

Stöd för att skapa uppdateringar ansågs vara av stor vikt och tilldelades två poäng. PropCalc 

är under ständig utveckling och uppdateras. För att undvika totala ominstallationer måste 

uppdateringar stödjas. 

Stöd för att skapa Windows Installer patch package (.msp) ansågs vara ett viktigt krav 

eftersom det är sättet uppdateringar sker i Windows Installer.  
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Stöd för delta patchning ansågs vara ett viktigt krav för att få ner storleken på 

uppdateringarna. Vissa delar av PropCalc innehåller stora filer som det ofta sker förändringar 

i. Delta patchning gör så att endast förändringarna behöver distribueras istället för hela filer. 

Stöd för Windows installer transform package (.mst) var ett krav som inte var fastställt om det 

skulle behövas i av den slutgiltiga kandidaten. Kravet ansågs vara viktigt och togs med i 

granskningen för att täcka in så mycket funktionalitet som möjligt. Kravet behövdes för att 

PropCalc  används av olika användargrupper som ska ha tillgång till olika moduler i 

PropCalc. Transform packages skulle då kunna lösa uppgiften på ett sätt som förkortar 

utvecklingstiden. 

Stöd för att skapa/redigera registernycklar ansågs vara ett viktigt krav då det var nödvändig 

funktionalitet på grundläggande nivå. 

Stöd för att skapa/redigera ini-filer ansågs vara ett viktigt krav då det var nödvändig 

funktionalitet på grundläggande nivå. 

Stöd för att skapa/redigera miljövariabler ansågs vara ett viktigt krav då det var nödvändig 

funktionalitet på grundläggande nivå. 

Stöd för att skapa genvägar ansågs vara ett viktigt krav då det var nödvändig funktionalitet på 

grundläggande nivå. 

Stöd för att ändra filrättigheter ansågs vara ett viktigt krav eftersom filer kommer att delas av 

olika användare i PropCalc. 

Stöd för skräddarsydda funktioner ansågs viktigt för att installationspaketen skulle kunna 

innehålla funktionalitet som inte stöds direkt av installationsverktygen. PropCalc förutsätter 

att vissa aktiviteter genomförs vid installationen för att kunna fungera tillfredställande. Om 

funktionaliteten finns tilldelades kandidaten två poäng. 

Stöd för skräddarsydda dll-funktioner ansågs av vikt för att få homogena installationer ansågs 

det viktigt att skräddarsydda funktioner skulle kunna anropas från ett skräddarsytt dynamiskt 

länkbibliotek. 

Stöd för att skapa bootstrapper ansågs viktigt för att kunna länka installationer. PropCalc  

kräver vissa programvaror från tredje part som ska installeras tillsammans med PropCalc. En 
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bootstrapper löser detta problem genom att innehålla logik för vilka produkter som ska 

installeras. 

Stöd för  installation av SQL Express ansågs viktigt eftersom PropCalc är beroende av SQL 

Express. Om installationen av SQL kan göras av installationsverktyget behövs inte en separat 

installation ske av SQL Express. 

Stöd för att skapa databasinställningar ansågs viktigt eftersom PropCalc behöver vissa 

inställningar för att kunna fungera tillfredställande. 

Stöd för lokalisering ansågs vara ett viktigt krav då PropCalc används i olika länder. 

Stöd för integrering med Visual Studio ansågs vara ett viktigt krav eftersom all utveckling för 

PropCalc idag sker i Visual Studio.  

Stöd för Windows installer xml ansågs vara ett viktigt krav eftersom det är ett öppet format 

och kommer integreras i kommande versioner av visual studio. För att vara framåtkompatibelt 

och skapa möjlighet för enklare migrering i framtiden ansågs det fördelaktigt om verktyget 

skulle stödja formatet 

Stöd för utveckling via grafiskt gränssnitt ansågs vara ett mycket viktigt krav eftersom 

programmet kommer att användas av många olika personer men det kommer inte vara deras 

huvudsyssla. Det tycktes viktigt att utveckling kunde ske i en visuell editor då det ansågs ha 

en lägre inlärningströskel 

Stöd för utveckling via textinmatning ansågs vara ett viktigt krav eftersom programmet 

kommer att användas av ett fåtal personer som behöver större kontroll över installationen och 

därmed kommer ha nytta av möjligheten att editera installationspaketet i ett textläge 

Stöd för versionshantering och ansågs vara ett mycket viktigt krav. Samtlig kod i Propcalc 

versionshanteras därför ansågs det av stor vikt att även installationsverktyget skulle kunna 

versionshanteras. Om installationsverktyget kunde generera en textuell representation av 

installationspaketet skulle det kunna versionshanteras. 

Stöd för generering via kommandoradsexekvering ansågs vara ett viktigt krav för att kunna 

integrera genereringen av installationspaket med bygget av resten av PropCalc. 

Stöd för generering av enfilspaket ansågs vara viktigt eftersom det skulle underlätta vid 

installation då bara en fil behöver distribueras. 
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Stöd för installation på Windows XP ansågs vara viktigt eftersom PropCalc körs på datorer 

med Windows XP. 

Stöd för Installation på Windows Vista ansågs vara viktigt eftersom PropCalc körs på datorer 

med Windows Vista. 

Stöd för tyst installation ansågs vara viktigt för att installationen ska kunna ske på distans. 

Distribuering av propcalc sker för vissa användargrupper centralt. Därför var det viktigt att 

kunna genomföra en tyst installation. 

Stöd för avinstallation ansågs vara mycket viktigt så att PropCalc på ett enkelt sätt ska kunna 

tas bort helt från en dator.  

Stöd för enkel- och flerandvändarinstallation ansågs vara viktigt eftersom PropCalc kommer 

att köras både på datorer med endast en användare och på datorer med flera användare.  

Stöd för inbyggd ICE-validering ansågs vara viktigt så att installationspaketet kan valideras 

på ett enkelt sätt utan externa verktyg. 

4.8 Andra gallringen 

Vid den andra gallringen användes resultat från första dokumentationsgranskningen och första 

funktionsgranskningen. Poängen från de båda granskningarna slogs ihop för respektive 

kandidat. Det totala resultatet för respektive kandidat sorterades sedan in i en ordnad lista. 

Kandidaterna med högst poäng ansågs som mest lämpliga för fortsatt utredning och 

kandidaterna med lägst poäng avfärdades. Efter andra gallringen fanns fem kandidater kvar i 

utvärderingen. 

4.9 Implementationen 

I implementationssteget genomfördes en implementation för var kandidat. Målet var att med 

hjälp av respektive kandidat konstruera ett installationspaket för en fiktiv applikation. 

Installationspaketet var tvunget att innehålla flertalet av de funktioner som PropCalc behövde. 

Såväl resultatet från implementation som själva arbetet med implementationen användes i 

senare delar av utvärderingen. Funktionerna som användes i implementationen var de 

funktioner som var viktigast för PropCalc. Implementationen ledde fram till att ett 

installationspaket och en uppdatering skapades med var kandidat. Installationspaketet skulle 

installera ett antal filer för en fiktiv applikation på olika ställen på måldatorn. Filer behövde 
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installeras till olika mappar eftersom vissa mappar har en speciell betydelse på ett 

windowssystem. Det gäller mappar där programvara ska installeras, mappar som hör till en 

specifik användare samt mappar som hör till samtliga användare på en dator. En ini-fil skulle 

skapas på ett sådant sätt att innehållet i filen får rätt struktur med nycklar och värden som kan 

ändras av uppdateringar. Installationspaketet skulle se till så att SQL Express är installerat och 

installera det vid behov. Databaskopplingar skulle skapas så att applikationen hade möjlighet 

att ansluta till den instans av SQL Express som installerats. Ett värde skulle skrivas i registret 

i rätt katalog för det fiktiva programmet. En dll-fil skulle inkluderas i installationspaketet som 

skulle anropas under installationen av paketet. Slutligen skulle en genväg skapas till det 

fiktiva programmet. Uppdateringen som skapades skulle uppdatera det fiktiva programmet 

genom att uppdatera en installerad fil samt lägga till nyckel-värdepar i ini-filen.  

4.10 Effektivitetsmätningen 

Resultatet från implementationssteget användes som underlag i effektivitetsmätningen. 

Effektivitetsmätningen mätte på det installationspaket som producerats för respektive 

kandidat i implementationssteget. Det som mättes på var storlek på installationspaketet och 

uppdateringen samt tiden det tog att installera det fiktiva programmet. För att få rättvisande 

mätresultat på tiden som installationerna tog skedde installationerna på en dator med SQL 

Express förinstallerat. För att öka sannolikheten för rättvisande tidmätningar genomfördes 

installationen flera gånger per kandidat och medelvärdet för installationstiderna registrerades. 

Att mäta storleken på datafiler är elementärt och orsakadedärför inga problem.  

4.11 Tidseffektivitetsmätningen 

Tidseffektivitetsmätningen genomfördes så att under arbetet med implementationen noterades 

tiden som behövdes för utvecklingen per kandidat. Tiden som det tog att bygga 

installationspaket respektive uppdatering inkluderas i den totala utvecklingstiden som del i 

utvecklingen men särredovisas även som tiden för ett enskilt bygge. Byggtiden kan anses vara 

en del av effektiviteten hos en kandidat men lades under tidseffektivitetsmätningen eftersom 

det hör till handhavandet av installationsverktyget att göra och inte till installationspaketet.  

4.12 Andra dokumentationsgranskningen 

Till grund för den andra dokumentationsgranskningen låg de intryck och erfarenheter som 

erhållits under arbetet med implementationerna. En mindre rapport skrevs för var kandidat 

som innehöll de reflektioner som uppkommit. Arbetet med implemtationerna skulle ge en 
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bättre bild av dokumentationen eftersom den ofta måste konsulteras för att lösa vissa 

uppgifter. Ett problem var att utan riktlinjer för vad som ska granskas i dokumentationen och 

vad som räknas som god dokumentation kunde rapporterna lätt bli rent subjektiva omdömen 

från rapportskrivaren.  

4.13 Andra funktionsgranskningen 

Likt den andra dokumentationsgranskningen låg arbetet med implementationssteget till grund 

för den andra funktionsgranskningen. Under arbetets gång användes många av de funktioner 

som krävdes av den slutgiltiga kandidaten. Erfarenhet av de funktionerna samt allmänna 

erfarenheter och funktioner som krävdes av kandidaten fördes in i en rapport. Ingen strikt 

granskningsordning följdes utan det var rapportskrivarens arbetsgång med uppgiften som 

styrde hur stor del av funktionerna hos en kandidat som undersöktes. Detta var ett problem 

eftersom olika kandidater då kunde bli granskade olika djupt. Detta löstes genom att 

funktioner som uppmärksammades hos en kandidat fick undersökas hos övriga kandidater 

efter implementationens slut.  

4.14 Första tillförlitlighetsgranskningen 

I likhet med andra funktionsgranskningen och andra dokumentationsgranskningen låg arbetet 

med implementationen till grund för den första tillförlitlighetsgranskningen. Om bristande 

tillförlitlighet hos en kandidat upptäcktes under arbetet med implementationen noterades detta 

i en rapport.  

4.15 Tredje Gallringen 

I den tredje gallringen användes resultaten från effektivitetsmätningen, 

tidseffektivitetsmätningen, första tillförlitlighetsgranskningen, andra 

dokumentationsgranskningen samt andra funktionsgranskningen. Mindre vikt lades på 

effektivitetsmätningen medan mer vikt lades på tidseffektivitetsmätningen. De kandidater som 

fick låga tider i tidseffektivitetsmätningen ansågs bäst lämpade för fortsatt utveckling. De 

med sämre resultat ansågs mindre lämpade och avfärdades. Om två kandidater var likvärdiga i 

tidseffektivitetsmätningen fick övriga granskningar väga tyngre. I de fall då andra 

funktionsgranskningen, andra dokumentationsgranskningen eller effektivitetsgranskningen 

uppdagade stora brister hos en kandidat kunde det väga tyngre än tidseffektivitetsmätningen 

och kandidaten avfärdades trots bättre resultat i tidseffektivitetsmätningen. Efter tredje 

gallringen fanns tre kandidater kvar.  
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4.16 Användbarhetsmätningen 

Användbarhetsmätningen genomfördes genom att två testpersoner observerades medan de 

använde kandidaterna till att skapa ett installationspaket för ett mindre testprogram enligt en 

uppgiftsspecifikation. Testpersonerna bestod av datateknikstudenter i slutet av utbildningen 

som till viss del börjat arbeta med systemutveckling. Datorvanan och vanan vid att använda 

utvecklingsverktyg var god medan testpersonerna saknade tidigare erfarenhet kring 

installationsverktyg.  Uppgiften räknades som klar när alla uppgifter på specifikationen var 

lösta eller att för lång tid hade gått utan att testpersonen hade löst uppgiften och testet fick 

därför avbrytas.  Efter att testpersonen gjort klart uppgiften noterades tiden det tog att bli klar 

med uppgiften och så genomfördes en intervju med testpersonen angående kandidaten. 

Testpersonen genomförde uppgiften för samtliga kandidater i tur och ordning. Ett antal 

användbarhetsmetriker ställdes upp som kriterier för användbarhet. Metrikerna kunde 

relateras till de olika attributen relevans, effektivitet, lärbarhet och attityd. Metrikerna 

återfinns i Tabell 7: Använda användbarhetsmetriker vid användbarhetsmätningen.  

Benämning Metrik 
A1 Antal gånger testpersonen använder hjälp eller dokumentation 
A2 Antal gånger hjälp eller dokumentation inte hjälper testpersonen 
A3 Antal gånger testpersonen gör fel 
A4 Antal gånger gränssnittet missleder testpersonen 
A5 Antal gånger testpersonen ger positiva kommentarer 
A6 Antal gånger testpersonen ger negativa kommentarer 
A7 Antal bra funktioner testpersonen minns 
A8 Antal dåliga funktioner testpersonen minns 
A9 Tidsåtgång för att lösa uppgiften 
A10 Andel av uppgiften som testpersonen löst 

Tabell 7: Använda användbarhetsmetriker vid användbarhetsmätningen 

Metrikerna valdes så att alla användbarhetsattribut täcktes in av flera metriker. 

Antal gånger testpersonen använder hjälp eller dokumentation mättes under observationen. 

Metriken räknades när testpersonen blev tvungen att använda hjälp för att lösa ett problem 

som uppstått eller om testpersonen inte kunde sluta sig till hur uppgiften skulle lösas. 

Attributen effektivitet och lärbarhet påvisas av metriken. 

Antal gånger hjälp eller dokumentation inte hjälper testpersonen mättes under observationen. 

Metriken räknades när hjälp eller dokumentation användes utan att testpersonen ansåg att den 

blivit hjälpt av tillgänglig dokumentation. Attributet effektivitet påvisas av metriken. 
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Antal gånger testpersonen gör fel mättes under observationen. Metriken räknades när 

testpersonen använde en funktion på ett felaktigt sätt eller missuppfattat en funktion. 

Attributen lärbarhet påvisas av metriken. 

Antal gånger gränssnittet missleder testpersonen mättes under observationen. Metriken 

räknades när testpersonen förväntade sig att funktionerna i gränssnittet fungerade på ett annat 

sätt än de gjorde. Attributet effektivitet påvisas av metriken. 

Antal gånger testpersonen ger positiva kommentarer mättes under observationen. Metriken 

räknades när testpersonen uttryckte sig i positiva ordalag om kandidaten. Attributet attityd 

påvisas av metriken. 

Antal gånger testpersonen ger negativa kommentarer mättes under observationen. Metriken 

räknades när testpersonen uttryckte sig i negativa ordalag om kandidaten. Attributet attityd 

påvisas av metriken. 

Antal bra funktioner testpersonen minns mättes under intervjun som följde efter 

observationen. Metriken räknades en gång för var bra funktion testpersonen kunde erinra sig. 

Attributen relevans och attityd. 

Antal dåliga funktioner testpersonen minns mättes under intervjun. Metriken räknades en 

gång för var dålig funktion som testpersonen kunder erinra sig. Attributen relevans och attityd 

mättes av metriken. 

Tidsåtgång för att lösa uppgiften mättes från det att testpersonen fick börja jobba med en 

kandidat tills det att alla uppgifterna var klara eller det att den tilldelade tiden gått ut. 

Attributet effektivitet mättes av metriken. 

Andel av uppgiften som testpersonen löst antecknades när testpersonen antingen blivit klar 

med samtliga uppgifter eller att den tilldelade tiden gått ut. Delarna i uppgiften viktades lika. 

Attributen relevans och effektivitet mättes av metriken.  

Eftersom personer uttrycker sig olika och olika mycket kunde inte resultaten från olika 

testpersoner direkt adderas utan att få missvisande resultat. En testperson kunde kommentera 

mycket om samtliga kandidater medan en annan kommenterade mer sporadiskt. Förhållandet 

kandidaterna sinsemellan var dock viktigare än det exakta antalet kommentarer. Kandidaterna 

poängsattes för den placering kandidaten fått per metrik för en testperson. Sedan adderades 

poängen ihop för alla testpersoner och kandidaterna kunde sorteras efter resultatet. Högre 
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poäng räknas som bättre användbarhet. Eftersom testpersonerna efter arbetet med en kandidat 

lär sig hur en uppgift ska lösas kunde efterkommande kandidater få snabbare lösningsgång. 

För att motverka detta alternerades kandidaternas ordningen bland testpersonerna. 

4.17 Tredje dokumentationsgranskningen 

Den tredje dokumentationsgranskningen kompletterade rapporterna som togs fram i samband 

med andra dokumentationsgranskningen och andra funktionsgranskningen med erfarenheter 

och kommentarer från användbarhetsmätningen. 

4.18 Tredje funktionsgranskningen 

Den tredje funktionsgranskningen uppdaterade rapporterna som togs fram i samband med 

andra dokumentationsgranskningen och andra funktionsgranskningen med erfarenheter och 

kommentarer från användbarhetsmätningen. 

4.19 Andra tillförlitlighetsgranskningen 

Andra tillförlitlighetsgranskningen baserades på de iakttagelser som gjorts under 

användbarhetsmätningen. När brister i tillförlitligheten upptäcktes noterades detta och fördes 

senare in i ren rapport.  

4.20 Valet 

Resultatet från samtliga steg i utvärderingen gicks åter igen igenom för att få en så omfattande 

bild av kandidaterna som möjligt. Utifrån det så gjordes valet genom att välja en kandidat av 

de som återstod efter tredje gallringen. 
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Kapitel 5    

Resultat 

I följande kapitel beskrivs resultatet från utvärderingen. 

5.1 Förundersökningen 

Under förundersökningen undersöktes kraven PropCalc hade på ett installationsverktyg. 

Förundersökningen resulterade i en bild av vad som förväntades av kandidaterna. Exempelvis 

fastställdes grundläggande begränsningar på de blivande kandidaterna såsom att 

installationsverktygen ska fungera i windowsmiljö och att de framställda installationspaketen 

ska fungera i windowsmiljö fastställdes.  

5.2 Efterforskningen av kandidater 

Under efterforskningen av kandidater genomsöktes internet genom att besöka hemsidor som 

specialiserats på installationsverktyg samt genom att använda sökmotorer. Efterforskningen 

eftersträvade att samla in så många kandidater som möjligt. Fyrtio kandidater hittades som 

ansågs vara ett gott resultat som täckt in huvudparten av installationsverktyg på marknaden. 

Spännvidden sträckte sig från stora välkända installationsverktyg till små verktyg.Från 

verktyg producerade av stora etablerade företag samt från okända enskilda utvecklare samt 

mellan fri källkodsvarianter och proprietära verktyg. De framtagna kandidaterna återfinns i 

Tabell 8: Resultat av förundersökningen (31 - 70). 
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ActiSetup Actual Installer Advanced Installer 
Ainstaller AKInstallerMSI appEditor 
Createinstall Deploymaster EasySetup 
GKSetup Inno Setup Install Creator 
Install Sure InstallAnywhere InstallAware 
InstallBuilder InstallConstruct Installer2Go 
InstallShield InstallWizard InstEd 
Interscope Installmaster izfree MakeMSI 
Microsoft Visual Studio MSI Factory MSI Studio (Avatar software) 
MSI Studio (Scriptlogic) MSICreate NSIS 
Qsetup Qwerty.MSI RedShift 
Smart Install Maker SSE Setup Tarma Installer 
War Setup Wise Installation Studio WiX 
WixAware   

Tabell 8: Resultat av förundersökningen 

5.3 Popularitetsgranskningen 

Popularitetsgranskningen gick till så att Googles sökmotor användes för att se hur många 

träffar namnet på en kandidat erhöll. Resultatet redovisas i Tabell 9: Resultat av 

populäritetsgranskningen. Vissa delar av resultatet kan ifrågasättas, första platsen gick till 

Microsoft Visual Studio som i huvudsak är ett integrerat utvecklingsverktyg för diverse 

programspråk. Verktygen innehåller en liten del som möjliggör utveckling av 

installationspaket men räknas ändå inte till produktens huvudsyfte. Kandidaten tros därmed ha 

hamnat oförtjänt högt upp på listan som rent installationsverktyg men i kombination med 

övrig funktionalitet är kandidaten populär även som installationsverktyg. Vissa övriga 

kandidater såsom Smart Install Maker, Actual Installer, Install Creator, MSI Factory, WiX 

kan ha hamnat för högt upp på listan på grund av att deras namn innehåller ord som kan 

generera träffar som inte hör till installationsverktyget. Sökningen genomfördes på så sätt att 

kandidatnamnen söktes på i kombination till strikt installationsverktygsrelaterade ord och 

antas därför ha begränsat inflytandet från orelaterade träffar. Popularitetsgranskningen ansågs 

ändå ge en korrekt bild över hur populära kandidaterna är.  
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1. Microsoft Visual Studio 2. InstallShield 3. Advanced Installer 
4. Inno Setup 5. WiX 6. InstallAware 

7. Createinstall 8. MSI Studio (Scriptlogic) 9. Smart Install Maker 
10. SSE Setup 11. Wise Installation Studio 12. NSIS 
13. Actual Installer 14. Install Creator 15. MSI Factory 
16. InstallAnywhere 17. InstallWizard 18. Deploymaster 
19. InstEd 20. RedShift 21. Tarma Installer 
22. EasySetup 23. MSI Studio  

(Avatar software) 
24. InstallBuilder 

25. Install Sure 26. Qsetup 27. ActiSetup 
28. MakeMSI 29. InstallConstruct 30. WixAware 
31. War Setup 32. appEditor 33. GKSetup 

34. Installer2Go 35. Interscope Installmaster 36. AKInstallerMSI 
37. Qwerty.MSI 38. izfree 39. MSICreate 
40. Ainstaller   

Tabell 9: Resultat av populäritetsgranskningen 

5.4 Första gallringen 

Första gallringen genomfördes med popularitetsgranskningen som grund. De kandidater med 

högst popularitet gick vidare i utvärderingen medan de med lägre popularitet avfärdades. 

Femton kandidater togs vidare till nästa steg i utvärderingen som var första 

dokumentationsgranskningen och första funktionsgranskningen. Att femton kandidater valdes 

att gå vidare berodde på att det ansågs vara en lagom mängd kandidater att fortsätta 

granskningen på utan att det blev för många som hade medfört allt för tidskrävande 

granskningar. Resultatet efter första gallringen återfinns i Tabell 10: Resultat av den första 

gallringen.  

Efter att första gallringen var gjord och inför första dokumentationsgranskningen och första 

funktionsgranskningen skulle göras uppdagades det att flertalet av kandidaterna fanns i olika 

versioner. Skillnaden för de olika versionerna var antingen en konstruktion av tillverkarna för 

att tilltala olika kunders skiftande behov eller så berodde de olika versionerna helt enkelt på 

att en version var en nyare version. Eftersom namnet MSI Studio efter gallringen blivit unikt 

kommer MSI Studio (Scriptlogic) hädanefter kallas MSI Studio. Det uppdaterade resultatet 

från den första gallringen visas i Tabell 11: Uppdaterat resultat av den första granskningen. 

Actual Installer Advanced Installer Createinstall 
Inno Setup Install Creator InstallAware 
InstallShield Microsoft Visual Studio MSI Factory 
MSI Studio (Scriptlogic) NSIS Smart Install Maker 
SSE Setup Wise Installation Studio WiX 

Tabell 10: Resultat av den första gallringen 
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Actual Installer Advanced Installer Enterprise Advanced Installer Free 
Advanced Installer Professional Createinstall Free Createinstall Light 
Createinstall Standard Inno Setup Install Creator 

Install Creator Professional Install Creator Freeware InstallAware Admin 
InstallAware Developer InstallAware Express InstallAware Studio 
InstallShield Express InstallShield Premier InstallShield Professional 
Microsoft Visual Studio MSI Factory MSI Studio Professional 
MSI Studio Standard NSIS Smart Install Maker 
SSE Setup Wise Installation Express Wise Installation Studio 
WiX 2 WiX 3  

Tabell 11: Uppdaterat resultat av den första granskningen 

Benämning Krav 
F1 Stöd för att skapa filer för Windows Installer (.msi) 
F2 Stöd för Windows installer merge modules (.msm) 
F3 Stöd för att skapa uppdateringar 
F4 Stöd för att skapa Windows installer patch package (.msp) 
F5 Stöd för delta patchning 
F6 Stöd för att skapa Windows installer transform package (.mst) 
F7 Stöd för att skapa/redigera registernycklar 
F8 Stöd för att skapa/redigera ini-filer 
F9 Stöd för att skapa/redigera miljövariabler 
F10 Stöd för att skapa genvägar 
F11 Stöd för att ändra filrättigheter 
F12 Stöd för skräddarsydda funktioner 
F13 Stöd för skräddarsydda dll-funktioner 
F14 Stöd för att skapa bootstrapper 
F15 Stöd för installation av SQL Express 
F16 Stöd för att skapa databasinställningar 
F17 Stöd för lokalisering 
F18 Stöd för integrering med Visual Studio 
F19 Stöd för Windows installer xml 
F20 Stöd för utveckling via grafiskt gränssnitt 
F21 Stöd för utveckling via textinmatning 
F22 Stöd för versionshantering 
F23 Stöd för generering via kommandoradsexekvering 
F24 Stöd för generering av enfilspaket 
F25 Stöd för installation på Windows XP 
F26 Stöd för Installation på Windows Vista 
F27 Stöd för tyst installation 
F28 Stöd för avinstallation 
F29 Stöd för enkel- och flerandvändarinstallation 
F30 Stöd för inbyggd ICE-validering 
D1 Dokumentation i form av användarhandledning 
D2 Dokumentation i from av exempel/steg-för-steg anvisningar 
D3 Dokumentation i form av tryckt litteratur 
D4 Aktiv användargrupp 

Tabell 12: Förklaring av förkortningar för första dokumentationsgranskningen och första 

funktionsgranskningen 
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5.5 Resultat av första dokumentationsgranskningen 

Under den första dokumentationsgranskningen gicks den tillgängliga dokumentationen för 

kandidaterna igenom ytligt. Resultatet återfinns i Tabell 13: Resultat av första 

dokumentationsgranskningen. Förklaring till de förkortningar som används finns i Tabell 12: 

Förklaring av förkortningar för första dokumentationsgranskningen och första funktionsgranskningen. 

Över lag kan sägas att dokumentationen var av god kvalitet för mer än hälften av 

kandidaterna. Noteras kan att de allra flesta kandidater, även de med sämre dokumentation, 

hade en aktiv användargrupp. Någon större skillnad i dokumentation mellan olika versioner 

av samma kandidat kunde inte upptäckas. Endast Installshield hade dokumentation i form av 

tryckt litteratur vilket stämmer överens med kandidatens popularitet. 

Kandidat D1 D2 D3 D4 Σ 
InstallShield Premier 2 1 1 1 5 
InstallShield Professional 2 1 1 1 5 
InstallShield Express 2 1 1 1 5 
Advanced Installer Enterprise 2 1 0 1 4 
Advanced Installer Professional 2 1 0 1 4 
Advanced Installer Free 2 1 0 1 4 
Inno Setup 2 1 0 1 4 
InstallAware Admin 2 1 0 1 4 
InstallAware Developer 2 1 0 1 4 
InstallAware Studio 2 1 0 1 4 
InstallAware Express 2 1 0 1 4 
MSI Factory 2 1 0 1 4 
NSIS 2 1 0 1 4 
Wise Installation Studio 2 1 0 1 4 
Wise Installation Express 2 1 0 1 4 
WiX 2 2 1 0 1 4 
WiX 3 2 1 0 1 4 
MSI Studio Standard 2 0 0 1 3 
MSI Studio Professional 2 0 0 1 3 
Microsoft Visual Studio 1 1 0 1 3 
Actual Installer 1 0 0 1 2 
Createinstall Standard 1 0 0 1 2 
Createinstall Light 1 0 0 1 2 
Createinstall Free 1 0 0 1 2 
Install Creator  Professional 1 0 0 1 2 
Install Creator 1 0 0 1 2 
Install Creator Freeware 1 0 0 0 1 
Smart Install Maker 1 0 0 0 1 
SSE Setup 0 1 0 0 1 

Tabell 13: Resultat av första dokumentationsgranskningen 

5.6 Resultat av första funktionsgranskningen 

Den första funktionsgranskningen gick till så att kandidaternas hemsidor och dokumentation 

gicks igenom för att se om de krav som ställts uppfylldes av kandidaten. Resultatet kan läsas i 
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Tabell 14: Resultat av första funktionsgranskningen, del 1, Tabell 15: Resultat av första 

funktionsgranskningen, del 2 respektive Tabell 16: Resultat av första funktionsgranskningen, del 3. 

Summeringen av funktionsgranskningen finns i del 3. Drygt hälften av kandidaterna uppfyllde 

stora delar av kraven medan resten hade sämre uppfyllnadsgrad. Flera av de kandidater som 

fanns i olika versioner fick i granskningen samma poäng vilket tyder på att någon av 

versionerna har utökad funktionalitet som inte behövs och kan vara överflödig.  

Kandidat F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 
InstallShield Professional 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
InstallShield Premier 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
Wise Installation Express 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
Wise Installation Studio 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
WiX 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
InstallAware Admin 2 1 2 0 1 0 1 1 1 1 
InstallAware Developer 2 1 2 0 1 0 1 1 1 1 
InstallAware Studio 2 1 2 0 1 0 1 1 1 1 
MSI Factory 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 
MSI Studio Professional 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 
MSI Studio Standard 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 
Advanced Installer Enterprice 2 1 2 1 0 0 1 1 1 1 
InstallAware Express 2 1 2 0 1 0 1 1 1 1 
WiX 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 
Advanced Installer Professional 2 0 2 0 0 0 1 1 1 1 
InstallShield Express 2 1 2 1 0 0 1 1 1 1 
Advanced Installer Free 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 
SSE Setup 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 
NSIS 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 
Createinstall Standard 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 
Createinstall Light 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
Inno Setup 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
Microsoft Visual Studio 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Smart Install Maker 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
Install Creator  Professional 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
Actual Installer 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
Createinstall Free 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
Install Creator 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Install Creator Freeware 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tabell 14: Resultat av första funktionsgranskningen, del 1 
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Kandidat F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 
InstallShield Professional 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2 
InstallShield Premier 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2 
Wise Installation Express 1 2 1 1 0 1 1 1 0 2 
Wise Installation Studio 1 2 1 1 0 1 1 1 0 2 
WiX 3 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 
InstallAware Admin 1 2 1 1 1 1 1 0 0 2 
InstallAware Developer 1 2 1 1 1 1 1 0 0 2 
InstallAware Studio 1 2 1 1 1 1 1 0 0 2 
MSI Factory 1 2 1 1 0 1 1 0 1 2 
MSI Studio Professional 1 2 1 1 0 1 0 0 1 2 
MSI Studio Standard 1 2 1 1 0 1 0 0 1 2 
Advanced Installer Enterprice 1 2 1 1 0 1 1 0 0 2 
InstallAware Express 1 2 0 1 1 1 1 0 0 2 
WiX 2 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 
Advanced Installer Professional 1 2 1 1 0 1 1 0 0 2 
InstallShield Express 0 2 1 1 1 1 0 0 0 2 
Advanced Installer Free 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 
SSE Setup 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2 
NSIS 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 
Createinstall Standard 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 
Createinstall Light 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 
Inno Setup 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 
Microsoft Visual Studio 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
Smart Install Maker 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 
Install Creator  Professional 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
Actual Installer 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
Createinstall Free 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
Install Creator 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
Install Creator Freeware 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

Tabell 15: Resultat av första funktionsgranskningen, del 2 
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Kandidat F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 Σ 
InstallShield Professional 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 36 
InstallShield Premier 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 36 
Wise Installation Express 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 35 
Wise Installation Studio 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 35 
WiX 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 33 
InstallAware Admin 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 33 
InstallAware Developer 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 33 
InstallAware Studio 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 33 
MSI Factory 1 2 1 1 1 1 2 2 1 0 32 
MSI Studio Professional 0 2 1 1 1 1 2 2 1 1 32 
MSI Studio Standard 0 2 1 1 1 1 2 2 1 1 32 
Advanced Installer Enterprise 1 2 1 1 1 1 2 2 1 0 31 
InstallAware Express 0 2 0 1 1 1 2 2 1 1 30 
WiX 2 1 2 1 1 1 1 2 2 0 0 29 
Advanced Installer Professional 1 2 1 1 1 1 2 2 1 0 29 
InstallShield Express 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 28 
Advanced Installer Free 1 2 1 1 1 1 2 2 1 0 24 
SSE Setup 1 2 1 1 1 1 2 2 1 0 24 
NSIS 1 2 1 1 1 1 2 2 0 0 23 
Createinstall Standard 1 2 1 1 1 1 2 2 0 0 21 
Createinstall Light 1 2 1 1 1 1 2 2 0 0 19 
Inno Setup 1 2 1 1 1 1 2 2 0 0 19 
Microsoft Visual Studio 1 2 1 1 1 0 2 2 0 0 17 
Smart Install Maker 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 17 
Install Creator  Professional 0 0 1 1 1 1 2 2 1 0 16 
Actual Installer 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 15 
Createinstall Free 1 2 0 1 1 1 0 2 0 0 15 
Install Creator 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 12 
Install Creator Freeware 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 10 

Tabell 16: Resultat av första funktionsgranskningen, del 3 

5.7 Andra gallringen 

Till grund för den andra gallringen låg den första dokumentationsgranskningen och den första 

funktionsgranskningen. Poängen från respektive granskning summerades och de kandidaterna 

med högst poäng gick vidare i utvärderingen medan resten kunde avfärdas. I de fall där fler 

versioner av samma kandidat hade fått lika höga poäng togs endast en kandidat med. För att 

bestämma vilken kandidat som skulle gå vidare gjordes en mindre undersökning som valde ut 

den version som hade minst extra funktionalitet. Efter granskningen återstod fem kandidater 

som återfinns i Tabell 17: Resultat av den andra gallringen. Fem kandidater ansågs vara en lagom 

mängd att arbeta vidare med i resten av utvärderingen. 

InstallShield Premier InstallAware Developer MSI Factory 
Wise Installation Express WiX 3  

Tabell 17: Resultat av den andra gallringen 
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InstallShield Premier kommer hädanefter kallas benämnas InstallShield. InstallAware 

Developer kommer hädanefter att benämnas InstallAware, Wise Installation Express kommer 

hädanefter att benämnas Wise Installation. WiX 3 kommer hädanefter att benämnas WiX. 

5.8 Implementationen 

Under implementationen skapades med hjälp av kandidaterna ett installationspaket som 

installerade ett fiktivt program. Eftersom WiX inte hade något grafiskt gränssnitt att jobba 

med användes ett tillägg till WiX som heter Votive som möjliggör viss konfigurering via ett 

grafiskt gränssnitt. Votive är nära kopplat till WiX och kan räknas som en del av WiX. Votive 

fungerar i sin tur som ett tillägg till Microsofts Visual Studio och utökar dess funktionalitet 

med WiX funktionalitet. Implementationen resulterade i ett installationspaket för var och en 

av kandidaterna. 

5.9 Andra dokumentationsgranskningen 

Under arbetet med implementationen dokumenterades intryck och erfarenheter av 

användningen av en kandidats dokumentation i en rapport. Rapporterna låg till grund för 

andra dokumentationsgranskningen. Om dokumentationen kan sägas att kandidaterna över lag 

hade god dokumentation som på ett bra sätt beskrev användningen av kandidaterna. Mest 

omfattningsrik dokumentation hade InstallAware, Installshield och Wise Installation. 

Dokumentationen för WiX - Votive var i några enstaka fall föråldrad och hörde till tidigare 

versioner av WiX. Noteras kan också att MSI Factory delvis bygger på WiX så all 

dokumentation för WiX kan även till viss del användas i MSI Factory. Enligt rapporterna 

ansågs Installshield ha bäst dokumentation följt i ordning av Wise Installation, InstallAware, 

MSI Factory, WiX - Votive. 

5.10 Andra funktionsgranskningen 

Under arbetet med implementationen dokumenterades intryck av den använda 

funktionaliteten samt erfarenheter om hur det var att arbeta med kandidaterna. Erfarenheterna 

antecknades i en rapport som sedan låg till grund för den andra funktionsgranskningen. Ur 

rapporterna kan utläsas att kandidaterna över lag uppfyllde behoven för att kunna skapa de 

installationspaket som krävdes av implementationen. Installshield upplevdes som det mest 

kompletta verktyget. Wise Installation uppfattades också som ett komplett verktyg men kunde 

ibland uppfattas som rörigt. InstallAware saknade viss funktionalitet och led ibland av stora 

prestandaproblem vilket bidrog till att kandidaten kändes svårjobbad. Svårigheter att hitta 
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vissa funktioner ökade känslan. MSI Factory upplevdes som lättjobbad men saknade från start 

viss funktionalitet. Problemet gick dock att lösa eftersom WiX stödde funktionaliteten och var 

en underliggande del i MSI Factory. WiX - Votive kändes som ett komplett verktyg men tog 

längre tid att använda eftersom det baserades på källkod. WiX - Votive fick dessutom 

använda sig av funktionalitet som låg i Visual Studio för att klara implementationen. Av 

rapporterna att döma favoriserades Installshield följt av Wise Installation, MSI Factory, WiX 

- Votive och InstallAware. 

5.11 Effektivitetsgranskningen 

Resultatet från implementationen låg till grund för effektivitetsgranskningen. Under 

granskningen så mättes tiden det tog att installera installationspaketen samt storleken på 

installationspaket respektive uppdatering. Kortare installtionstid samt mindre storlek på 

installationspaket och uppdatering ansågs bra. Resultaten från granskningen visas i Figur 

3,Figur 4 och Figur 5. Mätningen på installationstid visade att WiX – Votive och Installshield 

klarat sig bäst. MSI Factory och Wise Installation klarade sig något sämre och InstallAware 

sämst. Storleken på installationspaketen och uppdateringarna var i stort sett likvärdiga för 

Installshield, MSI Factory, Wise Installation och WiX – Votive. Installshield och MSI 

Factory var något sämre på paketstorlek. InstallAware presterade markant sämre resultat på 

både paketstorlek och storlek på uppdatering. Effektivitetsgranskningen gav att fyra 

kandidater var i stort sett lika effektiva medan en var markant sämre. Granskningen 

favoriserade WiX – Votive följt av Installshield, MSI Factory, Wise Installation och 

InstallAware. 
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Figur 3: Resultat av effektivitetsmätningen: Installationstid 

 
Figur 4: Resultat av effektivitetsmätningen: Storlek Installationspaket 
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Figur 5: Resultat av effektivitetsmätningen: Storlek uppdatering 

 

5.12 Tidseffektivitetsgranskningen 

Arbetet med implementationen låg till grund för tidseffektivitetsgranskningen. Tiden det tog 

att färdigställa implementationen för kandidaterna redovisas i Figur 6. Tiden det tog att bygga 

ett installationspaket redovisas i Figur 3. Kortare utvecklingstider och byggtider ansågs vara 

fördelaktiga. Ett problem med tidseffektivitetsgranskningen var att implementationen inte 

spann över längre tid. Små skillnader i utvecklingstid kan då bero på andra faktorer än 

kandidatens egenskaper. Vid stora skillnader mellan kandidaterna anses ändå granskningen ge 

ett tillförlitligt resultat. Bäst presterade Installshield och MSI Factory som fick likvärdiga 

resultat på utvecklingstid men Installshield fick något bättre resultat på byggtid av 

installationspaket. Samtliga kandidater fick likvärdiga resultat på utvecklingstid av 

uppdatering. Wise Installation presterade något bättre än WiX – Votive i utvecklingstid av 

installationspaket och hade likvärdiga byggtider. Sämst klarade sig InstallAware som både 

hade sämre utvecklingstid och avsevärt sämre byggtid. Granskningen favoriserade 

Installshield med MSI Factory tätt inpå, följt av Wise Installation, WiX – Votive och 

InstallAware. 
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Figur 6: Resultat av tidseffektivitetsmätningen: Utvecklingstid 

 
Figur 7: Resultat av tidseffektivitetsmätningen: Byggtid 

5.13 Första tillförlitlighetsgranskningen 

Den första tillförlitlighetsgranskningen gick till så att om brister i tillförlitligheten upptäcktes 

under arbetet med implementationen så fördes det in i en rapport. Av rapporterna kan utläsas 

att de flesta kandidaterna hade god tillförlitlighet. InstallAware brast något i det att verktyget 

vid vissa tillfällen kunde sluta svara under långa stunder. Hos WiX – Votive upptäcktes några 

buggar som relaterades till dålig argumentkontroll. Av rapporterna att döma så favoriserades, 
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utan inbördes ordning, Installshield, MSI Factory och Wise Installation över WiX – Votive 

och InstallAware. 

5.14 Tredje gallringen 

Den tredje gallringen baserades på resultaten från tidseffektivitetsgranskningen, 

effektivitetsgranskningen, den andra dokumentationsgranskningen och den andra 

funktionsgranskningen. Resultatet från gallringen visas i Tabell 18: Resultat av den tredje 

gallringen. Bidragande orsaker till gallringens resultat var från den andra 

dokumentationsgranskning som uppdagade viss brist i dokumentationen hos WiX – Votive. 

Den andra funktionsgranskningen visade att InstallAware ansågs svårjobbad och saknade viss 

funktionalitet. Även WiX – Votive ansågs svårare att jobba med än övriga. 

Effektivitetsgranskningen visade på brister hos InstallAware. Tidseffektivitetsgranskningen 

visade att InstallAware och WiX – Votive var de kandidater som var minst tidseffektiva. 

Därav kunde kandidaterna InstallAware och WiX – Votive avfärdas. Kvar i utvärderingen var 

Installshield, MSI Factory och Wise Installation. 

Installshield MSI Factory Wise Installation 

Tabell 18: Resultat av den tredje gallringen 

5.15 Användbarhetsgranskningen 

Under användbarhetsgranskningen observerades testpersoner medan de med hjälp av 

kandidaterna löste förutbestämda uppgifter. Efteråt intervjuades testpersonerna angående 

kandidaterna. Resultatet från observationenerna och intervjuerna antecknades i ett protokoll. 

Resultatet återfinns i Tabell 19: Resultat från användbarhetsmätningen.  

Andvändbarhetsgranskningen genomfördes med två testpersoner. För var testperson 

rangordnades kandidaterna per metrik. Bäst presterande kandidat för en metrik fick 2 poäng, 

näst bäst fick 1 poäng och sämst fick 0 poäng. Om två eller fler kandidater fick samma 

resultat för en metrik delades poängen. Resultatet ska inte ses som något exakt mått utan som 

en relation i användbarhet kandidaterna sinsemellan. Bäst resultat fick Installshield. MSI 

Factory fick näst bäst resultat några poäng efter Installshield. Sämst resultat fick Wise 

Installation som kom långt efter de övriga kandidaterna. Användbarhetsmätningen 

favoriserade Installshield följt av MSI Factory och Wise Installation. 
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Kandidat A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Σ 
Installshield 3 3 3 3 4 3 2,5 2,5 3 3 30 
MSI Factory 2,5 3 3 3 1 2,5 3 3 3 3 27 
Wise Installation 0,5 0 0 0 1 0,5 0,5 0,5 0 0 3 

Tabell 19: Resultat från användbarhetsmätningen 

5.16 Tredje dokumentationsgranskningen 

Tredje dokumentationsgranskningen gick till så att erfarenheter och synpunkter som 

uppkommit efter användbarhetsmätningen nedtecknades till en komplettering av rapporterna 

som skapats under den andra dokumentationsgranskningen. Jämfört med andra 

dokumentationsgranskningen upptäcktes inga nya brister som påverkade kandidaternas 

inbördes rangordning. Granskningen ger med rapporterna som grund att Installshield 

favoriserades följt av Wise Installation och MSI Factory. 

5.17 Tredje funktionsgranskningen 

Tredje funktionsgranskningen gick till så att erfarenheter och synpunkter som uppkommit 

efter användbarhetsmätningen nedtecknades till en komplettering av rapporterna som skapats 

för den andra funktionsgranskningen. Jämfört med andra funktionsgranskningen upptäcktes 

inga nya allvarliga brister. Granskningen ger med rapporterna som grund att Installshield 

favoriserades följt av Wise Installation och MSI Factory. 

5.18 Andra tillförlitlighetsgranskningen 

Den första tillförlitlighetsgranskningen gick till så att om brister i tillförlitligheten upptäcktes 

under användbarhetsmätningen kompletterades rapporterna som skapats för den första 

tillförlitlighetsgranskningen. Under användbarhetsmätningen kraschade Wise Installation en 

gång. Av rapporterna att döma så favoriserades, utan inbördes ordning, Installshield och MSI 

Factory framför Wise Installation. 

5.19 Valet 

Valet baserades på samtliga granskningar och mätningar som genomförts under 

utvärderingen. Generellt sett fick de aktiviteter som genomfördes sist större betydelse för det 

slutgiltiga valet. Störst betydelse för valet fick användbarhetsmätningen och 

funktionsgranskningarna. Användbarhetsmätningen visade på stora skillnader i användbarhet 

hos kandidaterna vilket i stor grad påverkade valet. Genom erfarenheter från 

implementationen och användbarhetsmätningen kunde de andra och tredje 
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funktionsgranskningarna upptäcka brister i funktionalitet hos kandidaterna som påverkade 

valet. Tidseffektivitetsmätningen hade viss betydelse för det slutgiltiga valet då skillnader 

upptäcktes mellan kandidaterna vad gäller utvecklingstid. Tillförlitlighetsgranskningen fick 

inte så stor betydelse eftersom dess tillförlitlighet ifrågasattes. Effektivitetsmätningen fick inte 

så stor betydelse i det slutgiltiga valet men hjälpte till viss del till med att förstärka bilden av 

vissa kandidater. Andra och tredje dokumentationsgranskningen fick betydelse eftersom de 

belyste vissa kandidaters bristande dokumentation. Vissa aktiviteter påverkade inte det 

slutgiltiga valet på ett direkt sätt utan påverkade indirekt genom att bidra till att kandidater 

kunde avfärdas från utvärderingen. Sett till antalet kandidater som avfärdats fick 

popularitetsmätningen störst betydelse. Direkt fick popularitesmätningen dock ingen som 

helst betydelse i valet. Första dokumentationsgranskningen och första funktionsgranskningen 

var aktiviteter som fick stor indirekt påverkan medan deras direkta påverkan överskuggades 

av senare dokumentationsgranskning och funktionsgranskning. Kandidaten Installshield 

visade sig på ett tidigt stadium placera sig bra i granskningar och mätningar. Efter den sista 

gallringen placerade sig Installshield Premier bäst i samtliga aktiviteter. Tillsammans med bra 

erfarenheter från tidigare granskningar anses därför kandidaten vara det bästa valet för 

PropCalc. Rapportens huvudsyfte, att ta fram det installationsverktyg som bäst lämpar sig för 

PropCalc, är därmed anses vara uppfyllt. 

5.20 Uppföljning av resultatet 

Efter att resultatet presenterats för beslutsfattare fattades beslutet att inte välja Installshield 

Premier för PropCalc. Valt verktyg blev istället WiX – Votive tillsammans med egen 

utveckling av ett grafiskt hjälpverktyg för uppdatering av installationspaketet för PropCalc. 

Ett grundpaket för installation byggdes i WiX. Till detta byggdes ett grafiskt verktyg som via 

ett steg för steg-förfarande samlade in information om de uppdateringar som skett i PropCalc. 

Via verktyget ändrades installationspaketet, uppdateringspaket skapades samt så 

distribuerades paketen för automatisk installation vid nästa uppstart av PropCalc. 

Anledningen till att välja en annan lösning än den som presenterades i rapporten berodde 

delvis på pris men till största del berodde det på en önskan att ha större kontroll över 

processen att skapa installationspaket och uppdateringar. Användbarhet och grafiska verktyg 

fick i utvecklingen av det grundläggande installationspaketet stå tillbaka medan funktionen att 

skapa uppdateringar blev väl anpassad för den tilltänka målgruppen med hjälp av ett 

specialanpassat grafiskt hjälpverktyg. 
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Kapitel 6   

Slutsats och diskussion 

I följande kapitel presenteras slutsatsen samt så diskuteras utvärderingsprocessen, 

utvärderingen och resultatet av utvärderingen. 

6.1 Slutsats 

Ett delsyfte för rapporten var att anpassa den utvärderingsprocess för webbramverk som 

presenteras i Næsséns examensarbete till att bli en mer generellt utvärderingsprocess av 

mjukvara. I kapitel 3 så presenteras den anpassade utvärderingsprocessen och syftet är därmed 

uppfyllt. 

Ett andra delsyfte var att genomföra en utvärdering med den framtagna 

utvärderingsprocessen. I kapitel 4 och 5 så presenteras en realisering av 

utvärderingsprocessen respektive resultatet av utvärderingen. Syftet är därmed uppfyllt. 

Huvudsyftet med arbetet var att ta fram ett förslag på nytt installationsverktyg till PropCalc. I 

resultatet så presenteras kandidaten Installshield som det installationsverktyg som bäst lämpar 

sig för PropCalc. I uppföljningen av resultatet framkommer det att det installationsverktyg 

som väljs för PropCalc är WiX tillsammans med egenutvecklad programvara. Trots detta så 

anses arbetet med rapporten bidragit till att ge gott underlag till det slutgiltiga valet av 

installationsverktyg. Syftet anses därmed vara uppfyllt. 

6.2 Utvärderingsprocessen 

I följande stycke diskuteras utvärderingsprocessen, anpassningen från Naesséns 

utvärdingsprocess samt möjliga förbättringar av utvärderingsprocessen. 

6.2.1 Svårigheter vid anpassningen av utvärderingsprocessen 

Inga direkta problem uppstod under anpassningen av Naesséns utvärderingsprocess till en mer 

generell utvärderingsprocess för mjukvara. De svårigheterna som dock upptäcktes var att göra 
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en avgränsning i vilka kvalitetsattribut som var tillämpara på programvaran som färdig 

produkt och inte som ett system under utveckling eller förvaltning. Utvärderingen skedde på 

installationsverktyg som till viss del i sin tur skapar en förvaltningsbar produkt men beroende 

på installationsverktygens uppbyggnad hade det varit svårt att jämföra komplexitet på ett 

rättvist sätt. 

6.2.2 Problem med utvärderingsprocessen 

Ett problem med utvärderingsprocessen som upptäcktes var att det inte fanns något steg som 

utvärderade icke funktionella krav utöver de värden som tillskrivs kvalitet. Exempel på detta 

som dök upp var prisfrågan. Ett annat icke funktionellt krav som kunde ha varit aktuellt är 

frågan om kandidaten är av öppen källkod vilket inte var ett uttalat önskemål för PropCalc 

men som ansågs positivt. Problemet uppmärksammas även i Naesséns rapport (1 s. 66) där det 

föreslås att ett slaggsteg läggs in för att täcka upp granskning av eventuella önskvärda 

aspekter hos kandidaterna. I den anpassade utvärderingsprocessen återfinns 

tillförlitlighetsgranskning och användbarhetsmätning som täcker upp vissa av behoven som 

skulle kunna återfinnas i ett tänkt slaggsteg men det tycks inte räcka för att täcka upp alla 

behov. 

Ett annat problem som uppstod är hur stora krav som ska ställas vid efterforskningen av 

kandidater. Ett exempel från utvärderingen som genomfördes var om alla installationsverktyg, 

även de som inte stödde windows, skulle kvalificera sig eller om endast installationsverktyg 

som stödde windows installer skulle kvalificera sig vid efterforskningen av kandidater. 

Eftersom stöd för windows var ett så grundläggande krav så eftersöktes bara kandidater som 

uppfyllde det. Stöd för windows installer var ibland svårt att få en snabb överblick av och 

därför valdes att skjuta på den granskningen till funktionsgranskningen. Ett problem som kan 

uppstå genom att skjuta på granskning av kritiskt funktionalitet är att mycket tid läggs på att 

gå igenom all funktionalitet hos en kandidat när kandidaten i själva verket redan blivit 

diskvalificerad på grund av saknad kritisk funktionalitet. 

6.2.3 Förslag till förbättringar av utvärderingsprocessen 

Som tidigare beskrivits skulle ett steg som granskar övriga krav som ej rör kandidatens 

funktionalitet läggas in. Steget skulle i så fall inte granska kvalitetsaspekten hos kandidaten 

utan övriga icke funktionella krav. 
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För att få ett komplett grepp på begreppet kvalitet, enligt ISO 9126, kan tänkas att steg för 

granskning av portabilitet och underhållbarhet borde läggas till utvärderingsprocessen. På 

grund av att underhållbarhet har begränsad betydelse för en programvara anses det inte tillföra 

utvärderingsprocessen något nämnvärt. En granskning för portabilitet anses ha större 

berättigande till att inkluderas i processen. Ett exempel kring just portabilitet från 

utvärderingen som genomfördes är att kandidaten skulle stödja dels Windows XP samt 

Windows Vista. 

6.3 Utvärderingen 

I följande stycke diskuteras utvärderingen och förslag till förbättringar vid en liknande 

utvärdering 

6.3.1 Problem med utvärderingen 

Ett problem som även lyfts i Naesséns rapport (1 s. 67) är huruvida sökträffar på Google är ett 

bra mått på popularitet. Naessén hävdar att om kontexten är den rätta så är sökträffar på 

Google ett relevant mått på popularitet. Jag håller med Naessén att om kontexten är rätt så är 

det ett relevant mått. Jag anser även att metoden är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att utföra 

popularitetsgranskningen vilket väger upp den eventuella brist vad gäller relevans som 

metoder besitter. 

Ett problem vid effektivitetsmätningen var att den implementation som hade gjorts var i 

minsta laget. När implementationen gjordes lades fokus på funktion. Därmed begränsades 

antalet komponenter som inkluderades i installationspaket och uppdateringar som gjordes. På 

grund av detta blev skillnaderna mellan vissa kandidater små. Om detta berodde på att 

kandidaterna var lika effektiva eller om den småskaliga implementationen inte gav tillfälle till 

installationspaket av varierande storlek är svårt att avgöra. Jag anser att om implementationen 

hade gjorts större hade resultatet som erhållits haft större tyngd. 

Ett problem med utvärderingen var att den tredje funktionsgranskningen och den tredje 

dokumentationsgranskningen inte i något fall tillförde något nytt utöver det som framkommit 

i den andra funktionsgranskningen respektive den andra dokumentationsgranskningen. 

Anledningen var att den mängd av funktionalitet som användes vid användbarhetsmätningen 

var mindre än den vid implementationen. Den tredje funktionsgranskningen och tredje 

dokumentationsgranskningen kan därför anses inte ha tillfört någonting till utvärderingen. 
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Ett problem med användbarhetsmätningen var att den genomfördes med endast två personer. 

För att ge större tyngd åt mätningen borde fler testpersoner ingått i mätningen. Problemet blev 

tydligast av det faktum att testpersonerna utförde mätningen med ett verktyg i taget och 

därmed kunde dra nytta av lärdomar från tidigare kandidater. Detta är något som kan utläsas i 

protokollen från respektive genomfört test. Den kandidat som testades sist gynnades därmed. 

Effekten av detta minskade på grund av att testpersonerna utförde testen i olika ordning men 

för att helt eliminera problemet borde användbarhetsmätningen genomförts med minst tre 

personer och gärna i multipler av tre. Anledningen till att detta inte gjordes var blir på tid och 

tillgängliga testpersoner. 

6.3.2 Förslag till förbättringar vid utförande av liknande utvärdering 

Om en liknande utvärdering skulle genomföras finns några punkter som jag anser skulle ge ett 

bättre resultat. För det första borde funktionsgranskningen utöver poängsättning i olika steg 

även innehålla ett sätt att diskvalificera kandidater som saknar kritisk funktionalitet. Som 

tidigare diskuterats måste en gräns dras mellan funktionsgranskning och efterforskning av 

kandidater. Genom att kunna diskvalificera kandidater i funktionsgranskningen riskerar inte 

kandidater gå vidare som inte borde kommit med från början. 

För att göra effektivitetsgranskningen mer rättvisade borde en större implementation 

innehållandes fler komponenter göras. Även tidseffektivitetsgranskningen skulle dra nytta av 

en större implementation. 

För att användbarhetsmätningen ska ge ett mer rättvist resultat skulle antalet testpersoner 

lämpligen vara lika många som de kandidater som mätningen utförs på. 

6.4 Resultatet 

I följande stycke diskuteras resultatet från utvärderingen. 

6.4.1 Problem med resultatet 

Ett problem med resultatet var när resultat med olika form av viktning och jämförelsetal 

skulle jämkas samman vid en gallring. Vid tredje gallringen skulle resultat från så vitt skiljda 

granskningar som de subjektiva andra dokumentationsgranskningen och andra 

funktionsgranskningen jämkas med mätdata ifrån tidseffektivitetsgranskningen och 

effektivitetsgranskningen. Denna process kom därmed även den innehålla subjektivitet och ett 

visst mått av godtycke. 



6.4 Resultatet 67 

 

Utvärdering av installationsverktyg för Windows  

 

Ett annat problem var att det vid den tredje gallringen togs hänsyn till hur lätt en kandidat var 

att arbeta med. Detta var något som egentligen skulle granskas i användbarhetsmätningen 

efter den tredje gallringen. Detta berodde på att resultatet från de rapporter som framställts 

under implementationen även inkluderade subjektiva åsikter om ett verktygs användbarhet. 

6.4.2 Problem med valet 

Ett stort problem med valet var att den kandidat som utsågs som bäst lämpad för PropCalc 

inte i slutändan valdes. Det slutgiltiga valet bestod inte enbart utav WiX utan det inkluderade 

även egenutvecklade verktyg. Att även egenutveckling av verktyg kunde spela roll i valet var 

inte något som förutsågs under framtagningen av utvärderingsprocessen. Hade detta varit känt 

och om någon form av regler för hur framtida egenutvecklad funktionalitet får användas av 

kandidaterna hade tagits fram hade detta antagligen förbättrat vissa kandidaters resultat i 

utvärderingen. Det ska dock inte sägas att utvärderingen var helt utan nytta. De diskussioner 

som ledde fram till valet av WiX och det slutgiltiga upplägget hade inte varit möjliga utan de 

resultat som erhållits från olika steg i utvärderingen. Därmed anser jag att utvärderingen till 

trots har haft ett visst värde.





 

 

Utvärdering av installationsverktyg för Windows 69 

 

Litteraturförteckning 

1. Naessén, Olof. Utvärdering av webbramverk för Java. Institionen för datavetenskap, 

Linköpings Universitet. Linköping : LiU-Tryck, 2007. Examensarbete. LiTH-IDA-EX-

07/034-SE. 

2. Carzaniga, Antonio, o.a. A characterization framework for software deployment 

technologies. Department of Computer Science, University of Colorado. Colorado, 1998. 

Teknisk rapport. CU-CS-857-98. 

3. Wikipedia, the free encyclopedia. Installation (computer programs). Wikipedia, the free 

encyclopedia. [Online] [Hämtad: 2010-03-23] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Installation_(computer_programs). 

4. —. Globally Unique Identifier. Wikipedia, the free encyclopedia. [Online] [Hämtad: 2010-

03-28] http://en.wikipedia.org/wiki/Globally_Unique_Identifier. 

5. Microsoft Corporation. Windows Installer Service Overview. [Online] 1999. [Hämtad: 

2008-04-20] http://download.microsoft.com/download/f/7/7/f777da84-f82d-4b90-a597-

e329e09032b0/WIS-Pro.doc. 

6. Wikipedia, the free encyclopedia. Windows Installer. Wikipedia, the free encyclopedia. 

[Online] [Hämtad: 2009-08-18] http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_installer. 

7. Dickau, Robert. Building MSI Updates and Patches. [Online] 2009. [Hämtad: 2010-03-30] 

http://www.flexerasoftware.com/webdocuments/PDF/wp_is_BuildingMSIUpdatesPatches.pdf

. 

8. Microsoft Corporation. Package Codes. MSDN. [Online] [Hämtad: 2010-03-25] 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa370568(VS.85).aspx. 

9. —. Installation Mechanism. MSDN. [Online] [Hämtad: 2010-03-28] 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa369288(VS.85).aspx. 

10. —. Rollback Installation. MSDN. [Online] [Hämtad: 2010-03-28] 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa371370(VS.85).aspx. 

11. Chirhart, Gary. How to Manually Create an Installation for the Windows Installer 

Service. [Online] [Hämtad: 2009-09-10] http://www.vb-

net.ru/windows/installer/pdf/MSIwhitepaper.pdf. 



70 Litteraturförteckning 

 

  

 

12. Microsoft Corporation. Patching. MSDN. [Online] [Hämtad: 2010-03-28] 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa370578(VS.85).aspx. 

13. —. Merge Modules. MSDN. [Online] [Hämtad: 2010-03-28] 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa369820(VS.85).aspx. 

14. —. About Transforms. MSDN. [Online] [Hämtad: 2010-03-28] 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367447(VS.85).aspx. 

15. —. Archive File Format. MSDN. [Online] [Hämtad: 2010-03-28] 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367583(VS.85).aspx. 

16. —. Text Archive Files. MSDN. [Online] [Hämtad: 2010-03-28] 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa372075(VS.85).aspx. 

17. —. Patching and Upgrades. MSDN. [Online] [Hämtad: 2010-03-28] 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa370579(VS.85).aspx. 

18. Dickau, Robert. Designing an Update-Friendly MSI Installation. [Online] 2009. 

[Hämtad: 2010-03-30] 

http://www.flexerasoftware.com/webdocuments/PDF/IS_Tip_Designing-Update-Friendly-

MSI-Installation.pdf. 

19. Microsoft Corporation. Custom Actions. MSDN. [Online] [Hämtad: 2010-03-28] 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa368066(VS.85).aspx. 

20. —. Custom Action Types. MSDN. [Online] [Hämtad: 2010-03-28] 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa372048(VS.85).aspx. 

21. Dickau, Robert. Types of MSI Custom Actions. [Online] 2009. [Hämtad: 2010-03-30] 

http://www.flexerasoftware.com/webdocuments/PDF/wp_is_CustomActions.pdf. 

22. Microsoft Corporation. Internal Consistency Evaluators - ICEs. MSDN. [Online] 

[Hämtad: 2010-03-28] http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa369554(VS.85).aspx. 

23. —. Using Internal Consistency Evaluators. MSDN. [Online] [Hämtad: 2010-03-28] 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa372423(VS.85).aspx. 

24. IEEE. IEEE Standard Glossary for Software Engineering Terminology. IEEE Std 610.12-

1990. 1990. 

25. Harmonization of usability measurements in ISO 9126 in software engineering standards. 

Cheikhi, Laila, Abran, Alain och Suryn, Witold. 2006. Industrial Electronics, 2006 IEEE 

International Symposium on. Vol. 4, ss. 3246 - 3251. Digital Object Identifier 

10.1109/ISIE.2006.296137. 

26. Blomquist, Rikard. Mått på kvalitet - Hur IT-företag bedömer mjukvarukvalitet. 

Institutionen för Informatik, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Göteborg, 1999. 

Examensarbete. 



 71 

 

Utvärdering av installationsverktyg för Windows  

 

27. ISO9241-11. Ergonomiska krav på kontorsarbete med bildskärmar (VDTs) - Del 11: 

Riktlinjer för användbarhet. 1998. 

28. Sundström, Tommy. Användbarhetsboken : bästa sätten att göra fungerande webb. 

Lund : Studentlitteratur AB, 2005. ISBN13 9789144037431. 

29. Carlshamre, Pär. A usability perspective on requirements engineering - from 

methodology to product development. Institionen för datavetenskap, Linköpings Universitet. 

Linköping : UniTryck, 2001. Doktorsavhandling. 

30. Löwgren, Jonas. Human-computer interaction : what every system developer should 

know. 1993. 

31. Dacris Software. Dacris ActiSetup. Dacris Software. [Online] [Hämtad: 2008-06-30] 

http://www.dacris.com/actisetup/. 

32. SOFTEZA. Actual Installer. SOFTEZA. [Online] [Hämtad: 2008-06-26] 

http://www.actualinstaller.com/. 

33. Caphyon. Advanced Installer. Caphyon. [Online] [Hämtad: 2008-06-30] 

http://www.advancedinstaller.com/. 

34. Ainars Skangals. AInstaller. Ainars Skangals. [Online] [Hämtad: 2008-06-28] 

http://balder.prohosting.com/ainars/Ainst.shtml. 

35. AKApplications. AKInstaller. AKApplications. [Online] [Hämtad: 2008-07-01] 

http://www.akapplications.com/. 

36. Camwood Limited. appEditor. Camwood Limited. [Online] [Hämtad: 2008-06-30] 

http://www.camwood.com/software/products/apped.shtml. 

37. Gentee, Inc. CreateInstall. Gentee, Inc. [Online] [Hämtad: 2008-07-01] 

http://www.createinstall.com/. 

38. JGSoft. Deploymaster. JGSoft. [Online] [Hämtad: 2008-06-27] http://www.just-great-

software.com/. 

39. BERSOFT. EasySetup. BERSOFT. [Online] [Hämtad: 2008-06-27] http://bersoft.com/. 

40. GkWare e.K. GkSetup. GkWare e.K. [Online] [Hämtad: 2008-06-30] 

http://www.gkware.com/gksetup/index.htm. 

41. jrsoftware. Inno Setup. jrsoftware. [Online] [Hämtad: 2008-07-04] 

http://www.jrsoftware.org/isinfo.php. 

42. Click Team. Install Creator. Click Team. [Online] [Hämtad: 2008-07-04] 

http://www.clickteam.com/eng/installcreator.php. 

43. Kayser, Paul. Install Sure. Paul Kayser. [Online] [Hämtad: 2008-06-30] 

http://www.paulkayser.com/installsure/instsure.htm. 



72 Litteraturförteckning 

 

  

 

44. Acresso Software Inc. InstallAnywhere. Acresso Software Inc. [Online] [Hämtad: 2008-

07-01] http://www.acresso.com/products/installation/installanywhere.htm. 

45. Installaware software corp. InstallAware. Installaware software corp. [Online] 

[Hämtad: 2008-07-05] http://www.installaware.com/. 

46. BitRock. BitRock InstallBuilder. BitRock. [Online] [Hämtad: 2008-07-01] 

http://bitrock.com/products_installbuilder_overview.html. 

47. fileStream. InstallConstruct. fileStream. [Online] [Hämtad: 2008-06-29] 

http://www.filestream.com. 

48. wItem Software. Installer2Go. wItem Software. [Online] [Hämtad: 2008-06-30] 

http://www.witemsoft.com/togo/. 

49. Acresso Software inc. InstallShield. Acresso Software inc. [Online] [Hämtad: 2008-07-

10] http://www.acresso.com/products/installation/installshield.htm. 

50. DigitalWeb. DigitalWeb InstallWizard Professional. DigitalWeb. [Online] [Hämtad: 

2008-06-29] http://www.digitalweb.com.br/installwizard/. 

51. instedit.com. InstEd. instedit.com. [Online] [Hämtad: 2008-07-04] 

http://www.instedit.com/. 

52. Interscope. Interscrope Installmaster. Interscope. [Online] [Hämtad: 2008-06-29] 

http://www.essentialdetails.com/installmaster/default_.asp. 

53. Thomson, Rich. izfree. Rich Thomson. [Online] [Hämtad: 2008-06-29] 

http://izfree.sourceforge.net/. 

54. Bareis, Dennis. MakeMSI. Dennis Bareis. [Online] [Hämtad: 2008-06-28] 

http://dennisbareis.com/makemsi.htm. 

55. Microsoft Corporation. Microsoft Visual Studio. Microsoft Corporation. [Online] 

[Hämtad: 2008-07-02] http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/aa718352.aspx. 

56. Indigo Rose Corporation. MSI Factory. Indigo Rose Corporation. [Online] [Hämtad: 

2008-07-10] http://www.indigorose.com/msi-factory/. 

57. Avatar software. MSI Studio. Avatar software. [Online] [Hämtad: 2008-07-01] 

http://www.msistudio.com/. 

58. ScriptLogic Corp. MSI Studio. ScriptLogic Corp. [Online] [Hämtad: 2008-07-06] 

http://www.scriptlogic.com/products/msi-studio/. 

59. Corner House Software. MSICreate. Corner House Software. [Online] [Hämtad: 2008-

06-29] http://www.cornerhouse.ca/en/msicreate.html. 

60. Nullsoft. Nullsoft Scriptable Install System. Nullsoft. [Online] [Hämtad: 2008-07-05] 

http://nsis.sourceforge.net/Main_Page. 



 73 

 

Utvärdering av installationsverktyg för Windows  

 

61. Pantaray. QSetup. Pantaray. [Online] [Hämtad: 2008-06-28] 

http://www.pantaray.com/qsetup.html. 

62. Qwerty.Msi. Qwerty.Msi. Qwerty.Msi. [Online] [Hämtad: 2008-06-30] 

http://www.qwerty-msi.com/. 

63. Stormdance. RedShift. Stormdance. [Online] [Hämtad: 2008-06-30] 

http://www.stormdance.net/software/redshift%20freestyle/overview.htm. 

64. Installbuilders company. Smart Install Maker. Installbuilders company. [Online] 

[Hämtad: 2008-06-28] http://www.sminstall.com/. 

65. Long, Chris. SSE Setup. Chris Long. [Online] [Hämtad: 2008-06-30] 

http://www.ssesetup.com/. 

66. Tarma Software Research Pty Ltd. Tarma Installer. Tarma Software Research Pty Ltd. 

[Online] [Hämtad: 2008-07-01] http://www.tarma.com/index.htm#/products/tin3/index.htm. 

67. Aase, Konsulent Jarle. War Setup. Konsulent Jarle Aase. [Online] [Hämtad: 2008-07-

02] http://warsetup.jgaa.com/. 

68. Wise Solutions, Inc. Wise Installation Studio. Wise Solutions, Inc. [Online] [Hämtad: 

2008-07-11] http://www.wise.com/Products/Installations.aspx. 

69. Mensching, Rob. WiX. Rob Mensching. [Online] [Hämtad: 2008-07-09] 

http://wix.sourceforge.net/. 

70. Installaware software corp. WiXAware. Installaware software corp. [Online] [Hämtad: 

2008-07-02] http://www.wixaware.com/. 

 





 

 

Utvärdering av installationsverktyg för Windows 75 

 

Bilaga A Granskningsrapporter 

A.1 Rapport för Installshield Premier 

Följande är den rapport för Installshield Premier vari resultaten från andra 

dokumentationsgranskningen, andra funktionsgranskningen, första 

tillförlitlighetsgranskningen, tredje funktionsgranskningen, tredje 

dokumentationsgranskningen och andra tillförlitlighetsgranskningen nedtecknats. 

A.1.1 Introduktion 

Installshield är ett installationsverktyg med en lång bakgrund och är tillsammans med Wise 

för många synonymt med installationsprogram. Programmet använder sig av en vänstermeny 

med funktioner samt inställningar till höger. Programmet har även en guide för uppstart av 

nytt installationsprojekt. 

A.1.2 Funktionsgranskning 

Under arbetet med implementationen uppfattades Installshield Premier som ett gediget 

verktyg med god funktionalitet.Verktyget ansågs lätt att arbeta med och utvecklingen löpte på 

i snabb takt. De olika delarna av programmet var logiskt uppbyggda och vid start av nya 

installationsprojekt guidades användaren genom de viktigaste inställningarna. Även vid 

skapandet av uppdateringspaket guidades användaren fram till ett uppdateringspaket.  

A.1.3 Dokumentationsgranskning 

Under arbetet med implementationen uppfattades dokumentationen som god. Programmet 

ebjöd mycket hjälp och tips under arbetets gång. Om hjälp önskades i en viss del av 

programmet fanns den hjälpen lättillgängligt. För kandidaten finns på tillverkarens hemsida 

ett antal white papers och en välfyllt kunskapsbas. På hemsidan finns även ett supportforum 

med god svarsfrekvens.  

A.1.4 Tillförlitlighetsgranskning 

Inga direkta brister vad gäller tillförlitlighet noterades 

A.1.5 Sammanfattning 

Installshield uppfattas efter arbetet med implementationen som ett gediget 

installationsverktyg som mycket väl lämpar sig för PropCalc.  
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A.1.6 Komplettering av funktionsgranskning 

Inget utöver det som noterades i den andra funktionsgranskningen noterades i den tredje 

funktionsgranskningen.  

A.1.7 Komplettering av dokumentationsgranskning 

Inget utöver det som noterades i den andra dokumentationsgranskningen noterades i den 

tredje dokumentationsgranskningen. Testpersonerna blev hjälpa av den dokumentation som 

fanns tillgänglig i programmet. 

A.1.8 Komplettering av Tillförlitlighetsgranskning 

Upptäckte inga direkta brister vad gäller tillförlitlighet noterades 

A.1.9 Komplettering av Sammanfattning 

Efter genomförd användbarhetsgranskning uppfattas Installshield som ett bra alternativ för 

PropCalc. 
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A.2 Rapport för Wise Installation Express 

Följande är den rapport för Wise Installation Express vari resultaten från andra 

dokumentationsgranskningen, andra funktionsgranskningen, första 

tillförlitlighetsgranskningen, tredje funktionsgranskningen, tredje 

dokumentationsgranskningen och andra tillförlitlighetsgranskningen nedtecknats. 

A.2.1 Introduktion 

Wise Installation är ett installationsverktyg med en lång bakgrund och är tillsammans med 

Installshield för många synonymt med installationsprogram. Programmet använder sig av en 

vänstermeny för funktioner samt inställningar till höger. Programmet kan både generera 

windows installer-paket samt Wise Installation egna format wisescript. 

A.2.2 Funktionsgranskning 

Under arbetet med implementationen uppfattades Wise Intallation Express som ett verktyg 

med god funktionalitet. Verktyget hade stöd dels för att producera windows installer paket 

samt paket baserade på Wise Installations egna format wisescript. För implementationen 

valdes att enbart använda sig av windows installer eftersom det var en del av funktionskraven. 

Verktyget uppfattades som ett komplett verktyg men något rörigt. I vissa fall var det svårt att 

hitta funktionerna som eftersöktes. Exempelvis gömdes åtkomsten till installationssekvensen 

undan. 

A.2.3 Dokumentationsgranskning 

Under arbetet med implementationen uppfattades dokumentationen för Wise Installation 

Express som god. På kandidatens hemsida finns white papers om kandidaten samt installation 

i allmänhet samt supportforum. 

A.2.4 Tillförlitlighetsgranskning 

Inga direkta brister vad gäller tillförlitlighet noterades 

A.2.5 Sammanfattning 

Under arbetet med implementationen konstaterades att Wise Installation Express är ett 

verktyg som lämpar sig för PropCalcs behov. 
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A.2.6 Komplettering av funktionsgranskning 

Inget utöver det som noterades i den andra funktionsgranskningen noterades i den tredje 

funktionsgranskningen.  

A.2.7 Komplettering av dokumentationsgranskning 

Inget utöver det som noterades i den andra dokumentationsgranskningen noterades i den 

tredje dokumentationsgranskningen utan dokumentationen sågs som god. 

A.2.8 Komplettering av Tillförlitlighetsgranskning 

Under tiden en av testpersonerna arbetade med verktyget så kraschade programmet en gång. 

Programmet kunde startas om med senaste sparning som återställningspunkt eller senaste 

automatiska sparningspunkt. Testpersonen förlorade trots detta tid i samband med arbetet. 

A.2.9 Komplettering av Sammanfattning 

Efter genomförd användbarhetsgranskning uppfattas Wise Installation Express som ett bra 

alternativ för PropCalc.  
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A.3 Rapport för WiX 3 – Votive 

Följande är den rapport för Installshield Premier vari resultaten från andra 

dokumentationsgranskningen, andra funktionsgranskningen och första 

tillförlitlighetsgranskningen nedtecknats. 

A.3.1 Introduktion 

WiX är ett kommandoradsbaserat verktyg för att skapa installationspaket. Indata till processen 

är xml-filer som beskriver windows installer komponenter, funktioner och produkter. Votive 

är ett insticksprogram till Visual Studio som hjälper till vid skrivning av dessa xml-filer. WiX 

är ett gratis open source program. 

A.3.2 Funktionsgranskning 

Under arbetet med implementationen uppfattades funktionaliteten hos WiX – Votive som 

god. En stor funktion som saknades hos verktyget var ett grafiskt gränssnitt. Det gränssnitt 

som fanns i och med Votive var endast en xml-editior med inbyggt stöd för WiX syntax. 

Utöver avsaknaden av grafiskt gränssnitt saknades en inbyggd bootstrapper utan den 

bootstrapper som levereras tillsammans med visual studio fick användas. Bortsett från 

avsaknaden av grafiskt gränssnitt och bootstrapper ansångs WiX uppfylla resterande 

funktionskrav på ett bra sätt. 

A.3.3 Dokumentationsgranskning 

Under arbetet med implementationen uppfattades ibland dokumentationen som bristfällig. 

Vissa delar av dokumentationen hade inte uppdaterats sedan den tidigare versionen av WiX. 

Det fanns inget dedikerat supportforum för WiX men i övrigt spreds information och guider 

om WiX på bloggar och spridda forum. 

A.3.4 Tillförlitlighetsgranskning 

Under arbetet med implementationen uppfattades i några fall att några delar av WiX hade 

dålig argumentkontroll. Bristen led till dålig återkopplig om felet samt att körningen avbröts. 

A.3.5 Sammanfattning 

Under arbetet med implementationen kontaterades att WiX är ett gediget verktyg men som,på 

grund av avsaknad av ett grafiskt gränssnitt inte lämpar sig för PropCalc.  
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A.4 Rapport för InstallAware Developer 

Följande är den rapport för InstallAware Developer vari resultaten från andra 

dokumentationsgranskningen, andra funktionsgranskningen och första 

tillförlitlighetsgranskningen nedtecknats. 

A.4.1 Introduktion 

InstallAware är ett grafiskt verktyg för att skapa installtionspaket. Programmet använder sig 

av en huvudmeny upptill och inställningar nertill. 

A.4.2 Funktionsgranskning 

Under arbetet med implementationen upptäcktes det att InstallAware Developer som i övrigt 

hade god funktionalitet saknade viss funktionalitet. Utöver detta så kändes verktyget 

svårjobbat och led av prestandaproblem. Det grafiska gränssnittet upplevdes som något 

rörligt.  

A.4.3 Dokumentationsgranskning 

Under arbetet med implementationen uppfattades dokumentationen som god. Tillgängligt på 

kandidatens hemsida finns supportforum och en mindre kunskapsbas om 

installationsutveckling med kandidaten. 

A.4.4 Tillförlitlighetsgranskning 

Under arbetet med implementationen upplevdes kandidaten lida av prestandaproblem och 

långa svarstider. 

A.4.5 Sammanfattning 

Under arbetet med implementationen konstaterades det att InstallAware lämpar sig mindre väl 

för PropCalc på grund av det röriga intrycket och långa svarstider.  
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A.5 Rapport för MSI Factory 

Följande är den rapport för MSI Factory vari resultaten från andra 

dokumentationsgranskningen, andra funktionsgranskningen, första 

tillförlitlighetsgranskningen, tredje funktionsgranskningen, tredje 

dokumentationsgranskningen och andra tillförlitlighetsgranskningen nedtecknats. 

A.5.1 Introduktion 

MSI Factory är ett grafiskt verktyg. Programmet använder sig av en högermeny med 

funktioner och inställningar i mitten. MSI Factory använder sig av WiX för att generera MSI-

paketen. Således är allt som är tillgängligt för WiX även tillgängligt för MSI Factory. 

A.5.2 Funktionsgranskning 

Under arbetet med implementationen upplevdes kandidaten som lättjobbad. Funktionaliteten 

var god på alla områden utan uppdateringar där funktionaliteten saknades helt. Eftersom 

kandidaten använder sig av funktionalitet från WiX, som stöder uppdateringar, kunde 

problemet lösas den vägen.  

A.5.3 Dokumentationsgranskning 

Under arbetet med implementationen upplevdes dokumentationen som till viss del god. På 

kandidatens hemsida fanns det supportforum med god svarsfrekvens. Utöver 

dokumentationen för MSI Factory kunde även dokumentation från WiX användas i vissa fall. 

A.5.4 Tillförlitlighetsgranskning 

Inga direkta brister vad gäller tillförlitlighet noterades 

A.5.5 Sammanfattning 

Under arbetet med implementationen konstaterades det att MSI Factory är ett verktyg som 

med hjälp av funktionalitet från WiX har förutsättning att lämpa sig för PropCalc. 

A.5.6 Komplettering av funktionsgranskning 

Inget utöver det som noterades i den andra funktionsgranskningen noterades i den tredje 

funktionsgranskningen.  
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A.5.7 Komplettering av dokumentationsgranskning 

Inget utöver det som noterades i den andra dokumentationsgranskningen noterades i den 

tredje dokumentationsgranskningen utan dokumentationen sågs som god. 

A.5.8 Komplettering av Tillförlitlighetsgranskning 

Upptäckte inga direkta brister vad gäller tillförlitlighet noterades. 

A.5.9 Komplettering av Sammanfattning 

Ett verktyg som tillsammans med funktionalitet från WiX har förutsättning att lämpa sig för 

PropCalc.
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Förutsättningar 
Du ska skapa ett installationspaket som installerar programmet Testprog. 

Filerna som hör till programmet finns i mappen c:\testprog 

Uppgift 
 Skapa ett installationsprojekt 

 Installera Testprog.exe ,Testprog.ini och Readme.txt 

Testprog.exe  

Ska installeras till (programkatalog)\Testprog\Testprog.exe 

(programkatalog) är vanligtvis c:\program files 

Testprog.ini 

Ska installeras till (appdata)\Testprog\Testprog.ini 

(appdata) är vanligtvis c:\documents and settings\all users\application data 

Readme.txt 

Ska installeras till (programkatalog)\Testprog\Readme.txt 

 Ändra/lägg till ett värde i den installerade ini-filen 

Section: [DEFAULT]  

Value: targetdir 

Data: (Installationskatalog) 

(Installationskatalog) är katalogen programmet har installerats till. 

 Lägg till värde i registret  

 Nyckel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Testprog 

 Värde:  targetdir 

 Data: (Installationskatalog) 

 Lägg till genvägar för exe-filen på skrivbordet och startmenyn 

 Kör Custom Action 

I dll-filen CustomDll.dll finns funktionen CustomActionFunction 

Funktionen ska köras I slutet av installationen 
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B.1 Poängräkning för användbarhetsgranskning 

Uppgifterna poängsattes och efter genomfört test räknades andelen av uppgiften som 

testpersonen löst ut genom att addera de lösta uppgifternas poäng och dividera med den 

maximala poängsumman. Uppgifterna poängsattes enligt följande: 

[2 poäng] Skapa ett installationsprojekt 

[1 poäng] Installera Testprog.exe  

[1 poäng] Installera Testprog.ini  

[1 poäng] Installera Readme.txt 

[2 poäng] Ändra/lägg till ett värde i den installerade ini-filen 

[2 poäng] Lägg till värde i registret  

[2 poäng] Lägg till genvägar för exe-filen på skrivbordet och startmenyn 

[1 poäng] Kör Custom Action 
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Bilaga C Protokoll från användbarhetsgranskningen 

C.1 Protokoll för testperson 1 
Testperson 1 använde först Installshield Premier sedan Wise Installation och sist MSI Factory 

för att lösa uppgiften. 

 
Installshield 

Premier 

Wise 

Installation 

Express 

MSI Factory 

Antal gånger testpersonen använder hjälp 

eller dokumentation 
3 4 0 

Antal gånger hjälp eller dokumentation 

inte hjälper testpersonen 
1 1 n/a 

Antal gånger testpersonen gör fel 3 5 1 

Antal gånger gränssnittet missleder 

testpersonen 
1 5 1 

Antal gånger testpersonen ger positiva 

kommentarer 
6 0 5 

Antal gånger testpersonen ger negativa 

kommentarer 
3 7 1 

Antal bra funktioner testpersonen minns 2 1 2 

Antal dåliga funktioner testpersonen 

minns 
1 1 0 

Tidsåtgång för att lösa uppgiften 19 minuter 
Testet bröts 

efter 30 minuter 
9 minuter 

Andel av uppgiften som testpersonen löst 100% 74% 100% 

Tack till Daniel Erlandsson som ställt upp som testperson.  



86 Bilaga C Protokoll från användbarhetsgranskningen 

 

  

 

C.2 Protokoll för testperson 2 
Testperson 2 använde först Wise Installation Express, sedan MSI Factory och sist 

Installshield Premier för att lösa uppgiften 

 
Installshield 

Premier 

Wise 

Installation 

Express 

MSI Factory 

Antal gånger testpersonen använder hjälp 

eller dokumentation 
0 2 2 

Antal gånger hjälp eller dokumentation inte 

hjälper testpersonen 
n/a 0 1 

Antal gånger testpersonen gör fel 0 1 2 

Antal gånger gränssnittet missleder 

testpersonen 
2 4 2 

Antal gånger testpersonen ger positiva 

kommentarer 
11 4 1 

Antal gånger testpersonen ger negativa 

kommentarer 
3 6 6 

Antal bra funktioner testpersonen minns 6 3 4 

Antal dåliga funktioner testpersonen minns 0 3 1 

Tidsåtgång för att lösa uppgiften 11 minuter 30 minuter 20 minuter 

Andel av uppgiften som testpersonen löst 100% 92% 100% 

Tack till Simon Törner som ställt upp som testperson. 


